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ជាំពូកទី១ 

ទសសនទានផ្នកាំខណ្ទគ្ម្ង់វិម្ជឈការ និងវិសហម្ជឈការនៅកម្ពជុា 

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 ២ំ០08។ 

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



NASLA

ជពូំកទី១ ៖ ទស្សនទានននកណំែទម្រង់វរិជឈការ និងវសិ្ហរជឈការនៅករពុជា  
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គៅឱ្យអងគភាពគក្ោមបងាគ ប់ ឬក្រុមក្បឹរាគ ីយ។ អងគភាព ឬក្រុមក្បឹរាគនាុះក្តូ្វម្មនគណ្គនយយភាព
ចំ្បគ ុះរាជរោឋ ភិបាល ឬក្រសួង សាថ ប័នក្សបគៅតាមត្ក្មូវោរផ្នោរគធវីក្បតិ្ភូរមាគនាុះ។ 

១.៣. គ្កបខ័ណ្ឌ 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. យ្ុទធសាស្រសតចតុនកាណ្ដ្ាំណាក់កាលទី១ 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. គ្កបខ័ណ្ឌ យ្ុទធសាស្រសរសរីពីកាំខណ្ទគ្ម្ង់វិម្ជឈការ និងវិសហម្ជឈការ 

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. នោលការណ្៍ 

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៕ 



NASLA

  

    

 
 
 
 
 
 
 

ជាំពូកទី២ 

រចនាសម្ព័នធ តួនាទី ភារកិចច 



NASLA

ជពូំកទី២៖ រច្បនាស្រព័នធ តួនាទី ភារកិច្បច   

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)  10 

ជាំពូកទី២ 

រចនាសម្ព័នធ តនួាទី ភារកិចច 

២.១. រចនាសម្ព័នធ 

អន ក្រឹត្យគលខ១៨៣ អនក្រ.បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាល
ខណ្ឌ  បានរំណ្ត់្រច្បនាសមព័នធផ្នរដ្ឋបាលខណ្ឌ ដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 

 

រចនាសម្ពន័ធរដ្ឋបាលខណ្ឌ  

 
 

គ្កុម្គ្បឹកា 

ការយិាេ័យសរៀបចាំខដ្ន្ដ្ី ន្គ្រូបន្ីយក្េម េាំណង់ ន្ិងភូេិបាេ 

ការយិាេ័យសាធារណការ ដ្ឹក្ជញ្ជូ ន្ អនាេ័យ បរសិាា ន្ ន្ិង 
េណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 

ការយិាេ័យន្ីរិក្េម ន្ិងេរេុុះេរេួេវវិាទេូេដ្ឋឋ ន្ 

ការយិាេ័យសេដ្ឋក្ិចច ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍េហគ្េន្៍  

ការយិាេ័យរចក្សចញចូេខរេួយ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
េរេបេរេួេ
បសចចក្សទេ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
ពិសរោុះសយាបេ់ក្ិចចការ 
ស្ដេរី ន្ិងកុ្ារ 

ការយិាេ័យរបជា
ពេរដ្ឋ 

គ្ណៈក្ាម ធិការ
េទធក្េម 

ការយិាេ័យខទន្ការ ន្ិងហរិញ្ញវរាុ 

អងគភាពេទធក្េម 

ការយិាេ័យសេខាធិការរក្ុេរបឹក្ា 

រណ្ៈអភិបាល 

នាយ្ករដ្ឋបាល 

ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ ន្ិងបុគ្គេិក្   

ការយិាេ័យអប់រ ាំ យុវជន្ ន្ិងក្ីឡា  
ការយិាេ័យេងគេក្ិចច ន្ិងេុខុាេភាពេងគេ  
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២.២. គ្កុម្គ្បឹកា 

ក្រុមក្បឹរាក្តូ្វបានគក្ជីសគរសីគ ីងតាមោរគបាុះគឆ្ា ត្អសារល 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. សិទធិអាំណាច 

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 និង/ឬ 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 ងីគៅតាមសងាា ត់្នានារា ងខណ្ឌ  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 ចូេរួេចាំខណក្ក្នុងការបសងកីរនូ្វដ្ាំសណ្តុះរសាយ 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 គគលិររបស់ខលួនគៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ  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
ខណ្ឌ ) ខ្ដ្លគរៀបចំ្បគ ងីរា ងឆ្ា ២ំ០១៩ គោយសាលាជាតិ្រដ្ឋបាលមូលោឋ ន ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 
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២.៣. រណ្ៈកមាា 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. រណ្ៈកមាា ធិការសគ្ម្បសគ្ម្ួលបនចចកនទស 

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

 ោរគរៀបចំ្បខ្ផ្នោរអភិវឌ្ឍន៍ និងថ្វោិ  
 ោរសក្មបសក្មួលរិច្បចោររបស់ក្រុមក្បឹរាជាមួយោរោិល័យ អងគភាពរបស់ក្រសួង សាថ ប័ន 
 ោរគធវីរិច្បចសហក្បតិ្បត្ោិោរ និងោរសក្មបសក្មួលគៅរា ងរដ្ឋបាលឯរភាពខណ្ឌ  
 ោរគធវីរិច្បចសហក្បតិ្បត្ោិោរ និងោរសក្មបសក្មួលរវាងក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ ជាមួយក្រុមក្បឹរា
សងាា ត់្គៅរា ងខណ្ឌ  

 ោរគធវីរិច្បចសហក្បតិ្បត្ោិោរ និងោរសក្មបសក្មួលរវាងក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ ជាមួយក្រុមក្បឹរា
 រ់ព័នធគផ្ែងគរៀត្ 

 ោរងារក្គប់ក្គង និងចត់្ខ្ច្បងម ខងារ និងធនធាន។ 

ចំ្បគ ុះោរបគងាីត្ និងរគបៀបរបោរងារបស់គណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស សូមគមីល
អន ក្រឹត្យគលខ២១៧ អនក្រ.បរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី១៤ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០០៩ សតីពីោរបគងាីត្ ោរគរៀបចំ្ប និងោរក្បក្ពឹត្តគៅ
ផ្នគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរសក្រុមក្បឹរារាជធានី និងគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួល
បគច្បចរគរសក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ ផ្នរាជធានីភាំគពញ។ 

២.៣.២. រណ្ៈកមាា ធិការពិនគ្ោោះនោបល់កិចចការស្រសតី និងកុមារ 

គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសតី និងរ ម្មរ (គ.រ.ស.រ) ផ្នរដ្ឋបាលខណ្ឌ ដឹ្រនាំគោយ
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 



NASLA

ជពូំកទី២៖ រច្បនាស្រព័នធ តួនាទី ភារកិច្បច   

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)  16 

និងោរក្បក្ពឹត្តគៅផ្នគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសតី និងរ ម្មរ គៅរា ងក្រុមក្បឹរារាជធានី 
ក្រុមក្បឹរាគខត្ត ក្រុមក្បឹរាក្រុង ក្រុមក្បឹរាក្សុរ ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ ។ 

២.៣.៣. រណ្ៈកមាា 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 ីងគៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ នីមួយៗសក្ម្មប់ររួល និងសក្មុុះសក្មួលគោុះក្សាយបណ្តឹ ងគក្ៅក្បព័នធត្ លាោរ 
 រ់ព័នធនឹងោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈ និងោរក្គប់ក្គងរដ្ឋបាលគៅថ្នា រ់ខណ្ឌ  និងសងាា 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៖ 

 គសច្បរតីសគក្មច្បរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  រដ្ឋបាលសងាា ត់្ និងោរោិល័យ អងគភាពជំនាញគៅ
ថ្នា រ់ខណ្ឌ  ខ្ដ្លផ្ៃ យនឹងគោលោរណ៍្ ច្បាប់ លិខិត្បរោឋ នគត្ិយ ត្តនានា ឬខ្ដ្លប ុះ
 ល់ដ្ល់ផ្លក្បគោជន៍របស់ប គគល ឬសហគមន៍ 

 ោរបំគពញោរងារ និងអារបបរិរោិរបស់ប គគលិរក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  រដ្ឋបាលសងាា ត់្ និង
ោរោិល័យ អងគភាពជំនាញគៅថ្នា រ់ខណ្ឌ  និងភាា រ់ងារររួលសមត្ថរិច្បច។ ភាា រ់ងារររលួ
សមត្ថរិច្បច សំគៅដ្ល់ខ្ផ្ារឯរជន និងសងគមស ីវលិខ្ដ្លររួលបានសិរធិ និងភាររិច្បចពីរដ្ឋ 
គហីយខ្ដ្លសថិត្គៅគក្ោមោរក្គប់ក្គងក្តួ្ត្ពិនិត្យរបស់រដ្ឋ ឬភាា រ់ងាររដ្ឋ។ 

 ោរក្គប់ក្គង និងោរគក្បីក្បាស់ហរិញ្ញវត្ថ និងក្រពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  រដ្ឋបាល
សងាា ត់្ និងោរោិល័យ អងគភាពជំនាញគៅថ្នា រ់ខណ្ឌ   
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 ោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  រដ្ឋបាលសងាា ត់្ និងោរោិល័យ អងគភាព
ជំនាញគៅថ្នា រ់ខណ្ឌ  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
ពលរដ្ឋខណ្ឌ  សូមអានគសៀវគៅខ្ណ្នាសំោីពីខ្បបបរ និងនីតិ្វធីិផ្នោរររួល និងោរសក្មុុះសក្មួលគោុះ
ក្សាយបណ្តឹ ងរបស់ោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋក្រុង ក្សរុ ខណ្ឌ  ខ្ដ្លោរ់ឱ្យគក្បីក្បាស់គោយគសច្បរតីសគក្មច្ប
គលខ៧១៨១ 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 ឬោរចូ្បលរួមពីប គគលិរផ្នអងគភាពនានាផ្នរដ្ឋបាលខណ្ឌ  រដ្ឋបាល
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 ក្បធានោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋអាច្បជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់អភិបាលខណ្ឌ  
ឬគមឃ  ំគៅសងាា ត់្ អំពីោរមិនសហោររា ងោរគស ីបអគងាត្របស់ក្បធានអងគភាព និងឬប គគលខ្ដ្ល រ់ព័នធ
នឹងបណ្តឹ ង និងោរមិនចត់្វធិានោរគោុះក្សាយ ឬោរចត់្វធិានោរគោុះក្សាយមិនសមក្សបរបស់
ក្បធានអងគភាពចំ្បគ ុះ រយបណ្តឹ ងនានា ខ្ដ្ល រ់ព័នធនឹងអងគភាពគនាុះ។ រា ងររណី្ខ្ដ្លអភិបាលខណ្ឌ  
ឬគមឃ  ំគៅសងាា ត់្មិនបានចត់្វធិានោរគោុះក្សាយឱ្យបានសមក្សប ក្បធានោរោិល័យក្បជាពលរដ្ឋអាច្ប
រាយោរណ៍្ជូនក្បធានក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  ឬក្រុមក្បឹរាសងាា ត់្ គដី្មបគីោុះក្សាយ និងអាច្បរាយោរណ៍្ជូនរដ្ឋ
មន្រនតកី្រសួងមហាផ្ផ្ៃគដី្មបសីក្មបសក្មួលគោុះក្សាយ ក្បសិនគបីក្រុមក្បឹរាមិនអាច្បគោុះក្សាយបាន។
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២.៤. រណ្ៈអភិបាល  

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. សិទធិអាំណាច 

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 



NASLA

ជពូំកទី២៖ រច្បនាស្រព័នធ តួនាទី ភារកិច្បច   

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)  20 

− 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 ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខណ្ឌ ផ្ងខ្ដ្រ។ 

 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
រមានានារបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  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 និងរដ្ឋបាលសងាា ត់្ គដី្មបធីានាររា
សនតិស ខ សណាត ប់ធាា ប់ និងរគបៀបគរៀបរយសាធារណ្ៈ ោរអន វត្តច្បាប់ និងោរោរ រសិរធិ
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មន សែ រា ងនាមជាក្បធានគណ្ៈបញ្ជា ោរឯរភាព 
 ខ្ណ្នា ំ សក្មបសក្មួល ត្ក្មង់រិសដ្ល់ោរោិល័យ អងគភាព និងរីភាា រ់ងារនានារបស់
ក្រសួង សាថ ប័នខ្ដ្លក្បតិ្បត្តិោរគៅរា ងខណ្ឌ  រា ងោរអន វត្តតួ្នារី ភាររិច្បចរបស់ខលួន គដី្មបី
គ ល្ីយត្បគៅនឹងត្ក្មូវោរជាអារិភាពគៅមូលោឋ ន 

 ោរខ្ត្ងតាងំ តល ស់បតូរ និងបញ្ច ប់ភាររិច្បចមន្រនតីរាជោរស ីវលិគៅរា ងរដ្ឋបាលខណ្ឌ ។
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២.៥.នាយ្ករដ្ឋបាល 

រដ្ឋបាលខណ្ឌ នីមួយៗម្មននាយររដ្ឋបាល០១រូប និងនាយររងរដ្ឋបាលោ ងគក្ចី្បន០២រូបជាជំនួយោរ។ 

នាយររដ្ឋបាល គឺជាប គគលិរម្មនឋាននតរស័រតិទបបំផ្ ត្ក្តឹ្មក្រមោរគដី្មខ្ខែ (ក្របខ័ណ្ឌ  ខ២) ខ្ដ្ល
ខ្ត្ងតាងំឱ្យគៅបំគពញោរងារជាមួយក្រុមក្បឹរាតាមរយៈក្បោសរបសរ់ដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

នាយររដ្ឋបាលម្មនតួ្នារី ភាររិច្បចដូ្ច្បខាងគក្ោម៖  

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

o គធវីរបាយោរណ៍្ និងក្តូ្វម្មនគណ្គនយយភាពចំ្បគ ុះគណ្ៈអភិបាល អភិបាល និង
ក្រុមក្បឹរារបស់ខលួន 

o គរៀបចំ្ប និងោរ់ជូនគណ្ៈអភិបាលពិនិត្យ សគក្មច្បនូវរិច្បចោររដ្ឋបាលក្បចផំ្ថ្ៃរា ង
សាលាខណ្ឌ  រា ងក្របខ័ណ្ឌ សមត្ថរិច្បចរបស់គណ្ៈអភិបាល គហយីក្តូ្វធានាថ្ន រិច្បច
ោរទងំគនាុះក្តូ្វបានគរៀបចំ្បគ ីងក្សបតាមច្បាប់ លិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ោ និង
រក្មង់ខ្បបបរផ្នលិខិត្សាា មរដ្ឋបាល 

o គរៀបចំ្ប និងោរ់ជូនគណ្ៈអភិបាលនូវវធិានោរ និងគោលោរណ៍្រា ងោរអន វត្ោ ដី្ោ 
និងគសច្បរោីសគក្មច្បនានារបស់ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  

o គធវីជាគសនាធិោរជូនអភិបាល និងក្បធានក្រុមក្បឹរា រា ងោរគក្ត្ៀមគរៀបចំ្បគសច្បរោី
ក្ ងរគបៀបវារៈផ្នរិច្បចក្បជ ំទងំអស់របស់ក្រុមក្បឹរា រមួទងំោរសក្មបសក្មួលរា ង
ោរគរៀបចំ្បឯរសារ និងខលឹមសារសក្ម្មប់រគបៀបវារៈនីមួយៗផ្នរិច្បចក្បជ ំទងំអស់របស់
ក្រុមក្បឹរា ក្សបតាមបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងក្រុមក្បឹរារបស់ខលួន។ គសច្បរោីក្ ងរគបៀបវារៈ 
ឯរសារ និងខលឹមសារទងំអស់ ខ្ដ្លនាយររដ្ឋបាលសាលាខណ្ឌ បានគរៀបចំ្ប 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 តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចពីក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  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 ងសាលាខណ្ឌ  

 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។



NASLA

ជពូំកទី២៖ រច្បនាស្រព័នធ តួនាទី ភារកិច្បច   

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)  24 

២.៦. ការិោល័យ្ និងអងគភាពចាំណ្ោុះ 

គោងអន ក្រឹត្យគលខ១៨3 អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធ
រដ្ឋបាលខណ្ឌ  បានរំណ្ត់្ឱ្យម្មនោរោិល័យចំ្បណ្ ុះចំ្បនួន១០ និងអងគភាពចំ្បណ្ ុះចំ្បនួន១ ដូ្ច្បខាងគក្ោម ៖  

 ោរោិល័យរដ្ឋបាល និងប គគលិរ 
 ោរោិល័យខ្ផ្នោរ និងហរិញ្ញវត្ថ  
 អងគភាពលរធរមា 
 ោរោិល័យគលខាធិោរក្រុមក្បឹរា 
 ោរោិល័យអប់រ ំយ វជន និងរីឡា 
 ោរោិល័យគរៀបចំ្បខ្ដ្នដី្ នគរូបនីយរមា សំណ្ង់ និងភូមិបាល 
 ោរោិល័យនីតិ្រមា និងសក្មុុះសក្មួលវវិារមូលោឋ ន 
 ោរោិល័យសាធារណ្ៈោរ ដឹ្រនជញ្ាូ ន អនាម័យ បរសិាថ ន និងសណាត ប់ធាា ប់សាធារណ្ៈ 
 ោរោិល័យគសដ្ឋរិច្បច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 
 ោរោិល័យសងគមរិច្បច និងស ខ ម្មលភាពសងគម  
 ោរោិល័យក្ច្បរគច្បញចូ្បលខ្ត្មួយ។ 

ោរោិល័យ  និងអងគភាពនីមួយៗ ក្តូ្វដឹ្រនាគំោយក្បធានមួយ(០១)រូប និងម្មនអន ក្បធានោ ង
គក្ចី្បនពីរ(០២)រូបជាជំនួយោរ។ ក្បធានោរោិល័យម្មនម្មនឋាននតរស័រតិទបបំផ្ ត្ក្តឹ្មក្រមោរគដី្មខ្ខែ 
(ក្របខ័ណ្ឌ  ខ២) និងអន ក្បធានោរោិល័យម្មនឋាននតរស័រតិទបបំផ្ ត្ក្តឹ្មក្រមោរ (ក្របខ័ណ្ឌ  ខ៣)  
ក្តូ្វខ្ត្ងតាងំគោយដី្ោរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី។ គោយខ្ រចំ្បគ ុះក្បធានោរោិល័យខ្ផ្នោរ និងហរិញ្ញវត្ថ  
និងក្បធានអងគភាពលរធរមា ម នគច្បញដី្ោខ្ត្ងតាងំ ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមពីរដ្ឋមន្រនតីក្រសួងគសដ្ឋរិច្បចនិង
ហិរញ្ញវត្ថ  តាមសំគណី្របស់រដ្ឋមន្រនតីក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

២.៦.១. ការិោល័យ្រដ្ឋបាល និងបុរគលិក 

ោរោិល័យរដ្ឋបាល និងប គគលិរ ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ គលីោរងាររដ្ឋបាល 
និងប គគលិរ និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ការងាររដ្ឋបាេ េិខិរសាន េសទសងៗ ព័រ៌ាន្ ពិធីការ ទាំនាក់្ទាំន្ងសាធារណៈ និ្ងការងារេហ
របរិបរតិការអន្តរជារិ 

− ការងារអរានុ្កូ្េដ្ឋឋ ន្ 
− ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការខងរក្ារា ឯក្សារ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្នានារបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  
− ការពិនិ្រយ និ្ងសេីក្សយាបេ់សេីការខក្េរេួេរចនាេេព័ន្ធរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ   
− ការរគ្ប់រគ្ង ការចារ់ខចង និ្ងការសរបីរបាេ់បុគ្គេិក្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ ាេការសទទរេិទធិពី
រដ្ឋបាេោជធានី្ 

− ការបណតុ ុះបណ្តត េ និ្ងការអភិវឌ្ឍេេរាភាពបុគ្គេិក្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ  
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− ការងាររបាយការណ៍របចាាំខខ របចាាំររីាេ របចាាំឆាេ និ្ងរបចាាំឆ្ន ាំរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  
− ការងារសទសងសទៀរាេការរបគ្េ់ភារកិ្ចចរបេ់អភិបាេខណឌ ។ 

នីតិ្វធីិរដ្ឋបាលក្តូ្វអន វត្តតាម គសៀវគៅខ្ណ្នារិំច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  រមួ
ទងំោររងារជំនាញខ្ដ្លពីម នធាល ប់គធវីគ ងីគោយក្បធានោរោិលយ័ជំនាញគៅក្បធានមនៃីរ អងគភាពជំនាញ
ថ្នា រ់រាជធានី ក្តូ្វគធវីតាមនីតិ្វធីិរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ ។ 

ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យរដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថ ខ្ដ្លបានក្បគល់ តាមរយៈ អន ក្រឹត្យគលខ១៨៣
អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលខណ្ឌ  រមួម្មន៖ 

 ោរងារនីត្ាន រូលរមា 
 ោរងាររដ្ឋបាល 
 ោរងារអក្តាន រូលោឋ ន 

ចំ្បគ ុះម ខងាររងផ្នម ខងារខាងគលី សូមគមីលរា ងឧបសមព័នធរី១។ 

ោរងាររបាយោរណ៍្គៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ  សូមគមីលចំ្បណ្ ច្ប ៥.៣ និង ៥.៤ ផ្នជំពូររី៥ រា ងគសៀវគៅគនុះ។ 

ោរងារប គគលិរ សូមគមីលចំ្បណ្ ច្ប ៣.២ ផ្នជំពូររី៣ រា ងគសៀវគៅគនុះ។ 

២.៦.២. ការិោល័យ្ខទនការ និងហិរញ្ញវតថ ុ

ោរោិលយ័ខ្ផ្នោរ និងហិរញ្ញវត្ថ  ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ គលីោរងារខ្ផ្នោរ 
និងហរិញ្ញវត្ថ  និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ការសរៀបចាំ និ្ងការអនុ្វរតខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្របាាំ(០៥)ឆ្ន ាំ ក្េមវធីិវនិិ្សយាគ្បី(០៣)ឆ្ន ាំរ ាំកិ្េ និ្ង
ខទន្ការេក្េមភាពនិ្ងងវកិារបចាាំឆ្ន ាំរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ   

− ការេិក្ា ការសរៀបចាំ និ្ងការអនុ្វរតគ្សរាងនានារបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  
− ការាេដ្ឋន្ ការររួរពិនិ្រយ និ្ងការវាយរថ្េៃសេីការអនុ្វរតខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្របាាំ(០៥)ឆ្ន ាំ 
ក្េមវធីិវនិិ្សយាគ្បី(០៣)ឆ្ន ាំរ ាំកិ្េ ខទន្ការេក្េមភាពនិ្ងងវកិារបចាាំឆ្ន ាំ និ្ងគ្សរាងអភិវឌ្ឍន៍្
នានារបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  

− ការងារេាិរិរបជាជន្ 
− ការខណនាាំ និ្ងការជាំរុញការរបេូេទិន្នន័្យេូេដ្ឋឋ ន្េងាក រ់ និ្ងទិន្នន័្យថ្នន ក់្ខណឌ ាេការ
ក្ាំណរ់ 

− ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការខេែងរក្ការោាំរទការខក្ថ្ចនទិន្នន័្យេូេដ្ឋឋ ន្េងាក រ់ និ្ងទិន្នន័្យថ្នន ក់្ខណឌ   
− ការងារហរិញ្ញវរាុ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងរទពយេេបរតិរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  
− ការងាររបាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  
− ការោាំរទដ្េ់រដ្ឋបាេេងាក រ់ក្នុងខណឌ ាេការសធែីរបរិភូក្េមពីរដ្ឋបាេោជធានី្ 
− ការងារសទសងសទៀរាេការរបគ្េ់ភារកិ្ចចរបេ់អភិបាេខណឌ ។ 
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ោរងារហរិញ្ញវត្ថ  សូមគមីលចំ្បណ្ ច្ប ៣.៣ ផ្នជំពូររី៣ រា ងគសៀវគៅគនុះ។ 

២.៦.៣. អងគភាពលទធកម្ា 

អងគភាពលរធរមា ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ គលីោរងារលរធរមាសាធារណ្ៈ
និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

 ោ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 
 ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបសអ់ភិបាលខណ្ឌ ។ 

ចំ្បគ ុះវធីិសាន្រសត និងនីតិ្វធីិលរធរមារបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  សូមគមីល គសច្បរតីខ្ណ្នាគំលខ០០២ សហវ
.អលស ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី២៨ ខ្ខមររា ឆ្ា ២ំ០១៤ សតីពីវធីិសាន្រសត និងនីតិ្វធីិលរធរមារបស់រដ្ឋបាលក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  
និងលិខិត្បរោឋ នជាធរម្មនដ្ផ្រគរៀត្។ 

២.៦.៤. ការិោល័យ្នលខាធិការគ្កុម្គ្បឹកា 

ោរោិល័យគលខាធិោរក្រុមក្បឹរា ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ គលីោរងារ 
គលខាធិោរោឋ នជូនក្រុមក្បឹរា និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

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

ោ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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២.៦.៥. ការិោល័យ្អប់រំ យ្ុវជន និងកីឡា 

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

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

ម ខងាររង រ់ព័នធោរងារខាងគលខី្ដ្លបានក្បតិ្ភូរមាតាមរយៈអន ក្រឹត្យគលខ ១៨៣ អនក្រ.បរច្ប ុះ
ផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលខណ្ឌ  សូមគមីលរា ងឧបសមព័នធរី២។ 

២.៦.៦. ការិោល័យ្នរៀបចាំខដ្នដ្ី នររូបនីយ្កម្ា សាំណ្ង់ និងភូម្ិបាល 

 ោរោិល័យគរៀបចំ្បខ្ដ្នដី្ នគរូបនីយរមា សំណ្ង ់និងភូមិបាល ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាល
ខណ្ឌ គលីោរងារគរៀបចំ្បខ្ដ្នដី្ នគរូបនីយរមា សំណ្ង់ និងភូមិបាល និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីម ខងារ
មួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

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

ម ខងាររង រ់ព័នធោរងារខាងគលខី្ដ្លបានក្បគល់តាមរយៈអន ក្រឹត្យគលខ ១៨៣ អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃ
រី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលខណ្ឌ  សូមគមីលរា ងឧបសមព័នធរី៣។ 

២.៦.៧. ការិោល័យ្នីតិកម្ា និងសគ្ម្ុោះសគ្ម្លួវិវាទម្ូលដ្ឋឋ ន 

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

− ោរសិរាក្សាវក្ជាវ ោរគរៀបចំ្ប និងោរផ្តល់គោបល់គលីោរគរៀបចំ្បលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្ត
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នានារបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  
− ោរផ្ែពវផ្ាយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តនានាដ្ល់មន្រនតី ប គគលិរ និងក្បជាពលរដ្ឋ
គៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  

− ោរផ្តល់ក្បឹរាគោបល់ផ្លូវច្បាប់ដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋ 
− ោរគរៀបចំ្បោរបណ្ត ុះបណាត លជំនាញសក្មុុះសក្មួល និងច្បាប់ដ្ល់រដ្ឋបាលសងាា ត់្
រា ងខណ្ឌ  

− ោរររួល រយបណ្តឹ ង និងោរសក្មុុះសក្មួលវវិារគៅមូលោឋ នខ្ដ្លសថិត្រា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បច
របស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្សបតាមច្បាប់រំណ្ត់្ 

− ោរពិនិត្យនីត្ាន រូលភាពគលីដី្ោ និងគសច្បរោីសគក្មច្បនានារបស់រដ្ឋបាលសងាា ត់្រា ងខណ្ឌ
តាមគោលោរណ៍្រំណ្ត់្ 

− ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាល។ 

២.៦.៨. ការិោល័យ្សាធារណ្ការ ដ្ឹកជញ្ជូន អនាម្័យ្ បរិសាថ ន និងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ 

ោរោិល័យសាធារណ្ោរ ដឹ្រជញ្ាូ ន អនាម័យ បរសិាថ ន និងសណាត ប់ធាា ប់សាធារណ្ៈ ក្តូ្វបំគពញ
តួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ គលីោរងារសាធារណ្ោរ ដឹ្រជញ្ាូ ន អនាម័យ បរសិាថ ន និងសណាត ប់ធាា ប់
សាធារណ្ៈ និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីម ខងារមួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ោរងារសាធារណ្ោរ និងដឹ្រជញ្ាូ ន 
− ោរក្គប់ក្គងសំរាម សំណ្ល់រងឹរីក្បជ ំជន 
− ោរក្គប់ក្គងក្បព័នធលូ និងក្បព័នធក្បក្ពឹត្តរមារឹររខវរ់  
− ោរក្គប់ក្គងខ្ផ្ែង សគមលង រលិន និងោរបំព លបរោិោស 
− ោរោ ំោរក្គប់ក្គង និងោរខ្ថ្ទគំដី្មគឈ ីនិងសួនច្បារសាធារណ្ៈ 
− ោរក្គប់ក្គងគភលីងបំភលឺរីសាធារណ្ៈ 
− ោរក្គប់ក្គងចំ្បណ្ត្ោនយនតសាធារណ្ៈ 
− ោរងារសណាោ ប់ធាា ប់សាធារណ្ៈ 
− ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលខណ្ឌ ។ 

ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យរសិរមា ធនធានធមាជាតិ្ និងបរសិាថ នខ្ដ្លបានក្បគល់តាមរយៈ អន ក្រឹត្យ
គលខ១៨៣អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលខណ្ឌ   រមួម្មន៖ 

រ.វស័ិយសាធារណ្ោរ និងដឹ្រជញ្ាូ ន 
– ោរងារផ្លូវថ្ាល់ 
– ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

ខ.វស័ិយបរសិាថ ន  និងធនធានធមាជាតិ្ 
− ោរក្គប់ក្គងក្បព័នធតំ្បន់ោរ រធមាជាតិ្  
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− ោរក្គប់ក្គងសហគមន៍ តំ្បន់ោរ រធមាជាតិ្ 
− ោរងារោ ំរបរសិាថ ន 
− ោរងារផ្ែពវផ្ាយ 
− ោរងារអភិវឌ្ឍគោយចី្បរភាព 

ចំ្បគ ុះម ខងាររងផ្នម ខងារខាងគលី សូមគមីលឧបសមព័នធរី៤។ 

២.៦.៩. ការិោល័យ្នសដ្ឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍សហរម្ន៍ 

ោរោិល័យគសដ្ឋរិច្បច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ គលី
ោរអភិវឌ្ឍគសដ្ឋរិច្បច ោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈ និងោរអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីម ខ
ងារមួយចំ្បនួនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

– ោរងារឧសាហរមា និងសិបបរមា 
– ោរងារខ្រ   និងថ្នមពល 
– ោរងារគរសច្បរណ៍្ 
– ោរងារ ណិ្ជារមា 
– ោរងាររសិរមា រ ោខ ក្បម្មញ់ និងគនសារ 
– ោរងារធនធានរឹរ 
– ោរងារផ្ក្បសណី្យ ៍និងរូរគមនាគមន៍ 
– ោរងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 
– ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលខណ្ឌ ។ 

រ.វស័ិយរសិរមា រ ោខ ក្បម្មញ់ និងគនសារ  

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

ខ.វស័ិយធនធានរឺរ 
− ោរងារធារាសាន្រសត 
− ោរងារក្គប់ក្គងដី្ចំ្បណី្រគនល សៃឹង ខ្ក្ពរ ក្បឡាយ រំនប់រឹរ 
− ោរងារក្គប់ក្គងសាថ នីយបូ៍មរឹរ 

ខ.វស័ិយឧសាហរមា និងសិបបរមា 
– ោរងារផ្គត់្ផ្គង់រឹរសាែ ត្ 
– ោរងារផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 
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គ.វស័ិយខ្រ   និងថ្នមពល 
– ោរងារធនធានខ្រ   
– ោរងារថ្នមពល 
– ោរងារគក្បងោត្ 

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។ 

២.៦.១០. ការយិាល័យសង្គមកិច្ច និង្សុខុមាលភាពសង្គម 

ោរោិល័យសងគមរិច្បច និងស ខ ម្មលភាពសងគម  ររូវបាំសពញរួនាទីជាសេនាធិការឱយរដ្ឋបាេខណឌ
សេកីារងារេងគេកិ្ចច និ្ងេុខុាេភាពេងគេ និ្ងាន្ភារកិ្ចចចារ់ខចងសេីេុខងារេួយចាំនួ្ន្ដូ្ចខាងសរកាេ៖ 

− ោរងារសងគមរិច្បច អតី្ត្យ រធជន និងយ វនីតិ្សមបទ 
− ោរងារស ខាភិបាល 
− ោរងាររិច្បចោរនារ ី
− ោរងារធមាោរ និងសាសនា 
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− ោរងារ និងោរបណ្ត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
− ោរងារវបបធម៌ និងវចិិ្បក្ត្សិលបៈ 
− ោរងារគក្ោុះមហនតរាយ 
− ោរងារផ្សេង្ផ្ ៀតតាមការប្រគល់ភារកិច្ចររស់អភបិាលខណ្ឌ ។ 

ម ខងារ រ់ព័នធោរោិល័យសងគមរិច្បច និងស ខ ម្មលភាពសងគមខ្ដ្លបានក្បគល់តាមរយៈអន ក្រឹត្យ
គលខ១៨៣អនក្រ.បរច្ប ុះផ្ថ្ៃរី០២ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០១៩ សតីពីម ខងារ និងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលខណ្ឌ រមួម្មន៖ 

រ.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 

ខ.វស័ិយស ខាភិបាល 
−  ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

គ.វស័ិយរិច្បចោរនារ ី
− ោរងារក្សីត និងរ ម្មរ 

ឃ.វស័ិយធមាោរ និងសាសនា 
− ោរងារធមាោរ និងសាសនា 

ង.វស័ិយោរងារ និងបណ្ត ុះបណាត លវជិាា ជីវៈ 
− គសវាោរងារ និងរីផ្ារោរងារ 
− ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 

ច្ប.វស័ិយវបបធម៌ និងវចិិ្បក្ត្សិលបៈ 
− ោរងារវបបធម៌ និងវចិិ្បក្ត្សិលបៈ 
− ោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល    

ចំ្បគ ុះម ខងាររងផ្នម ខងារខាងគលី សូមគមីលរា ងឧបសមព័នធរី៦។ 
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២.៦.១៣. ការិោល័យ្គ្ចកនចញចូលខតម្ួយ្ 

ោរោិល័យក្ច្បរគច្បញចូ្បលខ្ត្មួយ ជារខ្នលងក្បមូលផ្ោ ំោរផ្ោល់គសវារដ្ឋបាលគៅរខ្នលងខ្ត្មួយតាម
នីតិ្វធីិសាមញ្ញ ក្បរបគោយគ ណ្ភាព ក្បសិរធភាព ត្ម្មល ភាព និងគណ្គនយយភាព។ោរោិល័យក្ច្បរគច្បញ
ចូ្បលខ្ត្មួយក្តូ្វបានគរៀបចំ្បជាពីរខ្ផ្ារគឺ ខ្ផ្ារជួរម ខ និងខ្ផ្ារជួរគក្ោយ។ 

ខ្ផ្ារជរួម ខ៖ គឺជារខ្នលងសក្ម្មប់ក្បជាពលរដ្ឋក្បាក្ស័យទរ់រងគោយតៃ ល់ គដី្មបរីរួលព័ត៌្ម្មន
នានាអំពីោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល ររួលរក្មង់ខ្បបបរ ោរ់ រយគសាីស ំ បង់ក្បារ់រផ្ក្ម និងររួលលរធផ្ល
សគក្មច្បជាផ្លូវោរផ្នគសវារដ្ឋបាលខ្ដ្លបានគសាីស ំ។ 

ខ្ផ្ារជរួគក្ោយ៖ គឺជាខ្ផ្ារខ្ដ្លក្រក្រង់ដ៏្សំខាន់គលីោរងារបគច្បចរគរស។ ខ្ផ្ារជួរគក្ោយម្មនតួ្នារី
ពិនិត្យ និងផ្តល់គោបល់ខ្ផ្ារបគច្បចរគរសគលីោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាលតាមវសិ័យជំនាញ។ 

ោរោិល័យក្ច្បរគច្បញចូ្បលខ្ត្មួយ ក្តូ្វបំគពញតួ្នារីជាគសនាធិោរឱ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌ គលីោរងារផ្តល់
គសវារដ្ឋបាលនានា និងម្មនភាររិច្បចចត់្ខ្ច្បងគលីោរងារដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 

− ោរររួល និងោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាលនានាជូនក្បជាពលរដ្ឋរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  
− ោរក្បមូល និងោរបង់រផ្ក្មគសវារដ្ឋបាលតាមគោលោរណ៍្ និងនីតិ្វធីីរំណ្ត់្  
− ោរផ្តល់ព័ត៌្ម្មននានា និងោរផ្ែពវផ្ាយជាសាធារណ្ៈ រ់ព័នធនឹងោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 
− ោររ រោរ់ ោរខ្ថ្ររា និងោរក្គប់ក្គងឯរសារនានា រ់ព័នធនឹងោរផ្តល់គសវារដ្ឋបាល 
− ោរងារគផ្ែងគរៀត្តាមោរក្បគល់ភាររិច្បចរបស់អភិបាលខណ្ឌ ។ 
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ជាំពូកទ៣ី 

ម្ុខងារ នងិធនធាន 

៣.១.ម្ុខងារ 

ម ខងារ គឺជាអំគពី ឬសរមាភាពខ្ដ្លរាប់បញ្ចូ លទងំោរផ្តល់គសវាសាធារណ្ៈ គហោឋ រច្បនាសមព័នធ និង
មគធាបាយគផ្ែងៗគរៀត្។  

រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វររួលខ សក្តូ្វរា ងោរក្គប់ក្គង ចត់្ខ្ច្បង និងអន វត្តម ខងារខលួនគដី្មប ី បគងាីត្ជំរ ញ 
និងគធវីឱ្យម្មនចី្បរភាពដ្ល់ោរអភិវឌ្ឍតាមខ្បបក្បជាធិបគត្យយគៅរា ងខ្ដ្នសមត្ថរិច្បចរបស់ខលួន។ 

ម ខងាររបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ រមួម្មន ម ខងារជាជគក្មីស និងម ខងារជាោត្ពវរិច្បច ខ្ដ្លបានក្បគល់ ឬ
ក្បតិ្ភូរមាគោយក្រសួង សាថ ប័ន មនៃីរ អងគភាពនិងអាជាា ធរក្គប់លំោប់ថ្នា រ់។ 

៣.១.១. ម្ុខងារជាជនគ្ម្ើស  

ម ខងារជាជគក្មីស គឺជាម ខងារទងំឡាយខ្ដ្លផ្តួច្បគផ្តីមគក្ជីសគរសីគោយក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ  ខ្ដ្លម ខងារ
ទងំគនាុះ មិនសថិត្គៅគក្ោមអាណ្ត្តិផ្នក្រសួង សាថ ប័ន មនៃីរអងគភាពនានារបស់រាជរោឋ ភិបាល ឬសថិត្គៅ
គក្ោមអាណ្ត្តិរបស់ក្រសួង សាថ ប័ន មនៃីរអងគភាពនានារបស់រាជរោឋ ភិបាល ប  ខ្នតក្រសួងសាថ ប័ន មនៃីរអងគភាព
 រ់ព័នធព ំជំទស់ចំ្បគ ុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ រា ងោរគក្ជីសគរសី និងោរអន វត្តនូវម ខងារទងំគនាុះ។ 

រដ្ឋបាលខណ្ឌ េសរេចសរបីរបាេ់ធន្ធាន្ឆនាទ នុ្េិទធិរបេ់ខៃួន្ ក្នុងការអនុ្វរតេុខងារជាជសរេីេ។  

រដ្ឋបាលខណ្ឌ សរជីេសរេីអនុ្វរតេុខងារជាជសរេីេរបេ់ខៃួន្ក្នុងសោេបាំណង៖ 

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

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

៣.១.២. ម្ុខងារជាកាតពវកិចច 

េុខងារជាការពែកិ្ចចគឺ្ជាេុខងារទាំងឡាយណ្តខដ្េបាន្របគ្េ់ ឬរបរិភូក្េមឱយសៅរកុ្េរបឹក្ាសដ្ឋយ
រក្េួង សាា ប័ន្ និ្ងអាជាា ធររគ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់្ក្នុងរបសភទជា “េុខងារជាការពែកិ្ចច” សដ្ឋយភាជ ប់េក្ជាេួយនូ្វ
ធន្ធាន្(បុគ្គេិក្ ហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរតិ) េរាប់អនុ្វរតេុខងារទាំងសនាុះ។ 
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ក្នុងការអនុ្វរតេុខងារជាការពែកិ្ចចខដ្េបាន្របគ្េ់ ឬរបរិភូក្េម រដ្ឋបាលខណ្ឌ  ររូវ៖ 
− អន វត្តម ខងារទងំឡាយណាខ្ដ្លបានក្បគល់ ខ្ផ្ែរតាមធនធានខ្ដ្លបានគផ្ៃរសក្ម្មប់
អន វត្តម ខងារទងំគនាុះ គោយធានាឱ្យបាននូវរក្មិត្សោង់ោអបបបរម្ម ខ្ដ្លបានរំណ្ត់្
គោយក្រសួងសាថ ប័ន និងអាជាា ធរសាមី។ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ម្មនភាពជាម្មច 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។ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វររួលខ 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 សាា ប័ន្ និ្ងអាជាា ធរសាេី។ 

៣.១.៣. ខបបខទនផ្នការអនុវតតម្ុខងារ 

ខបបខទន្ថ្ន្ការអនុ្វរតេុខងាររបេ់រដ្ឋបាលខណ្ឌ រេួាន្៖  

១)ការអនុ្វរតផ្ទទ េ់សដ្ឋយការយិាេ័យ អងគភាពនានាចាំណុុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ សៅាេធន្ធាន្
ខដ្េាន្  

២)ការអនុ្វរតសដ្ឋយេហការជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ ឬរក្េួង សាា ប័ន្ េន្ទីរ អងគភាព 
ជាំនាញពាក់្ព័ន្ធនានា  

៣)ការចុុះកិ្ចចេន្ាជាេួយខទនក្ឯក្ជន្ ឬអងគការេងគេេុីវេិ  
៤)ការសេនីេុាំឱយេន្ទីរ អងគភាពជាំនាញ ឬរដ្ឋបាេោជធានី្អនុ្វរត។ 

៣.១.៤. ការនគ្ជើសនរើសខបបខទនផ្នការអនុវតតម្ុខងារ 

ក្នុងការអនុ្វរតេុខងាររបេ់ខៃួន្ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ររូវេសរេចសរជីេសរេីយក្ខបបខទន្ណ្តេួយ ឬខបប
ខទន្េួយចាំនួ្ន្រួេោន  ដូ្ចបាន្បរយិាយខាងសេី សដី្េបីធានាបាន្នូ្វរបេិទធភាព និ្ងេ័ក្តិេិទធិភាព។ ការ
សរជីេសរេីសន្ុះ ររូវបាន្សេីក្ខេងចាំសពាុះេុខងារទាំងឡាយណ្តខដ្េបាន្សទទរឱយសៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ  សហយី
បាន្ក្ាំណរ់ចាេ់លាេ់អាំពីខបបខទន្ថ្ន្ការអនុ្វរតេុខងារទាំងសនាុះ សៅក្នុងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតថ្ន្ការសទទរ។
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៣.២.បុរគលិក 

រដ្ឋបាេខណឌ ររូវាន្បុគ្គេិក្រគ្ប់រោន់្ទាំងបរាិណ និ្ងគុ្ណភាព និ្ងររូវរគ្ប់រគ្ង ចារ់ខចង និ្ង
សរបីរបាេបុ់គ្គេិក្ទាំងសនាុះ របក្បសដ្ឋយទេិរភាព របេិទធភាព និ្ងរបេិទធទេ រេបាេសោេន្សយាបាយ 
ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្ ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងបុគ្គេិក្រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ។ 

រដ្ឋបាេខណឌ ររូវាន្ចាំនួ្ន្បុគ្គេិក្ជាស្ដេតីេេរេប ខទែក្ាេររេូវការរបេរ់ដ្ឋបាេខណឌ នី្េួយៗ និ្ង
ខទែក្ាេសោេន្សយាបាយជារិេតីពីេេភាពសយន្ឌ័្រ រពេទាំងសេីក្ទឹក្ចិរតដ្េ់ជន្ពិការ។ 

៣.២.១. និយ្ម្ន័យ្  

បុគ្គេិក្របេ់រកុ្េរបឹក្ា គឺ្ជាេស្ដន្តីោជការេុីវេិនិ្ងជាបុគ្គេិក្ខដ្េេិន្ខេន្ជាេស្ដន្តីោជការេុីវេិ ក្នុង
សនាុះរេួាន្៖  

១)បុគ្គេិក្ខដ្េររូវបាន្សរជីេសរេី និ្ងខរងាាំងសដ្ឋយរកុ្េរបឹក្ា សៅសពេាន្ររេូវការ 
ធន្ធាន្េនុ្េស ។ 

២)បុគ្គេិក្ខដ្េររូវបាន្សរៀបចាំស ងីវញិនិ្ងសទទរសៅឱយរកុ្េរបឹក្ា ក្នុងសនាុះរេួាន្ ៖ 
− បុគ្គេិក្ខដ្េររូវបាន្សរៀបចាំស ងីវញិាេការសធែីេាហរណក្េមរចនាេេព័ន្ធ និ្ងេស្ដន្តី 
ោជការខដ្េាន្បចចុបបន្នសៅក្នុងរចនាេេព័ន្ធងមីរបេ់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  និ្ង 

− បុគ្គេិក្ខដ្េបាន្សទទរពីរក្េួងសាា ប័ន្សៅឱយរកុ្េរបឹក្ា ាេរយៈកិ្ចចដ្ាំសណីរការថ្ន្ការ
សទទរេុខងារនិ្ងធន្ធាន្។ 

៣)បុគ្គេិក្ខដ្េររូវបាន្ខរងាាំងសដ្ឋយោជរដ្ឋឋ ភិបាេ រក្េួង សាា ប័ន្ថ្នន ក់្ជារិឱយសៅបាំសពញ
ការងារជាេួយរកុ្េរបឹក្ា រេបាេេិខិរបទដ្ឋឋ ន្ជាធរាន្។ 

បុគ្គេិក្ខដ្េេិន្ខេន្ជាេស្ដន្តីោជការេុីវេិរេួាន្ េស្ដន្តជីាប់កិ្ចចេន្ា បុគ្គេិក្អខណរ រ និ្ងទីរបឹក្ា
បសចចក្សទេខដ្េសរជីេរសរេី និ្ងចុុះកិ្ចចេន្ាជាេួយរដ្ឋបាេោជធានី្ េរាប់ជួយការងារដ្េ់ការយិាេ័យ 
អងគភាពនានាថ្ន្រដ្ឋបាលខណ្ឌ ។ បុគ្គេិក្របសភទសន្ុះ េាិរក្នុងបុគ្គេិក្របសភទទី១ខាងសេី។ 

េាជិក្រកុ្េរបឹក្ាេិន្ខេន្ជាបុគ្គេិក្របេ់រកុ្េរបឹក្ាស យី។ 

បុគ្គេិក្រកុ្េរបឹក្ា េិន្ោប់បញ្ចូ េេស្ដន្រីថ្ន្រក្េួង សាា ប័ន្ េន្ទីរអងគភាពនានារបេ់ោជរដ្ឋឋ ភិបាេ 
េស្ដន្រីដ្ថ្ទសទៀរខដ្េអនុ្វររភារកិ្ចចពាក់្ព័ន្ធេន្រិេុខ េណ្តរ ប់ធាន ប់រសបៀបសរៀបរយសាធារណៈ ចាប់ និ្ងេិទធិ
េនុ្េស និ្ងបុគ្គេិក្របេ់គ្សរាងក្េមវធីិនានា ខដ្េបញ្ជូ ន្ឱយេក្បាំសពញការងារសៅរដ្ឋបាេខណឌ ស យី។ 

៣.២.២. ការគ្រប់គ្រងបុរគលិក 

រដ្ឋបាេខណឌ ររូវរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្របេ់ខៃួន្ រេបាេេក្ខន្តិក្ៈសដ្ឋយខ ក្េរាប់បុគ្គេិក្រដ្ឋបាេ 
ថ្នន ក់្សរកាេជារិ ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងបុគ្គេិក្រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ។ 

បុគ្គេិក្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ ររូវេាិរសរកាេការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការររួរពិនិ្រយរបេ់គ្ណៈអភិបាេក្នុង
នាេរកុ្េរបឹក្ារបេ់ខៃួន្។ 
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បុគ្គេិក្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ ររូវបាំសពញកិ្ចចការរបចាាំថ្ងៃសរកាេការដឹ្ក្នាាំផ្ទទ េ់របេ់របធាន្ការយិាេ័យ 
អងគភាពរបេ់ខៃួន្ សដី្េបអីនុ្វររសេចក្រីេសរេចរបេ់រកុ្េរបឹក្ា និ្ងគ្ណៈអភិបាេ។ 

ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្ដូ្ចាន្ខចងក្នុង អនុ្រកឹ្រយសេខ ២៤០ អន្រក្.បក្ ចុុះថ្ងៃទី២៧ ខខធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៧ េតីពីការសធែីរបរិភូក្េមេិទធិអាំណ្តចសៅឱយគ្ណៈអភិបាេោជធានី្ សខរត រកុ្ង រេុក្ក្នុងការរគ្ប់រគ្ង
បុគ្គេិក្បាំសពញការងារសៅថ្នន ក់្សរកាេជារិ បាន្ក្ាំណរ់ថ្នបនាទ ប់ពីទទួេបាន្ការឯក្ភាពពីគ្ណៈអភិបាេ
របេ់ខៃួន្ អភិបាេខណឌ ររូវសេីក្េាំសណីសៅអភិបាេោជធានី្ សដី្េបចីារ់ខចង និ្ងដ្ឋក់្សចញជាដី្កាឯក្
រតភូរ និ្ងររូវោយការណ៍អាំពីការងារទាំងសន្ុះជូន្រកុ្េរបឹក្ាសៅក្នុងកិ្ចចរបជុាំរកុ្េរបឹក្ា។ 

ឯក្សារេាំខាន់្ៗពាក់្ព័ន្ធសោេការណ៍ ខបបបទ និ្ងនី្រិវធីិថ្ន្ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្សៅរដ្ឋបាេខណឌ  
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. ការអភិវឌ្ឍសម្តថភាព 

រដ្ឋបាេខណឌ ររូវអភិវឌ្ឍេេរាភាពបុគ្គេិក្របេ់ខៃួន្ ឱយាន្េេរាភាពរគ្ប់រោន់្ក្នុងការអនុ្វរតរួ
នាទី ភារកិ្ចចរបេ់ខៃួន្របក្បសដ្ឋយេីេធេ៌ េន្េិការវជិាជ ជីវៈ រាៃ ភាព គ្ណសន្យយភាព របេិទធភាព និ្ង
េ័ក្តិេិទធភាព។ 

រដ្ឋបាេខណឌ ររូវចារ់ខចងឱយបុគ្គេិក្រគ្ប់រូបខដ្េជាេស្ដន្តីោជការេុីវេិថ្ន្រដ្ឋបាេរបេ់ខៃួន្បាន្ចូេរេួ
ក្េមវធីិអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាពជាការពែកិ្ចច ខដ្េសរៀបចាំស ងីសដ្ឋយរក្េួងេហាថ្ទទ និ្ងចារ់ខចងឱយេស្ដន្តីខដ្េ
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ាន្េុខរាំខណងសៅក្នុងរដ្ឋបាេរបេ់ខៃួន្ បាន្ចូេរេួក្េមវធីិអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាពដ្ថ្ទសទៀរយា៉ា ងរិចចាំនួ្ន្
៣០សា៉ា ងក្នុង១ឆ្ន ាំ ខដ្េសរៀបចាំស ងីសដ្ឋយរក្េួងេហាថ្ទទ រដ្ឋបាេខណឌ សាេី និ្ងឬុអងគភាព សាា ប័ន្ដ្ថ្ទ។2 

ការអភិវឌ្ឍេេរាភាពបុគ្គេិក្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ  ររូវសផ្ទត រជាចេបងសៅសេីររេូវការចាាំបាច់របេ់
បុគ្គេិក្ ខទែក្ាេធន្ធាន្របេ់ខៃួន្ និ្ងធន្ធាន្ពីខាងសរៅ សដី្េបីឱយាន្ការផ្ទៃ េ់បតូរជាវជិជាន្សៅសេី
េេរាភាពបុគ្គេិក្ ខដ្េរេួាន្ចាំសណុះដឹ្ង ជាំនាញ បទពិសសាធន៍្ អាក្បបកិ្រយិា និ្ងឥរយិាបងរបេ់
បុគ្គេិក្សៅក្នុងរដ្ឋបាេរេុក្។ 

រដ្ឋបាេខណឌ ររូវសរៀបចាំឱយាន្កិ្ចចដ្ាំសណីរការថ្ន្ការអភិវឌ្ឍេេរាភាពរដ្ឋបាេរបេ់ខៃួន្ាេជាំហាន្
េាំខាន្់ៗដូ្ចខាងសរកាេ៖ 

១).សធែីការបា៉ា ន់្របាណររេូវការអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាព សដី្េបកី្ាំណរ់អាំពីចាំណុចខាៃ ាំង និ្ងចាំណុច
សខាយរបេ់បុគ្គេ និ្ងសាា ប័ន្ថ្ន្រដ្ឋបាេខណឌ  

២).សរៀបចាំខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាពរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  ខទែក្ាេេទធទេថ្ន្ការបា៉ា ន់្របាណ
ររេូវការអភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាព 

៣).សរៀបចាំាក់្ខរង និ្ងទតេ់កិ្ចចអន្តោគ្េន៍្អភិវឌ្ឍន៍្េេរាភាព ខទែក្ាេខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្
េេរាភាពរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  

៤).វាយរថ្េៃេទធទេថ្ន្ការអភិវឌ្ឍេេរាភាពរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  សដ្ឋយសផ្ទត រសេីការសរបីរបាេ់
ចាំសណុះដឹ្ងខដ្េទទួេបាន្ពីការសរៀន្េូររ និ្ងការផ្ទៃ េ់បតូររសបៀបរបបការងាររបេរ់ដ្ឋបាេខណឌ ។ 

េូេសេីេរបកាេសេខ ៦៦០៦ របក្ ចុុះថ្ងៃទី២៦ ខខរុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ េតីពីការអភិវឌ្ឍេេរាភាព
របេ់េស្ដន្តីោជការេីុវេិរក្េួងេហាថ្ទទ និ្ងសៅរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ ខទន្ការយុទធសាស្ដេតរយៈសពេ៥ឆ្ន ាំ 
(២០១៩-២០២៣) េតីពីពីការអភិវឌ្ឍេេរាភាពរបេ់េស្ដន្តីោជការេីុវេិរក្េួងេហាថ្ទទ និ្ងសៅរដ្ឋបាេ
ថ្នន ក់្សរកាេជារិ និ្ង សេៀវសៅខណនាាំេតីពីការអភិវឌ្ឍសាា ប័ន្េរាប់រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ សបាុះពុេភសេីក្
ទី២ សដ្ឋយគ្ណៈក្ាម ធិការជារិេរាប់ការអភិវឌ្ឍាេខបបរបជាធិបសរយយសៅថ្នន ក់្សរកាេជារិ។

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

រកុ្េរបឹក្ាររូវរគ្ប់រគ្ង និ្ងចារ់ខចងហរិញ្ញវរាុរបេ់ខៃួន្ សដី្េបធីានាដ្េ់ការបសងកីរ ការជាំរុញ និ្ងការ
សធែីឱយាន្ចីរភាពដ្េ់ការអភិវឌ្ឍាេខបបរបជាធិបសរយយ សដ្ឋយសផ្ទរ រសេីររេូវការអភិវឌ្ឍន៍្េាំខាន់្ៗបាំទុរ
ដូ្ចខាងសរកាេ៖ 

 ររេូវការរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ ក្នុងការសរៀបចាំេរាប់ទទួេេុខងារភារកិ្ចចនិ្ងធន្ធាន្ងមីៗ 
 សេវា េសធាបាយ េាភ រ និ្ងសហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធសាធារណៈជាេូេដ្ឋឋ ន្និ្ងចាាំបាច់ 
 ការការ់បន្ាយភាពរកី្រក្ និ្ង 
 ររេូវការសទសងៗរបេ់ស្ដេរីបុរេយុវវយ័កុ្ារជន្ពិការ ជន្ចាេ់ជោ ជន្រកី្រក្ជន្ជារិសដី្េ
ភាគ្រិច និ្ងរកុ្េជន្ងាយរងសរោុះសទសងសទៀរ។ 

រកុ្េរបឹក្ាររូវរគ្ប់រគ្ង និ្ងចារ់ខចងហិរញ្ញវរាុ របេ់ខៃួន្របក្បសដ្ឋយរបេិទធភាព រាៃ ភាព ន្ិង
គ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះរបជាពេរដ្ឋរបេ់ខៃួន្ និ្ងចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ សដ្ឋយអនុ្វរតាេបទដ្ឋឋ ន្ វធិាន្ របព័ន្ធ 
និ្ងនី្រិវធីិហរិញ្ញវរាុខដ្េបាន្ក្ាំណរ់ជាធរាន្។  

រកុ្េរបឹក្ាោម ន្េិទធិខចីរបាក់្សបាុះទាយេញ្ញញ ប័ណណ និ្ងឬេូេប័ររធានារគ្ប់កិ្ចចេន្ានិ្ងសរបីរបាេ់
ឧបក្រណ៍ហរិញ្ញវរាុណ្តេួយខដ្េនាាំឱយសកី្រជាបាំណុេ។ 

រកុ្េរបឹក្ាាន្េិទធិទទួេបាន្ចាំណូេពីរបភពសៅេូេដ្ឋឋ ន្ ពីរបភពសៅថ្នន ក់្ជារិ និ្ងពីរបភព
សទសងៗសទៀរ សដ្ឋយអនុ្សលាេសៅាេចាប់េរីពីរបបហរិញ្ញវរាុ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងរទពយេេបររិរបេ់រដ្ឋបាេ
ថ្នន ក់្សរកាេជារិ និ្ងចាប់េរីពីរបព័ន្ធហរិញ្ញវរាុសាធារណៈ។ 

៣.៣.១. ចាំណ្លូពីគ្បភពនៅម្ូលដ្ឋឋ ន 

ចាំណូេពីរបភពសៅេូេដ្ឋឋ ន្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ  រេួាន្៖ 

១) ចាំណូេសារសពីពន្ធសៅេូេដ្ឋឋ ន្ខដ្េជាចាំណូេពន្ធ និ្ងអាក្រ សដី្េបជីាគុ្ណរបសយាជន៍្ទាំង
រេុងដ្េ់ងវកិារបេ់រដ្ឋបាេខណឌ   

២) ចាំណូេេិន្ខេន្សារសពីពន្ធសៅេូេដ្ឋឋ ន្ រេួាន្ចាំណូេខដ្េបាន្េក្ពី ៖  
 ការជួេរទពយេេបរតិ ក្ថ្រេសេវា និ្ងចាំណូេសទសងៗរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ    
 ការខបងខចក្ចាំណូេេិន្ខេន្សារសពីពន្ធសៅេូេដ្ឋឋ ន្រវាងរដ្ឋបាេខណឌ  ជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្
សរកាេជារិសទសងៗ  

 អាំសណ្តយខដ្េបាន្េក្ពីរបភពខាងក្នុង និ្ងខាងសរៅខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់រដ្ឋបាេរេុក្ 
 ចាំណូេពីរបភពសទសងៗខដ្េក្ាំណរ់សដ្ឋយចាប់ ឬេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត។ 
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៣.៣.២. ចាំណ្លូពីថ្នន ក់ជាតិ 

ចាំណូេពីថ្នន ក់្ជារិរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  រេួាន្៖ 

ក). ងវកិាខែឌ ណដ្លជាណផ្នករួយននកញ្ច ប់ងវកិារាជធានីភននំពញ 
េូេនិ្ធិរកុ្ង រេុក្ជាេូេនិ្ធិសទទរោម ន្ភាជ ប់េក្ខខណឌ ។ រដ្ឋបាេខណឌ សរបីរបាេ់ធន្ធាន្ខដ្េបាន្

េក្ពីរបភពចាំណូេសន្ុះ េរាប់ ៖  
 បាំសពញភារកិ្ចចាេទៃូវចាប់  
 បាំសពញេុខងារ ភារកិ្ចចក្នុងការបសងកីរ ការជាំរុញ និ្ងការសធែីឱយាន្ចីរភាពដ្េ់ការអភិវឌ្ឍាេ
ខបបរបជាធិបសរយយ  

 ចាំណ្តយរបរិបរតិការរដ្ឋបាេ និ្ង 
 អនុ្វរតេុខងារជាជសរេីេ។  

សេីេពីសន្ុះសទៀរ រដ្ឋបាេខណឌ អាចពិចារណ្តក្នុងការសរបីរបាេ់ធន្ធាន្េូេនិ្ធិសទទរោម ន្ភាជ ប់
េក្ខខណឌ សន្ុះេរាប់ចូេរេួចាំខណក្ក្នុងការអនុ្វរតេុខងារជាការពែកិ្ចច។ 

ខ.រូលនិធិនផ្ៃរមានភាា ប់លកខខែឌ   
េូេនិ្ធិសទទរាន្ភាជ ប់េក្ខខណឌ  ជាេូេនិ្ធិសទទរភាជ ប់េក្ជាេួយេុខងារខដ្េបាន្សទទរ េូេនិ្ធិវនិិ្សយាគ្

េរាប់រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ និ្ងេូេនិ្ធិសទសងៗសទៀរខដ្េក្ាំណរ់សោេសៅជាក់្លាក់្។ រដ្ឋបាេ
ខណឌ សរបីរបាេធ់ន្ធាន្ខដ្េបាន្េក្ពីរបភពចាំណូេសន្ុះ េរាប់អនុ្វរតេុខងារជាក់្លាក់្ខដ្េបាន្សទទរពី
រក្េួង សាា ប័ន្ថ្នន ក់្ជារិ រដ្ឋបាេោជធានី្ភនាំសពញ និ្ងគ្សរាងជាក់្លាក់្នានាសៅាេេក្ខខណឌ ថ្ន្ការសទទរ
េូេនិ្ធិទាំងសនាុះ។  

គ.ច្បែូំលណច្បករណំលក  
ចាំណូេខចក្រ ាំខេក្ គឺ្ជាចាំណូេខដ្េររូវខចក្រ ាំខេក្រវាងថ្នន ក់្ជារិជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិ

ពាក់្ព័ន្ធ។  

ឃ. នងលនស្វាណដ្លបានរកពីការបនំពញរុខងារជាភាន ក់ងារ 
រដ្ឋបាេខណឌ សរបីរបាេ់ធន្ធាន្ខដ្េបាន្េក្ពីរបភពចាំណូេសន្ុះ េរាប់បាំសពញេុខងារជាភាន ក់្ងារ

របេ់រក្េួង សាា ប័ន្ រដ្ឋបាេោជធានី្ េន្ទីរ និ្ងអងគភាពនានា ាេការក្ាំណរ់របេ់េិខិរដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជា
ធរាន្ ឬាេកិ្ចចរពេសរពៀងរវាងរក្េួង សាា ប័ន្ រដ្ឋបាេោជធានី្ េន្ទីរ និ្ងអងគភាពនានាជាេួយរដ្ឋបា
េខណឌ  ខដ្េក្នុងសនាុះបាន្ក្ាំណរ់ចាេ់លាេ់អាំពីកិ្ចចការខដ្េររូវសធែី សពេសវលាខដ្េររូវអនុ្វរត និ្ងេទធ
ទេខដ្េររូវេសរេច។ 

រដ្ឋបាេខណឌ ទទួេ និ្ងឬរបេូេចាំណូេពីរបភពនានាខាងសេីសន្ុះ សៅាេខបបបទ នី្រិវធីិ និ្ងបទ
បបញ្ញរតិនានាជាធរាន្។ 
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៣.៤.គ្ទពយសម្បតតិ  

រទពយេេបរតិរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ រេួាន្ពីររបសភទ៖ 

 រទពយេេបរតិខដ្េរដ្ឋសទទរឱយ និ្ង 
 រទពយេេបរតិខដ្េរក្បាន្សដ្ឋយខៃួន្ឯង រេួទាំងអាំសណ្តយសទសងៗ។ 

៣.៤.១. គ្ទពយសម្បតតិខដ្លរដ្ឋនទៃរឱ្យ 

រដ្ឋបាេខណឌ ាន្េិទធិរគ្ប់រគ្ង សរបីរបាេ់ និ្ងទញយក្ទេចាំណូេពីរទពយេេបរតិខដ្េរដ្ឋសទទរឱយ 
េរាប់ការទតេ់សេវាសាធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្សៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខៃួន្ សហយីររូវខងរក្ា 
ការពារឱយបាន្គ្ង់វងស និ្ងោម ន្េិទធិេក់្ដូ្រ ជួេ សទទរក្េមេិទធិ ឬសទទរការសរបីរបាេ់សដ្ឋយោម ន្ការយេ់រពេ
ជាេុន្ពីរដ្ឋេស្ដន្រីរក្េួងសេដ្ឋកិ្ចចនិ្ងហរិញ្ញវរាុ បនាទ ប់ពីាន្ការឯក្ភាពពីរដ្ឋេស្ដន្រីរក្េួងេហាថ្ទទបាន្ស យី។ 

រកុ្េរបឹក្ាអាចសេនីេុាំការអនុ្ញ្ញញ រិពីរដ្ឋេស្ដន្រីរក្េួងសេដ្ឋកិ្ចចនិ្ងហរិញ្ញវរាុ ាេរយៈរដ្ឋេស្ដន្តីរក្េួង
េហាថ្ទទ សដី្េបកីារ់សចញពីបញ្ជ ីសារសពីភ័ណឌ នូ្វរទពយេេបររិទាំងឡាយណ្តខដ្េរដ្ឋបាន្សទទរឱយ សហយីខេង
អាចសរបីរបាេ់បាន្។ សៅសពេទទួេបាន្ការអនុ្ញ្ញញ រិ ការការ់សចញសន្ុះររូវសធែីស ងីជាសាធារណៈរបក្ប
សដ្ឋយរាៃ ភាព យុរតិធេ៌ និ្ងការរបកួ្ររបខជង។ 

៣.៤.២. គ្ទពយសម្បតតិខដ្លរកបាននដ្ឋយ្ខលនួឯង 

រទពយេេបរតិខដ្េរដ្ឋបាេខណឌ រក្បាន្សដ្ឋយខៃួន្ឯង គឺ្ជាក្េមេិទធិផ្ទទ េ់របេ់រដ្ឋបាេរេុក្ខដ្េរដ្ឋបាេ
រេុក្ាន្េិទធិេែ័យេសរេចក្នុងការរគ្ប់រគ្ងន្ិងសរបីរបាេ់ សដី្េបីទញយក្ទេចាំណូេពីរទពយេេបរតិ
ទាំងសនាុះ េរាប់ការទតេ់សេវាសាធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្សៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខៃួន្ សៅ
ក្នុងរក្បខ័ណឌ ខដ្េររូវបាន្ក្ាំណរ់សដ្ឋយចាប់ ឬេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្។ 

រដ្ឋបាេខណឌ ាន្េិទធិេក់្ដូ្រ ឬសទទរក្េមេិទធិ ឬសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិខដ្េរក្បាន្សដ្ឋយខៃួន្
ឯង សដ្ឋយររូវអនុ្វរតាេសោេការណ៍ដូ្ចខាងសរកាេ ៖ 

 រកុ្េរបឹក្ាខណឌ ររូវបសងកីរគ្ណៈក្េមការេួយសដី្េបដី្ាំសណីរការេក់្ដូ្រ ឬសទទរក្េមេិទិធ ឬសទទរ
ការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិ 

 ដ្ាំសណីរការេក់្ដូ្រ ឬសទទរក្េមេិទិធ ឬសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិររូវធានាឱយាន្រាៃ ភាព 
និ្ងសបីក្ទូលាយដ្េ់ការរបកួ្ររបខជងោន ជាសាធារណៈ 

 ក្នុងការេក់្ដូ្រឬសទទរក្េមេិទិធ ឬសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិ អភិបាេខណឌ ររូវេសរេច
សដ្ឋយខទែក្ាេអនុ្សាេន៍្របេ់គ្ណៈក្េមការក្នុងនាេរកុ្េរបឹក្ារបេ់ខៃួន្។ 

ការេក់្ដូ្រ ឬការសទទរក្េមេិទធិ ឬការសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតិរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ ខដ្េបាន្េក្ពី
អាំសណ្តយររូវសោរពសៅាេេក្ខខណឌ ខដ្េបាន្រពេសរពៀងរវាងាច េ់អាំសណ្តយ និ្ងរដ្ឋបាេរេុក្។ ក្នុង
ក្រណីអាំសណ្តយោម ន្េក្ខខណឌ ពីាច េ់អាំសណ្តយ ការេក់្ដូ្រ ឬការសទទរក្េមេិទធិ ឬការសទទរការសរបីរបាេ់ររូវ
អនុ្វរតាេនី្រិវធីិថ្ន្ការេក់្ដូ្រ ឬការសទទរក្េមេិទធិ ឬការសទទរការសរបីរបាេ់រទពយេេបរតខិដ្េរដ្ឋបាេខណឌ
រក្បាន្សដ្ឋយខៃួន្ឯង។ 
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៣.៤.៣. ការនរៀបចាំបញ្ជសីារនពើភណ្ឌ  

រដ្ឋបាេខណឌ  សដ្ឋយាន្ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ និ្ងហរិញ្ញវរាុ  ជាសេនាធិការ ររូវសធែីបញ្ជ ីសារសពីភណឌ
រទពយេេបរតិទាំងអេ់ និ្ងររូវសធែីបចចុបបន្នក្េមជាសរៀងោេ់ឆ្ន ាំ សហយីររូវបញ្ជូ ន្សៅេន្ទីរសេដ្ឋកិ្ចច និ្ងហរិញ្ញវរាុ
ោជធានី្ សដី្េបបីញ្ចូ េក្នុងបញ្ជ ីសារសពីភណឌ រេួថ្ន្រទពយេេបរតិរដ្ឋាេនី្រិវធីិជាធរាន្។ 

 

 
 

 
 
 
 
 



NASLA

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ជាំពូកទ៤ី 

ទាំនាកទ់ាំនងការងារ នងិខខសរណ្ននយ្យភាព 
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ជាំពូកទី៤ 

ទាំនាក់ទាំនងការងារ និងខខសរណ្ននយ្យភាព 

៤.១.ទាំនាក់ទាំនងការងារ 

សដី្េបសីេីក្ក្េពេ់កិ្ចចេហការ និ្ងរបេិទធភាពការងាររបេ់ខៃួន្ រដ្ឋបាេខណឌ អាចាន្ទាំនាក់្ទាំន្ង
ការងារជាេួយអនក្ពាក់្ព័ន្ធដូ្ចខាងសរកាេ៖  

– រដ្ឋបាេោជធានី្ 
– រដ្ឋបាេេងាក រ់ក្នុងខណឌ  
– រដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិដ្ថ្ទសទៀរ 
– វេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិ។ 

៤.១.១. ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលខណ្ឌ ជាម្ួយ្រដ្ឋបាលរាជធាន ី

រដ្ឋបាេខណឌ ររូវេាិរសៅសរកាេការររួរពិនិ្រយ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងរបេ់រដ្ឋបាេោជធាន្ីភនាំសពញ។
ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេខណឌ ជាេួយរដ្ឋបាេោជធានី្រេួាន្៖ 

– រដ្ឋបាេោជធានី្ាន្រួនាទីររួរពិនិ្រយនី្រានុ្កូ្េភាពសេីសេចក្តីេសរេច និ្ងេក្េមភាព
នានាពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការអនុ្វរតេុខងារខដ្េបាន្សធែីរបរិភូក្េមសៅឱយរដ្ឋបាេខណឌ  

– រដ្ឋបាេោជធានី្ាន្រួនាទីទតេ់អនុ្សលាេភាព ឬពិនិ្រយេសរេចសៅសេីកិ្ចចការជាក់្លាក់្
េួយចាំនួ្ន្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ ាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជា
ធរាន្ 

– រដ្ឋបាេោជធានី្ាន្រួនាទីទតេ់ការោាំរទខទនក្ហរិញ្ញវរាុ បុគ្គេិក្ េសធាបាយ េាភ រៈ
បសចចក្សទេ ការសធែីអន្តោគ្េន៍្ និ្ងការអភិវឌ្ឍេេរាភាពដ្េ់រដ្ឋបាេខណឌ   

– រដ្ឋបាេោជធានី្ាន្រួនាទីាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េៃ និ្ងសធែីអធិការកិ្ចចសេីការអនុ្វរត
េុខងារ និ្ងធន្ធាន្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ  

– គ្ណៈអភិបាេោជធានី្ភនាំសពញររូវសធែីការដឹ្ក្នាាំ ខណនាាំ េរេបេរេួេដ្េ់គ្ណៈ
អភិបាេខណឌ សដី្េបធីានារក្ាេន្តិេុខ េណ្តត ប់ធាន ប់ រសបៀបសរៀបរយសាធារណៈ ចាប់ 
និ្ងេិទធិេនុ្េសសៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  

– រដ្ឋបាេោជធានី្អាចពិសរោុះសយាបេ់ និ្ងសធែីកិ្ចចេហរបរិបរតិការរេួោន សេីកិ្ចចការចាាំបាច់
េួយចាំនួ្ន្ជាេួយរដ្ឋបាេខណឌ  សដី្េបសីេីក្ក្េពេ់របេិទធភាពថ្ន្ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការទតេ់
សេវាសាធារណៈ  

– រដ្ឋបាេខណឌ បាំសពញរួនាទីជាភាន ក់្ងាររបេ់រដ្ឋបាេោជធានី្ និ្ងររូវសធែីរបាយការណ៍ជា
សទៀងទរ់ជូន្រដ្ឋបាេោជធានី្សដី្េបបូីក្េរុប និ្ងោយការណ៍ជូន្រក្េួង សាា ប័ន្ ាេការ
ក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្  
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– កិ្ចចការទាំនាក់្ទាំន្ងសទសងៗសទៀរាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធ
រាន្ និ្ងាេររេូវការចាាំបាច់។ 

៤.១.៣. ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលខណ្ឌ ជាម្ួយ្រដ្ឋបាលសងាា ត់កនងុខណ្ឌ   

ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេខណឌ ជាេួយរដ្ឋបាេេងាក រ់ក្នុងខណឌ រេួាន្៖ 
– រដ្ឋបាេខណឌ ាន្រួនាទីទតេ់ការោាំរទដ្េ់រដ្ឋបាេេងាក រ់ក្នុងការសរៀបចាំ និ្ងការអនុ្វរត
ខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ ក្េមវធីិវនិិ្សយាគ្ និ្ងគ្សរាង ឬេក្េមភាពនានាាេការសធែីរបរិភូក្េមពី
រដ្ឋបាេោជធានី្ 

– រដ្ឋបាេខណឌ អាចពិសរោុះសយាបេ់ និ្ងសធែីកិ្ចចេហរបរិបរតិការរេួោន ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និ្ង
ការទតេ់សេវាសាធារណៈជាេួយរដ្ឋបាេេងាក រ់ និ្ងេរេបេរេួេសដ្ឋុះរសាយេាំសណី 
េាំណូេពរ និ្ងបញ្ញា របឈេនានារបេ់រដ្ឋបាេេងាក រ់ ាេការសេនីេុាំ ឬការទតេ់អនុ្
សាេន៍្ពីរដ្ឋបាេេងាក រ់ ឬាេការចាាំបាច់ 

– រដ្ឋបាេខណឌ សធែីការេិក្ា សេីក្សយាបេ់ជូន្រដ្ឋបាេោជធានី្អាំពីេេរាភាព និ្ងររេូវការ
ោាំរទរបេ់រដ្ឋបាេេងាក រ់ 

– រដ្ឋបាេខណឌ ាន្រួនាទីាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េៃ និ្ងសធែីអធិការកិ្ចចសេីការអនុ្វរត
េុខងាររបេ់រដ្ឋបាេេងាក រ់ាេការសធែីរបរិភូក្េមពីរដ្ឋបាេោជធានី្ 

– គ្ណៈអភិបាេខណឌ ររូវសធែីការដឹ្ក្នាាំ និ្ងខណនាាំដ្េ់សៅេងាក រ់ក្នុងខណឌ សដី្េបធីានារក្ា
េន្តិេុខ េណ្តត ប់ធាន ប់ និ្ងរសបៀបសរៀបរយសាធារណៈ 

– កិ្ចចការទាំនាក់្ទាំន្ងសទសងៗសទៀរាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជា
ធរាន្ និ្ងាេររេូវការចាាំបាច់។ 

៤.១.៤. ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលខណ្ឌ ជាម្ួយ្រដ្ឋបាលថ្នន ក់នគ្កាម្ជាតិដ្ផ្ទនទៀត 

ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេខណឌ ជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិដ្ថ្ទសទៀររេួាន្៖ 
− រដ្ឋបាេខណឌ អាចសធែីការេរេបេរេួេ ការពិសរោុះសយាបេ់ និ្ងកិ្ចចេហការរេួោន ជាេួយរដ្ឋ
បាេថ្នន ក់្សរកាេជារិដ្ថ្ទសទៀរក្នុងការអនុ្វរតេុខងារ គ្សរាង ក្េមវធីិនានា និ្ងការសដ្ឋុះរសាយ
ររេូវការ និ្ងបញ្ញា របឈេនានាខដ្េាន្ការពាក់្ព័ន្ធោន ាេរយៈការសរៀបចាំយន្តការរគ្ប់រគ្ង
រេួោន  ឬការដ្ឋក់្សចញនូ្វដី្កា ឬសេចក្តីេសរេចរេួោន   

− រដ្ឋបាេខណឌ អាចសធែីទាំនាក់្ទាំន្ងការងារជាេួយរដ្ឋបាេថ្នន ក់្សរកាេជារិដ្ថ្ទសទៀរក្នុងការខចក្
រ ាំខេក្ពីោន សៅវញិសៅេក្នូ្វព័រ៌ាន្ ចាំសណុះដឹ្ង ជាំនាញ និ្ងសេសរៀន្បទពិសសាធន៍្នានា 

− កិ្ចចការទាំនាក់្ទាំន្ងសទសងៗសទៀរាេការក្ាំណរ់ថ្ន្ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតជាធរាន្ 
និ្ងាេររេូវការចាាំបាច់។ 
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៤.១.៥. ទាំនាក់ទាំនងការងាររវាងរដ្ឋបាលខណ្ឌ ជាម្ួយ្វិស័យ្ឯកជន និងសងគម្សុីវិល 

ទាំនាក់្ទាំន្ងការងាររវាងរដ្ឋបាេខណឌ ជាេួយវេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិនានាខដ្េក្ាំពុងរបរិប
រតិការសៅក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខៃួន្ រួេាន្៖ 

− រដ្ឋបាេខណឌ អាចសធែីការេរេបេរេួេ និ្ងទតេ់ការសេីក្ទឹក្ចិរតដ្េ់វេិ័យឯក្ជន្ និ្ង
េងគេេុីវេិនានាក្នុងការចូេរេួសរៀបចាំ និ្ងអនុ្វរតខទន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រយៈសពេរបាាំ(០៥)ឆ្ន ាំ 
ក្េមវធីិវនិិ្សយាគ្បី(០៣)ឆ្ន ាំរ ាំកិ្េ ខទន្ការ គ្សរាង ឬក្េមវធីិនានារបេ់រដ្ឋបាេខណឌ  

− រដ្ឋបាេខណឌ អាចេរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរស ងីនូ្វភាពជាថ្ដ្គូ្ជាេួយវេិ័យឯក្ជន្ និ្ង
េងគេេុីវេិ សដី្េបរីេួោន សេីក្ក្េពេ់ការទតេ់សេវាសាធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្សឆៃីយ
របសៅនឹ្ងររេូវការជាអាទិភាពរបេ់របជាពេរដ្ឋ  

− រដ្ឋបាេខណឌ អាចទតេ់ការោាំរទដ្េ់វេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិនានាក្នុងការទតេ់សេវាសា
ធារណៈ និ្ងការអភិវឌ្ឍេូេដ្ឋឋ ន្សៅាេេទធភាពធន្ធាន្របេ់រដ្ឋបាេខណឌ  

− រដ្ឋបាេខណឌ ទតេ់ការសេីក្ទឹក្ចិរតដ្េ់វេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិនានា ក្នុងការទតួចសទតីេ
សេីក្ស ងីនូ្វររេូវការ និ្ងេាំសណីេាំណូេពរនានារបេ់របជាពេរដ្ឋ សដី្េបឱីយរដ្ឋបាេខណឌ
ដ្ឋក់្សចញនូ្វដី្កា ឬសេចក្តីេសរេច ឬទតេ់កិ្ចចអន្តោគ្េន៍្សដ្ឋុះរសាយ 

− រដ្ឋបាេខណឌ ររូវសរៀបចាំកិ្ចចរបជុាំជាសទៀងទរ់ជាេួយវេិ័យឯក្ជន្ និ្ងេងគេេុីវេិនានា 
សដី្េបចូីេរេួចាំខណក្ក្នុងការសដ្ឋុះរសាយបញ្ញា របឈេនានា។ 

៤.២. ខខសរណ្ននយ្យភាព 

សៅក្នុងការបាំសពញរួនាទី ភារកិ្ចចរបេ់ខៃួន្ រដ្ឋបាេខណឌ ាន្ខខសគ្ណសន្យយភាពដូ្ចខាងសរកាេ៖  
– គ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះរបជាពេរដ្ឋ 
– គ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង សាា ប័ន្ 
– គ្ណសន្យយភាពថ្ទទក្នុង 

៤.២.១. រណ្ននយ្យភាពចាំន ោះគ្បជាពលរដ្ឋ 

រដ្ឋបាេខណឌ ររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរបជាពេរដ្ឋ ក្នុងការបាំសពញរួនាទី ភារកិ្ចចក្នុង
ខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខៃួន្រេបាេរដ្ឋធេមនុ្ញ្ញ ចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតនានា។ 

ក្នុងការសធែីគ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរបជាពេរដ្ឋក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខៃួន្ រដ្ឋបាេខណឌ
ររូវសរៀបចាំឱយាន្យន្តការ េសធាបាយ និ្ងនី្រិវធីិថ្ន្ការទតេ់ព័រ៌ាន្ជូន្របជាពេរដ្ឋ ការទទួេព័រ៌ាន្ររ
 ប់ពីរបជាពេរដ្ឋ និ្ងការពិសរោុះសយាបេ់ជាេួយរបជាពេរដ្ឋ សដី្េបធីានាថ្ន ោេ់សេចក្រីេសរេចនានា 
និ្ងោេ់េក្េមភាព ឬទសងែីរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ ររូវសឆៃីយរបសៅនឹ្ងររេូវការរបេ់របជាពេរដ្ឋក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចច
របេ់ខៃួន្របក្បសដ្ឋយរបេិទធភាព រាៃ ភាព បរយិាប័ន្ន និ្ងេេធេ៌េងគេ។ 

៤.២.២. រណ្ននយ្យភាពចាំន ោះរាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងគ្កសួង សាថ ប័ន 
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រដ្ឋបាេខណឌ ររូវាន្គ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង សាា ប័ន្ក្នុងការបាំសពញរួនាទី 
ភារកិ្ចចក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចចរបេ់ខៃួន្។ 

ក្នុងការសធែីគ្ណសន្យយភាពចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង សាា ប័ន្ រដ្ឋបាេខណឌ ររូវធានាថ្នោេ់
សេចក្រីេសរេចនានា និ្ងោេ់េក្េមភាព ឬទសងែីរបេ់រដ្ឋបាេខណឌ ររូវអនុ្សលាេសៅាេសោេន្សយាបាយ 
ចាប់ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត និ្ងេតង់ដ្ឋសេវារបេ់ថ្នន ក់្ជារិ។ 

សេចក្តីេសរេចទាំងឡាយណ្តខដ្េសធែីស ងីេិន្រេបាេសោេន្សយាបាយចាប់ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្
គ្រិយុរត សេចក្តីេសរេចសនាុះពុាំាន្េុពេភាពស យី។ ក្នុងក្រណីចាាំបាច់ រក្េួងេហាថ្ទទ ររូវខណនាាំ ឬ
សធែីអន្តោគ្េន៍្ សដី្េបឱីយរដ្ឋបាេខណឌ ខក្ររេូវ ឬេុបសចាេនូ្វសេចក្តីេសរេចខដ្េសធែីស ងីេិន្រេបចាប់សនាុះ។ 

អភិបាេររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង សាា ប័ន្នានាក្នុងការ
អនុ្វរតេុខងារខដ្េទទួេបាន្ការសធែីរបរិភូក្េមពីោជរដ្ឋឋ ភិបាេ និ្ងរក្េួង សាា ប័ន្។ 

៤.២.៣. រណ្ននយ្យភាពផ្ទៃកនងុ 

គ្ណសន្យយភាពថ្ទទក្នុង គឺ្ជាគ្ណសន្យយភាពសៅក្នុងអងគការសេខ (រចនាេេព័ន្ធ) ខដ្េរេួាន្ដូ្ច
ខាងសរកាេ៖ 

– អភិបាេ និ្ងគ្ណៈអភិបាេររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរកុ្េរបឹក្ារបេ់
ខៃួន្អាំពីការអនុ្វររដី្កា និ្ងសេចក្រីេសរេចនានារបេ់រកុ្េរបឹក្ា 

– គ្ណៈក្ាម ធិការនានារបេ់រកុ្េរបឹក្ា និ្ងការយិាេ័យរបជាពេរដ្ឋររូវាន្គ្ណសន្យយ
ភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរកុ្េរបឹក្ារបេ់ខៃួន្ 

– នាយក្រដ្ឋបាេររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរកុ្េរបឹក្ា អភិបាេ និ្ងគ្ណៈ-
អភិបាេរបេ់ខៃួន្ 

– របធាន្ការយិាេ័យ និ្ងរបធាន្អងគភាពនី្េួយៗររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះ
នាយក្រដ្ឋបាេ 

– បុគ្គេិក្ទាំងអេ់របេ់រដ្ឋបាេខណឌ ររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយផ្ទទ េ់ចាំសពាុះរបធាន្
ការយិាេ័យ និ្ងរបធាន្អងគភាពផ្ទទ េ់របេ់ខៃួន្ និ្ងររូវាន្គ្ណសន្យយភាពសដ្ឋយរបសយាេ
ចាំសពាុះនាយក្រដ្ឋបាេ អភិបាេ គ្ណៈអភិបាេ និ្ងរកុ្េរបឹក្ាាេឋានានុ្រក្េ។ 
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ជាំពូកទី៥ 

រនបៀបរបបការងារ 

៥.១.ការងាររនបៀប   

៥.១.១. ការចរាចរលិខតិ 

ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ និ្ងហរិញ្ញវរាុថ្ន្រដ្ឋបាេខណឌ  គឺ្ជារចក្ខរេួយេរាប់ការចោចរនូ្វោេ់េិខិរ
ទាំងអេ់(ទាំងេិខិរចូេ និ្ងេិខិរសចញ)របេ់រដ្ឋបាេខណឌ  សេីក្ខេងខរាន្ការក្ាំណរ់សដ្ឋយខ ក្។  

សៅក្នុងការងាររសបៀប ការយិាេ័យរដ្ឋបាេ និ្ងហរិញ្ញវរាុាន្ភារកិ្ចចេាំខាន់្ៗដូ្ចខាងសរកាេ ៖ 
 ចោចរេិខិរចូេ និ្ងេិខិរសចញ  
 សបាុះរា ចុុះសេខ និ្ងចុុះកាេបរសិចេទេិខិរចូេ និ្ងេិខិរសចញ  
 ក្រ់រាចូេសេៀវសៅេិខិរចូេ និ្ងសេៀវសៅេិខិរសចញ 
 រក្ាទុក្េិខិរចូេ និ្ងេិខិរសចញ 
 រក្ាទុក្ និ្ងរគ្ប់រគ្ងរា សេៀវសៅេិខិរចូេ និ្ងសេៀវសៅេិខិរសចញ។ 

៥.១.២. ការតាក់ខតងលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  
ការនរៀបច្បនំស្ច្បកតីម្ាងលិខិត៖ ការយិាេ័យ អងគភាពសាេីនី្េួយៗចាំណុុះរដ្ឋបាេខណឌ ររូវ

ទតួចសទតីេសរៀបចាំសេចក្តីរពាងេិខិរសៅាេទរេង់ខដ្េបាន្ក្ាំណរ់ សដ្ឋយបរយិាយខៃឹេសារេិខិរឱយបាន្
ចាេ់លាេ់ និ្ងាន្អរាន័្យរគ្ប់រោន់្។  

ការម្តតួពិនិតយនដ្ឋយនាយករដ្ឋបាល៖  ាេរយៈការយិាេ័យរដ្ឋបាេនិ្ងហរិញ្ញវរាុ ការយិាេ័យ 
អងគភាពសាេីររូវដ្ឋក់្ជូន្នាយក្រដ្ឋបាេនូ្វសេចក្តីរពាងេិខិររបេ់ខៃួន្ សដី្េបរីរួរពិនិ្រយ។ នាយក្រដ្ឋបាេ 
គឺ្ជាអនក្ទទួេខុេររូវររួរពិន្ិរយនូ្វោេ់េិខិរទាំងអេ់ សដី្េបីធានាភាពររឹេររូវនូ្វទរេង់ ខៃឹេសារ 
នី្រានុ្កូ្េភាព អក្ខោវរិុទធ និ្ងភាពាន្រសបៀបសរៀបរយថ្ន្េិខិរ េុន្នឹ្ងដ្ឋក់្ជូន្ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំពិនិ្រយ និ្ងេសរេច។  

ការចុ្បោះហតថនលខាស្នងខប៖ េុន្ដ្ឋក់្ជូន្ហរាសេខីចុុះហរាសេខា េិខិរររូវចុុះហរាសេខាេសងខប
សដ្ឋយហរាសេខីេសងខបខដ្េាន្ភារកិ្ចច ាេេាំដ្ឋប់េាំសដ្ឋយ។ 

ការចុ្បោះហតថនលខា៖ ាេរយៈការយិាេ័យរដ្ឋបាេនិ្ងហរិញ្ញវរាុ ការយិាេ័យ អងគភាពសាេីររូវ
ដ្ឋក់្ជូន្េិខិរខដ្េបាន្ចុុះហរាសេខាេសងខបរចួ សៅហរាសេខីខដ្េររូវចុុះហរាសេខាសេីេិខិរសនាុះ។  

នីតិវធិលីរអតិននការងាររនបៀប 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។  

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

គក្ៅពីរិច្បចក្បជ ំខាងគលីគនុះ គៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ អាច្បម្មនរិច្បចក្បជ ំមួយចំ្បនួនគរៀត្ ដូ្ច្បជារិច្បចក្បជ ំជា
មួយប គគលិរគក្ោមឱ្វារទងំអស់ផ្នរដ្ឋបាលខណ្ឌ  ខ្ដ្លអភិបាលខណ្ឌ ជាអធិបតី្អងគក្បជ ំ និងរិច្បចក្បជ ំគផ្ែ
ងៗគរៀត្ខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តនានាជាគដី្ម។  

៥.២.១.កិចចគ្បជុាំគ្កុម្គ្បឹកា  

រិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរារមួម្មនរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញ និងរិច្បចក្បជ ំវសិាមញ្ញ3 ខ្ដ្លក្តូ្វគធវីគ ងីជាសាធារណ្ៈ
គៅរា 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។ 

 
3មាម្ា៧៤ និងមាម្ា៧៧ 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.កិចចគ្បជុាំរណ្ៈកមាា ធិការនានា  

រដ្ឋបាលខណ្ឌ ម្មនគណ្ៈរម្មា ធិោរជាោត្ពវរិច្បចចំ្បនួន៣4 គឺគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស 
គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោីនិងរ ម្មរ និងគណ្ៈរមាធិោរលរធរមា។ គណ្ៈរម្មា ធិោរទងំ
គនុះម្មនរបបក្បជ ំខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយច្បាប់ និងលិខិត្បរោឋ នគតិ្យ ត្តជាធរម្មន។  

ក.កិច្បចម្បជុគំែៈកមាម ធិការស្ម្របស្ម្រួលបនច្បចកនទស្ 
គណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរស ក្តូ្វគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំសាមញ្ញរបស់ខលួនឱ្យបានគរៀងទត់្ោ ង

តិ្ច្ប០២ខ្ខមតង5 និងអាច្បគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំវសិាមញ្ញគៅតាមោរចបំាច់្ប។  

រិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរសក្មបសក្មួលបគច្បចរគរសក្តូ្វគធវីគ ងីជាសាធារណ្ៈ គលីរខ្លងខ្ត្រគបៀបវារៈ
ណាមួយខ្ដ្លត្ក្មូវឱ្យម្មនោរក្បជ ំពិភារាគោយសម្មៃ ត់្។  

 

 
4 មាម្ា១១៤ ននច្បាប់ស្តីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជធានី នខតត ម្កុង ម្សុ្ក ខែឌ ។ 
5 មាម្ា២៣ 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 6ំ។ រា ងររណី្ចបំាច់្ប គណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរ
ន្រសោី 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 

 
6 ម្បការ១៧ ននម្បកាស្នលខ៤២៧៥ ម្បក ចុ្បោះនងៃទី៣០  ណខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៩  ស្តីពីការការនរៀបច្ប ំនិងការម្បម្ពឹតតនៅននគែៈកមាម ធិការពិនម្រោះ
នោបល់កិច្បចការន្តស្រី និងកុមារនៅកនុងម្កុរម្បឹការាជធានី ម្កុរម្បឹកានខតត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុ្ក ម្កុរម្បឹកាខែឌ ។  
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អធិបតី្ក្បជ  ំ ក្បធានគណ្ៈរម្មា ធិោរពិគក្ោុះគោបល់រិច្បចោរន្រសោី និងរ ម្មរ 

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 គៅតាមត្ក្មូវោរជារ់ខ្សតងផ្នរដ្ឋបាលខណ្ឌ

 រ់ព័នធនឹងោរងារលរធរមា7។ 

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  
 

7 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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ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំគណ្ៈរម្មា ធិោរលរធរមា សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាំ
សតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

៥.២.៣.កិចចគ្បជុាំរណ្ៈអភិបាល 

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 អងគភាពចាំណ្ោុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ  

រិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យ អងគភាពគឺជារិច្បចក្បជ ំរវាងនាយររដ្ឋបាល នាយររងរដ្ឋបាល និងក្បធាន 
អន ក្បធានោរោិល័យ អងគភាពទងំអស់ចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ ។ 

រិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យក្តូ្វគរៀបចំ្បជាគរៀងទត់្ក្បចខំ្ខ។ គក្ៅពីរិច្បចក្បជ ំក្បចខំ្ខ នាយររដ្ឋបាល
អាច្បគោុះក្បជ ំអនតរអងគភាពតាមោរចបំាច់្ប។ នាយររដ្ឋបាលក្តូ្វរំណ្ត់្ោលវភិាគ និងគពលគវលាផ្នរិច្បច
ក្បជ ំក្បចខំ្ខសក្ម្មប់ឆ្ា នីំមួយៗ។ 
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នាយររដ្ឋបាល គឺជាអារគោុះក្បជ ំ និងជាអធិបតី្ផ្នអងគក្បជ ំ។ រា ងររណី្នាយររដ្ឋបាលអវត្តម្មន
នាយររដ្ឋនបាលសតីរីជាអារគោុះក្បជ ំ និងជាអធិបតី្ផ្នអងគក្បជ ំ។ ក្គប់រិច្បចក្បជ ំអនតរោរោិល័យក្តូ្វម្មន
រំណ្ត់្គហត្  ខ្ដ្លគរៀ់បចំ្បគ ងីគោយគលខារត់្ក្តា និងក្តូ្វច្ប ុះហត្ថគលខាគោយអធិបតី្ផ្នអងគក្បជ ំ។ 

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 ុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ  សូមគមីល 
គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

៥.២.៥.កិចចគ្បជុាំផ្ទៃកនងុការិោល័យ្ ឬអងគភាពចាំណ្ោុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ  

រិច្បចក្បជ ំផ្ផ្ៃរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាព គឺជារិច្បចក្បជ គំៅរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាពនីមួយៗចំ្បណ្ ុះ
រដ្ឋបាលខណ្ឌ ។ 

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។ 
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ចំ្បគ ុះនីតិ្វធីិលមែិត្ រ់ព័នធោរគរៀបចំ្បរិច្បចក្បជ ំផ្ផ្ៃរា ងោរោិល័យ ឬអងគភាពចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ
សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាលរាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ ។ 

៥.២.៦. រនលឹោះកនងុការនលើកកម្ពស់គ្បសិទធភាពផ្នកិចចគ្បជុាំ 

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.របាយ្ការណ្៍សតីពីការអនុវតតការងាររបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ   

រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតីពីោរអន វត្តោរងាររបស់រដ្ឋបាលខលួន ជាក្បចខំ្ខ ក្បចកំ្តី្ម្មស 
ក្បចំ្ ម្មស និងក្បចឆំ្ា  ំគៅតាមរក្មង់ និងគពលគវលាខ្ដ្លបានរំណ្ត់្8។  

រិច្បចដំ្គណី្រោរគរៀបចំ្ប និងអន ម័ត្របាយោរណ៍្ ម្មនដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 
 ោរោិល័យរដ្ឋបាល និងប គគលិរក្បមូលរបាយោរណ៍្ពីគណ្ៈរម្មា ធិោរនានារបស់ក្រុមក្បឹរា 
ោរោិល័យ អងគភាពចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ  ោរោិល័យជំនាញខ្ដ្លគធវីសរមាភាពរា ងខ្ដ្ន
សមត្ថរិច្បចខណ្ឌ  និងពីរដ្ឋបាលសងាា ត់្រា ងខណ្ឌ  គដី្មបគីរៀបចំ្បគសច្បរតីក្ ងរបាយោរណ៍្។ 

 គណ្ៈអភិបាលខណ្ឌ ក្បជ ំពិនិត្យ និងផ្តល់គោបល់គៅគលីគសច្បរតីក្ ងរបាយោរណ៍្ ម ននឹង
ោរ់ជូនរិច្បចក្បជ ំក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ ពិនិត្យ និងអន ម័ត្។  

 ក្រុមក្បឹរាខណ្ឌ ក្បជ ំពិនិត្យ និងអន ម័ត្របាយោរណ៍្។ 
 អភិបាលខណ្ឌ ច្ប ុះហត្ថគលខាគលីរបាយោរណ៍្ បនាៃ ប់ពីក្រុមក្បឹរាអន ម័ត្រចួ្ប គហយីគផ្ាីរបាយ
ោរណ៍្គនុះ០១(មួយ)ច្បាប់ជូនរដ្ឋបាលរាជធានី។  

រយៈគពលផ្នោរគរៀបចំ្ប និងោលបរគិច្បេរផ្នោរគផ្ាីរបាយោរណ៍្ ក្តូ្វអន វត្តដូ្ច្បខាងគក្ោម៖ 
 

8 នស្ច្បកតីណែនានំលខ ០៣៥ ស្.ែ.ន ចុ្បោះនងៃទី១៦ ណខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់្ម្កសួ្ងរហានផ្ៃ ស្តីពីការនរៀបច្បំ
របាយការែ៍របស់្រដ្ឋបាលថ្នន ក់នម្ការជាតិ។  
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 របាយោរណ៍្ក្បចខំ្ខ៖ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ក្បចខំ្ខនីមួយៗរា ងឆ្ា (ំ១២ខ្ខ)
ោ ងគហាច្បណាស់សក្ម្មប់រយៈគពលច្បំនួន២៥ផ្ថ្ៃ គោយចប់ពីផ្ថ្ៃរី១ដ្ល់ផ្ថ្ៃរី២៥ ផ្នខ្ខ
នីមួយៗ គហយីក្តូ្វគផ្ាីជូនរដ្ឋបាលរាជធានីឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី៥ផ្នខ្ខបនាៃ ប់។ 

 របាយោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មស៖ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ក្តី្ម្មសរី១ ចប់ពីខ្ខ
មររា ដ្ល់ខ្ខមីនា និងរបាយោរណ៍្ក្តី្ម្មសរី៣ ចប់ពីខ្ខររតោ ដ្ល់ខ្ខរញ្ជញ  គហយីក្តូ្វគផ្ាី
ជូនរដ្ឋបាលរាជធានីឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី១០ ផ្នខ្ខគមសា សក្ម្មប់របាយោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មសរី១ 
និងឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី១០ ផ្នខ្ខត្ លា សក្ម្មប់របាយោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មសរី៣។ ចំ្បគ ុះ
របាយោរណ៍្ក្បចកំ្តី្ម្មសរី២ និងក្តី្ម្មសរី៤ ព ំចបំាច់្បគរៀបចំ្បគ យី។ 

 របាយោរណ៍្្ម្មស៖ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ក្បចំ្ ម្មសរី១ចប់ពីខ្ខមរ
រាដ្ល់ខ្ខមិថ្ នា គហយីក្តូ្វគផ្ាីជូនរដ្ឋបាលរាជធានីឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី១០ផ្នខ្ខររាោ។ ចំ្បគ ុះ
របាយោរណ៍្្ម្មសរី២ ព ំចបំាច់្បគរៀបចំ្បគ យី។   

 របាយោរណ៍្ក្បចឆំ្ា  ំ៖ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្ក្បចឆំ្ា  ំចប់ពីខ្ខមររាដ្ល់
ខ្ខធាូផ្នឆ្ា នីំមួយ  ៗគហយីក្តូ្វគផ្ាីជូនរដ្ឋបាលរាជធានីឱ្យបានម នផ្ថ្ៃរី១០ ខ្ខរ មភៈផ្នឆ្ា បំនាៃ ប់។ 

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

៥.៤.របាយ្ការណ្៍សតីពីការអនុវតតការងាររបស់បុរគលកិរដ្ឋបាលខណ្ឌ   

អភិបាលខណ្ឌ ក្តូ្វខ្ណ្នាដំ្ល់ប គគលិររបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  ឱ្យគរៀបចំ្បរបាយោរណ៍្សតីពីោរអន វត្តោរងារ
របស់ខលួន គៅតាមរក្មង់ និងគពលគវលាខ្ដ្លបានរំណ្ត់្9។  

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

 នាយររដ្ឋបាលខណ្ឌ  ោរ់ជូនអភិបាលខណ្ឌ  គដី្មបពិីនិត្យ និងផ្តល់គោបល់ 
 នាយររងរដ្ឋបាលខណ្ឌ  ក្បធាន អន ក្បធានោរោិល័យនិងអងគភាពនានា និងប គគលិរ
ោរ់ជូននាយររដ្ឋបាលខណ្ឌ  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។ 

 
9 នស្ច្បកតីណែនានំលខ ០៣៥ ស្.ែ.ន ចុ្បោះនងៃទី១៦ ណខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់្ម្កសួ្ងរហានផ្ៃ ស្តីពីការនរៀបច្បរំបាយការែ៍របស់្រដ្ឋបាល
ថ្នន ក់នម្ការជាតិ។ 
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៥.៥.លកខខណ្ឌ ការងារ  

ប គគលិរក្គប់រូបផ្នរច្បនាសម័ពនធរដ្ឋបាលខណ្ឌ  ខ្ដ្លម្មនម ខតំ្ខ្ណ្ងចប់ពីនាយររដ្ឋបាលច្ប ុះគក្ោម 
ក្តូ្វម្មនលរខខណ្ឌ ោរងាររបស់ខលួន។ 

ោ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 រជាឯរសារគៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ  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.ការគ្រប់គ្រងវតតមានរបស់បុរគលិក  

ប គគលិររបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ  ក្តូ្វអន វត្តោត្ពវរិច្បចោរងាររយៈគពល០៨(ក្បាបីំ)គម្ម ងរា ងមួយផ្ថ្ៃ និង
០៥(ក្បា)ំផ្ថ្ៃរា ងមួយសបាត ហ៍ ចប់ពីផ្ថ្ៃច្បនៃ ដ្ល់ផ្ថ្ៃស ក្រ និងឈប់សក្ម្មរគៅផ្ថ្ៃគៅរ ៍ ផ្ថ្ៃអារិត្យ និងផ្ថ្ៃ
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ឈប់សក្ម្មរផ្លូវោរខ្ដ្លរំណ្ត់្គោយរាជរោឋ ភិបាលតាមរយៈអន ក្រឹត្យ10។  

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។ 

រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វគរៀបចំ្បឱ្យម្មនបញ្ា ីសក្មង់វត្តម្មនក្បចផំ្ថ្ៃ ទងំក្ពឹរ និងទងំរគសៀលផ្នផ្ថ្ៃគធវីោរ
សក្ម្មប់ប គគលិរច្ប ុះវត្តម្មន។  

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

៥.៧.ការឈប់សគ្មាកទលវូការ ចាប់ឈប់គ្បចាំឆ្ន ាំ និងចាប់ឈប់រយ្ៈនពលខលី 

៥.៧.១.ការឈប់សគ្មាកទលវូការ  

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 ៖ 

 អភិបាលខណ្ឌ ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាល
រាជធានី 

 
10 អនុម្កឹតយនលខ ៥៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនងៃទី០១ ណខនរសា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្តីពីការម្គប់ម្គងរន្តនតីរាជការសីុ្វលិ និងរន្តនតីកិច្បចស្នា។  
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 អភិបាលរងខណ្ឌ  និងមន្រនតីបគក្មីោរងាររា ងរច្បនាសមព័នធរដ្ឋបាលខណ្ឌ  ក្តូ្វម្មនោរយល់
ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាលខណ្ឌ ។ 

៥.៧.៣.ចាប់ឈប់រយ្ៈនពលខលី 

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 
 អភិបាលខណ្ឌ ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាលគខត្ត 

 អភិបាលរង នាយររដ្ឋបាល នាយររងរដ្ឋបាល និងក្បធានោរោិល័យ អងគភាពចំ្បណ្ ុះ
រដ្ឋបាល ខណ្ឌ  ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាល
ខណ្ឌ   

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

ខ.ច្បនំាោះច្បាប់ឈប់ស្ម្មាករយៈនពលខលីចាប់ពី០៦នងៃន ើងនៅ  
 អភិបាលខណ្ឌ ក្តូ្វម្មនោរយល់ក្ពមគោយគច្បញលិខិត្អន ញ្ជញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់ពីអភិបាល
រាជធានី 

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

គក្ៅពីោរឈប់សក្ម្មរទងំបីខាងគលីគនុះ ប គគលិរម្មនសិរធិគសាីស ំច្បាប់ឈប់សក្ម្មរលំខ្ហម្មត្ ភាព
(សក្ម្មប់ប គគលិរជាន្រសតី) ច្បាប់ឈប់សក្ម្មរពាបាលជំងឺ ច្បាប់ឈប់សក្ម្មរគោយម្មនភាររិច្បចតៃ ល់ខលួន 
ោរស ំអន ញ្ជញ ត្សថិត្គៅគក្ៅក្របខ័ណ្ឌ គដី្ម និងោរស ំអន ញ្ជញ ត្សថិត្រា ងភាពរំគនរោា នគបៀវត្ែ។ 
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នីតិ្វធីិលមែិត្រា ងោរស ំច្បាប់ឈប់សក្ម្មរទងំគនុះ សូមគមីល គសៀវគៅខ្ណ្នាសំតីពីរិច្បចោររដ្ឋបាល
រាជធានី គខត្ត ក្រុង ក្សុរ ខណ្ឌ  ខ្ដ្លោរ់ឱ្យគក្បីក្បាស់គោយគសច្បរតីសគក្មច្បគលខ១០០២៩ សសរ ច្ប ុះផ្ថ្ៃរី
០១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៥ របស់ក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ។ 

៥.៨.ការបាំនពញនបសកកម្ា 

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៖  

 អភិបាលខណ្ឌ  ចំ្បគ ុះលិខិត្បញ្ជា គបសររមារបស់សម្មជិរក្រុមក្បឹរា គណ្ៈអភិបាល 
និងប គគលិរផ្នរដ្ឋបាលខណ្ឌ  រា ងោរបំគពញគបសររមាគៅរា ងក្បគរស 

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

៥.៩.ការអនុវតតទណ្ឌ កម្ាខាងវិន័យ្ចាំន ោះម្ស្រនតីរាជការ   

មន្រនតីរាជោរបំគពញោរងារគៅរដ្ឋបាលខណ្ឌ  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 
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 តល ស់គោយបងខំតាមវធិានោរខាងវន័ិយ 
 ល បគ ា្ ុះគច្បញពីតារាងគ ងីឋាននតរស័រតិ ឬថ្នា រ់។ 

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 ផ្ទៃកនងុសគ្មាប់ការបាំនពញការងាររបស់បុរគលិក 

រដ្ឋបាលខណ្ឌ ក្តូ្វគរៀបចំ្បបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងសក្ម្មប់ក្គប់ក្គងោរបំគពញោរងាររបស់ប គគលិរខលួន គដី្មបី
ធានាសណាត ប់ធាា ប់ វន័ិយ និងក្បសិរធភាពោរងារ។  

ោរោិល័យក្គប់ក្គងធនធានមន សែ ក្តូ្វផ្តួច្បគផ្តីមគរៀបចំ្បបរបញ្ជា ផ្ផ្ៃរា ងគនុះ គោយពិគក្ោុះពិភារា
ជាមួយោរោិល័យ អងគភាពនានាចំ្បណ្ ុះរដ្ឋបាលខណ្ឌ  គហយីោរ់ជូន៖  

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

ោរោិល័យក្គប់ក្គងធនធានមន សែ ក្តូ្វខ្ច្បរជូនក្គប់ប គគលិរទងំអស់ និងបិរគៅោត រព័ត៌្ម្មន និង
អងគភាពនីមួយៗផ្នរដ្ឋបាលខណ្ឌ នូវបរបញ្ជា 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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ឧបសម្ព័នធ 

ឧបសម្ព័នធទី១ ៖ ម្ុខងារ នងិម្ុខងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្រដ្ឋបាល និងបុរគលិក 

ម្ុខងារ ម្ុខងាររង ឬសកម្ាភាព 

១. ការងារនី្រានុ្កូ្េក្េម 
 

១. ការបញ្ញជ ក់្ភាពររឹេររូវាេចាប់សដី្េសេីឯក្សារនានាដូ្ចខាងសរកាេ៖ 

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

− វញិ្ញញ បន្បររចុុះបញ្ជ ីអាក្រសេីរថ្េៃបខន្ាេ វញិ្ញញ បន្បរររបក្បអាជីវក្េម 
និ្ងប័ណណបា៉ា រង់ 

− េិខិរសទទរេិទធិកាន់្កាប់អចេន្រទពយខដ្េេិន្ទន់្ចុុះបញ្ជ ី 
− េិខិរបញ្ញជ ក់្េទធទេថ្ន្ការរបេងេញ្ញញ បររេធយេេិក្ាក្រេិរ១ 
− េញ្ញញ បររេធយេេិក្ាក្រេិរ២ (បាំសពញវជិាជ ) េញ្ញញ បររេធយេ
េិក្ាទុរិយភូេិ េញ្ញញ បររេធយេេិក្ាគ្រុសកាេេយ េញ្ញញ បររ
េធយេេិក្ាបឋេភូេិ និ្ងេញ្ញញ បរររគូ្បសរងៀន្ក្រេិរឧរតេ 

− រពឹរតិបររេទធទេរបេងេញ្ញញ បររេធយេេិក្ាទុរិយភូេិ 
− េញ្ញញ បររបរញិ្ញញ បររ និ្ងបរញិ្ញញ បរររង 
− វញិ្ញញ បន្បររបសណ្តត ុះអាេន្នថ្នន ក់្បរញិ្ញញ បររ និ្ងថ្នន ក់្បរញិ្ញញ បរររង 
− េិខិរបញ្ញជ ក់្ការេិក្ា 
− អរតេញ្ញញ ណប័ណណ សេៀវសៅសាន ក់្សៅ និ្ងសេៀវសៅរគួ្សារ 
− ប័ណណេាំោេ់យាន្យន្ត និ្ងប័ណណសបីក្បររងយន្ត 
− រពឹរតិបររពិន្ទុ 
− ពាក្យេុាំបញ្ញជ ក់្េញ្ញញ បររេធយេេិក្ាក្រេិរ២ ចាំសណុះដឹ្ងទូសៅ។ 

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

៣. ការងារអរានុ្កូ្េដ្ឋឋ ន្ 
 

១. សេចក្តីចេៃងេាំបុររក្ាំសណីរ ឬេាំបុររបញ្ញជ ក់្ក្ាំសណីរ 
២. សេចក្តីចេៃងេាំបុររអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬេាំបុររបញ្ញជ ក់្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
៣. សេចក្តីចេៃងេាំបុររេរណភាព ឬេាំបុររបញ្ញជ ក់្េរណភាព។ 



NASLA

ឧបស្រព័នធ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)   62 

ឧបសម្ព័នធទី២ ៖ ម្ុខងារ នងិម្ុខងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្អប់រំ យ្ុវជន និងកីឡា 

ម្ុខងារ ម្ុខងាររង ឬសកម្ាភាព 

១. ការរគ្ប់រគ្ងការអប់រ ាំ      
កុ្ាររូច 

១. ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្េសរតយយេិក្ា 

− ពិនិ្រយ និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីការសទទររគូ្េសរតយយេិក្ាក្នុងោជធានី្ 
និ្ងឆៃងោជធានី្ សខរត ររេូវការរគូ្េសរតយយេិក្ា ការដ្ាំស ងីថ្នន ក់្ 
និ្ងឋាន្ន្តរេ័ក្តិ ការទតេ់សេដ្ឋយ ប័ណណេរសេីរ និ្ងការសេីក្ទឹក្
ចិរតសទសងសទៀរដ្េ់បុគ្គេិក្អប់រ ាំ 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការផ្ទៃ េ់បតូររគូ្េសរតយយេិក្ាសៅក្នុងខណឌ   
− សេីក្េាំសណីខរងាាំង ផ្ទៃ េ់បតូរ និ្ងបញ្ច ប់ភារកិ្ចចេុខរាំខណងគ្
ណៈរគ្ប់រគ្ងសាលា 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំចាប់ឈប់េរាក្ េាំខហារុ
ភាព និ្ងការេរាក្ពាបាេជាំងឺដ្េ់គ្ណៈរគ្ប់រគ្ងសាលា និ្ង
បុគ្គេិក្អប់រ ាំាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់ 

− ាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយសេីការបសរងៀន្របេ់រគូ្េសរតយយេិក្ា និ្ងការ
រគ្ប់រគ្ងសាលាេសរតយយេិក្ា 

− រគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្អប់រ ាំាេរបព័ន្ធព័រ៌ាន្វទិា 
− ទសពែទាយេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតនានាពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការរគ្ប់រគ្ង
ការអប់រ ាំកុ្ាររូចសៅាេសាលាសរៀន្ 

− ររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងវរតាន្ និ្ងេសរេចដ្ឋក់្ទណឌ ក្េមខាងវ ិ
ន័្យថ្នន ក់្ទី១  

− ពិនិ្រយ ទតេ់សយាបេ់ និ្ងសេីក្េាំសណីដ្ឋក់្ទណឌ ក្េមខាងវន័ិ្យថ្នន ក់្
ទី២សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

២. ការរគ្ប់រគ្ងេិេសេសរតយយេិក្ា 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ខណនាាំ ោាំរទ និ្ងបូក្េរុបការងារពាក់្ព័ន្ធ
នឹ្ងការសធែីយុទធនាការរបេូេេិេសចូេសរៀន្ ការសរៀបចាំរេង់េារិិ
េិេស ការសរៀបចាំខទន្ទីខនងទទុះ និ្ងការាេដ្ឋន្វរតាន្េិេស 

− ខណនាាំសេីការសរៀបចាំេិេស និ្ងរគូ្ាេថ្នន ក់្រេបាេនិ្យាេ 
− សរៀបចាំ បូក្េរុប និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យេិេសជាប់ ធាៃ ក់្ េិេស
សបាុះបង់ េិេសរកី្រក្ េិេសជួបការេាំបាក្ េិេសពិការភាព និ្ង
េិេសឆៃងភូេិេិក្ាក្នុងខដ្ន្េេរាកិ្ចច។ 
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៣. ការសរៀបចាំខទន្ការ 
− ពិនិ្រយ និ្ងឯក្ភាពសេីខទន្ការយុទធសាស្ដេតអភិវឌ្ឍសាលាសរៀន្(៥ឆ្ន ាំ) 
និ្ងខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំឆ្ន ាំរបេ់សាលាសរៀន្នី្េួយៗ រចួបញ្ជូ ន្
សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយ ាេដ្ឋន្ និ្ងវាយរថ្េៃសេីការអនុ្វរតខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំ
ឆ្ន ាំរបេ់សាលាសរៀន្នី្េួយៗ។ 

៤. ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរតិ 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងសទទៀងផ្ទទ រ់ការសរៀបចាំខទន្ការងវកិា
របេ់សាលាសរៀន្ 

− ពិនិ្រយ ាេដ្ឋន្ការអនុ្វរតងវកិារបេ់សាលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយ បូក្េរុបរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុរបេ់សាលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយ សទទៀងផ្ទទ រ់ និ្ងបញ្ជូ ន្បញ្ជ ីសារសពីភ័ណឌ របេ់សាលាសរៀន្សៅ
េន្ទីរអប់រ ាំ  យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

៥. ការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ េាំណង់អោរ ការសាងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ
សហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានា 

− សរៀបចាំបញ្ជ ីេរេង់ស ម្ ុះសាលាេសរតយយេិក្ា 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបបញ្ជ ីររេូវការសាងេង់ និ្ងជួេជុេសាលាសរៀន្ 
− សេីក្េាំសណីសាងេង់ និ្ងជួេជុេធាំ ខទែក្ាេររេូវការរបេ់
សាលាសរៀន្ 

− េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ 
េាំណង់អោរ ការសាងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំសហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ 
និ្ងសេវាក្េមនានាថ្ន្ការអប់រ ាំេសរតយយេិក្ា។ 

៦. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ារដ្ឋ  
− សេីក្េាំសណីេុាំពរងីក្សាលា/ថ្នន ក់្េសរតយយេិក្ា 
− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិេសរតយយេិក្ារដ្ឋ 
− សរៀបចាំបូក្េរុបរបាយការណ៍េតីពីក្េមវធីិេសរតយយេិក្ារដ្ឋ។ 

៧. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាឯក្ជន្ 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាឯក្ជន្ 
− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំអាជាា ប័ណណេរាប់ការសបីក្ ការ
បន្តេុពេភាព ការផ្ទែ ក្ជាបសណ្តត ុះអាេន្ន និ្ងការដ្ក្ហូរអាជាា ប័ណណ
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សាលា ឬថ្នន ក់្េសរតយយេិក្ាឯក្ជន្ក្េមវធីិេិក្ាជារិ និ្ងក្េមវធីិ
េិក្ាអន្តរជារិ 

− ពិនិ្រយ ាេដ្ឋន្ វាយរថ្េៃសេីការអនុ្វរត រក្បខ័ណឌ ចាប់របេ់
សាលាេសរតយយេិក្ាឯក្ជន្ 

− សរៀបចាំបូក្េរុបរបាយការណ៍េតីពីក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាឯក្ជន្។ 

៨. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអប់រ ាំបញ្ចូ េោន  និ្ងក្េមវធីិពហុភាសា (េរាប់រដ្ឋបាេ
រកុ្ងខដ្េាន្ជន្ជារិសដី្េភាគ្រិច) 
− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរឱយាន្ក្េមវធីិពហុភាសា និ្ងខេែងរក្
រគូ្បសរងៀន្េរាប់ជន្ជារិសដី្េភាគ្រិច 

− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរឱយាន្ក្េមវធីិអប់រ ាំបញ្ចូ េោន ក្រេិរ
េសរតយយេិក្ា 

− ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិពហុភាសា និ្ងក្េមវធីិអប់រ ាំ
បញ្ចូ េោន ។ 

៩. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអាហារូបរាេភ 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបេាំសណីេុាំសេបៀងេរាប់ក្េមវធីិអាហារូបរាេភ
ាេសាលាសរៀន្ 

− ពិនិ្រយ និ្ងាេដ្ឋន្ការអនុ្វរតក្េមវធីិអាហារូបរាេភាេសាលាសរៀន្ 
− សក្ៀរគ្រអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានាសដី្េបីោាំរទក្េមវធីិអាហារូបរាេភាេ
សាលាសរៀន្។ 

១០. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិជួយកុ្ាររកី្រក្ាេសាលា 
− េរេបេរេួេ ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិជួយកុ្ាររកី្រក្ាេ
សាលាសរៀន្ 

− របេូេទិន្នន័្យ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍អាំពីការអនុ្វរតក្េមវធីិ
ជួយកុ្ាររកី្រក្ាេសាលាសរៀន្ 

− សក្ៀរគ្រការោាំរទពីអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា ក្នុងការអនុ្វរតក្េមវធីិជួយកុ្ារ
រកី្រក្ាេសាលាសរៀន្។ 

១១. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអប់រ ាំាា បិាទារភាជ ប់នឹ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ា
រដ្ឋ និ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាេហគ្េន៍្ 

− េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិអប់រ ាំាា បិាទារភាជ ប់
នឹ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ារដ្ឋ និ្ងក្េមវធីិេសរតយយេិក្ាេហគ្េន៍្។ 
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២. ការរគ្ប់រគ្ងការអប់រ ាំ 
បឋេេិក្ា 

១. ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្អប់រ ាំបឋេេិក្ា 

− ពិនិ្រយ និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីការសទទរបុគ្គេិក្បឋេេិក្ាក្នុងោជធានី្ 
និ្ងឆៃងោជធានី្ សខរត ររេូវការរគូ្បឋេេិក្ា ការដ្ាំស ងីថ្នន ក់្ និ្ង
ឋាន្ន្តរេ័ក្តិ ការទតេ់សេដ្ឋយ ប័ណណេរសេីរ និ្ងការសេីក្ទឹក្ចិរត
សទសងសទៀរដ្េ់បុគ្គេិក្អប់រ ាំ 

− ពិនិ្រយេសរេចសេីការផ្ទៃ េ់បតូររគូ្បឋេេិក្ាសៅក្នុងខណឌ   
− សេីក្េាំសណីខរងាាំង ផ្ទៃ េ់បតូ រ និ្ងបញ្ច ប់ភារកិ្ចចេុខរាំខណង
គ្ណៈរគ្ប់រគ្ងសាលា  

− ពិនិ្រយ េសរេចសេីការសេនីេុាំចាប់ឈប់េរាក្រគ្ប់របសភទាេ
សោេការណ៍ក្ាំណរ់ ដ្េ់គ្ណៈរគ្ប់រគ្ងសាលា និ្ងបុគ្គេិក្អប់រ ាំ  

− រគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្អប់រ ាំាេរបព័ន្ធព័រ៌ាន្វទិា 
− ទសពែទាយេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតនានាខដ្េពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការ
រគ្ប់រគ្ងការអប់រ ាំបឋេេិក្ាសៅាេសាលាសរៀន្ 

− ររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងវរតាន្ និ្ងេសរេចដ្ឋក់្ទណឌ ក្េម
ខាងវន័ិ្យថ្នន ក់្ទី១  

− ពិនិ្រយ ទតេ់សយាបេ់ និ្ងសេីក្េាំសណីដ្ឋក់្ទណឌ ក្េមខាងវន័ិ្យថ្នន ក់្
ទី២សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

២. ការរគ្ប់រគ្ងរគូ្បសរងៀន្បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា  
− ពិនិ្រយ និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីររេូវការរគូ្បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា 
និ្ងេាំសណីេុាំរក្បខ័ណឌ រគូ្បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា 

− សរៀបចាំ និ្ងេសរេចសេីការសរជីេសរេី និ្ងការបញ្ច ប់កិ្ចចេន្ារគូ្
បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំចាប់ឈប់េរាក្រគ្ប់របសភទ
ាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់ 

− សរៀបចាំ ាេដ្ឋន្ ោាំរទ និ្ងបាំប៉ាន្រគូ្បឋេេិក្ាជាប់កិ្ចចេន្ា។ 

៣. ការរគ្ប់រគ្ងេិេស 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ខណនាាំ ោាំរទ និ្ងបូក្េរុបការងារពាក់្ព័ន្ធ
នឹ្ងការសធែីយុទធនាការរបេូេកុ្ារចូេសរៀន្ ការសរៀបចាំរេង់េារិិ
េិេស ការសរៀបចាំខទន្ទីខនងទទុះ និ្ងការាេដ្ឋន្វរតាន្េិេស 

− ខណនាាំសេីការសរៀបចាំេិេស និ្ងរគូ្ាេថ្នន ក់្រេបាេនិ្យាេ 
− សរៀបចាំ បូក្េរុប និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យេិេសជាប់េធយេភាគ្ ធាៃ ក់្
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េធយេភាគ្ េិេសសបាុះបង់ការេិក្ា េិេសរកី្រក្ េិេសជួបការ
េាំបាក្ េិេសាន្ពិការភាព និ្ងេិេសឆៃងភូេិេិក្ាក្នុងខដ្ន្
េេរាកិ្ចច។ 

៤. ការសរៀបចាំខទន្ការ 
− ពិនិ្រយ និ្ងឯក្ភាពសេីខទន្ការយុទធសាស្ដេតអភិវឌ្ឍសាលាសរៀន្(០៥ឆ្ន ាំ) 
និ្ងខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំឆ្ន ាំរបេ់សាលាសរៀន្នី្េួយៗ រចួបញ្ចូ ន្សៅ
េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយ ាេដ្ឋន្ និ្ងវាយរថ្េៃសេីការអនុ្វរតខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំ
ឆ្ន ាំរបេ់សាលាសរៀន្នី្េួយៗ។ 

៥. ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរិត 
− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងសទទៀងផ្ទទ រ់ការសរៀបចាំខទន្ការងវកិា
របេ់សាលាសរៀន្ 

− ពិនិ្រយ ាេដ្ឋន្ការអនុ្វរតងវកិារបេ់សាលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុរបេ់សាលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយ សទទៀងផ្ទទ រ់ និ្ងបញ្ជូ ន្បញ្ជ ីសារសពីភណឌ សាលាសរៀន្សៅេន្ទីរ
អប់រ ាំ  យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

៦. ការទគរ់ទគង់សេៀវសៅេកិ្ាសោេ 
− របេូេ បូក្េរុប និ្ងបញ្ជូ ន្ររេូវការសេៀវសៅេិក្ាសោេរបេ់
សាលាសរៀន្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− េរេបេរេួេខបងខចក្សេៀវសៅេិក្ាសោេសៅសាលាសរៀន្ 
− ពិនិ្រយសេីការសរបីរបាេ់ និ្ងការខងទាំសេៀវសៅេិក្ាសោេាេ
សាលាសរៀន្។ 

៧. ការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ េាំណង់អោរ ការសាងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ
សហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានា 
− សរៀបចាំបញ្ជ ីេរេង់ស ម្ ុះសាលាសរៀន្បឋេេិក្ា 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបបញ្ជ ីររេូវការសាងេង់ និ្ងជួេជុេសាលា
សរៀន្ 

− សេីក្េាំសណីសាងេង់ និ្ងជួេជុេធាំ ខទែក្ាេររេូវការរបេ់
សាលាសរៀន្ 

− េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ 
េាំណង់អោរ ការសាងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំសហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ 
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និ្ងសេវាក្េមនានាថ្ន្ការអប់រ ាំបឋេេិក្ា។ 

៨. ការរគ្ប់រគ្ងដ្ាំសណីរការគ្ណៈក្េមការរគ្ប់រគ្ងសាលាសរៀន្ 
− ជាំរុញ ោាំរទ និ្ងពិនិ្រយ េសរេចសេីការបសងកីរគ្ណៈក្េមការ
រគ្ប់រគ្ងសាលាសរៀន្ 

− ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទកិ្ចចដ្ាំសណីរការរបេ់គ្ណៈក្េមការរគ្ប់រគ្ង
សាលាសរៀន្។ 

៩. ការរគ្ប់រគ្ងគ្ណៈក្េមការអភិវឌ្ឍក្រេងសាលាសរៀន្ 
− ដឹ្ក្នាាំ េរេបេរេួេការសរៀបចាំបសងកីរ និ្ងេុបក្រេងសាលាសរៀន្ 
− ដឹ្ក្នាាំការសរៀបចាំ និ្ងសបាុះសឆ្ន រសរជីេសរេីរបធាន្ក្រេង 
− ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទសេីការអនុ្វរតរួនាទីរបេ់គ្ណៈក្េមការអភិវឌ្ឍ
ក្រេងសាលាសរៀន្ 

− ររួរពិនិ្រយ និ្ងវាយរថ្េៃេទធទេេិក្ាក្នុងក្រេងសាលាសរៀន្ 
− សរៀបចាំ និ្ងររួរពិនិ្រយការរប ងរបណ្តាំង រវាងក្រេង និ្ងក្រេង 
និ្ងរវាងសាលាសរៀន្ និ្ងសាលាសរៀន្។ 

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

− ពិនិ្រយ ាេដ្ឋន្ វាយរថ្េៃសេីការអនុ្វរតរក្បខ័ណឌ ចាប់ និ្ងកិ្ចច
ដ្ាំសណីរការរបេ់សាលាបឋេេិក្ាឯក្ជន្។ 

១១. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិសាលាកុ្ារសេររី 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទដ្េ់សាលាសរៀន្ក្នុងការអនុ្វរតក្េមវធីិ
សាលាកុ្ារសេររី 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងោាំរទរកុ្េបាំប៉ាន្ និ្ងពិនិ្រយាេដ្ឋន្ថ្នន ក់្រកុ្ង។ 

១២. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិពហុភាសា  (េរាប់រកុ្ងខដ្េាន្ជន្ជារិសដី្េ
ភាគ្រិច)  

− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរឱយាន្ក្េមវធីិពហុភាសា និ្ងការខេែង
រក្រគូ្បសរងៀន្េរាប់ជន្ជារិសដី្េភាគ្រិច 

− ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិពហុភាសា។ 
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១៣. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិពសន្ៃឿន្ការេិក្ា  
− េរេបេរេួេជាេួយសាលាសរៀន្ សដី្េបរីបេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងេាិរិ
េិេស ឬកុ្ារឱយចូេសរៀន្ និ្ងការសរៀបចាំថ្នន ក់្េរាប់េិេស 

− ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិពសន្ៃឿន្ការេិក្ា។ 

១៤. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិសេបៀងអាហារាេសាលាសរៀន្ 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបេាំសណីេុាំសេបៀងេរាប់ក្េមវធីិសេបៀងអាហារ
ាេសាលាសរៀន្ 

− ពិនិ្រយ និ្ងាេដ្ឋន្ការអនុ្វរតក្េមវធីិសេបៀងអាហារាេសាលាសរៀន្ 
− សក្ៀរគ្រអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា សដី្េបោីាំរទក្េមវធីិសេបៀងអាហារាេ
សាលាសរៀន្។ 

១៥. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអប់រ ាំពិសេេ 

− េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទកិ្ចចដ្ាំសណីរការអនុ្វរតក្េមវធីិអប់រ ាំពិសេេ 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍អាំពីក្េមវធីិអប់រ ាំពិសេេ។ 

១៦. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអាហារូបក្រណ៍េិេសរកី្រក្ 
− ក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណេិេសរកី្រក្ និ្ងសេីក្េាំសណីេុាំអាហារូបក្រណ៍
សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− េរេបេរេួេ ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទក្េមវធីិអាហារូបក្រណ៍េិេសរកី្រក្ 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍អាំពីក្េមវធីិអាហារូបក្រណ៍េិេស
រកី្រក្។ 

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

− របេូេ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍អាំពីក្េមវធីិអប់រ ាំេុខភាព  អនាេ័យ 
និ្ងេុវរាិភាព។ 

   ១. ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្ 
− សរជីេសរេី និ្ងចារ់ាាំងរគូ្បសងាគ េ (រគូ្បសងាគ េ០១នាក់្ក្នុងេួយ
េងាក រ់ ជារគូ្រក្បខ័ណឌ ខដ្េសរជីេសរេីសចញពីរក្បខ័ណឌ រគូ្បឋេ
េិក្ា ឬរគូ្អនុ្វទិាេ័យ)  

− េរេបេរេួេ និ្ងជាំរុញសេីការងារអប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ។ 
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២. ការសរជីេសរេី និ្ងការរគ្ប់រគ្ងរគូ្បសរងៀន្ជាប់កិ្ចចេន្ា 

− សេីក្េាំសណីអាំពីររេូវការរគូ្ជាប់កិ្ចចេន្ាជូន្េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ 
និ្ងកី្ឡា 

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

− សធែីេាំសណីសរបីរបាេ់រគូ្ជាប់កិ្ចចេន្ា សដ្ឋយភាជ ប់េក្ជាេួយនូ្វ
េែ័យរបកាេ របវរតិរូបរគូ្កិ្ចចេន្ា សេខគ្ណនី្ធនាោរ រេបាេ
សោេការណ៍ខណនាាំ 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំចាប់ឈប់េរាក្រគ្ប់របសភទាេ
សោេការណ៍ក្ាំណរ់  

− សរៀបចាំ ាេដ្ឋន្ ោាំរទ និ្ងបាំប៉ាន្ដ្េ់រគូ្ជាប់កិ្ចចេន្ា។ 

៣. ការរបេូេ ការរគ្ប់រគ្ងេិេស អនក្េិក្ា និ្ងអនក្ចូេរេួ 
− បូក្េរុបេាិរិអន្ក្ខរជន្ និ្ងេិេសសបាុះបង់សចាេការេិក្ាបញ្ជូ ន្
សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ខណនាាំ ោាំរទ និ្ងបូក្េរុបការងារពាក់្ព័ន្ធ
ការសធែីយុទធនាការរបេូេេិេសចូេសរៀន្ក្េមវធីិអប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ 

− សរៀបចាំេិេស និ្ងរគូ្ាេថ្នន ក់្រេបាេនិ្យាេ 
− សចញវញិ្ញញ បន្បររបញ្ញជ ក់្ការេិក្ា ៖ ក្េមវធីិអក្ខរក្េម  ក្េមវធីិចូេ
សរៀន្ស ងីវញិ និ្ងក្េមវធីិបសងកីន្របាក់្ចាំណូេ 

− ពិនិ្រយ និ្ងបូក្េរុបបញ្ជ ីវរតាន្ េទធទេសធែីសរេត េទធទេរប ង 
និ្ងសរៀបចាំរបាយការណ៍ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងក្េមវធីិការអប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធាេ
សោេការណ៍ក្ាំណរ់។ 

៤. ការសរៀបចាំខទន្ការេក្េមភាព 
− សរៀបចាំ និ្ង/ឬពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីខទន្ការេរាប់អភិវឌ្ឍន៍្ការ
អប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ (៥ឆ្ន ាំ) រចួបញ្ជូ ន្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 
សដី្េបទីតេ់ការោាំរទងវកិា និ្ងបសចចក្សទេ 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសរៀបចាំខទន្ការរបរិបរតិរបចាាំឆ្ន ាំរបេ់ក្េម
វធីិអប់រ ាំសរៅរបព័ន្ធ។ 

៥. ការរគ្ប់រគ្ងហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរតិ 
− ជាំរុញ េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងសទទៀងផ្ទទ រ់ការសរៀបចាំខទន្ការងវកិា
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េរាប់ដ្ាំសណីរការេជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េន៍្ 
− ពិនិ្រយសទទៀងផ្ទទ រ់ និ្ងបញ្ជូ ន្បញ្ជ ីសារសពីភណឌ របេ់េជឈេណឌ េ
េិក្ាេហគ្េន៍្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− សរៀបចាំ រគ្ប់រគ្ង និ្ងសក្ៀរគ្រេូេនិ្ធិេរាប់ដ្ាំសណីរការក្េមវធីិអប់រ ាំ
សរៅរបព័ន្ធ  

− សរៀបចាំេរេបេរេួេបសងកីរ និ្ងោាំរទេជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េ
ន៍្។ 

៦. ការទតេ់អាជាា ប័ណណ 
− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំអាជាា ប័ណណេរាប់ការសបីក្ ការបន្ត
េុពេភាព ការផ្ទែ ក្ជាបសណ្តត ុះអាេន្ន និ្ងការដ្ក្ហូរអាជាា ប័ណណ
ថ្នន ក់្បណតុ ុះបណ្តត េជាំនាញ េុខរបរ និ្ងភាសាបរសទេរយៈសពេ
រិចជាង០១ឆ្ន ាំ 

− ពិនិ្រយ ាេដ្ឋន្ និ្ងវាយរថ្េៃសេីការអនុ្វរតរក្បខ័ណឌ ចាប់។ 

៧. ការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ េាំណង់អោរ ការសាងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំ
សហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានា 

− សរៀបចាំបញ្ជ ីេរេង់ស ម្ ុះេជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េន៍្ 
− របេូេ និ្ងបូក្េរុបបញ្ជ ីររេូវការសាងេង់ និ្ងជួេជុេ
េជឈេណឌ េេិក្ាេហគ្េន៍្ 

− សេីក្េាំសណីសាងេង់ និ្ងជួេជុេធាំេរាប់េជឈេណឌ េេិក្ា
េហគ្េន៍្ 

− េរេបេរេួេ ោាំរទ និ្ងររួរពិនិ្រយសេីការរគ្ប់រគ្ងទាំនិ្ញ 
េាំណង់អោរ ការសាងេង់ ការជួេជុេ ការខងទាំសហដ្ឋឋ រចនាេ
េព័ន្ធ និ្ងសេវាក្េមនានា។ 

៨. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិអក្ខរក្េមវជិាជ ជីវៈ 
− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរក្េមវធីិអក្ខរក្េមវជិាជ ជីវៈ និ្ងខេែងរក្រគូ្
បសរងៀន្ 

− ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិអក្ខរក្េមវជិាជ ជីវៈ 
− ពិនិ្រយ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍ក្េមវធីិអក្ខរក្េមវជិាជ ជីវៈ។ 

៩. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិសរកាយអក្ខរក្េម 
− េរេបេរេួេ ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការបសងកីរបណ្តណ េ័យ និ្ង
េណឌ េអាន្។ 
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១០. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិេេេូេបឋេេិក្ា និ្ងបាំសពញវជិាជ  
− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរក្េមវធីិេេេូេបឋេេិក្ា និ្ង
បាំសពញវជិាជ  

− ាេដ្ឋន្ បូក្េរុប និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិេេេូេបឋេេិក្ា 
និ្ងបាំសពញវជិាជ ។ 

១១. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិបសងកីន្របាក់្ចាំណូេ 
− េរេបេរេួេក្នុងការបសងកីរក្េមវធីិបសងកីន្របាក់្ចាំណូេ 
− ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិបសងកីន្របាក់្ចាំណូេ។ 

១២. ការរគ្ប់រគ្ងក្េមវធីិចូេសរៀន្ស ងីវញិ 
− របេូេទិន្នន័្យ េរេបេរេួេ និ្ងបសងកីរថ្នន ក់្ចូេសរៀន្ស ងីវញិ
សៅាេសាលាបឋេេិក្ា និ្ងសធែីេាហរណក្េមេិេសខដ្េសរៀន្
ចប់សដ្ឋយសជាគ្ជ័យចូេសៅក្នុងរបព័ន្ធអប់រ ាំចាំសណុះទូសៅ 

− ាេដ្ឋន្ និ្ងោាំរទការអនុ្វរតក្េមវធីិចូេសរៀន្ស ងីវញិសៅាេ
សាលាបឋេេិក្ា។ 

៤. ការងាររដ្ឋបាេោាំរទ
រគឹ្ុះសាា ន្េធយេេិក្ា
ចាំសណុះទូសៅ 

១. ការងាររដ្ឋបាេ 
− ទសពែទាយសោេការណ៍ខណនាាំ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត និ្ងសោេ
ន្សយាបាយដ្េ់សាលាសរៀន្ 

− ខណនាាំសាលាសរៀន្ក្នុងការសរៀបចាំ និ្ងរគ្ប់រគ្ងសេៀវសៅក្រ់រា
េិខិរសចញ ចូេ វរតាន្បុគ្គេិក្ និ្ងសេៀវសៅរដ្ឋបាេសទសងៗសទៀរ 

− ទតេ់សយាបេ់ និ្ងោាំរទការសរៀបចាំការងារបរសិាា ន្ បៃង់សាលាសរៀន្ 
ការងារអនាេ័យសៅាេសាលាសរៀន្ 

− រគ្ប់រគ្ងេាិរិរគូ្ និ្ងេិេសាេសាលាេធយេេិក្ា 
− ជាំរុញការរប ងរបណ្តាំងសាលាសរៀន្សាែ រ នាយក្េែ រគូ្បសរងៀន្េែ 
− សរៀបចាំេិខិរចារ់ាាំង និ្ងររួរពិនិ្រយសេីការចារ់ាាំងរគូ្សចញងមី រគូ្
សទទរចូេសៅបសរេីការងារសៅសាលាសរៀន្ខទែក្ាេេិខិរឧសទទេនាេ
របេ់េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយាេដ្ឋន្ការបាំសពញការងាររបេ់រគូ្បសរងៀន្  
− បូក្េរុបរបាយការណ៍សៅាេសាលាេធយេេិក្ាាេសោេការណ៍
ក្ាំណរ់ 

− ររួរពិនិ្រយសេីេការងាររប ងឆាេ 
− េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទដ្េ់សាលាេធយេេិក្ា។ 
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២. ការរគ្ប់រគ្ងបុគ្គេិក្ 

− សេីក្េាំសណីខរងាាំង និ្ងបញ្ច ប់េុខរាំខណងគ្ណៈរគ្ប់រគ្ងសាលា 
− ពិនិ្រយ វាយរថ្េៃ និ្ងសេីក្េាំសណីដ្ាំស ងីថ្នន ក់្ និ្ងឋាន្ន្តរេ័ក្តិ ទតេ់
សេដ្ឋយ ប័ណណេរសេីរ និ្ងការសេីក្ទឹក្ចិរតសទសងសទៀរ រគូ្េែ 
នាយក្េែ េក្េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយ និ្ងបញ្ជូ ន្េាំសណីេាំខហារុភាព ចូេនិ្វរតន៍្ ឈប់ពីការងារ 
ផ្ទៃ េ់បតូរទីក្ខន្ៃងបសរេីការងារ េរាក្ពាបាេជាំងឺ ទាំសន្រោម ន្
សបៀវរស សរោុះថ្នន ក់្ក្នុងសពេបសរេីការងារ  េរណភាព េុាំចាប់ឈប់
េរាក្ចាប់ពី៧(របាាំពីរ)ថ្ងៃសៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយ និ្ងអនុ្ញ្ញញ រចាប់ឈប់េរាក្សរកាេ៧ថ្ងៃ   
− របេូេបូក្េរុបររេូវការរគូ្ និ្ងសធែីេាំសណីេក្េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ 
និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយេាំសណី និ្ងទតេ់សយាបេ់សេីការដ្ឋក់្ទណឌ ក្េមខាងវន័ិ្យរដ្ឋ
បាេដ្េ់បុគ្គេិក្អប់រ ាំេធយេេិក្ា 

− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យបុគ្គេិក្េធយេេិក្ា និ្ងសធែីរបាយការណ៍អាំពី
សាា ន្ភាពបុគ្គេិក្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− ពិនិ្រយាេដ្ឋន្ការបាំសពញការងាររបេ់រគូ្បសរងៀន្ 
− ពិនិ្រយ និ្ងសទទៀងផ្ទទ រ់សេីាោងរបាក់្សបៀវរសេូេដ្ឋឋ ន្ របាក់្
បនាទ ប់បន្សាំថ្ន្សបៀវរស និ្ងរបាក់្ឧបរាេភសទសងៗ។ 

៣.ការងារខទន្ការ ហរិញ្ញវរាុ និ្ងរទពយេេបរតិ 
− ខណនាាំសាលាសរៀន្សធែីខទន្ការអភិវឌ្ឍសាលាសរៀន្ និ្ងខទន្ការងវកិា 
− ពិនិ្រយ និ្ងបូក្េរុបខទន្ការរបរិបរតិរបេ់សាលាសរៀន្ទូទាំងរកុ្ង
ជូន្េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

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

− ពិនិ្រយាេដ្ឋន្ការសរបីរបាេ់ងវកិាដ្ាំសណីរការសាលាសរៀន្ 
− របេូេ និ្ងសធែីរបាយការណ៍េេិទធក្េមាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់ 
− ខបងខចក្ និ្ងរបជុាំទសពែទាយាោងងវកិាាេជាំហាន្នី្េួយៗខទែក្
សេីាោងងវកិារបេ់េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− សរៀបចាំេាំសណីេុាំរបាក់្អាហារូបក្រណ៍េិេសរកី្រក្សៅេន្ទីរអប់រ ាំ យុ
វជន្ និ្ងកី្ឡា 

− បូក្េរុបរបាយការណ៍ចាំណូេ-ចាំណ្តយរបេ់សាលាសរៀន្ជូន្េន្ទីរ
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អប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 
− ពិនិ្រយ សទទៀងផ្ទទ រ់ និ្ងបញ្ជូ ន្បញ្ជ ីសារសពីភណឌ សាលាសរៀន្ជូន្សៅ
េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

៥. ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 
 

១. ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 

− ទសពែទាយសោេការណ៍ខណនាាំ ចាប់ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង
ការអភិវឌ្ឍយុវជន្ 

− ររួរពិនិ្រយ ខណនាាំ និ្ងជាំរុញសាលាសរៀន្ឱយសរៀបចាំបសងកីរ និ្ងដ្ាំសណីរ
ការរកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុជា និ្ងរកុ្េរបឹក្ាយុវជន្ក្េពុជា  

− ទតេ់ការខណនាាំអាំពីរួនាទី ភារកិ្ចចរបេ់នាយក្សាលា រគូ្បសរងៀន្ 
និ្ងេិេសខដ្េទទួេបន្ទុក្ការងាររកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុជា និ្ងរកុ្េ
របឹក្ាយុវជន្ក្េពុជា 

− សក្ៀរគ្រ េរេបេរេួេ និ្ងេហការជាេួយថ្ដ្គូ្សដី្េបបីណតុ ុះបណ្តត
េជាំនាញ និ្ងបាំណិន្សទសងៗដ្េ់េាជិក្រកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុជា 
និ្ងរកុ្េរបឹក្ាយុវជន្ក្េពុជា 

− សដ្ឋុះរសាយបញ្ញា នានាពាក់្ព័ន្ធយុវជន្ កុ្ារាេសាលាសរៀន្ដូ្ចជា
៖ ការសបាុះបង់ អវរតាន្ ការពាក់្ព័ន្ធសរគ្ឿងសញៀន្ 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យរកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុជា និ្ងរកុ្េរបឹក្ា
យុវជន្ក្េពុជា សដី្េបបូីក្េរុបការងារ និ្ងចងរក្ងឯក្សាររបាយ
ការណ៍ាេសោេការណ៍ក្ាំណរ់ 

− េរេបេរេួេ និ្ងដឹ្ក្នាាំេិេសចូេរេួេក្េមភាពផ្ទៃ េ់បតូរប
ទពិសសាធន៍្ ទាំងក្រេិរជារិ និ្ងអន្តរជារិ  

− ជាំរុញសាលាសរៀន្ឱយបសងកីរក្ៃឹបេិក្ាេរាប់រកុ្េរបឹក្ាកុ្ារក្េពុជា 
និ្ងរកុ្េរបឹក្ាយុវជន្ក្េពុជា 

− របេូេររេូវការអភិវឌ្ឍយុវជន្ក្នុងេហគ្េន៍្ និ្ងសធែីេាំសណីសៅ
េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា។ 

៦. ការងារអប់រ ាំកាយ និ្ង
កី្ឡា 

១. ការងារអប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា 
− ជាំរុញការអនុ្វរតការងារអប់រ ាំកាយក្នុងសា៉ា ងេិក្ា និ្ងការងារកី្ឡា
សរៅសា៉ា ងេិក្ាាេរគឹ្ុះសាា ន្េិក្ា 

− សរៀបចាំ និ្ងអនុ្វរតការហារ់របាណ និ្ងសេងកី្ឡាសដី្េបេុីខភាព
របេ់េហាជន្ាេេហគ្េន៍្ 

− ជាំរុញ េរេបេរេួេ និ្ងេហការសរៀបចាំេាភ រ ជួេជុេទីលាន្
កី្ឡាាេសាលាសរៀន្ និ្ងេហគ្េន៍្ 
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− ជាំរុញ និ្ងេហការឱយយុវជន្សេងកី្ឡាេួយរបសភទយា៉ា ងរិចក្នុង
សាលាសរៀន្ និ្ងេហគ្េន៍្ 

− ទសពែទាយ និ្ងខណនាាំអាំពីសោេការណ៍ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត 
និ្ងបសចចក្សទេពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការងារអប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡា 

− របេូេ និ្ងសរៀបចាំេាិរិទីលាន្កី្ឡា ក្ៃឹបកី្ឡា េស្ដន្តីជាំនាញ កី្ឡាក្រ 
កី្ឡាការនីិ្ េហាជន្ហារ់របាណ និ្ងសេងកី្ឡាសដី្េបេុីខភាព 
កី្ឡាពាក់្ក្ណ្តត េអាជីព និ្ងកី្ឡាអាជីព 

− ជាំរុញ និ្ងេហការសរៀបចាំរបកួ្រកី្ឡាសៅាេសាលាសរៀន្ ថ្នន ក់្រកុ្ង 
និ្ងចូេរេួរបកួ្រថ្នន ក់្សខរត និ្ងថ្នន ក់្ជារិ 

− របេូេររេូវការរគូ្អប់រ ាំកាយ និ្ងរគូ្កី្ឡាជាំនាញ និ្ងសធែីេាំសណីសៅ
េន្ទីរអប់រ ាំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា 

− សក្ៀរគ្រខេែងរក្េូេនិ្ធិអភិវឌ្ឍកី្ឡាពីអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា  
− ាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េៃ និ្ងបូក្េរុបរបាយការណ៍ការងារ
អប់រ ាំកាយ និ្ងកី្ឡាសៅាេសាលាសរៀន្ និ្ងេហគ្េន៍្ាេសោេ
ការណ៍ក្ាំណរ់ 

− ពិនិ្រយ និ្ងេសរេចសេីការសេនីេុាំអាជាា ប័ណណេរាប់ការសបីក្ ការបន្ត
េុពេភាព ក្ៃឹបហារ់របាណ និ្ងអាជីវក្េមេក់្េាភ រកី្ឡា។ 
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ឧបសម្ព័នធទី៣ ៖ ម្ុខងារ នងិម្ុខងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្នរៀបចាំខដ្នដ្ី នររូបនយី្កម្ា សាំណ្ង់ និង 

                    ភូម្ិបាល 

ម្ុខងារ ម្ុខងាររង ឬសកម្ាភាព 

១. ការងារសរៀបចាំខដ្ន្ដី្ 
និ្ងន្គ្រូបនី្យក្េម 

១. ការសរៀបចាំបៃង់សោេសរបីរបាេ់ដី្ថ្នន ក់្ខណឌ  និ្ងបៃង់េេែិរន្គ្រូបនី្យក្េម
ថ្ន្រាំបន់្ណ្តេួយសៅក្នុងខណឌ ។ 

២. ការងារភូេិបាេ ១. ការសទទរេិទធិកាន់្កាប់អចេន្វរាុខដ្េេិន្ទន់្ចុុះបញ្ជ ី 
២. កិ្ចចការពារដី្សាធារណៈ និ្ងដី្ឯក្ជន្របេ់រដ្ឋ សដ្ឋយចារ់វធិាន្ការទប់
សាក រ់ការបាំពាន្ ឬការចូេទស្ដនាទ ន្កាន់្កាប់ដី្រដ្ឋ។ 

៣.ការងារេាំណង់ ១. ការទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសាងេង់ ជួេជុេ រុុះសរ ីឬសបីក្ការដ្ឋឋ ន្ និ្ងទតេ់
វញិ្ញញ បន្បររសរបីរបាេ់េាំណង់ ចាំសពាុះបណ្តត េាំណង់េាំសៅឋាន្ខដ្េ
ាន្ថ្ទទរក្ឡាក្រាេេាំណង់េរុបេិន្សេីេពី៥០០ ខេ៉ារររក្ឡា និ្ង
ាន្ក្េពេ់េិន្សេីេពី៤ ជាន់្ រេួទាំងជាន់្ផ្ទទ េ់ដី្ (Eo E1 E2 E3)  

២. េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសាងេង់ ជួេជុេ ឬរុុះសរ ី របងខដ្េាន្ក្េពេ់េិន្
សេីេពី៣ខេ៉ាររគិ្រពីក្រេិរក្េពេ់ដី្សៅសជីងរបង 

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

៤. េិខិរផ្ទែ ក្ការសាងេង់ចាំសពាុះោេ់េក្េមភាពសាងេង់ខដ្េេិន្សោរព
ាេបទបបញ្ញរតិជាធរាន្។ 

៤. ការងារេាំសៅឋាន្ ១. ការពិនិ្រយទតេ់សយាបេ់សេីខទន្ការេេបទន្ដី្េងគេកិ្ចចថ្នន ក់្េូេដ្ឋឋ ន្ 
២. ការបងាក រ និ្ងទប់សាក រ់េាំណង់បសណ្តត ុះអាេន្នសេីដី្របេ់រដ្ឋខដ្េររូវបាន្
ទស្ដនាទ ន្កាន់្កាប់សដ្ឋយខុេចាប់សៅក្នុងខណឌ ។ 
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ឧបសម្ព័នធទី៤ ៖ ម្ុខងារ នងិម្ុខងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្សាធារណ្ការ ដ្ឹកជញ្ជូន អនាម្័យ្ បរិសាថ ន  

                    និងសណាត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ 

ម្ុខងារ ម្ុខងាររង ឬសកម្ាភាព 
 វិស័យ្សាធារណ្ការ និងដ្កឹជញ្ជូន 

១. ការងារទៃូវងនេ់ ១. ការរគ្ប់រគ្ងដី្ចាំណីទៃូវជារិ និ្ងទៃូវោជធានី្ខដ្េេាិរសៅក្នុងទីរបជុាំជន្ 
២. ការសាងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំទៃូវខណឌ  និ្ងទៃូវទីរបជុាំជន្នានាក្នុង
ខណឌ ។ 

២. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ 

 

១. ការរគ្ប់រគ្ង ការចុុះបញ្ជ ី និ្ងការទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសធែីអាជីវក្េមយាន្ដ្ឋឋ ន្
ជួេជុេ ខក្ថ្ចន ដ្ាំស ងីសទចរក្យាន្យន្ត 

២. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រដ្រចេៃង 
៣. សេវាក្េមេ៉ាូរូ (ចុុះបញ្ជ ី បតូរ ទុរិយា និ្ងររិយាបណណេាគ េ់ បតូរ ទុរិយា 
និ្ងររិយាផ្ទៃ ក្សេខ) 

៤. សេវាក្េមររីចរក្យាន្យន្ត និ្ងរុេឺ៉ាក្សទចរក្យាន្យន្ត (ចុុះបញ្ជ ីររីចរក្យាន្
យន្ត ចុុះបញ្ជ ីរុេឺ៉ាក្ សទចរក្យាន្យន្ត បតូរ ទុរិយា និ្ងររិយាបណណ
េាគ េ់ររីចរក្យាន្យន្ត បតូរ ទុរិយា ររិយាផ្ទៃ ក្សេខររីចរក្យាន្យន្ត 
និ្ងរុេឺ៉ាក្សទចរក្យាន្យន្ត) 

៥. ការររួរពិនិ្រយេក្ខណៈបសចចក្សទេររីចរក្យាន្យន្ត និ្ងសទចរក្យាន្
យន្តេសណ្តត ងរុេឺ៉ាក្ (របគ្េ់ ទុរិយា និ្ង  ររិយាវញិ្ញញ បន្បររររួរពិនិ្
រយេក្ខណៈបសចចក្សទេ)។ 

 វិស័យ្បរិសាថ ន  និងធនធានធម្ាជាត ិ
១. រគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធ
រាំបន់្ការពារ    ធេម
ជារិ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធរាំបន់្ការពារធេមជារិ  
− សរៀបចាំ និ្ងអនុ្វរតខទន្ការេក្េមភាពរគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធរាំបន់្ការពារធេមជារិ 
− ចារ់វធិាន្ការ សដី្េបរីរួរពិនិ្រយ ទប់សាក រ់ រសាវរជាវ និ្ងបស្ដងាក បបទ
សេមីេធន្ធាន្ធេមជារិ េក្េមភាពសធែីឱយខូច ឬប៉ាុះពាេ់អវជិជាន្ និ្ងសភៃីង
សឆុះថ្រពក្នុងរាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− ររួរពិនិ្រយោេ់ការនាាំសចញ ការនាាំចូេនូ្វរបសភទេរែ រកុ្ខជារិ រោប់រុក្ខជារិ 
និ្ងេាំណ្តក្ក្នុងរាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− របេូេ និ្ងទតេ់ទិន្នន័្យទក់្ទងនឹ្ងវេិ័យសេដ្ឋកិ្ចច េងគេ និ្ងបរសិាា ន្
ក្នុងរាំបន់្ការពារធេមជារិ និ្ងរសបៀងអភិរក្សជីវៈចរេុុះេរាប់សរៀបចាំ 



NASLA

ឧបស្រព័នធ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលរូលដ្ឋឋ ន (NASLA)   77 

 − ខទន្ទីសរបីរបាេ់ដី្ធៃី  
− ចូេរេួក្ាំណរ់រពាំរបទេ់ សបាុះបសងាគ េរពាំ ខងទាំបសងាគ េរពាំ ក្ាំណរ់ខបងខចក្
រាំបន់្រគ្ប់រគ្ង និ្ងសរៀបចាំអនុ្វរតខទន្ការរគ្ប់រគ្ងរាំបន់្ការពារធេមជារិ
ក្នុងភូេិសាស្ដេតខណឌ  

− ចូេរេួេិក្ារសាវរជាវ និ្ងក្ាំណរ់ពីេកាត នុ្ពេ និ្ងសេនីេុាំបសងកីររាំបន់្
ការពារធេមជារិងមី 

− សក្ៀរគ្រធន្ធាន្ និ្ងសធែីកិ្ចចេហរបរិបរតិការជាេួយអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា
សដី្េបោីាំរទដ្េ់ការការពារ ការអភិរក្ស និ្ងការសាត រជីវៈចរេុុះ រពេទាំង
ការអភិវឌ្ឍេេរាភាពរគ្ប់រគ្ង អភិរក្ស និ្ងអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ធេមជារិ។ 

២. ការរគ្ប់រគ្ង  
េហគ្េន៍្រាំបន់្
ការពារធេមជារិ 

២. ការបសងកីរ ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការោាំរទេហគ្េន៍្រាំបន់្ការពារធេមជារិ  
− េិក្ាេកាត នុ្ពេសដី្េបសីរៀបចាំេហគ្េន៍្រាំបន់្ការពារធេមជារិ ទតេ់
សោេការណ៍អនុ្ញ្ញញ រ និ្ងទទួេសាគ េ់សេីការបសងកីរេហគ្េន៍្រាំបន់្
ការពារធេមជារិក្នុងរាំបន់្សរបីរបាេ់សដ្ឋយចីរភាព និ្ងរាំបន់្េហគ្េន៍្
ខដ្េទទួេបាន្ការឯក្ភាពពីរក្េួងបរសិាា ន្ រពេទាំងេរេបេរេួេ
សរៀបចាំរចនាេេព័ន្ធ និ្ងេក្ខន្តិក្ៈេហគ្េន៍្រាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងអភិវឌ្ឍេហគ្េន៍្រាំបន់្ការពារធេមជារិ និ្ងសទេចរណ៍
ធេមជារិ 

− ោាំរទ ាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយ វាយរថ្េៃ និ្ងសធែីបចចុបបន្នភាពេហគ្េន៍្
រាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− េិក្ា វាយរថ្េៃ និ្ងក្ាំណរ់រាំបន់្ខដ្េាន្េកាត នុ្ពេក្នុងការសរៀបចាំ
េហគ្េន៍្សទេចរណ៍ធេមជារិ  

− ការពារ និ្ងអភិរក្សសបរិក្ភណឌ វបបធេ៌ក្នុងរាំបន់្ការពារធេមជារិ 
− ពិនិ្រយ ាេដ្ឋន្ និ្ងោយការណ៍អាំពីសាា ន្ភាពរាំបន់្សបរិក្ភណឌ ធេមជារិ 
− ជាំរុញ និ្ងបសងកីន្ការចូេរេួខងរក្ារបថ្ពណី ទាំសន្ៀេទាៃ ប់ និ្ងរេួចាំខណក្
សេីក្ក្េពេ់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់េហគ្េន៍្ជន្ជារិសដី្េភាគ្រិចខដ្េរេ់
សៅក្នុង និ្ងខក្បររាំបន់្ការពារធេមជារិ 

− សធែីបចចុបបន្នភាព រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យ និ្ងាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយការអនុ្វរត
េក្េមភាពគ្សរាងវនិិ្សយាគ្សទេចរណ៍ធេមជារិ 

− ទសពែទាយចាប់ សោេការណ៍ខណនាាំ និ្ងេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរតពាក់្ព័ន្ធ
នឹ្ងគ្សរាងវនិិ្សយាគ្សទេចរណ៍ធេមជារិដ្េ់អនក្ពាក់្ព័ន្ធ 

− េហការជាំរុញឱយាន្ការោាំរទ និ្ងសេីក្ទឹក្ចិរតដ្េ់េហគ្េន៍្េូេដ្ឋឋ ន្
ក្នុងការសរៀបចាំគ្សរាងអភិវឌ្ឍន៍្េហគ្េន៍្សទេចរណ៍ធេមជារិ 
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− េហការេិក្ា និ្ងសរៀបចាំការក្ាំណរ់រពាំរបទេ់ េរេបេរេួេសបាុះ
បសងាគ េរពាំដី្ថ្ន្គ្សរាងវនិិ្សយាគ្សទេចរណ៍ធេមជារិ។ 

៣. ការងារោាំពារ     
បរសិាា ន្ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធេូ និ្ងរបព័ន្ធរបរពឹរតក្េមទឹក្ក្ខែក់្  
២. ការរគ្ប់រគ្ងេាំោេ េាំណេ់រងឹទីរបជុាំជន្។ 

៣. ការងារោាំពារ     
បរសិាា ន្ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងរបព័ន្ធេូ និ្ងរបព័ន្ធរបរពឹរតក្េមទឹក្ក្ខែក់្  
២. ការរគ្ប់រគ្ងេាំោេ េាំណេ់រងឹទីរបជុាំជន្។ 

៤. ការងារទសពែទាយ ១. ការទសពែទាយចាប់ និ្ងការបសងកីន្ចាំសណុះដឹ្ងបរសិាា ន្  
− ទសពែទាយចាប់ សោេការណ៍ េិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត និ្ងព័រ៌ាន្
នានាពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងរាំបន់្ការពារធេមជារិ និ្ង បរសិាា ន្ដ្េ់របជាពេរដ្ឋ 
និ្ងអនក្ពាក់្ព័ន្ធនានា 

− េរេបេរេួេ និ្ងចេនាអនុ្វរតេក្េមភាពសេររីភាពបរសិាា ន្សៅ
ាេរគឹ្ុះសាា ន្េិក្ា អងគភាព និ្ងអាជាា ធរេូេដ្ឋឋ ន្ ដូ្ចជាសាលាសេររី
បរសិាា ន្ អាោេសេររីបរសិាា ន្ ឃុាំេងាក រ់សេររីបរសិាា ន្ េន្ទីរសពទយសេររី  
បរសិាា ន្ 

− េរេួបេរេួេ និ្ងដឹ្ក្នាាំការសរៀបចាំរពឹរតិការណ៍បរសិាា ន្នានា។ 
៥. ការងារអភិវឌ្ឍ
សដ្ឋយចីរភាព 

១. ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋយចីរភាព  
− បស្ដញ្ញជ បភាពធន់្នឹ្ងអាកាេធារុ 
− បស្ដញ្ញជ បការងារអភិវឌ្ឍន៍្ទីរកុ្ងនិ្រន្តរភាព និ្ងទេសន្ទន្ការអភិវឌ្ឍថ្បរង
សៅក្នុងដ្ាំសណីរការសរៀបចាំខទន្ការទីរបជុាំជន្  

− ររួរពិនិ្រយ និ្ងវាយរថ្េៃសេីការងារអភិវឌ្ឍន៍្ទីរកុ្ងនិ្រន្តរភាព និ្ងការ
អភិវឌ្ឍថ្បរង និ្ងចូេរេួក្នុងក្េមវធីិរប ងរបណ្តាំងទីរកុ្ងសាែ រ និ្ងទី
រកុ្ងនិ្រន្តរភាព 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យជីវៈចរេុុះ របព័ន្ធសអកូ្ ូេុី និ្ងជីវេុវរាិភាព 
− បស្ដញ្ញជ បការយេ់ដឹ្ង និ្ងពរងឹងការអនុ្វរតេិខិរបទដ្ឋឋ ន្គ្រិយុរត សោេ
ន្សយាបាយ សដី្េបធីានាេុខងារ សេវាក្េម និ្ងរថ្េៃជីវៈចរេុុះ និ្ងរបព័ន្ធ
សអកូ្ ូេុី។ 
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ឧបសម្ព័នធទី៥ ៖ ម្ុខងារ នងិម្ុខងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្នសដ្ឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍សហរម្ន ៍

ម្ុខងារ ម្ុខងាររង ឬសកម្ាភាព 
 វិស័យ្ឧសាហកម្ា និងសបិបកម្ា 
១. ការងារទគរ់ទគង់      
ទឹក្សាែ រ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងអាជីវក្េមទគរ់ទគង់ទឹក្សាែ រាេទុសយា (បន្តពីាន្អាជាា ប័ណណ
ពីរក្េួងឧេាហក្េម និ្ងេិបបក្េម)។ 

២. ការងារទតេ់សេវា 
     រដ្ឋបាេ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការចុុះបញ្ជ ីេិបបក្េម េហរោេធុន្រូចខដ្េោម ន្ហានិ្ភ័យ 
និ្ងាន្ទុន្វនិិ្សយាគ្េេេូេ៨០លាន្សរៀេចុុះសរកាេ (ការបសងកីរឬការ
ចុុះបញ្ជ ី ការសចញវញិ្ញញ បន្បររអនុ្ញ្ញញ រដ្ាំសណីរការ ការបខន្ាេេុខ
ទេិរទេងមី   ការពរងីក្ទេិរក្េម ការបតូរទីាាំងេិបបក្េម ការបតូរាច េ់
េិបបក្េម(ការសទទរេិទធិ) ការបតូរស ម្ ុះេិបបក្េម និ្ងការសេនីេុាំេិខិរទុរិយា) 

២. សេវាក្េមសបីក្ក្ខន្ៃងជួេជុេសរគ្ឿងអគ្គិេនី្សអ ចិររូនិ្ក្ លាងរងយន្ត 
និ្ងលាងេ៉ាូរូ។ 

 វិស័យ្ខរ៉ែ និងថ្នម្ពល 
១. ការងារធន្ធាន្ខរ ៉ា 
 

១. ការទតេ់ និ្ងការចុុះបញ្ជ ីអាជាា បណណេិបបក្េមធន្ធាន្ខរ ៉ាេរាប់សេវាក្េមជី
ក្អាចេ៍ដី្-រសតត ដី្ចេ័រខដ្េាន្រក្ឡាថ្ទទេិន្សេីេពី០,៥ហកិ្ា និ្ង
ជសរៅេិន្សេេីពី០៣ខេ៉ាររ ឬរបរិបរតិការបក្យក្អាចេ៍ដី្រក្ឡាថ្ទទេិន្
សេីេពី០១ហកិ្ា និ្ងជសរៅេិន្សេីេពី០១ខរេ៉ារ 

២. ការចុុះបញ្ជ ីទីាាំងសដ្ប៉ាូពាណិជជក្េមទេិរទេខរ ៉ាខាច់ រគួ្េ និ្ងងមេាំណង់។ 
២.ការងារថ្នេពេ ១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការអនុ្ញ្ញញ រការរសេៃីងា៉ា េុីន្អគ្គិេនី្េរាប់សធែីសេវាក្េម

បញ្ចូ េអាគុ្យខដ្េាន្ក្ាៃ ាំងេិន្សេីេពី២៥គី្ ូវា៉ា រ់។ 
៣. ការងារសរបងការ ១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងអនុ្ញ្ញញ រអាជីក្េមេក់្ឧេម័ន្ឥន្ធន្ៈក្នុងក្ាំប៉ាុង ឬក្នុងធុង

ខដ្េាន្ចាំណុុះចាប់ពី៤៥ គី្ ូរកាេចុុះសរកាេ 
២. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងអនុ្ញ្ញញ រអាជីវក្េមេក់្ និ្ងបតូរសរបងា៉ា េុីន្។ 

 វិស័យ្នទសចរណ្ ៍
១. ការរគ្ប់រគ្ងរាំបន់្
សទេចរណ៍ធេមជារិ និ្ង
រាំបន់្រេនី្យដ្ឋឋ ន្
សទេចរណ៍ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងអភិវឌ្ឍរាំបន់្សទេចរណ៍ធេមជារិ និ្ងរាំបន់្រេណីយដ្ឋឋ ន្
សទេចរណ៍ ។ 

២. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ ១. ទទុះេាំណ្តក់្ចាំណុុះររឹេ០៨បន្ទប់ចុុះសរកាេ 
២. បន្ទប់ជួេ 
៣. ទទុះាន្បន្ទប់ជួេ 
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៤. អាហារដ្ឋឋ ន្ និ្ងសភាជនី្យដ្ឋឋ ន្សទេចរណ៍ចាប់ពី៥០នាក់្/សៅអី ចុុះសរកាេ 
(សេីក្ខេងខរាន្េក្ខណៈេតង់ដ្ឋ ឬរគ្ប់រគ្ងសដ្ឋយជន្បរសទេ) 

៥. អាហារដ្ឋឋ ន្ និ្ងសភាជនី្យដ្ឋឋ ន្ក្នុងរកុ្ងចាប់ពី៥០នាក់្/សៅអី ចុុះសរកាេ 
(រួេាន្រូបេក់្អាហារ ហាងេក់្គុ្យទវ កាសហែ និ្ងហាងេក់្សាច់
អាាំងធេមា) 

៦. េសធាបាយដឹ្ក្ជញ្ជូ ន្សទេចរណ៍រេួាន្ រងយន្តដឹ្ក្សទេចរណ៍ចាប់ពី
០៥សៅអីចុុះសរកាេ េ៉ាូរូឌុ្បសទេចរណ៍ េ៉ាូរូជួេសទេចរណ៍ ឬរុេឺ៉ាក្េ៉ាូរូ
ដឹ្ក្សទេចរណ៍ 

៧. ខាោ៉ា អូសខចាប់ពី០៥បន្ទប់ចុុះសរកាេ 
៨. ា៉ា េាេុខភាពចាំណុុះពី០៥ខរគ្ ឬ០៥សៅអីចុុះសរកាេ 
៩. េនូក្ឃរ័ចាប់ពី០៥រុចុុះសរកាេ។ 

 វិស័យ្ ណ្ិជជកម្ា 
១. ការងារអាជីវក្េម  
     សេវាក្េម និ្ង 
     ពាណិជជក្េម 

១. ការសចញេិខិរអនុ្ញ្ញញ រសធែីអាជីវក្េម សេវាក្េម ពាណិជជក្េម  
២. ការសចញេិខិរអនុ្ញ្ញញ ររបក្បអាជីវក្េមសលាហធារុរបូងងមាន្រថ្េៃជា
សរគ្ឿងអេងាក ររគ្ប់របសភទ។ 

២. ការងារបិទសាៃ ក្ 
     ថ្ងៃសេីេុខទាំនិ្ញ 

១. ការររួរពិនិ្រយសេីការបិទសាៃ ក្ថ្ងៃសេីេុខទាំនិ្ញ និ្ងសេវារគ្ប់របសភទ និ្ង
ការរេង់េន្ទេសន៍្ថ្ងៃទាំនិ្ញចាាំបាច់របចាាំជីវភាពរបចាាំថ្ងៃ។ 

៣. ការងារទីទារ ១. ការខេែងរក្ទីទារេរាប់ទេិរទេរបេ់របជាពេរដ្ឋ។ 
 វិស័យ្កសិកម្ា រុកាខ គ្បមាញ់ និងននសាទ 
១. ការងារក្េិក្េម ១. ការងារទសពែទាយបសចចក្សទេក្េិក្េម(រេូវ ដ្ាំណ្តាំ បខន្ៃ)  

− ទសពែទាយបសចចក្សទេដ្ឋាំដុ្ុះដ្ាំណ្តាំខដ្េបាន្សរៀបចាំ និ្ងទទួេសាគ េ់
សដ្ឋយអងគភាពជាំនាញថ្នន ក់្ជារិ 

− េរេបេរេួេ និ្ងោាំរទដ្េ់ការសរៀបចាំរកុ្េ និ្ងេហគ្េន៍្ក្េិក្េម។ 
២. ការអនុ្វរតការងារសក្សររសាស្ដេត និ្ងការរគ្ប់រគ្ងដី្េរាប់ការដ្ឋាំដុ្ុះ 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងេាិរិដី្ដ្ឋាំដុ្ុះដ្ាំណ្តាំរគ្ប់របសភទ 
− វាយរថ្េៃថ្ទទដី្ដ្ឋាំដុ្ុះខដ្េប៉ាុះពាេ់ និ្ងខូចខាចសដ្ឋយសរោុះធេមជារិ 
− ាេដ្ឋន្ អសងករ និ្ងទតេ់ព័រ៌ាន្េតីពីបញ្ញា ថ្ន្ការបាំផ្ទៃ ញរបេ់
េាេភាពចថ្រងសេីដ្ាំណ្តាំ។ 

៣. ការអនុ្វរតការងារដ្ាំណ្តាំក្េិ-ឧេាហក្េមរបេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងេាិរិថ្ទទដី្
ដ្ឋាំដុ្ុះដ្ាំណ្តាំក្េិ-ឧេាហក្េម។ 
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២. ការងារេុខភាពេរែ 
និ្ងទេិរក្េមេរែ 

១. ការអនុ្វរតការងារេុខភាពេរែ និ្ងទេិរក្េមេរែ 
− ាេដ្ឋន្េុខភាពេរែ សដី្េបកី្ាំណរ់វធិាន្ការអន្តោគ្េន៍្ ការពារ ទប់
សាក រ់ និ្ងជួយេសស្ដងាគ ុះសពេាន្សរោុះធេមជារិ 

− ាេដ្ឋន្ និ្ងជាំរុញេក្េមភាពទេិរក្េមេរែ និ្ងបេុពាបាេ 
− របេូេ និ្ងសធែីបចចុបបន្នភាពេាិរិេរែ េាិរិក្េិដ្ឋឋ ន្ចិញ្ច ឹេេរែ សដ្ប៉ាូេក់្
ចាំណីេរែ បេុឱេង េរតឃារដ្ឋឋ ន្ និ្ងភាន ក់្ងារេុខភាពេរែភូេិ 
និ្ងអសងករទិន្នន័្យេាិរិេរែរគ្ប់របសភទ 

− ទសពែទាយបសចចក្សទេទេិរក្េម និ្ងបេុពាបាេចាំណីេរែ  ជីវ
ឧេម័ន្ដ្េ់អនក្ចិញ្ច ឹេេរែ 

− ាេដ្ឋន្ការសធែីអាជីវក្េមេរែ ចាំណីេរែ បេុឱេង និ្ងទេិរទេ
ាន្សដី្េក្ាំសណីរពីេរែាេេរតឃារដ្ឋឋ ន្ ទីក្ខន្ៃងខក្ថ្ចនទេិរទេ
ាន្សដី្េក្ាំសណីរពីេរែ និ្ងក្េិដ្ឋឋ ន្ចិញ្ច ឹេេរែ 

− រគ្ប់រគ្ងគ្ៃីនី្ក្េរែ 
− រគ្ប់រគ្ងព័រ៌ាន្ជាំងឺេរែ និ្ងការអនុ្វរតវធិាន្េុវរាិភាពបឋេ។ 

៣. ការងារថ្រពសឈ ី ១. ការអនុ្វរតការងារថ្រពសឈ ី 
− អប់រ ាំទសពែទាយសេីក្ក្េពេ់ការយេ់ដឹ្ងរបេ់របជាពេរដ្ឋអាំពីសារៈ
េាំខាន់្ថ្ន្ការរគ្ប់រគ្ង ការខងរក្ា ការពារ និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ថ្រពសឈ ី

− បសងកីរ រគ្ប់រគ្ង និ្ងោាំរទេហគ្េន៍្ថ្រពសឈ ី
− រគ្ប់រគ្ងសេីការរបក្បរបរចាក រពសន្ចរាន្េក្ខណៈរបថ្ពណីរបេ់
េហគ្េន៍្េូេដ្ឋឋ ន្សេីដី្ក្េមេិទធិេេូហភាពរបេ់េហគ្េន៍្ជន្ជារិ
សដី្េភាគ្រិចខដ្េបាន្ចុុះបញ្ជ ិកា 

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

− បងាក រ ទប់សាក រ់ និ្ងបស្ដងាក បបទសេមីេជេទេ 
− អប់រ ាំទសពែទាយដ្េ់របជាពេរដ្ឋអាំពីសារៈេាំខាន់្ថ្ន្ការរគ្ប់រគ្ង ការ
អភិរក្ស និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ជេទេរបក្បសដ្ឋយនិ្រន្តរភាព 

− បសងកីរ ោាំរទ និ្ងរគ្ប់រគ្ងេហគ្េន៍្ជេទេ។ 
៥. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ 

 

១. ខទនក្ក្េិក្េម 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសធែីអាជីវក្េមេក់្ដុ្ាំ ោយេាភ រក្េិក្េម។ 
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២. ខទនក្អនាេ័យេរែ 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់វញិ្ញញ បន្បររអនាេ័យេរែ និ្ងទេិរទេាន្សដី្េ
ក្ាំសណីរពីេរែ។ 

៣. ខទនក្ទឹក្សាប 
− សធែីវារវីបបក្េមក្នុងរេុះាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី៥,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់
១០,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធែីវារវីបបក្េមក្នុងខបាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី១៥ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់៥០ខេ៉ាររ
កាសរ ៉ា 

− សធែីវារវីបបក្េមក្នុងេ៊ងាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី២,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់
៥,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធែីវារវីបបក្េមចិញ្ច ឹេររីរ ៉ាេ់ ររីសឆ្ត រក្នុងរេុះាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី២០០
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់១,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា  

− សធែីវារវីបបក្េមចិញ្ច ឹេររីរ ៉ាេ់ ររីសឆ្ត រក្នុងេ៊ងាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី១០០
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់៥០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធែីវារវីបបក្េមចិញ្ច ឹេររីរ ៉ាេ់ ររីសឆ្ត រក្នុងខបាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី១៥
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់១៥០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធែីវារវីបបក្េមចិញ្ច ឹេររីរ ៉ាេ់ ររីសឆ្ត រពី៥,០០០ក្ាេ ដ្េ់១០,០០០
ក្ាេ។ 

៤. ខទនក្េេុរទ 
− សធែីវារវីបបក្េមក្នុងខបាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី២០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់៥០ខេ៉ាររ
កាសរ ៉ា 

− សធែីវារវីបបក្េមខរេបងាគ  ឬរេុះាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី៥,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 
ដ្េ់១០,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធែីវារវីបបក្េមវាររីុក្ខជារិរគ្ប់របសភទាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី៥,០០០
ខេ៉ាររកាសរ ៉ា ដ្េ់១០,០០០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា 

− សធែីវារវីបបក្េមវារេីរែរគ្ប់របសភទាន្ថ្ទទរក្ឡាសេីេពី៣,៥០០ខេ៉ាររ
កាសរ ៉ា ដ្េ់១០,០០០ខេ៉ាររការ ៉ា។ 

 វិស័យ្ធនធានទកក 
១. ការងារធាោសាស្ដេត ១. ការរគ្ប់រគ្ង ការសាងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំរបឡាយសជីងខក្ែប 

២. ការសាងេង់ ការជួេជុេ និ្ងការខងទាំរបព័ន្ធធាោសាស្ដេតខាន ររូច 
៣. ការបសងកីរ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងេហគ្េន៍្ក្េិក្រអនក្សរបីរបាេ់ទឹក្ក្នុងរបព័ន្ធ
ធាោសាស្ដេតខាន ររូច។ 
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២. ការងាររគ្ប់រគ្ងដី្
ចាំណីទសន្ៃ េទឹង ខរពក្ 
របឡាយ ទាំន្ប់ទឹក្ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង ការការពារដី្ចាំណីទសន្ៃ េទឹង ខរពក្ របឡាយ ទាំន្ប់ទឹក្។ 

៣. ការងាររគ្ប់រគ្ង 
    សាា នី្យបូ៍េទឹក្ 

១. ការបសងកីរ និ្ងការរគ្ប់រគ្ងសាា នី្យបូ៍េទឹក្សរសាចរេព។ 

 វិស័យ្ផ្គ្បសណ្ីយ្៍ និងទរូរម្នារម្ន៍ 
១. ការងារថ្របេណីយ ៍
និ្ងទូរគ្េនាគ្េន៍្ 

១. ររួរពិនិ្រយ និ្ងោយការណ៍អាំពីបទសេមីេពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការសរបីរបាេ់
ឧបក្រណ៍ េាភ របរកិាខ រទូរគ្េនាគ្េន៍្ និ្ងការសធែីអាជីវក្េមសដ្ឋយខុេចាប់  

២. ាេដ្ឋន្ររួរពិនិ្រយោេ់េក្េមភាពថ្ន្ការសាងេង់សហដ្ឋឋ រចនាេេព័ន្ធ
ថ្របេណីយ ៍និ្ងទូរគ្េនាគ្េន៍្ក្នុងភូេិសាស្ដេតខណឌ សដ្ឋយាន្ការេហ
ការជាេួយរបរិបរតិក្រទូរគ្េនាគ្េន៍្ 

៣. ោយការណ៍អាំពីក្រេិរគុ្ណភាព និ្ងរាំបន់្ពុាំាន្សេវាក្េមថ្របេណីយ ៍
និ្ងទូរគ្េនាគ្េន៍្  

៤. របេូេទិន្នន័្យចាំនួ្ន្បសងាគ េអង់ខរន្ទូរេ័ពទចេ័រ វទិយុា៉ា យរកូ្សវ ៉ាវ ទីាាំង
ជួេជុេ េក់្បរកិាខ រទូរគ្េនាគ្េន៍្ និ្ង  សាេបសរេីអីុន្សធីខណរកាសហែ 

៥. រេង់ទិន្នន័្យចាំនួ្ន្របរិបរតិក្រ ឬសាខាថ្របេណីយ ៍និ្ងរបរិបរតិក្រ
ទូរគ្េនាគ្េន៍្ និ្ងរកុ្េហុ៊ន្ទតេ់សេវាអីុន្សធីសណរ 

៦. ទសពែទាយ និ្ងជាំរុញការសរបីរបាេ់បសចចក្វទិាគ្េនាគ្េន៍្ និ្ងព័រ៌ាន្ក្នុង
អងគភាពសាធារណៈ និ្ងេហគ្េន៍្។ 
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ឧបសម្ព័នធទី៦ ៖ ម្ុខងារ នងិម្ុខងាររង ក់ព័នធការិោល័យ្សងគម្កិចច និងសុខុមាលភាពសងគម្ 

ម្ុខងារ ម្ុខងាររង ឬសកម្ាភាព 
 វិស័យ្សងគម្កិចច អតតីយ្ទុធជន និងយ្ុវនតីិសម្បទា 

១. ការងារកុ្ារក្ាំរពា  
    និ្ងកុ្ារងាយរងសរោុះ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងក្រណីកុ្ារក្ាំរពា និ្ងងាយរងសរោុះ 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណជន្រងសរោុះសដ្ឋយអាំសពីជួញដូ្រ
េនុ្េស អាំសពីសធែីអាជីវក្េមទៃូវសភទ និ្ងរ ាំសលាភបាំពាន្ទៃូវសភទសេីកុ្ារ 

− រគ្ប់រគ្ង ខេែងរក្ និ្ងបា៉ា ន់្របាណរគួ្សារងាយរងសរោុះ 
− រគ្ប់រគ្ង ាេដ្ឋន្ និ្ងបិទក្រណីកុ្ាររងសរោុះខដ្េបាន្េាហរណ
ក្េមសៅេហគ្េន៍្ 

− ទសពែទាយសោេន្សយាបាយ និ្ងបទដ្ឋឋ ន្អបបបរាេតីពីកិ្ចចការពារ
េិទធិជន្រងសរោុះសដ្ឋយអាំសពីជួញដូ្រេនុ្េស អាំសពីសធែីអាជីវក្េមទៃូវសភទ 
និ្ងរ ាំសលាភបាំពាន្ទៃូវសភទសេីកុ្ារ។ 

២. ការងារជន្រងសរោុះ    
     និ្ង ជន្ងាយរងសរោុះ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងការក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណជន្រងសរោុះ និ្ងងាយរងសរោុះ 
− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យជន្ងាយរងសរោុះសដ្ឋយសរោុះេហន្តោយ 
ជន្រកី្រក្ និ្ងរគួ្សារសៅេហគ្េន៍្ 

− របេូេ និ្ងរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យជន្អនាថ្ន 
− រគ្ប់រគ្ង ក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណ និ្ងាេដ្ឋន្ជន្ទទុក្សេសោគ្សអដ្េ៍ ជាំងឺ
សអដ្េ៍ 

− រគ្ប់រគ្ង ក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណ និ្ងាេដ្ឋន្ស្ដេតីាន្ថ្ទទសពាុះរកី្រក្ និ្ង
កុ្ារសរកាេ២ឆ្ន ាំេាិរសៅរគួ្សាររកី្រក្។ 

៣. ការងារជន្ពិការ ១. ការរគ្ប់រគ្ងជន្ពិការ និ្ងការទតេ់ព័រ៌ាន្សេវាសាត រេទធភាពពេក្េម 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងចងរក្ងទិន្នន័្យជន្ពិការរកី្រក្ ជន្ពិការភាពទូសៅ ស្ដេតី
ពិការ កុ្ារពិការ និ្ងកី្ឡាក្រជន្ពិការ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់ព័រ៌ាន្អាំពីសេវាក្េមេរាប់ជន្ាន្ពិការភាព 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទតេ់ព័រ៌ាន្ការសេនីេុាំទតេ់សេវាសាត រេទធភាពពេក្េម
ដ្េ់ជន្ពិការ។ 

៤. ការងារសបឡាជារិ  
    អរីរយុទធជន្ និ្ង 
    សបឡាជារិ   េន្តិេុខ   
    េងគេ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណសេីេុខេញ្ញញ សបឡាជារិអរីរយុទធជន្ 
និ្ងសបឡាជារិេន្តិេុខេងគេេរាប់េស្ដន្តីោជការេុីវេិ 
− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យនិ្វរតជន្ (និ្វរតជន្ចាេ់ ងមី ផ្ទៃ េ់បតូរទីេាំសៅ ទទួេ
េរណភាព ឬនិ្វរតជន្ររូវបាន្េុបស ម្ ុះ) 

− រគ្ប់រគ្ងេាិរិ ាេដ្ឋន្ ររួរពិនិ្រយសាា ន្ភាពអរីរយុទធជន្រគ្ប់
របសភទ និ្ងរគួ្សារ 
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− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំសទទរេាំសៅដ្ឋឋ ន្របេ់អរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្សារ  
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំេុបស ម្ ុះអរីរយុទធជន្ខដ្េទទួេេរណភាព 
− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យជន្បារ់បង់េេបទវជិាជ ជីវៈ  
− រគ្ប់រគ្ងអនក្សៅក្នុងបន្ទុក្របេ់និ្វរតជន្ និ្ងជន្បារ់បង់េេបទវជិាជ ជីវៈ 
ឬអនក្សៅក្នុងបន្ទុក្របេ់េពនិ្វរតជន្ និ្ងេពជន្បារ់បង់េេបទ
វជិាជ ជីវៈ ាន្របពន្ធ កូ្ន្  

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំេុបស ម្ ុះអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្សារ ខដ្េទុរ   
េុពេភាពទទួេរបបេន្តិេុខេងគេ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំេុបស ម្ ុះអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្សារ ខដ្េេិន្បាន្
សបីក្របាក់្របបេន្តិេុខេងគេរបេ់ខៃួន្សដ្ឋយោម ន្េូេសហរុ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងសេនីេុាំបញ្ចូ េ ឬេុបអនក្ក្នុងបន្ទុក្អរីរយុទធជន្ និ្ង
រគួ្សារ សដី្េបបីាន្ទទួេរបបឧបរាេភរបចាាំខខ 

− រគ្ប់រគ្ង និ្ងទទួេេាំសណីអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្សារ ខដ្េបាន្
សបាុះបង់របបេន្តិេុខេងគេ 

− េហការជាេួយេាគ្េអរីរយុទធជន្ក្េពុជាក្នុងការបញ្ចូ េ ឬេុប
អរីរយុទធជន្ពីេាជិក្េាគ្េអរីរយុទធជន្ក្េពុជា 

− រគ្ប់រគ្ងព័រ៌ាន្អរីរយុទធជន្េរាប់ទទួេសេវាេុខភាព ឬសេវា
នានាពីរដ្ឋ 

− េហការជាេួយធនាោរថ្ដ្គូ្ក្នុងការរគ្ប់រគ្ង សបីក្ទតេ់របបេន្តិេុខ
េងគេ។ 

៥. ការងារអរីរយុទធជន្ 
និ្ងរគ្សួារ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងក្ាំណរ់អរតេញ្ញញ ណអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្សារ 
− របេូេទិន្នន័្យពីសាា ន្ភាពជីវភាព និ្ងររេូវការរបេ់អរីរយុទធជន្ 
និ្ងរគួ្សារជន្ពេីេរណៈ 

− ទតេ់សេវាសឆៃីយរបនឹ្ងររេូវការជាក់្ខេតងរបេ់អរីរយុទធជន្ និ្ង
រគួ្សារជន្ពេីេរណៈ 

− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យអរីរយុទធជន្ និ្ងរគួ្សារខដ្េទទួេទទុះ។ 
៦. ការងារេណឌ េសាត រ         
នី្រិេេបទ 

១. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងេហការជាេួយេណឌ េសាត រនី្រិេេបទោជធានី្ សខរត 
− រគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យអនី្រិជន្ទាំនាេ់នឹ្ងចាប់ 
− រគ្ប់រគ្ង ាេដ្ឋន្អនី្រិជន្ខដ្េបាន្សាត រនី្រិេេបទសដ្ឋយសារ
សញៀន្សរគ្ឿងសញៀន្សរកាយេាហរណក្េមសៅេហគ្េន៍្។ 

៧. ការងារេាគ្េ        
េនុ្េសវយ័ចាេ់ 

១. ការរគ្ប់រគ្ងទិន្នន័្យេនុ្េសវយ័ចាេ់ក្នុងេហគ្េន៍្ 
− រគ្ប់រគ្ង និ្ងរេង់ទិន្នន័្យ េាជិក្ េាជិកាេាគ្េេនុ្េសវយ័ចាេ ់
− ទសពែទាយេក្ខន្តិក្ៈេាគ្េេនុ្េសវយ័ចាេ់ 
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− ាេដ្ឋន្ររួរពិនិ្រយ និ្ងវាយរថ្េៃការសរបីរបាេ់ងវកិាវភិាគ្ទន្របេ់
េាគ្េេនុ្េសវយ័ចាេ់។ 

៨. ការងាររររួពិនិ្រយ
េណឌ េខងទាំកុ្ារ
របេ់អងគការេិន្ខេន្ 

    រដ្ឋឋ ភិបាេ 

១. ការររួរពិនិ្រយេណឌ េខងទាំកុ្ាររបេ់អងគការេិន្ខេន្រដ្ឋឋ ភិបាេ។ 

 វិស័យ្សុខាភិបាល 

១. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ 
 

១. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីាាំងបន្ទប់ពិនិ្រយ
ស្ដេតីាន្ថ្ទទសពាុះេុន្ និ្ងសរកាយេរាេ  

២. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីាាំងបន្ទប់  
     ពាបាេសដ្ឋយចេនា  
៣. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីាាំងបន្ទប់ខងទាំជាំងឺ  
៤. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរស ម្ ុះឱេងការ ីឬ 
     បតូរាច េ់ទុន្ថ្ន្ឱេងសាា ន្រង “ក្”  
៥. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ របន្តេុពេភាពឱេងសាា ន្រង “ខ” 
៦. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីាាំងបន្ទប់ 
     ពាបាេជាំងឺារ់សធមញ 
៧. ទតេ់េិខិរអនុ្ញ្ញញ រសេនីេុាំសបីក្ងមី បន្តេុពេភាព និ្ងបតូរទីាាំងបន្ទប់ 
     ពាបាេជាំងឺទូសៅ  
៨. ទតេ់វញិ្ញញ បន្បររបញ្ញជ ក់្អនាេ័យចាំណីអាហារាេសភាជនី្យដ្ឋឋ ន្ និ្ង 
អាហារដ្ឋឋ ន្ក្នុងរេុក្ ឬអាហារដ្ឋឋ ន្សទេចរណ៍ខដ្េាន្ចាំណុុះររឹេ៥០នាក់្។ 
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 វិស័យ្កិចចការនារើ 
១.ការងាររេីត និ្ងកុ្ារ ១. ការេរេបេរេួេ ទប់សាក រ់ និ្ងសដ្ឋុះរសាយអាំសពីហងិាសេីស្ដេតី និ្ងកុ្ារ 

និ្ងការជួញដូ្រស្ដេតី និ្ងកុ្ារ 
២. ការរគ្ប់រគ្ង និ្ងរបេូេទិន្នន័្យស្ដេតី និ្ងកុ្ារសៅាេេូេដ្ឋឋ ន្ 
៣. ការអប់រ ាំទសពែទាយអាំពីេិទធិស្ដេតី និ្ងកុ្ារ សដី្េបសីេីក្ក្េពេ់េីេធេ៌េងគេ 
និ្ងេេធេ៌សយន្ឌ័្រ។ 

 វិស័យ្ធម្ាការ និងសាសនា 
១. ការងារធេមការ និ្ង
សាេនា 

១. ការពិនិ្រយ និ្ងទរេ់ទិដ្ឋឋ ការេាំសណីេុាំបួេ 
២. ការសរៀបចាំបសងកីរគ្ណៈក្េមការអាចារយ និ្ងគ្ណៈក្េមការវរត 
៣. ការេហការសងរេភាេងឃសដ្ឋុះរសាយអធិក្រណ៍សទសងៗាេវរត 
៤. ការសេីក្ក្េពេ់ការងារពុទធសាេនា និ្ងសាេនាសទសងៗសទៀរ 
៥. ការេរេបេរេួេេក្េមភាព និ្ងក្េមវធីិសាេនាសទសងៗ 
៦. ការទប់សាក រ់ការថ្រអងាគ េអាណ្តធិបសរយយ។ 

  វិស័យ្ការងារ និងបណ្តុ ោះបណាត លវិជាជ ជីវៈ 
១. សេវាការងារ និ្ងទីទារ
ការងារ 

១. ទសពែទាយសេវាការងារ និ្ងព័រ៌ាន្ទីទារការងារ។ 

២. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ ១. ការចុុះបញ្ជ ិកាសេៀវសៅរបចាាំរគឹ្ុះសាា ន្(ក្េមក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្) 
២. ការចុុះបញ្ជ ិកាសេៀវសៅសបីក្របាក់្(ក្េមក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្) 
៣. ការចុុះបញ្ជ ិកាសេៀវសៅចុុះនាេសក្មងអាយុ ១២ឆ្ន ាំ ដ្េ់សរកាេ ១៥ឆ្ន ាំ (ក្េម
ក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្) 

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

៥. ការទតេ់ទិដ្ឋឋ ការជូន្រកុ្េហុ៊ន្ខដ្េសេនីេុាំសរបីរបាេក់្េមក្រនិ្សយាជិរវយ័សក្មង 
(ក្េមក្រនិ្សយាជិររិចជាង៨នាក់្)។ 

 វិស័យ្វបបធម្  និងវិចគិ្តសិលបៈ 
១. ការងារវបបធេ៌ និ្ង 
     វចិិររេិេបៈ 

១. ការការពារ និ្ងអភិរក្សទីទួេបុោណខដ្េាន្េក្ខណៈជារបវរតិសាស្ដេតក្នុង
េូេដ្ឋឋ ន្ 
២. ការខងរក្ាការពារ និ្ងសេីក្ក្េពេ់េេបរតិវបបធេ៌ក្នុងេូេដ្ឋឋ ន្ 
៣. ការទប់សាក រ់ោេ់េក្េមភាពបាំផ្ទៃ ញេេបរតិវបបធេ៌ េក្េមភាពទសពែទាយ
ភាពយន្រវសីដ្អូខដ្េប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ទាំសន្ៀេទាៃ ប់ និ្ងរបថ្ពណីជារិ 
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 ៤. ការបាំទុេរបជាជន្ េហាជន្ក្នុងេូេដ្ឋឋ ន្ចូេរេួក្នុងេក្េមភាពវបបធេ៌ 
និ្ងការសរៀបចាំពិធីបុណយរបថ្ពណីជារិ 

៥. ការទប់សាក រ់ជារបចាាំចាំសពាុះការបាំទៃិចបាំផ្ទៃ ញ ការេួច និ្ងការសធែីចោចរណ៍
ជួញដូ្រទេិរទេវបបធេ៌ខុេចាប់ 

៦. ការពរងឹង និ្ងពរងីក្វបបធេ៌សៅាេវរតអាោេ។ 
២. ការទតេ់សេវារដ្ឋបាេ ១. ក្េមវធីិេខេតងសទសងៗ (សរៅទៃូវការ) 

− ការរបគ្ាំរស្ដន្តីសៅទីសាធារណៈេក្ខណៈជារិ 
− ការេខេតងទេសនី្យភាពសលាខ ន្ េក់្េាំបុររ 
− ការេខេតងសលាខ ន្រគ្ប់ទរេង់ 
− អាជីវក្េមោ ាំក្ាំសាន្ត េក់្េាំបុររ។ 

២. ការបញ្ញច ាំងភាពយន្ត វសីដ្អូ (ទាយពាណិជជក្េម ក្ាំដ្រពិធីបុណយសទសងៗ  
     និ្ងក្ាំដ្រសភាៀវ) 
៣. អាជីវក្េមេក់្ ជួេសាន ថ្ដ្ភាពយន្ត វសីដ្អូ 

− ហាងេក់្ ជួេេុីឌី្ វេុីីឌី្ ឌី្វឌីី្ 
− អោរេក់្េុីឌី្ វេុីីឌី្ ឌី្វឌីី្។ 

៤. សាៃ ក្េញ្ញញ អាជីវក្េម 
− ផ្ទទ ាំងយសីហារគ្ប់របសភទ ទាំហាំចាប់ពី៤ខេ៉ាររកាសរ ៉ាចុុះសរកាេ 
− ប័ណណរបកាេទាយពាណិជជក្េម(Poster) 
− ផ្ទទ ាំងរូបភាព និ្េិរតេញ្ញញ សទសងៗចាប់ពីទាំហាំ៤ខេ៉ាររកាសរ ៉ាចុុះសរកាេ 
− បដ្ឋទាយពាណិជជក្េម។ 

៥. ការទតេ់អាជាា ប័ណណ (ទេិរសាៃ ក្េញ្ញញ  ផ្ទទ ាំងេញ្ញញ  ផ្ទទ ាំងទាយពាណិជជក្េម) 
៦. អាជីវក្េមសរគ្ឿងបាំពងេសេៃង (ជួេធុងបាេ់ និ្ងឧសគ្ោេន្េពទ) 
៧. អាជីវក្េមេក់្សេៀវសៅ (បណ្តណ ោរខដ្េាន្ថ្ទទរក្ឡាសរកាេ៥០ខេ៉ាររកាសរ ៉ា) 
៨. អាជីវក្េមេិេបៈេូន្រូប 

− ទីាាំងទេិរ និ្ងេក់្ចាៃ ក់្ ពុេពេុីេ៉ាងរ៍ 
− ទីាាំងទេិរ េក់្ចាៃ ក់្ាន ងេិលា 
− ជាងគ្ាំនូ្រ។ 

៩. អាជីវក្េមងររូប (ទទុះ ឬអោរទតិររូប ងររូប ងរវសីដ្អូ) 
១០. អាជីវក្េមការ់េក់្ អុ៊រេក់្ េេែរក្ចក្ និ្ងេាែ ងការ (ហាង)។ 

 
 
 
 

 



NASLA



NASLA



NASLA




