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                                        របាយការណ៍ 

                                             ស្តីព ី

           ស្កម្មភាព និងលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទ្ិស្ដៅ 

            ការងារ        ខែតលុា ឆ្ន ាំ២០១៩ ររស្់អគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល 

                            &' 
 

                   ង្គភាពមួយក្បុង្ចំណោមអង្គភាពទងំ្១១ ចំណុុះរក្សួង្មហាផ្ផធ មានតួនាទី 
ជាណសនាធិការឱ្យរក្សួង្ ក្បុង្ការអនុវតថចាប់ណរៀបចំអង្គការ ពាក់្ព័នននឹង្ការររប់ររង្រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ 
រសបតាមណោលនណោបាយវមិជឈការ វសិហមជឈការ និង្យុទនសាស្រសថចតុណកាណដំោក់្កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
ក្មពុជានីតិកាលទី៦ ផ្នរដឌសភា រពមទងំ្សរមបសរមួលក្បុង្ការបណង្កីត ការចុុះបញ្ជ ី និង្ររប់ររង្សក្មមភាពសមារម 
អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល និង្រណបក្សនណោបាយ។ 
 ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩                                                   
សណរមច ទនផលបានដូចខាង្ណរកាម៖ 
I-ស្កម្មភាពការងារ និងលទ្ធផល 
   ១-ការងារលិែិតស្នន ម្ នងិឯកស្នរដផេងៗ 

-បានទទួលលិែិត និង្ឯក្សារ មដលបញ្ជូ នមក្ពីអរគណលខាធិការដ្ឋឌ ន                           
សរុបចំនួន ៨៤០ចាប់ និង្បានណធវកីារមបង្មចក្ជូនណៅនាយក្ដ្ឋឌ នចំណុុះរមួមាន៖                  រាជធានី 
ែណឍ  និង្ណែតឋចំនួន ៤៣៣ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការរដឌបាលរកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់ចំនួន ២៩ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ ន
បុរគលិក្ចំនួន ២១៣ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នបណថុ ុះបោថ លចំនួន ២៥ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នមុែង្ករ និង្ធនធានចំនួន 
៥១     និង្នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការសមារម និង្រណបក្សនណោបាយចំនួន ៨៩ចាប់។ 

-បានទទួលលិែិតមក្ពីនាយក្ដ្ឋឌ នជំនាញចំណុុះអរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលមាន      ៩៦ចាប់ មដលក្បុង្ណនាុះ 
មក្ពីនាយក្ដ្ឋឌ នក្ិចចការរដឌបាលរាជធានី ែណឍ  និង្ណែតឋចំនួន ១៣៥ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការរដឌបាលរកុ្ង្ រសុក្ 
               ១២           បុរគលិក្ចំនួន ១២៦ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នបណថុ ុះបោថ លចំនួន ៤២ចាប់ 
នាយក្ដ្ឋឌ នមុែង្ករ និង្ធនធានចំនួន ៣២ចាប់ និង្នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការសមារម និង្រណបក្សនណោបាយចំនួន 
៤៩ចាប់ ណដីមផដី្ឋក់្ជូនអរគនាយក្រជាបជា        និង្ពិនិតយសណរមច។ 

-បានចាត់មចង្បញ្ជូ នឯក្សារ      ២៦៣     ណដីមផដី្ឋក់្ជូនថ្នប        រក្សួង្រជាបជារបាយការណ៍    
ពិនិតយ        មដលក្បុង្ណនាុះឯក្សារមក្ពីនាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការរដឌបាលរាជធានី ែណឍ  និង្ណែតឋចំនួន ៩០ចាប់ 
នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការរដឌបាលរក្ុង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់ចំនួន ០៦ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នបុរគលិក្ចំនួន ១០២ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ ន  
បណថុ ុះបោថ លចំនួន ១០ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នមុែង្ករ និង្ធនធានចំនួន ២០ចាប់ និង្នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការ    
និង្រណបក្សនណោបាយចំនួន ៣៥ចាប់។ 

ផ្ថៃ                    មែអសសុជ ឆ្ប កុំ្រ ឯក្    ព.ស.២៥៦៣ 
               រាជធានីភបំណពញ,ផ្ថៃទី        មែ         ឆ្ប ២ំ០១៩ 
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 -បានទទួលឯក្សារ     ២០៥     មដលថ្នប        រក្សួង្មហាផ្ផធពិនិតយ      រួច និង្បញ្ជូ នណៅ 
នាយក្ដ្ឋឌ នចំណុុះ ណដីមផចីាត់មចង្បនឋរមួមាន៖  នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការរដឌបាលរាជធានី ែណឍ  និង្ណែតឋចំនួន ៧១ចាប់ 
នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការរដឌបាលរកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់ចំនួន ០៥ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នបុរគលិក្ចំនួន ៨៦ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ ន   
បណថុ ុះបោថ លចំនួន ០៨ចាប់ នាយក្ដ្ឋឌ នមុែង្ករ និង្ធនធានចំនួន ១៥ចាប់ និង្នាយក្ដ្ឋឌ នកិ្ចចការសមារម 
និង្រណបក្សនណោបាយចំនួន ២០ចាប់។ 

២-ការងារដេញលិែិតរងាគ រ់ការ និង លិែិតរញ្ញា ដរស្កកម្ម 
                                               ក្             ១៣៨ចាប់ ក្បុង្ណនាុះ 

លិែិតបង្កគ ប់ការចំនួន ៥៨ចាប់ និង្លិែិតបញ្ញជ ណបសក្ក្មមចំនួន ៨០ចាប់ ជូនថ្នប ក់្ដឹក្នា ំ និង្មស្រនថីចំណុុះ    
អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល ណដីមផចុីុះណៅបំណពញណបសក្ក្មមណៅតាមបោឋ ណែតថនានា។ ជាមួយោប ណនាុះមដរ អរគនាយក្ដ្ឋឌ ន- 
រដឌបាលក៏្បានចុុះទិដ្ឋឌ ការជូនមស្រនថីរាជការមក្ពីបោឋ ណែតថ មដលមក្បំណពញណបសក្ក្មមណៅរក្សួង្មហាផ្ផធផង្មដរ។ 
 ៣-ការងារប្រជុាំ និងស្ិកាា ស្នលាដផេងៗ 
 ក្បុង្មែក្ញ្ញដ ឆ្ប ២ំ០១៩  អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល បានណរៀបចំកិ្ចច      និង្        ចូលរមួកិ្ចចរបជំុ       
សកិាា សាលា ណវទិកា និង្ក្មមវធីិនានាដូចខាង្ណរកាម៖ 

-ចូលរមួជាមួយស្ដម្តេប្កឡាដោម្ ស្ ដែង ឧរនាយករដ្ាម្ន្រនត ី រដ្ាម្ន្រនតបី្កស្ងួម្ោផ្ផៃ ក្បុង្ឱ្កាស
អនុញ្ញដ តឱ្យ៖ 

- ឯក្ឧតថម Lim Jung Taek អរគនាយក្ ផ្នអរគនាយក្ដ្ឋឌ នសហរបតិបតថិការអនថរជាតិ ផ្នរក្សួង្មហាផ្ផធ 
និង្សុវតទិភាពសាធារណៈរដឌកូ្ណរ ៉េ ចូលជួបសមមថង្ការរួរសម 

- របតិភូយុវជនក្មពុជាចំនួន ៣៣របូ ផ្នក្មមវធីិនាវាយុវជនអាសុីអាណរបយ ៍ និង្ជប៉េុន (SSEAYP) ណលីក្ទី
៤៦ ឆ្ប ២ំ០១៩ ចូលជួបសមមថង្ការរួរសម 

- របតិភូមក្ពីទីរក្ុង្ Xinyu JIANGXI ផ្នសាធារណរដឌរបជាមានិតចិន ចូលជួបសមមថង្ការរួរសម។ 
 ការរបជំុ និង្សកិាា សាលា៖ 
- ដឹក្នាកិំ្ចចរបជំុពិនិតយណលីមផបក្អភិវឌណសមតទភាពជំនាញរបស់រណរមាង្ LEAP 
- ដឹក្នាកំារសមាា សន៍ទីរបឹក្ាណហដ្ឋឌ រចនាសមព័ននរណរមាង្ LEAP 

- ដឹក្នាកិំ្ចចរបជំុពិភាក្ាជាមួយរក្សួង្ សាទ ប័ននានាពាក់្ព័នននឹង្ការមតង្តាងំ្ទីរបឹក្ា និង្ជំនួយការរបស់
រក្សួង្ សាទ ប័នចំណពាុះណបក្ាជនឈរណ ម្ ុះណបាុះណឆ្ប តណរជីសណរសីរកុ្មរបឹក្ារាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  មដល
មិនបានជាប់ណឆ្ប តសរមាប់អាណតថិទី៣ 

- ដឹក្នាកិំ្ចចរបជំុពិណរោុះណោបល់ ណលីណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីការណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅ ផ្នសាលា 
ជាតិរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន និង្របកាសសថីពីការណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅរបស់ការោិល័យចំណុុះនាយក្ដ្ឋឌ ន ផ្ន
សាលាជាតិរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន 

-ដឹក្នាកិំ្ចចរបជំុពិភាក្ាតុមូលជាមួយរក្សួង្ សាទ ប័នពាក់្ព័នន និង្រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ សថីពីការណរៀបចំ
រណរមាង្ ការររប់ររង្សំណល់រងឹ្ និង្ថង់្បាល សធិច ណៅរដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ ណរកាមការសរមបសរមួលណដ្ឋយ
ធនាោរពិភពណលាក្ (World Bank) 

- ដឹក្នាកិំ្ចចរបជំុសឋីពីការផឋល់ណសវារដឌបាលក្បុង្វសិ័យសាធារណការ និង្ដឹក្ជញ្ជូ ន ណៅការោិល័យរចក្
ណចញចូលមតមួយតាមបោឋ ែណឍ ក្បុង្រាជធានីភបំណពញ 

- ណរៀបចំកិ្ចចរបជំុពិភាក្ាអំពីការផថល់ណសវារដឌបាលក្បុង្វសិ័យក្សិក្មម រុកាា របមាញ់ និង្ណនសាទ ណៅអង្គភាព 
រចក្ណចញចូលមតមួយរាជធានី ណែតថ 

- ចូលរមួជាអធិបតីក្បុង្ពិធីបិទកិ្ចចរបជំុបូក្សរុបលទនផលការង្កររបចារំតីមាសរបស់រណរមាង្ LEAP 
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- ចូលរមួកិ្ចចរបជំុបូក្សរុបការណរៀបចំណវទិកាសាធារណៈរបស់រកុ្មការង្ករថ្នប ក់្ជាតិចុុះមូលដ្ឋឌ នណែតថបាត់ដំបង្ 
- ចូលរមួកិ្ចចរបជំុសាថ ប់របាយការណ៍សថីពីការណផធរមុែង្ករ និង្រចនាសមព័ននរដឌបាលរកុ្ង្ រសុក្ 
- ចូលរមួកិ្ចចរបជំុពិភាក្ាអំពីវធីិសាស្រសថជាជណរមីសនានាណដីមផណីដ្ឋុះរសាយបញ្ញា របឈមមដលរបមូលបានពី 

ណវទិកាសាធារណៈណៅមូលដ្ឋឌ ន 
- ចូលរមួកិ្ចចរបជំុរណៈក្មមការក្ោថ លណរៀបចំការរបឡង្ ណដីមផបីនថពិនិតយអំពីដំណណីរការណរៀបចំការរបឡង្

ណរជីសណរសីសិសស-និសសតិបញ្ចូ លក្បុង្រក្បែ័ណឍ មស្រនថីរាជការសុីវលិរក្សួង្មហាផ្ផធ សរមាប់ឆ្ប ២ំ០១៩ 
- ចូលរមួកិ្ចចរបជំុពិភាក្ាក្រណីមស្រនថីរាជការរក្សួង្មហាផ្ផធ មដលមានង្ករជាឧក្ញ៉េ  

 -ចូលរមួកិ្ចចរបជំុបូក្សរុបវឌណនភាពលទនផល របស់រកុ្មការង្ករអនថររក្សួង្ណដីមផណីដ្ឋុះរសាយសំណណី និង្
សំណូមពររបស់អង្គការសង្គមសុីវលិណលីក្ទី២ 
  -ចូលរមួកិ្ចចរបជំុរកុ្មការង្កររតួតពិនិតយណឡងី្វញិ Review Panel Group (RPG) និង្រកុ្មការង្ករណរៀបចំ
តាក់្មតង្ណសចក្ថីរពាង្ចាប់សឋីពីការរបឆ្ងំ្ការរកី្សាយភាយហរិញ្ដបផទនអាវុធមហារបល័យ 
 -ចូលរមួរបជំុពិភាក្ាណលីណសចក្ថីរពាង្មក្សរមួលអនុរកឹ្តយណលែ១០៩អនរក្.បក្ ចុុះផ្ថៃទី១៩ មែសីហា ឆ្ប ំ
២០១៥ សឋីពីការណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅរបស់រក្សួង្មហាផ្ផធ  
 -ណរៀបចំកិ្ចចរបជំុពិណរោុះណោបល់ផ្ផធក្បុង្ណដីមផពិីនិតយ និង្មក្សរមួលណលីណសចក្ថីរពាង្ណសៀវណៅមណនាសំថីពី
កិ្ចចការពារកុ្មារសរមាប់ រ.ក្.ន.ក្  
 -ណរៀបចំកិ្ចចរបជំុពិភាក្ាណលីក្ទី១ និង្ណលីក្ទី២ ណលីណសចក្ថីរពាង្ណសចក្ថីមណនា ំ សថីពីនីតិវធីិណរជីសណរសី
បុរគលិក្ណរៅរក្បែ័ណឍ រដឌរបស់រដឌបាលឃុ ំ សង្កក ត់ និង្ណសចក្ថីរពាង្ណសចក្ថមីណនាសំថីពីការពរង្ឹង្ដល់ការអនុវតថ
នីតិវធីិ ផ្នការណរៀបចំ និង្ការអនុវតថរណរមាង្រកុ្ង្ រសុក្  
  -ចូលរមួកិ្ចចរបជំុរសាវរជាវ និង្របមូលព័ត៌មានពាក់្ព័នននឹង្ការកាប់បំផ្លល ញផ្រពណឈ ី ក្បុង្ណែតថកំ្ពង្់ធំ ណៅ
សាលាណែតថកំ្ពង់្ធំ 
 -ចូលរមួរបជំុពិភាក្ាសថីពីសទធ នុរក្មរបជាសាស្រសថបចចុបផនបក្មម ណៅមជឈមណឍ លសហរបតិបតថិការក្មពុជាជប៉េុន 
មដលណរៀបចំណដ្ឋយរក្សួង្មផនការ 
 -ចូលរួមកិ្ចចរបជំុពិភាក្ា និង្ណដ្ឋុះរសាយក្រណីសំណណីសុំណោលការណ៍អនុញ្ញដ តកាត់ដីរបស់សាទ ប័នរដឌ  
មួយក្មនលង្ណចញពីបញ្ជ ីសារណពីភណឍ រទពយសមផតថិរដឌនូវអចលនវតទុ របស់អធិការដ្ឋឌ ននររបាលរសុក្រណវៀង្ផ្ន
សបង្ការដ្ឋឌ នសបង្ការដ្ឋឌ ននររបាលណែតថរពុះវហិារ ណៅទីសថីការរក្សួង្ណសដឌកិ្ចច និង្ហិរញ្ដវតទុ 
 -ចូលរួមកិ្ចចរបជំុសថីពីការណរៀបចំការចុុះបញ្ជ ីអាជីវក្មមតាមថ្នប លបណចចក្វទិាព័ត៌មាន ណៅទីសថីការរក្សួង្
ណសដឌកិ្ចច និង្ហរញិ្ដវតទុ 
 -ចូលរមួកិ្ចចរបជំុសថីពីការពីនិតយ និង្វាយតផ្មលនូវទីតាងំ្អចលនវតទុមួយចំនួន ណដីមផណីធវរីបទនក្មមជូនរបជាពលរដឌ
ក្បុង្ភូមិសាស្រសថរាជធានីភបំណពញ មដលរបរពឹតថណៅណៅសាលារាជធានីភបំណពញ 
 -ចូលរួមកិ្ចចរបជំុរកុ្មរបឹក្ាជាតិរបាក់្ឈបួលអបផបរមាអាណតថិទី១ ណលីក្ទី១ ណលីក្ទី២ និង្ណលីក្ទី៣
ណៅទីសថីការរក្សួង្ការង្ករ និង្បណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវៈ 
 -ចូលរមួកិ្ចចរបជំុចាប់ណផថីមណបសក្ក្មម (kick off meeting) ណដីមផណីធវីអភិបាលកិ្ចចណលីរណរមាង្ “និរនថរភាព
តំបន់ណទសភាព និង្ណទសចរណ៍ធមមជាតិក្មពុជា” និង្ណរតៀមណរៀបចំសរមាប់ការអនុវតថរណរមាង្ជាផលូវការ មដលរបរពឹតថ 
ណៅណៅការោិល័យធនាោរពិភពណលាក្របចាកំ្មពុជា 
  -ចូលរួមកិ្ចចរបជុំមណនាសំថីពី ការណរៀបចំរណរមាង្ថវកិារបស់រដឌបាលរក្ុង្ រសុក្ ែណឍ  ឆ្ប ២ំ០២០ មដល
ណរៀបចំណដ្ឋយរក្សួង្ណសដឌកិ្ចច និង្ហិរញ្ដវតទុ  ណៅណភាជនីយដ្ឋឌ នទណនលបាសាក់្២ 
  -ចូលរមួកិ្ចចរបជំុរបចារំតីមាសរវាង្ថ្នប ក់្ដឹក្នាសំមព័ននជាតិរកុ្មរបឹក្ាថ្នប ក់្មូលដ្ឋឌ ន   
  -ចូលរមួកិ្ចចរបជំុអនថររក្សួង្ក្រមិតបណចចក្ណទស ណដីមផពិីនិតយ និង្ពិភាក្ាណលីណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសឋីពីការ
ណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅរបស់សហភាពសមារមសហរោសធុនតូច និង្មធយមក្មពុជា 
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- ចូលរមួកិ្ចចរបជំុសឋីពីក្រណីណដ្ឋុះដូរទីលានចាក់្សំរាមដណង្កក ទំហ៣ំ០,៤ហកិ្តា សទិតណៅភូមិតាឡ ី សង្កក ត់ដណង្កក  
ែណឍ ដណង្កក  រាជធានីភបំណពញជាថបូរនឹង្ផ្ផធដីទំហ២ំ៥ហកិ្តា សទិតណៅភូមិឈូក្ធំ ឃុឆំក់្ណឈនីាង្ រសុក្អង្គសបួល 
ណែតថក្ោឋ ល របស់រកុ្មហ ុនសុីនរទី 

- ចូលរមួកិ្ចចរបជំុសំណណុះសោំល និង្មចក្រមំលក្បទពិណសាធន៍ការង្ករដល់សិសសមស្រនថីជាន់ែពស់ ជំនាន់ទី១០ 
ផ្នសាលាភូមិនធរដឌបាល 

- ចូលរមួកិ្ចចរបជំុពិភាក្ា មសវង្យល់ពីការពរង្ឹង្សមតទភាពរដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ ក្បុង្ការផថល់ណសវា 
សាធារណៈរួមទំង្បញ្ញា ណយនឌ័រ ណៅយនថការរចក្ណចញចូលមតមួយ និង្ការោិល័យរបជាពលរដឌជាមួយ   
ណលាក្រសី Susan Novak ជាអបក្ណរៀបចំមផនការវាយតផ្មលណយនឌ័រ និង្មផនការសក្មមភាពណយនឌ័រសរមាប់ណោល
នណោបាយណសវាសាធារណៈរបស់ធនាោរអភិវឌណន៍អាសុី(ADB) 
  -ចូលរមួកិ្ចចរបជំុពិភាក្ាអំពីសាទ នភាព ផ្នការអនុវតថមុែង្ករររប់ររង្សំរាមសំណល់រងឹ្ទីរបជំុជន និង្ការ
ណរបីរបាស់ក្ញ្ច ប់ថវកិាណសវាអនាម័យបរសិាទ នណៅរដឌបាលណែតថក្ោឋ ល និង្រសុក្ណក្ៀនសាវ យ 

-ចូលរមួកិ្ចចរបជំុពិភាក្ា ណលីការណរៀបចំរបកាសអនថររក្សួង្ សថីពីការរបមូលចំណូលពីការលក់្សំបុរតចូល  
ទសសនាសារមនធីររបវតថសិាស្រសថណែតថបាត់ដំបង្ (អោរសាលាណែតថបាត់ដំបង្ចាស់) របកាសអនថររក្សួង្សថីពីការផថល់
ថវកិារង្កវ ន់ណលីការររប់ររង្ និង្ការរបមូលចំណូលពីការលក់្សំបុរតចូលទសសនា សារមនធីររបវតថិសាស្រសថណែតថបាត់ដំបង្ 
(អោរសាលាណែតថបាត់ដំបង្ចាស់)។ 
  -ចូលរមួសិកាា សាលាពិណរោុះណោបល់សថីពីរបក្រំណហញីណលីលទនភាពបស្រញ្ញជ បការណឆលីយតបនឹង្ណមណរារណអដស៍ 
និង្ជំងឺ្ណអដស៍ ណៅក្បុង្មផនការអភិវឌណឃុ ំសង្កក ត់ 
  -ចូលរួមសិកាា សលាសថីពី “ការពរងឹ្ង្ការររប់ររង្ និង្អភិរក្សរបព័ននតំបន់ការពារធមមជាតិណៅទីសថីការ
រក្សួង្បរសិាទ ន 
     -ចូលរមួសិកាា សាលាសថពីី “ការផសពវផាយបលង់្ណោលណរបីរបាស់ដីរណរមាង្អភិវឌណរកុ្ង្បូក្ណោសរមាប់ការអភិវឌណ 
និង្ការអភិរក្សរបក្បណដ្ឋយចីរភាព និង្ការអភិវឌណណោលណៅណទសចរណ៍រកុ្ង្បូក្ណោ ណៅសណឌ ោរសុខាភបំណពញ 
ណរៀបចំណដ្ឋយរក្សួង្ណរៀបចំមដនដី នររូបនីយក្មម និង្សំណង់្ 
  -ចូលរួមសិកាា សាលាពិណរោុះណោបល់ សថីពីមផនការភូមិមួយ ផលិតផលមួយ ៥ឆ្ប  ំណលីក្ទី១ (២០១៩
-២០២៣)ណៅទីសថីការរណៈរដឌមស្រនថី ណរៀបចំណដ្ឋយរណៈក្មាម ធកិារជាតជំិរុញចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ 
  -ចូលរួមសិកាា សាលារបស់សមារមអតីតនិសសិតក្មពុជា-កូ្ណរ ៉េ សថីពីការផសពវផាយណោលណៅការអភិវឌណ
របក្បណដ្ឋយនិរនថភាពក្មពុជា(CSDGs) 
  -ចូលរួមសិកាា សាលាផសពវផាយណសចក្ថីមណនាសំថីពីកិ្ចចពិណរោុះណោបល់ភាពជាផ្ដរូណៅថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ 
ណៅណែតថបាត់ដំបង្ ណែតថណសៀមរាប ណែតថក្ំពង់្ចាម ណែតថមក្ប និង្ណៅទីសថីការរកុ្មរបឹក្ាអភិវឌណក្មពុជា  
 -ចូលរួមសិកាា សាលា សថីពីការផសពវផាយណោលណៅការអភិវឌណរបក្បណដ្ឋយនិរនថរភាពក្មពុជា មដលណរៀបចំ
ណដ្ឋយទីភាប ក់្ង្ករសហរបតិបតថិការកូ្ណរ ៉េ(KOICA) ណៅសោឌ ោរភបំណពញ 
 -ចូលរួមសិកាា សាលាពិណរោុះណោបល់ណលីណសចក្ថី រពាង្ក្មមវធីិជាតិកំ្មណទរមង់្រដឌបាលសាធារណៈ 
(២០១៩-២០៣០) 
 -ចូលរួមសិកាា សាលាសថីពីការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយនិង្វាយតផ្មលការអនុវតថណោលណោបាយជាតិរបជាជន 
(២០១៦-២០៣០) ណៅសោឌ ោរកាបូំឌីោ៉េ ោ មដលណរៀបចំណដ្ឋយរក្សួង្មផនការ 
 -ចូលរមួសិកាា សាលាផសពវផាយែលមឹសារអនុរក្ឹតយ សថីពី ការររប់ររង្របព័ននលូ និង្របព័ននរបរពឹតថក្មមទឹក្ក្ែវក់្ 
និង្ការបណថុ ុះបោថ លមស្រនថីផ្នការោិល័យរចក្ណចញចូលមតមួយរកុ្ង្ រសុក្មដលបានណធវីរបតិភូក្មមណៅណែតថណពាធិ៍សាត់។ 
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 ក្មមវធីិណផសង្ៗ៖ 
- អមដំណណីរ សណមថចរក្ឡាណហាម ស ណែង្ ឧបនាយក្រដឌមស្រនថី រដឌមស្រនថីរក្សងួ្មហាផ្ផធ ណៅបំណពញទសសនកិ្ចច

សិក្ាណៅរបណទសអាលលឺម៉េង់្ 
- ចូលរមួក្បុង្ពីធីសណមាព ធដ្ឋក់្ឱ្យណរបីរបាស់មជឈមណឍ លមថទ ំនិង្សាថ រសមផទជនវបិលាល សសាម រតី 

 -ណរៀបចំណវទិកាសថីពីភាពជាផ្ដរូរវាង្រាជរដ្ឋឌ ភិបាល និង្អង្គការសង្គមសុីវលិណលីក្ទី៣ ណដ្ឋយមានការចូលរមួ
ពីរក្សួង្ សាទ ប័នពាក់្ព័នន រាជធានី ណែតថ សបង្ការរាជធានី ណែតថ អង្គភាពចំណុុះរក្សួង្មហាផ្ផធ តំោង្សមារម
រកុ្មរបឹក្ារដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន តំោង្សាទ នទូតជប៉េុន តំោង្សាទ នទូតស ុយមអត តំោង្សាទ នរបតិភូសហភាព
អឺរ ៉េុបរបចារំពុះរាជាោចរក្ក្មពុជា តំោង្ផ្ដរូអភិវឌណន៍ តំោង្ការោិល័យឧតថមសបង្ការអង្គការសហរបជា
ជាតិ ទទួលបនធុក្សិទនិមនុសសរបចារំបណទសក្មពុជា  និង្អង្គការសង្គមសុីវលិ 
 -ចូលរមួណវទិកាសនថិសុែណសផៀង្ និង្អាហារូបតទមាណលីក្ទី៧០ ណៅទីសថីការរណៈរដឌមស្រនថី ណរៀបចំណដ្ឋយរកុ្ម
របឹក្ាសាថ រអភិវឌណន៍វសិ័យក្សិក្មម និង្ជនបទ 
 -ចូលរមួអណង្កតរសាវរជាវែលឹមសារលិែិតណលែ SG/HS/LL/០៥១/១៩ ចុុះផ្ថៃទី២៣ មែសីហា ឆ្ប ២ំ០១៩ 
របស់អង្គការ Wildlife Alliance សថីពីក្រណីបទរណំលាភអំោចធៃន់ធៃររបស់ណលាក្ ណមង្ យុយ ណមឃុដំង្មពង្ 
រសុក្មរសអំបិល ណែតថណកាុះកុ្ង្ ណលីដីផ្រពរបស់រដឌក្បុង្តំបន់ការពារធមមជាតិ និង្សមផតថិអបក្ដផ្ទ ណៅសាលាណែតថណកាុះកុ្ង្ 
  -ចូលរមួពិធីរបកាសផសពវផាយតួណលែបណោថ ុះអាសនបជំណរឿនទូណៅរបជាជន ណៅរពុះរាជាោចរក្ក្មពុជា
ឆ្ប ២ំ០១៩ ណៅសោឌ ោរភបំណពញ  មដលណរៀបចំណដ្ឋយរក្សួង្មផនការ 

- ចូលរមួពិធីរបកាសជាផលូវការដ្ឋក់្ឱ្យដំណណីរការក្មមវធីិកំ្មណទរមង់្វមិជឈការ និង្រដឌបាលដំោក់្កាលទី០២ និង្
កិ្ចចរបជំុណលីក្ទី០១ របស់រណៈក្មមការររប់ររង្ក្មមវធីិ ណៅសោឌ ោរ GREATDUKE រាជធានីភបំណពញ 
  -ចូលរួមក្មមវធីិទសសនៈក្ិចចសិក្ាសថីពីការោរំទថវកិាឃុំ ដល់ក្មមវធីិោពំារ និង្អភិវឌណន៍កុ្មារតូចតាម 
ែបង្ផធុះចំនួន០២វរគ ណៅណែតថកំ្ពង់្ចាម  
  -ចូលរមួពិធីចុុះអនុសសរណៈណោរយល់ោប រវាង្រណៈក្មាម ធកិាររបយុទនរបឆ្ងំ្ផលិតផលមក្លង្កាល យ និង្សភា
ពាណិជជក្មមអឺរ ៉េុបណៅក្មពុជា 
 -ចូលរួមផថល់អនុសាសន៍ ណលីការណរៀបចំ ក្មមវធីិរបកួ្តរបមជង្ណរជីសណរសីមស្រនថីរំរូ ” Intergrity Icon ” 
ណៅអង្គភាពរបឆ្ងំ្អំណពីពុក្រលួយ 

- ចូលរមួកិ្ចចសមាា សន៍ និង្ជាវារមិនក្បុង្ក្មមវធីិសិទនិដឹង្ណលីរបធានបទ “តួនាទី និង្មុែង្ករការោិល័យរបជាពលរដឌ”។ 
 ៤-ការងារដរៀរេាំលិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតត 

៤.១-លិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តិយតុតផ្ផៃកនងុ 

 ៤.១.១-លិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតតខដ្លកាំពុងដរៀរេាំ  
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីឯក្សោឌ នការង្កររបស់មស្រនថីរាជការសុីវលិរក្សួង្មហាផ្ផធ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីរបបណសាធននិវតថន៍ និង្ណសាធនបាត់បង់្សមផទវជិាជ ជីវៈ ចំណពាុះរក្បែ័ណឍ មស្រនថី
ពនននាោរ រក្សួង្មហាផ្ផធ 

 -ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីការណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅ ផ្នសាលាជាតិរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន 
 -ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីនីតិវធីិកំ្ណត់រពំរបទល់រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ 

-ណសចក្ថីរពាង្របកាសសថីពី ការណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅ ផ្នអង្គភាពចំណុុះសាលាជាតិរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន 
និង្ឯក្សារពាក់្ព័នន 
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-ណសចក្ថីរពាង្ ណសចក្ថីមណនាសំថីពីនីតិវធីិផ្នការផ្លល ស់បថូរ និង្មតង្តាងំ្ណសមៀនឃុ ំសង្កក ត់ 
-ណសចក្ថីរពាង្ ណសចក្ថីមណនាសំថីពី នីតិវធីិ ផ្នការសុំចាប់ឈប់សរមាក្របស់របធានរកុ្មរបឹក្ា ផ្នរដឌបាល 
រាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  
-          ណសចក្ថីមណនាសំថីពីមបបបទ និង្នីតិវធីិផ្នការផ្លល ស់បថូរសមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុ ំសង្កក ត់ 
-          ណសចក្ថីមណនាសំថីពីការណចញប័ណតសមាគ ល់ែលួនសមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុ ំសង្កក ត់ 
-ណសចក្ថីរពាង្ ណសចក្ថីមណនាសំថីពី នីតិវធីិ ផ្នការណបាុះណឆ្ប តណរជីសណរសីរបធានការោិល័យរបជាពលរដឌ 
រក្ុង្ រសុក្ ែណឍ  
-ណសចក្ថីរពាង្ណសចក្ថីមណនា ំសថីពីរណបៀបរបបណធវីការង្កររបស់ការោិល័យរបជាពលរដឌរកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  
-ណសចក្ថីរពាង្ណសៀវណៅមណនាសំថីពី «កិ្ចចការរដឌបាល» សរមាប់ណរបីរបាស់ណៅតាមអង្គភាពនានា(មផបក្    
រដឌបាលសុវីលិ)ចំណុុះទីសថកីាររក្សួង្មហាផ្ផធ 
-         ណសចក្ថីមណនាសំថីពីការអនុវតថរបកាសសថីពីការអភិវឌណសមតទភាពរបស់មស្រនថីរាជការសុីវលិណៅទី
សថីការរក្សួង្មហាផ្ផធ និង្ណៅរដឌបាលថ្នប ក្់ណរកាមជាតិ 
- ណសចក្ថីរពាង្រក្បែ័ណឍ តាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ វាយតផ្មល ណលមីផនការយុទនសាស្រសថ សថីពីការអភិវឌណសមតទភាព     
មស្រនថីរាជការសីុវលិណៅរក្សួង្មហាផ្ផធ និង្ធនធានមនុសសណៅរដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ។ 

៤.២-លិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តិយតុតខដ្លស្ហការដរៀរេាំជាម្យួប្កស្ួងស្នា រ័នពាក់ព័នធ 

៤.២.១-លិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តយិុតតខដ្លស្ដប្ម្េបាន 

 របកាសអនថររក្សួង្ណលែ៨៦៨២របក ចុុះផ្ថៃ១០មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ សឋីពីការររប់ររង្ និង្ការណរបីរបាស់
ចំណូលបានមក្ពីការពិន័យអនថរការណ៍ចំណពាុះអំណពីណលមីសនឹង្អនុរកឹ្តយសថីពីការររប់ររង្សំរាមសំណល់រងឹ្ទីរបជំុជន។ 

៤.២.២-លិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតតកាំពុងស្ហការដរៀរេាំ  

-ណសចក្ថីរពាង្ចាប់សថីពីណសវាសាធារណៈ 
-ណសចក្ថីរពាង្ចាប់សថីពីរបបសនថិសុែសង្គម 

-ណសចក្ថីរពាង្រពុះរាជរកឹ្តយសថីពីលក្ានថិក្ៈណដ្ឋយមឡក្ផ្នអង្គរដឌបាលសរមាប់មស្រនថីរាជការសុីវលិ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយ សថីពីមុែង្ករ និង្រចនាសមព័ននរបស់រដឌបាលរក្ុង្ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយ សថីពីមុែង្ករ និង្រចនាសមព័ននរបស់រដឌបាលរសុក្ 
-ណសចក្ឋីរពាង្អនុរកឹ្តយសឋីពី ការររប់ររង្ និង្ការមបង្មចក្ចំណូល មដលបានមក្ពីការផឋល់ណសវារដឌបាល   
 របស់អង្គភាពរចក្ណចញចូលមតមួយ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពី ក្មមវធីិឧបតទមាសាច់របាក់្ជូនស្រសថីមានផ្ផធណពាុះ និង្កុ្មារអាយុណរកាមពីរឆ្ប  ំក្បុង្  
 ររួសាររកី្រក្ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីការមក្សរមួលអនុរកឹ្តយណលែ ១០៩ អនរក្.បក្ ចុុះផ្ថៃទី១៩ មែសហីា ឆ្ប ២ំ០១៩  
សថីពីការណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅ ផ្នរក្សួង្មហាផ្ផធ 
- ណសចក្ថីរពាង្របកាសអនថររក្សួង្ សថីពីការរបមូលចំណូលពីការលក្់សំបុរតចូលទសសនាសារមនធីររបវតថ
សាស្រសថណែតថបាត់ដំបង្ 

-ណសចក្ថីរពាង្របកាសសថីពីការមបង្មចក្ចំណូលពីផ្ថលលក់្សំបុរតចូលទសសនាសារមនធីររបវតថសាស្រសថណែតថ
បាត់ដំបង្ 
-                                      
-         ក្មមវធីិជាតិកំ្មណទរមង់្រដឌបាលសាធារណៈឆ្ប ២ំ០១៩-២០២៨។ 
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 ៥-ការងាររុគ្គលិក 

 ៥.១-ការងារប្ករែ័ណឌ  

 រិតរតឹមមែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ សាទ នភាពរក្បែ័ណឍ មស្រនថីរាជការសុីវលិ  និង្រក្បែ័ណឍ មស្រនថីពនននាោររក្សួង្មហាផ្ផធ 
សរុបមានចំនួន ១៣.២៨៥របូ/    ៣.៣៥១របូ (       រក្បែ័ណឍ មស្រនថីរាជការសុីវលិថ្នប ក់្ជាតិចំនួន ៩៧០របូ/   
   ២៣១របូ រក្បែ័ណឍ មស្រនថីរាជការសុីវលិថ្នប ក់្ណរកាមជាតិចំនួន ៩.១៦៤របូ/    ២.៦៥៣របូ រក្បែ័ណឍ មស្រនថី
ពនននាោរថ្នប ក់្ជាតិចំនួន ១.១៨៦របូ/    ១៨៧របូ រក្បែ័ណឍ មស្រនថីពនននាោរថ្នប ក់្ណរកាមជាតិចំនួន ១.៩៦៥របូ/
    ២៨០របូ) ណបីណរបៀបណធៀបណៅនឹង្មែសីហា ឆ្ប ២ំ០១៩ រក្បែ័ណឍ ណកី្នណឡងី្ចំនួន ០៥របូ/រស ី០២របូ ។ ជាមួយោប
ណនុះ         មហាផ្ផធក៏្បានបញ្ចូ លរក្បែ័ណឍ មស្រនថីរាជការសុីវលិ មដលបាន                     នានា 
      ១៤រូប/រសី០២រូប  និង្ណផធររក្បែ័ណឍ ណចញ       ចំនួន ០៩រូប (ក្បុង្ណនាុះណផធរ              
     នានាចំនួន ០៥របូ    ណ ម្ ុះណដ្ឋយអវតថមានោម នមូលណហតុ ចំនួន ០១របូ និង្លុបណ ម្ ុះណដ្ឋយមរណៈភាព
ចំនួន ០៣របូ)។ 
 ៥.២-ការងារដោលនដោបាយម្ន្រនតីរាជការស្ុីវិល 

 ក្បុង្ឆ្ប ២ំ០១៩         មុែង្ករសាធារណៈបានបញ្ជូ នបញ្ជ ីណ ម្ ុះមស្រនថីរាជការសុីវលិ និង្មស្រនថពីនននាោរ
រក្សួង្មហា    មដលរតូវដល់អាយុចូលនិវតថន៍ក្បុង្ឆ្ប ២ំ០២០ មានចំនួន ២៤៧រូប រក្បែ័ណឍ ថ្នប ក់្ជាតិចំនួន ១៥របូ 
រក្បែ័ណឍ ពនននាោរចំនួន ៣២រូប និង្រក្បែ័ណឍ រាជធានី ណែតថចំនួន២០០រូប។ ណដ្ឋយមឡក្ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩
                 អនុញ្ញដ តឱ្យមស្រនថីរាជការជាស្រសថឈីប់សរមាក្ពីការង្ករ ណដីមផសីរមាក្លំមហមាតុភាពចំនួន ០៤របូ។ 
 ទនធឹម    ថ្នប ក់្ដឹក្នាំរក្សួង្   បាន    ណររឿង្ឥសសរយិយសតាមលំដ្ឋប់ថ្នប ក់្ជូនដល់មស្រនថីរដឌបាល    
ថ្នប ក់្ជាតិ និង្ថ្នប ក់្ណរកាមជាតិមានចំនួន ១៦១ណររឿង្ ក្បុង្ណនាុះណររឿង្ឥសសរយិយសជាតូបការចំនួន ០១ណររឿង្ 
ណររឿង្ឥសសរយិយសរពុះរាជាោចរក្ក្មពុជាតាមលំដ្ឋប់ថ្នប ក់្ចំនួន ៣៣ណររឿង្រួមមាន៖  (ថ្នប ក់្មហាណសរវីឌណន៍ 
ចំនួន ០៣ណររឿង្ ថ្នប ក់្មហាណសនាចំនួន ០២ណររឿង្ ថ្នប ក់្ធិបឌិនធចំនួន ០៣ណររឿង្ ថ្នប ក់្ណសនាចំនួន ០៤ណររឿង្ និង្
ថ្នប ក់្អសសឬទឌចំនួន ២១ណររឿង្) ណមដ្ឋយការង្ករតាមលដំ្ឋប់ថ្នប ក់្ចំនួន ១២៧ណររឿង្ រមួមាន៖(ថ្នប ក់្មាសចំនួន 
១៩ណររឿង្ ថ្នប ក់្របាក្់ចំនួន ២៥ណររឿង្ ថ្នប ក់្សំរទិិឌចំនួន ៨៣ណររឿង្) និង្បានផថល់ប័ណតសមាគ ល់ែលួនជូនមស្រនថីរាជ
ការ និង្សមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាចំនួន ១០៣របូ/រស២ី៥របូ (ក្បុង្ណនាុះមស្រនថីរដឌបាលជាន់ែពស់ចំនួន ៥៤របូ/រស០ី៦របូ 
មស្រនថីរក្មការចំនួន ២៥របូ/រសី១៣របូ ណលខាធិការរដឌបាលចំនួន ០៨របូ/រស០ី៣របូ និង្សមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាណែតថ
សធឹង្មរតង្ចំនួន ១៦របូ/ រស០ី៣របូ)។ 
    ៥.៣-ការងាររុគ្គលិករដ្ាបាលថ្នន ក់ជាតិ 

សាទ នភាព បចចុបផនបភាព ផ្នចំនួនមស្រនថីរាជការសុីវលិតាមមុែ  មណង្មដលកំ្ពុង្បណរមីការង្ករណៅររប់អរគនាយក្ដ្ឋឌ ន 
និង្អង្គភាពចំណុុះរក្សួង្មហាផ្ផធសរុបចំនួន ៩៧០រ ូ/ រស ី២៣១របូ ណសមនឹីង្ ២៣.៨១%           រមួមាន ៖ 

-មស្រនថីរាជការសុីវលិចំនួន ៩៥៣របូ/រស ី២២៨របូ ណសមនឹីង្ ២៣.៩២%                         ចំនួន 
 ២                        ៤         ១                 ១             ចំនួន ២៣         ២         
            ចំនួន  ៤         ១                          ៧        ២    (ក្បុង្ណនាុះរបធានចំនួន ០១រូប អនុ
របធានចំនួន ០៣របូ/រស០ី១របូ សមាជិក្ចំនួន ០៣របូ/រស០ី១របូ) រណៈក្មាម ធិការជាតិសរមាប់ការអភិវឌណតាមមបប
របជាធិបណតយយ ណៅថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ . . .  ចំនួន១៧   /រស០ី៦របូ អោគ ធិការចំនួន ០១រូប អោគ ធិការរង្ចំនួន 
 ៩   /រស០ី១របូ របធាននាយក្ដ្ឋឌ នចំនួន១៥របូ អនុរបធាននាយក្ដ្ឋឌ នចំនួន ១៦៣របូ/រស៣ី០របូ របធាន
ការោិល័យចំនួន ៨៥របូ/រស១ី៧របូ អនុរបធានការោិល័យចំនួន ២៣៨របូ/រស៦ី៩របូ និង្មស្រនថីចំនួន ៣៨៣របូ/
រស៩ី៩របូ។ 
 -មស្រនថីមដលណផធរភារកិ្ចចពីថ្នប ក់្ណរកាមជាតិមក្ទីសថីការរក្សួង្ចំនួន ១៧របូ/រស០ី១របូ ណសមីនឹង្១៥%។ 
 ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ណនុះ រក្សួង្មហាផ្ផធបានពិនិតយ សណរមច មតង្តាងំ្មុែតំមណង្ របរល់ភារកិ្ចចជូនមស្រនថី   
រាជការសុវីលិណៅថ្នប ក់្ជាតិ និង្ទីរបឹក្ា ជំនួយការសរុបចំនួន ៧៣របូ/រស០ី៥របូ។       
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៥.៤-ការងាររុគ្គលិករដ្ាបាល            

រិតរតឹមមែក្ញ្ញដ ឆ្ប ២ំ០១៩ សាទ នភាពបចចុបផនបភាពផ្នរណៈអភិបាលរាជធានី ណែតថ រក្ុង្ រសុក្ ែណឍ  និង្
មស្រនថ ី    ថ្នប ក់្ណរកាមជាតិទូទងំ្របណទសមានដូចខាង្ណរកាម ៖ 

-រណៈអភិបាលរាជធានី ណែតថសរុបចំនួន១៧៥រូប/រសី២៧រូប ណសមីនឹង្១៥,៤២% ក្បុង្ណនាុះ(អភិបាល 
រាជធានី ណែតថចំនួន ២៥របូ/រស០ី១របូ អភិបាលរង្រាជធានី ណែតថចំនួន ១៥០របូ/រស២ី៦របូ) 

-រណៈអភិបាលរក្ុង្ រសុក្ ែណឍ សរុបចំនួន៩៣៨របូ/រស១ី៩៨របូ ណសមនឹីង្២១,១១% ក្បុង្ណនាុះ(អភិបាល
រក្ុង្ រសុក្ ែណឍ ចំនួន ២០៣របូ/រស ី០៧របូ  អភិបាលរង្រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ ចំនួន ៧៣៥របូ/រស ី១៩១របូ) 

-មស្រនថីសទិតក្បុង្រចនាសមព័ននសាលារាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ សរុបចំនួន ៦.៥២១របូ/រស ី២.១៦៥របូ 
ណសមីនឹង្ ៣៣,២%  ក្បុង្ណនាុះ (សាលារាជធានី ណែតថចំនួន ២.៨០៩របូ /រស៩ី១៤របូ ណសមីនឹង្៣២,៥៤%  សាលារក្ុង្ 
រសុក្ ែណឍ ចំនួន ៣.៧១២របូ/រស ី ១.២៥១របូ ណសមនឹីង្ ៣៧,៥៤%) និង្របធានទីសាប ក់្ការរចក្ទវ ររពំមដន 
ចំនួន ៥៤រូប។ ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ២០១៩ណនុះ រាជរដ្ឋឌ ភិបាល និង្រក្សួង្មហាផ្ផធ      តយ សណរមចមតង្តាងំ្មុែ
តំមណង្                                                          ែណឍ  នាយក្រដឌបាល និង្
ការផ្លល ស់បថូរ មតង្តាងំ្ណសមៀនឃុ ំសង្កក ត់សរុប     ៣៣   /រស ី០៦របូ(ដូចក្បុង្ឧបសមព័នន១ក្-១ឃ)។ 
 ៥.៥-ការងារប្កុម្ប្រឹការដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាត ិ

សាទ នភាពបចចុបផនបភាពសមាជិក្រកុ្មរបឹក្ារាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  និង្ ឃុ ំសង្កក ត់ទូទងំ្របណទស
មានដូចខាង្ណរកាម៖ 
 -សមាសភាពរកុ្មរបឹក្ារាជធានី ណែតថសរុបចំនួន ៥៥៩រូប/រសី៩៥រូប (ណសមីនឹង្១៦.៩៩%) ក្បុង្ណនាុះ 
(របធានរកុ្មរបឹក្ារាជធានី ណែតថចំនួន ២៥របូ សមាជិក្រកុ្មរបឹក្ារាជធានី ណែតថចំនួន ៥៣៤របូ/រស ី៩៥របូ)។ 
 -សមាសភាពរកុ្មរបឹក្ារកុ្ង្ រសុក្  ែណឍ សរុបចំនួន ៣៥៥៥របូ/រស៦ី២៣របូ (ណសមីនឹង្១៧.៥២%)ក្បុង្ណនាុះ 
របធានរកុ្មរបឹក្ារក្ុង្ រសកុ្ ែណឍ ចំនួន ២០៣របូ/រស០ី៥របូ សមាជិក្រកុ្មរបឹក្ារក្ុង្      ែណឍ ចំនួន៣៣៥២
របូ/រស៦ី១៨  ប។ 
 -សមាសភាពរកុ្មរបឹក្ាឃុ ំសង្កក តស់រុបចំនួន ១១.៥៧២របូ/រស២ី.៣៨៨របូ(ណសមនឹីង្២០,៦៣%)   
(ក្បុង្ណនាុះ ណមឃុ ំ១.៤១០របូ    ១០៧    ណៅសង្កក ត់ចំនួន ២៣៦របូ    ២៦    ជំទប់ទី១ចំនួន ១.៤១០របូ      
២២៨របូ ជំទប់ទី២ចំនួន ១.៤១០ របូ    ៣០១     ណៅសង្កក ត់រង្ទី១ ចំនួន ២៣៦របូ     ៦០    ណៅសង្កក ត់រង្ទី២  
ចំនួន២៣៦របូ/   ៥២របូ  និង្សមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុសំង្កក ត់ចំនួន ៦.៦៣៤របូ    ១.៦១៤   )។  ក្បុង្មែក្ញ្ញដ   
ឆ្ប ២ំ០១៩ណនុះ ការផ្លល ស់បថូរ និង្ទទួលសាគ ល់សមាសភាពរកុ្មរបឹក្ារាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  ឃុ ំសង្កក ត់ 
សរុបចំនួន១៩របូ/រស០ី៣របូ ក្បុង្ណនាុះសមាសភាពរកុ្មរបឹក្ារាជធានីណែតថចំនួន០១របូ/ រស០ី១របូ(ដូចក្បុង្
ឧបសមពន័ន ២ក្) សមាសភាពរកុ្មរបឹក្ារកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ ចំនួន០៥របូ/ រស០ី១របូ (ដូចក្បុង្ឧបសមពន័ន ២ែ) និង្
សមាសភាពរកុ្មរបឹក្ាឃុ ំសង្កក ត់ចំនួន១៣របូ/រស០ីរបូ (ដូចក្បុង្ឧបសមព័នន២រ)។ 

៥.៦-ការងារប្គ្រ់ប្គ្ងទ្ិននន័យម្ន្រនតីរាជការស្ុីវិល  
ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ សាទ នភាពបចចុបផនបភាព  ផ្នចំនួនរបវតថិរូបមស្រនថីរាជការសុីវលិទងំ្ណៅថ្នប ក់្ជាតិ និង្ 

ថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ មដលបានបញ្ចូ លរបវតថិ រូបក្បុ ង្របព័ននទិនបន័យសរុបចំនួន ៩.៧៧៧  ប/   ២.៧៤១រូប 
(ក្បុង្ណនាុះ មស្រនថីរាជការសុវីលិថ្នប ក់្ជាតិចំនួន ៨៩០របូ    ២០១របូ     មស្រនថីរាជការសុីវលិណៅថ្នប ក្់ណរកាមជាតិចំនួន 
៨៨៨៧របូ/រស២ី៥៤១របូ)។ទនធឹមណនាុះ ក៏្បានណរៀបចំមបង្មចក្ភារកិ្ចចជូនមស្រនថកីារោិល័យជារកុ្មបញ្ចូ ទិនបន័យ 
រកុ្មពិនិតយណផធៀង្ផ្លធ ត់ រកុ្មមសគនឯក្សារ។ 
 ៦-ការងារអភិវឌ្ឍនស៍្ម្តាភាព 

៦.១-ការងារអភិវឌ្ឍនស៍្ម្តាភាពកនងុប្រដទ្ស្ 

 ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ណនុះ រក្សួង្មហាផ្ផធបានចាត់បញ្ជូ នមស្រនថចំីនួន ២៣របូ/រស ី១៩របូ ណដីមផចូីលរមួវរគបណថុ ុះ -
បោថ លដូចខាង្ណរកាម ៖ 
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- ចាត់បញ្ជូ នអរគណលខាធិការ អរគនាយក្រង្ អោគ ធិការរង្ អរគណលខាធិការរង្ និង្អរគសបង្ការរង្ រណៈររបរ់រង្
ជាស្រសថីក្បុង្មុែតំមណង្ រក្សួង្មហាផ្ផធចំនួន១៨រូប/រសី១៨រូបចូលរមួវរគបណថុ ុះបោថ លសរមាប់រយៈណពល១២០
ណមា៉េ ង្ ណៅសាលាភូមិនធរដឌបាល 

- ចាត់បញ្ជូ នមស្រនថី ០១រូប ចូលរមួវរគបណថុ ុះបោថ លជំនាញវសិវក្រ IT ក្រមិត១(IT Passport) ណដីមផណីរតៀម
របឡង្សញ្ញដ បរត (Information Technology Engineer Examination ITEE) 

- ចាត់បញ្ជូ នមស្រនថី០២រូប/រសី០១រូប ចូលរមួសិក្ាវាយតផ្មលរុណភាព ផ្នការណលីក្ក្មពស់សមភាពណយនឌ័រ 
បរោិប័នប និង្សមធម៌សង្គម និង្តាមដ្ឋនណរៀបចំមផនការអបក្បនថណវនជាស្រសថីសរមាប់បំណពញមុែតំមណង្ររប់ររង្
ណៅរដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ 

- ចាត់បញ្ជូ នមស្រនថី ០២រូប ចូលរមួវរគបណថុ ុះបោថ លសថីពីការក្សាង្មផនការអភិវឌណន៍ និង្ក្មមវធីិវនិិណោរ
របស់រកុ្ង្ រសុក្ និង្ឃុ ំសង្កក ត់ និង្ការណរៀបចំ និង្អនុវតថថវកិារបស់រកុ្ង្ រសុក្ និង្ឃុ ំសង្កក ត់ ណៅណែតថកំ្ពង់្ចាម។  

ទនធឹមណនាុះរក្សួង្ក៏្បាន និង្កំ្ពុង្ណរៀបចំឯក្សារសរមាប់បណថុ ុះបោថ លដូចខាង្ណរកាម៖ 
- ណរៀបចំវរគបណថុ ុះបោថ លតរមង់្ទិសសរមាប់រក្ុមណោលណៅ ជាសមាជិក្រកុ្មរបឹក្ារាជធានី រកុ្មរបឹក្ាណែតថ 

រកុ្មរបឹក្ារកុ្ង្ រកុ្មរបឹក្ារសុក្ រកុ្មរបឹក្ាែណឍ អាណតថិទី៣ មដលមិនធាល ប់បានទទួលការបណថុ ុះបោថ ល 
- ណរៀបចំណសៀវណៅណមណរៀនសរមាប់វរគវរិកឹ្តយការមូលដ្ឋឌ ន 
- ចង្រក្ង្ទិនបន័យអភិវឌណន៍សមតទភាព 
- ណរតៀមណរៀបចំវរគព័ត៌មានវទិាសរមាប់មស្រនថីទីសថីការរក្សួង្មហាផ្ផធ 
- ណរតៀមណរៀបចំវរគបណថុ ុះបោថ លរបស់សាលាជាតិរដឌបាលមូលដ្ឋឌ នចំនួន០២វរគ។ 

 ៦.២-ការងារអភិវឌ្ឍនស៍្ម្តាភាពដប្ៅប្រដទ្ស្ និងលិែិតឆ្លងខដ្ន 

 ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩      សួង្មហាផ្ផធបានចាត់បញ្ជូ នមស្រនថ ី០១រូប ចូលរមួវរគបណថុ ុះបោថ លសថីពី ”រដឌបាល
ថ្នប ក់្ជាតិសរមាប់មស្រនថីជាន់ែពស់(National Governmental Administration for Senior Officials)ណៅរបណទសជប៉េុន 
 -បានណរៀបចំណសបីសុំលិែិតឆលង្មដនផលូវការចំនួន ០៤ចាប់ ជូនមស្រនថីរាជការណៅចូលរមួក្បុង្កិ្ចចរបជំុពិភាក្ាមចក្រមំលក្ការ
ពិណរោុះណោបល់ពាក់្ព័ននណៅនឹង្ ការដឹក្ជញ្ជូ នទំនិញឆលង្មដនតាមផលូវអភិវឌណន៍ ផ្នរបព័ននរតួតពិនិតយការដឹក្ជញ្ជូ នទំនិញ
ណដ្ឋយផាភាជ ប់ផលូវណសដឌកិ្ចចតាមបណោថ យរពំមដនក្មពុជា-ផ្ថ ណៅណែតថែលង្ណតីយ ផ្នរពុះរាជាោចរក្ផ្ថ ចំនួន០២ចាប់ និង្
ជូនមស្រនថីរាជការសាលាណែតថកំ្ពង់្ធំ ណដីមផណីៅចូលរមួណវទិការអភិបាលរកុ្ង្ចិន-អាសា នឆ្ប ២ំ០១៩ ណៅទីរកុ្ង្ោននីង្
តំបន់សវយត័ណែតថកាវ ង្សុីផ្នសាធារណរដឌរបជាមានិតចិនចំនួន ០២ចាប់។ 
 ៦.៣-ការងារព័ត៌មាន និងផេពវផាយ 

 ចំណពាុះការង្ករព័ត៌មាន និង្ផសពវផាយ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល បាន និង្កំ្ពុង្ណរៀបចំណសចក្ឋីរពាង្រពឹតថិបរតវមិជឈការ
និង្វសិហមជឈការណលែ ០៤ និង្បានបនថណធវីបចចុបផនបភាពណរហទំព័រអរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល រក្សួង្មហាផ្ផធ ណដ្ឋយបាន
បញ្ចូ លអតទបទចំនួន ១៥ក្រណី។ 
 ៧-ការងារោាំប្ទ្រដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ 
 ៧.១-ការងារោាំប្ទ្រដេេកដទ្ស្ និងអនតរាគ្ម្ន៍ 

ក្បុង្កិ្ចចោរំទបណចចក្ណទស និង្អនថរារមន៍ដល់រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលបានណរៀបចំ 
លិែិតក្បុង្នាមរក្សួង្មហាផ្ផធជរមាបជូនណៅរក្សួង្-សាទ ប័ន/អង្គភាពចំណុុះរក្សួង្ និង្បាន      នូវ 
              រដឌបាលរាជធានី ណែតថដូចខាង្ណរកាម៖ 

 -រដឌបាលណែតថក្ោថ ល ក្រណីណ ម្ ុះ រសស់ ណយឿន, រកួ្ច រស ុន, កូ្យ ណឡប៉េូ, វ ៉េន ចានទន, ផុន កាស់, យ៉េ ំយ៉េុង្, 
ជុុះ ស ំនិង្ណអង្ អុង្ ណសបីសុអំនថរារមន៍ណៅរដឌបាលណែតថក្ោថ ល ណដីមផឱី្យរកុ្មហ ុន 7NG លុបរបឡាយណបីក្ផលូវឱ្យ
ពួក្ោត់បានណរបីរបាស់ និង្ចាក់្ដី 
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 -រដឌបាលណែតថរពុះសហីនុ ក្រណី៖  
 ណ ម្ ុះ មំុ វោត , នួច ណៅ និង្នា វ ីណសបីសុំអនថរារមន៍ឱ្យរដឌបាលណែតថរពុះសីហនុចុុះពិនិតយទីតាងំ្ វាស់មវង្ 

និង្កំ្ណត់រពំដីទំហ ំ ៦១អា ៨៩សង់្ទីអា ណដីមផចុីុះបញ្ជ ីក្ាលដី និង្ណចញប័ណតក្មមសិទនិសទិតណៅភូមិ៦ សង្កក ត់
ណលែ ៤ រកុ្ង្រពុះសីហនុ ណែតថរពុះសីហនុ 

 អរគសបង្ការនររបាលជាតិ ណធវីណសចក្ថីរាយការណ៍បឋម សថីពីលទនផលផ្នការរសាវរជាវសក្មមភាពណដប៉េូ 
អាជីវក្មមែាច់ថមណៅក្បុង្មូលដ្ឋឌ នរកុ្ង្រពុះសីហនុ 

 ណ ម្ ុះ ប ូ រីមណឡង្, ប ុន លីន, តូវ រសមី, ឡាយ ងិុ្ចលន, ណថ្ន បូរា៉េ , រង់្ ណសាភា និង្ណមីុង្ លីដ្ឋ ណសបីសំុ 
អនថរារមន៍ណៅរដឌបាលណែតថរពុះសីហនុចុុះពិនិតយទីតាងំ្ វាសម់វង្ និង្ក្ំណត់រពំដីទំហ ំ៦៣ហកិ្តា ៤៥អា ណដីមផី
ចុុះបញ្ជ ីក្ាលដី និង្ណចញប័ណតក្មមសិទនិ សទិតណៅភូមិសាម ច់មដង្ និង្ភូមិរាម ឃុរំាម រសុក្ផ្រពនប់ ណែតថរពុះសហីនុ 

   ណ ម្ ុះ ណៅ ផ្លង្, ទួ ឡាយ, ណផង្ វុទនី, អឹុង្ ស ុន, ដួង្ សុណែឿន, ណទព វសិិដឌ, ហង្ស មន, យនិ រតនា,  
អឹុង្ សារុ,ំ ណមីុង្ លីដ្ឋ និង្ណមឿន វា៉េ ន់ណដត ណសបីសុំអនថរារមន៍ណៅរដឌបាលណែតថរពុះសីហនុចុុះពិនិតយទីតាងំ្ វាស់មវង្ 
និង្កំ្ណត់រពំដីទំហ ំ១៩ហកិ្តា ៣៩អា ណដីមផចុីុះបញ្ជ ីក្ាលដី នងិ្ណចញប័ណតក្មមសិទនិ សទិតណៅភូមិចំណោតរាម 
ឃុបិំតរតាងំ្ រសុក្ផ្រពនប់ ណែតថរពុះសីហនុ 

 ណ ម្ ុះ ចាន់ ដ្ឋនី ណសបីសំុអនថរារមន៍ណៅរដឌបាលណែតថរពុះសីហនុចុុះពិនិតយទីតាងំ្ វាស់មវង្ និង្កំ្ណត់ 
រពំដីទំហ ំ ៥៣២ហកិ្តា ណដីមផចុីុះបញ្ជ ីក្ាលដី និង្ណចញប័ណតក្មមសិទនិ សទិតណៅភូមិមរពក្របស់ ឃុទំកឹ្ថ្នល  រសុក្
ផ្រពនប់ ណែតថរពុះសីហនុ។ 
 -រដឌបាលណែតថរពុះវហិារ ក្រណីណ ម្ ុះ វង្ស សារ ៉េុន, ញ៉េ ន ណធឿន, មញ៉េម សារា៉េ ត់ និង្ធីម ផ្ថ ណសបីសុំជួយណដ្ឋុះរសាយ
ដីធល ីមដលអាជាញ ធរណែតថរពុះវហិារណរៀបចំជូនរបជាពលរដឌ មានទតីាងំ្ណៅខាង្តផូង្សាព នអូរណឈទីល ជាប់ភូមិសាវ យរជំុចាស់ 
មដលមានរបជាពលរដឌ ១៨០ររួសារ និង្ដីទំហ ំ៤៩០ម x ១.០០០ម។ 
 -រដឌបាលណែតថណពាធិ៍សាត់ ក្រណីសំណណីសុំការអនុញ្ញដ តចុុះចតឧទនមាា រចរក្សណស្រង្កគ ុះបនាធ ន់របស់រកុ្មហ ុន អូបាោសុិ 
ក្បុង្បរណិវណកី្ឡដ្ឋឌ នណែតថណពាធិ៍សាត់។ 

-រដឌបាលណែតថសាវ យណរៀង្ ក្រណីណ ម្ ុះ រុយ ដ្ឋវ ី ណសបីសំុអនថរារមន៍ណៅរដឌបាលណែតថសាវ យណរៀង្ និង្មនធីរ
ណរៀបចំមដនដីនររូបនីយក្មម សំណង់្ និង្សុរណិោដីណែតថសាវ យណរៀង្ណដ្ឋុះរសាយទំនាស់ដីធលីរវាង្ណ ម្ ុះ រុយ ដ្ឋវ ី
និង្ណ ម្ ុះ រពំុ ថុន សទិតណៅភូមិចំបក់្ សង្កក ត់ណចក្ រក្ុង្សាវ យណរៀង្ ណែតថសាវ យណរៀង្។ 

-រដឌបាលណែតថណកាុះកុ្ង្ ក្រណីរបាយការណ៍សថីពីការចាក់្ដីរណំលាភចូលសមុរទ សទិតណៅចំណុចពយជនលង្់ 
ភូមិណរជាយសាវ យលិច ឃុណំរជាយសាវ យ រសុក្មរសអំបិល ណែតថក្ោថ ល។ 

-រក្មុហ ុន រលូប ល ប លីបត ណមឌា ឯ.ក្ ក្រណីណសបីសំុណោលការណ៍ដ្ឋក់្ផ្លធ ងំ្បា៉េ ណូផសពវផាយពាណិជជក្មម
ទងំ្ពីររបណភទរឺ ទូរទសសន៍អិល អីុ ឌី (LED) បា៉េ ណូណជីង្មួយ និង្របារកាត់ទទឹង្ផលូវណៅទូទងំ្រាជធានី ណែតថ 
មដលមានសុពលភាពរយៈណពល ១០ឆ្ប ។ំ 

-ណលាក្ រទឺយ ធីក្, រសាងំ្ ណសឿន, ោន ដ្ឋនី និង្តាក់្រីន ជាបោថ ញសហរមន៍ជនជាតិណដីមភារតិច
ណែតថមណឍ លរិរ ី ក្រណីណសបីសំុជួយអនថរារមន៍ ណដីមផរីក្ាការពារដីណៅទីតាងំ្ដីមជឈមណឍ លវបផធម៌ជនជាតិណដីម
ភារតិចភបំណដ្ឋុះរក្មំុ មានទំហ ំ ១០២,២៧៨ហកិ្តា សទិតណៅភូមិណដ្ឋុះរក្មំុ សង្កក ត់សុែដុម រក្ុង្មសនមណនារមយ 
ណែតថមណឍ លរិរ ី

-បានណរៀបចំរបកាសសថីពីការបណង្កីត និង្ដ្ឋក់្ឱ្យណរបីរបាស់នូវនិមមិតថសញ្ញដ ណែតថក្ោថ ល។ 
-បានចុុះណធវីការតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ និង្វាយតផ្មលកិ្ចចការរដឌបាលណែតថបាត់ដំបង្ ផ្ប៉េលិន បនាធ យមានជ័យ ឧតថរ

មានជ័យ ផ្រពមវង្ សាវ យណរៀង្ កំ្ពង់្ធំ និង្ណែតថរពុះវហិារ ចាប់ពីផ្ថៃទី២៦ មែសីហា ដល់ ផ្ថៃទី២០ មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩។ 
៧.២-ការងាររដងកើត ខកស្ប្ម្ួល និងកាំណត់ប្ពាំប្រទ្ល់រដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាត ិ

 បចចុបផនបរពុះរាជាោចរក្ក្មពុជាមានរាជធានីចំនួន ០១ ណែតថ២៤ រក្ុង្២៧   រសុក្១៦២ ែណឍ ១៤   
ឃុ១ំ.៤០៥      ២៤១  និង្ភូមិចំនួន ១៤.៣៨៣។   
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                Email: Consolidate.moi@gmail.com 

 ៧.៣-ការងារផតល់ដោរម្យងារ ដប្គ្ឿងឥស្េរិយយស្ និងដម្ដ្ឋយស្នា រនាជាតិ 
រក្សួង្មហាផ្ផធណសបីណៅរាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជា        ផថល់ណមដ្ឋយរពុះរាជាោចរក្ក្មពុជា      ១៩      

(ក្បុង្ណនាុះថ្នប ក់្មហាណសរវីឌណន៍ចំនួន  ៥ណររឿង្                ១៤ណររឿង្) ណមដ្ឋយមុនីសារាភ័ណឍ       ៥៣
      (ក្បុង្ណនាុះថ្នប ក់្មហាណសរវីឌណន៍ចំនួន ២១ណររឿង្                ១៩      ថ្នប ក់្ធិបឌិនធចំនួន ០៧ណររឿង្ 
ថ្នប ក់្ណសនាចំនួន ០៣ណររឿង្ និង្ថ្នប ក់្អសសឬទនចំនួន ០៣ណររឿង្) និង្    សាទ បនាជាតិចំនួន ៦១ណររឿង្ ណដីមផផីថលជូ់ន
សបផុរសជន  មដលបានជួយក្សាង្សមិទនផលជាណរចីនណៅណែតថកំ្ពង់្ចាម កំ្ពង់្ឆ្ប ងំ្ តាមក្វ និង្ណែតថផ្រពមវង្ 
ណដ្ឋយចំោយអស់ថវកិាសរុបចំនួន ៣.១៦៦.៤៤១ដុលាល រ (បីលានមយួរយហុក្សបិរបាមំយួពាន់បនួរយមសសបិ
មយួដុលាល រសហរដឌអាណមរកិ្)(ដូចក្បុង្ឧបសមព័នន ៣)។  

៧.៤-ការងារស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ និងស្ហប្រតិរតតិការជាម្ួយផ្ដ្គ្ូអភិវឌ្ឍន៍ និងគ្ដប្មាងនានា 
 ៧.៤.១-កម្មវិធីោ ាំប្ទ្ដដ្ឋយ     ស្ហប្រជាជាតសិ្ប្មារ់កុមារ UNICEF 

  -ចុុះោរំទវរគបណថុ ុះបោថ លណសៀវណៅមណនាសំថីពីការររប់ររង្មណតថយយសិក្ាសហរមន៍សរមាប់ឃុ ំសង្កក ត់ 
ចំនួន០៧វរគ ណៅណែតថក្ោថ ល ណែតថរក្ណចុះ ណែតថបាត់ដំបង្ និង្ណែតថណសៀមរាប។ 
  -បានចូលរួមកិ្ចចរបជំុពិភាក្ាសថីពីរបព័ននណលីក្ទឹក្ចិតថដល់រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិជាមួយទីរបឹក្ារបស់ 
អង្គការយូនីណសហវ។ 
  -បានណធវីការណរជីសទីរបឹក្ាណដីមផអីនុវតថសក្មមភាពណលែ ៥.៣.២.៤ ណលីកិ្ចចការមក្សរមួលតួនាទីភារកិ្ចច 
របស់រណៈក្មាម ធិការទទួលបនធុក្កិ្ចចការនារ ីនិង្កុ្មារ (រ.ក្.ន.ក្)។ 
  -បានណរៀបចំវរគបណថុ ុះបោថ លសថីពីការណរៀបចំមផនការអភិវឌណ និង្ក្មមវធីិវនិិណោរបីឆ្ប រំកិំ្លរកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំ
សង្កក ត់ និង្វរគបណថុ ុះបោថ លសថីពីការណរៀបចំ និង្អនុវតថថវកិារកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់។ 
 ៧.៤.២-                                                DCOCP 

ការវវិឌណផ្នដំណណីរការការដ្ឋឌ នសាង្សង្់អោររដឌបាលរសុក្ និង្ឃុ ំសង្កក ត់ មក្ដល់មែសហីា ឆ្ប ២ំ០១៩ រិតជារមួ
បានរបមាណ១៧% ក្បុង្ណនាុះដំោក់្កាលទី១បាន២៦.៥% ដំោក់្កាលទី២បាន១៥.៧៥%  និង្           
ដំោក់្កាលទី៣បាន០%។ ទនធឹមនឹង្ណនុះអរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលក៏្បាន៖ 

-ណរៀបចំសំណណីសុំថវកិាបមនទមណៅរក្សួង្ណសដឌកិ្ចច និង្ហរិញ្ដវតទុ ណដីមផរីក្ាការសាង្សង្អោររដឌបាល អោរ
សាលរបជំុសាលារសុក្ និង្អោរដឌបាលឃុ ំសង្កក ត់តាមចំនួនមដលបានណរោង្ទុក្។ 

 -ណរៀបចំរបាយការណ៍អំពីដំណណីរការវវិឌណរណរមាង្ និង្ការណកី្នណឡងី្ផ្នតផ្មលអោររដឌបាលរសកុ្ និង្អោររដឌបាល 
ឃុ ំ សង្កក ត់ មដលែពស់ជាង្តផ្មលបា៉េ ន់សាម នមដលបានសិក្ាក្បុង្អំឡុង្ឆ្ប ២ំ០១៧ របមាណ២០% ណដ្ឋយសារការ  
វវិតថផ្នវសិ័យសំណង់្ណធវីឱ្យសមាា រៈ និង្ពលក្មមណឡងី្ផ្ថល។  
 - ចុុះពិនិតយតាមដ្ឋនដំណណីរការសាង្សង់្អោរសាលារសុក្ និង្អោររដឌបាលឃុ ំសង្កក ត់ដំោក់្កាលទី១
និង្ទី២។ 
 ៧.៥-ការងារគ្ដប្មាងម្ូលនិធិ និងការោាំប្ទ្     ប្ស្កុ ឃុាំ ស្ងាក ត់ 

 ៧.៥.១-                      

 រិតរតឹមមែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ សំណណីរណរមាង្មូលនិធិរកុ្ង្ រសុក្ ឆ្ប ២ំ០១៩ មានចំនួន ៤៥៩រណរមាង្ មដលក្បុង្
ណនាុះ៖ រណរមាង្កំ្ពុង្ដំណណីរការសិក្ាចំនួន ១៥៥      (       ៣៣,៧៧%)           បញ្ច ប់ការសកិ្ា
ចំនួន ២៥៦      (ណសមី  ង្៥៥,៧៧%) និង្រណរមាង្មិនទន់សិក្ាចំនួន ៤៨រណរមាង្         ១០,៤៦%)។ ចំណពាុះ
ការអនុវតថកិ្ចចសនាសាង្សង់្របស់រណរមាង្មូលនិធិរក្ុង្ រសុក្ឆ្ប ២ំ០១៩ មានចំនួន ៥៧កិ្ចចសនា ក្បុង្ណនាុះ រមួមាន៖ 
បញ្ច ប់កិ្ចចសនាសាង្សង់្១០០%       ២១         ៣៦,៨៤%)កិ្ចចសនាអនុវតថបានណលីស៥០% ចំនួន៩រណរមាង្



12 of 26 
 

                             កញ្ញា     ២០១៩ 
 

                Email: Consolidate.moi@gmail.com 

        ១៥,៧៩%) កិ្ចចសនាអនុវតថបានតិចជាង្៥០%ចំនួន ០៦         ១០,៥៣%) និង្កិ្ចចសនាមិនទន់
បានអនុវតថចំនួន២១ (ណសមនឹីង្៣៦,៨៤%)។ ជាមួយោប ណនុះមដរ  សណំណីរណរមាង្មូលនិធិរកុ្ង្ រសុក្ឆ្ប ២ំ០១៨មាន
ចំនួន ៤៨៨រណរមាង្ មដលក្បុង្ណនាុះ៖ រណរមាង្មិនទន់សិក្ា ចំនួន២៤រណរមាង្         ៤,៩២%) និង្        
បាន                 ៤៦៤      (ណសមី  ង្ ៩៥,០៨%)។  ចំណពាុះការអនុវតថកិ្ចចសនាសាង្សង់្របស់រណរមាង្
មូលនិធិរក្ុង្ រសុក្ឆ្ប ២ំ០១៨ មានចំនួន ៣៧៣កិ្ចចសនា ក្បុង្ណនាុះរមួមាន៖ បានបញ្ច ប់ការសាសសង់្ ១០០% 
ចំនួន ៣៥៩ (ណសមីនឹង្ ៩៦,២៥%) ការអនុវតថកិ្ចចសនាបានណលីសពី៥០%ចំនួន ១១        ២,៩៥%) ការអនុវតថកិ្ចច
សនាបានតិចជាង្៥០%ចំនួន ២(ណសមីនឹង្០,៥៤%) និង្កិ្ចចសនាមិនទន់បានអនុវតថចំនួន ០១(ណសមីនឹង្០,២៧%)។ 

៧.៥.២-គ្ដប្មាងម្ូលនិធិឃុាំ ស្ងាក ត់ 

      រណរមាង្               ឆ្ប ២ំ០១៩មានចំនួន ១៧៩៨រណរមាង្(ក្បុង្ណនាុះ             សិក្ា 
ចំនួន ៣៤១      “       ១៨,៩៧%” រណរមាង្មដលមិនទន់ចាប់ណផថីមសិក្ាចំនួន ៥៨រណរមាង្“ ណសមីនឹង្ 
៣,២៣% ” និង្                           ១៣៩៩     (ណសមី  ង្ ៧៧,៨១%)។  ចំណពាុះការអនុវតថ 
កិ្ចចសនាសាង្សង់្របស់រណរមាង្មូលនិធិឃុ ំ សង្កក ត់ ឆ្ប ២ំ០១៩សរុបចំនួន ៨៥៩កិ្ចចសនា ក្បុង្ណនាុះរមួមាន៖ 
ការអនុវតថកិ្ចចសនាបានណលីសពី៥០%ចំនួន១៤១        ១៦,៤១%)ការអនុវតថកិ្ចចសនាបានតិចជាង្៥០% 
ចំនួន ១៣៤ (ណសមីនឹង្១៥,៦០%) បញ្ច ប់កិ្ចចសនាសាង្សង់្១០០%      ១៥១         ១៧,៥៨%) និង្         
កិ្ចចសនាមិនទន់បានអនុវតថចំនួន ៤៣៣(ណសមីនឹង្៥០,៤១%)។ 
 ណដ្ឋយមឡក្ការអនុវតថរណរមាង្                ឆ្ប ២ំ០១៨មានចំនួន ១.៧៥៣     (ក្បុង្ណនាុះ      
មដល     សិក្ា      ០៦      “       ០,៣៤%” និង្រណរមាង្មដលបា            ចំនួន ១៧៤៧      
       ៩៩,៦៦%”)។ ទនធមឹណនាុះការអនុវតថកិ្ចចសនាសាង្សង់្របស់រណរមាង្មូលនិធិឃុ ំ  សង្កក ត់ឆ្ប ២ំ០១៨សរុប
ចំនួន ១៧៣២កិ្ចចសនា ក្បុង្ណនាុះរមួមាន៖ ការអនុវតថកិ្ចចសនាបានណលីសពី៥០%ចំនួន ១១០(       ៦,៣៥%) 
ការអនុវតថកិ្ចចសនាបានតិចជាង្៥០%ចំនួន ២៨(ណសមនឹីង្១,៦២%) ការ     កិ្ចចសនាសាង្សង់្១០០%      
១៥៧៨        ៩១,១១%) និង្កិ្ចចសនាមិនទន់បានអនុវតថចំនួន ១៦        ០,៩២%)។  
 ៧.៦-ការផតល់ដស្វា និងការដដ្ឋោះប្ស្នយវិវាទ្ដៅម្លូដ្ឋា ន 
 ៧.៦.១-ការដផៃរម្ុែងារ នងិធនធាន 

ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ណនុះ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលបានសរមបសរមួលជាមួយរក្សួង្សាធារណការ និង្ដឹក្
ជញ្ជូ ន រក្សួង្មរ ៉េ និង្ថ្នមពល រក្សួង្ឧសាហក្មម និង្សិបផក្មម និង្រក្សួង្ណរៀបចំមដនដី នររូបនីយក្មម និង្សំណង់្ 
ណដីមផពិីនិតយ និង្មក្សរមួលណលីទរមង់្ពាក្យណសបីសុ ំ និង្សំណំុឯក្សារភាជ ប់់នានា សរមាប់ការផឋល់ណសវារដឌបាលណៅអង្គ
ភាពរចក្ណចញចូលមតមួយ ។ ក្បុង្មែណនុះមដរ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល ក៏្បានសហការជាមួយធនាោរពិភពណលាក្ណរៀបចំកិ្ចច
របជំុពិភាក្ា សថីពីការកំ្ណត់រកុ្ង្ រសុក្អាទិភាពសរមាប់អនុវតថរណរមាង្សាក្លផង្ ការររប់ររង្សំរាម សំណល់រងឹ្ 
និង្សំណល់បាល សធិក្។ 
 ៧.៦.២-ការផតល់ដស្វា          ប្េកដេញេលូខតម្ួយ 

 .           រយៈអងគភាពប្េកដេញេូលខតម្ួយ 

ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ណនុះ  អង្គភាពរចក្ណចញចូលមតមួយ   ២៥រាជធានី  ណែតថបានផថល់ណសវារដឌបាល 
សរុបចំនួន ៥៣.២១៦ណសវា ក្បុង្ណនាុះណបីណរបៀបណធៀបចំនួនណសវាមដលបានផថល់ណៅក្បុង្ចំណោមវសិ័យទងំ្១៤ ណឃញីថ្ន    
     ណរៀបចំមដនដី នររូបនីយក្មម និង្សំណង់្ បានផថល់ណសវាបានណរចីនជាង្ណររឺ       ២៤.៧៩២ណសវា(ណសមនឹីង្
៤៦,៥៩%)វស័ិយមដលបានផថល់ណសវាបានតិចជាង្ណររឺវសិ័យវបផធម៌ និង្វចិិរតសិលផៈមានចំនួន ០២ណសវា
(ណសមីនឹង្០,០០៤%)(             នន៤) ។                      ណចញ   មតមួយទងំ្ ២៥រាជធានី ណែតថ
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ទ                    ៥.៩២៤.៨០៤.៥៤៣              ១.៤៨១,២០១,១៣ដុលាល រ      ) ក្បុង្
ណនាុះណបីណរបៀបណធៀបចំណូលមដលទទួលបានក្បុង្ចំណោមវសិ័យទងំ្១៤ណឃញីថ្ន វស័ិយណរៀបចំមដនដីនររបូនីយក្មម 
និង្សណំង់្ទទួលបានចំណូលែពស់ជាង្ណររឺ      ៤.៦៧០.៩៤៣.៧៤៣     (        ៧៨,៨៤% ផ្នណសវាសរបុ)
បនាធ ប់មក្វសិ័យអរតានុកូ្លដ្ឋឌ នចំនួន ៣៦.៩៥២ ណសវា (ណសមីនឹង្ ២៩, ៥៤%)  វសិ័យមដលមិនមានអបក្មក្
ណសបីសុំណសវារឺ វសិ័យមរ ៉េ និង្ថ្នមពល(             នន៥)។ ទនធឹមណនាុះ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលក៏្បានចាត់មស្រនថីឱ្យ
ចុុះតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយអំពីការណរៀបចំ និង្ការដ្ឋក់្ឱ្យដំណណីការយនថការរចក្ណចញចូលមតមួយ និង្ការោិល័យ
របជាពលរដឌណែតថណសៀមរាប និង្ណែតថណកាុះកុ្ង្ផង្មដរ។  

ែ.           រយៈការិោល័យប្េកដេញេលូខតម្ួយ 

       មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ ការោិល័យរចក្ណចញចូលមតមួយទងំ្៨៣ណោលណៅ បានផថល់ណសវារដឌបាល
សរុបចំនួន១២៥.១០១ណសវា ក្បុង្ណនាុះណបីណរបៀបណធៀបចំនួនណសវា មដលបានផថល់ណៅក្បុង្ចំណោមវសិ័យទងំ្ ១៤
ណឃញីថ្នវស័ិយនីតានុកូ្លក្មមបានផថល់ណសវាបានណរចីនជាង្ណររឺ      ៦៩.៧១៨ណសវា(ណសមីនឹង្៥៥,៧៣%) 
បនាធ ប់មក្វសិ័យអរតានុកូ្លដ្ឋឌ នទទួលបានចំនួន ៣៦.៩៥២ណសវា(ណសមីនឹង្២៩,៥៤%)(             នន៦)។ 
រយៈណពលដូចោប ណនុះមដរ ការោិល័យរចក្ណចញចូលមតមួយទងំ្៨៣ណោលណៅទទួលបានចំណូលសរុបចំនួន 
១.៨៧២.៦០១.៥៤២ណរៀល (ណសមីនឹង្ ៤៦៨.១៥០.៣៨៥            ) ក្បុង្ណនាុះ ណបីណរបៀបណធៀបចំណូលមដលទទួលបាន
ពី        ១៤       វស័ិយសុរណិោដីមានចំណូលែពស់ជាង្ណររឺ       ១.១៩០.៣៥០.០០០ណរៀល (ណសមនឹីង្
៦៩,៤៣%)(ដូចក្បុង្ឧបសមព័នន៧)។ 

ទនធឹមណនុះ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល បានអនុវតថសក្មមភាពមួយចំនួនណដីមផោីរំទដល់ការោិល័យរចក្ណចញ
ចូលមតមួយដូចខាង្ណរកាម៖ 

- បានចុុះតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយអំពកីារផថល់ណសវារដឌបាលរចក្ណចញចូលមតមួយ ណៅរសុក្ពាមរក្៍ ណែតថផ្រពមវង្ 
- បានណរៀបចំវរគបណថុ ុះបោថ លសថីពីមបបបទ នីតិវធីិផ្នការទទួល និង្ការសរមុុះសរមួល ណដ្ឋុះរសាយបណថឹ ង្របស់

ការោិល័យរបជាពលរដឌចំនួន៥២ណោលណៅ ណៅណែតថកំ្ពង់្ធំ 
- ណរៀបចំវរគបណឋុ ុះបោឋ លសឋីពីតួនាទីភារកិ្ចច និង្រណបៀបរបបបំណពញការង្កររបស់ការោិល័យរចក្ណចញ

ចូលមតមួយដល់រក្ុង្ រសុក្ណោលណៅថមចំីនួន០៣ និង្រសុក្ណោលណៅឆ្ប ២ំ០១៨ ចំនួន២៣ ណៅណែតថកំ្ពង់្ចាម 
- បានចុុះពិនិតយណមីលទីតាងំ្សរមាប់ណរៀបចំការោិល័យរចក្ណចញចូលមតមួយណៅរដឌបាលែណឍ ចំការមន 
- បានតាមដ្ឋនការបង់្របាក់្រង្កវ ន់ ១% ផ្នការផឋល់ណសវារដឌបាលរបស់ការោិល័យរចក្ណចញចូលមតមួយ  

ទងំ្៨៣ណោលណៅមក្រក្សួង្មហាផ្ផធ។ 
 ៧.៦.៣-ការដដ្ឋោះប្ស្នយវវិាទ្រដ្ាបាលដៅរដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ 

 ក).ការយិាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត 
ក្បុង្មែក្ញ្ញដ ឆ្ប ២ំ០១៩ ការោិល័យរបជាពលរដឌទងំ្២៥ណោលណៅ បានទទួលបណថឹ ង្ សំណូមពរ ការទិណតៀន 

ការសរណសីរ និង្ការសាក្សួរព័ត៌មានណផសង្ៗពីរបជាពលរដឌមដលពាក់្ព័នននិង្មិនពាក់្ព័ននសរុបចំនួន ៣៩ក្រណី 
មដលក្បុង្ណនាុះបណថឹ ង្ក្បុង្សមតទក្ិចចចំនួន១៨ក្រណី(បញ្ច ប់ការណដ្ឋុះរសាយ០៨ក្រណី និង្កំ្ពុង្ណដ្ឋុះរសាយ ១០
ក្រណី)បណថឹ ង្ណរៅសមតទកិ្ចចចំនួន ០៥ក្រណី ការសរណសីរចំនួន០៤ក្រណី សំណូមពរចំនួន០៤ក្រណី ការសាក្សួរ
ព័ត៌មានណផសង្ៗចំនួន ០៨ក្រណី ។ ជាមួយោប ណនុះមដរ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលក៏្បានណធវីបទបង្កា ញផសពវផាយ    
អនុរកឹ្តយណលែ១៩អនរក្.បក្សថីពីការបណង្កីតការោិល័យរបជាពលរដឌណៅរដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ និង្បទបង្កា ញ
ផសពវផាយែលឹមសារ ផ្នណសចក្ថីមណនា ំ សថីពីរណបៀបរបបណធវីការង្កររបស់ការោិល័យរបជាពលរដឌជូនដល់មនធីរអង្គភាព
និង្អបក្ពាក់្ព័ននផ្នរដឌបាលណែតថណសៀមរាប។ 
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 េ).ការយិាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្កងុ ប្រកុ េណ្ឌ  
ក្បុង្មែក្ញ្ញដ ឆ្ប ២ំ០១៩ ការោិល័យរបជាពលរដឌទងំ្ ៨៣ណោលណៅ បានទទួលបណថឹ ង្ សំណូមពរ ការទិណតៀន 

ការសរណសីរ និង្ការសាក្សួរព័ត៌មានណផសង្ៗពីរបជាពលរដឌមដលពាក់្ព័នននិង្មិនពាក់្ព័ននសរុបចំនួន ៦៧៣ក្រណី 
មដលក្បុង្ណនាុះបណថឹ ង្ក្បុង្សមតទក្ិចចចំនួន ១៥ក្រណី (បញ្ច ប់ការណដ្ឋុះរសាយ ១១ក្រណី និង្កំ្ពុង្ណដ្ឋុះរសាយ 
០៤ក្រណី) បណថឹ ង្ណរៅសមតទកិ្ចចចំនួន ៣៤ក្រណី ការសរណសីរចំនួន ៣៤ក្រណី សំណូមពរចំនួន ២៩ក្រណី ការ
សាក្សួរព័ត៌មានណផសង្ៗចំនួន ៥៦១ក្រណី ។ ជាមួយោប ណនុះមដរ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល ក៏្បានអនុវតថកិ្ចចការ
ចាបំាច់មួយចំនួនណដីមផោីរំទដល់ការោិល័យរបជាពលរដឌដូចខាង្ណរកាម៖ 

- បានោរំទការោិល័យរបជាពលរដឌរាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  អំពីរបព័ននក្ត់រតាបណថឹ ង្ និង្ការ
ណរៀបចំរបាយការណ៍ 

- បានដ្ឋក់្ណចញរបកាសទទួលសាគ ល់របធានការោិល័យរបជាពលរដឌរសុក្ណសៀមបា៉េ ង្។ 
 ៨-ការងារស្ហការជាម្ួយប្កស្ួង ស្នា រ័ន និងអងគភាពនានា 
        ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ ១៩                              ជូន       -     /អង្គភាពចំណុុះ និង្        
រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ         ៖ 
  -រក្សងួ្មផនការ ក្រណីសុកំារអនុញ្ញដ តចុុះរបតិបតថិការអណង្កតក្មាល ងំ្ពលក្មមក្មពុជាឆ្ប ២ំ០១៩។ 
  -រក្សងួ្ណទសចរណ៍ ក្រណីណសបីសំុចាត់តំោង្ថ្នប ក់្រដឌណលខាធិការ ០១រូប ណដីមផចូីលរមួជាសមាជិក្ផ្នរណៈ
ក្មមការអភិវឌណន៍ណទសចរណ៍ (រ.អ.ទ)។ 
  -អោគ ធិការដ្ឋឌ ន ក្រណីណសបសុីំចាត់តំោង្ ០១រូប ណដីមផចូីលរមួអណង្កតរសាវរជាវែលឹមសារផ្នលិែិតណលែ 
SG/HS/០៥១/១៩ ចុុះផ្ថៃទី២៣ មែសីហា ឆ្ប ២ំ០១៩ របស់អង្គការ Wildlife Alliance ។ 
 -រដឌបាលណែតថរពុះសហីនុ ណែតថណកាុះកុ្ង្ ណែតថរពុះវហិារ ណែតថណសៀមរាប និង្ណែតថណពាធិ៍សាត់ ក្រណីអរគណលខាធិការដ្ឋឌ ន
រពឹទនសភា ណសបសំុីសរមបសរមួលការចុុះបំណពញណបសក្ក្មមរបស់រណៈរបតិភូរណៈក្មមការទី១ ទី៧ ទី៨ និង្ទី៩។ 
 -រដឌបាលរាជធានីភបំណពញ ណែតថមណឍ លរិរ ី ណែតថរតនរិរ ី ណែតថសធងឹ្មរតង្  និង្ណែតថរក្ណចុះ ក្រណីអរគណលខាធិការ
ដ្ឋឌ នរដឌសភា ណសបីសំុសរមបសរមួលការចុុះបំណពញណបសក្ក្មមរបស់រណៈរបតិភូរណៈក្មមការទី៧ ទី៨។ 
  -រដឌបាលរាជធានី ណែតថ ក្រណី៖ 

 រក្សួង្ណសដឌកិ្ចច និង្ហរិញ្ដវតទុ ណសបីសំុអណញ្ជ ីញតំោង្រដឌបាលរាជធានី ណែតថចំនួន ០១រូប ណដីមផចូីលរូម 
សិកាា សាលាផសពវផាយសថីពីការដ្ឋក់្ឱ្យដំណណីរការណរបីរបាស់របព័ននបណចចក្វទិាព័ត៌មានររប់ររង្ចំណូលមិនមមន
សារណពីពនន (NRMIS) និង្ចាត់មស្រនថីជំនាញផ្នរដឌបាលរាជធានី ណែតថចំនួន ០២រូប ចូលរមួវរគបណថុ ុះបោថ លអំពីការ
ណរបីរបាស់របព័នន (NRMIS) 

 អរគណលខាធិការដ្ឋឌ នរដឌសភា ណសបីសុំអណញ្ជ ីញអភិបាលរង្រាជធានី ណែតថទទួលបនធុក្វសិ័យសុខាភិបាល  
អភិបាលែណឍ  ឬតំោង្ និង្នាយក្ទីចាត់ការអនថរវសិ័យរាជធានី ណែតថ ចូលរមួក្បុង្សិកាា សាលាសថីពី “តួនាទីសភា
ណដីមផីសណរមចបានណោលណៅក្បុង្ការការពារ និង្ររប់ររង្ជំងឺ្មិនឆលង្ក្បុង្រក្បែ័ណឍ ផ្នណោលណៅអភិវឌណន៍របក្ប 
ណដ្ឋយចីរភាព”។  
 ៩.ការងារតាម្វិស្័យដផេងៗ 

 ៩.១-ការងារប្គ្រ់ប្គ្ងប្េកទ្វវ រប្ពាំខដ្ន 

បចចុបផនប រពុះរាជាោចរក្ក្មពុជា មានរចក្ទវ ររពំមដនសរុប      ៨២រចក្  រមួមាន រចក្ទវ រកំ្ពង់្មផអនថរជាតិ 
ចំនួន ០៣រចក្       អាកាសោនដ្ឋឌ នអនថរជាតិចំនួន ០៣រចក្                          ២៦រចក្   
      រពំមដនណទវភារីចំនួន ១៤រចក្ រចក្ទវ រតំបន់រពំមដនចំនួន ២៦រចក្ និង្រចក្   កំ្ពង់្មផសមុរទចំនួន ១០រចក្។  
 រិតចាប់ពីផ្ថៃទី១៩មែសហីា ដល់ផ្ថៃទី១៨ មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ រក្សួង្មហាផ្ផធបានផថល់ប័ណតរពំមដនជូនរដឌបាល
ណែតថបាត់ដំបង្ ៥.០០០ក្ាល។ ទនធឹមណនាុះ  រដឌបាលណែតថជាប់រពមំដនក្មពុជា-ផ្ថបានផថល់ប័ណតរពំមដនជូនរបជាពលរដឌ
សរុបចំនួន ១០.២០៦ក្ាល (រមួមានណែតថបាត់ដំបង្ ៥.៦០៦ក្ាល បនាធ យមានជ័យ ២.១១១ក្ាល ឧតថរមានជ័យ 
៩៩៥ក្ាល ផ្ប៉េលិន ១.១១២ក្ាល និង្ណែតថណកាុះកុ្ង្ ៣៨២ក្ាល)។ 
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 ៩.២-ការងារេងស្ម្ព័នធដម្ប្តីភាព និងកិេេស្ហប្រតិរតតិការអនដរជាតរិរស្់រដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ 

 ណដីមផបីណង្កីនទំនាក់្ទំនង្ ចង្សមព័ននណមរតីភាពជាមិតថភាព និង្សហរបតិបតថកិារជាមយួបោឋ របណទសនានា 
ជាមិតថ រក្សងួ្មហាផ្ផធ  ដ្ឋក់្ណចញនូវណោលការណ៍មណនាដំល់រដឌបាលរាជធានី ណែតថ និង្អង្គភាពចំណុុះរក្សងួ្
ដូចខាង្ណរកាម៖ 
 -អរគណលខាធិការដ្ឋឌ ន រក្សួង្មហាផ្ផធ ក្រណីសុំរបាយការណ៍វឌណនភាពផ្នកិ្ចចសហរបតិបតថិការណទវភារី     
ក្មពុជា និង្           ។ 
 -                   ណសបី                                                   
                                              ។ 
 -                    ណសបី                                                ណធវីដំណណីរ 
                                           )                                       
        )។ 
 -                                                                         
                                     ។ 
 -                     ណសបី                ៖ 

                                                                            
                  ”                                ។ 

                                            -       ២ ១៩              តំបន់សវ័យតកាវ ង្សុី 
                   ។ 
 -                    ៖ 

                                                                     
                                          -                                     ៖  
                                             ។ 

                                                                                  
          Emeishan                               ។ 

                                       ចូលរមួ                                   
      ៧            Digital Economic and Smart City                                   
          ។ 

 ណសបី          ឱ្យរបតិភូណែតថ                        The 4th Silk Road (Dunhuang) International 
Culture Expo & 9th Dunhuang Tourism Festival”          Dunhuang      Gansu                     ។ 

 ណសបី                                                                             -      
   ២ ១៩ ណៅសាធារណរដឌរបជាមានិតចិន 

                                                                    ។ 
 -                     ណសបី                  ៖ 

                                                            
                                                            ២ ១៩          

                  ។ 
                                                              The Cities 4.0  

Conference and Exhibition 2019”               ។ 
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 -                      ៖ 
                                                                  

                                                     -          ០២                     
     ៖                      ។ 

 ណសបី                                                                       
                             ២ ១៩         Xiamen                                ។ 

 ណសប ី                                                                     
                                     ។ 
 -                              ណែតថ       ក្រណី                                  
              ។ 
 -                                              ណែតថ                        
                                       ណដ្ឋយ                        -            
       ។ 
 -                ណែតថ           ណែតថ            ភារីចិនណសប ី               
                                                                             
                                     ។ 
 -                  ណែតថ           ណែតថ           សាធារណរដឌមា៉េ ល់តាណសបីសុំភារីក្មពុជា    
                           Life Cycle Foundation Challenge”។ 
 -                  ណែតថ        ណែតថ           ភារីចិនណសបី                           
                                 -    ២ ១៩                                  ។ 
 ៩.៣-ការងារ វិនិដោគ្ អភិវឌ្ឍន៍ និងអនតរវិស្័យ 

ក្បុង្មែក្ញ្ញដ ២០១៩ណនុះ  អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលបានពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ជូនថ្នប ក់្ដឹក្នារំក្សួង្  
ពិនិតយ      ណលីសំណណីសំុផថល់អនុណលាមភាពរណរមាង្អភិវឌណន៍ឆ្ប ២ំ០១៩ចំនួន ២៥រណរមាង្របស់រដឌបាល 
ណែតថចំនួន៤ រមួមាន៖ ណែតថកំ្ពង់្ឆ្ប ងំ្(៦រណរមាង្) ណែតថណពាធិ៍សាត់(៥រណរមាង្) ណែតថកំ្ពត(៩រណរមាង្) និង្ណែតថរពុះ-
សីហនុ(៥រណរមាង្) មដលមានទឹក្របាក់្សរុបចំនួន ១៦.៩៦៩.៩៧២.០០០ណរៀល(ដប់របាមំយួប លីានរបាបំនួ
រយហុក្សបិរបាបំនួលានរបាបំនួរយចិតសបិពីរពាន់ណរៀលរត់)(ដូចក្បុង្ឧបសមពន័ន៨) ។ ទនធឹមណនាុះ ថ្នប ក់្ដឹក្នាក៏ំ្
បានសណរមចផថល់អនុណលាមភាពណលីរណរមាង្អភិវឌណឆ្ប ២ំ០១៩ចំនួន ៣៧រណរមាង្ របស់រដឌបាលណែតថចំនួន៥ រមួមាន៖ 
ណែតថក្ោថ ល (៣រណរមាង្) ណពាធិ៍សាត់(៨រណរមាង្) តាមក្វ(៩រណរមាង្) មក្ប(៤រណរមាង្) ណកាុះកុ្ង្(៦រណរមាង្) សធឹង្
មរតង្(៥រណរមាង្) និង្មណឍ លរិរ(ី២រណរមាង្)                ន ៥២.៩៧៦.០៧៤.៤០០ណរៀល (ហាសបិពីរប ី
លានរបាបំនួរយចិតសបិរបាមំយួលានចិតសបិបនួពាន់បនួរយណរៀលរត់)(ដូចក្បុង្ឧបសមពន័ន៩)។ ជាមួយោប ណនុះមដរ 
រក្សួង្មហាផ្ផធ ក៏្បានណធវីលិែិតមណនាដំល់រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិដូចខាង្ណរកាម៖  

- រដឌបាលណែតថកំ្ពង់្ចាម ក្រណីរក្សួង្ណសដឌកិ្ចច និង្ហរិញ្ដវតទុ ៖ 
  ណសបីសុរំុុះណរ ីនិង្កាត់អោរផធុះណភញៀវចំនួន ០១ែបង្ និង្អោរការោិល័យចំនួន ០៤ ណចញពីបញ្ជ ីសារណពីភណឍ  

រទពយសមផតថិរដឌរបស់រដឌបាលរសុក្ណជីង្ផ្រព ណែតថកំ្ពង់្ចាម 
 ណសបីសុំលុបណចញពីបញ្ជ ីសារណពីភ័ណឍ រទពយសមផតថិរដឌ នូវដីអតីតសាលាឃុកំំ្ពង់្ចាម (ចាស់) សទិតណៅភូមិទី 

១១ សង្កក ត់កំ្ពង់្ចាម រកុ្ង្កំ្ពង់្ចាម ណែតថកំ្ពង្់ចាម។ 
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- រដឌបាលណែតថក្ោថ ល ណសបសុីជំរមុះណចញពីបញ្ជ ីសារណពីភ័ណឍ រទពយសមផតថិរដឌរបស់រដឌបាលឃុបឹំង្ែាង្ រសុក្ 
ក្ោថ លសធឹង្ ណែតថក្ោថ ល ណលីផ្ផធដីទំហ ំ ៨.៤១៤មម៉េរតកាណរ ៉េ មដលមានវញិ្ញដ បនបរតសមាគ ល់មាច ស់អចលនវតទុណលែ 
០៨០១០៤០៦-០៧៣៦ ក្ាលដីណលែ ៧៣៦ ណដីមផមីចក្ជូនរបជាពលរដឌចំនួន ៨១ររួសារ 

- រដឌបាលណែតថរក្ណចុះ ណសបសុីំការអនុញ្ញដ តណធវីអនុបណោរដីតំបន់ឧសាហក្មម A ទំហ ំ៩៥៥,៩៥ហកិ្តា ពីដី 
សាធារណៈរបស់រដឌណៅជាដីឯក្ជនរបស់រដឌ មដលមានទីតាងំ្សទិតណៅភូមិរតពាងំ្មរស ឃុ២ំធបូ រសុក្សបួល ណែតថរក្ណចុះ 

- រដឌបាលណែតថរពុះវហិារ ក្រណីរក្សួង្ការង្ករ និង្បណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវៈ ណសបីសុំណធវីប័ណតក្មមសិទនិណលីដីទំហ ំ
៧.៧៩៨មម៉េរតកាណរ ៉េ មដលរដឌបាលណែតថរពុះវហិារបានឱ្យណរបីរបាស់ជាមជឈមណឍ លបណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវៈណែតថរពុះវហិារ 
ផ្នរក្សួង្ការង្ករ និង្បណថុ ុះបោថ លវជិាជ ជីវៈ។ 
 ៩.៤-ការងារកិេេការស្មាគ្ម្ និងគ្ណរកេនដោបាយ 

 ៩.៤.១-ការងារកិេេការស្មាគ្ម្ និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភិបាល 

 បចចុបផនប សមារម  និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល  មដលបានចុុះណ ម្ ុះក្បុង្បញ្ជ ីណៅរក្សួង្មហាផ្ផធសរុប 
ចំនួន ៥.៥០៨ ក្បុង្ណនាុះ (សមារមចំនួន ២.២១២ អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាលចំនួន ៣.២៩៦) និង្សហរមន៍
ជនជាតិណដីមភារតិចចំនួន១៣៧។ ក្បុង្មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៩ណនុះ រក្សួង្មហាផ្ផធបានចុុះ    សមារម អង្គការមិន
មមនរដ្ឋឌ ភិបាល និង្សហរមន៍ជនជាតិណដីមភារតិចសរុបចំនួន ២៧ (            ១០ និង្           
រដ្ឋឌ ភិបាល ១៧) និង្បានលុបណ ម្ ុះ           រដ្ឋឌ ភិបាលចំនួន ១ និង្សមារមចំនួន ១។ ជាមួយោប ណនុះ មដរក៏្បាន
បញ្ជូ លទិនបន័យណសគនសំណំុឯក្សារពាក់្ព័ននរបស់សមារម និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាលចំនួន ២១ចាប់ ក្បុង្ណនាុះ 
សមារមចំនួន ១៤ចាប់  និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាលចំនួន ៧ចាប់។ 
 ទនធឹមណនុះ ក៏្បានពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ជូនថ្នប ក់្ដឹក្នារំក្សួង្ពិនិតយ សណរមចពាក់្ព័នននឹង្ការង្ករនានា     
  សុំចុុះណ ម្ ុះក្បុង្បញ្ជ ីសមារម អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល ការសុំទទួលសាគ ល់របធាន ការសុំផ្លល ស់បថូរ     ថម ី  
រចនាសមព័នន ការសុណំធវីវណិសាធនក្មមលក្ានថិក្ៈ ការសុំណបីក្ទីសាប ក់្ការសាខា ការសុំបថូរណ ម្ ុះសមារម និង្អង្គការមិនមមន     
រដ្ឋឌ ភិបាល ការលុបណ ម្ ុះ ការផ្លា ក្សក្មមភាពបណោថ ុះអាសនបចំណពាុះសមារម និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល។ 
 ៩.៤.២-ការងារគ្ណរកេនដោបាយ 

 ក្បុង្មែក្ញ្ញដ ឆ្ប ២ំ០១៩ណនុះ រក្សួង្មហាផ្ផធបានសណរមចចុុះណ ម្ ុះរណបក្សមែមរអភិរក្សនិយមក្បុង្បញ្ជ ី 
រណបក្សនណោបាយ ណៅរក្សួង្មហាផ្ផធ។រិតមក្ដល់បចចុបផនប រណបក្សនណោបាយមានចំនួនសរុប ៤៤ 
រណបក្ស ក្បុង្ណនាុះរណបក្សមដលបានចុុះបញ្ជ ី      ៤៣រណបក្ស និង្          បណង្កីតចំនួន ០១រណ
បក្ស ។ ទនធឹមណនុះមដរក៏្បានបូក្សរុប និង្ពិនិតយអំពីការបំណពញលក្ាែណឍ កំ្ណត់ក្បុង្មារតា២៦ថមី ផ្នចាប់សថីពីរណ
បក្ស នណោបាយតាមរយៈលិែិតណលែ ១៦៨៤សជណ ចុុះផ្ថៃទី១៧ មែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៩ មដលបានជូនដំណឹង្ចំណពាុះ 
រណបក្សនណោបាយចំនួន ២៥រណបក្ស។ 
II-រញ្ញា ប្រឈម្ និងស្ាំណមូ្ពរ 
 ទនធឹមនឹង្ការសណរមចលទនផលដូចខាង្ណលី ក្បុង្ការបំណពញភារកិ្ចចក្នលង្មក្ អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលបានជួប 
របទុះនូវបញ្ញា របឈមមួយចំនួនដូចខាង្ណរកាម៖ 
 -       ឯក្សារពី               រដឌបាល                                       
                ណៅមតមានភាពយតឺោ៉េ វ។ 
 -          សមាា រៈការោិលយ័ដូចជារក្ដ្ឋស ទឹក្ថ្នប  ំមា៉េ សុីនថតចមលង្                          ររប់រោន់ 
 -ការផគត់ផគង់្ណរបង្ឥនននៈ និង្របាក់្ណបសក្ក្មមសរមាប់មស្រនថីចុុះបំណពញការង្ករណៅតាមណែតថមានភាព        
                    មស្រនថីរាជការរតូវចំោយថវកិាផ្លធ ល់ែលួនជាមុន។ 
 ណដីមផីជំរុញការអនុវតថការង្ករឱ្យមានរបសិទនភាព ក៏្ដូចជាការណលីក្ទឹក្ចិតថមស្រនថី ក្បុង្ការបំណពញការង្ករ  
អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល សណូំមពរដូចខាង្ណរកាម៖ 
 -ផគត់ផគង់្សមាា រការោិល័យឱ្យបាន      និង្ទន់ណពលណវលាសរមាប់បំណពញការង្ករ 
 -ផថល់ណរបង្ឥនននៈ និង្របាក្់ណបសក្ក្មមឱ្យបានណលឿន     បនាធ ប់ពីចុុះណបសក្ក្មម។ 
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III-ទ្ិស្ដៅការងាររនត 

ណដីមផជំីរុញការអនុវតឋការង្ករឱ្យបានលារបណសីរ និង្តាមមផនការ                       ដឌ   
  ដ្ឋក់្ណចញនូវទិសណៅការង្ករបនថសរមាប់មែតុលាឆ្ប ២ំ០១៩ ដូចខាង្ណរកាម៖ 
 ១-ការងារដរៀរេាំលិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តិយុតត 
 ១.១-លិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តិយតុតផ្ផៃកនងុខដ្លកាំពុងដរៀរេាំ  

-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីឯក្សោឌ នការង្កររបស់មស្រនថីរាជការសុីវលិរក្សួង្មហាផ្ផធ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីរបបណសាធននិវតថន៍ និង្ណសាធនបាត់បង់្សមផទវជិាជ ជីវៈ ចំណពាុះរក្បែ័ណឍ មស្រនថី 
ពនននាោរ រក្សួង្មហាផ្ផធ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីណោលការណ៍ និង្នីតិវធីិផ្នការបណង្កីត និង្ការលុបណចាលភូមិ និង្ការមក្សរមួល
រពំរបទល់រដឌបាល ផ្នរដឌបាលថ្នប ក្់ណរកាមជាតិ។ 

 -ណសចក្ថីរពាង្វណិសាធនក្មមអនុរកឹ្តយសថីពីការណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅផ្នសាលាជាតិរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន 
-ណសចក្ថីរពាង្របកាសសថីពី ការណរៀបចំ និង្ការរបរពឹតថណៅ ផ្នអង្គភាពចំណុុះសាលាជាតិរដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន 
និង្ឯក្សារពាក់្ព័នន 
-ណសចក្ថីរពាង្របកាសសថីពីណោលការណ៍ និង្នីតិវធីិផ្នការបណង្កីត និង្លុបណចាលភូមិ 
- ណសចក្ថីរពាង្មក្សរមួលរបកាសអនឋររក្សួង្ណលែ១៤៣៤២ រប.ក្ ចុុះផ្ថៃទ២ី៩ មែធបូ ឆ្ប ២ំ០១៦ សឋីពី
ការផឋល់ណសវារដឌបាលរបស់រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ 
- ណសចក្ថីរពាង្ណសចក្ថីមណនាសំថីពីការអនុវតថរបកាសសថីពីការអភិវឌណសមតទភាពរបស់មស្រនថីរាជការសុីវលិ
ណៅទីសថីការរក្សួង្មហាផ្ផធ និង្ណៅរដឌបាលថ្នប ក្់ណរកាមជាតិ 
-ណសចក្ថីរពាង្ ណសចក្ថីមណនាសំថីពីនីតិវធីិផ្នការផ្លល ស់បថូរ និង្មតង្តាងំ្ណសមៀនឃុ ំសង្កក ត់ 
-ណសចក្ថីរពាង្ ណសចក្ថីមណនាសំថីពី នីតិវធីិ ផ្នការសុំចាប់ឈប់សរមាក្របស់របធានរកុ្មរបឹក្ា ផ្នរដឌបាល 
រាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  
-          ណសចក្ថីមណនាសំថីពីមបបបទ និង្នីតិវធីិផ្នការផ្លល ស់បថូរសមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុ ំសង្កក ត់ 
-          ណសចក្ថីមណនាសំថីពីការណចញប័ណតសមាគ ល់ែលួនសមាជិក្រកុ្មរបឹក្ាឃុ ំសង្កក ត់ 
-ណសចក្ថីរពាង្ ណសចក្ថីមណនាសំថីពី នីតិវធីិ ផ្នការណបាុះណឆ្ប តណរជីសណរសីរបធានការោិល័យរបជាពលរដឌ 
រក្ុង្ រសុក្ ែណឍ  
-ណសចក្ថីរពាង្ណសៀវណៅមណនាសំថីពីរណបៀបរបបណធវីការង្កររបស់ការោិល័យរបជាពលរដឌ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ   
-ណសចក្ថីរពាង្ណសៀវណៅមណនាសំថីពី«កិ្ចចការរដឌបាល»សរមាប់ណរបីរបាស់ណៅតាមអង្គភាពនានា(មផបក្រដឌបាលសុីវលិ)
ចំណុុះទីសថីការរក្សួង្មហាផ្ផធ 
-ណសចក្ថីរពាង្រក្បែ័ណឍ  តាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ វាយតផ្មលណលីមផនការយុទនសាស្រសថសថីពីការអភិវឌណសមតទភាព
មស្រនថីរាជការសីុវលិណៅរក្សួង្មហាផ្ផធ និង្ធនធានមនុសសណៅរដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ។ 

១.២-លិែិតរទ្ដ្ឋា នគ្តិយតុតខដ្លស្ហការដរៀរេាំជាម្យួប្កស្ួង ស្នា រ័នពាក់ព័នធ 

-ណសចក្ថីរពាង្ចាប់សថីពីណសវាសាធារណៈ 
-ណសចក្ថីរពាង្ចាប់សថីពីរបបសនថិសុែសង្គម 

-ណសចក្ថីរពាង្រពុះរាជរកឹ្តយសថីពីលក្ានថិក្ៈណដ្ឋយមឡក្ផ្នអង្គរដឌបាលសរមាប់មស្រនថីរាជការសុីវលិ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពី មុែង្ករ និង្រចនាសមព័នរដឌបាលរកុ្ង្ 

 -ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពី មុែង្ករ និង្រចនាសមព័នរដឌបាលរសុក្  
-ណសចក្ឋីរពាង្អនុរកឹ្តយសឋីពី ការររប់ររង្ និង្ការមបង្មចក្ចំណូល មដលបានមក្ពីការផឋល់ណសវារដឌបាល   
 របស់អង្គភាពរចក្ណចញចូលមតមួយ 
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-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពី ក្មមវធីិឧបតទមាសាច់របាក់្ជូនស្រសថីមានផ្ផធណពាុះ និង្កុ្មារអាយុណរកាមពីរឆ្ប  ំក្បុង្  
 ររួសាររកី្រក្ 
-ណសចក្ថីរពាង្អនុរកឹ្តយសថីពីការមក្សរមួលអនុរកឹ្តយណលែ ១០៩ អនរក្.បក្ ចុុះផ្ថៃទី១៩ មែសីហា ឆ្ប ២ំ០១៩     
  សថីពីការណរៀបចំរបរពឹតថណៅផ្នរក្សួង្មហាផ្ផធ 
-ណសចក្ថីរពាង្របកាសអនថររក្សួង្ សថីពីការរបមូលចំណូលពីការលក្់សំបុរតចូលទសសនាសារមនធីររបវតថសាស្រសថ    
 ណែតថបាត់ដំបង្ 
-ណសចក្ថីរពាង្របកាសសថីពីការមបង្មចក្ចំណូលពីផ្ថលលក់្សំបុរតចូលទសសនាសារមនធីររបវតថសាស្រសថណែតថបាត់ដំបង្ 
-                                      
-         ក្មមវធីិជាតិកំ្មណទរមង់្រដឌបាលសាធារណៈឆ្ប ២ំ០១៩-២០២៨។ 

 ២-ការងាររុគ្គលិក 

 ២.១-ការងារប្ករែ័ណឌ  

 -ណរៀបចំកិ្ចចការកំ្មណវញិ្ញដ សារការរបឡង្ណរជីសណរសីសសិស និសសតិឱ្យចូលបណរមីការង្ករ ក្បុង្រក្បែ័ណឍ មស្រនថី    
រាជការសុីវលិរក្សួង្មហាផ្ផធ ក្បុង្មផនការរក្បែ័ណឍ ឆ្ប ២ំ០១៩ 
 -បនថណរៀបចំមបបបទសុំដំណឡងី្ថ្នប ក់្ ឋាននថរស័ក្ឋិរបចាឆំ្ប  ំ និង្ណឡងី្ថ្នប ក់្ ឋាននថរស័ក្ថិតាមក្រមិតសញ្ញដ បរត
ជូនមស្រនថីរាជការសុីវលិរក្សួង្មហាផ្ផធសរមាប់ឆ្ប ២ំ០២០   

-បនថណរៀបចំមបបបទណសបីសុំណផធររក្បែ័ណឍ ពីមស្រនថីរាជការសុីវលិ និង្រក្បែ័ណឍ មស្រនថីពនននាោរ រក្សួង្មហាផ្ផធ 
ណៅក្បុង្រក្បែ័ណឍ រក្សួង្-សាទ ប័នណផសង្  ៗនិង្ពីរក្បែ័ណឍ រក្សួង្-សាទ ប័នណផសង្ៗមក្ក្បុង្រក្បែ័ណឍ មស្រនថីរាជការសុីវលិ និង្ 
រក្បែ័ណឍ មស្រនថពីនននាោរ រក្សួង្មហាផ្ផធ  

-បនថណរៀបចំមបបបទដ្ឋក់្មស្រនថរីាជការឲ្យសទិតណៅណរៅរក្បែ័ណឍ ណដីម  ណដីមផណីៅបំណពញការង្ករក្បុង្មុែ     ថមី 
និង្អនុញ្ញដ តឲ្យមស្រនថីរាជការចូលបណរមីការង្ករក្បុង្រក្បែ័ណឍ ណដីមវញិ 
 -បនថណរៀបចំមបបបទណដីមផតីាងំ្ស ប់ជូនមស្រនថីរាជការសុីវលិ និង្មស្រនថីពនននាោរ រក្សួង្មហាផ្ផធ  

-បនថណរៀបចំមបបបទ ណដីមផសុីំពិនិតយនីតានុកូ្លភាពណលីរបកាសមតង្តាងំ្ និង្របរលភ់ារកិ្ចច ណដីមផណីសប ី       
របាក់្បំោច់មុែង្ករជូនមស្រនថរីាជការសុីវលិ រក្សួង្មហាផ្ផធ 

-បនថណរៀបចំមបបបទផឋល់ទិដ្ឋឌ ការណលីសាលាក្ប័រតជូនមស្រនថីរាជការសុីវ ិ                          ។ 
២.២-ការងារដោលនដោបាយម្ន្រនតីរាជការស្ុីវិល 

-ណរៀបចំពិនិតយណផធៀង្ផ្លធ ត់សលាបរតមស្រនថីរាជការសុវីលិ និង្មស្រនថីពនននាោរ មដលដល់អាយុរតូវចូលនិវតថន៍ឆ្ប ២ំ០២០ 
-   ណរៀបចំសំណំុលិែិតលុបណ ម្ ុះមស្រនថីរាជការមដលទទួលមរណភាពនិង្មស្រនថីរាជការមដលសុំលា          
-បនថណរៀបចំការផឋល់ប័ណតសមាគ ល់ែលួនជូនមស្រនថីរាជការសុីវលិ រក្សួង្មហាផ្ផធ និង្សមាជិក្រកុ្មរបឹក្ារាជធានី ណែតថ 
-បនថណរៀបចំមបបបទដ្ឋក់្មស្រនថីរាជការឲ្យសទិតណៅក្បុង្ភាពទំណនរោម នណបៀវតសតាមការណសបីសុ ំ
-បនថណរៀបចំសំណំុលិែិតអនុញ្ញដ ត ឱ្យមស្រនថីរាជការចូលបណរមីការង្ករណៅអង្គភាពណដីមវញិ បនាធ ប់ពីសុំសទិតណៅ 

ក្បុង្ភាពទំណនរោម នណបៀវតសតាមការណសបីសុ ំ
-បនថណរៀបចំសំណំុលិែិតលុបណ ម្ ុះមស្រនថីមដលសទិតណៅក្បុង្ភាពទំណនរោម នណបៀវតសណដ្ឋយហួសកាលកំ្ណត់ 
-បនថណរៀបចំសំណំុលិែិតអនុញ្ញដ តឈប់សរមាក្លំមហមាតុភាព 
-បនថណរៀបចំសំណំុមបបបទណផធរកូ្នកំ្រពា និង្សុំរបាក់្ធានារា៉េ ប់រង្សង្គម  
-បនថពិនិតយណផធៀង្ផ្លធ ត់ការណសបីសុំណររឿង្ឥសសរយិយសណមដ្ឋយការង្ករ និង្ប័ណតសរណសី ជូនមស្រនថីរាជការសុីវលិ។ 

 ២.៣-ការងាររុគ្គលិករដ្ាបាលថ្នន ក់ជាតិ 

-បនថសិក្ាណរៀបចំការកំ្ណត់រចនាសមព័ននររប់ររង្មុែតំមណង្ និង្ចំនួនមស្រនថី ណៅតាមមុែតំមណង្ផ្ន 
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                             កញ្ញា     ២០១៩ 
 

                Email: Consolidate.moi@gmail.com 

     នីមួយៗ ផ្លល ស់បថូរក្មនលង្ណធវីការ ណរៀបចំដ្ឋក់្  សទិតណៅក្បុង្ភាពទំណនរោម នណបៀវតសណដ្ឋយបញ្ដតថិរយៈណពល ០៣មែ
សរមាប់មស្រនថីរាជការសុីវលិ និង្ដ្ឋក់្ទណឍ ក្មមខាង្វនិ័យសរមាប់មស្រនថពីនននាោរនិង្ណរៀបចំតារាង្ណបៀវតសមក្តរមូវឱ្យ  
រតូវតាមរចនាសមព័ននផ្នអង្គភាពនីមួយៗ 

-បនថណរៀបចំណធវីបញ្ជ ីបចចុបផនបភាពទីរបឹក្ា ជំនួយការ សណមឋចរក្ឡាណហាម ឧបនាយក្រដឌមស្រនថី រក្សងួ្មហាផ្ផធ 
-   ណរៀបចំណធវីបចចុបផនបភាពសរមាប់មែបនាធ ប់របស់មស្រនថីរាជការសុីវលិនិង្មស្រនថីពនននាោរ  មានភាពរតឹមរតូវ

ណៅទីសថីការរក្សួង្មហាផ្ផធ  
 -បនថណរតៀមណរៀបចំរកុ្មការង្ករពិពណ៌នាមុែតំមណង្មស្រនថីរាជការ 

 -បនថពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ ណលីសំណណីសំុមតង្តាងំ្ទីរបឹក្ា ជំនួយការរក្សួង្មហាផ្ផធ។ 
២.៤-ការងាររុគ្គលិករដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ 

-ពិនិតយ និង្                                                         ណៅរដឌបាល 
            

-បនថចូលរមួសហការជាមួយអង្គភាពពាក់្ព័ននក្បុង្ការចុុះពរង្ងឹ្រណបៀបរបបការង្ករ និង្ការររប់ររង្មស្រនថីរាជការ 
ណៅតាមសាលារាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  និង្ឃុ ំសង្កក ត់ 

-                                                  ណលីការង្កររបកាសរទពយសមផតថិ 
                ២ ១៩ 

-បនថពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ ណដីមផណីសបសំុីការសណរមចណលីការមតង្តាងំ្រណៈអភិបាលរាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ 
រសុក្ ែណឍ  មដលរតូវដល់អាណតថិ ០៤ឆ្ប (ំនិង្០៨ឆ្ប )ំរបស់ែលួន 

-   ណធវីបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីរណៈអភិបាលរាជធានី ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ ។ 
 ២.៥-ការងារប្កុម្ប្រឹការដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាត ិ

-បនថយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ពិនិតយណលីក្ណោបល់ទក់្ទង្ការផ្លល ស់បថូរ និង្ទទួលសាគ ល់សមាជិក្រកុ្មរបឹក្ារាជធានី  
ណែតថ រក្ុង្ រសុក្ ែណឍ  និង្ឃុ ំសង្កក ត់ឱ្យបានទន់ណពលណវលា 

-បនថណធវីបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីរកុ្មរបឹក្ារាជធានី ណែតថ រក្ុង្ រសុក្ ែណឍ  ឃុ ំសង្កក ត់។ 
 ២.៦-ការងារប្គ្រ់ប្គ្ងទ្ិននន័យម្ន្រនតីរាជការស្ុីវិល 

 -សិក្ា និង្ណរៀបចំភាជ ប់របព័នន ររប់ររង្ទិនបន័យររប់ការោិល័យមដលពាក់្ព័ននចំណុុះនាយក្ដ្ឋឌ នបុរគលិក្ 
 -បនាធ ប់ពីណរៀបចំរបព័ននបានដំណណីរការរចួរាល់ ការោិល័យចាប់ណផឋីមណធវីបចចុបផនបភាពរណៈអភិបាលរាជធានី 
ណែតថ រកុ្ង្ រសុក្ ែណឍ  ក្បុង្របព័នន ទិនបន័យណដ្ឋយចាប់ណផឋីមពីណែតថបនាធ យមានជ័យ និង្ណែតថតផូង្ឃមុ ំ
 -សហការជាមួយការោិល័យជំនាញពាក់្ព័ននក្បុង្នាយក្ដ្ឋឌ ន ណដីមផណីធវីបចចុបផនបភាពមស្រនថីរាជការដូចជា៖ការផ្លល ស់បថូរ
ទីក្មនលង្ណធវកីារ ការមតង្តាងំ្ ការមរបរបួលថ្នប ក្់ ឋាននថរស័ក្ថិ ការលុបណ ម្ ុះ ការចូលនិវតថន៍...។ល។ 
 ៣-ការងារអភិវឌ្ឍន៍ស្ម្តាភាព 

 ៣.១-ការងារអភិវឌ្ឍន៍ស្ម្តាភាពកនងុប្រដទ្ស្ 

 -ណរៀបចំបណថុ ុះបោថ លវរគភាពជាអបក្ដឹក្នាសំរមាប់ស្រសថី សរមាប់រកុ្មណោលណៅជាអភិបាល និង្អភិបាលរង្
រក្ុង្ រសុក្ ែណឍ  
 -ណរៀបចំបណថុ ុះបោថ លវរគវរិកឹ្តយការមូលដ្ឋឌ នសរមាប់រកុ្មណោលណៅជាមស្រនថីបណរមីការង្ករណៅរដឌបាល រកុ្ង្ 
រសុក្ ែណឍ  
 -ណរៀបចំវរគព័ត៌មានវទិាសរមាប់មស្រនថីទីសថីការរក្សួង្ 
 -ណរៀបចំវរគបណថុ ុះបោថ លសថីពីសមភាពណយនឌ័រ ក្បុង្ការង្ករផថល់ណសវាសាធារណៈសរមាប់រកុ្មណោលណៅ
ជារបធានការោិល័យរបជាពលរដឌរាជធានី ណែតថ 
 -ណរតៀមណរៀបចំបណថុ ុះបោថ លវរគវរិកឹ្តយការមូលដ្ឋឌ នសរមាប់រកុ្មណោលណៅជាមស្រនថីទីសថីការរក្សួង្មហាផ្ផធ 
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                Email: Consolidate.moi@gmail.com 

 -បនថណរៀបចំឯក្សារណមណរៀនវរគណលខាធិការរដឌបាល 
 -បនថណរៀបចំឯក្សារបណថុ ុះបោថ លសរមាប់ណសមៀនឃុ-ំសង្កក ត់ 
 -បនថណរៀបចំ និង្ចង្រក្ង្វធីិសាស្រសថបណថុ ុះបោថ ល ណដីមផបីណង្កីតជាឯក្សារ 
 -បនថចង្រក្ង្ទិនបន័យអភិវឌណសមតទភាព 
 -បនថណរៀបចំមផនការបណថុ ុះបោថ លមស្រនថីរាជការ ណៅរដឌបាលរក្ងុ្ រសុក្ ណរកាយសមាហរណក្មមការោិល័យ 
ជំនាញចូលក្បុង្រចនាសម័ពននរដឌបាល រកុ្ង្ រសុក្ 
 -បាន និង្កំ្ពុង្ណរៀបចំរបមូល និង្បញ្ជូ នទិនបន័យក្បុង្របាយការណ៍អភិវឌណន៍សមតទភាពមស្រនថីរាជការសុីវលិ
របចារំតីមាសទី៣។ 
 ៣.២-ការងារអភិវឌ្ឍនស៍្ម្តាភាពដប្ៅប្រដទ្ស្ និងលិែិតឆ្លងខដ្ន 

-បនថណរៀបចំមបបបទណដីមផបីញ្ជូ នមស្រនថណីៅចូលរមួសក្មមភាពអភិវឌណន៍សមតទភាពណៅណរៅរបណទស 
-បនថសហការជាមួយផ្ដរូ ណដីមផមីសវង្រក្ការោរំទ  និង្កិ្ចចសហការសរមាប់ការអភិវឌណសមតទភាពដល់មស្រនថី 

រាជការសុីវលិ រក្សួង្មហាផ្ផធ 
-បនថណរៀបចំមបបបទ ណដីមផណីសបីសុំលិែិតឆលង្មដនការទូត និង្ផលូវការតាមការណសបីសុំពីមស្រនថីរាជការទងំ្ណៅថ្នប ក់្ 

      ង្ថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ។  
 ៣.៣-ការងារផេពវផាយ និងព័ត៌មាន 

- បនថណធវីបចចុបផនបភាពនិង្បញ្ចូ លអតថបទក្បុង្ណរហទំព័រអរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល  
- បនថរសាវរជាវ និង្សរណសរអតទបទ ណដីមផបីញ្ចូ លណៅក្បុង្រពឹតថិបរត «វមិជឈការ និង្វសិហមជឈការ» រក្សួង្ 

មហាផ្ផធណលែ ០៤។ 
 ៤-ការងារោាំប្ទ្រដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ 

 ៤.១-ការងារោាំប្ទ្រដេេកដទ្ស្ និងអនដរាគ្ម្ន៍    
  ណដីមផោីរំទដល់ការបំណពញតនួាទីភារកិ្ចចរបស់រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិរសបតាមចាប់ និង្លែិិតបទដ្ឋឌ ន  
ជាធរមាន អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាល កំ្ពុង្បនថពិនិតយណលកី្ណោបល់ជូនថ្នប ក់្ដឹក្នារំក្សងួ្ ណលកិី្ចចការដូចខាង្ណរកាម៖ 
 -រដឌបាលណែតថណសៀមរាប ក្រណីណសបីសំុជួយសរមួលក្បុង្ការនាចូំលមា៉េ សុីនពនលត់អរគិភ័យចំនួន ០២ណររឿង្ 
និង្សមាា រភាជ ប់មក្ជាមួយចំនួន ១៥មុែ ជាជំនួយរបស់សាក្លវទិាល័យ Waseda និង្សមារមពនលត់អរគិភ័យ
របណទសជប៉េុនផថល់ដល់រដឌបាលណែតថណសៀមរាប ណដ្ឋយណសបីសុំឱ្យពនន និង្អាក្រណផសង្ៗជាបនធុក្របស់រដឌ។ 
 -រដឌបាលណែតថផ្រពមវង្ ក្រណីរបជាពលរដឌ ៤២៩នាក់្ ណៅឃុឫំសសរីសុក្ រសុក្ពាមជរ សុំបថឹង្ណ ម្ ុះ នួន ណម៉េង្ 
តួនាទីជាណមឃុឫំសសរីសុក្ និង្បក្សពួក្បានឃុបឃតិោប បានយក្របឡាយឧក្ញ៉េ  មប៉េន នួន ណៅណធវីអាជីវក្មមបូម
ទឹក្បានយក្ផ្ថលពីរបជាពលរដឌមដលមានដីណធវីមរសរបាងំ្ក្បុង្តផ្មលែពស់១ហកិ្តាផ្ថល៣១មឺុន ណៅ ៣៧មឺុនណរៀល។ 
 -របជាពលរដឌរស់ណៅណែតថតាមក្វ ក្រណីណសបីសំុបថឹង្ណលាក្ មក្វ វា៉េ នបី របធានសាខារយ និង្ រដ្ឋឌ ក្រណែតថតាមក្វ 
ពីបទពុក្រលួយ ណរបីតួនាទី ភារកិ្ចច ឃុបឃតិជាមួយឈមួញ លួចណក្ង្របវញ័្ច ថវកិាជាតិ។ 
 -រណបក្សក្សកិ្រ ក្រណីណសបីសំុអនថរារមន៍ណៅរដឌបាលណែតថបនាធ យមានជ័យ ណដីមផឱី្យអាជាញ ធររកុ្ង្ណបា៉េ យ
មប៉េតជួយពិនិតយណសីណរឯីក្សារណឡងី្វញិ មដលបុរគល ០២រូប មានណ ម្ ុះ នួន ោ៉េ ន ណភទរបុស អាយុ ៣៣ឆ្ប  ំនិង្
ណ ម្ ុះ នួន យបិ ណភទរបុស អាយុ ៣៦ឆ្ប  ំ (បង្បាូន) បានលួចមក្លង្បនលំឯក្សារសាធារណៈ និង្រណំលាភយក្
ដីក្មមសិទនិរសបចាប់របស់ណ ម្ ុះ នួន រស ីណភទរសី អាយុ ៥៤ឆ្ប  ំមដលមានដីក្មមសិទនិទំហ ំ២០០មម៉េរតកាណរ ៉េ សទិត
ណៅភូមិបាលិណលយយ១ សង្កក ត់ណបា៉េ យមប៉េត រកុ្ង្ណបា៉េ យមប៉េត ណែតថបនាធ យមានជ័យ។ 
 -រក្មុហ ុន មីលនីដ្ឋ ជូល ីអីុនណវសមិន ែូអិលធីឌី ក្រណីណសបីសុំអនថរារមន៍ណៅរដឌបាលណែតថកំ្ពត ណដីមផឱី្យ
សាមីរកុ្មហ ុនអាចណធវីអាជីវក្មមយក្អាចម៍ដី ៩,៧០ហកិ្តា សទិតណៅភូមិវតថអង្គ ឃុផំ្រពឃមុ ំរសកុ្ទឹក្ឈូ ណែតថកំ្ពត។  
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 -រក្មុហ ុនដំរមីាសឯ.ក្ក្រណីណសបីសុំដ្ឋក់្ដំណណីរការអាជីវក្មមណឆ្ប តរបស់ែលួនណៅរាជធានី ណែតថទូទងំ្របណទស។ 
 -រក្មុហ ុន សាម ត អាសាតា ែូអិលធីឌី និង្រក្មុហ ុន អីផតែូ (ណែមបូឌា) ែូអិលធីឌី   ក្រណីណសបសុី ំ
អនថរារមន៍ណៅអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នជួយសរមបសរមួលរបជាពលរដឌ ណដីមផអីនុញ្ញដ តឱ្យរក្ុមហ ុនបានសាង្សង់្ និង្
ដំណឡងី្បណង្កគ លអង់្មតនទូរស័ពធ។ 
 -ក្រណីណ ម្ ុះ ណម៉េង្ ថុង្ ណសបសុីំអនថរារមន៍ណៅអាជាញ ធរណែតថក្ោថ លអសក្មមមិនបានចាត់វធិានការផលូវ
ចាប់ណៅណលីសំណង់្ែុសចាប់របសណ់លាក្ ស ុយ សុហួីរ មដលបានសាង្សង់្រណំលាភណលីដីចំណីផលូវជាតិណលែ ៨ 
និង្ោម នលិែិតអនុញ្ញដ ត សទិតណៅភូមិអនលង់្ ឃុមំរពក្តាមាក់្ រសុក្ែាច់ក្ោថ ល ណែតថក្ោថ ល។ 
 -ក្រណីណ ម្ ុះ វាល់ សុែុន, ជា ចំណរនី, រពំ សុធារា៉េ  និង្មាស សុខា តំោង្របជាពលរដឌ ៣០២ររួសារ 
ណសបីសុំជួយអនថរារមន៍លុបណសចក្ថីជូនដំណឹង្ណលែ ៤៨៦/១៩ សជណ ចុុះផ្ថៃទី១៩ មែសីហា ឆ្ប ២ំ០១៩ របស់
រដឌបាលណែតថបនាធ យមានជ័យ។ 
 -បនថណរៀបចំបូក្សរុបរបាយការណ៍លទនផលការង្កររបចាមំែរបស់រដឌបាលរាជធានី ណែតថ។ 
 -បនថចុុះតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ និង្វាយតផ្មលកិ្ចចការរដឌបាលរាជធានីភបំណពញ ណែតថក្ោថ ល កំ្ពង់្ចាម និង្
ណែតថណសៀមរាប និង្ណរតៀមណរៀបចំរបាយការណ៍បូក្សរុបលទនផលការង្ករតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ និង្វាយតផ្មលកិ្ចចការ
រដឌបាលរាជធានី ណែតថ ក្បុង្ការយិបរណិចេទ២០១៨ 
 -បនថណរៀបចំ មក្សរមួលនូវរបព័ននរបាយការណ៍របស់រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ និង្ណរៀបចំរបព័ននតាមដ្ឋន 
រតួតពិនិតយ និង្វាយតផ្មលកិ្ចចការរដឌបាលរាជធានី ែណឍ  និង្ណែតថ។ 
 ៤.២-ការងារផតល់ដោរម្ងារ ដប្គ្ឿងឥស្េរិយយស្ នងិដម្ដ្ឋយស្នា រនាជាតិ 

-បនថតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយអំពីការអនុវតថលិែិតណលែ១៩៧៣ស.ជ.ណ ចុុះផ្ថៃទី២៥ មែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៥
សថីពីការពរងឹ្ង្ការររប់ររង្ ការណសបីសុំណររឿង្ឥសសរយិយសសាទ បនាជាតិ និង្ណោរមង្ករជាឧក្ញ៉េ ជូនសបផុរសជន 
មដលមានសាប ផ្ដ និង្រុណបំោច់ក្បុង្ការជួយក្សាង្ជាតិក្បុង្រពុះរាជាោចរក្ក្មពុជា។ 
 -បនថ                   ជូនថ្នប ក់្ដឹក្នារំក្សួង្ ក្រណីសំណណី   ណររឿង្ឥសសរយិយសរបស់រដឌបាលណែតថ 
កំ្ពង់្ឆ្ប ងំ្ ណែតថ     និង្ណែតថសាវ យណរៀង្។ 
 ៤.៣-ការងារស្ប្ម្រស្ប្ម្លួ និងស្ហប្រតិរតតិការជាម្ួយផ្ដ្គ្ូអភិវឌ្ឍន៍ និងគ្ដប្មាងនានា 
 ៤.៣.១-កម្មវិធីោ ាំប្ទ្ដដ្ឋយ      UNICEF 

 - ចុុះោរំទ ទីចាត់ការមផនការ និង្វនិិណោរណែតថ ណដីមផតីរមង់្ទិសដល់ឃុ ំសង្កក ត់ សថីពីការររប់ររង្មណតថយយ 
សិក្ាសហរមន៍ 
 -ចុុះតាមដ្ឋនការអនុវតថសក្មមភាពណសវាសង្គមណៅរាជធានី ណែតថណោលណៅ 
 -ចូលរមួរបជំុជាមួយអង្គការ Unicefe សថីពីការមក្សរមួលណសចក្ថីមណនាពំាក់្ព័នននឹង្តួនាទី ភារកិ្ចចរបស់ រ
ណៈក្មាម ធកិារពណិរោុះណោបល់កិ្ចចការស្រសថី និង្កុ្មារណៅផ្ថៃទី ០៧ មែតុលាឆ្ប ២ំ០១៩ និង្ចូលរមួរបជំុសថីពីការ 
ណរៀបចំរបព័ននណលីក្ទឹក្ចិតថ និង្ផថល់ពានរង្កវ ន់ដល់រដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិណៅផ្ថៃទី ០៨មែតុលាឆ្ប ២ំ០១៩ ណៅទី 
សថីការរក្សួង្មហាផ្ផធ។  

៤.៣.២-                                                         DCOCP 
 -តាមដ្ឋន និង្សរមបសរមួលទក់្ទង្នឹង្ សំណណីសុំថវកិាបមនទមណៅរក្សួង្ណសដឌកិ្ចច និង្ហរិញ្ដវតទុ ណដីមផរីក្ា 
ការសាង្សង់្អោររដឌបាល អោរសាលរបជំុសាលារសុក្ និង្អោររដឌបាលឃុ ំសង្កក ត់តាមចំនួនមដលបានណរោង្ទុក្ 

 -បនថចុុះពិនិតយ និង្តាមដ្ឋនដំណណីការសាង្សង់្អោរសាលារសុក្ និង្ឃុ ំសង្កក ត់ដំោក់្កាលទី១ និង្ទី២។ 
 ៤.៤-ការងាររដ្ាបាលប្កុង ប្ស្ុក ឃុាំ ស្ងាក ត់ 

 -ណរៀបចំរបព័ននររប់ររង្ទិនបន័យទីតាងំ្ និង្សាទ នភាពអោររដឌបាលរកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់ 
 -បនថទំនាក់្ទំនង្ជាមួយរដឌបាលរាជធានី ណែតថ ណដីមផជំីរុញដំណណីរការណរៀបចំ និង្អនុវតថរណរមាង្រកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់ 
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                Email: Consolidate.moi@gmail.com 

 -តាមដ្ឋន រតួតពិនិតយការណរៀបចំ និង្ការអនុវតថថវកិារកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់ 
 -បនថណធវីបចចុបផនបភាពដំណណីរការក្សាង្ក្មមវធិីវនិិណោររកុ្ង្ រសុក្ ឃុំ សង្កក ត់ឆ្ប ២ំ០២០-២០២២
 -ពរងឹ្ង្ និង្ពណនលឿនការចាត់មចង្ ណដ្ឋុះរសាយពាក្យបណថឹ ង្នានាមដលពាក់្ព័នននឹង្រដឌបាលរកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់ 
 -បនថរបមូល និង្រក្ាទុក្ទិនបន័យផ្នការអនុវតថរណរមាង្ រកុ្ង្ រសុក្ ឃុ ំសង្កក ត់ 
 -របមូល និង្រក្ាទុក្បញ្ជ ីណ ម្ ុះអបក្ទទួលការរបចាឆំ្ប  ំនិង្បញ្ជ ីណមម អបក្ទទួលការ 

៤.៥-ការផតល់ដស្វាដៅ     ថ្នន ក់ដប្កាម្ជាត ិ

- សហការជាមួយរក្សួង្បរសិាទ ន រក្សួង្ណសដឌកិ្ចច និង្ហរិញ្ដវតទុ និង្ណលខាធិការដ្ឋឌ ន រ.ជ.អ.ប ក្បុង្ការចុុះ
សិក្ាអំពីសាទ នភាពផ្នការអនុវតថមុែង្ករររប់ររង្សំរាម សំណល់រងឹ្ទីរបជំុជន 

- បនថសហការជាមួយរក្សួង្បរសិាទ ន រក្សួង្ណសដឌក្ិចច និង្ហរិញ្ដវតទុ និង្ណលខាធិការដ្ឋឌ ន រ.ជ.អ.ប ក្បុង្ការ
ណរៀបចំណសចក្ឋីរពាង្រំរូកិ្ចចសនា សឋីពីការផឋល់ណសវាក្មមសមាា ត  របមូល និង្ដឹក្ជញ្ជូ នសំរាម  សំណល់រងឹ្ទីរបជំុ
ជនរបស់រដឌបាលរក្ុង្ រសុក្ 

- បនថសហការជាមួយរក្សួង្ សាទ ប័ន អង្គភាពពាក់្ព័ននណផសង្ៗ និង្ណលខាធិការដ្ឋឌ ន រ.ជ.អ.ប ក្បុង្ដំណណីរ
ការណរៀបចំណផធរមុែង្ករ និង្ធនធានណៅឱ្យរដឌបាលថ្នប ក់្ណរកាមជាតិ។ 

- ណរតៀមណរៀបចំរកុ្មការង្ករចុុះសិក្ាអំពីទរមង់្មបបបទ និង្នីតិវធីិផ្នការផថល់ណសវាក្បុង្វសិ័យ ណរៀបចំមដនដី 
នររូបនីយក្មម និង្សំណង់្ 

- ណរតៀមណរៀបចំកិ្ចចរបជំុណដីមផពិីនិតយណមីលវឌណនភាព និង្បញ្ញា របឈមផ្នការអនុវតថការង្កររបស់អង្គភាពរចក្
ណចញចូលមតមួយ និង្ការោិល័យរបជាពលរដឌរាជធានី ណែតថ 

- ណរតៀមណរៀបណរៀបចំវរគបណថុ ុះបោថ លសថីពីតួនាទី ភារកិ្ចច និង្រណបៀបរបបបំណពញការង្កររបស់ការោិល័យ
រចក្ណចញចូលមតមួយរសុក្ណោលណៅថមីឆ្ប ២ំ០១៩ 

- តាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ និង្ោរំទដល់ការផឋល់ណសវាតាមរយៈយនឋការរចក្ណចញចូលមតមួយណៅរដឌបាលថ្នប ក់្
ណរកាមជាតិ 

- បនថតាមដ្ឋនណលីការណរជីសណរសីមស្រនថីរបស់រសុក្ណោលណៅថមីឆ្ប ២ំ០១៩ សរមាប់បំណពញការង្ករណៅការោិល័យ
រចក្ណចញចូលមតមួយ 

- ពិនិតយ និង្មក្សរមួលណលពីាក្យណសបីសំុទរមង់្មបបបទ និង្លក្ាែណឍ ភាជ ប់សរមាប់ការផថល់ណសវាក្បុង្វសិ័យ
សាធារណការ និង្ដឹក្ជញ្ជូ ន។ 
 -ផសពវផាយណសចក្ថីមណនា ំ សថីពីនិតិវធីិ ផ្នការណបាុះណឆ្ប តណរជីសណរសីរបធានការោិល័យរបជាពលរដឌរកុ្ង្ 
រសុក្ ែណឍ ។ 
 ៥-ការងារស្ហការជាម្យួប្កស្ួង ស្នា រ័ន និងអងគភាពនានា  
  ណដីមផណីលីក្ក្មពស់កិ្ចចសហការជាមួយរក្សួង្សាទ ប័ននានា អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលបនថពិនិតយនិង្ណលីក្ណោបល់  
ណលីក្រណីដូចខាង្ណរកាម៖ 
 -សមព័ននភាពជាតិរកុ្មរបឹក្ាថ្នប ក់្មូលដ្ឋឌ ន ក្រណីណសបីសុំអនុញ្ញដ តឱ្យតំោង្ចូលរួមក្បុង្រក្ុមការង្ករ  
ថ្នប ក់្ជាតិណរៀបចំមហាសនបិបាតសមព័ននភាពជាតិរកុ្មរបឹក្ាថ្នប ក់្មូលដ្ឋឌ ន និង្សមារមរកុ្មរបឹក្ារកុ្ង្ រសុក្ 
ែណឍ  ឃុំ សង្កក ត់ ណៅតាមរាជធានី ណែតថ។ 
 -អង្គការ Wildlife Alliance ណសបីសុំអនថរារមន៍ទប់សាក ត់រដឌបាលណែតថណកាុះកុ្ង្ កំុ្ឱ្យផថល់ដីមដលរតូវ
បានវាតចាប់យក្ណដ្ឋយែុសចាប់ណៅឃុំដង្មពង្ ក្បុង្តំបន់ការពារធមមជាតិ។ 
 ៦-ការងារតាម្វិស្យ័ដផេងៗ 
 ៦.១-ការងារប្គ្រ់ប្គ្ងប្េកទ្វវ រ និងរណណប្ពាំខដ្ន 

 -បនថណធវីការបូក្សរុប និង្សិក្ាណលីក្ណោបល់ពាក្់ព័នននឹង្សក្មមភាពទូណៅរបស់ទីសាប ក់្ការរតួតពិនិតយ 
រចក្ទវ ររពំមដនក្បុង្បោថ ណែតថជាប់រពំមដនជាមួយរបណទសជិតខាង្។ 
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 -បនថពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ ក្រណីសក្មមភាពបូមែាច់របស់ភារីណវៀតោម ណៅមក្ផរតំបន់រពំមដន
ក្មពុជា-ណវៀតោម សទិតណៅភូមិក្ាមសំណណរកាម ឃុំក្ាមសំណ រសុក្ណលីក្មដក្ ណែតថក្ោឋ ល។ 
 -បនថ                        រណៈក្មមការអនថររក្សួង្ណដីមផសិីក្ា និង្ណដ្ឋុះរសាយបញ្ញា បាក់្រចាងំ្ 
ទណនលបាសាក់្-ទណនលហ ូវ និង្មរពក្ផ្រជធំ-មរពក្ប ិញយី ណៅតាមបណោឋ យរពំមដនក្មពុជា-ណវៀតោម។ 

-បនថពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ ក្រណីរដឌបាលណែតថផ្រពមវង្ណសបីសំុណដ្ឋុះរសាយសំណង្ជូនមាច ស់ដី មដលសទិត
ក្បុង្ទីតាងំ្ណធវីចំោត់ថ្នប ក់្ជារទពយសមផតថិរដឌសរមាប់សាង្សង់្អាោរ និង្ណហដ្ឋឌ សមព័នននានា ណៅរចក្ទវ ររពំមដន
អនថរជាតិមឺុនជ័យ។ 
 ៦.២-ការងារេងស្ម្ព័នធដម្ប្តីភាព និងកិេេស្ហប្រតិរតតិការអនតរជាតរិរស្់រដ្ាបាលថ្នន ក់ដប្កាម្ជាតិ  

-រពាង្លិែិតណៅរក្សួង្ការបរណទស និង្សហរបតិបតថិការអនថរជាតិ ណធវីកំ្ណត់ទូតជូនដំណឹង្ណៅភារីផ្ថ
ណដីមផបីញ្ញជ ក់្ពីកាលបរណិចេទ និង្ទីក្មនលង្សរមាប់ការណរៀបចំកិ្ចចរបជំុអភិបាលណែតថជាប់រពំមដនក្មពុជា-ផ្ថណលីក្ទី៧ 
មដលភារីផ្ថទទួលណធវីជាមាច ស់ផធុះផ្នកិ្ចចរបជំុ។ 

-ពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ណលីសំណណីរបស់រដឌបាលណែតថបនាធ យមានជ័យណសបីសុំណោលការណ៍អនុញ្ញដ តឱ្យរបតិភូ
ណែតថចូលរមួសនបិសីទអនថរជាតិ ណៅរបណទសម៉េុង្ណហាគ ល ីនិង្បំណពញទសសនកិ្ចចសិក្ាណៅសាធារណរដឌអាលលឺម៉េង់្។ 

-ពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ណលីសំណណីរបស់រដឌបាលរាជធានីភបំណពញសុំណោលការណ៍អនុញ្ញដ តចុុះហតទណលខា
ណលីអនុសសរណៈផ្នការណោរយល់ោប ជាមួយរដឌធានីណសអ ូល ផ្នសាធារណរដឌកូ្ណរ ៉េ។ 

-ពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់ណលសីំណណីរបស់រដឌបាលណែតថបាត់ដំបង្ ក្រណីណសបីសុំ៖ 
 ណោលការណ៍អនុញ្ញដ តឱ្យណែតថបាត់ដំបង្ និង្រក្ងុ្បាត់ដំបង្ បានសហការជាមួយរណៈក្មាម ធិការណសដឌកិ្ចច 

និង្សង្គមរបស់អង្គការសហរបជាជាតិសរមាប់តំបន់អាសុីបា៉េ សុីហវកិ្ (UN-ESCAP) ណដីមផអីនុវតថរណរមាង្  ការណធវីមូល
ដ្ឋឌ នីយក្មមរណបៀបវារៈ ឆ្ប ២ំ០៣០ សរមាប់ការររប់ររង្ធនធានទីរកុ្ង្របក្បណដ្ឋយចីរភាព ណៅណែតថបាត់ដំបង្”។ 

   សមព័ននណមរតីភាពនិង្ចុុះអនុសសរណៈ    ណោរយល់ោប ជាមួយណែតថអិហុិមិផ្នរបណទសជប៉េុន។ 
 ៦.៣-ការងារវិនិដោគ្ អភិវឌ្ឍន៍ និងអនតរវិស្័យ 

 អរគនាយក្ដ្ឋឌ នរដឌបាលបនថពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបលចំ់ណពាុះសំណណីរបស់រក្សួង្សាទ បន័ និង្រដឌបាលថ្នប ក្់
ណរកាមជាតិដូចខាង្ណរកាម៖ 
 -រដឌបាលណែតថមណឍ លរិរ ី ក្រណីណសបីសុំណោលការណ៍ណរៀបចំតំបន់រដឌបាលរសុក្អូររាងំ្ថមី ណដ្ឋយកាត់ដីទំហ ំ
២១៧,៨៣២ ហកិ្តាសទិតណៅក្បុង្ភូមិពូរា៉េ ង្ ឃុមំសនមណនារមយ រសកុ្អូររាងំ្ ណែតថមណឍ លរិរ។ី 
 -រដឌបាលណែតថរពុះវហិារ ក្រណីណសបីសំុណោលការណ៍កាត់ណចញពីបញ្ជ ីសារណពីភណឍ រទពយសមផតថិរដឌរបស់រដឌបាល
រសុក្សង្គមថមី នូវដីណបនឡានទំហ ំ២.០០០មម៉េរតកាណរ ៉េ ក្បុង្ណនាុះមបង្មចក្ដីជូនរបជាពលរដឌចំនួន ០៧ររួសារ មាន
ទំហ ំ១.៦៧៣មម៉េរតកាណរ ៉េ និង្សរមាប់ផលូវសាធារណៈទំហ ំ៣២៧មម៉េរតកាណរ ៉េ។ 
 -រដឌបាលណែតថកំ្ពង់្សព ឺ ក្រណីណសបីសុំណដ្ឋុះដូរទីតាងំ្មណហារសពណែតថក្ំពង់្សពឺ និង្អភិវឌណន៍ផារទំណនីបមក្ផរ
សាព នបារាងំ្សទិតណៅសង្កក ត់រកាធំ រកុ្ង្ចារមន ណែតថក្ំពង់្សពឺ។ 
 -រដឌបាលណែតថបនាធ យមានជ័យ ក្រណីណសបីសុំណោលការណ៍អនុញ្ញដ តណធវីការណដ្ឋុះដូរទីតាងំ្ដី និង្អោររបស់
មណឍ លសុែភាពណបា៉េ យមប៉េត១ សទិតណៅភូមិក្ាលសាព ន១ សង្កក ត់ណបា៉េ យមប៉េត រកុ្ង្ណបា៉េ យមប៉េត ណែតថបនាធ យមានជ័យ។ 
 -រដឌបាលណែតថបាត់ដំបង្ ក្រណី៖ 

- ណសបីសុំកាត់ដីទំហ ំ៦០.៤២៥,៥២មម៉េរតកាណរ ៉េ ពីផារបឹង្ឈូក្ មដលសទិតក្បុង្បញ្ជ ីសារណពីភណឍ រទពយសមផតថ ិ
រដឌរបស់រដឌបាលណែតថបាត់ដំបង្ សទិតណៅភូមិមរពក្មហាណទព សង្កក ត់សាវ យណបា៉េ  រកុ្ង្បាត់ដំបង្ ណែតថបាត់ដំបង្។ 

- ណសបីសុំកាត់ដីទំហ ំ៧.៧៨១មម៉េរតកាណរ ៉េ ពីផារ១៣មក្រា មដលសទិតក្បុង្បញ្ជ ីសារណពីភណឍ រទពយសមផតថិរដឌ 
របស់រដឌបាលណែតថបាត់ដំបង្ សទិតណៅភូមិ១៣មក្រា សង្កក ត់មរពក្រពុះណសថច រកុ្ង្បាត់ដំបង្ ណែតថបាត់ដំបង្។ 
 -បនថពិនិតយ និង្ណលីក្ណោបល់សំណណីសុំផថល់អនុណលាមភាពរណរមាង្អភិវឌណរបស់រដឌបាលរាជធានី ណែតថ។ 
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 ៦.៤-ការងារកិេេការស្មាគ្ម្ និងគ្ណរកេនដោបាយ 
 ៦.៤.១-ការងារកិេេការស្មាគ្ម្ និងអងគការម្ិនខម្នរដ្ឋា ភិបា  

 -បនថណលីក្ណោបល់អំពីការសុំចុុះណ ម្ ុះ សុំណបីក្ទីសាប ក់្ការសាខា សុំទទួលសាគ ល់របធាន និង្សមាសភាពថមី 
ផ្នរចនាសមព័នន សុំបថូរទីសាប ក់្ការក្ោថ ល សុំបថូរណ ម្ ុះ សុំណធវីវណិសាធនក្មមលក្ានថិក្ៈ  សុំលុបណ ម្ ុះ ការផ្លា ក្សក្មមភាព 
សមារម និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល និង្សំណណីណផសង្ៗណដីមផដី្ឋក់្ជូនថ្នប ក់្ដឹក្នារំក្សួង្ពិនិតយសណរមច 
 -បនថណលីក្ណោបល់អំពីការសុំតមកល់សំណំុឯក្សារ អំពីការផ្លល ស់បថូ រសមាសភាពរចនាសមព័នន និង្ការណធវី
វណិសាធន៍ក្មមលក្ានថិក្ៈរបស់សហរមន៍ជនជាតិណដីមភារតិច 
 -បនថោរំទកិ្ចចដំណណីរការរបស់សមារមរកុ្មរបឹក្ារដឌបាលថ្នប ក់្ជាតិ 
 -បនថណធវីបចចុបផនបភាពនិង្បូក្សរុបនូវរបាយការណ៍សក្មមភាពរបស់សមារម និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 
 -បនថតាមដ្ឋន របមូលព័ត៌មានពីររប់បោថ ញព័ត៌មានសង្គមពាក់្ព័នននឹង្ការណធវីសក្មមភាពសមារម និង្ 
អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 
 -បនថចូលរមួកិ្ចចរបជំុជាមួយរកុ្មការង្ករវាយតផ្មលអញ្ដមញ្ដ សថីពីការរបឆ្ងំ្ការសមាា តរបាក់្ និង្ហរិញ្ដបផទន 
ណភវរក្មម និង្ចូលរមួរបជំុជាមួយរកុ្មរបណទសអាសុីបា៉េ សុីហវកិ្សថីពីការសមាា តរបាក់្ (APG) ណដីមផអីនុវតថយុទនសាស្រសថជាតិ    
សថីពីការរបឆ្ងំ្ការសមាា តរបាក់្ និង្ហរិញ្ដបផទនណភវរក្មមឆ្ប ២ំ០១៩-២០២៣ 
 -បនថតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ និង្ពរង្ឹង្ការអនុវតថចាប់ លិែិតបទដ្ឋឌ នរតិយុតថ និង្លក្ានថិក្ៈរបស់សមារម 
និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 
 -បនថអនុវតថការរបមូលចំណូលពីក្ផ្រមណសវារដឌបាល ណដីមផជីារុណរបណោជន៍ថវកិាជាតិ 

-ពិនិតយ និង្ណដ្ឋុះរសាយពាក្យបណថឹ ង្ ឬសំណណីនានារបស់សមារម និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភិបាល 
 -បនថចូលរមួជាមួយរកុ្មការង្ករអនថររក្សួង្ណដីមផណីដ្ឋុះរសាយសំណណី និង្សំណូមពររបស់អង្គការសង្គមសុីវលិ 

-បនថចូលរមួកិ្ចចរបជំុជាមួយរកុ្មការង្កររតួតពិនិតយរមួោប  ផ្នរបណទសអាសុីបា៉េ សុីហវកិ្ អំពីកិ្ចចសហរបតិបតថិការ 
អនថរជាតិការសមាា តរបាក់្ និង្ហរិញ្ដបផទនណភរវក្មម (ICRP-JG) ផ្នរកុ្មការង្ករហរិញ្ដវតទុ (FATF) 

-បនថណរៀបចំកិ្ចចរបជំុជាមួយរកុ្មការង្ករអនថររក្សួង្ ណដីមផណីដ្ឋុះរសាយសំណណី និង្សំណូមពរ របស់អង្គការ
សង្គមសុីវលិ  

-បូក្សរុបលទនផល ផ្នការណរៀបចំណវទិកាពិណរោុះណោបល់សឋីពីភាពជាផ្ដរូរវាង្រាជរដ្ឋឌ ភិបាល និង្អង្គការ 
សង្គមសុីវលិណលីក្ទី៣ 
 -អនុវតថការណធវីជំណរឿនសមារម និង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋឌ ភបិាល ណដ្ឋយសហការជាមួយអង្គការរណៈក្មាម ធិការ
សហរបតិបតថកិារណដីមផកី្មពុជា (CCC)។ 
 ៦.៤.២-ការងារគ្ណរកេនដោបាយ  
 -ណរៀបចំណធវីបចចុបផនបភាពបញ្ជ ីណ ម្ ុះរណបក្សនណោបាយមដលបានបណង្កីត បានចុុះបញ្ជ ី និង្រតូវបានលុបណ ម្ ុះ 

-បនថពិនិតយ  ណលីក្ណោបល់ណលីសំណណីសុ ំបណង្កីត ឬការសុំចុុះបញ្ជ ីរណបក្សនណោបាយ និង្ការផ្លល ស់បថូរ ឬ
ការមរបរបួលនានា ណដីមផដី្ឋក់្ជូនថ្នប ក់្ដឹក្នាពិំនិតយ និង្សណរមច 

-បនថរតួតពិនិតយ និង្ពរងឹ្ង្ការអនុវតថចាប់ លិែិតបទដ្ឋឌ នរតិយុតថ និង្លក្ានថិក្ៈ របស់រណបក្សនណោបាយ 
-បនថតាមដ្ឋនពិនិតយបូក្សរុបរបមូលព័ត៌មានពីររប់បោឋ ព័ត៌មានសង្គម និង្របាយការណ៍របស់រដឌបាល 

រាជធានីណែតថ ចំណពាុះរណបក្សនណោបាយ មដលបានណធវសីក្មមភាពផធុយពីលក្ានថិក្ៈចាប់សឋីពីរណបក្ស នណោបាយ និង្ 
លិែិតបទដ្ឋឌ នរតិយុតថជាធរមាននានា 
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-ពិនិតយ និង្សិក្ាអំពីសំណណី និង្សំណូមពរ ផ្នលទនផលកិ្ចចរបជំុពិណរោុះណោបល់ជាមួយរណបក្ស
នណោបាយមដលបានចុុះបញ្ជ ីណៅរក្សួង្មហាផ្ផធ 

-ពិនិតយ សិក្ា និង្ណលីក្ណោបល់ ពាក់្ព័នននឹង្ការជូនដំណឹង្អំពីលទនផលសមាជវសិាមញ្ដរបស់រណ
បក្សរសមីណែមរា 

-ពិនិតយ និង្ណដ្ឋុះរសាយពាក្យបណថឹ ង្ ឬសំណណីនានា របស់រណបក្សនណោបាយ 
-បនថពិនិតយ ណលីក្ណោបល់ នូវរាល់សំណណីពាក់្ព័នឌនឹង្ការផ្លល ស់បថូរ ឬ ការមរបរបលួនានារបស់រណបក្ស- 

នណោបាយ៕ 
 
                                                                                           អគ្គនាយក  

                              
 
 
 

        ចមលង្ជូន៖ 
-ថ្នប ក្់ដឹក្នាំរក្សួង្មហាផ្ផធ 
(ជូនរជាបជាណសចក្ថី រាយការណ៍) 
-អរគណលខាធិការដ្ឋឌ ន រក្សួង្មហាផ្ផធ  
-អរគសបង្ការដ្ឋឌ ននររបាលជាតិ  
-អរគនាយក្ដ្ឋឌ នភសថុ ភារ និង្ហិរញ្ដវតទុ  
-អោគ ធិការដ្ឋឌ ន  
-អរគនាយក្ដ្ឋឌ នពនននាោរ 
-ររប់នាយក្ដ្ឋឌ នចំណុុះអ .រ.ប 
    ណដីមផីជូនរជាប” 
-ឯក្សារ-កាលបផវតថិ  


