
្រពះរជាណា្រកកម�ជុា 

ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត 

3 
្រកសងួមុខងរសធារណៈ 

កម�វិធី 

សន�បិាតបកូសរបុករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨  

និងេលកទសិេដករងរឆា� ២ំ០១៩របស្់រកសងួមុខងរសធារណៈ  

េនេភាជនយីដ� នទេន�បាសក់២ ៃថ�អង� រ ៦េរច នងិ ៃថ�ពុធ ៧េរច  

ែខផល�នុ ឆា� ចំ សរំទឹ�ិសក័ ព.ស.២៥៦២ ្រត�វនងឹៃថ�ទី២៦-២៧ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៩ 

3 
េពលេវល សកម�ភាព េសចក�ីេផ្សងៗ 

ៃថ�ទី១៖ ៃថ�អង� រ ទ២ី៦ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៩ 

៧:០០-៧:៣០ សមាជិក សមាជិក ៃនអង�សន�ិបាតអេ�� ីញដល់ 
្រក�មករងរ 

៧:៣០-៨:០០ ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសួង តំណាង្រកសួង ស� ប័ន និងេភ��វកិត�ិយស អេ�� ីញដល់ 

៨:០០-៨:១៥ • ្របកសេហតុនិងកម�វធិី 

• ្របកសគណៈអធិបតី េភ��វកិត�ិយស សមាជិក សមាជិក ៃនអង�សន�ិបាត 

• េគារពេភ�ងជាតិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

MC 

េលក ទី រ៉ណាត 

េលក្រសី សូ្រត ចរយិា 

៨:១៥-៩:០០ សុន�រកថាេបកីអង�សន�ិបាតបូកសរុបករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨ របស់្រកសួងមុខងរសធារណៈ  

េដយឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ ត េព្រជ ប៊ុនធិន រដ�ម�ន�ី្រកសួងមុខងរសធារណៈ 
៤៥នាទី 

៩:០០-៩:៣០ អនរបាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផលករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨ របស់្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

េដយឯកឧត�ម អុល រ ៉ ូអគ�នាយក ៃនអគ�នាយកដ� នរដ�បាលនិងហរិ��វត�ុ ្រកសួងមុខងរ

សធារណៈ 

៣0នាទី 

៩:៣០-១០:០០ ស្រមាកពិសរអហរស្រមន់  

១០:០០-១១:១៥ បទបង� ញស�ីពទីស្សនវស័ិយៃនកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈនិងករផ្សោរភា� ប់ជាមួយកំែណ 

ទ្រមង់េផ្សងេទៀតរបស់រជរដ� ភិបាល េដយឯកឧត�ម យក់ ប៊ុនណា រដ�េលខធិករ្រកសួង

មុខងរសធារណៈ និងជា្របធានគណៈកម�ករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 

៧៥នាទី 

១១:១៥-១២:០០ បទបង� ញស�ីពីលទ�ផលករងរ ប�� ្របឈម និងទិសេដករងររបស់មន�ីរមុខងរសធារណៈ 

េខត�កំពង់ស�ឺ េខត�េសៀមរប និងេខត�ៃ្រពែវង 
១៥នាទីx៣មន�ីរ 

១២:០០-១២:១៥ ែបងែចក្រក�មពិភាក្សោ និង ែណនាកំរពិភាក្សោេដយ ឯកឧត�ម ្រព�ំ សខុ រដ�េលខធិករ្របចកំរ

្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

• ្រក�មពិភាក្សោ្រត�វបានែបងែចកជា៤(បួន)្រក�ម េដីម្បពីិភាក្សោេលីប�� ្របឈម និងទិសេដ

ករងរឆា� ២ំ០១៩ របស់អង�ភាពឬ្រក�មករងរជំនាញ និង មន�ីរមុខងរសធារណៈ 

• ្រក�មពិភាក្សោនីមួយៗដឹកនាេំដយរដ�េលខធិករទទួលបន�ុក និង សហករជីាអង�ភាពជំនាញ 

• ្រក�មពិភាក្សោនីមួយៗ្រត�វចត់តងំេលខកត់្រត និង តំណាងេធ�ីបទបង� ញ 

១៥នាទី 

១២:១៥-១៣:៣០ ស្រមាកពិសរអហរៃថ�្រតង់  

១៣:៣០-១៤:00 សមាជិក សមាជិក ៃនអង�សន�ិបាតអេ�� ីញដល់  



េពលេវល សកម�ភាព េសចក�ីេផ្សងៗ 

១៤:០០-១៥:៣០ ្រក�មពិភាក្សោនីមួយៗ មានភារកិច�ពិភាក្សោេលីប�� ្របឈម សំណូម និង ទិសេដករងរស្រមាប់

ឆា� ២ំ០១៩ េទតម្របធានបទដូចខងេ្រកម៖ 

• ្រក�មទ១ី៖ “ករព្រងឹង្របសទិ�ភាពក�ងុករ្រគប់្រគងមុខងរសធារណៈ” 

• ្រក�មទី២៖ “ករព្រងឹងអភិបាលកិច�និងេសវសធារណៈ” 

• ្រក�មទី៣៖ “ករអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្សក�ងុវិសយ័មុខងរសធារណៈ” 

• ្រក�មទ៤ី៖ “ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពស� ប័នក�ងុ្រកបខណ�  

្រកសងួមុខងរសធារណៈ” 

៩០នាទី 

១៥:៣០-១៦:០០ ស្រមាកពិសរអហរស្រមន់  

១៦:០០-១៧:៣០ កិច�្របជុំ្រត�តពិនិត្យនិងអនុម័តខ�ឹមសររបាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផលៃនអង�សន�ិបាត 

ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ្រព�ំ សខុ រដ�េលខធិករ្របចកំរ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

• តំណាង្រក�មពិភាក្សោរយករណ៍អំពីលទ�ផលៃនកិច�ពិភាក្សោ និង ផ�ល់របាយករណ៍ 

(ប�� ្របឈម ដំេណាះ្រសយ និងទិសេដករងរឆា� ២ំ០១៩) 

• សមាសភាពចូលរមួអេ�� ីញចូលរមួ 

+  ឯកឧត�ម េលកជំទវ ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសួង 

+  ្របធានអង�ភាពចំណុះ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

+  េលខកត់្រតរបស់្រក�មពិភាក្សោនីមួយៗ 

+  ្រក�មករងររដ�បាលៃនអង�សន�ិបាត 

 

ៃថ�ទី២៖ ៃថ�ពុធ ទី២៧ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៩ 

៧:០០-៧:៣០ សមាជិក សមាជិក ៃនអង�សន�ិបាតអេ�� ីញដល់  

៧:៣០-៨:០០ ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសួង តំណាង្រកសួង ស� ប័ន និងេភ��វកិត�ិយស អេ�� ីញដល់  

៨:0០-៨:៤៥ របាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផលៃនអង�សន�ិបាតបូកសរុបករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨ របស់្រកសួង

មុខងរសធារណៈ េដយឯកឧត�ម ្រព�ំ សខុ រដ�េលខធិករ្របចកំរ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 
៤៥នាទី 

៨:៤៥-៩:៤៥ សុន�រកថាបិទអង�សន�ិបាតបូកសរុបករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨ របស់្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

េដយឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ ត េព្រជ ប៊ុនធិន រដ�ម�ន�ី្រកសួងមុខងរសធារណៈ 
៦០នាទី 

៩:៤៥-១០:១៥ ពិធីបំពក់េ្រគឿងឥស្សរយិយសជូនម�ន�ីរជករ  

១០:១៥-១០:៣០ - េគារពេភ�ងជាតិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

- ្របកសបិទកម�វធិី 
MC 

១០:៣០-១១:៣០ ថតរូបអនុស្សោវរយី ៍  

គណៈកម�ករេរៀបចំសន�ិបាតសូមរក្សោសិទ�ិែកែ្របកម�វធីិក�ុងករណីចបំាច!់ 



តរងែបងែចកសមាភាពចូលរមួតម្រក�មពិភាក្សោ 
 

្រក�មទ១ី៖ ពិភាក្សោេល្របធានបទស�ពីី “ករព្រងឹង្របសទិ�ភាពក�ងុករ្រគប់្រគងមខុងរសធារណៈ”  

- ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម  រស ់សផូាន់ រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម ជុក មុន�ី រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម េខៀវ ច័ន�ប៊ុនេធឿន រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

- េលកជំទវ ហូ សវុណ�ិ ក រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

- េលកជំទវ ឈ ីវជិ�រ៉ អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម ហង្ស ឆាឆំាន អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

- េលកជំទវ យសូះុ អលយ៉ីា អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងរសធារណៈ

- អគ�នាយកដ� ន្រគប់្រគងមុខងរសធារណៈ 

- អគា� ធិករដ� ន 

- ្រក�មករងរេយនឌ័រ 

- ្របធានករយិាល័យ្រត�តពិនិត្យរដ�បាលនិងេបៀវត្ស ៃនមន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានី េខត� 

- តំណាង្រកសួង ស� ប័ន៖ (១)ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី (២)្រកសួងមហៃផ� (៣)្រកសួង្រពះបរមរជវងំ 

(៤)្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ�សភា ្រពឹទ�សភា និងអធិករកិច� (៥)្រកសួងកិច�ករនារ ី(៦)្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

(៧)្រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម (៨)្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ�� (៩)អគ�េលខធិករដ� ន្រពឹទ�សភា 

(១០)អគ�េលខធិករដ� នរដ�សភា 

- តំណាងរជធានី េខត�៖ (១)បនា� យមានជ័យ (២)បាត់ដំបង (៣)កំពង់ចម (៤)កំពងឆា� ងំ (៥)កំពង់ស�ឺ 

(៦)កំពង់ធំ (៧)កំពត (៨)កណា� ល 

្រក�មទ២ី៖ ពិភាក្សោេល្របធានបទស�ពីី “ករព្រងឹងអភបិាលកចិ�និងេសវសធារណៈ”  

- ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម  យក់ ប៊ុនណា រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម េថា េសដ� ណា រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម ទិន សខុឃនួ អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម គង់ សភុី អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម ឆាយ ឆ្រតវុធ អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- អគ�នាយកដ� នេគាលនេយាបាយមុខងរសធារណៈ 

- ្រក�មករងរ វ.ិវ.ិ 

- ្របធានមន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានី េខត� 

- (១)្រកសួងករពរជាតិ (២)្រកសួងេសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ (៣)្រកសួងែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ 

(៤)្រកសួងសធារណករនិងដឹកជ��ូ ន (៥)្រកសួងពណិជ�កម� (៦)្រកសួងែរន៉ិងថាមពល 

(៧)្រកសួងឧស្សោហកម�និងសិប្បកម� (៨)្រកសួងៃ្របសណីយន៍ិងទូរគមនាគមន៍ (៩)្រកសួងែផនករ 

(១០)្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ (១១)្រកសួងបរសិ� ន (១២)្រកសួងេទសចរណ៍ 

(១៣)អគ�េលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ 

(១៤)គណៈកមា� ធិករជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់ េ្រកមជាតិ 

(១៥)អគ�េលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុសធារណៈ 

- តំណាងរជធានី េខត�៖ (១)េកះកុង (២)្រកេចះ (៣)មណ� លគិរ ី(៤)រជធានីភ�ំេពញ (៥)្រពះវហិរ (៦)ៃ្រពែវង 

(៧)េពធិ៍សត់ (៨)រតនគិរ ី



្រក�មទ៣ី៖ ពិភាក្សោេល្របធានបទស�ពីី “ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក�ងុវិសយ័មុខងរសធារណៈ”  
- ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម  ប៉ូល ពីឌ ូ រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម េឈឿន ប៊ុណា� រត័� រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម ្របាក់ វី្រក អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម ស សមុីឌី អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម សនួ រ៉នី អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម វន សវុណា� រ ី អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- សលភូមិន�រដ�បាល 

- នាយកដ� នអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនិងស� ប័ន 

- ្របធានករយិាល័យ្រកបខណ� និងបណ�ុ ះបណា� ល ៃនមន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានី េខត� 

- តំណាង្រកសួង ស� ប័ន៖ (១)្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ (២)្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

(៣)្រកសួងសុខភិបាល (៤)្រកសួងករងរនិងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ (៥)្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

(៦)្រកសួងយុត�ិធម៌ (៧)្រកសួងធម�ករនិងសសនា (៨)្រកសួងព័ត៌មាន (៩)្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ 

(១០)រដ�េលខធិករដ� នអកសចរណ៍សីុវលិ (១១)កកបាទ្រកហមកម�ុជា 

- តំណាងរជធានី េខត�៖ (១)េសៀមរប (២)្រពះសីហនុ (៣)ស�ឹងែ្រតង (៤)ស� យេរៀង (៥)ត្ូបងឃ�ុ ំ(៦)តែកវ 

(៧)ែកប (៨)ៃប៉លិន (៩)ឧត�រមានជ័យ 

្រក�មទ៤ី៖ ពិភាក្សោេល្របធានបទស�ពីី “ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពស� បន័”  
- ដឹកនាេំដយេលកជំទវ  វ៉ន់ ម៉ារ រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- េលកជំទវ េស សគុនា� រ ី រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- េលកជំទវ តឹក លក�ិណា អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម េរឿង រដ�  អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- េលកជំទវ ឆាយ គឹមសទុ�ី អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម អ៊ុក សភុាព អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម អ៊ុយ ភារក្ស អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម ែអវ ប៊នុថុល អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងសធារណៈ 

- អគ�នាយកដ� នរដ�បាលនិងហរិ��វត�ុ 

- នាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

- អង�ភាពលទ�កម� 

- នាយកដ� នរដ�បាលនិងហរិ��វត�ុ ៃនសលភូមិន�រដ�បាល 

- ្រក�មករងរហរិ��វត�ុ ៃនេលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 

- ្របធានករយិាល័យរដ�បាលនិងហរិ��វត�ុ ៃនមន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានី េខត� 

 
សំគាល់៖ ខ�ឹមសររមួស្រមាប់ករពិភាក្សោរមួមាន 

- ប�� ្របឈម 

- ដំេណាះ្រសយ 

- ទិសេដករងរឆា� ២ំ០១៩ 



 
កម�វិធីថតរបូអនុស្សោវរយីល៍អំិតស្រមាបេ់្រប្របាសៃ់ផ�ក�ងុប៉ុេណា� ះ 

 

១- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ (រដ�ម�ន�ី រដ�េលខធកិរ និងអនុរដ�េលខធិករ) 
២- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង អគ�នាយកដ� នរដ�បាលនងិហរិ��វត�ុ ្រពមទងំអង�ភាពលទ�កម� 
៣- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង អគ�នាយកដ� ន្រគប់្រគងមុខងរសធារណៈ 
៤- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង អគ�នាយកដ� នេគាលនេយាបាយមុខងរសធារណៈ 
៥- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង សលភូមិន�រដ�បាល 
៦- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង អគា� ធកិរដ� ន ្រពមទងំនាយកដ� ន សវនកម�ៃផ�ក�ុង 
៧- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង មន�ីរ មស េខត�បនា� យមានជ័យ បាត់ដំបង កំពង់ចម កំពង់ឆា� ងំ និង កំពង់ស� ឺ
៨- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង មន�ីរ មស េខត�កំពង់ធំ កពំត កណា� ល េកះកុង និង ្រកេចះ 
៩- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង មន�ីរ មស េខត�មណ� លគិរ ីរជធានភី�ំេពញ ្រពះវហិរ ៃ្រពែវង និង េពធិ៍សត់ 
១០- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង មន�ីរ មស េខត�រតនគិរ ីេសៀមរប ្រពះសហីនុ ស�ងឹែ្រតង និង ស� យេរៀង 
១១- ថា� ក់ដឹកនា្ំរកសងួ និង មន�ីរ មស េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំតែកវ ែកប ៃប៉លិន និង ឧត�រមានជ័យ 

 


