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បទបង%&ញ!
សី្ពី!

ទស&,នវ/ស័យ2&ករ5&ទ6&ង់រដ្បល
សធរណៈនិងករផ&CរភE&ប់ជមួយនឹង

កំL&ទ6&ង់M&,&ងNៀតរបស់រជរដT&ភិបល!

ភំ្W&ញX្&ទី១០ \&មីន ឆ_&ំ២០១៧!
!
!

1 

គណៈកមd&ធិករ5&ទ6&ង់រដ្បលសធរណៈ!



មតិក%!
◦ យុទ្សh្&ចតុjណដំណក់កលទី ៣ !
◦ ចក្nវ/ស័យវ/ស័យនិងវ/សលភព2&កំL&ទ6&ង់ 
រដ្បលសធរណៈ!
◦ សូចនpល2&កំL&ទ6&ង់រដ្បលសធរណៈ!
◦ បទពិqធន៍2&ករអនុវត្ករងរ5&ទ6&ង់
រដ្បលសធរណៈ!
◦ បt%&u&ឈមចំបងៗ!
◦ អី្ខ្ះគួរអនុវត្នW&លខងមុខ?!



&'ទ)'ង់%
គឺរស់ %
មិន

&'ទ)'ង់%
គឺស3'ប់ 



យុទ្ស8្'ចតុ;ណ ដំណក់កលទី៣   

}!
!

យុទ្សh្&ចតុjណ ~ើម&�ីកំ�ើន ករងរ 
សមធម៌ និងu&សិទ្ភពករងរ�កម្nជ!

!

 



យុទ្ស8្'ចតុ;ណ ដំណក់កលទី ៣  

� អភិបលកិច្ជស្�ល2&ករធនឱ&�មននូវយុត្ិធម៌សង្ម
និងករអភិវឌ&�សង្ម �&ដ្កិច្u&កប�យសមធម៌និង
ចីរភព!

�  កំL&ទ6&ង់ជគនឹ្ះរួមមន៖ ករu&យុទ្u&ឆំងអំW&ី
ពុករលួយ ករ5&ទ6&ង់ច&�ប់និងu&ព័ន្យុតិ្ធម៌  
ករ5&ទ6&ង់រដ្បលសធរណៈ  ករ5&ទ6&ង់កងកម�&ំង
u&ដប់អវុធ  ករ5&ទ6&ង់ករ�&ប់�&ងហិរ��វត្n
សធរណៈ  កម្វ/ធីជតិអភិវឌ&�ន៍តម�&ប
u&ជធិប�&យ&��ថ_&ក់�&&មជតិ ករ5&ទ6&ង់ដីធី្ 
�&&�ើ និងជលផល។ !

 



%
%

 ចក្Eវិស័យនិងវិសលភពJ'កំK'ទ)'ង់
រដ្បលសធរណៈ  

!
!
!
“ &&ក�&យរដ្បលសធរណៈឱ&�¡ជអ្កផ្ល់�&វ
ដ៏មនu&សិទ្ភព និងជ¤&គូអភិវឌ&�ន៍¥&លអច¦ឿ 
ទុកចិត្បនសំ¨ប©&ើu&ជពលរដ្ឱ&�កន់ª&ល្
u&�ើរ¬ើង”!

 



វិសលភពJ'កំK'ទ)'ង់រដ្បលសធរណៈ%

 
◦ ករ5&លម្�&វសធរណៈ !
◦ ករ�&ប់�&ងនិងអភិវឌ&�
ធនធនមនុស&,!
◦ ករ5&ទ6&ង់u&ព័ន្ៀវត&,!

យុទ្ស8្'ចតុ;ណ%
%

ដំណក់កលទី៣%



P'វសធរណៈ 
�&វសធរណៈu&កប�យ៖ !
v គុណភព !
v មនភពសម�� !
v u&សិទ្ភព !
v ភពអច¦ឿទុកចិត្បន !
v ឆប់រហ័ស®្ើយតបទន់W&ល°&ល¡នឹង�&ចកី្²&³វករ !
v មនភពងយh&ួល និង!
v មនករចូលរួមពីអ្ក´&ើµ&&ស់�&វ !

 



ករR'ប់R'ងនិងអភិវឌ'VមW្'ីរជករសីុវិល 

ករ�&ប់�&ងនិងករអភិវឌ&�ម¶្&ីរជករសីុវ/លឱ&�កន់ª&មន៖  
v សមត្ភព 
v ភពស·&ហប់  
v u&សិទ្ភព !
v ភព¦ឿទុកចិត្ក្nងករផ្ល់�&វសធរណៈ !
v u&កន់ភE&ប់នូវវប&�ធម៌�&វសធរណៈ !
v ឆន្ៈម»&ស់ករ !
v ភកី្ភព និង!
v មនសិករវ/ជE&ជីវៈ  
 



Z'ព័ន្[ៀវត'] 

 u&ព័ន្ៀវត&,¥&លធនបននូវ៖  
v សមធម៌  
v ប¼្ើនផលិតភព  
v u&សិទ្ភពករងរ និង 
v សង្តិភពរវង¾&បខណ¿មÀ&្ីរជករសីុវ/លនិង
¾&បខណ¿កងកម�&ំងu&ដប់អវុធ  



^ករ&'ទ)'ង់ 
_'ៀបបនករ`្ើ
ដំc'ីរឆ្ងកត់
ទf្' g'លh'iវ
jះជំហនmយ
សn'បថ្q''មទឹក 



សូចនករuលJ'កំK'ទ)'ង់រដ្បល 

១. }មុខងរសធរណៈទំងថ_&ក់ជតិ និង
ថ_&ក់�&&មជតិ}²&³វបនÁៀបចំជអង្វ/ជE&ជីវៈ និង
មនករកំណត់មុខតំL&ងនិងករពិពណ៌ន
មុខតំL&ងច&�ស់លស់!
២. }ករកសងសមត្ភពមÀ&្ីរជករមនu&សិទ្ 
ភពនិងមនu&ព័ន្វយតÂ្&ច&�ស់លស់!
៣. }u&ព័ន្ៀវត&,មÀ&្ីរជករមនសង្តិភព 
សមធម៌ និងគំÄ&ផលិតភព!
!
!



សូចនករuលJ'កំK'ទ)'ង់រដ្បល 

១. }មុខងរសធរណៈទំងថ_&ក់ជតិ និង
ថ_&ក់�&&មជតិ}²&³វបនÁៀបចំជអង្វ/ជE&ជីវៈ និង
មនករកំណត់មុខតំL&ងនិងករពិពណ៌ន
មុខតំL&ងច&�ស់លស់!
២. }ករកសងសមត្ភពមÀ&្ីរជករមនu&សិទ្ 
ភពនិងមនu&ព័ន្វយតÂ្&ច&�ស់លស់!
៣. }u&ព័ន្ៀវត&,មÀ&្ីរជករមនសង្តិភព 
សមធម៌ និងគំÄ&ផលិតភព!
!
!



សូចនករuលJ'កំK'ទ)'ង់រដ្បល 

៤.ករវ/ភគមុខងរ និងករ²&Æតពិនិត&�u&តិបតិ្ករ
¬ើងវ/ញរបស់¾&សួង សÇ&ប័ន ²&³វបនអនុវត្ និងÈ្ើ
វ/ចរណកម្ !
៥.u&ព័ន្�&ប់�&ងគុណផលករងរ និងu&ព័ន្
Ëើកទឹកចិត្ ²&³វបនដក់ឱ&�ដំ�ើរករ !
៦.u&ព័ន្²&Æតពិនិត&� និងវយតÂ្&គុណភព និង
u&សិទ្ភព2&ករផ្ល់�&វសធរណៈ} ²&³វបន
ដក់ឱ&�អនុវត្!
!



សូចនករuលJ'កំK'ទ)'ង់រដ្បល 

៧. u&ព័ន្ព័ត៌មនវ/ទ&ÍសÎ&&ប់ករ�&ប់�&ង
ធនធនមនុស&, ²&³វបនដក់អនុវត្�&ប់¾&សួង 
សÇ&ប័ន!
៨. }ករផ្ល់�&វសធរណៈតមu&ព័ន្ព័ត៌មន 
វ/ទ&Í ²&³វបនពÐ&ីកជលំដប់!
៩. }ករÒើន¬ើង2&មÀ&្ីរជករជh&្ីក្nងមុខងរ 
សធរណៈ និងក្nងក6&ិត�&ប់�&ង�រដ្បលថ_&ក់
ជតិ និងថ_&ក់�&&មជតិ។!
!
!
!



សូចនករ ១៖ មុខងរសធរណៈទំងថ_&ក់ជតិ និង  
ថ_&ក់�&&មជតិ}²&³វបនÁៀបចំជអង្វ/ជE&ជីវៈ និង
មនករកំណត់មុខតំL&ងនិងករពិពណ៌ន
មុខតំL&ងច&�ស់លស់!
 

u �&ចកី្Ó&&ងÔ&ះរជ¾&ឹត&�សី្ពីអង្រដ្បលសិ្ត
ក្nងករពិភក&CÕ្&ក្nង¾&សួង!

u  មុខតំL&ងនិងករពិពណ៌នមុខតំL&ងមិនទន់
អនុវត្បនW&ញË&ញ!

u ករÁៀបចំÖ&នករធនធនមនុស&,u&ចំឆ_&ំ²&³វបន
5&លម្ជu&ចំ!



សូចនករ២. }ករកសងសមត្ភពមÀ&្ីរជករ
មនu&សិទ្ភពនិងមនu&ព័ន្វយតÂ្&ច&�ស់ 
លស់!
 

u បនអនុវត្ករវយតÂ្&អំពី�&ចកី្²&³វករ2&ករ
បណ×ØះបណÙ&ល!

u ករបណ×ØះបណÙ&ល²&³វបនអនុវត្និងបន្អនុវត្!
u ករកសងសមត្ភពមិនទន់²&³វបនគិតគូរនិង
Áៀបចំជលក្ណៈu&ព័ន្និងមនករវយតÂ្&
ច&�ស់លស់!



សូចនករ៣. }u&ព័ន្ៀវត&,មÀ&្ីរជករមន
សង្តិភព សមធម៌ និងគំÄ&ផលិតភព!
 

u ៀវត&,²&³វបនÈ្ើឱ&�មនសង្តិភព ធននូវ
សមធម៌ និងដំ¬ើងតមÖ&នករ!

u បន្nកៀវត&,មនករÒើន¬ើង}ទនឹ្មនឹងករផ្ល់
�&វសធរណៈ មិនទន់²&³វបនËើកកម្ស់ឱ&�
បនសមh&ប !

u ករ�&ប់�&ងនិងករ´&ើµ&&ស់ម¶្&ីមិនទន់អស់
សកÚ&នុពល និងមិនមនu&សិទ្ភព នំឱ&�
មនផលប៉ះពល់ខ�&ំងដល់pលនÝបយ
ដំ¬ើងៀវត&,!



សូចនករ៤. }ករវ/ភគមុខងរ និងករ²&Æតពិនិត&�
u&តិបតិ្ករ¬ើងវ/ញរបស់¾&សួង សÇ&ប័ន ²&³វបន
អនុវត្ និងÈ្ើវ/ចរណកម្ 

u ករវ/ភគមុខងរ ករ²&Æតពិនិត&�រÞហូរករងរនិង
u&តិបតិ្ករ}អនុវត្បនក6&ិតស្ßច�្&ីង!

u ករប¼្ើត និងករពÐ&ីកអង្ភព}សÇ&ប័ន}មន
និន_&ករÒើន¬&ីង!

u ករÈ្ើវ/ចរណកម្មុខងរនិងu&តិបតិ្ករករងរ
របស់¾&សួង}សÇ&ប័ន}និងអង្ភព}មិនទន់²&³វ
បនផ្ល់ករយកចិត្ទុកដក់ខ្ស់!

!
!



សូចនករ៥. }u&ព័ន្�&ប់�&ងគុណផលករងរ 
និងu&ព័ន្Ëើកទឹកចិត្ ²&³វបនដក់ឱ&�ដំ�ើរករ!
 

u ករ�&ប់�&ងគុណផលករងររបស់ម¶្& ីនិង 
សÇ&ប័ន �មិនទន់អនុវត្ឱ&�បនទូលំទូលយ 
និងជក់à្&ង!

u ករËើកទឹកចិត្ក្nងរដ្បលសធរណៈ មិនទន់
អនុវត្បនu&�ើរ!



សូចនករ៦. }u&ព័ន្²&Æតពិនិត&� និងវយតÂ្&
គុណភព និងu&សិទ្ភព2&ករផ្ល់�&វ
សធរណៈ} ²&³វបនដក់ឱ&�អនុវត្!

u  ព័ត៌មនសអំពី�&វសធរណៈ²&³វបន
u&មូលចង¾&ងនិងផ&,ព្ផ&Cយ!

u ករ²&Æតពិនិត&�និងវយតÂ្&គុណភព2&ករផ្ល់
�&វសធរណៈ �មនក6&ិតទប!

u សÇ&ប័នទទួលអណតិ្ក្nងករ²&Æតពិនិត&�និង
វយតÂ្&អំពីករផ្ល់�&វមិនទន់²&³វបនកំណត់
ច&�ស់លស់!

!



សូចនករ៧. }u&ព័ន្ព័ត៌មនវ/ទ&ÍសÎ&&ប់
ករ�&ប់�&ងធនធនមនុស&, ²&³វបនដក់អនុវត្
�&ប់¾&សួង សÇ&ប័ន!
 

u u&ព័ន្ព័ត៌មនវ/ទ&ÍសÎ&&ប់ករ�&ប់�&ងម¶្&ី
រជករ²&³វបនÈ្ើបច្nប&�ន្ភពជប�×ើរៗ!

u u&ព័ន្ព័ត៌មនវ/ទ&Í�&ប់�&ងម¶្&ីជប់កិច្សន&Í
²&³វបនដក់ឱ&�អនុវត្!

u u&ព័ន្ព័ត៌មនវ/ទ&Í�&ប់�&ងករបá&ៀនâã&ង
បä្&ម²&³វបនÁៀបចំជប�×ើរៗ!



សូចនករ៨. }ករផ្ល់�&វសធរណៈតមu&ព័ន្
ព័ត៌មនវ/ទ&Í ²&³វបនពÐ&ីកជលំដប់!

u ករផ្ល់�&វសធរណៈតមu&ព័ន្ព័ត៌មនវ/ទ&Í
²&³វបនអនុវត្ជប�×ើរៗ និងមននិន_&ករ
Òើន¬ើងជលំដប់!

u ករផ្ល់ព័ត៌មនតមu&ព័ន្ទំនក់ទំនងសង្ម
មនកំ�ើនល្!

u ករកសងសមត្ភពម¶្&ីអំពីករផ្ល់�&វ
សធរណៈតមu&ព័ន្ព័ត៌មនវ/ទ&Í}²&³វបន
អនុវត្ជបន្បនå&ប់!

!



សូចនករ៩. }ករÒើន¬ើង2&មÀ&្ីរជករជh&្ី
ក្nងមុខងរសធរណៈ និងក្nងក6&ិត�&ប់�&ង�
រដ្បលថ_&ក់ជតិ និងថ_&ក់�&&មជតិ។!
!
 

u  ចំនួនh្&ីមនករÒើន¬ើងក្nងរដ្បល
សធរណៈ!

u ករកសងសមត្ភពh្&ី²&³វបនផ្ល់ករយកចិត្
ទុកដក់កន់ª&u&�ើរ!



បទពិvធន៍J'ករអនុវត្កំK'ទ)'ង់  

•  ករកំណត់យុទ្សh្&5&ទ6&ង់²&ឹម²&³វនិងច&�ស់លស់
ពីដំបូង និងÖ្&កËើចក្nវ/ស័យæ&ងឆç&យ!

•  ភពជអ្កដឹកនំនិងករគំÄ&របស់u&ធនសÇ&ប័នចំèះ
ករអនុវត្សកម្ភព5&ទ6&ង់!

•  សមត្ភពបé្&កN&ស ភពជម»&ស់ បុÁ&សកម្ និងភព
សកម្របស់ម¶្&ីជំនញចំèះករងរ5&ទ6&ង់ និង
សd&រតីករងរជ¾&ុម!

•  សមត្ភព2&ករស6&បស6&ÆលÕ្&ក្nង អន្រវ/ស័យ និង
ជមួយ¤&គូអភិវឌ&�ន៍របស់¾&ុមករងរបé្&កN&ស !



បទពិvធន៍J'ករអនុវត្កំK'ទ)'ង់  

•  ករស6&បស6&ÆលនិងករគំÄ&គ_&¡វ/ញ¡មក2&
កម្វ/ធី5&ទ6&ង់រដ្បលសធរណៈ កម្វ/ធីអភិវឌ&�ន៍តម
�&បu&ជធិប�&យ&��ថ_&ក់�&&មជតិ និងកម្វ/ធី
5&ទ6&ង់ករ�&ប់�&ងហិរ��វត្nសធរណៈ!

•  ករ²&Æតពិនិត&�និងវយតÂ្&វឌ&�នភព2&ករងរ5&ទ6&ង់
ជu&ច។ំ !

 



!
!



បyz'Z'ឈមចំបងៗ  

•  មុខងរ រចនសម័្ន្¾&សួង សÇ&ប័ន និងអង្ភព 
និងរÞហូរករងរក្nងរដ្បល មិនទន់²&³វបនÈ្ើករ
²&Æតពិនិត&�និងវ/ភគ¬ើងវ/ញឱ&�បនច&�ស់លស់
និងសីុជê&&!

•  ់ធនធនមនុស&,u&កប�យគុណភពនិងគុណ 
ធម៌~ើម&�ីបំW&ញករងរក្nងរដ្បលសធរណៈ 
�ª&ជបt%&u&ឈម!

• ភពជអ្កដឹកនំក្nងវ/ស័យសធរណៈ �
មនក6&ិត មិនអច®្ើយតបW&ញË&ញនឹងករ
វ/វត្របស់សង្ម!



!
!



អី្ខ្ះគួរអនុវត្ន�'លខងមុខ? 

•  ពÐ&ឹងករផ&CរភE&ប់ឱ&�កន់ª&ជិតសិ្ទិ្និងរëងមំរវងករដឹកនំនិង
ត6&ង់ទិសំក6&ិតនÝបយនិងករដឹកនំនិងu&តិបតិ្ក6&ិត
បé្&កN&ស!

•  ករ²&Æតពិនិត&�និងករវយតÂ្&ករអនុវត្កម្វ/ធី5&ទ6&ង់ 
Ô&មទំងលិខិតបទដT&ននិងវ/ធនករក្nង¾&បខណ¿កម្វ/ធី
5&ទ6&ង់}²&³វអនុវត្ឱ&�បនជNៀងទត់!

•  ²&³វពិនិìត&�និងកំណត់សកម្ភពករងរជជំហនៗឱ&�បន
ច&�ស់លស់ µ&&កដនិយម លទ្ផលវស់æ&ងបន Ô&មទំង
នំមកនូវករផ�&ស់ប្�រជវ/ជ្មនឆប់រហ័សចំèះu&ព័ន្!



អី្ខ្ះគួរអនុវត្ន�'លខងមុខ?  
•  ពÐ&ឹងយន្ករស6&បស6&ÆលÖ្&កបé្&កN&សរវងកម្វ/ធី
កំL&ទ6&ង់របស់រជរដT&ភិបល~ើម&�ីកំណត់សកម្ភព
ករងររួម ឬ សកម្ភព¥&លមនភពu&ទក់¾&ឡគ_& ឬ 
គំÄ&គ_&¡វ/ញ¡មក៖ !

•  អង្ភពថវ/ក ថវ/កកម្វ/ធី !
•  ករអនុវត្u&ព័ន្�&ប់�&ងគុណផល !
•  ករកសងសមត្ភពម¶្&ី!
•  ករវ/ភគមុខងរ ករកំណត់រចនសម័្ន្�&ប់�&ងនិងរដ្បលថ_&ក់
ជតិនិងថ_&ក់�&&មជតិ !

•  ករកំណត់របបËើកទឹកចិត្ក្nងរដ្បល !
•  រÞហូរករងរក្nងករផ្ល់�&វសធរណៈ…!

 



អី្ខ្ះគួរអនុវត្ន�'លខងមុខ? 

•  Áៀបចំឱ&�មនយន្ករ²&Æតពិនិត&�និងវយតÂ្&ជNៀងទត់Ëើ
លទ្ផលនិងផលប៉ះពល់2&ករអនុវត្កម្វ/ធី5&ទ6&ង់¥&លមន
លក្ណៈu&ទក់¾&ឡគ_&!

•  ពÐ&ឹងភពជអ្កដឹកនំដល់ម¶្&ី�&ប់�&ង��&ប់ក6&ិតទំង
ថ_&ក់ជតិនិងថ_&ក់�&&មជតិ}តមរយៈករª&ងតំង}ករកសង
សមត្ភព និងករគំÄ&M&,&ងៗ។ !



^មិនមនអី្ %
g'លថ%
មិនអច`្ើ%
បន�ះ�' 



!
!
!

សូមអរគុណ!


