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យស្ចកតីយផ្តើម្
ឯកសា ម្រឹកាមោរល់សីរ
ត ីមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់មនោះ គឺជាឧរក ណ៍សម្ារ់អ្ក
ែ រណតុ ោះរណ្តតល
និងេស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ផ្ែលនតល់កា រណតុ ោះរណ្តតល និងរំម្ទ ែល់ម្កុេម្រឹកា កែុងកា ម ៀរចំ កា ម្ា រធ
និងកា វាយតនេែមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។ ាតិកា រស់ឯកសា ម្រឹកាមោរល់មនោះម្តូវានម ៀរម ៀងម ើង
មដាយមោងមៅមលើឯកសា រមច ចកមទសសតីរីមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ ផ្ែលានរមងកើតម ើងមដាយមលខាធិកា ដាាន
ននគណៈកាមធិកា ជាតិសម្ារ់កា អ្ភិវឌ្ឍតាេផ្ររម្រជាធិរមតយយមៅថ្នែក់មម្កាេជាតិ មដាយានជំនួយរមច ចកមទសរី
កេមវិធីសហភារអ្ឺ ុរ មែើេបីមលើកកេពស់កា រំមរញកា ងា គណមនយយភារ និងកា ចូល ួេ រស់ម្រជារល ែា។
ឯកសា ម្រឹកាមោរល់មនោះានដាក់រញ្ចល
ូ មេម ៀនតម្េង់ទិសមលើឯកសា រមច ចកមទសសតីរីមវទិកានសរវនាយ និង
រិមម្រោះមោរល់ និងម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មដាយ ួេានមេម ៀនចំនួន៨។ ជាអ្នុសាសន៍
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅគួ រិភាកា និងម្រេមម្រៀងជាេួយរែមលើម្រធានរទសម្ារ់កា
ម្រឹកាមោរល់រន្ទារ់រីមេម ៀនតម្េង់ទិស។ មលើសរីមនោះមទៀត ម្រធានរទសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មនសងៗមទៀតអាចនឹង
ម្តូវានម្រឹកាមោរល់មៅនថៃជាេួយរែមដាយមោងមៅមលើមរលមវលា រស់ម្កុេមរលមៅ។
យរលរំណង
មែើេបីជាជំនួយែល់េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់កុង
ែ កា ជួយរំម្ទែល់ម្កុេម្រឹកាមែើេបីម ៀរចំមវទិកា ម្ា រធ
មវទិកា និងរំមរញកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើរន្ទារ់រីកា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។ ឯកសា មនោះរផ្នែេមៅមលើ
ឯកសា រមច ចកមទសសតីរីមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ សម្ារ់នល
ត ់កា ម្រឹកាមោរល់ែល់ម្កុេម្រឹកា និងអ្ែកាក់រ័ន ធ
ន្ទន្ទម្រករមដាយម្រសិទធិភារ។
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រចនាស្ម្ព័ននធ នឯកសារប្រឹកាយោរល់
ឯកសា ម្រឹកាមោរល់មនោះម្តូវានម ៀរចំម ើងែូចខាងមម្កាេ ៖
-

មេម ៀនតម្េង់ទិស ៖រងាាញរីទិែភា
ា រ ួេននឯកសា រមច ចកមទសសតីរីមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។

-

កា ម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទ និងកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់ គឺមែើេបីកំណត់ និងម្រេមម្រៀងជាេួយម្កុេមរលមៅ
មលើម្រធានរទ និងកាលរ ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់។

-

ផ្នែកទី១ ៖ កា មម្តៀេម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់រណ៌ន្ទរី វិធីសាស្រសត និងែំមណើ កា មែើេបីនល
ត ់កា
ម្រឹកាមោរល់ែល់ម្កុេមរលមៅមដាយមតតតជាសំខាន់មលើកា ម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រសត
អ្ែកសម្េរសម្េួល រញ្ជីម្មោះអ្ែកចូល ួេ ទីកផ្នែងម្ា រធមវទិកា មសចកតីម្ាងថវិកា រទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា
ចំណ ុចសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវ រាយកា ណ៍ និងកា ផ្រងផ្ចកកា ងា កែុងកា ម ៀរចំមវទិកា។ កែុងផ្នែកមនោះាន៥មេម ៀន ៖


មេម ៀនទី១

៖

កំណត់ម្រធានរទ

និងមរលមវលាមែើេបីម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា

(ឯកសា

រមច ចកមទសផ្នែកទី១ ជំហានទី១ សម្ារ់ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល និងន្ទយក ែាាល)


មេម ៀនទី២ ៖ កា ម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រសត រញ្ជីម្មោះអ្ែកចូល ួេ ទីកផ្នែង ថវិកា រទរញ្ហជ
សម្ារ់មវទិកា រញ្ហាផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍ និងកា កំណត់អ្ក
ែ សម្េរសម្េួល
ជំហាន១-៥ សម្ារ់ ន្ទយក ែាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ

[ឯកសា រមច ចកមទស ផ្នែកទី១

(រាជធានី មេតត) ឬ ម្រធានកា ិោល័យ

ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ )]


មេម ៀនទី៣ ៖ កា ម ៀរចំ និងដាក់មសចកតីម្ាងឯកសា ជូនម្កុេម្រឹការិនិតយ និងសមម្េច (ឯកសា រមច ចកមទស
ផ្នែកទី១ ជំហានទី៦ សម្ារ់ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែាាល)



មេម ៀនទី៤ ៖ កា ផ្រងផ្ចកភា កិច ចេុនមរលម្ា រធមវទិកា
ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល

[ឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី១ ជំហានទី៧ សម្ារ់

ន្ទយក ែាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ

(រាជធានី

មេតត)

ឬម្រធានកា ិោល័យ ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ )]។



មេម ៀនទី៥ ៖ កា រញ្ហជក់ម ើង វិញរីកា ផ្រងផ្ចកភា កិច ចសម្ារ់កា ម្ា រធមវទិកា (ឯកសា រមច ចកមទស ផ្នែកទី១
ជំហានទី៨ សម្ារ់ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវសំខាន់ៗ)
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-

ផ្នែកទី២ ៖ កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ានេួយមេម ៀន ផ្ែលរណ៌ន្ទរីកិច ចកា រស់
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់គួ មធវើកុង
ែ កំ ុងមរលម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
និងរនយល់អ្ំរីែំមណើ កា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ រន្ទារ់រីកា ម្ា រធមវទិកា (ឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី២)។



មេម ៀនទី៦ ៖

កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

[ឯកសា រមច ចកមទស ផ្នែកទី២ សម្ារ់

សាជិកម្កុេម្រឹកាទំងអ្ស់ ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ
(រាជធានី មេតត) ឬម្រធានកា ិោល័យ ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវសំខាន់ៗ]

-

ផ្នែកទី៣ ៖ កិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើរន្ទារ់រីកា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
ម ៀររារ់រី វិធីសាស្រសត និង
ែំមណើ កា កែុងកា នតល់កា ម្រឹកាមោរល់ែល់ម្កុេមរលមៅកែុងកា រំមរញកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើរន្ទារ់រីមវទិកា។
កែុងផ្នែកមនោះាន២មេម ៀន ៖


មេម ៀនទី៧ ៖ សមងេរសំមណើននមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ (ឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី៣ ជំហានទី១
សម្ារ់គណៈអ្ភិាល)



មេម ៀនទី៨ ៖ កា នសរវនាយ ាយកា ណ៍មវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ (ឯកសា រមច ចកមទស ផ្នែកទី៣
ជំហានទី២ និងទី៣ សម្ារ់ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងគណៈអ្ភិាល)
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យម្យរៀនតប្ម្ង់ទិស្យលើឯកសាររយចេកយទស្ស្តីពីយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់
មរលរំណង

ម្កុេមរលមៅ

មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះម្កុេមរលមៅនឹង ៖



យល់ែឹងរីទិែភា
ា រទូមៅននមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់



រញ្ហជក់មលើចំណ ុចផ្ែលេិនទន់ចាស់លាស់កុង
ែ ឯកសា រមច ចកមទស

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

សាជិកម្កុេម្រឹកាទំងអ្ស់ គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល និងន្ទយកទីចាត់កា
ហិ ញ្ញវតែុ (សម្ារ់រាជធានី មេតត) ឬម្រធានកា ិោល័យ ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ
(សម្ារ់ម្កុង ម្សុក េណឌ )

យៈមរល

៣មា៉ោង៣០ន្ទទី

ែំមណើ កា ៖
មា៉ោង

អ្ែកទទួល

វិធីសាស្រសត

សកេមភារ

សាា ៈ

េុសម្តូវ

១. មសចកតីមនតើេ (២០ន្ទទី)


សម្េួល និងម្រឹកាមោរល់)

រិភាកា
8:00-8:20

មរញអ្ងគ

េតិសាវគេន៍ (តំណ្តងគ.ជ.អ្.រ ឬ េស្រនតីសម្េរ



េតិមរើកវគគ (ម្រធានម្កុេម្រឹកា)



កា ផ្ណន្ទំេន
ែួ



វិន័យសម្ារ់វគគ



មរលរំណង និង មរៀរវា ៈ រស់វគគតម្េង់ទិស

រទរងាាញមលើ
ម្កដាសតា ំងធំទី១
ឬ សាែយទី១

២. សំណ ួ រំនុស (១៥ន្ទទី)
រិភាកា
8:20-8:35

មរញអ្ងគ



មហតុអ្ីម្វ កុេម្រឹកាម្តូវម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ
និងរិមម្រោះមោរល់?



មតើម្តូវម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះ
មោរល់ោ៉ោងែូចមេតចមែើេបីឲានកា ចូល ួេ?

រិភាកា
8:35-8:50

មរញអ្ងគ

ម្កដាសតា ំងធំទី២
ឬសាែយទី២
(សំណ ួ )
ហតវឺ

រទរងាាញមលើ
៣. រទរងាាញអ្ំរីទិែភា
ា រទូមៅននឯកសា រមច ចកមទស


សំណ ួ -ចមេែើយ (១៥ន្ទទី)

ម្កដាសតា ំងធំទី៣
ឬសាែយទី៣
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៤. ម្កុេរិភាកា (៤៥ន្ទទី)

ម្កដាសតា ំងធំទី៤



ផ្ចកអ្ែកចូល ួេជា៤ ឬ៥ម្កុេតាេកា ជាក់ផ្សតង

ឬសាែយទី៤



ម្កុេទំងអ្ស់អានផ្នែកទី១ជំហាន១-៣

(សំណ ួ )

មហើយមឆែើយសំណ ួ ខាងមម្កាេ៖ (២០ន្ទទី)

ហតវឺ កាត មេៀន

-

ចូ ម ៀររារ់រីតួន្ទទី និងកា ទទួលេុសម្តូវ
រស់តួអ្ងគសំខាន់ៗមៅកែុងជំហាននីេួយ?

-

ឯកសា រមច ចក
មទស

មតើសកេមភារមៅកែុងជំហាននីេួយៗម្តូវមធវើមៅ
មរលណ្ត និងទទួលានលទធនលសំខាន់ៗ

8:50-9:35

ម្កុេរិភាកា

អ្វីេោះែ ?


េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់

មម្ជើស

ម ើសម្កុេណ្តេួយ ផ្ែលរិភាកាានលមែើ
អ េបីមធវើ
រទរងាាញកែុងម្កុេធំមហើយម្កុេផ្ែលមៅមម្កាយៗ
រផ្នែេចមេែើយណ្ត ផ្ែលម្កុេេុនៗេិនានមលើក
រ៉ោុមណ្តណោះ (១៥ន្ទទី)។


េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់

នតល់

ឱកាសឲអ្ែកចូល ួេ រញ្ហជក់ចំណ ុចផ្ែលេិនទន់
ចាស់ (១០ន្ទទី)។
រិភាកា
9:35-9:50

មរញអ្ងគ

៥. រទរងាាញអ្ំរីឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី១ ជំហាន៤-៦ រទរងាាញមលើ


សំណ ួ -ចមេែើយ (១៥ន្ទទី)

ម្កដាសតា ំងធំទី៥
ឬសាែយទី៥
សម្ាក

9:50-10:10
៦. រិភាកាជាគូ (២៥ន្ទទី)


10:1010:35

រិភាកាជាគូ



ហតវឺ

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ឲអ្ែក

កាត មេៀន

ចូល ួេអានជាគូឯកសា រមច ចកមទស ផ្នែកទី១

ឯកសា រមច ចក

ជំហាន៧ និង៨

មទស

គូនីេួយៗម្តូវសួ និងមឆែើយសំណ ួ ខាងមម្កាេៈ

រទរងាាញមលើ

(១០ន្ទទី)

ម្កដាសតា ំងធំទី៦

-

ចូ ម ៀររារ់រីតួន្ទទី និងកា ទទួលេុសម្តូវ

ឬសាែយទី៦

រស់តួអ្ងគសំខាន់ៗមៅកែុងជំហាននីេួយៗ?
-

មតើសកេមភារមៅកែុងជំហាននីេួយៗម្តូវមធវើមៅ
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មរលណ្ត និងទទួលានលទធនលសំខាន់ៗ
អ្វីេោះែ ?


េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមងេរ
ផ្នែកទី១ ជំហាន៧ និង៨ មលើម្កដាសតា ំងធំ
មហើយម្កុេមរលមៅអាចសួ រញ្ហជក់(១៥ន្ទទី)

10:3510:50

រិភាកា
មរញអ្ងគ

៧. រទរងាាញអ្ំរីឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី២
កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់(១៥ន្ទទី)


រទរងាាញមលើ
ម្កដាសតា ំងធំទី៧

សំណ ួ និងចមេែើយ

ឬសាែយទី៧
ជមម្េើសទី១ ៖

ម្កដាសតា ំងធំ

៨. ម្កុេរិភាកា (៣៥ន្ទទី)

ទី៤ ឬសាែយទី៤



ផ្ចកអ្ែកចូល ួេជា៤ ឬ៥ម្កុេតាេកា ជាក់ផ្សតង

(សំណ ួ )



ម្កុេទំងអ្ស់អានឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី៣

ហតវឺ

ជំហាន១-៣ មហើយមឆែើយសំណ ួ ខាងមម្កាេ៖

កាត មេៀន

(១៥ន្ទទី)

ឯកសា រមច ចក

-

ចូ ម ៀររារ់រីតួន្ទទី និងកា ទទួលេុសម្តូវ

មទស

រស់តួអ្ងគសំខាន់ៗមៅកែុងជំហាននីេួយៗ?
-

មតើសកេមភារមៅកែុងជំហាននីេួយៗម្តូវមធវើមៅ
មរលណ្ត និងទទួលានលទធនលសំខាន់ៗ

10:5011:25

អ្វីេោះែ ?

ម្កុេរិភាកា


េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់

មម្ជើស

ម ើសម្កុេណ្តេួយ ផ្ែលរិភាកាានលមែើ
អ េបីមធវើ
រទរងាាញកែុងម្កុេធំ មហើយម្កុេផ្ែលមៅ
មម្កាយៗរផ្នែេចមេែើយណ្ត ផ្ែលម្កុេេុនៗេិន
ានមលើករ៉ោុមណ្តណោះ (១០ន្ទទី)។


េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់

នតល់

ឱកាសឲអ្ែកចូល ួេរញ្ហជក់ចំណ ុចផ្ែលេិនទន់
ចាស់(១០ន្ទទី)។
ជមម្េើសទី២ ៖
៩. កា រិភាកាមរញអ្ងគ (៣៥ ន្ទទី)


មម្ជើសម ើសសិកាេកាេ៣ន្ទក់ឱយអានឯកសា រមច ចក
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មទសននផ្នែកទី៣ ជំហានទី១-៣ មហើយាែក់
ម្តូវអានេួយជំហាន។


រន្ទារ់រីសិកាេកាេអានចរ់ជំហានទី១ េស្រនតីសម្េរ
សម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ម្តូវសួ នូវសំណ ួ ែូច
ខាងមម្កាេ ៖
-

ចូ ម ៀររារ់រីតួន្ទទី និងកា ទទួលេុសម្តូវ
រស់តួអ្ងគសំខាន់ៗមៅកែុងជំហាននីេួយៗ?

-

មតើសកេមភារមៅកែុងជំហាននីេួយៗម្តូវមធវើមៅ
មរលណ្ត និងទទួលានលទធនលសំខាន់ៗ
អ្វីេោះែ ?


រិភាកា

11:2511:30

សម្ារ់ជំហានទី២ និងទី៣ អ្នុវតតែូចជំហានទី១

១០. រិទកេមវិធី

មរញអ្ងគ

សំរល់ ៖
-

ម្កដាសតា ំងធំទី១: មរលរំណង និង មរៀរវា ៈននវគគតម្េង់ទិស (ានសាែយរទរងាាញម្សារ់)

-

ម្កដាសតា ំងធំទី២: សំណ ួ រំនុស (ានសាែយរទរងាាញម្សារ់)

-

ម្កដាសតា ំងធំទី៣: រទរងាាញរីទិែភា
ា រទូមៅននឯកសា រមច ចកមទស (ានសាែយរទរងាាញម្សារ់)

-

ម្កដាសតា ំងធំទី៤: សំណ ួ សម្ារ់រិភាកាម្កុេ (ានសាែយរទរងាាញម្សារ់)

-

ម្កដាសតា ំងធំទី៥: រទរងាាញផ្នែកទី១ ជំហាន៤-៦ (ានសាែយរទរងាាញម្សារ់)

-

ម្កដាសតា ំងធំទី៦: សមងេរផ្នែកទី១ ជំហាន៧ និង៨ (ានសាែយរទរងាាញម្សារ់)

-

ម្កដាសតា ំងធំទី៧: រទរងាាញផ្នែកទី២ កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
(ានសាែយរទរងាាញម្សារ់)
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ឯកសា ទី១ ៖ កេមវិធីសម្ារ់វគគតម្េង់ទិសសតីអ្ំរីមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
មា៉ោង

សកេមភារ

អ្ែកទទួលេុសម្តូវ

១. មសចកតីមនតើេ


េតិសាវគេន៍

(តំណ្តង គ.ជ.អ្.រ ឬ

េស្រនតីសម្េរសម្េួល

និងម្រឹកាមោរល់)
8:00-8:20



េតិមរើកវគគ (ម្រធានម្កុេម្រឹកា)



កា ផ្ណន្ទំេន
ែួ



រទរញ្ហជសម្ារ់វគគ



មរលរំណង និង មរៀរវា ៈ រស់វគគតម្េង់ទិស

២. សំណ ួ រំនុស
8:20-8:35



មហតុអ្ីម្វ កុេម្រឹកាម្តូវម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់?



មតើម្តូវម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ោ៉ោងែូចមេតច
មែើេបីឲានកា ចូល ួេនុលនុស?

៣. រទរងាាញអ្ំរីទិែភា
ា រទូមៅននឯកសា រមច ចកមទស
8:35-8:50
8:50-9:35



សំណ ួ និងចមេែើយ

៤. ម្កុេរិភាកា


ឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី១ជំហាន១-៣

៥. រទរងាាញអ្ំរីឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី១ ជំហាន៤-៦
9:35-9:50



សំណ ួ និងចមេែើយ

9:50-10:10
10:10-10:35

សម្ាក
៦. រិភាកាជាគូ


ឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី១ ជំហាន៧ និង៨

៧. រទរងាាញអ្ំរីឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី២ កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ
10:35-10:50

និងរិមម្រោះមោរល់


10:50-11:25

៨. ម្កុេរិភាកា


11:25-11:30

សំណ ួ និងចមេែើយ

ឯកសា រមច ចកមទសផ្នែកទី៣ ជំហាន១-៣

៩. រិទកេមវិធី
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ការប្ពម្យប្ពៀងយលើប្រធានរទ និងកម្មេិធីស្ប្មារ់ការប្រឹកាយោរល់

ម្រធានរទ

កា ម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទ និងកេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

មរលរំណង

មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះេស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅ
ម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទ និងកេមវិធីសម្ារ់កា

ម្រឹកាមោរល់មែើេបីជួយរំម្ទែល់

ម្កុេម្រឹកា កែុងកា ម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។
ម្កុេមរលមៅ

ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ (សម្ារ់
រាជធានី មេតត) ឬ ម្រធានកា ិោល័យ ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ (សម្ារ់ម្កុង ម្សុក េណឌ )

យៈមរល

១មា៉ោង៣០ន្ទទី

ែំមណើ កា

ស្ំណរួ រំផ្ុស្(៦០នាទី)

(១មា៉ោង១៥ន្ទទី)

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ចារ់មនតើេមដាយសួ សំណ ួ ែូចខាងមម្កាេ ៖
តា ំង ូរភារទី១

មតើានជំហានសំខាន់ៗអ្វីេោះែ កែុងកា ម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និង



តា ំង ូរភារទី២

រិមម្រោះមោរល់?
មតើានជំហានណ្តេែោះផ្ែលមលាក មលាកម្សីម្តូវកា រំម្ទរមច ចកមទសរផ្នែេ?


សំរល់៖

មែើេបីជួយេស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់

តា ំង ូរភារទី៣

កែុងកា សម្េរសម្េួល

ជាេួយម្កុេមរលមៅ មលើកា ម្រេមម្រៀងមលើម្រធានរទ និងកេមវិធីសម្ារ់កា

ម្រឹកា

មោរល់ម្រម្រឹតិមត ៅមដាយ លូន សូេរិនិតយមេើលមលើឧរក ណ៍ជំនួយអ្ំរីលទធនល ួេ
និងម្ករេណឌ មរលមវលា

សម្ារ់កា ម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

ទម្េង់ទី១

មៅទំរ័ ទី១៧ និង១៨។
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់កត់ម្តារាល់សំណ ួ និងរងាាញម្រធានរទសម្ារ់
ម្រឹកាមោរល់ ផ្ែលានមសែើម ើង (ផ្នែកទី១ និងផ្នែកទី៣ ស ុរ៨មេម ៀន)។
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមងេរ និងម្រេមម្រៀងចុងមម្កាយមលើម្រធានរទ
និងកេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់។
សមងេរ និង

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សឲ
ុំ ម្កុេមរលមៅសមងេរចំណ ុចន្ទន្ទផ្ែល

សនែិដាាន (១៥ន្ទទី) ានម ៀនសូម្ត ៖
-

ម្រធានរទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់

-

កេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់កុង
ែ កា ម ៀរចំមវទិកា

កេមវិធីសម្ារ់
កា ម្រឹកា
មោរល់

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជក់ជាេួយម្កុេមរលមៅនូវកាលរ ិមច េទ
សម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។
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តា ំង ូរភារទី ១ ៖ កា មម្តៀេម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

ជំហានទី ៨ ៖ មម្ជើសម ើសអ្ែកមធវើកំណត់មហតុ និង
ម ៀរចំរទរងាាញមលើម្កដាសតា ំងធំ
ជំហានទី ៧ ៖ ម ៀរចំលិេិតអ្មញ្ជើញ មនញើលិេិត
អ្មញ្ជើញ និង មរៀរវា ៈមៅម្កុេមរលមៅ
ជំហានទី ៦ ៖ ម ៀរចំមសចកដីម្ាងឯកសា មែើេបីដាក់ជូន
ម្កុេម្រឹកាមធវើកា រិនិតយ និងសមម្េច
ជំហានទី ៥ ៖ រមងកើតរទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា
នសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
ជំហានទី ៤ ៖ ម ៀរចំរញ្ជីម្មោះអ្ែកផ្ែលម្តូវ
អ្មញ្ជើញចូល ួេ មម្ជើសម ើសទីកផ្នែង និងម ៀរចំថ វិកា
ជំហានទី ៣ ៖ កំណត់អ្ក
ែ សម្េរសម្េួល
និងមម្ជើសម ើស វិធីសាស្រសដ

ជំហានទី ២ ៖ម ៀរចំមសចកដីម្ាង មរៀរវា ៈ
ជំហានទី ១ ៖ កំណត់ម្រធានរទ និង មរលមវលា
សម្ារ់ដាក់រញ្ចល
ូ មៅកែុង មសចកដីម្ាង មរៀរវា ៈ

12

តា ំង ូរភារទី ២ ៖ កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
កានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

តា ំង ូរភារទី ៣ ៖ កិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើរន្ទារ់រីកា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

ជំហានទី ៣ ៖ នសរវនាយ ាយកា ណ៍មវទិកានសរវនាយ
និងរិមម្រោះមោរល់

ជំហានទី ២ ៖ កា រិភាកា និងអ្នុេ័ត រស់ម្កុេម្រឹកាមលើសំមណើ
ផ្ែលានមលើកម ើងកែុងមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

ជំហានទី ១ ៖ សមងេរសំមណើផ្ែលានមលើកម ើងមៅកែុងមវទិកា
នសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

13

ទិែភា
ា រ ួេននឯកសា រមច ចកមទសសតីអ្ំរីមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

កា មម្តៀេម ៀរចំ
មវទិកានសរវនាយ
និងរិមម្រោះមោរល់

កិច ចកា ផ្ែលម្តូវ
មធវើរន្ទារ់រមី វទិកា

កា ម្ា រធមវទិកា
នសរវនាយ និង
រិមម្រោះមោរល់

14

ទម្េង់ទី១៖ កេមវិធស
ី ម្ារ់ម្រឹកាមោរល់កុង
ែ កា ម ៀរចំមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
រាជធានី មេតតៈ...........................................
ម្កុង ម្សុក េណឌ .........................................
ល
1

ម្រធានរទ
កា កំណត់រញ្ហា និងមរលមវលាសម្ារ់
មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា

ម្កុេមរលមៅ

រំម្ទ

ម្រធានម្កុេម្រឹកា




កាលរ ិមច េទ

មា៉ោង

ទីកផ្នែង

កំណត់ចំណ្ត ំ

គណៈអ្ភិាល
និងន្ទយក ែាាល

2

កា ម ៀរចំ មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រសត
រញ្ជីម្មោះអ្ែកចូល ួេ ទីកផ្នែង
រទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា
រញ្ហាផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍
និងកា កំណត់អ្ក
ែ សម្េរសម្េួល

ន្ទយក ែាាល
និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ

កា ិោល័យ

(រាជធានី មេតត)
ឬម្រធានកា ិោល័យ ែាាល

09/05/2011

8:00-10:50

ម្សុករ ិរូ ណ៍



និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក
េណឌ )

3

4

កា ម ៀរចំឯកសា មែើេបីដាក់ជូនម្កុេម្រឹកា

ម្រធានម្កុេម្រឹកា

អ្នុេ័ត

និងន្ទយក ែាាល

កា ផ្រងផ្ចកភា កិច ចេុនម្ា រធមវទិកា

ម្រធានម្កុេម្រឹកា
គណៈអ្ភិាល
ន្ទយក ែាាល
និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ
(រាជធានី មេតត)
15

ឬម្រធានកា ិោល័យ ែាាល
និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក
េណឌ )
5

កា រញ្ហជក់ម ើង វិញរីកា ផ្រងផ្ចកភា កិច ច
សម្ារ់ម្ា រធមវទិកា

ម្រធានម្កុេម្រឹកា
គណៈអ្ភិាល
និងន្ទយក ែាាល
និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវសំខាន់ៗ

6

កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ
និងរិមម្រោះមោរល់

ម្រធានម្កុេម្រឹកា
គណៈអ្ភិាល
និងន្ទយក ែាាល
និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវសំខាន់ៗ

7

កា សមងេរសំមណើផ្ែលានេករី

គណៈអ្ភិាល

មវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
8

កា នសរធនាយ ាយកា ណ៍

ម្រធានម្កុេម្រឹកា

មវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

និងគណៈអ្ភិាល

16

លទឋផ្លទូយៅ និងប្ករខ័ណឌយពលយេលាស្ប្មារ់យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់

មេម ៀនទី១



ម្ករេ័ណឌមរលមវលា ៖ ៦សាតហ៍េុនមវទិកាចារ់មនតើេ



លទធនល ៖ ក. រញ្ហាសំខាន់ៗសម្ារ់មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ េ. កាលរ ិមច េទសម្ារ់មវទិកា គ. យៈមរលសម្ារ់មវទិកា



សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន៖ ចុោះជារ់ជាេួយម្កុេមរលមៅមែើេបីធាន្ទថ្ន រួករត់ានរញ្ហាសំខាន់ៗមៅកែុងនែេុនមរលម ៀរចំកា ម្រឹកាមោរល់រន្ទារ់



ម្ករេ័ណឌមរលមវលា ៖ ៥សាតហ៍េុនមវទិកាចារ់មនតើេ



លទធនល ៖ ក. មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ និងវាគមិនផ្ែលអាចអ្មញ្ជើញាន េ. វិធីសាស្រសត និងអ្ែកសម្េរសម្េួល គ.អ្ែកចូល ួេសំខាន់ៗ និងទីកផ្នែង ឃ.គំ ូ
មសចកតីម្ាងថវិកា ង. រទរញ្ហជមវទិកា និងចំណ ុចសំខាន់ៗសម្ារ់ ាយកា ណ៍

មេម ៀនទី២



សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន៖ េុនមរលរនតមៅមេម ៀនទី៣ េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់គួ រិនិតយមេើលជាេួយម្កុេមរលមៅ មែើេបីធាន្ទថ្ន
លទធនលខាងមលើទំងអ្ស់សមម្េចាន ម្រេទំងានដាក់រញ្ចល
ូ កែុង មរៀរវា ៈកិច ចម្រជុំម្រចាំផ្េ រស់ម្កុេម្រឹកាសម្ារ់រិភាកាមលើកា ម ៀរចំមវទិកា
ួេានឯកសា ាក់រ័នជា
ធ មែើេ



ម្ករេ័ណឌមរលមវលា ៖ ២សាតហ៍េុនមវទិកាចារ់មនតើេ



លទធនល ៖ អ្នុេ័តមលើមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រសត និងអ្ែកសម្េរសម្េួល អ្ែកចូល ួេសំខាន់ៗ ទីកផ្នែង មសចកតីម្ាងថវិកា រទរញ្ហជមវទិកា

មេម ៀនទី៣

និងចំណ ុចផ្ែលម្តូវមធវើ ាយកា ណ៍


សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន៖ ជួរជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែាាលមែើេបីធាន្ទថ្នឯកសា ទំងអ្ស់ម ៀរចំ ួចរាល់សម្ារ់រិភាកា
និងអ្នុេ័តសមងកតកា ម្រជុំម្កុេម្រឹកា និងជួរជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែាាលមែើេបីឆោះុែ រញ្ហចង
ំ មៅមលើលទធនល និងែំមណើកា ជផ្ជកមែញមដាល

មេម ៀនទី៤



ម្ករេ័ណឌមរលមវលា ៖ ម ៀរចំកា ឆែោះុ រញ្ហជង
ំ ជារន្ទាន់មម្កាយរីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា



លទធនល ៖ រំមរញតារាងកិច ចកា សម្ារ់កា ម ៀរចំមវទិកា (េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់គួ ផ្តរាោេរផ្នែេមទៀតមែើេបីជួយកែុងកា កំណត់
សកេមភារកែុងអ្ំ ុងមរលរងាាញជាលកេណៈននាកុង
ែ មែើេបីធាន្ទថ្នេស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ អាចអ្នុវតតសកេមភាររផ្នែេទំងមន្ទោះជាេួយ
នឹងអ្ែកផ្ែលាក់រ័នក
ធ ុង
ែ កា ទទួលកា ម្រឹកាមោរល់

មេម ៀនទី៥



សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន៖ ចុោះជួរជាេួយម្កុេមរលមៅ មែើេបីធាន្ទថ្នរួកមគអាចរំមរញកិច ចកា ទំងអ្ស់េុនកា ម្រឹកាមោរល់រន្ទារ់ចារ់មនតើេ



ម្ករេ័ណឌមរលមវលា ៖ ោ៉ោងតិច១សាតហ៍េុនមវទិកាចារ់មនតើេ



លទធនល ៖ កិច ចកា ទំងអ្ស់ ួចរាល់សម្ារ់ម្ា រធមវទិកា ( ួេានសកេមភារមនសងៗផ្ែលរផ្នែេមដាយេស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់
មហើយរាោេរញ្ចរ់កិច ចកា រំម្ទទំងមនោះមៅកែុងសាតហ៍មនោះ)
17

មេម ៀនទី៦



សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន៖ រិនិតយមេើលកិច ចកា ផ្ែលមៅសល់ និងម ៀរចំេន
ែួ ជាមម្សចកែុងក ណីម្កុេមរលមៅម្តូវកា ឲជួយរំម្ទ



ម្ករេ័ណឌមរលមវលា ៖ អ្ំ ុងមរល និងមម្កាយមរលមវទិកា



លទធនល ៖ លទធនលកា សមងកត និងកា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ រីកា រំមរញកា ងា រស់ម្កុេម្រឹកា



សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន៖ ំលឹកជាេួយគណៈអ្ភិាល និងអ្ែកផ្ែលទទួលេុសម្តូវ មែើេបីមនញើ ាយកា ណ៍ផ្ែលានដាក់រាល់សំមណើរីមវទិកាមៅឲ
គណៈអ្ភិាលមៅកែុងសាតហ៍រន្ទារ់រីមវទិកាចរ់

មេម ៀនទី៧



ម្ករេ័ណឌមរលមវលា ៖ អ្ំ ុងមរល ១៥នថៃ និងមម្កាយមរលមវទិកា



លទធនល ៖ រូកស ុរ ាយកាណ៍មវទិកា ួេទំងអ្នុសាសន៍ រស់គណៈអ្ភិាល ផ្ែលានមឆែើយមៅនឹងសំមណើ



សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ រិនិតយមេើលជាេួយគណៈអ្ភិាល មែើេបីធាន្ទថ្នរត់ានជផ្ជកជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកាមលើ ាយកា ណ៍រូកស ុរ មហើយ
ានមនញើ ាយកា ណ៍ចុងមម្កាយមៅសាជិកម្កុេម្រឹកាទំងអ្ស់សម្ារ់រិភាកាមៅកិច ចម្រជុំម្រចាំផ្េ រស់ម្កុេម្រឹកាមលើកមម្កាយ

មេម ៀនទី៨



ម្ករេ័ណឌមរលមវលា ៖ មម្កាយមរលម្កុេម្រឹកាអ្នុេ័តមលើ ាយកា ណ៍មវទិកា



លទធនល ៖ ម ៀរចំ ាយកាណ៍មវទិកាចុងមម្កាយមដាយផ្នអកមលើអ្នុសាសន៍ រស់សាជិកម្កុេម្រឹកា និងនសរវនាយ



សកេមភារផ្ែលម្តូវតាេដាន ៖ រិនិតយមេើលជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកាមែើេបីធាន្ទថ្ន ាយកា ណ៍មវទិកាចុងមម្កាយ និងរញ្ហាមនសងៗផ្ែលទក់ទងនឹង
ម្កុេម្រឹកា េនាី ជំន្ទញ កា ិោល័យជំន្ទញ និងភាែក់ងា មនសងៗមទៀតានមនញើមៅអ្ែកចូល ួេ ។

18

ផ្ផ្ែកទី១

ការយប្តៀម្យរៀរចំស្ប្មារ់យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់

19

យម្យរៀនទី ១៖ កំណត់រញ្ហា និងយពលយេលាយែើម្បីយរៀរចំយស្ចកតីប្ាងរយរៀរវារៈននយេទិកា
(ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី១ ជំហានទី១)
ម្រធានរទ

កំណត់រញ្ហា និងមរលមវលាមែើេបីម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

មរលរំណង

មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះម្កុេមរលមៅអាចកំណត់រីមរលមវលា និងរញ្ហាផ្ែល
ម្តូវនសរវនាយ និងរិភាកាមៅកែុងមវទិកា។

ម្កុេមរលមៅ
យៈមរល

ែំមណើ កា

ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល និងន្ទយក ែាាល
១មា៉ោង
សំណ ួ រំនុស (៤៥ន្ទទី)
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ សំណ ួ ែូចខាងមម្កាេ ៖


មតើានកិច ចកា ណ្តេែោះ ផ្ែលចាំាច់ម្តូវមធវើកុង
ែ កា កំណត់រញ្ហា

ាយកា ណ៍

មែើេបីដាក់រញ្ចល
ូ កែុងមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា?

រស់គណៈ



មតើម្រជារល ែាជារុ ស និងស្រសតីជួរម្រទោះនូវរញ្ហាចំរងៗអ្វីេោះែ ?



មតើម្កុេម្រឹកាានសកេមភារជាអាទិភារអ្វីេោះែ មៅឆ្ែរ
ំ ន្ទារ់?

ម្កុេមរលមៅសមងេររញ្ហាទំងអ្ស់ផ្ែលានមលើកម ើង។

អ្ភិាល
ាយកា ណ៍
ហិ ញ្ញវតែុ និង

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់គួ សួ ម្កុេមរលមៅអ្ំរីរញ្ហាផ្ែលេិនាន

ាយកា ណ៍

មលើកម ើងមៅកែុង ាយកា ណ៍ រស់គណៈអ្ភិាល និងគណៈកាមធិកា ន្ទន្ទ

រស់គណៈ

ជារិមសស ាយកា ណ៍ រស់គណៈកាមធិកា រិមម្រោះមោរល់កិច ចកា ស្រសតី

កាមធិកា

និងកុា ។

ន្ទន្ទ

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ម្កុេមរលមៅថ្ន

ឯកសា រមច ចក

មតើានរញ្ហាណ្តមទៀតផ្ែលមលាក មលាកម្សីចង់មលើកម ើងរីម្រភរមនសងៗែូចជា ៖

មទសផ្នែកទី១

-

ាយកា ណ៍សាែនភារថវិការីម្រធានហិ ញ្ញវតែុ

ជំហានទី១

ែំមណើ កា ម្រឹកាមោរល់រីសកេមភារអាទិភារ រស់ម្កុេម្រឹកា
ាយកា ណ៍សីរ
ត ីមកមងទំមនើង សាែនភារអ្ែកនាក
ុ មេមរាគមអ្ែស៍ អ្ំមរើ
ហិងាកែុងម្គូសា រទមលស
មើ ំមលាភមសរសនែវៈ និងកា មធវើចំណ្តក
ម្សុកេិនសុវតិភា
ែ រជាមែើេ...។ល។

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់កត់ម្តារាល់រញ្ហាទំងអ្ស់មៅ
មលើម្កដាសតា ំងធំ។

20

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់មសែឲ
ើ ម្កុេមរលមៅសមងេរចមេែើយទំង
អ្ស់ផ្ែលានមលើកម ើង និងកំណត់រញ្ហាសម្ារ់ដាក់កុង
ែ មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ
កាលរ ិមច េទ និង យៈមរលននមវទិកា។
សមងេរ និង

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមងេរនូវរញ្ហាសំខាន់ៗ និងានកិច ច

សនិដា
ែ ាន

ម្រេមរៀងជាេួយម្កុេមរលមៅមៅមលើមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈននមវទិកា។

កេមវិធី

(១៥ន្ទទី)

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជក់ជាេួយម្កុេមរលមៅម្តូវយករញ្ហា

សម្ារ់

សំខាន់ៗស មស កែុងទម្េង់មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈមៅមរលម្រឹកាមោរល់មលើក

ម្រឹកា

មម្កាយ។

មោរល់
ផ្ែលាន

រញ្ហជក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ

ឯកភារ

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សូេឲម្កុេមរលមៅមេើលរីកេមវិធីផ្ែល
ានម្រេមម្រៀងរែកាលរីមេម ៀនរិមម្រោះមោរល់ទី១ និងរញ្ហជក់រីកេមវិធីសម្ារ់
ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។

21

យម្យរៀនទី ២៖ យរៀរចំយស្ចកតីប្ាងរយរៀរវារៈ េិធីសាស្រស្ត រញ្ជ ីយ្មោះអ្ែកចូលរួម្ ទីកផ្នែង ថេិកា រទរញ្ហជ
ស្ប្មារ់យេទិកា រញ្ហាផ្ែលប្តូេរាយការណ៍ និងការកំណត់អ្ក
ែ ស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល (ឯកសាររយចេក
យទស្ផ្ផ្ែកទី១ ជំហាន២ ែល់៥)
ម្រធានរទ

ម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ វិធីសាស្រសត រញ្ជីម្មោះអ្ែកចូល ួេ ទីកផ្នែង

សាា ៈ និង

ថវិកា រទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា រញ្ហាផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍ និងកា កំណត់

ឯកសា មោង

អ្ែកសម្េរសម្េួល
មរលរំណង

ម្កុេមរលមៅអាចៈ
-

រមងកើត មរៀរវា ៈ និងរទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា

-

កំណត់អ្ក
ែ សម្េរសម្េួល អ្ែកកាន់កេមវិធី វាគមិនជារុ ស និងស្រសតី
អ្ែកចូល ួេសំខាន់ៗជារុ ស និងស្រសតី វិធីសាស្រសត រញ្ហាផ្ែលម្តូវ
រាយកា ណ៍ និងទីតាង
ំ សេម្សរ
ា៉ោ ន់ម្រាណថវិកាសម្ារ់មវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។

ម្កុេមរលមៅ

ន្ទយក ែាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ (រាជធានី មេតត) ឬ
ម្រធានកា ិោល័យ ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ )

យៈមរល

ែំមណើ កា
(២មា៉ោង
២០ន្ទទី)

២មា៉ោង៥០ន្ទទី
រមងកើត មរៀរវា ៈ កំណត់អ្ក
ែ សម្េរសម្េួល និង វិធីសាស្រសត(៤៥ន្ទទី)
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រិនិតយមេើលថ្ន ៖


មតើម្កុេមរលមៅានម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈមហើយឬមៅ?

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រងាាញទម្េង់ទី២ មសចកតីម្ាង
មរៀរវា ៈ។

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់មសែឲ
ើ ម្កុេមរលមៅរិនិតយម ើង

ទម្េង់ទី២
មសចកតីម្ាង
មរៀរវា ៈ
(ឯកសា រមច ចក

វិញនូវរញ្ជីរញ្ហាសំខាន់ៗសម្ារ់ដាក់រញ្ចល
ូ កែុង មរៀរវា ៈ ផ្ែលាន

មទស ផ្នែកទី១

កំណត់កាលរីកា ម្រឹកាមោរល់មលើកេុន។

ជំហានទី២)
រញ្ជីរញ្ហាសំខាន់

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិភាកា

សម្ារ់ដាក់រញ្ចល
ូ

និងម ៀរចំមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ។

កែុង មរៀរវា ៈ

ម្កុេមរលមៅកត់ម្តារាល់រញ្ហាសំខាន់ៗសម្ារ់មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ
ដាក់រញ្ចល
ូ កែុងទម្េង់មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ និងផ្រងផ្ចកមរលមវលា
សម្ារ់រញ្ហានីេួយៗ។
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ម្កុេមរលមៅកំណត់អ្ក
ែ ទទួលេុសម្តូវែូចជា អ្ែកកាន់កេមវិធី

ឯកសា រមច ចក

អ្ែកសម្េរសម្េួល និង វិធីសាស្រសតសម្ារ់រញ្ហានីេួយៗនន មរៀរវា ៈ។

មទស ផ្នែកទី១
ជំហានទី៣

កំណត់អ្ក
ែ ចូល ួេ និងទីកផ្នែង (៣០ន្ទទី)
ម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើលចំណ ុចនីេួយៗមៅកែុង មរៀរវា ៈ និងកំណត់អ្ក
ែ

ឯកសា រមច ចក

ាក់រ័នជា
ធ រុ ស និងស្រសតីនន មរៀរវា ៈនីេួយៗ មហើយស មស ម្មោះអ្ែក

មទស ផ្នែកទី១

សំខាន់ៗទំងមន្ទោះសម្ារ់កា អ្មញ្ជើញចូល ួេកែុងមវទិកា។ ន្ទយក ែាាលគួ

ជំហានទី៤)

រិចា ណ្តអ្ំរីវាគមិន និងអ្ែកចូល ួេសំខាន់ៗកែុងកា ដាក់រញ្ចល
ូ មៅកែុងរញ្ជី
ម្មោះអ្ែកចូល ួេានែូចជា ៖ អ្ងគកា សងគេសុី វិលេូលដាាន ម្កុេផ្ែលាន
សមេែងតិច េនាី ឬកា ិោល័យជំន្ទញ អ្ែកសា រ័ត៌ានេូលដាាន...។ល។
ន្ទយក ែាាលគួ អ្មញ្ជើញអ្ែកចូល ួេឱយានសេភារមយនឌ្័ តាេផ្តអាចមធវើ
មៅាន។

រន្ទារ់រីកំណត់អ្ក
ែ ចូល ួេ ួចមហើយ ម្កុេមរលមៅម្តូវកំណត់ទីកផ្នែង
ផ្ែលសេម្សរ អាម្ស័យមៅតាេចំនួនអ្ែកចូល ួេ។ ទីកផ្នែងផ្ែលានកំណត់
សម្ារ់មវទិកា េិនម្តូវមធវើមៅទីសាែក់កា គណរកសនមោាយមទ។

កា ា៉ោ ន់ម្រាណថវិកាសម្ារ់មវទិកា (៣០ន្ទទី)1
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ថ្ន ៖


មតើអ្ក
ែ ធាែរ់ម ៀរចំមសចកតីម្ាងថវិកាសម្ារ់មវទិកាផ្ែ ឬមទ?



មតើអ្ក
ែ ានគំ ូមសចកតីម្ាងថវិកាផ្ែ ឬមទ?



មែើេបីម ៀរចំថ វិកាមតើអ្ក
ែ ម្តូវចំណ្តយមៅមលើអ្ីេ
វ ោះែ ?

ទម្េង់ទី៣ ៖

ម្កុេមរលមៅកត់ម្តារាល់អ្ីផ្វ ែលម្តូវចំណ្តយ។ ម្រសិនមរើានគំ ូមសចកតី

គំ ូមសចកតីម្ាង

ម្ាងថវិកា ម្កុេមរលមៅ អាចមម្រើម្ាស់គំ ូមសចកតីម្ាងថវិកាផ្ែលាន

ថវិកា

ម្សារ់។ ម្រសិនមរើេិនានមទេស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាច
ផ្ណន្ទំទម្េង់ទី៣
កា រមងកើតរទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា (២០ន្ទទី)
សំណ ួ រំនុស ៖
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ថ្នៈ
1

កា ា៉ោ ន់ម្រាណថវិកាម្តូវអ្នុវតតតាេ ររហិ ញ្ញវតែុនន ែាាលថ្នែក់មម្កាេជាតិ រស់ម្កសួងមសែាកិច ច និងហិ ញ្ញវតែុ។

23

មែើេបីឲមវទិកាែំមណើ កា ានមដាយ លូន មតើគួ ានរទរញ្ហជអ្វីេោះែ ?

ឯកសា រមច ចក

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ស មស រាល់ចមេែើយទំងអ្ស់មលើ

មទស ផ្នែកទី១

ម្កដាសតា ំងធំ។

ជំហានទី៥)

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រងាាញរទរញ្ហជផ្ែលគួ រញ្ចល
ូ
សម្ារ់មវទិកាានែូចខាងមម្កាេ ៖
-

អ្ែកចូល ួេទំងអ្ស់ទំងរុ ស និងស្រសតីានឱកាសកែុងកា
ចូល ួេ និងផ្ចក ំផ្លកគំនិតមោរល់ រស់េន
ែួ ។

-

អ្ែកចូល ួេទំងអ្ស់ទំងរុ ស និងស្រសតី ម្តូវានមរ រ
មរលកំរុងនិោយ

-

អ្ែកចូល ួេ ផ្ែលចង់ានមោរល់ម្តូវមលើកនែ។

-

អ្ែកចូល ួេ ផ្ែលអ្នុញ្ហញតមដាយអ្ែកសម្េរសម្េួលមែើេបីាន
មោរល់ានមរល៥ន្ទទីកុង
ែ កា សផ្េតងនូវេតិមោរល់។

-

អ្ែកចូល ួេម្តូវមរ រគណៈអ្ធិរតី ម្ារ់ម្មោះ តួន្ទទី
និងរញ្ហាផ្ែលចង់រិភាកា។

-

អ្ែកសម្េរសម្េួលម្តូវធាន្ទថ្នអ្ែកានមោរល់េិនមលើស
មា៉ោងកំណត់។

-

អ្ែកសម្េរសម្េួលម្តូវធាន្ទថ្នអ្ែកានមោរល់ មលើកម ើង
រញ្ហាផ្ែលាក់រ័នន
ធ ឹង មរៀរវា ៈ និងេិននិោយាក់រ័នន
ធ ឹង
នមោាយ។

ន្ទយក ែាាលកត់ម្តារាល់រទរញ្ហជ ផ្ែលានឯកភារ មែើេបីដាក់ឲម្កុេ
ម្រឹការិភាកា និងសមម្េច។

រញ្ហាសំខាន់ៗ ផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍មៅមរលម្ា រធមវទិកា (១៥ន្ទទី)
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ថ្ន ៖


មតើានរញ្ហាសំខាន់ៗណ្តេែោះគួ រាយកា ណ៍មៅមរលម្ា រធមវទិកា2?
( ាយកា ណ៍ រស់ម្កុេម្រឹកា ាយកា ណ៍ រស់គណៈអ្ភិាល
ាយកា ណ៍ផ្នែកហិ ញ្ញវតែុ រញ្ហាទក់ទងនឹងស្រសតី កុា យុវវ័យ
និងម្កុេជនងាយ ងមម្រោះែនទមទៀត...។ល។)

គួ រញ្ហជក់ថ្នចំណ ុចសំខាន់ៗ ផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍ម្តូវរងាាញអ្ំរីៈ
2

រញ្ហាសំខាន់ៗគួ ស មស មលើម្កដាសតា ំងធំមែើេបីរាយកា ណ៍មៅមរលម្ា រធមវទិកា។
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-

សេិទធិនលសមម្េចាន

-

រញ្ហាម្រឈេ និងចំណ្តត់កា

-

សកេមភារអាទិភាររន្ទារ់រីមវទិកា

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់កត់ម្តាចំណ ុចសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវ
រាយកា ណ៍មលើម្កដាស តា ំងធំ។
សមងេរ និង
សនិដា
ែ ាន
(៣០ន្ទទី)

ន្ទយក ែាាលសងេរលទធនលសំខាន់ៗរីកា រិមម្រោះមោរល់ មែើេបីដាក់ឲ
ម្កុេម្រឹកាមធវើកា រិភាកា និងសមម្េចកែុងកិច ចម្រជុំ។
លទធនលទំងមនោះ ួេាន ៖

មសចកតីម្ាង
មរៀរវា ៈ
រញ្ជីម្មោះអ្ែក

មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ មដាយ ួេានអ្ែកទទួលេុសម្តូវ

ចូល ួេ

និង វិធីសាស្រសត។

មសចកតីម្ាងថវិកា

-

រញ្ជីអ្ក
ែ ចូល ួេផ្ែលម្តូវអ្មញ្ជើញ និងទីកផ្នែងម្ា រធមវទិកា

រទរញ្ហជសម្ារ់

-

មសចកតីម្ាងថវិកាសម្ារ់មវទិកា

មវទិកា

-

រទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា

រញ្ហា ឬ ចំណ ុច

-

រញ្ហា ឬ ណ ុចសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍មរលម្ា រធមវទិកា

សំខាន់ៗផ្ែលម្តូវ

-

រាយកា ណ៍
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជក់ថ្ន ន្ទយក ែាាល ម្រធាន
ម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ម្តូវជួររែមែើេបីរិនិតយមេើលម ើង វិញមលើ
មរៀរវា ៈ អ្ែកសម្េរសម្េួល វិធីសាស្រសត ទីកផ្នែង រញ្ជីអ្ក
ែ ចូល ួេ មសចកតី
ម្ាងថវិកា សម្ារ់មវទិកា េុនមរលដាក់ជូនម្កុេម្រឹកាម្រជុំអ្នុេ័ត។

ម្កុេមរលមៅរូកស ុរចំណ ុចសំខាន់ៗផ្ែលានម ៀន និងកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើ
រន្ទារ់រមី េម ៀនម្រឹកាមោរល់មនោះ។

រញ្ហជក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយៈ

កេមវិធី

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិនត
ិ យមេើល

សម្ារ់ម្រឹកា

កេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់ផ្ែលានឯកភារ និងរញ្ហជក់រីកាលរ ិមច េទ

មោរល់

សម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។

ផ្ែលានម្រេ
មម្រៀង
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ទម្េង់ទី២ ៖ គំ ូមសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ

យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់ររស្់ប្កុម្ប្រឹកា................
កាលររិយចេទ......................
ទីកផ្នែង..........................
រយៈយពល

ស្កម្មភាព

អ្ែកស្ប្ម្រស្ប្ម្ួល

យផ្សងៗ
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ទម្េង់ទី៣ ៖ គំ មូ សចកតីម្ាងថវិកា

យស្ចកតីប្ាងថេិកាស្ប្មារ់យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់ររស្់ប្កុម្ប្រឹកា

ល

រណ៌ន្ទ

ឯកតា

តនេែឯកតា

រ ិាណ

ស ុរ

នថៃទី......ផ្េ......ឆ្ែំ.......
ម ៀរចំមដាយ
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យម្យរៀនទី៣៖ យរៀរចំ និងដាក់យស្ចកតីប្ាងឯកសារជូនប្កុម្ប្រឹកាពិនិតយ និងស្យប្ម្ច
(ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី១ ជំហានទី៦)
ម្រធានរទ

ម ៀរចំ និងដាក់មសចកតីម្ាងឯកសា ជូនម្កុេម្រឹការិនិតយ និងសមម្េច

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

មរលរំណង

ឯកសា ខាងមម្កាេម្តូវអ្នុេ័តមដាយម្កុេម្រឹកា ៖
-

មសចកតីម្ាង មរៀរវា ៈ មដាយ ួេានអ្ែកទទួលេុសម្តូវ
និង វិធីសាស្រសត។

ម្កុេមរលមៅ
យៈមរល

ែំមណើ កា

-

រញ្ជីអ្ក
ែ ចូល ួេផ្ែលម្តូវអ្មញ្ជើញ និងទីកផ្នែងម្ា រធមវទិកា

-

មសចកតីម្ាងថវិកាសម្ារ់មវទិកា

-

រទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា

-

រញ្ហា ឬ ចំណ ុចសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍មរលម្ា រធមវទិកា

ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែាាល
កនែោះនថៃ

កំណត់សំរល់សម្ារ់េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់
េុនកិច ចម្រជុំម្កុេម្រឹកា (១០ន្ទទី)
េុនកិច ចម្រជុំេស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់
ម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែាាល

គួ រញ្ហជក់ជាេួយម្រធាន

១ ឬ ២ នថៃេុនមែើេបីធាន្ទ មរៀរវា ៈនន

កិច ចម្រជុំម្កុេម្រឹកា ានដាក់ មរៀរវា ៈសតីរីកា ម ៀរចំមវទិកា និងឯកសា ាក់
រ័នស
ធ ម្ារ់មវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ផ្ែលានែូចជា ៖

មសចកតី

ម្ាង មរៀរវា ៈ រញ្ជីអ្ក
ែ ចូល ួេផ្ែលម្តូវអ្មញ្ជើញ មសចកតីម្ាងថវិកាសម្ារ់
មវទិកា រទរញ្ហជសម្ារ់មវទិកា និងរញ្ហា ឬ ចំណ ុចសំខាន់ៗផ្ែលម្តូវរាយកា ណ៍
មរលម្ា រធមវទិកា ម្តូវានម ៀរចំ ួចជាមម្សចមែើេបីឲម្កុេម្រឹកាមធវើកា រិភាកា
និងសមម្េច។

កែុងអ្ំ ុងមរលកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា (អាម្ស័យមលើកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា)
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមងកតកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា។
ម្រសិនមរើចាា
ំ ច់េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចនតល់មោរល់ែល់
ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែាាលកែុងមរលសំរាក ឬ មរលកំរុងរិភាកា។
សមងេរ និង

រន្ទារ់រីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា (១៥ន្ទទី)

សនិដា
ែ ាន

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ជួរជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា និង
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(២០ន្ទទី)

ន្ទយក ែាាល មែើេបី
ែំមណើ កា ម ៀរចំមវទិកា

រិនិតយម ើង វិញអ្ំរីកា រិភាកស រស់ម្កុេម្រឹកាមៅមលើ
មដាយ ួេរញ្ចល
ូ កា រិភាកាអ្ំរីឯកសា ផ្ែលាក់រ័ន ធ

សម្ារ់មវទិកា។
រញ្ហជក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ (៥ន្ទទី)
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើលកេមវិធី
ផ្ែលានម្រេមម្រៀង និងរញ្ហជក់រីកាលរ ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់

កេមវិធី
សម្ារ់ម្រឹកា
មោរល់
ផ្ែលានម្រេ
ម្ាង

មលើកមម្កាយ។
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ទម្េង់ទី៤ ៖ លិេិតអ្មញ្ជើញ

ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពជា
ុ
ជាតិ សាស្នា ប្ពោះម្ហាកសប្ត


រែឋាល .........................
មលេ ............

លិខិតអ្យញ្ជ ើញ

សូេអ្មញ្ជើញ ៖ មលាក មលាកម្សី......................
កេមវតែុ ៖ មែើេបីចូល ួេមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ រស់ម្កុេម្រឹកា..............

កាលរ ិមច េទ ៖................................
មា៉ោង ៖ ......................................
ទីកផ្នែង ៖ ...................................

ឯកសា ភាជរ់ ៖ មរៀរវា ៈមវទិកា

ប្រធានប្កុម្ប្រឹកា
ហតែមលខា និងម្តា
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យម្យរៀនទី៤៖ ការផ្រងផ្ចកកិចេការម្ុនយពលប្ារពធយេទិកា (ឯកសាររយចេកយទស្ផ្ផ្ែកទី១ ជំហានទី៧)
ម្រធានរទ

កា ផ្រងផ្ចកកិច ចកា េុនមរលម្ា រធមវទិកា

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

មរលរំណង

មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះម្កុេមរលមៅអាចសមងេរកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើរន្ទារ់រី
កិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា ផ្រងផ្ចកកិច ចកា និងរមងកើតតារាងតាេដានកា ងា ។

ម្កុេមរលមៅ

ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល និងន្ទយកទីចាត់កា
ហិ ញ្ញវតែុ (រាជធានី មេតត) ឬ ម្រធានកា ិោល័យ ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង
ម្សុក េណឌ )

យៈមរល

១មា៉ោង១៥ន្ទទី

ែំមណើ កា

កំណត់សំរល់៖ មេម ៀនមនោះគួ ផ្តមធវើភាែេៗរន្ទារ់រីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា មែើេបី

(១មា៉ោង)

សមងេរលទធនលសំខាន់ៗ និងកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើរន្ទារ់រីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេម្រឹកា។

កា រិនិតយមេើលលទធនលសម្ារ់កា មម្តៀេម ៀរចំមវទិកា
ន្ទយក ែាាលកត់ម្តារាល់លទធនលននកិច ចម្រជុំម្កុេម្រឹកាអ្ំរីកា ម ៀរចំមវទិកា

កំណត់មហតុនន

និងរិភាការីកា ផ្រងផ្ចកកិច ចកា រន្ទារ់រីកិច ចម្រជុំ។

កិច ចម្រជុំ រស់

ម្កុេមរលមៅគួ កំណត់មរលមវលាសម្ារ់រញ្ចរ់កិច ចកា នីេួយៗ។

ម្កុេម្រឹកា

ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ

(ម្រសិនមរើ

(រាជធានី មេតត) ឬម្រធានកា ិោល័យ ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ )

ាន)

ឯកភារជាេួយរែមែើេបីរាចរ់កា ងា ។
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រិភាកាជាេួយម្កុេមរលមៅមែើេបី
រមងកើតតារាងតាេដានកា ងា សតីរីកា ម ៀរចំមវទិកា។
ម្រសិនមរើចាា
ំ ច់េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចផ្ណន្ទំទម្េង់ទី៤។

ទម្េង់ទី៤ ៖

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រងាាញគំ ូតារាងតាេដានកា ងា ផ្ែល

គំ ូតារាងតាេ

ម្តូវមធវើេុនមវទិកា។

ដានកា ងា

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជក់ជាេួយម្កុេមរលមៅកែុងកា

សម្ារ់

រំមរញកិច ចកា ឲចរ់សរវម្គរ់េុនកា ជូររែសម្ារ់វគគម្រឹកាមោរល់មលើក

ម្កុេមរលមៅ

មម្កាយ។ េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជក់ជាេួយម្កុេមរលមៅថ្ន
ម្តូវរងាាញតារាងតាេដានកា ងា មៅមរលម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។
សមងេរ និង

ម្កុេមរលមៅសមងេរសកេមភារផ្ែលានរិភាកា និងកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើ

កេមវិធី

សនិដា
ែ ាន

េុនវគគម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ។

សម្ារ់ម្រឹកា
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(១៥ន្ទទី)

រញ្ហជក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ (៥ន្ទទី)

មោរល់

មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនេស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរល

ផ្ែលាន

មៅរិនិតយមេើល កេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់ផ្ែលានម្រេមម្រៀងមៅ

ម្រេមម្រៀង

កែុងមេម ៀនម្រឹកាមោរល់ទី១ និងរញ្ហជក់រីកាលរ ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកា
មោរល់មលើកមម្កាយ។
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ទម្េង់ទី៥ ៖ តារាងតាេដានកា ងា េុនមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់
សាែនភារ
ល

កិច ចកា

រញ្ចរ់

កាលរ ិមច េទ

កំរុង

េិនទន់

ែំមណើ កា

ចារ់មនតើេ

ម្តូវរញ្ចរ់

អ្ែកទទួលេុសម្តូវ

កំណត់សំរល់
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គំ ូរញ្ជីកា ងា សំខាន់ៗ ផ្ែលម្តូវមធវើេុនមវទិកា
ល

កិច ចកា
1.

ម ៀរចំលិេិតអ្មញ្ជើញមដាយភាជរ់ មរៀរវា ៈ

2.

ផ្ចកលិេិតអ្មញ្ជើញ

3.

តាេដាន និងធាន្ទថ្នលិេិតអ្មញ្ជើញានមៅែល់អ្ក
ែ ផ្ែលម្តូវអ្មញ្ជើញ

4.

ធាន្ទថ្នវាគមិនានទទួលលិេិតអ្មញ្ជើញ និងរញ្ហជក់រីកា ចូល ួេ

5.

ជូនែំណឹង និងអ្មញ្ជើញអ្ែកសា រ័ត៌ានមៅេូលដាាន

6.

នសរវនាយមសចកតីម្រកាសអ្ំរីមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

7.

រញ្ហជក់ជាេួយអ្ែកសម្េរសម្េួល និងអ្ែកកត់កំណត់មហតុ

8.

ម ៀរចំសាា ៈ (ម្កដាសតា ំងធំ ហតវឺ សកត
ុ មេម្កូ អាហា សម្េន់

កំណត់សំរល់

រដា)។ល។
9.

រិនិតយ និងម ៀរចំទីកផ្នែងជាេុន

10. ម ៀរចំរញ្ជីវតតាន
11. ម ៀរចំថ វិកាសម្ារ់មវទិកា
12. ម ៀរចំរទរងាាញមលើម្កដាសតា ំងធំ និងឯកសា ាក់រ័នែ
ធ នទមទៀត
13.
14.
15.
16.
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យម្យរៀនទី៥៖ ការរញ្ហជក់យ ើង េិញពីការផ្រងផ្ចកភារកិចេស្ប្មារ់ប្ារពធយេទិកា
(ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី១ ជំហានទី៨)
ម្រធានរទ

កា រញ្ហជក់ម ើង វិញរីកា ផ្រងផ្ចកភា កិច ចសម្ារ់ម្ា រធមវទិកា

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

មរលរំណង

មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះម្កុេមរលមៅធាន្ទានថ្ន កា ផ្រងផ្ចកភា កិច ច
ម្តូវានមធវើ ួចរាល់សម្ារ់ម្ា រធមវទិកា។

ម្កុេមរលមៅ
យៈមរល
ែំមណើ កា

ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវ
១មា៉ោង៤៥ន្ទទី
កា រិភាកាមរញអ្ងគ

(១មា៉ោង៣០ន្ទទី) េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ន្ទយក ែាាលមែើេបីរងាាញ
សកេមភារ ើកចមម្េើន ផ្ែលានមធវើមៅមលើតារាងតាេដានកា ងា និងទុក

តារាងតាេដាន
កា ងា ផ្ែលម្តូវ
មធវើេុនមវទិកា

ឱកាសឲានសំណ ួ មែើេបីរំភែឺ។
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើលមលើ
មរៀរវា ៈ។

មរៀរវា ៈ
មវទិកា

ម្រធានម្កុេម្រឹកាធាន្ទថ្ន អ្ែកទទួលេុសម្តូវែូចជា អ្ែកកាន់កេមវិធី

ចំណ ុចផ្ែលម្តូវ

អ្ែកសម្េរសម្េួល អ្ែកកត់កំណត់មហតុ វាគមិន។ល។ និងឯកសា ាក់រ័ន ធ

រាយកា ណ៍កុង
ែ

ានម ៀរចំ ួចជាមម្សច។

មរលម្ា រធ

ម្រធានម្កុេម្រឹកាម្តួតរិនិតយកា ម ៀរចំសាា ៈម ើង វិញ

មវទិកា

ម្រធានម្កុេម្រឹការូកស ុរសកេមភារ ផ្ែលានរិភាកាកែុងកិច ចម្រជុំ។
សមងេរ និង

រន្ទារ់រីកិច ចម្រជុំ េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ជួរជាេួយម្រធាន

កេមវិធី

សនិដា
ែ ាន

ម្កុេម្រឹកា និងន្ទយក ែាាល មែើេបីសមងេរ និងឆែោះុ រញ្ហចង
ំ រីអ្ីផ្វ ែលានមធវើ។

សម្ារ់ម្រឹកា

(១៥ន្ទទី)

រញ្ហជក់រីកេមវិធីសម្ារ់ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ

មោរល់

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅរិនិតយមេើក
លេមវិធី

ផ្ែលានម្រេ

ផ្ែលានម្រេមម្រៀងនិងរញ្ហជក់រីកាលរ ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់

មម្រៀង

មលើកមម្កាយ។
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ផ្ផ្ែកទី២ ៖
ការប្ារពធយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់

36

យម្យរៀនទី៦៖ ការប្ារពធយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់ (ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី២)
ម្រធានរទ

កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

មរលរំណង

ម្កុេមរលមៅសមងកតរីែំមណើ កា ម្ា រធមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់។

ម្កុេមរលមៅ

ម្កុេម្រឹកាទំងេូល ម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល
ន្ទយក ែាាល និងហិ ញ្ញវតែុ (រាជធានី និងមេតត) ឬ ម្រធានកា ិោល័យ ែាាល
និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវ

យៈមរល
ែំមណើ កា

កនែោះនថៃ
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមងកតែំមណើ កា ម្ា រធមវទិកាមដាយ

ទម្េង់ទី៥

មម្រើម្ាស់ទម្េង់សមងកត

(ទម្េង់សមងកត

កា សមងកតគួ ផ្តមតតតមៅមលើ៖
-

ចំណ ុចល អ

-

ចំណ ុចផ្ែលម្តូវផ្កលេអ

ែំមណើ កា
ម្ា រធមវទិកា)

ម្រសិនមរើានកា មសែើសេស្រនត
ុំ
ស
ី ម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចនតល់មោរល់
ែល់ម្កុេមរលមៅមៅមរលសម្ាក។
កំណត់សំរល់ ៖
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់េិនគួ ំខានម្កុេមរលមៅមទមៅមរល
សមងកតកា ណ៍។
សមងេរ និង

កា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ គួ ផ្តានភាររត់ផ្រនតាេមរលមវលា រស់ម្កុេមរលមៅ។

សកេមភារ

ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចមធវើកា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ មៅមរលណ្តផ្ែល

កា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ

(២មា៉ោង៣០ន្ទទី

សេម្សរ ែូចជា អាចមធវើភាែេៗរន្ទារ់រីមវទិកា រន្ទារ់រីសម្ាកអាហា នថៃម្តង់ ឬ

កា ម ៀនសូម្ត

ន្ទទី)

េួយនថៃរន្ទារ់រីមវទិកា។ល។

កា មធវើ

េុនមរលមធវើកា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ ជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល ផ្ននកា
និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ (រាជធានី និងមេតត) ឬម្រធានកា ិោល័យ ែាាល

(ARLP)

និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) េស្រនតស
ី ម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់គួ មធវើ
កា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ ជាេួយសាជិកម្កុេម្រឹកាមែើេបីផ្សវងយល់រីចំណ្តរ់អា េមណ៍
រស់រួកមគអ្ំរីមវទិកា។
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១. មៅមរលមធវើកា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ ជាេួយម្កុេម្រឹកា េស្រនត
សម្េរសម្េួ
ី
ល

ទម្េង់ទី៥

និងម្រឹកាមោរល់អាចសួ សំណ ួ ែូចខាងមម្កាេ ៖

(ទម្េង់សមងកត





មតើមលាក មលាកម្សីានមធវើសកេមភារអ្វីេោះែ កែុងអ្ំ ុងមរលម្ា រធ

ែំមណើ កា

មវទិកា?

ម្ា រធមវទិកា)

មតើមលាក មលាកម្សីគិតថ្នសកេមភារណ្តេែោះផ្ែលម្រម្រឹតមត ៅានល អ?

ផ្ែលាន

មតើសកេមភារណ្តេែោះផ្ែលគួ ផ្កលេអ?

រំមរញ



មតើមលាក មលាកម្សីានម ៀនសូម្តអ្វីេោះែ រីកា ម្ា រធមវទិកា?



មតើមលាក មលាកម្សីគិតថ្នគួ មធវើអ្ីេ
វ ោះែ សម្ារ់មវទិកាមលើកមម្កាយ
មែើេបីឲកាន់ផ្តម្រមសើ ម ើង?

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់កត់ម្តារាល់ចមេែើយ រស់សាជិកម្កុេ
ម្រឹកាជារុ ស និងស្រសតីមលើម្កដាសតា ំងធំ។
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ផ្ចក ំផ្លកលទធនលននកា សមងកត
និងមោរល់ រស់អ្ក
ែ ចូល ួេជារុ ស និងស្រសតីផ្ែលានកត់ម្តាកែុងទម្េង់សមងកត
រស់េន
ែួ ជាេួយម្កុេម្រឹកា។
២. កា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ ជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកា គណៈអ្ភិាល ន្ទយក ែាាល
និងន្ទយកទីចាត់កា ហិ ញ្ញវតែុ (រាជធានី និងមេតត) ឬ ម្រធានកា ិោល័យ ែាាល
និងហិ ញ្ញវតែុ (ម្កុង ម្សុក េណឌ ) និងអ្ែកទទួលេុសម្តូវ ៖
កា ឆែោះុ រញ្ហចង
ំ មនោះម្តូវអ្នុវតតែូចែំមណើ កា កិច ចម្រជុំឆោះុែ រញ្ហចង
ំ ជាេួយម្កុេម្រឹកាផ្ែ
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ផ្ចក ំផ្លកលទធនលននកា សមងកតផ្ែល
ានកត់ម្តាកែុង ទម្េង់សមងកត រស់េន
ែួ និងេតិមោរល់ផ្ែលានរីម្កុេម្រឹកា
និងអ្ែកចូល ួេមនសងៗមទៀត។ េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់េិនគួ
និោយថ្នមគទទួលាន េតិមោរល់រីអ្ក
ែ ណ្តាែក់ម ើយ។ េស្រនតីសម្េរសម្េួល
និងម្រឹកាមោរល់គួ និោយថ្ន រាល់មោរល់ទំងអ្ស់សុទធផ្តានេករីកា
សមងកត រស់មគមដាយតាល់។
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងម្កុេមរលមៅឯកភារមលើចំណ ុចគួ
ផ្កលេអសម្ារ់មវទិកាមលើកមម្កាយ។
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ំលឹកន្ទយក ែាាល និងអ្ែកផ្ែលាក់រ័ន ធ
ឲមនញើ ាយកា ណ៍ និងសំមណើផ្ែលានរីមវទិកាមៅគណៈអ្ភិាល
មៅសាតហ៍រន្ទារ់រីមវទិកា។
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រញ្ហជក់រីកេមវិធីននកា ម្រឹកាមោរល់រន្ទារ់រីមវទិកា
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជក់ជាេួយគណៈអ្ភិាលអ្ំរីកាល
រ ិមច េទននកា ជូររែមែើេបីរិភាកាអ្ំរីកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើរន្ទារ់រីមវទិកា។
កេមវិធីននកា ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយនឹងម្តូវមធវើកុង
ែ កំ ុងមរល១៥នថៃរន្ទារ់រី
មវទិកា។
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ទម្េង់ទ៦
ី ៖ រញ្ជីវតតានសម្ារ់មវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពជា
ុ
ជាតិ សាស្នា ប្ពោះម្ហាកសប្ត


រែឋាលៈ .........................
រញ្ជ ីេតតមានស្ប្មារ់យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់
កាលរ ិមច េទៈ ......................................

ល.

ម្មោះ

មភទ

តួន្ទទី

សាែរ័ន

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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ទម្េង់ទ៧
ី ៖ ស្ំយណើ និងស្ំណម្
ូ ពរររស្់ប្រជាពលរែឋ
ល.

សំមណើ និងសំណ ូេរ

មសែើមដាយ

១

២

៣
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៤

៥

៦

43

៧

៨

៩
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ទម្េង់ទ៨
ី ៖ ទម្េង់សមងកតអ្ំ ុងមរលមវទិកានសរវនាយនិងរិមម្រោះមោរល់
(រំមរញមដាយេស្រនតស
ី ម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់)

រំមរញមដាយៈ

កាលរ ិមច េទៈ
ទីកផ្នែងៈ

ម្កុេមរលមៅៈ
ចំនួនម្កុេម្រឹកា

គណៈអ្ភិាល

 មេតត.............................ម្សី:...................

 មេតត.............................ម្សី:..............................

 ម្កុង:..........................ម្សី:......................

 ម្កុង:..........................ម្សី:...............................

 ម្សុក:..........................ម្សី:.....................

 ម្សុក:..........................ម្សី:..............................

ស ុរ:.............................ម្សី:......................

ស ុរ:.............................ម្សី:...............................

ចំនួនម្កុេម្រឹកា

មនសងៗ (សូេរញ្ហជក់.................................)

 ឃុ:ំ ............................ម្សី:......................

 .......................ម្សី:.......................................

 សងាកត់:........................ម្សី:....................

 .......................ម្សី:.......................................

ស ុរ:..............................ម្សី:....................

ស ុរ:..............................ម្សី:..............................

ចូ ស មស មដាយសមងេររីកា សងកតននមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់ៈ

ចំណ ុចល អ រស់ម្កុេមរលមៅ

ចំណ ុចផ្ែលគួ ផ្កលេអ រស់ម្កុេមរលមៅ

េស្រនតស
ី ម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់នល
ត ់អ្នុសាសន៍មែើេបីផ្កលេអកុង
ែ កា រំមរញកា ងា រស់ម្កុេមរលមៅៈ
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ផ្ផ្ែកទី៣
កិចេការផ្ែលប្តូេយធវើរនាារ់ពីយេទិកា
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យម្យរៀនទី៧ ៖ ស្យងេរស្ំយណើននយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់
(ឯកសាររយចេកយទស្ ផ្ផ្ែកទី៣ ជំហានទី១)

ម្រធានរទ

សមងេរសំមណើផ្ែលានរីមវទិកា

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

មរលរំណង

មៅចុងរញ្ចរ់ននមេម ៀនមនោះ ម្កុេមរលមៅអាចរូកស ុររាល់សំមណើ
និងអ្នុសាសន៍ន្ទន្ទ ផ្ែលានេករីមវទិកា។

ម្កុេមរលមៅ
យៈមរល

គណៈអ្ភិាល
១មា៉ោង១៥ន្ទទី

ែំមណើ កា

កា រិភាកាមរញអ្ងគអ្ំរី ាយកា ណ៍មវទិកា និងសំមណើន្ទន្ទ

ឯកសា រមច ចក

(១មា៉ោង)

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ចារ់មនតើេមដាយសួ សំណ ួ ែល់

មទស ផ្នែកទី៣

គណៈអ្ភិាលៈ

ជំហានទី១



មតើមលាក មលាកម្សីានទទួល ាយកា ណ៍មវទិកា និងសំមណើន្ទន្ទ
រីទីចាត់កា ឬ កា ិោល័យ េនាី ឬ កា ិោល័យជំន្ទញរីន្ទយក ែាាល
មហើយឬមៅ?

ទម្េង់ទី៦ ៖
ាយកា ណ៍
មវទិកា

គណៈអ្ភិាលរិនិតយមេើលមលើ ាយកា ណ៍ និងសំមណើ
សំខាន់ៗរីមវទិកា។ េស្រនតី

ន្ទន្ទ

សម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់

និងអានសំមណើ
ស មស សំមណើ ទម្េង់ទី៧ ៖

សំខាន់ៗមលើម្កដាសតា ំងធំមែើេបីរិភាកា សមងេរ និងវាយតនេែ។ កា សមងេរ
និងវាយតនេែសំមណើ ផ្ែលានរីមវទិកាគួ រញ្ចល
ូ

សំមណើន្ទន្ទ

អ្នុសាសន៍ រស់គណៈអ្ភិាល ផ្ែលាក់រ័ន ធ

កែុងកា មឆែើយតរចំមាោះសំមណើ និងតម្េូវកា រស់េូលដាាន ។ រាល់សំមណើ ឬ

នឹងម្កុេម្រឹកា

សំណ ូេរ ផ្ែលមលើកម ើងមដាយអ្ែកចូល ួេជារុ ស និងស្រសតីគួ ម្តូវានមគមធវើកា

និងជំន្ទញ

រាយកា ណ៍មនសងរែរីមម្ាោះតម្េូវកា រស់ស្រសតី និងរុ សានលកេណៈេិនែូចរែមទ។ ាក់រ័ន ធ

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ំលឹកគណៈអ្ភិាលកែុងកា មនញើ
ាយកា ណ៍ជូនម្រធានម្កុេម្រឹកា និងរិភាកាជាេួយម្រធានម្កុេម្រឹកាមលើ
ាយកា ណ៍ មហើយមនញើ ាយកា ណ៍ មវទិកាជូនែល់សាជិកម្កុេម្រឹកា
ទំងអ្ស់សម្ារ់កិច ចម្រជុំរន្ទារ់។
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េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ និងគណៈអ្ភិាលរិភាកាសំមណើផ្ែល
ាក់រ័នជា
ធ េួយម្កុេម្រឹកាមនសងៗ ម្តូវរញ្ជន
ូ មៅម្កុេម្រឹកាមន្ទោះឲមដាោះម្សាយ ឬ
មឆែើយតរ។ ឧទហ ណ៍ ៖ ម្កុេម្រឹកាសងាកត់មៅកែុងម្កុង ឬ ម្កុេម្រឹកាម្សុក
មៅកែុងមេតត។
កែុងក ណីសំមណើផ្ែលទក់ទងនឹងេនាី ឬ កា ិោល័យជំន្ទញ ឬ ម្កសួង
និងភាែក់ងា ាក់រ័ន ធ គណៈអ្ភិាលម្តូវរញ្ជន
ូ សំមណើទំងមនោះមៅសាែរ័នមន្ទោះ។
សមងេរ និង

គណៈអ្ភិាលសមងេរចំណ ុចសំខាន់ៗផ្ែលានរិភាកាកែុងមរលម្រឹកាមោរល់

សនិដា
ែ ាន

និងកិច ចកា ផ្ែលម្តូវមធវើរនត។

(១៥ន្ទទី)

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រញ្ហជក់ជាេួយគណៈអ្ភិាលមែើេបីធាន្ទ
ថ្នម្រធានម្កុេម្រឹកានឹងដាក់រញ្ចល
ូ ាយកា ណ៍មវទិកាមៅកែុង មរៀរវា ៈ
ននកិច ចម្រជុំរន្ទារ់។
កេមវិធីសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់មលើកមម្កាយ
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រិភាកាជាេួយគណៈអ្ភិាលមែើេបី
មសែើរីកាលរ ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់រន្ទារ់រីកិច ចម្រជុំរន្ទារ់ រស់
ម្កុេម្រឹកា។ េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ម្តូវជូនែំណឹងែល់ម្រធាន
ម្កុេម្រឹកាអ្ំរីកាលរ ិមច េទសម្ារ់កា ម្រឹកាមោរល់រន្ទារ់ផ្ែលានមសែើ។
កំណត់សំរល់ ៖ េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់អាចចូល ួេកិច ចម្រជុំ
ម្កុេម្រឹកាមែើេបីសមងកតរីកា រិភាកា និងម្រឹកាមោរល់អ្ំរីសំមណើកុង
ែ
កិច ចម្រជុំម្កុេម្រឹកា។
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ទម្េង់ទ៩
ី ៖ ាយកា ណ៍សីរ
ដ ីមវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពជា
ុ
ជាតិ សាស្នា ប្ពោះម្ហាកសប្ត


រែឋាល .........................
រាយការណ៍ស្ីព
ដ ីយេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់

កាលរ ិមច េទ ៖ ..............................
ទីកផ្នែង ៖ ....................................
ចំនួនអ្ែកចូល ួេ ៖ ...........................
មរៀរវា ៈ ៖ .................................
១. ...................................
២. ...................................
៣. ...................................
៤. ...................................
៥. ...................................
៧. ...................................
មសចកដីមនដើេ
សមងេរ ៖


មរលរំណង រស់ម្កុេម្រឹកាកែុងកា ម្ា រធមវទិកា



រ ិោកាសកែុងកំ ុងមរលម្ា រធមវទិកា (កា រិភាកាមដាយសកេម ឬតិចតួច កា រិភាកាម្រករមដាយវិជ ជាន
ឬ អ្វិជ ជាន ។ល។)



កា អ្មញ្ជើញចូល ួេានមម្ចើន ឬ តិច (មម្រៀរមធៀរនឹងចំនួនផ្ែលានអ្មញ្ជើញ និងចំនួនមភញៀវ ផ្ែលានចូល ួេ)



កា ចូល ួេ រស់ស្រសតីកុង
ែ កំ ុងមរលម្ា រធមវទិកា



កា ម ៀរចំ



កា សផ្េដងកា េិនមរញចិតត និងសំមណើមម្ចើន ឬ តិច



ម្រតិកេម រស់អ្ក
ែ ចូល ួេ

ាយកា ណ៍ រស់ម្កុេម្រឹកា ៖សមងេរចំណ ុចសំខាន់ៗ
ាយកា ណ៍ រស់គណៈអ្ភិាល ៖សមងេរចំណ ុចសំខាន់ៗ

49

ាយកា ណ៍ហិ ញ្ញវតែុ ៖ សមងេរចំណ ុចសំខាន់ៗ
កា រិមម្រោះមោរល់ ៖


ែំមណើ កា ននកា រិមម្រោះមោរល់ម្តូវានម ៀរចំោ៉ោងែូចមេដច (ម្កុេរិភាកា កា រិភាកាមរញអ្ងគ)



ចំនួនសំមណើស ុរ



សំមណើគនែឹោះសំខាន់ៗ រស់អ្ក
ែ ចូល ួេជារុ ស និងស្រសតី



ែំមណើ កា ននកា មធវើមសចកដីសមម្េចចិតរ
ត ន្ទារ់រីមវទិកា

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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យម្យរៀនទី៨៖ ការផ្សពវផ្ាយរាយការណ៍យេទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិយប្រោះយោរល់
(ឯកសាររយចេកយទស្ផ្ផ្ែកទី៣ ជំហានទី២ និងទី៣)
ម្រធានរទ

កា នសរវនាយ ាយកា ណ៍មវទិកានសរវនាយ និងរិមម្រោះមោរល់

សាា ៈ និង
ឯកសា មោង

មរលរំណង

ម្កុេមរលមៅរិភាកាអ្ំរអ្
ី នុសាសន៍ រស់ម្កុេម្រឹការន្ទារ់រីកិច ចម្រជុំ រស់ម្កុេ
ម្រឹកា និងរញ្ចរ់ ាយកា ណ៍មវទិកា។

ម្កុេមរលមៅ
យៈមរល

ម្រធានម្កុេម្រឹកា និងគណៈអ្ភិាល
១មា៉ោង១៥ន្ទទី

ែំមណើ កា

កា រិភាកាអ្ំរីសំណ ូេរ រស់ម្កុេម្រឹកាចំមាោះ ាយកា ណ៍

(៤៥ន្ទទី)

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់រិភាកាជាេួយគណៈអ្ភិាលមែើេបី
ផ្កសម្េួល ាយកា ណ៍មវទិកាមោងមៅមលើលទធនលននកិច ចរិភាកា រស់
ម្កុេម្រឹកា ជារិមសសសំមណើ ឬ សំណ ូេរ ផ្ែលតម្េូវឲម្កុេម្រឹកាាក់រ័ន ធ
មឆែើយតរ ឬ សំមណើផ្ែលម្តូវមនញើមៅេនាី ឬ កា ិោល័យជំន្ទញ ម្កសួង
សាែរ័នាក់រ័ន។
ធ

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ ំឭកគណៈអ្ភិាលកែុងកា មនញើ
ាយកា ណ៍ផ្ែលានផ្កសម្េួលមៅម្រធានម្កុេម្រឹកា។

ឯកសា រមច ចក
មទសផ្នែកទី៣
ជំហានទី៣

កំណត់សំរល់ ៖ េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់ម្តូវធាន្ទថ្ន ម្រធានម្កុេ
ម្រឹកាានរិនិតយថ្នមតើរាល់កា តែស់រ ូត ឬ សំណ ូេរ ផ្ែលម្កុេម្រឹកាាន
សមម្េច ានផ្កសម្េួល និងដាក់រញ្ចល
ូ កែុង ាយកា ណ៍មហើយឬមៅ។
េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សួ ម្កុេមរលមៅថ្ន ៖



មតើអ្ក
ែ ម្តូវមធវើអ្ីេ
វ ោះែ មទៀតរន្ទារ់រីមនញើ ាយកា ណ៍ឲម្រធានម្កុេម្រឹកា?

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សឲ
ុំ ម្កុេមរលមៅអាន និងរិភាកា
ឯកសា រមច ចកមទស ផ្នែកទី៣ ជំហានទី៣។
-

ម្រធានម្កុេម្រឹកាផ្ណន្ទំែល់ន្ទយក ែាាល មែើេបីមនញើ ាយកា ណ៍
មវទិកាមៅអ្ែកចូល ួេទំងអ្ស់ននមវទិកា។

-

អ្ភិាល ងទទួលរនាក
៌ នសមងេរអ្នុសាសន៍សំខាន់ៗរី
ុ រ័តា
ាយកា ណ៍មវទិកា និងនសរវនាយមលើកាត រ័ត៌ាន និងមនញើមៅ
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អ្ែកសា រ័ត៌ានមៅេូលដាាន។

-

គណៈអ្ភិាលរញ្ជន
ូ អ្នុសាសន៍ផ្ែលាក់រ័នម្ធ កុេម្រឹកាមនសងៗ
េនាី ឬ កា ិោល័យជំន្ទញ ម្កសួង និងសាែរ័នាក់រ័ន ធ
មែើេបីចាត់ វិធានកា ។

សមងេរ និង

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សមងេរចំណ ុចផ្ែលានរិភាកាន្ទន្ទ

សនិដា
ែ ាន

កែុងមរលម្រឹកាមោរល់ និងសកេមភារផ្ែលម្តូវមធវើ។

(៣០ន្ទទី)

េស្រនតីសម្េរសម្េួល និងម្រឹកាមោរល់សឲ
ុំ ម្កុេមរលមៅឆែោះុ រញ្ហចង
ំ រីែំមណើ កា
ននកា ម្រឹកាមោរល់ និងទំនុកចិតត រស់រួកមគកែុងកា ម្ា រធមវទិកាមលើកមម្កាយ។
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