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     ៤-នសចក្ថីរាងចាប់សថីរី ការអ ុម័្ត្យល់ររម្ឱ្យររេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា ចូលជាភាគី្ 
ន្រ អ ុសញ្ញដ សថីរី ជ ួំយក្បុងក្រណីមា នរគ្នេះម្ហ ថរាយ ុយនក្លខអ៊ែរ ឬនរគ្នេះអាស បវទិ្យុសក្ម្ម 
    ៥-ស្មថ ប់របាយការណ៍របស់គ្ណៈក្មាម ធិការអចិន្រ្ ថយ៍សថីរី សក្ម្មភារ  ិងលទ្នផ្ល
ការងាររបស់ររឹទ្នសភា នៅចននល េះសម័្យរបជុនំលើក្ទី្៨  ិងនលើក្ទី្៩ ររឹទ្នសភា  ីតិ្កាលទី្៤ 

- បា នរៀបចចំាត់្ខចងជូ សមាជិក្ររឹទ្នសភា របជុជំាមួ្យត្ណំាងរាជរដ្ឋឌ ភិបាល នដើម្ផ ី
រិ ិត្យ  ិងឱ្យនោបល់នលើនសចក្ថីរាងចាប់ច ួំ ០៤ចាប់ 

- បា នរៀបចចំាត់្ខចងជូ គ្ណៈក្ម្មការទី្២ររឹទ្នសភា របជុជំាមួ្យរក្សួងនសដឌកិ្ចច  ិង
ហិរញ្ដវត្ទុ  នដើម្ផរិី ិត្យរិភាក្ានលើគ្នរមាងថ្វកិាររឹទ្នសភា ឆ្ប ២ំ០២៣ ាម្របរ័ នវនីដអូ។ 
 
 ២- មុែងារតាមដ្ឋនការអនុវតតចាប ់

- បា នរៀបចខំបបបទ្ ផ្ថល់នសវា  ិងអម្ដនំណើ រសមាជិក្ សមាជិការរឹទ្នសភា៖  
 អនញ្ជើញចុេះជួបសំនណេះសំណាលជាមួ្យរកុ្ម្របឹក្ាឃុរំរេះរបឡាយ ឃុទំ្ំ ប់ដ្ឋច់ 

ឃុបំាក់្អ លូង  ិង គ្របាលប៉ាុសថិ៍រដឌបាលរសុក្រត្ាងំរបាស្មទ្ នែត្ថឧត្ថរមា ជ័យ នដើម្ផនីឈវងយល់  
អំរីការងារបនរម្ើនសវាជូ របជារលរដឌ ការនធវើអត្ថសញ្ញដ ណប័ណតសញ្ញជ តិ្ខែមរ ការងារអរា-  
 ុកូ្លដ្ឋឌ    ិងការងារភូមិ្-ឃុ ំមា សុវត្ថិភារ 

 អនញ្ជើញចុេះនបសក្ក្ម្មសិក្ានឈវងយល់អរីំការររងឹងកិ្ចចការរដឌបាលឃុ-ំសងាា ត់្ 
នរកាយការនបាេះនឆ្ប ត្សនំៅអភិវឌ្ណ ៍មូ្លដ្ឋឌ   ធានបា សុវត្ទិភារ  ិងសណាថ ប់ធាប ប់ស្មធារណៈ 
នៅនែត្ថន្រររខវង។ 
 
 ៣- មុែងារតាំណាង 

- បា ផ្ថល់នសវា  ិងអម្ដំនណើ រសនម្ថចវបុិលនសនភក្ថី ស្មយ ឈុំ របធា ររឹទ្នសភា 
អនញ្ជើញចូលរួម្ដខងែររេះរាជដនំណើ រររេះក្រុណា ររេះបាទ្សនម្ឋចររេះបរម្នថ្  នរាត្ថម្ សីហមុ្ ី  
ររេះម្ហាក្សរត្ ន្រ ររេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា  ិងសនម្ឋចររេះម្ហាក្សរតី្  នរាត្ថម្ មុ្ ិនថ្ សីហ ុ  
ររេះវររាជមាាជាតិ្ខែមរ នសឋចោងរិ ិត្យ  ិងរាបាលររេះរាជសុែភារ នៅស្មធារណរដឌរបជា-
មា ិត្ចិ , ចុេះជួបសនំណេះសណំាល ស្មក្សួរសុែទុ្ក្ខម្្ ឋី អាជាញ ធរ  ិងក្ងក្មាល ងំ គ្របាល
ប៉ាុសឋិ៍រដឌបាលនៅរាជធា ីភបនំរញ, ចូលរួម្នគ្នររវញិ្ញដ ណក្ខ នសរម្ហាវរិនិោភិរក័្ខសិរ ីអគ្គម្ហា  
ឧបាសក្រុទ្នស្មស ុបត្ទម្ភក៍្ នែរ ៉ាូ ស៊ែុ នរសង រតូ្វជាឪរុក្បនងាើត្ឯក្ឧត្ថម្ ស៊ែុ  ចា ់ថុ្ល នទ្សរដឌម្្ ឋី  
រដឌម្្ ឋីរក្សួងស្មធារណការ  ិងដឹក្ជញ្ជូ    ិងនគ្នររររេះវញិ្ញដ ណក្ខ នររេះអដឌិសនម្ឋច ររេះបរម្រាមា  
 នរាត្ថម្ យុវនថ្ ឧត្ថម្របឹក្ាផ្ទធ ល់ររេះម្ហាក្សរត្ ន្រ ររេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា នៅរាជធា ីភបនំរញ 
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- បា ផ្ថល់នសវា  ិងអម្ដំនណើ រសនម្ថចវបុិលនសនភក្ថី ស្មយ ឈុំ របធា ររឹទ្នសភា 
 ិងឯក្ឧត្ថម្កិ្ត្ថសិងគហបណឍិ ត្ នទ្រ ង  អ ុរបធា ទី្២ ររឹទ្នសភា អនញ្ជើញចូលរួម្ក្បុងរិធីបុណយ
គ្រម្ប់ែួប១០០ន្រថ្ៃ នដើម្ផឧីទ្ធិសកុ្សលជូ ចំនាេះដួងវញិ្ញដ ណក្ខ នសនម្ថចឧត្ថម្នទ្រញាណ  
ហ៊ែុ   នណង អតី្ត្សមាជិក្គ្ណៈក្មាម ធិការអចិន្រ្ ឋយ៍រដឌសភា  ិងជាអបក្ត្ំណាងរា្សឋ  
ម្ណឍ លក្រំង់ចាម្ នៅនែត្ថក្រំង់ចាម្  ិងដ្ឋក់្ក្រម្ងផ្ទា នគ្នររវញិ្ញដ ណក្ខ នសរ  ិងចូលរួម្រិធី
បុណយគ្រម្ប់ែួប៧ន្រថ្ៃ ម្ហាឧបាសិកាកុ្សលចិាថ ម្ហាឧបាសិការុទ្នស្មស ុបត្ទម្ភក៏្ នរ  យុត្  
មាថ យនក្មក្របស់ឯក្ឧត្ថម្ នែៀវ កាញារទឹ្ន រដឌម្្ ឋី រក្សួងរ័ត៌្មា  នៅរាជធា ីភបំនរញ  

- បា នរៀបចខំបបបទ្ ផ្ថល់នសវា  ិងអម្ដនំណើ រសមាជិក្ សមាជិការរឹទ្នសភា អនញ្ជើញ  
ចូលរួម្រិធីនគ្នររវញិ្ញដ ណក្ខ ន ជួបសនំណេះសណំាល ស្មក្សួរសុែទុ្ក្ខរបជារលរដឌ នោក្រគូ្ 
អបក្រគូ្ រកុ្ម្រគូ្នរទ្យ អតី្ត្ម្្ ថីរាជការជា ិវត្ថជ  អតី្ត្យុទ្នជ  រកុ្ម្របឹក្ាឃុ ំសងាា ត់្ នសមៀ   
នយប៉ាុសថិ៍ គ្របាលរដឌបាល  ិងអាជាញ ធររគ្ប់លំដ្ឋប់ថ្នប ក់្ នដើម្ផរីរងឹងតួ្នទី្ ភារកិ្ចចរបស់  
រក្ុម្របឹក្ាឃុំ អាណត្ថិទី្៥ នឈវងយល់អរីំវឌ្ណ ភារការងារ ការងារស ថិសុែ សណាថ ប់ធាប ប់  
ការផ្ថល់នសវាស្មធារណៈជូ របជារលរដឌ  ិងនគ្នល នោបាយភូមិ្-ឃុមំា សុវត្ទិភារ រិ ិត្យ
នហដ្ឋឌ រចនសម្ព័ ន សនមាព ធសមិ្ទ្នផ្លនន នដ្ឋេះរស្មយទុ្ក្ខលបំាក្របស់របជារលរដឌ  ិងបញ្ញែ   
របឈម្នន នៅមូ្លដ្ឋឌ  រាជធា ីភបនំរញ នែត្ថក្រំង់សពឺ នែត្ថក្ណាថ ល នែត្ថាខក្វ នែត្ថក្រំត្  
នែត្ថខក្ប នែត្ថនកាេះកុ្ង នែត្ថនាធិ៍ស្មត់្ នែត្ថបាត់្ដបំង នែត្ថបនធ យមា ជ័យ នែត្ថឧត្ថរមា ជ័យ  
នែត្ថន្រប៉ាលិ  នែត្ថនសៀម្រាប នែត្ថក្រំង់ធ ំនែត្ថរត្ គិ្រ ីនែត្ថក្រំង់ឆ្ប ងំ នែត្ថត្ផូងឃមុ  ំនែត្ថក្រំង់ចាម្  
នែត្ថន្រររខវង  ិងនែត្ថស្មវ យនរៀងច ួំ ១១៨នលើក្ 

- បា ផ្ថល់នសវាជូ សមាជិក្ររឹទ្នសភា អនញ្ជើញនយំក្អនំណាយដ៏ន្រថ្លថ្នល របស់សនម្ថចវបុិល-
នសនភក្ថ ីស្មយ ឈុ ំរបធា ររឹទ្នសភា  ិងនោក្ជទំាវ មា ដូចជា៖ មា៉ា សីុ រិ ិត្យសមាព ធនបេះដូង 
ច ួំ ០១នរគ្ឿង នម្ៅទឹ្ក្នដ្ឋេះនគ្នសរមាប់ទារក្  ិងកុ្មារ មា៉ា ក្ PURELAC ច ួំ ៥,៤៧២ក្បំ៉ាុង  
ជូ ដល់ម្ ធីរនរទ្យជ័យវរ ម ័ទី្៧ នៅនែត្ថនសៀម្រាប 

- ឯក្ឧត្ថម្ នឡាក្ ឆ្យ អគ្គនលខាធិការរងររឹទ្នសភា បា ដឹក្នរំកុ្ម្រគូ្នរទ្យសម័រគ្ចិត្ថ  
របស់ឯក្ឧត្ថម្កិ្ត្ថសិងគហបណឍិ ត្ នទ្រ ង  អ ុរបធា ទី្២ ររឹទ្នសភា ចុេះនៅរិ ិត្យ  ិងរាបាល  
ជងឺំជូ របជារលរដឌរកី្រក្ នៅនែត្ថត្ផូងឃមុ  ំ 

- បា ទ្ទួ្លាក្យបណថឹ ងច ួំ ០៦ក្រណី បញ្ជូ  ាក្យបណថឹ ងនៅរក្សួង រាជធា ី នែត្ថ 
 ិងស្មទ ប័ ាក់្រ័ នច ួំ ១០ក្រណី ទ្ទួ្លលិែិត្នឆលើយត្បរីការនដ្ឋេះរស្មយរីស្មទ ប័ ាក់្រ័ ន
ច ួំ ០១ក្រណី ក្រុំងរិ ិត្យសិក្ាច ួំ ០៥ក្រណី នធវើក្ណំត់្បងាែ ញាក្យបណថឹ ងច ួំ ១០ក្រណី 
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នឆលើយត្បនៅមាច ស់បណថឹ ងច ួំ ១០ក្រណី ត្ម្ាល់ទុ្ក្មិ្ ចាត់្ការច ួំ ០១ក្រណី ររម្ទាងំទ្ទួ្ល 
ឯក្ស្មរជូ រជាបរីរក្សួង ស្មទ ប័ ាក់្រ័ នចម្លងជូ គ្ណៈក្ម្មការច ួំ ០៦ក្រណី  

- បា នធវើបទ្បងាែ ញសថីរី រចនសម្ព័ ន តួ្នទី្ ភារកិ្ចចរបស់ររឹទ្នសភា ជូ ស្ម្ស្មថ ចារយ  ិង 
 ិសសតិ្ន្រ ស្មក្លវទិ្ាល័យរគ្ប់រគ្ង  ិងនសដឌកិ្ចច នែត្ថរក្នចេះ ច ួំ ១០០នក់្ 

- បា ទ្ទួ្លម្្ ថីរាជការ សិសស  ិសសតិ្  ិងស្មធារណជ ចូលអា នសៀវនៅនៅ 
បណាត ល័យររឹទ្នសភាច ួំ ២៥នក់្  

- បា នរៀបចអំនំណាយច ួំ ៣០ក្ញ្ច ប់ ជូ គ្ណៈក្មាម ធិការជាតិ្នរៀបចបុំណយជាតិ្-អ ថរជាតិ្ 

- បា ចាត់្ខចង  ិងផ្សរវផ្ាយញត្ថិគ្នរំទ្សថីរី វនិស្មធ ក្ម្មរដឌធម្ម ុញ្ដនលើក្ទី្១០ ន្រ រដឌ-
ធម្ម ុញ្ដន្រ ររេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា របស់គ្ណៈក្ម្មការទាងំ១០ររឹទ្នសភា រកុ្ម្សមាជិក្ររឹទ្នសភា  
របចាភូំមិ្ភាគ្ទាងំ៨ រកុ្ម្សមាជិការរឹទ្នសភា ែុទ្ធកាល័យសនម្ថចរបធា ររឹទ្នសភា  ិងែុទ្ធកាល័យ  
អ ុរបធា ទាងំ២ ររឹទ្នសភា 

- បា ផ្សរវផ្ាយនសចក្ថីខថ្លងការណ៍របស់អបក្នាំក្យររឹទ្នសភាន្រ ររេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា 
សខម្ថងការែក្ចិត្ថ  ិងបដិនសធទាងំរសុងចនំាេះែលឹម្ស្មរ “ចាប់របជាធិបនត្យយ  ិងសិទ្និម្ ុសស
ក្ម្ពុជា ឆ្ប ២ំ០២២” ខដលគ្ណៈក្ម្មការកិ្ចចការបរនទ្សន្រ ររឹទ្នសភាអានម្រកិ្ បា អ ុម័្ត្ននរល
ថ្មីៗន េះ 

- បា ចាត់្ខចងបញ្ជូ  ស្មរលិែិត្ជូ ររ  ិងអបអរស្មទ្ររបស់ថ្នប ក់្ដឹក្នរំរឹទ្នសភា នគ្នររ 
ជូ សនម្ថចអគ្គម្ហានសនបតី្នត្នជា ហ៊ែុ  ខស  នយក្រដឌម្្ ថីន្រ ររេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា ទ្ទួ្ល
សញ្ញដ បរត្បណឍិ ត្កិ្ត្ថិយសខផ្បក្អភិវឌ្ណ ៍ រីស្មក្លវទិ្ាល័យភូមិ្ ធភបនំរញ   ិងឥសសរជ ជា ់ែពស់ 
ក្បុងឱ្កាសចនរម្ើ ជនម យុ  

- បា នរៀបច ំ ិងនផ្ញើស្មររខំលក្ទុ្ក្ខជូ រគួ្ស្មរសរម្្ ថីជា ់ែពស់ច ួំ ០៣នលើក្ 
- បា ផ្លិត្  ិងផ្សរវផ្ាយទ្សសនវដថីរបចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២ ច ួំ ៨០០ក្ាល។ 

  
 ៤- មុែងារស្ហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ   

- បា នរៀបចំទី្ក្ខ លង  ិងផ្ថល់នសវាក្បុងរិធីជ ួំបសខម្ថងការគួ្រសម្  ិងសវនការជូ   
សនម្ថចវបុិលនសនភក្ថ ីស្មយ ឈុ ំរបមុ្ែរដឌសថីទី្ ជាមួ្យឯក្ឧត្ថម្ នឡ ហាយជុង  របធា គ្ណៈ-
ទាក់្ទ្ងបរនទ្សន្រ គ្ណៈក្មាម ធិការម្ជឈមិ្បក្សកុ្ម្មុយ ីសថនវៀត្ណាម្   

- បា នរៀបចំទី្ក្ខ លង  ិងផ្ថល់នសវាក្បុងរិធីជ ួំបសខម្ថងការគួ្រសម្  ិងសវនការជូ  

សនម្ថចវបុិលនសនភក្ថ ីស្មយ ឈុ ំរបធា ររឹទ្នសភា ជាមួ្យឯក្ឧត្ថម្ Vahram Kazhoyn ឯក្អគ្គ- 
រដឌទូ្ត្ខត្ងាងំថ្មីន្រ ស្មធារណរដឌអានម្ ី របចារំរេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា, នោក្ជទំាវ នងវៀ  ធីថ្នញ់ 
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សមាជិក្គ្ណៈក្មាម ធិការអចិន្រ្ ថយ៍រដឌសភាន្រ ស្មធារណរដឌសងគម្ ិយម្នវៀត្ណាម្   ិងជារបធា   
សមាគ្ម្មិ្ត្ថភារនវៀត្ណាម្-ក្ម្ពុជា  ិងនោក្ Kim Jung Nam របធា មូ្ល ិធិខចក្រខំលក្  
សន្ងាគ េះជីវតិ្សក្លន្រ ស្មធារណរដឌកូ្នរ ៉ា  

- បា នរៀបចទីំ្ក្ខ លង  ិងផ្ថល់នសវាក្បុងរិធីជ ួំបរិភាក្ាការងារជូ សមាជិក្ររឹទ្នសភា  
ជាមួ្យនោក្ Bernadette Bolo-Duthy ត្ណំាងអងគការលនំៅដ្ឋឌ  ម្ ុសសជាតិ្ របចារំរេះរាជា-
ណាចរក្ក្ម្ពុជា (Habital for Humanity Cambodia) នដើម្ផរិីភាក្ាអរីំវឌ្ណ ភារន្រ សូចនក្រ  
សខំា ់ៗក្បុងការអ ុវត្ថនគ្នលនៅអភិវឌ្ណ ៍នដ្ឋយចីរភារ (SDG) នៅររេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា 

- បា នរៀបចចំាត់្ខចងជូ សមាជិក្ សមាជិការរឹទ្នសភា អនញ្ជើញបនំរញទ្សស កិ្ចចផ្លូ វការ  
នៅស្មធារណរដឌឥណាឍ , ចូលរួម្កិ្ចចរបជុនំវទិ្កាសមាជិក្សភាអាសីុ-បា៉ា សីុហវិក្នលើក្ទី្៦  សថីរី សុែភារ  
សក្ល នៅស្មធារណរដឌកូ្នរ ៉ា, ចូលរួម្របជុគំ្ណៈក្មាម ធិការ នោបាយសរមាប់ម្ហាស បិបាត្  
អ ថរសភាអាស្ម៊ែ  (AIPA) នលើក្ទី្៤៣  ិងកិ្ចចរបជុរិំនរគ្នេះនោបល់ន្រ គ្ណៈក្មាម ធិការ្សថីវា៉ាយបា៉ា
(WAIPA) ររម្ទាងំកិ្ចចរបជុរិំភាក្ាការងាររវាងគ្ណៈរបតិ្ភូគ្ណៈក្ម្មការទី្៥ន្រ រដឌសភា 
ជាមួ្យគ្ណៈរបតិ្ភូររឹទ្នសភាសហរដឌអានម្រកិ្ នៅវមិា រដឌសភា, ចូលរួម្រិធីនបើក្សិកាខ ស្មោ  
សភាថ្នប ក់្ត្បំ ់សថីរី តួ្នទី្របស់សភាក្បុងការនលើក្ក្ម្ពស់ការនឆលើយត្បរបក្បនដ្ឋយបរោិប ប  
 ិងចីរភារចនំាេះនរគ្នេះអាស បសុខាភិបាល  ក្រណីសិក្ាអរីំរបសិទ្នភារ  ិងបញ្ញែ របឈម្ក្បុងការ 
នឆលើយត្បរបស់ថ្នប ក់្ជាតិ្នៅ ឹងជងឺំកូ្វដី-១៩ នៅនែត្ថនសៀម្រាប, អនញ្ជើញអម្ដនំណើ រគ្ណៈរបតិ្ភូ  
សហរ័ ននរនីវៀត្ណាម្ ទ្សស កិ្ចចនែត្ថររេះសីហ ុ នែត្ថក្រំត្  ិងនែត្ថខក្ប 

- បា នរៀបចរិំធីចុេះហត្ទនលខានលើអ ុសសរណៈន្រ ការនោគ្យល់គ្នប  (MOU) រវាងគ្ណៈ- 
ក្ម្មការទី្១០ររឹទ្នសភា ជាមួ្យមូ្ល ិធិខចក្រខំលក្សន្ងាគ េះជីវតិ្សក្លន្រ ស្មធារណរដឌកូ្នរ ៉ា  
សថីរី កិ្ចចររម្នររៀងផ្ថល់ម្ ុសសធម៌្ដល់ររឹទ្នសភាក្ម្ពុជា  

- បា សហការ  ិងទ្នំក់្ទ្ ំងជាមួ្យស្មទ  ទូ្ត្ចិ , ស្មទ  ទូ្ត្សិងែបុរ,ីស្មទ  ទូ្ត្មា៉ា នឡសីុ, 
ស្មទ  ទូ្ត្ររុយនណ, ស្មទ  ទូ្ត្ឥណាឍ , ស្មទ  ទូ្ត្ន្រថ្, ទី្សថីការគ្ណៈរដឌម្្ ថី, អងគការមូ្ល ិធិអាសីុ,  
អងគការត្មាល ភារក្ម្ពុជា(TI Cambodia), រកុ្ម្របឹក្ាអភិវឌ្ណនសដឌកិ្ចចក្ម្ពុជា(CDC), ស្មោភូមិ្ ធរដឌបាល, 
ម្ជឈម្ណឍ លសភាអាសីុ(PCA), វទិ្ាស្មទ  ជាតិ្សទិតិ្(NIS), វទិ្ាស្មទ   GreatX Center, ភាប ក់្ងារសងគម្  
រ័ត៌្មា ជាតិ្(NIA), សមាគ្ម្អបក្រស្មវរជាវវឌ្ណ ភារក្ម្ពុជា-ចិ   ិងរក្សួង ស្មទ ប័ នន នដើម្ផ ី
សរម្ួលដល់កិ្ចចការអ ថរជាតិ្  ិងនសបើសុអំាហារូបក្រណ៍ វគ្គបណថុ េះបណាថ ល ជ ួំយ ររម្ទាងំ
ការនរៀបចរិំធីនផ្សងៗ។ 
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 ៥- មុែងារអភិវឌ្ឍន៍ស្ថា ប័ន   
 ៥.១-ការងាររដឌបាល  ិងហិរញ្ដវត្ទុ៖   

- បា ទ្ទួ្លលិែិត្ចូលច ួំ ៨៤៩ចាប់  ិងបញ្ជូ  លិែិត្នចញច ួំ ៣៤០ចាប់ 

- ប ថយក្ចិត្ថទុ្ក្ដ្ឋក់្ចូលរួម្យុទ្ននការរបយុទ្នរបឆ្ងំ ឹងជងឺំកូ្វដី-១៩  ការងាររក្ាអនម័្យ  
បរសិ្មទ   សរំាម្ សួ ចារ  ិងការដ្ឋនំដើម្នឈើ របរ័ នទឹ្ក្ លូ ថ្បល់ ចណំត្រថ្យ ថ ការងារស ថិសុែ 
 ិងសណាថ ប់ធាប ប់ នដើម្ផធីានឱ្យមា ផ្ទសុក្ភារ  ិងបរសិ្មទ  ន្របត្ង 

- បា សិក្ា  ិងនធវើបចចុបផ បភារនគ្នលការណ៍  ិងនគ្នល នោបាយនន ឱ្យបា សម្រសប   
 ឹងដណំាក់្កាលថ្មី 

- បា នរៀបចរំបាយការណ៍ជូ គ្ណៈក្មាម ធិការអចិន្រ្ ថយ៍ររឹទ្នសភាសថីរី គ្នរមាងថ្វកិាររឹទ្នសភា
ឆ្ប ២ំ០២៣ នរកាយរីការចរចាជាមួ្យរក្សួងនសដឌកិ្ចច  ិងហិរញ្ដវត្ទុ  

- បា នរៀបចំរបាយការណ៍សមិ្ទ្នក្ម្មរតី្មាសទី្២ នរកាម្ក្ម្មវធិីខក្ទ្រម្ង់ការរគ្ប់រគ្ង
ហិរញ្ដវត្ទុស្មធារណៈ 

- បា នបាេះផ្ាយអាណត្ថិទូ្ទាត់្ឥណទា សរមាប់ចណំាយការបនំរញទ្សស កិ្ចចផ្លូ វការ
នៅស្មធារណរដឌកូ្នរ ៉ា ឆ្ប ២ំ០២២ 

- បា នធវើលិែិត្នសបើសុឥំណទា បខ ទម្សរមាប់ចណំាយការបនំរញទ្សស កិ្ចចផ្លូ វការនៅ
ស្មធារណរដឌសងគម្ ិយម្នវៀត្ណាម្  ិងនផ្ញើលិែិត្នៅរក្សួងនសដឌកិ្ចច  ិងហិរញ្ដវត្ទុ  

- បា នបើក្របាក់្នបៀវត្សរបចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២  ិងរបាក់្ឧបត្ទម្ភនផ្សងៗ ជូ សមាជិក្ 
ររឹទ្នសភា  ិងម្្ ថីរាជការ បុគ្គលិក្ជាប់កិ្ចចស ា ទី្របឹក្ា ជ ួំយការ អបក្នបើក្បរ  ិង ិវត្ថជ  
ន្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា  

- បា ាម្ដ្ឋ នគ្នលការណ៍  ិងរ័ត៌្មា ថ្មីទាក់្ទ្ង ឹងការងារខក្ទ្រម្ង់ការរគ្ប់រគ្ង
ហិរញ្ដវត្ទុស្មធារណៈ  

- បនងាើ  3E’s នដ្ឋយយក្ការស សសំនំ្រច  ិងវចិារណក្ម្មថ្វកិាជាសបូល 
- បា នរៀបចលិំែិត្បទ្ដ្ឋឌ  គ្តិ្យុត្ថនផ្សងៗច ួំ ០៩ចាប់  
- បា នធវើប័ណតសមាគ ល់ែលួ   ិងប័ណតនចញ-ចូលក្បុងបរនិវណររឹទ្នសភាច ួំ ០២ប័ណត 
- បា នរៀបចាំរាងរ័ត៌្មា ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំម្្ ថីរាជការន្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា រិការភារ 

នរាគ្របចាកំាយ  ិងនរមីា គ្ភ៌រគ្ប់អងគភារចណុំេះអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា 
- បា នបើក្វគ្គបណថុ េះបណាថ លធ ធា ម្ ុសសក្បុងរបនទ្សច ួំ ០៥វគ្គ មា សិកាខ កាម្ចូលរួម្ 

ច ួំ ១២០នក់្, សិកាខ ស្មោក្បុង  ិងនរៅរបនទ្សច ួំ ០២នលើក្ មា សិកាខ កាម្ចូលរួម្ច ួំ  
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២១នក់្ 
- បា នរៀបចរិំធីបិទ្វគ្គបណថុ េះបណាថ លសថីរី ការរស្មវរជាវសភា សរមាប់ម្្ ថីសភាក្ម្ពុជា 

ររឹទ្នសភា  ិងរដឌសភា, វគ្គរគ្ប់រគ្ងធ ធា ម្ ុសស 
- បា នធវើរបាយការណ៍វាយត្ន្រម្លការនធវើបទ្បងាែ ញរបស់ម្្ ថីរាជការន្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  

ររឹទ្នសភា ន្រ វគ្គបណថុ េះបណាថ លសថីរី កិ្ចចការសភា (ជហំា ទី្៥) ច ួំ ២៦អងគភារ   ិងវគ្គសវ ក្ម្ម 
 ិងអធិការកិ្ចចច ួំ ១១អងគភារ 

- បា ជួសជុលខក្លម្អ៖ ដបូំលអគ្នរបណាត ល័យ, ដបូំលស្មលខាងនជើង  ិងស្មលរិនសស,  
សោំ៉ា បរិដ្ឋ ខាងមុ្ែអគ្នរមូ្ល ិធិខែមរអភិវឌ្ណ ៍  ិងខាងមុ្ែអគ្នរែុទ្ធកាល័យថ្នប ក់្ដឹក្នទំាងំបី,  
ដបូំលជ័រប៉ាូលីកានបា៉ា  នៅខាងមុ្ែស្មលខាងត្ផូង, ក្ញ្ចុ េះអងគុយនៅនរកាម្នដើម្ន្ររជ, របរ័ នអគ្គិស ី, 
ការនរៀបចថំ្មមា៉ា បនៅខាងមុ្ែអគ្នរថ្នប ក់្ដឹក្នរំរឹទ្នសភា, បាញ់កាវក្ញ្ច ក់្ាម្ស៊ែុម្ក្ញ្ច ក់្បងអួច
នៅអគ្នរA.B.C,  បថូ ររិដ្ឋ ប ធប់ទឹ្ក្ រិដ្ឋ សោំ៉ា បខាងនរៅអគ្នរC   ិងបថូ រក្រមាលររំនៅអគ្នរ D E F  

- បា ខក្លម្អសួ ចារ កាត់្ត្រមឹ្ម្នមម  ខម្ក្នឈើ  ិងផ្ទា ននច ួំ ០៩នលើក្  
- បា ចាត់្ខចងក្មាល ងំ  ិងនរបើរបាស់រថ្យ ថនបាសសមាអ ត្ាម្ដងផ្លូវ ក្បុងបរនិវណររឹទ្នសភា  

 ិងនៅជាប់របងខាងមុ្ែររឹទ្នសភា  
- បា ជួសជុល ខក្លម្អនហដ្ឋឌ រចនសម្ព័ ន អគ្នរ បណាថ ញទឹ្ក្, រត្តួ្រិ ិត្យសត្វក្នណថ ៀរ, 

ផ្ទល ស់បថូ រនរគ្ឿងអគ្គិស ី នរគ្ឿងនអឡិចរតូ្ ិច នរគ្ឿងសងាែ រមឹ្, បិទ្នលែកូ្ដសមាភ រស្មរនរើភណឍ  
ររម្ទាងំបា របគ្ល់សមាភ រការោិល័យជូ អងគភារចំណុេះអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា 
ច ួំ ២១៣នរគ្ឿង/នលើក្ 

- បា របចាកំាររតួ្ត្រិ ិត្យមា៉ា សីុ នភលើងនៅាម្ស្មលរបជុំ  ិងការនរបើរបាស់ទឹ្ក្ នភលើង
នរកាយនមា៉ា ងរដឌបាល  ិងន្រថ្ៃឈប់សរមាក្ច ួំ ៣៧នលើក្ 

- បា នធវើរបាយការណ៍សថីរី លទ្នផ្លការងាររបស់ររឹទ្នសភា របចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២ 
ទូ្លថ្នវ យ ររេះក្រុណា  ររេះបាទ្សនម្ថចររេះបរម្នថ្   នរាត្ថម្  សីហមុ្ ី ររេះម្ហាក្សរត្ ន្រ ររេះរាជា- 
ណាចរក្ក្ម្ពុជា  

- បា នធវើសរម្ង់សទិតិ្ បទ្បងាែ ញ របាយការណ៍សថីរី លទ្នផ្លការងារររឹទ្នសភា  ិងអគ្គ- 
នលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភារបចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២ ររម្ទាងំបា ផ្សរវផ្ាយនៅាម្អងគភារ 
ចណុំេះអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា  ិងរក្សួង ស្មទ ប័ នន។ 
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 ៥.២-ការងារនសវាចាប់៖   
- បា ទ្ទួ្លនសចក្ថីរាងចាប់ច ួំ ០៤ចាប់ រីរដឌសភា 
- បា ទ្ទួ្លររេះរាជរក្ម្  ររេះរាជរកឹ្ត្យ  អ ុរកឹ្ត្យ  ស្មរាចរខណន ំ របកាស  នសចក្ថីសនរម្ច 

នសចក្ថីជូ ដណឹំង របាយការណ៍  ិងលិែិត្នផ្សងៗច ួំ ៣០៨ចាប់  
- ប ថចងរក្ងបញ្ជី អត្ទបទ្ចាប់ ខដលររឹទ្នសភាបា រិ ិត្យ  ិងឱ្យនោបល់ាម្ឆ្ប  ំ ិង  

 ីតិ្កាល ីមួ្យៗ 
- បា នធវើរបតិ្ទិ្ សម័្យរបជុរំរឹទ្នសភា  ីតិ្កាលទី្៤ (ឆ្ប ២ំ០២២-២០២៤)។ 

  
 ៥.៣-ការងាររស្មវរជាវ៖ 

- បា ផ្លិត្ឯក្ស្មរជ ួំយស្មម រតី្នលើនសចក្ថីរាងចាប់ច ួំ ០៤ចាប់ 
- បា ាម្ដ្ឋ   ិងចងរក្ងរក្បែណឍ នគ្នល នោបាយនសដឌកិ្ចច  ិងសងគម្ឌ្ីជីថ្ល 

ក្ម្ពុជា (ឆ្ប ២ំ០២១-២០៣៥)៖ នហដ្ឋឌ រចនសម្ព័ នគ្នរំទ្ដល់បរវិត្ថក្ម្មឌី្ជីថ្ល  ិងទ្ ុំក្ចិត្ថ  ិង  
ភារនជឿជាក់្នលើរបរ័ នឌី្ជីថ្ល 

- ក្រុំងសិក្ារស្មវរជាវ  ិងចងរក្ងនលើរបធា បទ្ច ួំ ១៧របធា បទ្  
- បា ផ្លិត្រ័ត៌្មា ចាប់ជាតិ្  ិងអ ថរជាតិ្ច ួំ ៩១អត្ទបទ្  
- បា ផ្លិត្ររឹត្ថិបរត្រ័ត៌្មា ថ្វកិា  ិងនសដឌកិ្ចចរបចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២ ច ួំ ០៤ចាប់។  

 ៥.៤-ការងាររត៌័្មា   ិងទ្នំក់្ទ្ ំងស្មធារណៈ៖ 

- បា នរៀបចទិំ្ ប ័យចាប់ (Legal Database) របស់ររឹទ្នសភា 
- បា នធវើបចចុបផ បភារនគ្ហទ្រំ័រ (Laws.gov.kh) របមូ្លរ័ត៌្មា ទាក់្ទ្ង ឹងចាប់  អ ុរកឹ្ត្យ 

ររេះរាជរកឹ្ត្យ  ិងចាប់ខដលបា នធវើវនិស្មធ ក្ម្ម  ិងអ ុម័្ត្រួចច ួំ ០២នលើក្ 
- បា ចុេះរតួ្ត្រិ ិត្យ ាម្ដ្ឋ របរ័ ន Network Internet Wi-Fi, ជួសជុលមា៉ា សីុ Printer  

Scanner  ិងដ្ឋក់្ក្ម្មវធីិក្មាច ត់្នម្នរាគ្ Update Files Antivirus ររម្ទាងំបា នដ្ឋេះរស្មយបញ្ញែ
នផ្សងៗខដលាក់្រ័ ន ឹងជនំញបនចចក្វទិ្ារ័ត៌្មា ច ួំ ១៤១នរគ្ឿង។ បា បញ្ចូ លរ័ត៌្មា សថីរី
សក្ម្មភាររបស់ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំសមាជិក្ររឹទ្នសភា  ិងថ្នប ក់្ដឹក្ននំ្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា នលើ
នគ្ហទ្រ័ំរររឹទ្នសភាច ួំ ១០៣របធា បទ្ 

- បា ប ថបាំក់្ឧបក្រណ៍នអឡិចរតូ្ ិចមា ដូចជា កុ្រំយូទ្រ័យួរន្រដ កុ្រំយូទ្រ័នលើតុ្  ិងIpad 
ជូ សមាជិក្ររឹទ្នសភា  ិងអងគភារចណុំេះអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភាច ួំ ៣១នរគ្ឿង 

- បា ទ្ទួ្លនសៀវនៅចាប់  ឯក្ស្មរ   ិងនសៀវនៅជនំញនផ្សងៗច ួំ ១០៨ក្ាល  ររម្ទាងំ 
បា នបាេះរា ចុេះបញ្ជី នសៀវនៅ បិទ្ប័ណតែចី  ិងសងនសៀវនៅច ួំ ២៧ក្ាល 
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- បា របមូ្ល ដក្រសង់ ចងរក្ង  ិងផ្សរវផ្ាយរ័ត៌្មា សនងខបរបចានំ្រថ្ៃច ួំ ៤៧នលើក្ 
 ិងទ្សស រ័ត៌្មា របចានំ្រថ្ៃច ួំ ២១នលើក្ 

- បា របមូ្ល  ិងផ្សរវផ្ាយរ័ត៌្មា ក្បុង Chanel Telegram រ័ត៌្មា របចានំ្រថ្ៃច ួំ 
១,៧២៤របធា បទ្ 

- បា នរបើរបាស់ E-Mai l  ជាម្នធាបាយសរមាប់ដំនណើ រការចរ ថឯក្ស្មរន្រផ្ធក្បុ ងន្រ    
អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា 

- ប ថអភិវឌ្ណបនចចក្វទិ្ារ័ត៌្មា   រដឌបាលនអឡិចរតូ្ ិច  ការនរបើរបាស់ Zoom  របរ័ នសនំឡង 
ការផ្សរវផ្ាយាម្បណាថ ញសងគម្  បណាត ល័យ  បណតស្មរដ្ឋឌ  នអឡិចរតូ្ ិច  ការងាររ័ត៌្មា   
ការផ្លិត្ខែសវនីដអូ  ការនបាេះរុម្ព  ិងការថ្ត្ផ្សរវផ្ាយអរីំសម័្យរបជុរំរឹទ្នសភាឱ្យបា នលឿ  
លអ  ិងរលូ ។ 
 
 ៥.៥-ការងាររិធីការ៖ 

- បា នរៀបចចំាត់្ខចង  ិងសរម្បសរមួ្លជូ ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំសមាជិក្ររឹទ្នសភា  ិងថ្នប ក់្ដឹក្ន ំ
អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា ជួបរិភាក្ាការងារ  ចូលរួម្កិ្ចចរបជុ ំ ិងរិធីនផ្សងៗច ួំ ២៣នលើក្ 

- បា ាម្ដ្ឋ   ិងចងរក្ងនសចក្ថី របកាសរ័ត៌្មា   ិងនសចក្ថី ខថ្លងការណ៍របស់   
រក្សួងការបរនទ្ស  ិងសហរបតិ្បត្ថិការអ ថរជាតិ្ច ួំ ១៣ចាប់ 

- បា ផ្លិត្  ិងផ្សរវផ្ាយររឹត្ថិបរត្រ័ត៌្មា កិ្ចចការអ ថរជាតិ្ របចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២
ច ួំ ០១ចាប់ 

- បា ក្ស្មងជ ួំយស្មម រតី្ សុ ធរក្ថ្ន  ិងបក្ខរបឯក្ស្មរនន ជូ ថ្នប ក់្ដឹក្នរំរឹទ្នសភាច ួំ 
០៩ចាប់។ 
 
 ៥.៦-ការងារអគ្នគ ធិការដ្ឋឌ  ៖ 

- បា របជុរិំភាក្ាការងារអរីំលទ្នផ្លការងារសងគម្កិ្ចច  ិងការផ្ថល់នសវាជាមួ្យអងគភារ  
ចណុំេះអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា របចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២ ច ួំ ១៩នលើក្ 

- បា ជួបរបជុំរិភាក្ាការងារជាមួ្យអងគភារចំណុេះអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា 
ររម្ទាងំនធវើរបាយការណ៍សថីរី ការអ ុវត្ថខផ្ ការការងារ  ិងនគ្នល នោបាយននរបស់អគ្គ-
នលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា 

- បា ចុេះរតួ្ត្រិ ិត្យ  ិងនធវើរបាយការណ៍សថីរី បរសិ្មទ   អនម័្យ ការែូចខាត្សមាភ រន្រ 
អគ្នរ  ិងសណាថ ប់ធាប ប់ន្រ ការចត្ោ យ ថក្បុងបរនិវណររឹទ្នសភា 

- បា ចុេះរតួ្ត្រិ ិត្យជាក់្ខសថងាម្នយក្ដ្ឋឌ   នដើម្ផនីផ្ធៀងផ្ទធ ត់្បញ្ជី វត្ថមា ខដលអងគភារ 
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ចណុំេះអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា បញ្ជូ  ម្ក្នយក្ដ្ឋឌ  រគ្ប់រគ្ងន្រផ្ធក្បុងន្រ អគ្នគ ធិការដ្ឋឌ   
នរៀងរាល់ន្រថ្ៃ  ិងនធវើរបាយការណ៍ជូ ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំ

- បា នធវើបចចុបផ បភារបញ្ជី ន ម្ េះម្្ ថីាម្អងគភារចណុំេះអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា 
- បា បូក្សរុប  ិងនធវើរបាយការណ៍សរម្ង់វត្ថមា របចានំ្រថ្ៃច ួំ ៤៦នលើក្ របចាសំបាថ ហ៍

ច ួំ ០៤នលើក្  ិងរបចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២  
- បា នធវើរបាយការណ៍សថីរី លទ្នផ្លការងាររបស់នយក្ដ្ឋឌ  រតួ្ត្រិ ិត្យការងារសងគម្កិ្ចច 

 ិងការផ្ថល់នសវារបចាខំែសីហា ឆ្ប ២ំ០២២។   
II-លទ្ធផលការងារគាំព្ទ្លលើមុែងារទាំង៥៖ 

- បា រិ ិត្យ ផ្ថល់នោបល់  ិងចុេះហត្ទនលខានលើឯក្ស្មរនផ្សងៗច ួំ ១៤៤ចាប់ 
- បា តុ្បខត្ងលម្អ ាងំរិរ័រណ៍រូបភារច ួំ ១០នលើក្  
- បា នធវើលិែិត្នបសក្ក្ម្មជូ សមាជិក្ររឹទ្នសភា  ិងម្្ ថីរាជការន្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ   

ររឹទ្នសភាច ួំ ៣១ចាប់ នសមើ ឹង៨៣នក់្  ិងលិែិត្អ ុញ្ញដ ត្ចាប់ជូ សមាជិក្ររឹទ្នសភា  
ច ួំ ១២ចាប់ នសមើ ឹង១២នក់្ 

- បា ផ្ថល់នសវាថ្វកិាជូ ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំសមាជិក្ររឹទ្នសភា  ិងម្្ ថីរាជការន្រ អគ្គនលខា-  
ធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា ររម្ទាងំបា ទូ្ទាត់្ការចណំាយនផ្សងៗច ួំ ៤៨៣នលើក្ 

- បា ផ្គត់្ផ្គង់វត្ទុអ ុសាវរយ៍ី  នរគ្ឿងបរកិាខ រ  នរបងឥ ន ៈ  សមាភ រអនម័្យ  សមាភ រការោិល័យ  
នភសជជៈ  ិងអាហារសរម្ ់សរមាប់បនរម្ើដល់កិ្ចចរបជុ ំ ិងជូ រគ្ប់អងគភារចណុំេះអគ្គនលខា-   
ធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភាច ួំ ១០៥សនំណើ   

- បា នរៀបចសំមាអ ត្ តុ្បខត្ងលម្អស្មលរបជុ ំបនរម្ើនសវានភសជជៈ អាហារសរម្ ់ក្បុងកិ្ចចរបជុ ំ
 ិងរិធីនផ្សងៗច ួំ ២៣នលើក្ មា អបក្ចូលរួម្ច ួំ ៦៣០នក់្ 

- បា សួរសុែទុ្ក្ខម្្ ថីរាជការមា ជងឺំ លខំហមាតុ្ភារ  ិង ិវត្ថជ ន្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  
ររឹទ្នសភាច ួំ ០៩នក់្ 

- បា ខចក្ទឹ្ក្អាល់កុ្លោងន្រដសមាល ប់នម្នរាគ្ច ួំ ២៤០លីរត្ ជូ អងគភារចណុំេះអគ្គ- 
នលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា  

- បា ថ្ត្ចម្លងឯក្ស្មរច ួំ ៣,៣៣២ចាប់  ិងចងរក្ងនធវើជានសៀវនៅច ួំ ៤៥ក្ាល  
អស់រក្ដ្ឋសច ួំ ៦៧,៦៣១ស លឹក្  

- បា ផ្ថល់នសវាដឹក្ជញ្ជូ  សរមាប់ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំសមាជិក្ររឹទ្នសភា  ិងម្្ ថីរាជការន្រ  
អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា ចុេះបនំរញនបសក្ក្ម្មនៅរាជធា ីភបនំរញ  ិងាម្បណាថ នែត្ថ រកុ្ង 
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ច ួំ ១៨២នលើក្ នសមើ ឹង៤០៥នក់្ 
- បា ផ្លិត្  ិងផ្សរវផ្ាយខែសវនីដអូរ័ត៌្មា ររឹទ្នសភាច ួំ ០៨នលើក្ 
- បា ថ្ត្   ិងផ្សរវផ្ាយរ័ត៌្មា សថីរី សក្ម្មភារការងាររបស់ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំ សមាជិក្ររឹទ្នសភា  

 ិងថ្នប ក់្ដឹក្ននំ្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា ាម្របរ័ នTwitter, Youtube  ិងFacebook  
ច ួំ ២២២នលើក្ 

- បា ការារស ថិសុែ  សុវត្ទិភារ  សណាថ ប់ធាប ប់ក្បុងកិ្ចចរបជុ ំ  ិងរិធីនផ្សង នៗដ្ឋយនរបើរបាស់
ក្មាល ងំស ថិសុែន្រផ្ធក្បុងច ួំ ២០នលើក្។    
II-ទ្ិស្លៅការងារខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 នរត្ៀម្បត់្ខប នដើម្ផរីបឈម្ ឹងការគ្រំាម្ក្ខំហងថ្មី  ៗ កូ្វដី-១៩  ជងឺំរាត្ត្ាត្ថ្មី  នរគ្នេះធម្មជាតិ្ 
 ប ថរបឈម្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ្ ផ្លវបិាក្នសដឌកិ្ចច សងគម្ វបផធម៌្ បរសិ្មទ   

សភារការណ៍ត្បំ ់  ិងរិភរនោក្ ដូចជាអនំរើនភរវក្ម្ម អនំរើឧរកិ្ដឌក្ម្ម ការវាយរបហារ  ិង 
ជរំតិ្ខាងបនចចក្វទិ្ារ័ត៌្មា  

 ប ថយក្ចិត្ថទុ្ក្ដ្ឋក់្បរសិ្មទ     អនម័្យ   សួ ចារ   សរំាម្   នហដ្ឋឌ រចនសម្ព័ នរូបវ ័ថ  បនចចក្នទ្ស  
បនចចក្វទិ្ា  អគ្នរការោិល័យ សុវត្ទិភារ  ស ថិសុែ  សណាថ ប់ធាប ប់   ិងការរគ្ប់រគ្ងរទ្រយសម្ផត្ថិរដឌ 

 នលើក្ក្ម្ពស់សម្ត្ទភារនរបើរបាស់  ិងខថ្ទាបំនចចក្នទ្ស រគ្ប់រគ្ងការនរបើរបាស់ក្មាល ងំ 
 ិងបនចចក្វទិ្ារ័ត៌្មា ឱ្យបា សម្រសបាម្ការខរបរបួល  ិងត្រមូ្វការថ្មី នដ្ឋយធានបា ស ថិសុែ
សុវត្ទិភារ វឌ្ណ ភារ  ិង ិរ ថរភារ 
  -ប ថរបរក្តី្ភារ  ិង ិរ ថរភារការងាររបស់ស្មទ ប័ នលើរគ្ប់វស័ិយ  ិងមុ្ែងារទាងំ៥  
ក្បុងលក្ខណៈបត់្ខប   ទ្ ់ភល ់ក្បុងសភារការណ៍ចល័ត្  នដើម្ផធីានបរមិាណ   ិងគុ្ណភារការងារ   

 ធាន ិរ ថរភារ របរក្តី្ភារ របសិទ្នភារ សុវត្ទិភារន្រ ការដឹក្ន ំ ិងរគ្ប់រគ្ងរបរ័ ន 
ការងាររដឌបាល  ហិរញ្ដវត្ទុ   បនចចក្នទ្ស  រ័ត៌្មា   ស ថិសុែ  បនចចក្វទិ្ា   ីតិ្វធីិ  រិធីការ  ការរស្មវរជាវ  
ទ្នំក់្ទ្ ំងក្បុង-នរៅស្មទ ប័   ិងក្បុង-នរៅរបនទ្ស  ររម្ទាងំជ ួំយកិ្ចចសហរបតិ្បត្ថិការនន។   
 ១- មុែងារនីតិកមម 

- នរត្ៀម្នរៀបចំរបជុំគ្ណៈក្មាម ធិការអចិន្រ្ ថយ៍ររឹទ្នសភា  ិងរបជុនំរញអងគររឹទ្នសភា 
 ីតិ្កាលទី្៤។    
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 ២- មុែងារតាមដ្ឋនការអនុវតតចាប់ និងលគលនលោបាយនានា   
- នរត្ៀម្សហការ  ិងសរម្បសរម្ួលការងារជូ ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំ ិងសមាជិក្ររឹទ្នសភា  

ជួបសវនការ រិភាក្ាការងារជាមួ្យរក្សួង ស្មទ ប័ ាក់្រ័ ននន  ិងការចុេះនបសក្ក្ម្ម នៅ  
រាជធា ីភបនំរញ  ិងាម្បណាថ នែត្ថ រកុ្ងនន។    
 ៣- មុែងារតាំណាង  

 -នរត្ៀម្នរៀបចជូំ ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំសមាជិក្ សមាជិការរឹទ្នសភា អនញ្ជើញចូលរួម្រិធីកា ់បិណឍ  
 ិងបុណយភជុ បិំណឍ  (ក្ម្មវធីិកា ់បិណឍ ទី្១៤ នៅវត្ថបទុ្ម្វតី្) 

 -នរត្ៀម្នរៀបចជូំ ថ្នប ក់្ដឹក្ន ំ  ិងសមាជិក្ររឹទ្នសភា អនញ្ជើញចុេះនៅរបារស័យទាក់្ទ្ង   
ជាមួ្យរបជារលរដឌនៅមូ្លដ្ឋឌ    ិងអាជាញ ធរខដ ដី ររម្ទាងំចូលរួម្រិធីផ្លូ វការនផ្សងៗ នៅ
រាជធា ីភបនំរញ  ិងាម្បណាថ នែត្ថ រកុ្ងនន។ 
  
 ៤- មុែងារស្ហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ  

  -នរត្ៀម្នរៀបចជូំ គ្ណៈរបតិ្ភូជា ់ែពស់ររឹទ្នសភា អនញ្ជើញបនំរញទ្សស កិ្ចចជាផ្លូ វការ
នៅស្មធារណរដឌសងគម្ ិយម្នវៀត្ណាម្ (សបាថ ហ៍ទី្០៤ ខែតុ្ោ ឆ្ប ២ំ០២២) 
  -នរត្ៀម្នរៀបចជូំ ថ្នប ក់្ដឹក្នកំ្បុងរិធីជ ួំបជាមួ្យអងគទូ្ត្ននន្រ របនទ្សជាមិ្ត្ថ 
  -នរត្ៀម្ចូលរួម្របជុំគ្ណៈក្មាម ធិការអចិន្រ្ ថយ៍នៅរបនទ្សមា៉ា រ ៉ាុក្ (ន្រថ្ៃទី្៣០ ខែសីហា-  
ន្រថ្ៃទី្០៧ ខែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០២២, កិ្ចចរបជុ ំ(ASGP) នៅរបនទ្សរវា៉ា  ់ដ្ឋ (ន្រថ្ៃទី្១១-១៥ ខែតុ្ោ ឆ្ប ២ំ០២២), 
កិ្ចចរបជុ(ំAPPF)នៅររេះរាជាណាចរក្ន្រថ្ឡង់ដ៏, កិ្ចចរបជុ(ំASGPF), ម្ហាស បិបាត្(AIPA), (APF),  
(IPU)  ិងកិ្ចចរបជុាំក់្រ័ ន 
  -នរត្ៀម្នរៀបចទំ្ទួ្លគ្ណៈរបតិ្ភូររឹទ្នសភាន្រថ្ (សបាថ ហ៍ទី្០៤ ខែក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០២២) 

   -នរត្ៀម្នរៀបចមំ្ហាស បិបាត្អាយបា៉ា នលើក្ទី្៤៣ ខដលក្ម្ពុជានធវើជាមាច ស់ផ្ធេះ   
   -ផ្ថល់នសវាចាបំាច់បនរម្ើការងារសហរបតិ្បត្ថិការត្បំ ់  ិងអ ថរជាតិ្ ការចូលរួម្ម្ហាស បិបាត្   
សិកាខ ស្មោ នវទិ្កានន ក្ម្មវធីិជ ួំប ក្ម្មវធីិផ្លូ វការ ការខសវងរក្ជ ួំយ  ិងកិ្ចចសហរបតិ្បត្ថិការ  
ជាមួ្យន្រដគូ្សខំា ់ៗ អភិវឌ្ណស្មទ ប័  ការបណថុ េះបណាថ លធ ធា ម្ ុសសាម្ការក្ណំត់្  ិង  
ក្បុងលក្ខណៈបត់្ខប ជាការត្រមូ្វន្រ បរបិទ្កូ្វដី-១៩ 
  -ាម្ដ្ឋ បញ្ញែ ចុេះហត្ទនលខានលើអ ុសសរណៈន្រ ការនោគ្យល់គ្នប (MOU) ជាមួ្យឥណាឍ   
 ិងបា៉ា គី្ស្មទ   ការអ ុវត្ថក្ម្មវធីិវទិ្ាស្មទ  រក្សួងការបរនទ្ស ម្ជឈម្ណឍ លសភាអាសីុ(PCA) 
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 ិងវទិ្ាស្មទ  ចក្ខុវស័ិយអាសីុ  
  -ជរុំញក្ម្មវធីិបណថុ េះបណាថ លម្្ ថីក្បុ ង  ិងនរៅរបនទ្ស ាម្ក្ម្មវធីិសហរបតិ្បត្ថិការ 
ជាមួ្យភាគី្ជាមិ្ត្ថ (PCA, AVI)  ិងន្រដគូ្នផ្សងៗនទ្ៀត្ 
  -នរត្ៀម្នរៀបចរិំធីសនមាព ធនបើក្ស្មល ក្សមិ្ទ្នផ្លក្បុងការជួសជុលអគ្នររក្ហម្ នរកាម្ជ ួំយ
ឧបត្ទម្ភរីស្មទ  ទូ្ត្ចិ  របចារំរេះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា 
  -នរត្ៀម្នរៀបចកំាររបជុជូំ រកុ្ម្យ ថការននរបស់ររឹទ្នសភាាម្របរ័ នវនីដអូ  ិងនដ្ឋយផ្ទធ ល់ 
  -ប ថសក្ម្មភារសហរបតិ្បត្ថិការជាមួ្យន្រដគូ្នន នដើម្ផអី ុវត្ថយុទ្នស្ម្សថថ្វកិាតិ្ច 
សក្ម្មភារនរចើ   
  -សហការជាមួ្យន្រដគូ្សខំា ់ៗ អ ុវត្ថក្ម្មវធីិសហរបតិ្បត្ថិការ (PCA, ITECH, MFE, AIPA, 
APF)  ិងប ថខសវងរក្ជ ួំយសរមាប់អភិវឌ្ណ ៍ស្មទ ប័  ធ ធា ម្ ុសស  ិងបនចចក្វទិ្ារ័ត៌្មា ។     
 ៥- មុែងារអភិវឌ្ឍន៍ស្ថា ប័ន  

  -នរត្ៀម្នរៀបចខំបងខចក្ការនរបើរបាស់ថ្វកិាររឹទ្នសភាឆ្ប ២ំ០២៣ សរមាប់រចនសម្ព័ ន នោបាយ 
 ិងរដឌបាល 
  -ប ថាម្ដ្ឋ ជាមួ្យរក្សួងនសដឌកិ្ចច  ិងហិរញ្ដវត្ទុ  គ្នរមាងនសបើក្ស្មងអគ្នរថ្មី១ែបង  ិង  
ការខសវងរក្ជ ួំយរីរដ្ឋឌ ភិបាលន្រ របនទ្សជាមិ្ត្ថសរមាប់ ីតិ្កាលថ្មីខាងមុ្ែ  ិងការនសបើសុឥំណទា 
បខ ទម្រីរាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
  -ការនបើក្របាក់្នបៀវត្ស របាក់្ឧបត្ទម្ភ  ិងផ្លរបនោជ ៍នផ្សងៗរបស់សមាជិក្ររឹទ្នសភា 
 ិងម្្ ថីរាជការសរមាប់ខែក្ញ្ញដ   ិងបុណយភជុ បិំណឍ  ឆ្ប ២ំ០២២ ឱ្យបា ទា ់នរលនវោ  
  -នរត្ៀម្នរៀបចរំរេះរាជរិធីបុណយអុទូំ្ក្ បខណថ ត្របទី្ប  ិងសរំេះររេះខែ អក្អបុំក្ 

   -នរត្ៀម្នរៀបចខំបបបទ្ដនំឡើងរបាក់្បណំាច់មុ្ែងារដល់ម្្ ថីរាជការន្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ    
ររឹទ្នសភាសរមាប់ឆ្ប ២ំ០២៣  ិងនរត្ៀម្ឧបត្ទម្ភបខ ទម្របាក់្នស្មធ  ិវត្ថ ៍ដល់អតី្ត្ ិវត្ថជ ន្រ 
អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា 

  -ប ថវចិារណក្ម្មថ្វកិា៖ ស សសំំន្រច  ិងអាទិ្ភារចនំាេះខត្ការងារចាបំាច់បនធ  ់  ិង
របញាប់បផុំ្ត្៖ 

 ការវ ិិនោគ្នលើវស័ិយបនចចក្វទិ្ារ័ត្៌មា   ិងវស័ិយបនចចក្នទ្ស គឺ្ជាសបូលសខំា ់ 
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ន្រ ការអភិវឌ្ណស្មទ ប័   ិងការនលើក្ក្ម្ពស់សម្ត្ទភារនលើរគ្ប់វស័ិយ  ររម្ទាងំជនំញរបស់ម្្ ថី   
បុគ្គលិក្ 

 ចាប់នផ្ថើម្អ ុនោម្ាម្បរបិទ្បរសិ្មទ  ទ្ំន ើប ខដលរបឆ្ងំការខរបរបួលអាកាសធាតុ្   
(ការរគ្ប់រគ្ងសរំាម្  ិងផ្ទល សធិក្)  
  -ខក្លម្អបរសិ្មទ    ិងអ ុវត្ថការងារជួសជុលនផ្សងៗក្បុងក្រណីចាបំាច់ ររងឹងស ថិសុែ 
សណាថ ប់ធាប ប់ អនម័្យ  ិងវ ័ិយការងារ 
  -នរត្ៀម្នធវើជនំរឿ ស្មរនរើភណឍ រទ្រយសម្ផត្ថិរដឌ ត្រមូ្វការ  ិងការរបឈម្ 

  -នរត្ៀម្ជួសជុលខក្សរមួ្លប ធប់ទ្ទួ្លនភញៀវ ប ធប់គ្ណៈក្មាម ធិការអចិន្រ្ ថយ៍ររឹទ្នសភា  
របងខាងមុ្ែររឹទ្នសភា  រួម្ទាងំការស្មងសង់អគ្នរ១ែបង សរមាប់ជាក្ខ លងរបជុ ំ ិងទ្ទួ្លនភញៀវ 
  -នរត្ៀម្នរៀបចខំផ្ ការការងារសរមាប់ការនរត្ៀម្ទ្ទួ្ល ីតិ្កាលទី្៥របស់ររឹទ្នសភា  ិងការ 
នរត្ៀម្ជាបនណថើ រៗ ការនរៀបចជួំសជុលខក្លម្អនហដ្ឋឌ រចនសម្ព័ ន អគ្នរការោិល័យនធវើការ រួម្ទាងំ 
បាំក់្សមាភ រៈ 
  -នរត្ៀម្ជួសជុលនឡើងវញិអគ្នរស្មប ក់្នៅរបស់អងគភារស ថិសុែ  ឃ្ល ងំ   ិងរបងនរកាយអគ្នរ E 

   -នរត្ៀម្នធវើបចចុបផ បភារនគ្នលការណ៍  ិងនគ្នល នោបាយនន នលើក្ក្ម្ពស់សម្ត្ទភារ 
ដឹក្ន ំ ិងរគ្ប់រគ្ងរគ្ប់ក្រមិ្ត្ រគ្ប់វស័ិយ ររងឹងររងីក្សម្ត្ទភារបនចចក្វទិ្ារ័ត៌្មា  
 ិងទ្នំក់្ទ្ ំងស្មធារណៈ 
  -បនងាើ គុ្ណភារន្រ ការថ្ត្  ិងផ្សរវផ្ាយអរីំសម័្យរបជុនំរញអងគររឹទ្នសភា 

 -ប ថក្ស្មងរបរ័ នរគ្ប់រគ្ងទិ្ ប ័យ  រគ្ប់រគ្ងរ័ត៌្មា   រគ្ប់រគ្ងរដឌបាល  ក្ម្មវធីិបណតស្មរ 
នអឡិចរត្ូ ិច  ិងបណាត ល័យនអឡិចរតូ្ ិច ររម្ទាងំការចូលរួម្វគ្គនផ្សងៗ នរៀបចនំដ្ឋយសភា 
ន្រ របនទ្សជាមិ្ត្ថ (ឥណាឍ ...)  
  -នរត្ៀម្នរៀបចផំ្លិត្វនីដអូរ័ត៌្មា របស់ររឹទ្នសភា  ិងអគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា  
  -នត្ៀម្នរៀបចនំសៀវនៅទិ្ន ុនលែ ៍ររឹទ្នសភាឆ្ប ២ំ០២៣ 

  -នរត្ៀម្បញ្ជូ  ម្្ ថីរាជការន្រ អគ្គនលខាធិការដ្ឋឌ  ររឹទ្នសភា ចូលរួម្វគ្គបណថុ េះបណាថ ល
កិ្ចចការសភា នៅស្មោរដឌបាលជាតិ្បារាងំ, វគ្គសូចនក្រ សមិ្ទ្នក្ម្មគ្ លឹេះ(KPI) នៅរបនទ្សឥណាឍ  
 ិងវគ្គកិ្ចចការសភា នៅរបនទ្សកាណាដ្ឋ។ 
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