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យស្ចកតីយផ្តើម្ 

ឯកសា ម្រឹកាមោរល់ស តីរីមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់មនោះ គឺជាឧរក ណ៍សម្ារ់អ្ែករណតុ ោះរណ្តត ល 

និងេស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ផ្ែលន តល់កា រណតុ ោះរណ្តត ល និងរំម្ទ ែល់ម្កុេម្រឹកា កែុងកា ម ៀរចំ កា ម្ា រ ធ 

និងកា វាយតនេែមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។ ាតិកា រស់ឯកសា ម្រឹកាមោរល់មនោះម្តូវានម ៀរម ៀងម ើង 

មដាយមោងមៅមលើឯកសា រមច ចកមទសស តីរីមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ ផ្ែលានរមង កើតម ើងមដាយមលខាធិកា ដាា ន 

ននគណៈកាម ធិកា ជាតិសម្ារ់កា អ្ភិវឌ្ឍតាេផ្ររម្រជាធិរមតយយមៅថ្នែ ក់មម្កាេជាតិ មដាយានជំនួយរមច ចកមទសរី 

កេមវិធីសហភារអ្ឺ  ុរ មែើេបីមលើកកេពស់កា រំមរញកា ងា  គណមនយយភារ និងកា ចូល ួេ រស់ម្រជារល ែ ា។ 

ឯកសា ម្រឹកាមោរល់មនោះានដាក់រញ្ចលូមេម ៀនតម្េង់ទិសមលើឯកសា រមច ចកមទសស តីរីមវទិកានសរ វនាយ និង 

រិមម្រោះមោរល់ និងម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មដាយ ួេានមេម ៀនចំនួន៨។ ជាអ្នុសាសន៍ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅគួ រិភាកា និងម្រេមម្រៀងជាេួយរែ មលើម្រធានរទសម្ារ់កា  

ម្រឹកាមោរល់រន្ទា រ់រីមេម ៀនតម្េង់ទិស។ មលើសរីមនោះមទៀត ម្រធានរទសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មនសងៗមទៀតអាចនឹង 

ម្តូវានម្រឹកាមោរល់មៅនថ ៃជាេួយរែ មដាយមោងមៅមលើមរលមវលា រស់ម្កុេមរលមៅ។ 

យរលរំណង 

មែើេបីជាជំនួយែលេ់ស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលក់ែុងកា ជួយរំម្ទែល់ម្កុេម្រឹកាមែើេបីម ៀរចំមវទិកា ម្ា រ ធ 

មវទិកា និងរំមរញកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើរន្ទា រ់រីកា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។ ឯកសា មនោះរផ្ន ែេមៅមលើ  

ឯកសា រមច ចកមទសស តីរីមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ សម្ារ់ន តល់កា ម្រឹកាមោរល់ែល់ម្កុេម្រឹកា និងអ្ែកាក់រ័ន ធ 

ន្ទន្ទម្រករមដាយម្រសិទធិភារ។  
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រចនាស្ម្ព័នធននឯកសារប្រឹកាយោរល់ 

ឯកសា ម្រឹកាមោរល់មនោះម្តូវានម ៀរចំម ើងែូចខាងមម្កាេ ៖ 

- មេម ៀនតម្េង់ទិស ៖ រងាា ញរីទិែ ាភារ ួេននឯកសា រមច ចកមទសស តីរីមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។ 

- កា ម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទ និងកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល ់គឺមែើេបីកំណត់ និងម្រេមម្រៀងជាេួយម្កុេមរលមៅ 

មលើម្រធានរទ និងកាលរ  ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់។ 

- ផ្ន ែកទី១ ៖ កា មម្តៀេម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ រណ៌ន្ទរី វិធីសាស្រស ត និងែំមណើ កា  មែើេបីន តល់កា  

ម្រឹកាមោរល់ែល់ម្កុេមរលមៅមដាយមតត តជាសំខាន់មលើកា ម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រស ត 

អ្ែកសម្េរសម្េួល រញ្ជីម ម្ ោះអ្ែកចូល ួេ ទីកផ្ន ែងម្ា រ ធមវទិកា មសចកតីម្ាងថ វិកា រទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា 

ចំណចុសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវ រាយកា ណ៍ និងកា ផ្រងផ្ចកកា ងា កែុងកា ម ៀរចំមវទិកា។ កែុងផ្ន ែកមនោះាន៥មេម ៀន ៖ 

 មេម ៀនទី១ ៖ កំណត់ម្រធានរទ និងមរលមវលាមែើេបីម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា (ឯកសា  

រមច ចកមទសផ្ន ែកទី១ ជំហានទី១ សម្ារ់ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល និងន្ទយក ែ ាាល) 

 មេម ៀនទី២ ៖ កា ម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រស ត រញ្ជីម ម្ ោះអ្ែកចូល ួេ ទីកផ្ន ែង ថ វិកា រទរញ្ហជ  

សម្ារ់មវទិកា រញ្ហា ផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍ និងកា កំណត់អ្ែកសម្េរសម្េួល     [ឯកសា រមច ចកមទស ផ្ន ែកទី១ 

ជំហាន១-៥ សម្ារ់ ន្ទយក ែ ាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែុ (រាជធានី មេតត) ឬ ម្រធានកា  ិោល័យ 

 ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែុ  (ម្កុង ម្សុក េណឌ )] 

 មេម ៀនទី៣ ៖  កា ម ៀរចំ និងដាក់មសចកតីម្ាងឯកសា ជូនម្កុេម្រឹការិនិតយ និងសមម្េច (ឯកសា រមច ចកមទស   

ផ្ន ែកទី១ ជំហានទី៦ សម្ារ់ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែ ាាល) 

 មេម ៀនទី៤ ៖  កា ផ្រងផ្ចកភា កិច ចេុនមរលម្ា រ ធមវទិកា [ឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី១ ជំហានទី៧  សម្ារ់ 

ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែុ (រាជធានី មេតត) 

ឬម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែុ  (ម្កុង ម្សុក េណឌ)]។ 

 មេម ៀនទី៥ ៖ កា រញ្ហជ ក់ម ើង វិញរីកា ផ្រងផ្ចកភា កិច ចសម្ារ់កា ម្ា រ ធមវទិកា (ឯកសា រមច ចកមទស ផ្ន ែកទី១ 

ជំហានទី៨ សម្ារ់ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវសំខាន់ )ៗ 
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- ផ្ន ែកទី២ ៖ កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ ានេួយមេម ៀន ផ្ែលរណ៌ន្ទរីកិច ចកា  រស ់

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលគ់ួ មធ វើកែុងកំ ុងមរលម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

និងរនយល់អ្ំរីែំមណើ កា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំរន្ទា រ់រីកា ម្ា រ ធមវទិកា (ឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី២)។ 

 មេម ៀនទី៦ ៖  កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ [ឯកសា រមច ចកមទស ផ្ន ែកទី២  សម្ារ់ 

សាជិកម្កុេម្រឹកាទំងអ្ស់ ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែុ 

(រាជធានី មេតត) ឬម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែ ុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវសំខាន់ៗ] 

- ផ្ន ែកទី៣ ៖ កិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើរន្ទា រ់រីកា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់  ម ៀររារ់រី វិធីសាស្រស ត និង 

ែំមណើ កា កែុងកា ន តល់កា ម្រឹកាមោរល់ែល់ម្កុេមរលមៅកែុងកា រំមរញកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើរន្ទា រ់រីមវទិកា។ 

កែុងផ្ន ែកមនោះាន២មេម ៀន ៖ 

 មេម ៀនទី៧ ៖ សមង េរសំមណើននមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ (ឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី៣ ជំហានទី១  

សម្ារ់គណៈអ្ភិាល) 

 មេម ៀនទី៨ ៖ កា នសរ វនាយ ាយកា ណ៍មវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ (ឯកសា រមច ចកមទស ផ្ន ែកទី៣ 

ជំហានទី២ និងទី៣ សម្ារ់ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងគណៈអ្ភិាល) 
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យម្យរៀនតប្ម្ង់ទិស្យលើឯកសាររយចេកយទស្ស្តីពីយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់ 

មរលរំណង មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះម្កុេមរលមៅនឹង ៖ 

 យល់ែឹងរីទិែ ាភារទូមៅននមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

 រញ្ហជ ក់មលើចំណចុផ្ែលេិនទន់ចាស់លាស់កែុងឯកសា រមច ចកមទស 

សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង 

ម្កុេមរលមៅ សាជិកម្កុេម្រឹកាទំងអ្ស់ គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល និងន្ទយកទីចាត់កា  

ហិ ញ្ ញវតែុ (សម្ារ់រាជធានី មេតត) ឬម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែុ 

(សម្ារ់ម្កុង ម្សុក េណឌ ) 

 

 យៈមរល ៣មា៉ោ ង៣០ន្ទទ ី

 

 

 

ែំមណើ កា  ៖ 

មា៉ោ ង  វិធីសាស្រស ត សកេមភារ 
សាា  ៈ 

អ្ែកទទួល 

េុសម្តូវ 

8:00-8:20 

រិភាកា 

មរញអ្ង គ 

១. មសចកតីមន តើេ (២០ន្ទទី) 

 េតិសាវ គេន៍ (តំណ្តងគ.ជ.អ្.រ ឬ េស្រន តីសម្េរ 

សម្េួល និងម្រឹកាមោរល)់ 

 េតិមរើកវគ គ (ម្រធានម្កុេម្រឹកា) 

 កា ផ្ណន្ទេំ ែនួ 

  វិន័យសម្ារ់វគ គ 

 មរលរំណង និង មរៀរវា ៈ រស់វគ គតម្េង់ទិស  

 

 

 

រទរងាា ញមលើ 

ម្កដាសតា ងំធំទី១ 

ឬ សាែ យទី១ 

 

8:20-8:35 

រិភាកា 

មរញអ្ង គ 

២. សំណ ួរំនុស (១៥ន្ទទី) 

 មហតុអ្វីម្កុេម្រឹកាម្តូវម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ 

និងរិមម្រោះមោរល់? 

 មតើម្តូវម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះ 

មោរល់ោ៉ោ ងែូចមេតចមែើេបឲីានកា ចូល ួេ?  

 

ម្កដាសតា ងំធំទី២ 

ឬសាែ យទី២ 

(សំណ ួ) 

ហ វឺត 

 

 

 

8:35-8:50 

 

រិភាកា 

មរញអ្ង គ 

៣. រទរងាា ញអ្ំរីទិែ ាភារទូមៅននឯកសា រមច ចកមទស  

 សំណ ួ-ចមេែើយ (១៥ន្ទទី) 

រទរងាា ញមលើ 

ម្កដាសតា ងំធំទី៣ 

ឬសាែ យទី៣ 
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8:50-9:35 ម្កុេរិភាកា 

៤. ម្កុេរិភាកា (៤៥ន្ទទី) 

 ផ្ចកអ្ែកចូល ួេជា៤ ឬ៥ម្កុេតាេកា ជាក់ផ្ស តង 

 ម្កុេទំងអ្ស់អានផ្ន ែកទី១ជំហាន១-៣ 

មហើយមឆ ែើយសំណ ួខាងមម្កាេ៖ (២០ន្ទទី) 

- ចូ ម ៀររារ់រីតួន្ទទី និងកា ទទួលេុសម្តូវ 

 រស់តួអ្ង គសំខាន់ៗមៅកែុ ងជំហាននីេួយ? 

- មតើសកេមភារមៅកែុ ងជំហាននីេួយៗម្តូវមធ វើមៅ

មរលណ្ត និងទទួលានលទធនលសំខាន់  ៗ

អ្វីេ ែោះ?  

 េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ មម្ជើស 

ម  ើសម្កុេណ្តេួយ ផ្ែលរិភាកាានល អមែើេបីមធ វើ 

រទរងាា ញកែុងម្កុេធំមហើយម្កុេផ្ែលមៅមម្កាយៗ 

រផ្ន ែេចមេែើយណ្ត ផ្ែលម្កុេេុនៗេិនានមលើក 

រ៉ោុមណ្តណ ោះ (១៥ន្ទទី)។ 

 េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ន តល់ 

ឱកាសឲអ្ែកចូល ួេ រញ្ហជ ក់ចំណចុផ្ែលេិនទន់ 

ចាស់ (១០ន្ទទី)។ 

ម្កដាសតា ងំធំទី៤ 

ឬសាែ យទី៤ 

(សំណ ួ) 

ហ វឺតកាត  មេៀន 

ឯកសា រមច ចក 

មទស 

 

 

9:35-9:50 

រិភាកា 

មរញអ្ង គ 

៥. រទរងាា ញអ្ំរីឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី១ ជំហាន៤-៦ 

 សំណ ួ-ចមេែើយ (១៥ន្ទទី) 

រទរងាា ញមលើ 

ម្កដាសតា ងំធំទី៥ 

ឬសាែ យទី៥ 

 

9:50-10:10 សម្ាក 

10:10-

10:35 
រិភាកាជាគ ូ

៦. រិភាកាជាគូ (២៥ន្ទទី) 

 េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលឲ់អ្ែក 

ចូល ួេអានជាគូឯកសា រមច ចកមទស ផ្ន ែកទី១ 

ជំហាន៧ និង៨ 

 គូនីេួយៗម្តូវសួ  និងមឆ ែើយសំណ ួខាងមម្កាេៈ 

(១០ន្ទទី) 

- ចូ ម ៀររារ់រីតួន្ទទី និងកា ទទួលេុសម្តូវ 

 រស់តួអ្ង គសំខាន់ៗមៅកែុ ងជំហាននីេួយៗ ? 

- មតើសកេមភារមៅកែុ ងជំហាននីេួយៗម្តូវមធ វើមៅ

ហ វឺត 

កាត  មេៀន 

ឯកសា រមច ចក 

មទស 

រទរងាា ញមលើ 

ម្កដាសតា ងំធំទី៦ 

ឬសាែ យទី៦ 
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មរលណ្ត និងទទួលានលទធនលសំខាន់  ៗ

អ្វីេ ែោះ?  

 េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលស់មង េរ 

ផ្ន ែកទី១ ជំហាន៧ និង៨ មលើម្កដាសតា ងំធំ 

មហើយម្កុេមរលមៅអាចសួ រញ្ហជ ក់(១៥ន្ទទី) 

10:35-

10:50 

រិភាកា 

មរញអ្ង គ 

៧. រទរងាា ញអ្ំរីឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី២ 

កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ (១៥ន្ទទី) 

 សំណ ួ និងចមេែើយ 

 

រទរងាា ញមលើ 

ម្កដាសតា ងំធំទី៧ 

ឬសាែ យទី៧ 

 

10:50-

11:25 
ម្កុេរិភាកា 

ជមម្េើសទី១ ៖ 

៨. ម្កុេរិភាកា (៣៥ន្ទទី) 

 ផ្ចកអ្ែកចូល ួេជា៤ ឬ៥ម្កុេតាេកា ជាក់ផ្ស តង 

 ម្កុេទំងអ្ស់អានឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី៣ 

ជំហាន១-៣ មហើយមឆ ែើយសំណ ួខាងមម្កាេ៖ 

(១៥ន្ទទី) 

- ចូ ម ៀររារ់រីតួន្ទទី និងកា ទទួលេុសម្តូវ 

 រស់តួអ្ង គសំខាន់ៗមៅកែុ ងជំហាននីេួយៗ ? 

- មតើសកេមភារមៅកែុ ងជំហាននីេួយៗម្តូវមធ វើមៅ

មរលណ្ត និងទទួលានលទធនលសំខាន់  ៗ

អ្វីេ ែោះ?  

  េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ មម្ជើស 

ម  ើសម្កុេណ្តេួយ ផ្ែលរិភាកាានល អមែើេបីមធ វើ 

រទរងាា ញកែុងម្កុេធំ មហើយម្កុេផ្ែលមៅ 

មម្កាយៗរផ្ន ែេចមេែើយណ្ត ផ្ែលម្កុេេុនៗេិន 

ានមលើករ៉ោុមណ្តណ ោះ (១០ន្ទទី)។ 

 េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ន តល់ 

ឱកាសឲអ្ែកចូល ួេរញ្ហជ ក់ចំណចុផ្ែលេិនទន់ 

ចាស់(១០ន្ទទី)។ 

ជមម្េើសទី២ ៖ 

៩. កា រិភាកាមរញអ្ង គ (៣៥ ន្ទទី) 

 មម្ជើសម  ើសសិកាេ កាេ៣ន្ទក់ឱយអានឯកសា រមច ចក 

ម្កដាសតា ងំធំ 

ទ៤ី ឬសាែ យទី៤ 

(សំណ ួ) 

ហ វឺត 

កាត  មេៀន 

ឯកសា រមច ចក 

មទស 
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មទសននផ្ន ែកទី៣ ជំហានទី១-៣ មហើយាែ ក់ 

ម្តូវអានេួយជំហាន។ 

 រន្ទា រ់រីសិកាេ កាេអានចរ់ជំហានទី១ េស្រន តីសម្េរ 

សម្េួល និងម្រឹកាមោរលម់្តូវសួ នូវសំណ ួែូច 

ខាងមម្កាេ ៖ 

- ចូ ម ៀររារ់រីតួន្ទទី និងកា ទទួលេុសម្តូវ 

 រស់តួអ្ង គសំខាន់ៗមៅកែុ ងជំហាននីេួយៗ ? 

- មតើសកេមភារមៅកែុ ងជំហាននីេួយៗម្តូវមធ វើមៅ

មរលណ្ត និងទទួលានលទធនលសំខាន់  ៗ

អ្វីេ ែោះ?  

 សម្ារ់ជំហានទី២ និងទី៣ អ្នុវតតែូចជំហានទី១ 

11:25-

11:30 

រិភាកា 

មរញអ្ង គ 

១០. រិទកេមវិធ ី   

សំរល ់៖ 

- ម្កដាសតា ងំធំទី១: មរលរំណង និង មរៀរវា ៈននវគ គតម្េង់ទិស (ានសាែ យរទរងាា ញម្សារ់) 

- ម្កដាសតា ងំធំទី២: សំណ ួរំនុស (ានសាែ យរទរងាា ញម្សារ់) 

- ម្កដាសតា ងំធំទី៣: រទរងាា ញរីទិែ ាភារទូមៅននឯកសា រមច ចកមទស (ានសាែ យរទរងាា ញម្សារ់) 

- ម្កដាសតា ងំធំទី៤: សំណ ួសម្ារ់រិភាកាម្កុេ (ានសាែ យរទរងាា ញម្សារ់) 

- ម្កដាសតា ងំធំទី៥: រទរងាា ញផ្ន ែកទី១ ជំហាន៤-៦ (ានសាែ យរទរងាា ញម្សារ់) 

- ម្កដាសតា ងំធំទី៦: សមង េរផ្ន ែកទី១ ជំហាន៧ និង៨ (ានសាែ យរទរងាា ញម្សារ់) 

- ម្កដាសតា ងំធំទី៧: រទរងាា ញផ្ន ែកទី២ កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

(ានសាែ យរទរងាា ញម្សារ់) 
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ឯកសា ទី១ ៖ កេមវិធីសម្ារ់វគ គតម្េង់ទិសស តីអ្ំរីមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

មា៉ោ ង សកេមភារ អ្ែកទទួលេុសម្តូវ 

8:00-8:20 

១. មសចកតីមន តើេ   

 េតិសាវ គេន៍ (តំណ្តង គ.ជ.អ្.រ ឬ េស្រន តីសម្េរសម្េួល 

និងម្រឹកាមោរល)់ 

 េតិមរើកវគ គ (ម្រធានម្កុេម្រឹកា) 

 កា ផ្ណន្ទេំ ែនួ 

 រទរញ្ហជ សម្ារ់វគ គ 

 មរលរំណង និង មរៀរវា ៈ រស់វគ គតម្េង់ទិស  

 

8:20-8:35 

២. សំណ ួរំនុស 

 មហតុអ្វីម្កុេម្រឹកាម្តូវម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់? 

 មតើម្តូវម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ោ៉ោ ងែូចមេតច  

មែើេបឲីានកា ចូល ួេនុលនុស?  

 

 

8:35-8:50 

៣. រទរងាា ញអ្ំរីទិែ ាភារទូមៅននឯកសា រមច ចកមទស  

 សំណ ួ និងចមេែើយ 

 

8:50-9:35 
៤. ម្កុេរិភាកា  

 ឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី១ជំហាន១-៣ 

 

 

9:35-9:50 

៥. រទរងាា ញអ្ំរីឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី ១ ជំហាន៤-៦ 

 សំណ ួ និងចមេែើយ  

 

9:50-10:10 សម្ាក  

10:10-10:35 
៦. រិភាកាជាគូ  

 ឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី១ ជំហាន៧ និង៨ 

 

10:35-10:50 

៧. រទរងាា ញអ្ំរីឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី ២ កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ  

     និងរិមម្រោះមោរល ់ 

 សំណ ួ និងចមេែើយ 

 

10:50-11:25 ៨. ម្កុេរិភាកា  

 ឯកសា រមច ចកមទសផ្ន ែកទី៣ ជំហាន១-៣ 

 

11:25-11:30 ៩. រិទកេមវិធ ី  
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ការប្ពម្យប្ពៀងយលើប្រធានរទ និងកម្មេិធីស្ប្មារ់ការប្រឹកាយោរល់ 

ម្រធានរទ កា ម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទ និងកេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល ់ សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង 

មរលរំណង មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះេស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅ 

ម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទ និងកេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មែើេបីជួយរំម្ទែល ់

ម្កុេម្រឹកា កែុងកា ម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល។់ 

 

ម្កុេមរលមៅ 

 

ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែុ (សម្ារ់ 

រាជធានី មេតត) ឬ ម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែុ (សម្ារ់ម្កុង ម្សុក េណឌ ) 

 

 យៈមរល ១មា៉ោ ង៣០ន្ទទ ី  

ែំមណើ កា  

(១មា៉ោ ង១៥ន្ទទី) 

 

សំ្ណរួរំផុ្ស្(៦០នាទ)ី 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ចារ់មន តើេមដាយសួ សំណ ួែូចខាងមម្កាេ ៖ 

 មតើានជំហានសំខាន់ៗអ្វីេ ែោះកែុងកា ម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និង 

រិមម្រោះមោរល់? 

 មតើានជំហានណ្តេ ែោះផ្ែលមលាក មលាកម្សីម្តូវកា រំម្ទរមច ចកមទសរផ្ន ែេ? 

សំរល់៖ មែើេបីជួយេស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ កែុងកា សម្េរសម្េួល 

ជាេួយម្កុេមរលមៅ មលើកា ម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទ និងកេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកា 

មោរល់ម្រម្រឹតតិមៅមដាយ លូន សូេរិនិតយមេើលមលើឧរក ណ៍ជំនួយអ្ំរីលទធនល ួេ 

និងម្ករេណឌ មរលមវលា សម្ារ់កា ម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

មៅទំរ័ ទី១៧ និង១៨។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលក់ត់ម្តារាល់សំណ ួ និងរងាា ញម្រធានរទសម្ារ់ 

ម្រឹកាមោរល ់ផ្ែលានមស ែើម ើង (ផ្ន ែកទី១ និងផ្ន ែកទី៣ ស ុរ៨មេម ៀន)។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមង េរ និងម្រេមម្រៀងចុងមម្កាយមលើម្រធានរទ 

និងកេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់។ 

 
 
 

តា ងំ ូរភារទី១ 

តា ងំ ូរភារទី២ 

តា ងំ ូរភារទី៣ 

 
 
 
 

 

ទម្េង់ទី១  

 
 
 

សមង េរ និង 

សន ែិដាា ន (១៥ន្ទទី) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សុឲំម្កុេមរលមៅសមង េរចំណចុន្ទន្ទផ្ែល 

ានម ៀនសូម្ត ៖ 

- ម្រធានរទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល ់

- កេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់កែុងកា ម ៀរចំមវទិកា 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជ ក់ជាេួយម្កុេមរលមៅនូវកាលរ  ិមច េទ 

សម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។ 

កេមវិធីសម្ារ់ 

កា ម្រឹកា 

មោរល ់
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តា ងំ ូរភារទី ១ ៖ កា មម្តៀេម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ជំហានទី ៨ ៖ មម្ជើសម  ើសអ្ែកមធ វើកំណត់មហត ុនិង 

ម ៀរចំរទរងាា ញមលើម្កដាសតា ងំធំ 

ជំហានទី ៧ ៖ ម ៀរចំលិេិតអ្មញ្ជើញ មន ញើលិេិត 

អ្មញ្ជើញ និង មរៀរវា ៈមៅម្កុេមរលមៅ 

ជំហានទី ៦ ៖ ម ៀរចំមសចកដីម្ាងឯកសា មែើេបីដាក់ជូន 

ម្កុេម្រឹកាមធ វើកា រិនិតយ  និងសមម្េច 

ជំហានទី ៥ ៖ រមង កើតរទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា 

នសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

 
ជំហានទី ៤ ៖ ម ៀរចំរញ្ជីម ម្ ោះអ្ែកផ្ែលម្តូវ 

អ្មញ្ជើញចូល ួេ មម្ជើសម  ើសទីកផ្ន ែង និងម ៀរចំថ វិកា 

ជំហានទី ៣ ៖ កំណត់អ្ែកសម្េរសម្េួល 

និងមម្ជើសម  ើស វិធីសាស្រស ដ 

ជំហានទ ី២ ៖ម ៀរចំមសចកដីម្ាង មរៀរវា ៈ 

ជំហានទី ១ ៖ កំណត់ម្រធានរទ និង មរលមវលា        

សម្ារ់ដាក់រញ្ចលូមៅកែុង មសចកដីម្ាង មរៀរវា ៈ 
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តា ងំ ូរភារទី ២ ៖ កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

 

 

 

 

 

 

តា ងំ ូរភារទី ៣ ៖ កិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើរន្ទា រ់រីកា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

កានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

 

ជំហានទ ី២ ៖ កា រិភាកា និងអ្នុេ័ត រស់ម្កុេម្រឹកាមលើសំមណើ 

ផ្ែលានមលើកម ើងកែុងមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

 

 
ជំហានទ ី១ ៖ សមង េរសំមណើផ្ែលានមលើកម ើងមៅកែុងមវទិកា 

នសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

 

 

ជំហានទ ី៣ ៖ នសរ វនាយ ាយកា ណ៍មវទិកានសរ វនាយ  
និងរិមម្រោះមោរល ់
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ទិែ ាភារ ួេននឯកសា រមច ចកមទសស តីអ្ំរីមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

 

 

 

 

កា មម្តៀេម ៀរចំ 

មវទិកានសរ វនាយ 

និងរិមម្រោះមោរល ់

កា ម្ា រ ធមវទិកា 

នសរ វនាយ និង

រិមម្រោះមោរល ់

កិច ចកា ផ្ែលម្តូវ

មធ វើរន្ទា រ់រមីវទិកា 
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ទម្េង់ទី១៖ កេមវិធសីម្ារ់ម្រឹកាមោរលក់ែុងកា ម ៀរចំមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

រាជធានី មេតតៈ........................................... 

ម្កុង ម្សុក េណឌ ......................................... 

ល  ម្រធានរទ ម្កុេមរលមៅ រំម្ទ  

 

កាលរ  ិមច េទ មា៉ោ ង ទីកផ្ន ែង កំណត់ចំណ្ត ំ

1  កា កំណត់រញ្ហា  និងមរលមវលាសម្ារ់ 

មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា  

ម្រធានម្កុេម្រឹកា 

គណៈអ្ភិាល 

និងន្ទយក ែ ាាល 

     

 

2  កា ម ៀរចំ មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រស ត 

រញ្ជីម ម្ ោះអ្ែកចូល ួេ ទីកផ្ន ែង 

រទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា 

រញ្ហា ផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍ 

និងកា កំណត់អ្ែកសម្េរសម្េួល  

ន្ទយក ែ ាាល 

និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែ ុ

(រាជធានី មេតត) 

ឬម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល

និងហិ ញ្ ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក 

េណឌ ) 

 

 

 

 

 

 

09/05/2011 

 

 

8:00-10:50 

 

កា  ិោល័យ 

ម្សុករ  ិរូ ណ៍ 

 

 

3  កា ម ៀរចំឯកសា មែើេបដីាក់ជូនម្កុេម្រឹកា 

អ្នុេ័ត 

ម្រធានម្កុេម្រឹកា 

និងន្ទយក ែ ាាល 

     

 

4  កា ផ្រងផ្ចកភា កិច ចេុនម្ា រ ធមវទិកា ម្រធានម្កុេម្រឹកា 

គណៈអ្ភិាល  

ន្ទយក ែ ាាល 

និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែ ុ

(រាជធានី មេតត)   
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ឬម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល

និងហិ ញ្ ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក 

េណឌ ) 

5  កា រញ្ហជ ក់ម ើង វិញរីកា ផ្រងផ្ចកភា កិច ច 

សម្ារ់ម្ា រ ធមវទិកា 

ម្រធានម្កុេម្រឹកា 

គណៈអ្ភិាល 

និងន្ទយក ែ ាាល 

និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវសំខាន់  ៗ

     

 

6  កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ 

និងរិមម្រោះមោរល ់

ម្រធានម្កុេម្រឹកា 

គណៈអ្ភិាល 

និងន្ទយក ែ ាាល 

និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវសំខាន់  ៗ

     

7  កា សមង េរសំមណើផ្ែលានេករី 

មវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

គណៈអ្ភិាល      

8  កា នសរ ធនាយ ាយកា ណ៍ 

មវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់

ម្រធានម្កុេម្រឹកា 

និងគណៈអ្ភិាល 

     

  



17 
 

លទឋផ្លទូយៅ និងប្ករខ័ណឌ យពលយេលាស្ប្មារ់យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់ 

 ម្ករេ័ណឌ មរលមវលា ៖ ៦សាត ហ៍េុនមវទិកាចារ់មន តើេ 

 លទធនល ៖ ក. រញ្ហា សំខាន់ៗសម្ារ់មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ េ. កាលរ  ិមច េទសម្ារ់មវទិកា គ.  យៈមរលសម្ារ់មវទិកា 

 សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ ចុោះជារ់ជាេួយម្កុេមរលមៅមែើេបីធាន្ទថ្ន រួករត់ានរញ្ហា សំខាន់ៗមៅកែុងនែេុនមរលម ៀរចំកា ម្រឹកាមោរល់រន្ទា រ ់

 ម្ករេ័ណឌ មរលមវលា ៖  ៥សាត ហ៍េុនមវទិកាចារ់មន តើេ 

 លទធនល ៖ ក.  មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ និងវាគ មិនផ្ែលអាចអ្មញ្ជើញាន េ. វិធីសាស្រស ត និងអ្ែកសម្េរសម្េួល គ.អ្ែកចូល ួេសំខាន់ៗ និងទីកផ្ន ែង ឃ.គំ ូ

មសចកតីម្ាងថ វិកា ង. រទរញ្ហជ មវទិកា និងចំណចុសំខាន់ៗសម្ារ់ ាយកា ណ ៍

 សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ េុនមរលរន តមៅមេម ៀនទី៣ េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់គួ រិនិតយមេើលជាេួយម្កុេមរលមៅ មែើេបីធាន្ទថ្ន 

លទធនលខាងមលើទំងអ្ស់សមម្េចាន ម្រេទំងានដាក់រញ្ចលូកែុង មរៀរវា ៈកិច ចម្រជុំម្រចាផំ្េ រស់ម្កុេម្រឹកាសម្ារ់រិភាកាមលើកា ម ៀរចំមវទិកា 

 ួេានឯកសា ាក់រ័ន ធជាមែើេ 

 ម្ករេ័ណឌ មរលមវលា ៖ ២សាត ហ៍េុនមវទិកាចារ់មន តើេ 

 លទធនល ៖ អ្នុេ័តមលើមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ  វិធីសាស្រស ត និងអ្ែកសម្េរសម្េួល អ្ែកចូល ួេសំខាន់ៗ ទីកផ្ន ែង មសចកតីម្ាងថ វិកា រទរញ្ហជ មវទិកា 

និងចំណចុផ្ែលម្តូវមធ វើ ាយកា ណ ៍ 

 សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ ជួរជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែ ាាលមែើេបីធាន្ទថ្នឯកសា ទំងអ្ស់ម ៀរចំ ួចរាល់សម្ារ់រិភាកា 

និងអ្នុេ័តសមង កតកា ម្រជុំម្កុេម្រឹកា និងជួរជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែ ាាលមែើេបីឆ ែោុះរញ្ហច ងំមៅមលើលទធនល និងែំមណើកា ជផ្ជកមែញមដាល 

 ម្ករេ័ណឌ មរលមវលា ៖ ម ៀរចំកា ឆ ែោុះរញ្ហជ ងំជារន្ទា ន់មម្កាយរីកិច ចម្រជុ ំរស់ម្កុេម្រឹកា 

 លទធនល ៖ រំមរញតារាងកិច ចកា សម្ារ់កា ម ៀរចំមវទិកា (េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់គួ ផ្តរាោេរផ្ន ែេមទៀតមែើេបីជួយកែុងកា កំណត ់

សកេមភារកែុងអ្ំ ុងមរលរងាា ញជាលកេណៈនន ាកែុងមែើេបីធាន្ទថ្នេស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល ់អាចអ្នុវតតសកេមភាររផ្ន ែេទំងមន្ទោះជាេួយ 

នឹងអ្ែកផ្ែលាក់រ័ន ធកែុងកា ទទួលកា ម្រឹកាមោរល ់

 សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ ចុោះជួរជាេួយម្កុេមរលមៅ មែើេបីធាន្ទថ្នរួកមគអាចរំមរញកិច ចកា ទំងអ្ស់េុនកា ម្រឹកាមោរលរ់ន្ទា រ់ចារ់មន តើេ 

 ម្ករេ័ណឌ មរលមវលា ៖ ោ៉ោ ងតិច១សាត ហ៍េុនមវទិកាចារ់មន តើេ 

 លទធនល ៖ កិច ចកា ទំងអ្ស់ ួចរាល់សម្ារ់ម្ា រ ធមវទិកា ( ួេានសកេមភារមនសងៗផ្ែលរផ្ន ែេមដាយេស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល ់

មហើយរាោេរញ្ចរ់កិច ចកា រំម្ទទំងមនោះមៅកែុងសាត ហ៍មនោះ) 

 

មេម ៀនទី១ 

 

 

មេម ៀនទី២ 

 

 

 

មេម ៀនទី៣ 

 

 

មេម ៀនទី៤ 

 

 

មេម ៀនទី៥ 
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 សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ រិនិតយមេើលកិច ចកា ផ្ែលមៅសល ់និងម ៀរចំេ ែនួជាមម្សចកែុងក ណីម្កុេមរលមៅម្តូវកា ឲជួយរំម្ទ 

 ម្ករេ័ណឌ មរលមវលា ៖ អ្ំ ុងមរល និងមម្កាយមរលមវទិកា 

 លទធនល ៖ លទធនលកា សមង កត និងកា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំរីកា រំមរញកា ងា  រស់ម្កុេម្រឹកា        

 សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖  ំលឹកជាេួយគណៈអ្ភិាល និងអ្ែកផ្ែលទទលួេុសម្តូវ មែើេបីមន ញើ ាយកា ណ៍ផ្ែលានដាក់រាល់សំមណើរីមវទិកាមៅឲ 

គណៈអ្ភិាលមៅកែុងសាត ហ៍រន្ទា រ់រីមវទិកាចរ ់

 ម្ករេ័ណឌ មរលមវលា ៖ អ្ំ ុងមរល ១៥នថ ៃ និងមម្កាយមរលមវទិកា 

 លទធនល ៖ រូកស ុរ ាយកាណ៍មវទិកា ួេទំងអ្នុសាសន៍ រស់គណៈអ្ភិាល ផ្ែលានមឆ ែើយមៅនឹងសំមណើ 

 សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ រិនិតយមេើលជាេួយគណៈអ្ភិាល មែើេបីធាន្ទថ្នរត់ានជផ្ជកជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកាមលើ ាយកា ណ៍រូកស ុរ មហើយ 

ានមន ញើ ាយកា ណ៍ចុងមម្កាយមៅសាជិកម្កុេម្រឹកាទំងអ្ស់សម្ារ់រិភាកាមៅកិច ចម្រជុំម្រចាផំ្េ រស់ម្កុេម្រឹកាមលើកមម្កាយ 

 ម្ករេ័ណឌ មរលមវលា ៖ មម្កាយមរលម្កុេម្រឹកាអ្នុេ័តមលើ ាយកា ណ៍មវទិកា 

 លទធនល ៖ ម ៀរចំ ាយកាណ៍មវទិកាចុងមម្កាយមដាយផ្ន អកមលើអ្នុសាសន៍ រស់សាជិកម្កុេម្រឹកា និងនសរ វនាយ 

 សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ រិនិតយមេើលជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកាមែើេបីធាន្ទថ្ន ាយកា ណ៍មវទិកាចុងមម្កាយ និងរញ្ហា មនសងៗផ្ែលទក់ទងនឹង 

ម្កុេម្រឹកា េន ាី ជំន្ទញ កា  ិោល័យជំន្ទញ និងភាែ ក់ងា មនសងៗមទៀតានមន ញើមៅអ្ែកចូល ួេ ។ 

 

មេម ៀនទី៦ 

 

 

មេម ៀនទី៧ 

 

 

មេម ៀនទី៨ 
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ផ្ផ្ែកទី១ 

ការយប្តៀម្យរៀរចំស្ប្មារ់យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល ់
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យម្យរៀនទី ១៖ កំណត់រញ្ហា  និងយពលយេលាយែើម្បីយរៀរចំយស្ចកតីប្ាងរយរៀរវារៈននយេទិកា      

(ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទ១ី ជំហានទ១ី) 

ម្រធានរទ កំណត់រញ្ហា  និងមរលមវលាមែើេបីម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា  សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង 

មរលរំណង មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះម្កុេមរលមៅអាចកំណត់រីមរលមវលា និងរញ្ហា ផ្ែល 

ម្តូវនសរ វនាយ និងរិភាកាមៅកែុងមវទិកា។ 

 

ម្កុេមរលមៅ ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល និងន្ទយក ែ ាាល   

 យៈមរល ១មា៉ោ ង  

ែំមណើ កា   

 

សំណ ួរំនុស (៤៥ន្ទទី) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ សំណ ួែូចខាងមម្កាេ ៖ 

 មតើានកិច ចកា ណ្តេ ែោះ ផ្ែលចាាំច់ម្តូវមធ វើកែុងកា កំណត់រញ្ហា  

មែើេបីដាក់រញ្ចលូកែុងមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា? 

 មតើម្រជារល ែ ាជារុ ស និងស្រស តីជួរម្រទោះនូវរញ្ហា ចំរងៗអ្វីេ ែោះ? 

 មតើម្កុេម្រឹកាានសកេមភារជាអាទិភារអ្វីេ ែោះមៅឆ្ែ រំន្ទា រ់? 

ម្កុេមរលមៅសមង េររញ្ហា ទំងអ្ស់ផ្ែលានមលើកម ើង។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់គួ សួ ម្កុេមរលមៅអ្ំរីរញ្ហា ផ្ែលេិនាន 

មលើកម ើងមៅកែុង ាយកា ណ៍ រស់គណៈអ្ភិាល និងគណៈកាម ធិកា ន្ទន្ទ 

ជារិមសស ាយកា ណ៍ រស់គណៈកាម ធិកា រិមម្រោះមោរល់កិច ចកា ស្រស តី 

និងកុា ។ 

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ម្កុេមរលមៅថ្ន 

មតើានរញ្ហា ណ្តមទៀតផ្ែលមលាក មលាកម្សីចង់មលើកម ើងរីម្រភរមនសងៗែូចជា ៖ 

-  ាយកា ណ៍សាែ នភារថ វិការីម្រធានហិ ញ្ ញវតែ ុ

- ែំមណើ កា ម្រឹកាមោរល់រីសកេមភារអាទិភារ រស់ម្កុេម្រឹកា 

-  ាយកា ណ៍ស តីរីមកមងទំមនើង សាែ នភារអ្ែកន ាកុមេមរាគមអ្ែស៍ អ្ំមរើ 

ហិងាកែុងម្គូសា  រទមល មើស ំមលាភមសរសន ែវៈ និងកា មធ វើចំណ្តក 

ម្សុកេិនសុវតិែភារជាមែើេ...។ល។ 

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់កត់ម្តារាល់រញ្ហា ទំងអ្ស់មៅ 

មលើម្កដាសតា ងំធំ។ 

 

 

 ាយកា ណ៍ 

 រស់គណៈ 

អ្ភិាល 

 ាយកា ណ៍

ហិ ញ្ ញវតែុ និង 

 ាយកា ណ៍ 

 រស់គណៈ 

កាម ធិកា  

ន្ទន្ទ  

 

ឯកសា រមច ចក

មទសផ្ន ែកទី១ 

ជំហានទី១ 
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េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់មស ែើឲម្កុេមរលមៅសមង េរចមេែើយទំង 

អ្ស់ផ្ែលានមលើកម ើង និងកំណត់រញ្ហា សម្ារ់ដាក់កែុងមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ 

កាលរ  ិមច េទ និង យៈមរលននមវទិកា។ 

សមង េរ និង

សនិ ែដាា ន 

(១៥ន្ទទី) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលស់មង េរនូវរញ្ហា សំខាន់ៗ និងានកិច ច 

ម្រេមរៀងជាេួយម្កុេមរលមៅមៅមលើមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជ ក់ជាេួយម្កុេមរលមៅម្តូវយករញ្ហា  

សំខាន់ៗស មស កែុងទម្េង់មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈមៅមរលម្រឹកាមោរល់មលើក

មម្កាយ។ 

 

រញ្ហជ ក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលស់ូេឲម្កុេមរលមៅមេើលរីកេមវិធីផ្ែល 

ានម្រេមម្រៀងរែ កាលរីមេម ៀនរិមម្រោះមោរល់ទី១ និងរញ្ហជ ក់រីកេមវិធីសម្ារ់ 

ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។ 

 

កេមវិធី 

សម្ារ់ 

ម្រឹកា 

មោរល់ 

ផ្ែលាន 

ឯកភារ 
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យម្យរៀនទី ២៖ យរៀរចំយស្ចកតីប្ាងរយរៀរវារៈ េិធីសាស្រស្ត រញ្ជ ីយ ម្ ោះអ្ែកចូលរួម្ ទីកផ្នែង ថេិកា  រទរញ្ហជ  

ស្ប្មារ់យេទិកា រញ្ហា ផ្ែលប្តូេរាយការណ៍ និងការកំណត់អ្ែកស្ប្ម្រស្ប្មួ្ល (ឯកសាររយចេក 

យទស្ផ្ផ្ែកទី១ ជំហាន២ ែល់៥) 

ម្រធានរទ ម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រស ត រញ្ជីម ម្ ោះអ្ែកចូល ួេ ទីកផ្ន ែង 

ថ វិកា រទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា រញ្ហា ផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍ និងកា កំណត់

អ្ែកសម្េរសម្េួល 

សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង  

មរលរំណង ម្កុេមរលមៅអាចៈ 

- រមង កើត មរៀរវា ៈ និងរទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា 

- កំណត់អ្ែកសម្េរសម្េួល អ្ែកកាន់កេមវិធី វាគ មិនជារុ ស និងស្រស តី 

អ្ែកចូល ួេសំខាន់ៗជារុ ស និងស្រស តី វិធីសាស្រស ត រញ្ហា ផ្ែលម្តូវ 

រាយកា ណ៍ និងទីតាងំសេម្សរ 

- ា៉ោ ន់ម្រាណថ វិកាសម្ារ់មវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។ 

 

ម្កុេមរលមៅ 

 

ន្ទយក ែ ាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែុ (រាជធានី មេតត) ឬ 

ម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែ ុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) 

 

 យៈមរល ២មា៉ោ ង៥០ន្ទទ ី  

ែំមណើ កា  

(២មា៉ោ ង 

២០ន្ទទី) 

 

រមង កើត មរៀរវា ៈ កំណត់អ្ែកសម្េរសម្េួល និង វិធីសាស្រស ត (៤៥ន្ទទី) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រិនិតយមេើលថ្ន ៖ 

 មតើម្កុេមរលមៅានម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈមហើយឬមៅ? 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រងាា ញទម្េង់ទី២ មសចកតីម្ាង 

 មរៀរវា ៈ។ 

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់មស ែើឲម្កុេមរលមៅរិនិតយម ើង 

 វិញនូវរញ្ជីរញ្ហា សំខាន់ៗសម្ារ់ដាក់រញ្ចលូកែុង មរៀរវា ៈ ផ្ែលាន 

កំណត់កាលរីកា ម្រឹកាមោរល់មលើកេុន។ 

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិភាកា 

និងម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ។  

 

ម្កុេមរលមៅកត់ម្តារាល់រញ្ហា សំខាន់ៗសម្ារ់មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ 

ដាក់រញ្ចលូកែុងទម្េង់មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ និងផ្រងផ្ចកមរលមវលា 

សម្ារ់រញ្ហា នីេួយៗ។ 

 

 

ទម្េង់ទី២ 

មសចកតីម្ាង 

 មរៀរវា ៈ 

(ឯកសា រមច ចក 

មទស ផ្ន ែកទី១ 

ជំហានទី២) 

រញ្ជីរញ្ហា សំខាន់ 

សម្ារ់ដាក់រញ្ចលូ 

កែុង មរៀរវា ៈ 
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ម្កុេមរលមៅកំណត់អ្ែកទទួលេុសម្តូវែូចជា អ្ែកកាន់កេមវិធី 

អ្ែកសម្េរសម្េួល និង វិធីសាស្រស តសម្ារ់រញ្ហា នីេួយៗនន មរៀរវា ៈ។ 

 

កំណត់អ្ែកចូល ួេ និងទីកផ្ន ែង (៣០ន្ទទី) 

ម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើលចំណចុនីេួយៗមៅកែុង មរៀរវា ៈ និងកំណត់អ្ែក 

ាក់រ័ន ធជារុ ស និងស្រស តីនន មរៀរវា ៈនីេួយៗ មហើយស មស ម ម្ ោះអ្ែក 

សំខាន់ៗទំងមន្ទោះសម្ារ់កា អ្មញ្ជើញចូល ួេកែុងមវទិកា។ ន្ទយក ែ ាាលគួ  

រិចា ណ្តអ្ំរីវាគ មិន និងអ្ែកចូល ួេសំខាន់ៗកែុងកា ដាក់រញ្ចលូមៅកែុងរញ្ជី 

ម ម្ ោះអ្ែកចូល ួេានែូចជា ៖ អ្ង គកា សង គេសុី វិលេូលដាា ន ម្កុេផ្ែលាន 

សមេែងតិច េន ាី  ឬកា  ិោល័យជំន្ទញ អ្ ែកសា រ័ត៌ានេូលដាា ន...។ល។ 

ន្ទយក ែ ាាលគួ អ្មញ្ជើញអ្ែកចូល ួេឱយានសេភារមយនឌ្័ តាេផ្តអាចមធ វើ 

មៅាន។  

 

រន្ទា រ់រីកំណត់អ្ែកចូល ួេ ួចមហើយ ម្កុេមរលមៅម្តូវកំណត់ទីកផ្ន ែង 

ផ្ែលសេម្សរ អាម្ស័យមៅតាេចំនួនអ្ែកចូល ួេ។ ទីកផ្ន ែងផ្ែលានកំណត់ 

សម្ារ់មវទិកា េិនម្តូវមធ វើមៅទីសាែ ក់កា គណរកសនមោាយមទ។ 

 

កា ា៉ោ ន់ម្រាណថ វិកាសម្ារម់វទិកា (៣០ន្ទទី)1 

 េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ថ្ន ៖ 

 មតើអ្ែកធាែ រ់ម ៀរចំមសចកតីម្ាងថ វិកាសម្ារ់មវទិកាផ្ែ ឬមទ? 

 មតើអ្ែកានគំ ូមសចកតីម្ាងថ វិកាផ្ែ ឬមទ? 

 មែើេបីម ៀរចំថ វិកាមតើអ្ែកម្តូវចំណ្តយមៅមលើអ្វីេ ែោះ? 

ម្កុេមរលមៅកត់ម្តារាល់អ្វីផ្ែលម្តូវចំណ្តយ។ ម្រសិនមរើានគំ ូមសចកតី 

ម្ាងថ វិកា ម្កុេមរលមៅ អាចមម្រើម្ាស់គំ ូមសចកតីម្ាងថ វិកាផ្ែលាន 

ម្សារ់។ ម្រសិនមរើេិនានមទេស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាច 

ផ្ណន្ទទំម្េង់ទី៣ 

កា រមង កើតរទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា (២០ន្ទទី) 

សំណ ួរំនុស ៖ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ថ្នៈ  

ឯកសា រមច ចក 

មទស ផ្ន ែកទី១ 

ជំហានទី៣ 

 

ឯកសា រមច ចក 

មទស ផ្ន ែកទី១ 

ជំហានទី៤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទម្េង់ទី៣ ៖ 

គំ ូមសចកតីម្ាង 

ថ វិកា 

  

 

 

 

 

                                                           
1 កា ា៉ោ ន់ម្រាណថ វិកាម្តូវអ្នុវត តតាេ ររហិ ញ្ ញវត ែុនន ែ ាាលថ្នែ ក់មម្កាេជាតិ  រស់ម្កសួងមសែ ាកិច ច និងហិ ញ្ ញវត ែុ។ 
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មែើេបឲីមវទិកាែំមណើ កា ានមដាយ លូន មតើគួ ានរទរញ្ហជ អ្វីេ ែោះ? 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ស មស រាល់ចមេែើយទំងអ្ស់មលើ 

ម្កដាសតា ងំធំ។  

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រងាា ញរទរញ្ហជ ផ្ែលគួ រញ្ចលូ 

សម្ារ់មវទិកាានែូចខាងមម្កាេ ៖ 

- អ្ែកចូល ួេទំងអ្ស់ទំងរុ ស និងស្រស តីានឱកាសកែុងកា  

ចូល ួេ និងផ្ចក ំផ្លកគំនិតមោរល់ រស់េ ែនួ។ 

- អ្ែកចូល ួេទំងអ្ស់ទំងរុ ស និងស្រស តី ម្តូវានមរ រ 

មរលកំរុងនិោយ  

- អ្ែកចូល ួេ ផ្ែលចង់ានមោរល់ម្តូវមលើកនែ។ 

- អ្ែកចូល ួេ ផ្ែលអ្នុញ្ហញ តមដាយអ្ែកសម្េរសម្េួលមែើេបីាន 

មោរល់ានមរល៥ន្ទទីកែុងកា សផ្េតងនូវេតិមោរល់។ 

- អ្ែកចូល ួេម្តូវមរ រគណៈអ្ធិរតី ម្ារ់ម ម្ ោះ តួន្ទទី 

និងរញ្ហា ផ្ែលចង់រិភាកា។ 

- អ្ែកសម្េរសម្េួលម្តូវធាន្ទថ្នអ្ែកានមោរល់េិនមលើស 

មា៉ោ ងកំណត់។ 

- អ្ែកសម្េរសម្េួលម្តូវធាន្ទថ្នអ្ែកានមោរល់ មលើកម ើង 

រញ្ហា ផ្ែលាក់រ័ន ធនឹង មរៀរវា ៈ និងេិននិោយាក់រ័ន ធនឹង 

នមោាយ។ 

ន្ទយក ែ ាាលកត់ម្តារាល់រទរញ្ហជ  ផ្ែលានឯកភារ មែើេបីដាកឲ់ម្កុេ 

ម្រឹការិភាកា និងសមម្េច។  

  

រញ្ហា សំខាន់ៗ ផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍មៅមរលម្ា រ ធមវទិកា (១៥ន្ទទី) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ថ្ន ៖ 

 មតើានរញ្ហា សំខាន់ៗណ្តេ ែោះគួ រាយកា ណ៍មៅមរលម្ា រ ធមវទិកា2? 

( ាយកា ណ៍ រស់ម្កុេម្រឹកា  ាយកា ណ៍ រស់គណៈអ្ភិាល 

 ាយកា ណ៍ផ្ន ែកហិ ញ្ ញវតែុ រញ្ហា ទក់ទងនឹងស្រស តី កុា  យុវវ័យ 

និងម្កុេជនងាយ ងមម្រោះែនទមទៀត...។ល។)  

គួ រញ្ហជ ក់ថ្នចំណចុសំខាន់ៗ ផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍ម្តូវរងាា ញអ្ំរីៈ 

ឯកសា រមច ចក 

មទស ផ្ន ែកទី១ 

ជំហានទី៥) 

 

 

 

                                                           
2 រញ្ហា សំខាន់ៗគួ ស មស មលើម្កដាសតា ងំធំមែើេបីរាយកា ណ៍មៅមរលម្ា រ ធមវទិកា។ 
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- សេិទធិនលសមម្េចាន 

- រញ្ហា ម្រឈេ និងចំណ្តត់កា  

- សកេមភារអាទិភាររន្ទា រ់រីមវទិកា 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់កត់ម្តាចំណចុសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវ 

រាយកា ណ៍មលើម្កដាស តា ងំធំ។ 

សមង េរ និង 

សនិ ែដាា ន 

(៣០ន្ទទី) 

ន្ទយក ែ ាាលសង េរលទធនលសំខាន់ៗរីកា រិមម្រោះមោរល់ មែើេបីដាកឲ់ 

ម្កុេម្រឹកាមធ វើកា រិភាកា និងសមម្េចកែុងកិច ចម្រជុំ។  

លទធនលទំងមនោះ ួេាន ៖ 

- មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ មដាយ ួេានអ្ែកទទួលេុសម្តូវ 

និង វិធីសាស្រស ត។ 

- រញ្ជីអ្ែកចូល ួេផ្ែលម្តូវអ្មញ្ជើញ និងទីកផ្ន ែងម្ា រ ធមវទិកា 

- មសចកតីម្ាងថ វិកាសម្ារ់មវទិកា 

- រទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា  

- រញ្ហា  ឬ ណចុសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍មរលម្ា រ ធមវទិកា 

  

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជ ក់ថ្ន ន្ទយក ែ ាាល ម្រធាន 

ម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ម្តូវជួររែ មែើេបីរិនិតយមេើលម ើង វិញមលើ 

 មរៀរវា ៈ អ្ែកសម្េរសម្េួល វិធីសាស្រស ត ទីកផ្ន ែង រញ្ជីអ្ែកចូល ួេ មសចកតី 

ម្ាងថ វិកា សម្ារ់មវទិកា េុនមរលដាក់ជូនម្កុេម្រឹកាម្រជុំអ្នុេ័ត។ 

 

ម្កុេមរលមៅរូកស ុរចំណចុសំខាន់ៗផ្ែលានម ៀន និងកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើ 

រន្ទា ររ់មីេម ៀនម្រឹកាមោរលម់នោះ។ 

 

រញ្ហជ ក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយៈ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើល 

កេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់ផ្ែលានឯកភារ និងរញ្ហជ ក់រីកាលរ  ិមច េទ 

សម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។ 

មសចកតីម្ាង 

 មរៀរវា ៈ 

រញ្ជីម ម្ ោះអ្ែក 

ចូល ួេ 

មសចកតីម្ាងថ វិកា  

រទរញ្ហជ សម្ារ់ 

មវទិកា 

រញ្ហា  ឬ ចំណចុ 

សំខាន់ៗផ្ែលម្តូវ 

រាយកា ណ ៍

 

 

 

 

 

 

 

 

កេមវិធី 

សម្ារ់ម្រឹកា 

មោរល់ 

ផ្ែលានម្រេ

មម្រៀង 
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ទម្េង់ទី២ ៖ គំ ូមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ 

យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់ររស្់ប្កុម្ប្រឹកា................ 

កាលររិយចេទ...................... 

ទីកផ្នែង.......................... 

រយៈយពល ស្កម្មភាព អ្ែកស្ប្ម្រស្ប្មួ្ល យផ្សងៗ 
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ទម្េង់ទី៣ ៖ គំ មូសចកតីម្ាងថ វិកា  

យស្ចកតីប្ាងថេិកាស្ប្មារ់យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់ររស្់ប្កុម្ប្រឹកា 

 

ល  រណ៌ន្ទ ឯកតា តនេែឯកតា រ  ិាណ ស ុរ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

   

នថ ៃទី......ផ្េ......ឆ្ែ ំ....... 

    

ម ៀរចំមដាយ                                  
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យម្យរៀនទ៣ី៖ យរៀរចំ និងដាក់យស្ចកតីប្ាងឯកសារជូនប្កុម្ប្រឹកាពិនិតយ និងស្យប្ម្ច           

(ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី១ ជំហានទ៦ី)  

ម្រធានរទ ម ៀរចំ និងដាក់មសចកតីម្ាងឯកសា ជូនម្កុេម្រឹការិនិតយ និងសមម្េច  សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង  

មរលរំណង ឯកសា ខាងមម្កាេម្តូវអ្នុេ័តមដាយម្កុេម្រឹកា ៖ 

- មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ មដាយ ួេានអ្ែកទទួលេុសម្តូវ 

និង វិធីសាស្រស ត។ 

- រញ្ជីអ្ែកចូល ួេផ្ែលម្តូវអ្មញ្ជើញ និងទីកផ្ន ែងម្ា រ ធមវទិកា 

- មសចកតីម្ាងថ វិកាសម្ារ់មវទិកា 

- រទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា  

- រញ្ហា  ឬ ចំណចុសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍មរលម្ា រ ធមវទិកា 

 

ម្កុេមរលមៅ ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែ ាាល  

 យៈមរល កន ែោះនថ ៃ  

ែំមណើ កា   

 

កំណត់សំរល់សម្ារេ់ស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ 

េុនកិច ចម្រជុំម្កុេម្រឹកា (១០ន្ទទី) 

េុនកិច ចម្រជុំេស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ គួ រញ្ហជ ក់ជាេួយម្រធាន 

ម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែ ាាល  ១ ឬ ២ នថ ៃេុនមែើេបីធាន្ទ មរៀរវា ៈនន 

កិច ចម្រជុំម្កុេម្រឹកា ានដាក់ មរៀរវា ៈស តីរីកា ម ៀរចំមវទិកា និងឯកសា ាក់ 

រ័ន ធសម្ារ់មវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ផ្ែលានែូចជា ៖  មសចកតី 

ម្ាង មរៀរវា ៈ រញ្ជីអ្ែកចូល ួេផ្ែលម្តូវអ្មញ្ជើញ មសចកតីម្ាងថ វិកាសម្ារ់ 

មវទិកា រទរញ្ហជ សម្ារ់មវទិកា និងរញ្ហា  ឬ ចំណចុសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍ 

មរលម្ា រ ធមវទិកា ម្តូវានម ៀរចំ ួចជាមម្សចមែើេបឲីម្កុេម្រឹកាមធ វើកា រិភាកា 

និងសមម្េច។  

 

កែុងអ្ំ ុងមរលកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា (អាម្ស័យមលើកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមង កតកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា។ 

ម្រសិនមរើចាាំច់េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចន តល់មោរល់ែល់ 

ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែ ាាលកែុងមរលសំរាក ឬ មរលកំរុងរិភាកា។  

 
 
 
 

សមង េរ និង 

សនិ ែដាា ន 

រន្ទា រ់រីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា (១៥ន្ទទី) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ជួរជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា និង 
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(២០ន្ទទី) ន្ទយក ែ ាាល មែើេបី រិនិតយម ើង វិញអ្ំរីកា រិភាកស រស់ម្កុេម្រឹកាមៅមលើ 

ែំមណើ កា ម ៀរចំមវទិកា មដាយ ួេរញ្ចលូកា រិភាកាអ្ំរីឯកសា ផ្ែលាក់រ័ន ធ 

សម្ារ់មវទិកា។ 

រញ្ហជ ក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ (៥ន្ទទី) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើលកេមវិធ ី

ផ្ែលានម្រេមម្រៀង និងរញ្ហជ ក់រីកាលរ  ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់ 

មលើកមម្កាយ។ 

 

កេមវិធី 

សម្ារ់ម្រឹកា

មោរល់ 

ផ្ែលានម្រេ

ម្ាង 
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ទម្េង់ទី៤ ៖ លិេិតអ្មញ្ជើញ 

 

ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពជុា 

ជាតិ  សាស្នា  ប្ពោះម្ហាកសប្ត 

 

រែឋាល  ......................... 

មលេ  ............ 

 

លិខិតអ្យញ្ជ ើញ 

 

សូេអ្មញ្ជើញ ៖ មលាក មលាកម្សី...................... 

កេមវតែុ ៖ មែើេបីចូល ួេមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ រស់ម្កុេម្រឹកា.............. 

 

កាលរ  ិមច េទ ៖................................ 

មា៉ោ ង ៖ ...................................... 

ទីកផ្ន ែង ៖ ................................... 

 

 

ឯកសា ភាជ រ់ ៖  មរៀរវា ៈមវទិកា 

 

 

ប្រធានប្កុម្ប្រឹកា 

ហតែមលខា និងម្តា 
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យម្យរៀនទ៤ី៖ ការផ្រងផ្ចកកិចេការម្ុនយពលប្ារពធយេទិកា (ឯកសាររយចេកយទស្ផ្ផ្ែកទី១ ជំហានទ៧ី) 

ម្រធានរទ កា ផ្រងផ្ចកកិច ចកា េុនមរលម្ា រ ធមវទិកា សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង 

មរលរំណង មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះម្កុេមរលមៅអាចសមង េរកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើរន្ទា រ់រី

កិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា ផ្រងផ្ចកកិច ចកា  និងរមង កើតតារាងតាេដានកា ងា ។ 

 

ម្កុេមរលមៅ ម្រធានម្កុេម្រឹកា  គណៈអ្ភិាល  ន្ទយក ែ ាាល និងន្ទយកទីចាត់កា  

ហិ ញ្ ញវតែុ (រាជធានី មេតត)  ឬ ម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែុ (ម្កុង 

ម្សុក េណឌ ) 

 

 យៈមរល ១មា៉ោ ង១៥ន្ទទ ី  

ែំមណើ កា  

(១មា៉ោ ង) 

 

កំណត់សំរល់៖ មេម ៀនមនោះគួ ផ្តមធ វើភាែ េៗរន្ទា រ់រីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា មែើេបី 

សមង េរលទធនលសំខាន់ៗ និងកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើរន្ទា រ់រីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា។ 

 

កា រិនិតយមេើលលទធនលសម្ារ់កា មម្តៀេម ៀរចំមវទិកា 

ន្ទយក ែ ាាលកត់ម្តារាល់លទធនលននកិច ចម្រជុំម្កុេម្រឹកាអ្ំរីកា ម ៀរចំមវទិកា 

និងរិភាការីកា ផ្រងផ្ចកកិច ចកា រន្ទា រ់រីកិច ចម្រជុំ។ 

ម្កុេមរលមៅគួ កំណត់មរលមវលាសម្ារ់រញ្ចរ់កិច ចកា នីេួយៗ។ 

ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែុ 

(រាជធានី មេតត) ឬម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) 

ឯកភារជាេួយរែ មែើេបីរាច រ់កា ងា ។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រិភាកាជាេួយម្កុេមរលមៅមែើេបី 

រមង កើតតារាងតាេដានកា ងា ស តីរីកា ម ៀរចំមវទិកា។ 

ម្រសិនមរើចាាំច់េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចផ្ណន្ទទំម្េង់ទី៤។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រងាា ញគំ ូតារាងតាេដានកា ងា ផ្ែល 

ម្តូវមធ វើេុនមវទិកា។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជ ក់ជាេួយម្កុេមរលមៅកែុងកា  

រំមរញកិច ចកា ឲចរ់សរ វម្គរ់េុនកា ជូររែ សម្ារ់វគ គម្រឹកាមោរល់មលើក 

មម្កាយ។ េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជ ក់ជាេួយម្កុេមរលមៅថ្ន 

ម្តូវរងាា ញតារាងតាេដានកា ងា មៅមរលម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។ 

 

 

 

 

កំណត់មហតុនន 

កិច ចម្រជុំ រស់

ម្កុេម្រឹកា 

(ម្រសិនមរើ 

ាន) 

 

 

 

ទម្េង់ទី៤ ៖  

គំ ូតារាងតាេ

ដានកា ងា  

សម្ារ់ 

ម្កុេមរលមៅ 

 

សមង េរ និង 

សនិ ែដាា ន 

ម្កុេមរលមៅសមង េរសកេមភារផ្ែលានរិភាកា និងកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើ 

េុនវគ គម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។ 

កេមវិធី 

សម្ារ់ម្រឹកា
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(១៥ន្ទទី) រញ្ហជ ក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ (៥ន្ទទី) 

មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនេស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរល 

មៅរិនិតយមេើល កេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់ផ្ែលានម្រេមម្រៀងមៅ 

កែុងមេម ៀនម្រឹកាមោរល់ទី១ និងរញ្ហជ ក់រីកាលរ  ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកា 

មោរល់មលើកមម្កាយ។ 

មោរល់ 

ផ្ែលាន 

ម្រេមម្រៀង 
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ទម្េង់ទី៥ ៖ តារាងតាេដានកា ងា េុនមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

ល  កិច ចកា  

សាែ នភារ 
កាលរ  ិមច េទ 

ម្តូវរញ្ចរ ់
អ្ែកទទួលេុសម្តូវ កំណត់សំរល់ 

រញ្ចរ់ 
កំរុង 

ែំមណើ កា  

េិនទន់ 

ចារ់មន តើេ 
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គំ ូរញ្ជីកា ងា សំខាន់ៗ ផ្ែលម្តូវមធ វើេុនមវទិកា 

ល  កិច ចកា  កំណត់សំរល ់

1.  ម ៀរចំលិេិតអ្មញ្ជើញមដាយភាជ រ់ មរៀរវា ៈ  

2.  ផ្ចកលិេិតអ្មញ្ជើញ  

3.  តាេដាន និងធាន្ទថ្នលិេិតអ្មញ្ជើញានមៅែល់អ្ែកផ្ែលម្តូវអ្មញ្ជើញ  

4.  ធាន្ទថ្នវាគ មិនានទទួលលិេិតអ្មញ្ជើញ និងរញ្ហជ ក់រីកា ចូល ួេ  

5.  ជូនែំណឹង និងអ្មញ្ជើញអ្ែកសា រ័ត៌ានមៅេូលដាា ន  

6.  នសរ វនាយមសចកតីម្រកាសអ្ំរីមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់  

7.  រញ្ហជ ក់ជាេួយអ្ែកសម្េរសម្េួល និងអ្ែកកត់កំណត់មហត ុ  

8.  ម ៀរចំសាា  ៈ (ម្កដាសតា ងំធំ ហ វឺត ស កតុ មេម្កូ អាហា សម្េន់ 

រដា)។ល។ 

 

9.  រិនិតយ និងម ៀរចំទីកផ្ន ែងជាេុន  

10.  ម ៀរចំរញ្ជីវតតាន  

11.  ម ៀរចំថ វិកាសម្ារ់មវទិកា  

12.  ម ៀរចំរទរងាា ញមលើម្កដាសតា ងំធំ និងឯកសា ាក់រ័ន ធែនទមទៀត  

13.    

14.    

15.    

16.    
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យម្យរៀនទ៥ី៖ ការរញ្ហជ ក់យ ើងេិញពីការផ្រងផ្ចកភារកិចេស្ប្មារ់ប្ារពធយេទិកា                  

(ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី១ ជំហានទ៨ី) 

ម្រធានរទ កា រញ្ហជ ក់ម ើង វិញរីកា ផ្រងផ្ចកភា កិច ចសម្ារ់ម្ា រ ធមវទិកា  សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង 

មរលរំណង មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះម្កុេមរលមៅធាន្ទានថ្ន កា ផ្រងផ្ចកភា កិច ច 

ម្តូវានមធ វើ ួចរាល់សម្ារ់ម្ា រ ធមវទិកា។ 

 

ម្កុេមរលមៅ ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវ 

 

 

 យៈមរល ១មា៉ោ ង៤៥ន្ទទ ី  

ែំមណើ កា  

(១មា៉ោ ង៣០ន្ទទ)ី 

 

កា រិភាកាមរញអ្ង គ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ន្ទយក ែ ាាលមែើេបីរងាា ញ 

សកេមភារ  ើកចមម្េើន ផ្ែលានមធ វើមៅមលើតារាងតាេដានកា ងា  និងទុក 

ឱកាសឲានសំណ ួ មែើេបីរំភែឺ។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើលមលើ 

 មរៀរវា ៈ។ 

 

ម្រធានម្កុេម្រឹកាធាន្ទថ្ន អ្ែកទទួលេុសម្តូវែូចជា អ្ែកកាន់កេមវិធី 

អ្ែកសម្េរសម្េួល អ្ែកកត់កំណត់មហតុ វាគ មិន។ល។ និងឯកសា ាក់រ័ន ធ 

ានម ៀរចំ ួចជាមម្សច។ 

ម្រធានម្កុេម្រឹកាម្តួតរិនិតយកា ម ៀរចំសាា  ៈម ើង វិញ 

ម្រធានម្កុេម្រឹការូកស ុរសកេមភារ ផ្ែលានរិភាកាកែុងកិច ចម្រជុំ។ 

តារាងតាេដាន 

កា ងា ផ្ែលម្តូវ

មធ វើេុនមវទិកា 

 

 មរៀរវា ៈ 

មវទិកា 

 

ចំណចុផ្ែលម្តូវ 

រាយកា ណ៍កែុង 

មរលម្ា រ ធ 

មវទិកា 

សមង េរ និង 

សនិ ែដាា ន 

(១៥ន្ទទី) 

រន្ទា រ់រីកិច ចម្រជុំ េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ជួរជាេួយម្រធាន 

ម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែ ាាល មែើេបីសមង េរ និងឆ ែោុះរញ្ហច ងំរីអ្វីផ្ែលានមធ វើ។  

រញ្ហជ ក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើលកេមវិធ ី

ផ្ែលានម្រេមម្រៀង និងរញ្ហជ ក់រីកាលរ  ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់ 

មលើកមម្កាយ។ 

កេមវិធី 

សម្ារ់ម្រឹកា

មោរល់ 

ផ្ែលានម្រេ

មម្រៀង 
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ផ្ផ្ែកទី២ ៖ 

ការប្ារពធយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល ់  
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យម្យរៀនទ៦ី៖ ការប្ារពធយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់ (ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី២) 

ម្រធានរទ កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់ សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង 

មរលរំណង ម្កុេមរលមៅសមង កតរីែំមណើ កា ម្ា រ ធមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល។់  

ម្កុេមរលមៅ ម្កុេម្រឹកាទំងេូល ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល 

ន្ទយក ែ ាាល និងហិ ញ្ ញវតែុ (រាជធានី និងមេតត) ឬ ម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល 

និងហិ ញ្ ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវ 

 

 

 យៈមរល កន ែោះនថ ៃ  

ែំមណើ កា   

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមង កតែំមណើ កា ម្ា រ ធមវទិកាមដាយ 

មម្រើម្ាស់ទម្េង់សមង កត 

 កា សមង កតគួ ផ្តមតត តមៅមលើ៖ 

- ចំណចុល អ 

- ចំណចុផ្ែលម្តូវផ្កលេអ 

ម្រសិនមរើានកា មស ែើសុំ េស្រន តសីម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចន តល់មោរល់ 

ែល់ម្កុេមរលមៅមៅមរលសម្ាក។ 

កំណត់សំរល់ ៖  

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់េិនគួ  ំខានម្កុេមរលមៅមទមៅមរល 

សមង កតកា ណ៍។ 

ទម្េង់ទី៥ 

(ទម្េង់សមង កត 

ែំមណើ កា  

ម្ា រ ធមវទិកា)  

សមង េរ និង 

ឆ ែោុះរញ្ហច ងំ 

(២មា៉ោ ង៣០ន្ទទី

ន្ទទី) 

 
 

កា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំគួ ផ្តានភាររត់ផ្រនតាេមរលមវលា រស់ម្កុេមរលមៅ។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចមធ វើកា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំមៅមរលណ្តផ្ែល 

សេម្សរ ែូចជា អាចមធ វើភាែ េៗរន្ទា រ់រីមវទិកា រន្ទា រ់រីសម្ាកអាហា នថ ៃម្តង់ ឬ 

េួយនថ ៃរន្ទា រ់រីមវទិកា។ល។ 

េុនមរលមធ វើកា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល 

និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែុ (រាជធានី និងមេតត) ឬម្រធានកា  ិោល័យ ែ ាាល 

និងហិ ញ្ ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) េស្រន តសីម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលគ់ួ មធ វើ 

កា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំជាេួយសាជិកម្កុេម្រឹកាមែើេបីផ្ស វងយល់រីចំណ្តរ់អា េមណ៍ 

 រស់រួកមគអ្ំរីមវទិកា។ 

 
 
 

សកេមភារ  

កា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំ 

កា ម ៀនសូម្ត 

កា មធ វើ 

ផ្ននកា  

(ARLP) 
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១. មៅមរលមធ វើកា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំជាេួយម្កុេម្រឹកា េស្រន តសីម្េរសម្េួល 

និងម្រឹកាមោរលអ់ាចសួ សំណ ួែូចខាងមម្កាេ ៖ 

 មតើមលាក មលាកម្សីានមធ វើសកេមភារអ្វីេ ែោះកែុងអ្ំ ុងមរលម្ា រ ធ 

មវទិកា? 

 មតើមលាក មលាកម្សីគិតថ្នសកេមភារណ្តេ ែោះផ្ែលម្រម្រឹតតមៅានល អ? 

មតើសកេមភារណ្តេ ែោះផ្ែលគួ ផ្កលេអ? 

 មតើមលាក មលាកម្សីានម ៀនសូម្តអ្វីេ ែោះរីកា ម្ា រ ធមវទិកា? 

 មតើមលាក មលាកម្សីគិតថ្នគួ មធ វើអ្វីេ ែោះសម្ារ់មវទិកាមលើកមម្កាយ 

មែើេបឲីកាន់ផ្តម្រមសើ ម ើង?  

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលក់ត់ម្តារាល់ចមេែើយ រស់សាជិកម្កុេ 

ម្រឹកាជារុ ស និងស្រស តីមលើម្កដាសតា ងំធំ។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលផ់្ចក ំផ្លកលទធនលននកា សមង កត 

និងមោរល់ រស់អ្ែកចូល ួេជារុ ស និងស្រស តីផ្ែលានកត់ម្តាកែុងទម្េង់សមង កត 

 រស់េ ែនួជាេួយម្កុេម្រឹកា។ 

 

២. កា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែ ាាល 

និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ ញវតែុ (រាជធានី និងមេតត) ឬ ម្រធានកា  ិោល័យ  ែ ាាល 

និងហិ ញ្ ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវ ៖ 

កា ឆ ែោុះរញ្ហច ងំមនោះម្តូវអ្នុវតតែូចែំមណើ កា កិច ចម្រជុំឆ ែោុះរញ្ហច ងំជាេួយម្កុេម្រឹកាផ្ែ  

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលផ់្ចក ំផ្លកលទធនលននកា សមង កតផ្ែល 

ានកត់ម្តាកែុង ទម្េង់សមង កត រស់េ ែនួ និងេតិមោរល់ផ្ែលានរីម្កុេម្រឹកា 

និងអ្ែកចូល ួេមនសងៗមទៀត។ េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់េិនគួ  

និោយថ្នមគទទួលាន េតិមោរល់រីអ្ែកណ្តាែ ក់ម ើយ។ េស្រន តីសម្េរសម្េួល 

និងម្រឹកាមោរល់គួ និោយថ្ន រាល់មោរល់ទំងអ្ស់សុទធផ្តានេករីកា  

សមង កត រស់មគមដាយតា ល់។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល ់និងម្កុេមរលមៅឯកភារមលើចំណចុគួ  

ផ្កលេអសម្ារ់មវទិកាមលើកមម្កាយ។  

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល ំ់លឹកន្ទយក ែ ាាល និងអ្ែកផ្ែលាក់រ័ន ធ 

ឲមន ញើ ាយកា ណ៍ និងសំមណើផ្ែលានរីមវទិកាមៅគណៈអ្ភិាល 

មៅសាត ហ៍រន្ទា រ់រីមវទិកា។ 

ទម្េង់ទី៥ 

(ទម្េង់សមង កត 

ែំមណើ កា  

ម្ា រ ធមវទិកា) 

ផ្ែលាន 

រំមរញ 
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រញ្ហជ ក់រីកេមវិធីននកា ម្រឹកាមោរល់រន្ទា រ់រីមវទិកា 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរលរ់ញ្ហជ ក់ជាេួយគណៈអ្ភិាលអ្ំរីកាល 

រ  ិមច េទននកា ជូររែ មែើេបីរិភាកាអ្ំរីកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើរន្ទា រ់រីមវទិកា។ 

កេមវិធីននកា ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយនឹងម្តូវមធ វើកែុងកំ ុងមរល១៥នថ ៃរន្ទា រ់រី

មវទិកា។ 
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ទម្េង់ទី៦ ៖ រញ្ជីវតតានសម្ារ់មវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

 

ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពជុា 

ជាតិ  សាស្នា  ប្ពោះម្ហាកសប្ត 

 

 

រែឋាលៈ  ......................... 

រញ្ជ ីេតតមានស្ប្មារ់យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល ់

កាលរ  ិមច េទៈ ...................................... 

 

ល.  ម ម្ ោះ មភទ តួន្ទទ ី សាែ រ័ន ទូ ស័រ ា អ្ុីផ្េ៉ោល ហតែមលខា 

១        

២        

៣        

៤        

៥        

៦        

៧        

៨        
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៩        

១០        

១១        

១២        

១៣        

១៤        

១៥        

១៦        

១៧        

១៨        

១៩        

២០        

២១        

២២        

២៣        
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ទម្េង់ទី៧ ៖ សំ្យណើ និងស្ំណមូ្ពរររស់្ប្រជាពលរែឋ 

ល.  សំមណើ និងសំណេូរ  មស ែើមដាយ 

១  

 

 

 

 

 

 

២  

 

 

 

 

 

 

៣  
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៤  

 

 

 

 

 

 

៥  

 

 

 

 

 

 

 

៦  
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៧  

 

 

 

 

 

 

៨  

 

 

 

 

 

 

 

៩  
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ទម្េង់ទ៨ី ៖ ទម្េង់សមង កតអ្ំ ុងមរលមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់                 

(រំមរញមដាយេស្រន តសីម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល)់ 

រំមរញមដាយៈ កាលរ  ិមច េទៈ 

ទីកផ្ន ែងៈ 

ម្កុេមរលមៅៈ  

ចំនួនម្កុេម្រឹកា 

 មេតត.............................ម្ស:ី................... 

 ម្កុង:..........................ម្ស:ី......................    

 ម្សុក:..........................ម្ស:ី.....................   

ស ុរ:.............................ម្ស:ី...................... 

គណៈអ្ភិាល 

 មេតត.............................ម្ស:ី.............................. 

 ម្កុង:..........................ម្ស:ី...............................    

 ម្សុក:..........................ម្ស:ី..............................   

ស ុរ:.............................ម្ស:ី............................... 

ចំនួនម្កុេម្រឹកា 

 ឃំុ:............................ម្ស:ី......................    

 សងាក ត:់........................ម្ស:ី....................   

ស ុរ:..............................ម្ស:ី.................... 

មនសង  ៗ(សូេរញ្ហជ ក.់................................) 

 .......................ម្ស:ី.......................................    

 .......................ម្ស:ី....................................... 

ស ុរ:..............................ម្ស:ី.............................. 

ចូ ស មស មដាយសមង េររីកា សង កតននមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ៈ 

 

 

 

ចំណចុល អ រស់ម្កុេមរលមៅ ចំណចុផ្ែលគួ ផ្កលេអ រស់ម្កុេមរលមៅ 

  

  
  

េស្រន តសីម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ន តល់អ្នុសាសន៍មែើេបីផ្កលេអកែុងកា រំមរញកា ងា  រស់ម្កុេមរលមៅៈ 
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ផ្ផ្ែកទី៣ 

កិចេការផ្ែលប្តូេយធវើរនាា រ់ពីយេទិកា 
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យម្យរៀនទ៧ី ៖ ស្យងេរសំ្យណើននយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់                                

(ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី៣ ជំហានទ១ី) 

 

ម្រធានរទ សមង េរសំមណើផ្ែលានរីមវទិកា សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង 

មរលរំណង មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះ ម្កុេមរលមៅអាចរូកស ុររាល់សំមណើ 

និងអ្នុសាសន៍ន្ទន្ទ ផ្ែលានេករីមវទិកា។ 

 

ម្កុេមរលមៅ គណៈអ្ភិាល  

 យៈមរល ១មា៉ោ ង១៥ន្ទទ ី  

ែំមណើ កា  

(១មា៉ោ ង) 

 

កា រិភាកាមរញអ្ង គអ្ំរី ាយកា ណ៍មវទិកា និងសំមណើន្ទន្ទ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ចារ់មន តើេមដាយសួ សំណ ួែល់ 

គណៈអ្ភិាលៈ 

 មតើមលាក មលាកម្សីានទទួល ាយកា ណ៍មវទិកា និងសំមណើន្ទន្ទ 

រីទីចាត់កា  ឬ កា  ិោល័យ េន ាី  ឬ កា  ិោល័យជំន្ទញរីន្ទយក ែ ាាល 

មហើយឬមៅ? 

 

គណៈអ្ភិាលរិនិតយមេើលមលើ ាយកា ណ៍ និងសំមណើ ន្ទន្ទ និងអានសំមណើ 

សំខាន់ៗរីមវទិកា។ េស្រន តី សម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ស មស សំមណើ 

សំខាន់ៗមលើម្កដាសតា ងំធំមែើេបីរិភាកា សមង េរ និងវាយតនេែ។ កា សមង េរ 

និងវាយតនេែសំមណើ ផ្ែលានរីមវទិកាគួ រញ្ចលូ អ្នុសាសន៍ រស់គណៈអ្ភិាល 

កែុងកា មឆ ែើយតរចំមាោះសំមណើ និងតម្េូវកា  រស់េូលដាា ន ។ រាល់សំមណើ ឬ 

សំណេូរ ផ្ែលមលើកម ើងមដាយអ្ែកចូល ួេជារុ ស និងស្រស តីគួ ម្តូវានមគមធ វើកា  

រាយកា ណ៍មនសងរែ រីមម្ាោះតម្េូវកា  រស់ស្រស តី និងរុ សានលកេណៈេិនែូចរែ មទ។ 

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ំលឹកគណៈអ្ភិាលកែុងកា មន ញើ 

 ាយកា ណ៍ជូនម្រធានម្កុេម្រឹកា និងរិភាកាជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកាមលើ 

 ាយកា ណ៍ មហើយមន ញើ ាយកា ណ៍ មវទិកាជូនែល់សាជិកម្កុេម្រឹកា 

ទំងអ្ស់សម្ារ់កិច ចម្រជុំរន្ទា រ់។ 

 

 

ឯកសា រមច ចក 

មទស ផ្ន ែកទី៣ 

ជំហានទី១ 

 

ទម្េង់ទី៦ ៖ 

 ាយកា ណ៍ 

មវទិកា  

 

ទម្េង់ទី៧ ៖ 

សំមណើន្ទន្ទ 

ផ្ែលាក់រ័ន ធ 

នឹងម្កុេម្រឹកា 

និងជំន្ទញ 

ាក់រ័ន ធ 
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េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងគណៈអ្ភិាលរិភាកាសំមណើផ្ែល 

ាក់រ័ន ធជាេួយម្កុេម្រឹកាមនសងៗ ម្តូវរញ្ជនូមៅម្កុេម្រឹកាមន្ទោះឲមដាោះម្សាយ ឬ 

មឆ ែើយតរ។ ឧទហ ណ៍ ៖ ម្កុេម្រឹកាសងាក ត់មៅកែុងម្កុង ឬ ម្កុេម្រឹកាម្សុក 

មៅកែុងមេតត។ 

កែុងក ណីសំមណើផ្ែលទក់ទងនឹងេន ាី  ឬ កា  ិោល័យជំន្ទញ ឬ ម្កសួង 

និងភាែ ក់ងា ាក់រ័ន ធ គណៈអ្ភិាលម្តូវរញ្ជនូសំមណើទំងមនោះមៅសាែ រ័នមន្ទោះ។  

សមង េរ និង 

សនិ ែដាា ន 

(១៥ន្ទទី) 

គណៈអ្ភិាលសមង េរចំណចុសំខាន់ៗផ្ែលានរិភាកាកែុងមរលម្រឹកាមោរល់ 

និងកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធ វើរន ត។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជ ក់ជាេួយគណៈអ្ភិាលមែើេបីធាន្ទ 

ថ្នម្រធានម្កុេម្រឹកានឹងដាក់រញ្ចលូ ាយកា ណ៍មវទិកាមៅកែុង មរៀរវា ៈ 

ននកិច ចម្រជុំរន្ទា រ់។ 

កេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រិភាកាជាេួយគណៈអ្ភិាលមែើេបី 

មស ែើរីកាលរ  ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់រន្ទា រ់រីកិច ចម្រជុំរន្ទា រ់ រស់ 

ម្កុេម្រឹកា។  េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ម្តូវជូនែំណឹងែល់ម្រធាន 

ម្កុេម្រឹកាអ្ំរីកាលរ  ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់រន្ទា រ់ផ្ែលានមស ែើ។ 

កំណត់សំរល់ ៖ េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចចូល ួេកិច ចម្រជុំ 

ម្កុេម្រឹកាមែើេបីសមង កតរីកា រិភាកា និងម្រឹកាមោរល់អ្ំរីសំមណើកែុង 

កិច ចម្រជុំម្កុេម្រឹកា។ 
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ទម្េង់ទ៩ី ៖  ាយកា ណ៍ស ដីរីមវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ 

 

ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពជុា 

ជាតិ  សាស្នា  ប្ពោះម្ហាកសប្ត 

 

រែឋាល  ......................... 

រាយការណ៍ស្ដីពីយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល ់

 

កាលរ  ិមច េទ ៖ .............................. 

ទីកផ្ន ែង ៖ .................................... 

ចំនួនអ្ែកចូល ួេ ៖ ........................... 

 មរៀរវា ៈ ៖ ................................. 

 ១.  ................................... 

 ២.  ...................................  

 ៣.  ...................................  

 ៤.  ...................................  

 ៥.  ...................................  

 ៧.  ...................................  

មសចកដីមន ដើេ 

សមង េរ ៖ 

 មរលរំណង រស់ម្កុេម្រឹកាកែុងកា ម្ា រ ធមវទិកា 

 រ  ិោកាសកែុងកំ ុងមរលម្ា រ ធមវទិកា (កា រិភាកាមដាយសកេម ឬតិចតួច កា រិភាកាម្រករមដាយ វិជ ជាន 

ឬ អ្ វិជ ជាន ។ល។) 

 កា អ្មញ្ជើញចូល ួេានមម្ចើន ឬ តិច (មម្រៀរមធៀរនឹងចំនួនផ្ែលានអ្មញ្ជើញ និងចំនួនមភញៀវ ផ្ែលានចូល ួេ) 

 កា ចូល ួេ រស់ស្រស តីកែុងកំ ុងមរលម្ា រ ធមវទិកា 

 កា ម ៀរចំ 

 កា សផ្េដងកា េិនមរញចិតត និងសំមណើមម្ចើន ឬ តិច  

 ម្រតិកេម រស់អ្ែកចូល ួេ 

 ាយកា ណ៍ រស់ម្កុេម្រឹកា ៖ សមង េរចំណចុសំខាន់ៗ 

 ាយកា ណ៍ រស់គណៈអ្ភិាល ៖ សមង េរចំណចុសំខាន់ៗ 
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 ាយកា ណ៍ហិ ញ្ ញវតែុ ៖ សមង េរចំណចុសំខាន់ៗ 

កា រិមម្រោះមោរល់ ៖ 

 ែំមណើ កា ននកា រិមម្រោះមោរល់ម្តូវានម ៀរចំោ៉ោ ងែូចមេដច (ម្កុេរិភាកា កា រិភាកាមរញអ្ង គ) 

 ចំនួនសំមណើស ុរ 

 សំមណើគន ែឹោះសំខាន់ៗ រស់អ្ែកចូល ួេជារុ ស និងស្រស ត ី

 ែំមណើ កា ននកា មធ វើមសចកដីសមម្េចចិតតរន្ទា រ់រីមវទិកា 

 

មសចកដីសមម្េច រស់ម្កុេម្រឹកាមៅមលើសំមណើ និងអ្នុសាសន៍ 

១. សំមណើ ៖ ............................................ 

 

 មសចកដីសមម្េច រស់ម្កុេម្រឹកា ៖ ..................  

 

 េូលមហតុ ៖.............................................  

 

២. សំមណើ ៖ ............................................ 

 

 មសចកដីសមម្េច រស់ម្កុេម្រឹកា ៖ ..................  

 

 េូលមហតុ ៖.............................................  

 

៣. សំមណើ ៖ ............................................ 

 

 មសចកដីសមម្េច រស់ម្កុេម្រឹកា ៖ ..................  

 

 េូលមហតុ ៖.............................................  

 

ឯកសា មោង ៖  

 រញ្ជីវតតាន 

 រញ្ជីសំមណើ រស់ម្រជារល ែ ា  
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យម្យរៀនទ៨ី៖ ការផ្សពវផ្ាយរាយការណ៍យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់              

(ឯកសាររយចេកយទស្ផ្ផ្ែកទី៣ ជំហានទ២ី និងទី៣) 

ម្រធានរទ កា នសរ វនាយ ាយកា ណ៍មវទិកានសរ វនាយ និងរិមម្រោះមោរល ់ សាា  ៈ និង 

ឯកសា មោង 

មរលរំណង ម្កុេមរលមៅរិភាកាអ្ំរអី្នុសាសន៍ រស់ម្កុេម្រឹការន្ទា រ់រីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេ 

ម្រឹកា និងរញ្ចរ់ ាយកា ណ៍មវទិកា។ 

 

ម្កុេមរលមៅ ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងគណៈអ្ភិាល  

 យៈមរល ១មា៉ោ ង១៥ន្ទទ ី  

ែំមណើ កា  

(៤៥ន្ទទ)ី 

 

កា រិភាកាអ្ំរីសំណេូរ  រស់ម្កុេម្រឹកាចំមាោះ ាយកា ណ៍ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រិភាកាជាេួយគណៈអ្ភិាលមែើេបី 

ផ្កសម្េួល ាយកា ណ៍មវទិកាមោងមៅមលើលទធនលននកិច ចរិភាកា រស់ 

ម្កុេម្រឹកា ជារិមសសសំមណើ ឬ សំណេូរ ផ្ែលតម្េូវឲម្កុេម្រឹកាាក់រ័ន ធ 

មឆ ែើយតរ ឬ សំមណើផ្ែលម្តូវមន ញើមៅេន ាី  ឬ កា  ិោល័យជំន្ទញ ម្កសួង 

សាែ រ័នាក់រ័ន ធ។ 

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល ំ់ឭកគណៈអ្ភិាលកែុងកា មន ញើ 

 ាយកា ណ៍ផ្ែលានផ្កសម្េួលមៅម្រធានម្កុេម្រឹកា។ 

កំណត់សំរល់ ៖ េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ម្តូវធាន្ទថ្ន ម្រធានម្កុេ 

ម្រឹកាានរិនិតយថ្នមតើរាល់កា តែ ស់រ ត ូ ឬ សំណេូរ ផ្ែលម្កុេម្រឹកាាន 

សមម្េច ានផ្កសម្េួល និងដាក់រញ្ចលូកែុង ាយកា ណ៍មហើយឬមៅ។ 

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ម្កុេមរលមៅថ្ន ៖  

 មតើអ្ែកម្តូវមធ វើអ្វីេ ែោះមទៀតរន្ទា រ់រីមន ញើ ាយកា ណឲ៍ម្រធានម្កុេម្រឹកា? 

 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សុឲំម្កុេមរលមៅអាន និងរិភាកា 

ឯកសា រមច ចកមទស ផ្ន ែកទី៣ ជំហានទី៣។ 

- ម្រធានម្កុេម្រឹកាផ្ណន្ទែំល់ន្ទយក ែ ាាល មែើេបីមន ញើ ាយកា ណ៍ 

មវទិកាមៅអ្ែកចូល ួេទំងអ្ស់ននមវទិកា។ 

- អ្ភិាល ងទទួលរន ាកុរ័តា៌នសមង េរអ្នុសាសន៍សំខាន់ៗរី 

 ាយកា ណ៍មវទិកា និងនសរ វនាយមលើកាត  រ័ត៌ាន និងមន ញើមៅ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ឯកសា រមច ចក 

មទសផ្ន ែកទី៣ 

ជំហានទី៣ 
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អ្ែកសា រ័ត៌ានមៅេូលដាា ន។  

- គណៈអ្ភិាលរញ្ជនូអ្នុសាសន៍ផ្ែលាក់រ័ន ធម្កុេម្រឹកាមនសងៗ 

េន ាី  ឬ កា  ិោល័យជំន្ទញ ម្កសួង និងសាែ រ័នាក់រ័ន ធ 

មែើេបីចាត់ វិធានកា ។ 

សមង េរ និង 

សនិ ែដាា ន 

(៣០ន្ទទី) 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមង េរចំណចុផ្ែលានរិភាកាន្ទន្ទ 

កែុងមរលម្រឹកាមោរល់ និងសកេមភារផ្ែលម្តូវមធ វើ។ 

េស្រន តីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សុឲំម្កុេមរលមៅឆ ែោុះរញ្ហច ងំរីែំមណើ កា  

ននកា ម្រឹកាមោរល់ និងទំនុកចិតត រស់រួកមគកែុងកា ម្ា រ ធមវទិកាមលើកមម្កាយ។  

 

 


