
ឧបសម្ព័ន្ធ
សតីពី

បញ្ជីម្ុខងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុង រដ្ឋបាលក្សុរ និ្ងរដ្ឋបាលខឌ  
ភ្ជជ ប់ន្ឹងអន្ុក្រឹត្យសតីពីម្ុខងារន្ិងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង ក្សុរ ខឌ 

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្ាយសតីពី្ក្ខរអនុវត្តអនុក្រឹត្យ
នៅសាលក្រជុុំក្រសួងមហាផ្ផ្ៃ ផ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩



ក. វិ ស័យរ ៀបច ដំែនដន វដរៀបចដ រកម វ័ដង  ់វដង់ូបមងល 

១. ក្ខរងារនរៀរចុំខែនែី និង
នគររូនយីរមម

១. ក្ខរនរៀរចុំរលងន់ោលនក្រើក្ាស់ែីថ្នន រក់្រុង ខផ្នក្ខរនក្រើក្ាស់ែីថ្នន រក់្រុង និងរលងល់មអតិ្នគររូនីយរមមផ្នត្ុំរនណ់ា
មយួ។

២. ក្ខរងារភមូាិល
១. ក្ខរនផ្ៃរសិទធិក្ខនក់្ខរអ់ចលនវត្ថុខែលមនិទានចុ់ុះរញ្ជ ី
២. រិចចក្ខរពារែីសាធារណៈ និងែីឯរជនររស់រែឋ នោយចាត្វ់ធិានក្ខរទរស់ាា ត្ក់្ខររុំពាន ឬក្ខរចូលទន្រ្ទៃ នក្ខនក់្ខរ់

ែីរែឋ។

៣.ក្ខរងារសុំណង់

១. ក្ខរផ្តល់លិែិត្អនុញ្ញា ត្សាងសង ់ជួសជុល រុុះនរ ើ ឬនរើរក្ខរោឋ ន និងផ្តល់វញិ្ញា រនរក្ត្នក្រើក្ាស់សុំណង ់ចុំនពាុះ
រណាត សុំណងល់ុំនៅឋានខែលមានផ្ផ្ៃក្រឡារក្មាលសុំណងស់ររុមនិនលើសព្ី៥០០ ខម៉ែក្ត្ក្រឡា និងមានរមពស់
មនិនលើសព្ី៤ ជាន ់រមួទាុំងជានផ់្ទៃ ល់ែី (Eo E1 E2 E3) 

២. លិែិត្អនុញ្ញា ត្សាងសង ់ជួសជុល ឬរុុះនរ ើររងខែលមានរមពស់មនិនលើសព្ី៣ខម៉ែក្ត្គិត្ព្ីរក្មតិ្រមពស់ែីនៅនជើង
ររង

៣. ក្ខររនតសុព្លភាព្លិែិត្អនុញ្ញា ត្សាងសង ់រុុះនរ ើ ជួសជុល លិែិត្អនុញ្ញា ត្នរើរក្ខរោឋ ន និងវញិ្ញា រនរក្ត្នក្រើ
ក្ាស់សុំណង ់សក្មារស់ុំណងម់ានផ្ផ្ៃក្រឡាមនិនលើសព្ី៥០០ ខម៉ែក្ត្ក្រឡា និងមានរមពស់មនិនលើសព្ី៤ ជាន ់
រមួទាុំងជានផ់្ទៃ ល់ែី (Eo E1 E2 E3)

៤. លិែិត្ផ្ទអ រក្ខរសាងសងច់ុំនពាុះរាល់សរមមភាព្សាងសងខ់ែលមនិនោរព្តាមរទរបញ្ាត្តិជាធ្រមាន។

៤.ក្ខរងារលុំនៅឋាន ១. ក្ខរព្ិនិត្យផ្តល់នោរល់នលើខផ្នក្ខរសមបទានែីសងគមរិចចថ្នន រម់ូលោឋ ន
២. ក្ខររងាា រ និងទរស់ាា ត្ស់ុំណងរ់នណាត ុះអាសនននលើែីររស់រែឋខែលក្ត្ូវានទន្រ្ទៃ នក្ខនក់្ខរន់ោយែុសចារ់



ខ. វិ ស័យរភូងិឍនដជនដច 

១. ក្ខរអភវិឌ្ឍផ្លូវជនរទ ១. ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល និងក្ខរខងទាុំផ្លូវជនរទ សាព ន លូ។

២. ក្ខរក្គរក់្គង នងិផ្តល់
នសវាផ្គត្ផ់្គងទ់រឹសាអ ត្ ១. ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល និងក្ខរខងទាុំក្រព្ន័ធផ្គត្ផ់្គងទ់រឹសាអ ត្ជនរទ។ 

៣. ក្ខរក្គរក់្គង នងិក្ខរផ្តល់
នសវាអទមយ័ជនរទ

១. ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល និងក្ខរខងទាុំរងគនអ់ទមយ័សាធារណៈ 
២. ក្ខរអររ់ ុំ ផ្សព្វផ្ាយអុំព្កី្ខរនលើររមពស់អទមយ័ជនរទ
៣. ក្ខរឧរត្ថមភធ្ននលើក្ខរសាងសងរ់ងគនក់្គសួារក្រកី្រ។

៤. ក្ខរក្គរក់្គងផ្ារសហគមន៍ ១. ក្ខររនងាើត្ និងក្ខរក្គរក់្គងផ្ារសហគមន។៍



រ. វិ ស័យរនដនដ កក

១. ក្ខរងារធារាសាន្រ្សត 

១. ក្ខរក្គរក់្គង ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល និងក្ខរខងទាុំក្រឡាយនជើងខរអរ
២. ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល និងក្ខរខងទាុំក្រព្ន័ធធារាសាន្រ្សតខ្នន ត្តូ្ច
៣. ក្ខររនងាើត្ និងក្ខរក្គរក់្គងសហគមនរ៍សិររអនរនក្រើក្ាស់ទឹររនុងក្រព្ន័ធធារា

សាន្រ្សតខ្នន ត្តូ្ច។

២. ក្ខរងារក្គរក់្គងែចីុំណីទននល 
សៃឹង ខក្ព្រ ក្រឡាយ ទុំនរទ់រឹ ១. ក្ខរក្គរក់្គង ក្ខរក្ខរពារែីចុំណីទននល សៃឹង ខក្ព្រ ក្រឡាយ ទុំនរទ់រឹ។

៣. ក្ខរងារក្គរក់្គងសាថ នយីរ៍មូទរឹ ១. ក្ខររនងាើត្ និងក្ខរក្គរក់្គងសាថ នយីរ៍ូមទរឹនក្សាចក្សព្។



ឃ. វិ ស័យរចៀសាន ដវវដង់នដនដនម ត ង

១. ក្គរក់្គងក្រព្ន័ធត្ុំរនក់្ខរពារ
ធ្មមជាត្ិ

១. ក្ខរក្គរក់្គងក្រព្ន័ធត្ុំរនក់្ខរពារធ្មមជាត្ិ

២. ក្ខរក្គរក់្គងសហគមន ៍ 
ត្ុំរនក់្ខរពារធ្មមជាត្ិ

២. ក្ខររនងាើត្ ក្ខរក្គរក់្គង និងក្ខរោុំក្ទសហគមនត៍្ុំរនក់្ខរពារធ្មមជាត្ ិ

៣. ក្ខរងារោុំពារររសិាថ ន ១. ក្ខរក្គរក់្គងក្រព្ន័ធលូ និងក្រព្ន័ធក្រក្ព្តឹ្តរមមទរឹរែវរ ់
២. ក្ខរក្គរក់្គងសុំរាម សុំណល់រងឹទីក្រជុុំជន។

៤. ក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយ ១. ក្ខរផ្សព្វផ្ាយចារ ់និងក្ខររនងាើនចុំនណុះែងឹររសិាថ ន 

៥. ក្ខរងារអភវិឌ្ឍនោយចរីភាព្ ១. ក្ខរអភវិឌ្ឍនោយចីរភាព្ 



់.វិ ស័យរែៀ វដង់មមល 

១. ក្ខរងារធ្នធានខរ ៉ែ
១. ក្ខរផ្តល់ និងក្ខរចុុះរញ្ជ ីអាជាា រណណ សិរបរមមធ្នធានខរ ៉ែសក្មារន់សវារមមជរីអាចមែ៍-ីរនតត ែី

ចល័ត្ខែលមានក្រឡាផ្ផ្ៃមនិនលើសព្០ី,៥ហិរតា និងជនក្ៅមនិនលើសព្០ី៣ខម៉ែក្ត្ ឬក្រត្រិត្តិ
ក្ខរររយរអាចមែ៍កី្រឡាផ្ផ្ៃមនិនលើសព្០ី១ហិរ តា និងជនក្ៅមនិនលើសព្០ី១ខក្ម៉ែត្

២. ក្ខរចុុះរញ្ជ ីទីតាុំងនែរ៉ែពូាណិជជរមមផ្លិត្ផ្លខរ ៉ែែាច ់ក្គួស និងងមសុំណង។់

២.ក្ខរងារថ្នមព្ល
១. ក្ខរក្គរក់្គង និងក្ខរអនុញ្ញា ត្ក្ខរត្នមលើងមា៉ែ សីុនអគគសិនីសក្មារន់ធ្វើនសវារមមរញ្ចូ លអាគុយខែល

មានរមាល ុំងមនិនលើសព្២ី៥គឡូីវា៉ែ ត្។់

៣. ក្ខរងារនក្រងក្ខត្
១. ក្ខរក្គរក់្គង និងអនុញ្ញា ត្អាជរីមមលរឧ់សម័នឥនធនៈរនុងរុំរ៉ែងុ ឬរនុងធុ្ងខែលមានចុំណុុះចារព់្៤ី៥ 

គីឡូក្ក្ខមចុុះនក្ក្ខម
២. ក្ខរក្គរក់្គង និងអនុញ្ញា ត្អាជីវរមមលរ ់និងរតូរនក្រងមា៉ែ សីុន។



ំ. វិ ស័យរក័ងកម វៀក្ខាប្ រចញ់ វដង់ ដា វ

១. ក្ខរងាររសិរមម

១. ក្ខរងារផ្សព្វផ្ាយរនចចរនទសរសិរមម(ក្សូវ ែុំណាុំ រខនល)
២. ក្ខរអនុវត្តក្ខរងារនរសក្ត្សាន្រ្សត និងក្ខរក្គរក់្គងែសីក្មារក់្ខរោុំែុុះ

៣. ក្ខរអនុវត្តក្ខរងារែុំណាុំរសិ-ឧសាហរមម

២. ក្ខរងារសុែភាព្សត្វ នងិ
ផ្លិត្រមមសត្វ

១. ក្ខរអនុវត្តក្ខរងារសុែភាព្សត្វ និងផ្លិត្រមមសត្វ

៣. ក្ខរងារផ្ក្ព្ន ើ ១. ក្ខរអនុវត្តក្ខរងារផ្ក្ព្ន ើ 

៤. ក្ខរងារជលផ្ល ១. ក្ខរអនុវត្តក្ខរងារជលផ្ល 

៥. ក្ខរផ្តល់នសវារែឋាល
១. ខផ្នររសិរមម
២. ខផ្នរអទមយ័សត្វ
៣. ខផ្នរទឹរសារ
៤. ខផ្នរសមុក្ទ



ឆ. វិ ស័យរានៀងាៀវដង់នកកនជូនដ

១. ក្ខរងារផ្លូវងនល់
១. ក្ខរក្គរក់្គងែចីុំណីផ្លូវជាត្ ិនិងផ្លូវនែត្តខែលសថិត្នៅរនុងទកី្រជុុំជន
២. ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល និងក្ខរខងទាុំផ្លូវក្រងុ និងផ្លូវទីក្រជុុំជនទទរនុងក្រុង។

២. ក្ខរផ្តល់នសវារែឋាល

១. ក្ខរក្គរក់្គង ក្ខរចុុះរញ្ជ ី និងក្ខរផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្នធ្វើអាជីវរមមោនោឋ នជួសជុល ខរផ្ចន 
ែុំនឡើងនទាចក្រោនយនត

២. ក្ខរក្គរក់្គង និងផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្ែរចមលង
៣. នសវារមមម៉ែតូូ្ (ចុុះរញ្ជ ី រតូរ ទុត្យិតា និងត្ត្យិតារណណ សមាគ ល់ រតូរ ទុត្យិតា និងត្ត្យិ

តាផ្ទល រនលែ)
៤. នសវារមមក្ត្ចីក្រោនយនត និងរុ ៉ឺម៉ែរនទាចក្រោនយនត (ចុុះរញ្ជ ីក្ត្ចីក្រោនយនត ចុុះរញ្ជ ី

រុ ៉ឺម៉ែរ នទាចក្រោនយនត រតូរ ទុត្យិតា និងត្ត្យិតារណណ សមាគ ល់ក្ត្ចីក្រោនយនត រតូរ 
ទុត្យិតា ត្ត្យិតាផ្ទល រនលែក្ត្ចីក្រោនយនត និងរុ ៉ឺម៉ែរនទាចក្រោនយនត)

៥. ក្ខរក្តួ្ត្ព្ិនិត្យលរាណៈរនចចរនទសក្ត្ីចក្រោនយនត និងនទាចក្រោនយនតសនណាត ងរុ ៉ឺ
ម៉ែរ (ក្រគល់ ទុត្ិយតា និង  ត្ត្ិយតាវញិ្ញា រនរក្ត្ក្តួ្ត្ព្ិនិត្យលរាណៈរនចចរនទស)។



ន. វិ ស័យរស្ស័ហកកម វដង់័ងចកកម 

១. ក្ខរងារផ្គត្ផ់្គងទ់រឹសាអ ត្
១. ក្ខរក្គរក់្គងអាជវីរមមផ្គត្ផ់្គងទ់រឹសាអ ត្តាមទុនោ (រនតព្មីានអាជាា រណ័ណ ព្កី្រសួងឧសាហ

រមម និងសិរបរមម)។

២. ក្ខរងារផ្តល់នសវារែឋាល

១. ក្ខរក្គរក់្គង និងក្ខរចុុះរញ្ជ ីសិរបរមម សហក្ោសធុ្នតូ្ចខែលោម ន ហានភិយ័ និងមានទុនវនិិ
នោគ សម មូល ៨០លាននរៀលចុុះ នក្ក្ខម (ក្ខររនងាើត្ឬក្ខរចុុះរញ្ជ ី ក្ខរនចញវញិ្ញា រនរក្ត្
អនុញ្ញា ត្ ែុំនណើ រក្ខរ ក្ខរ រខនថម  មុែ  ផ្លិត្ផ្លងមី ក្ខរព្ក្ងីរផ្លិត្រមម ក្ខររតូរទីតាុំងសិរប
រមម ក្ខររតូរមាច ស់សិរបរមម(ក្ខរនផ្ៃរសិទធិ) ក្ខរ រតូរ  ន ម្ ុះ សិរបរមម និងក្ខរនសនើសុុំលិែតិ្ទុត្យិ
តា)

២. នសវារមមនរើររខនលងជួសជុលនក្គឿងអគគសិនីនអឡិចក្តូ្នរិ លាងរងយនត និងលាងម៉ែូតូ្។
ឈ. វិ ស័យរណងងនកូម 

១. ក្ខរងារអាជវីរមម នសវា
រមម នងិពាណិជជរមម

១. ក្ខរនចញលិែតិ្អនុញ្ញា ត្នធ្វើអាជីវរមម នសវារមម ពាណិជជរមម 
២. ក្ខរនចញលិែតិ្អនុញ្ញា ត្ក្រររអាជវីរមមនលាហធាតុ្ត្បូងងមមានត្ផ្មលជានក្គឿងអលងាា រក្គរ់

ក្រនភទ។
២. ក្ខរងាររទិសាល រផ្ងលនលើ

មែុទុំនញិ
១. ក្ខរក្តួ្ត្ព្និិត្យនលើក្ខររិទសាល រផ្ងលនលើមែុទុំនញិ និងនសវាក្គរក់្រនភទ និងក្ខរក្សងស់នៃសសន៍

ផ្ងលទុំនិញចាុំាចក់្រចាុំជវីភាព្ក្រចាុំផ្ងៃ។
៣. ក្ខរងារទផី្ារ ១. ក្ខរខសវងររទីផ្ារសក្មារផ់្លិត្ផ្លររស់ក្រជាព្លរែឋ។



់.វិ ស័យរ  ័ំៀងជ

១. ក្ខរក្គរក់្គងត្ុំរន់
នទសចរណ៍ធ្មមជាត្ ិនងិត្ុំរន់
រមនយីោឋ ននទសចរណ៍

១. ក្ខរក្គរក់្គង និងអភវិឌ្ឍត្ុំរនន់ទសចរណ៍ធ្មមជាត្ ិនិងត្ុំរនរ់មណីយោឋ ននទសចរណ៍ ។

២. ក្ខរផ្តល់នសវារែឋាល

១. ផ្ៃុះសុំណារច់ុំណុុះក្ត្មឹ០៨រនៃរចុ់ុះនក្ក្ខម
២. រនៃរជួ់ល
៣. ផ្ៃុះមានរនៃរជួ់ល
៤. អាហារោឋ ន និងនភាជនីយោឋ ននទសចរណ៍ចារព់្៥ី០ទរ/់នៅអ ីចុុះនក្ក្ខម (នលើរខលង

ខត្មានលរាណៈ សតង ់ោ ឬក្គរក់្គងនោយជនររនទស)
៥. អាហារោឋ ន និងនភាជនីយោឋ នរនុងក្រុងចារព់្ី៥០ទរ/់នៅអី ចុុះនក្ក្ខម (រមួមានតូ្រ

លរអ់ាហារ ហាងលរគុ់យទាវ ក្ខនហវ និងហាងលរស់ាចអ់ាុំងធ្មមតា)
៦. មនធ្ោាយែឹរជញ្ជូ ននទសចរណ៍រមួមាន រងយនតែឹរនទសចរណ៍ចារព់្០ី៥នៅអចុីុះ

នក្ក្ខម ម៉ែូតូ្ ឌុ្រ នទសចរណ៍ ម៉ែូតូ្ជួលនទសចរណ៍ ឬរុ ៉ឺម៉ែរម៉ែតូូ្ែរឹនទសចរណ៍
៧. ខ្នរា៉ែ អនូែចារព់្០ី៥រនៃរចុ់ុះនក្ក្ខម
៨. មា៉ែ សាសុែភាព្ចុំណុុះព្០ី៥ខក្គ ឬ០៥នៅអចុីុះនក្ក្ខម
៩. សនូរឃរ័ចារព់្០ី៥តុ្ចុុះនក្ក្ខម។



ន. វិ ស័យរ័់មមកង  ំវភ   រក្ខ ជនដវដង់រក្ខិដ  ង័មក វ

១. ក្ខរងាររុមាររុំក្ពា និងរុមារងាយរង
នក្ោុះ ១. ក្ខរក្គរក់្គងររណីរុមាររុំក្ពា និងងាយរងនក្ោុះ

២. ក្ខរងារជនរងនក្ោុះ និងជនងាយរង
នក្ោុះ ១. ក្ខរក្គរក់្គង និងក្ខររុំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណជនរងនក្ោុះ និងងាយរងនក្ោុះ

៣. ក្ខរងារជនព្កិ្ខរ ១. ក្ខរក្គរក់្គងជនព្ិក្ខរ និងក្ខរផ្តល់ព្ត័្ម៌ាននសវាសាត រលទធភាព្ព្លរមម

៤. ក្ខរងារនរឡាជាត្អិត្តី្យុទធជន និង
នរឡាជាត្សិនតសុិែសងគម

១. ក្ខរក្គរក់្គង និងរុំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណនលើមុែសញ្ញា នរឡាជាត្ិអត្ីត្យុទធជន និងនរឡាជាត្ិ
សនតិសុែសងគមសក្មារម់ន្រ្នតីរាជក្ខរសីុវលិ

៥. ក្ខរងារអត្តី្យុទធជន និងក្គសួារ ១. ក្ខរក្គរក់្គង និងរុំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណអត្ីត្យុទធជន និងក្គួសារ

៦. ក្ខរងារមណឌ លសាត រនតី្សិមបទា ១. ក្ខរក្គរក់្គង និងសហក្ខរជាមយួមណឌ លសាត រនីត្ិសមបទារាជធានី នែត្ត

៧. ក្ខរងារសមាគមមនុសសវយ័ចាស់ ១. ក្ខរក្គរក់្គងទិនននយ័មនុសសវយ័ចាស់រនុងសហគមន៍
៨. ក្ខរងារក្ត្តួ្ព្និតិ្យមណឌ លខងទាុំរុមារ
ររស់អងគក្ខរមនិខមនរោឋ ភាិល ១. ក្ខរក្ត្ួត្ព្ិនិត្យមណឌ លខងទាុំរុមារររស់អងគក្ខរមនិខមនរោឋ ភាិល។



ឋ. វិ ស័យរកង  ំាៀរៀី

១.ក្ខរងារក្សីត និងរុមារ

១. ក្ខរសក្មរសក្មួល ទរស់ាា ត្ ់និងនោុះក្សាយអុំនព្ើហងិានលើន្រ្សតី និងរុមារ និងក្ខរជួញែូរន្រ្សតី និង
រុមារ

២. ក្ខរក្គរក់្គង និងក្រមូលទិនននយ័ន្រ្សតី និងរុមារនៅតាមមូលោឋ ន
៣. ក្ខរអររ់ ុំផ្សព្វផ្ាយអុំពី្សិទធិន្រ្សតី និងរុមារ នែើមបនីលើររមពស់សីលធ្មស៌ងគម និងសមធ្មន៌យនឌ្រ័។

ឍ. វិ ស យ័រាៀរៀវដង់ចងតុះ បចាត  ិសតូន ិៈ

១. នសវាក្ខរងារ និងទីផ្ារ
ក្ខរងារ ១. ផ្សព្វផ្ាយនសវាក្ខរងារ និងព្ត័្ម៌ានទីផ្ារក្ខរងារ។

២. ក្ខរផ្តល់នសវារែឋាល

១. ក្ខរចុុះរញ្ជ ិក្ខនសៀវនៅក្រចាុំក្គឹុះសាថ ន(រមមររនិនោជិត្តិ្ចជាង៨ទរ)់
២. ក្ខរចុុះរញ្ជ ិក្ខនសៀវនៅនរើរក្ារ(់រមមររនិនោជិត្តិ្ចជាង៨ទរ)់
៣. ក្ខរចុុះរញ្ជ ិក្ខនសៀវនៅចុុះទមនរមងអាយុ ១២ឆ្ន ុំ ែល់នក្ក្ខម ១៥ឆ្ន ុំ (រមមររនិនោជតិ្ត្ិចជាង៨

ទរ)់
៤. ក្ខរចុុះរញ្ជ ិក្ខនសៀវនៅចុុះទមនរមងអាយុ ១៥ឆ្ន ុំ ែល់នក្ក្ខម ១៨ឆ្ន ុំ (រមមររនិនោជិត្តិ្ចជាង៨ទរ)់
៥. ក្ខរផ្តល់ទិោឋ ក្ខរជូនក្រុមហ ុនខែលនសនើសុុំនក្រើក្ាស់រមមររនិនោជិត្វយ័នរមង (រមមររនិនោជិត្តិ្ច

ជាង៨ទរ)់។



ឍ. វិ ស័យរនម ាៀវដង់ា័រវ

១. ក្ខរងារធ្មមក្ខរ នងិ
សាសទ

១. ក្ខរព្និិត្យ និងផ្ដល់ទិោឋ ក្ខរសុំនណើ សុុំរសួ
២. ក្ខរនរៀរចុំរនងាើត្គណៈរមមក្ខរអាចារយ និងគណៈរមមក្ខរវត្ត
៣. ក្ខរសហក្ខរនងរសភាសងឃនោុះក្សាយអធ្ិររណ៍នផ្សងៗតាមវត្ត
៤. ក្ខរនលើររមពស់ក្ខរងារពុ្ទធសាសទ និងសាសទនផ្សងៗនទៀត្
៥. ក្ខរសក្មរសក្មួលសរមមភាព្ និងរមមវធិ្សីាសទនផ្សងៗ
៦. ក្ខរទរស់ាា ត្ក់្ខរផ្រអងាគ សអាណាធ្ិរនត្យយ។



ង. វិ ស័យរិចកនម វដង់ិសំងរ ័ង កៈ

១. ក្ខរងារវរបធ្ម ៌និង
វចិិក្ត្សិលបៈ

១. ក្ខរក្ខរពារ និងអភរិរសទីទួលរុរាណខែលមានលរាណៈជាក្រវត្តិសាន្រ្សតរនុងមូលោឋ ន
២. ក្ខរខងររាក្ខរពារ និងនលើររមពស់សមបត្តិវរបធ្មរ៌នុងមូលោឋ ន
៣. ក្ខរទរស់ាា ត្រ់ាល់សរមមភាព្រុំផ្ទល ញសមបត្តិវរបធ្ម ៌សរមមភាព្ផ្សព្វផ្ាយភាព្យនដវនីែអូខែលរ៉ែុះពាល់ែល់ទុំននៀម

ទមាល រ ់និងក្រផ្ព្ណីជាត្ិ
៤. ក្ខររុំផុ្សក្រជាជន មហាជនរនុងមូលោឋ នចូលរមួរនុងសរមមភាព្វរបធ្ម ៌និងក្ខរនរៀរចុំព្ិធ្ីរុណយក្រផ្ព្ណីជាត្ិ
៥. ក្ខរទរស់ាា ត្ជ់ាក្រចាុំចុំនពាុះក្ខររុំផ្លិចរុំផ្ទល ញ ក្ខរលួច និងក្ខរនធ្វើចរាចរណ៍ជួញែូរផ្លិត្ផ្លវរបធ្មែុ៌សចារ់
៦. ក្ខរព្ក្ងឹង  និងព្ក្ងីរវរបធ្មន៌ៅតាមវត្តអារាម។

២. ក្ខរផ្តល់នសវារែឋាល

១. រមមវធិ្ីសខមតងនផ្សងៗ (នក្ៅផ្លូវក្ខរ)
២. ក្ខររញ្ញច ុំងភាព្យនត វនីែអូ (ផ្ាយពាណិជជរមម រុំែរព្ិធ្ីរុណយនផ្សងៗ និងរុំែរនភាៀវ)
៣. អាជីវរមមលរ ់ជួលសាន ផ្ែភាព្យនត វនីែអូ
៤. សាល រសញ្ញា អាជីវរមម
៥. ក្ខរផ្តល់អាជាា រណ័ណ  (ផ្លិត្សាល រសញ្ញា  ផ្ទៃ ុំងសញ្ញា  ផ្ទៃ ុំងផ្ាយពាណិជជរមម)
៦. អាជីវរមមនក្គឿងរុំព្ងសនមលង (ជួលធុ្ងាស់ និងឧនគោសនសព្ៃ)
៧. អាជីវរមមលរន់សៀវនៅ (រណាណ ោរខែលមានផ្ផ្ៃក្រឡានក្ក្ខម៥០ខម៉ែក្ត្ក្ខនរ ៉ែ)
៨. អាជីវរមមសិលបៈសូនរូរ
៩. អាជីវរមមងត្ររូ  (ផ្ៃុះ ឬអោរផ្តិត្រូរ ងត្ររូ ងត្វនីែអូ)
១០. អាជីវរមមក្ខត្ស់រ ់អ ុត្សរ ់លមអក្រចរ និងសមាអ ងក្ខរ (ហាង)។



 . វិ ស័យរររច័ង រជវដង់ បៀរមររមដជ

១. ក្ខរងារផ្ក្រណីយ ៍នងិ
ទូរគមទគមន៍

១. ក្តួ្ត្ព្និិត្យ និងរាយក្ខរណ៍អុំព្រីទនលមើសពារព់្ន័ធនងឹក្ខរនក្រើក្ាស់ឧរររណ៍ សមាភ រររកិ្ខា រ
ទូរគមទគមន ៍និងក្ខរនធ្វើអាជីវរមមនោយែុសចារ ់

២. តាមោនក្តួ្ត្ព្និិត្យរាល់សរមមភាព្ផ្នក្ខរសាងសងន់ហោឋ រចទសមពន័ធផ្ក្រសណីយ ៍និង
ទូរគមទគមនរ៍នុងភមូសិាន្រ្សតក្រុងនោយមានក្ខរសហក្ខរជាមយួក្រត្រិត្តរិរទូរគមទគមន៍

៣. រាយក្ខរណ៍អុំព្រីក្មតិ្គុណភាព្ និងត្ុំរនពុ់្ុំមាននសវារមមផ្ក្រសណីយ ៍និងទូរគមទគមន ៍
៤. ក្រមូលទិនននយ័ចុំនួនរនងាគ លអងខ់ត្នទូរស័ព្ៃចល័ត្ វទិយុមា៉ែ យក្រូនវ ៉ែវ ទីតាុំងជួសជុល លររ់រកិ្ខា រ

ទូរគមទគមន ៍និងសាលរនក្មើអុនីនធ្ើខណត្ក្ខនហវ
៥. ក្សងទ់ិនននយ័ចុំនួនក្រត្រិត្តរិរ ឬសាខ្នផ្ក្រសណីយ ៍និងក្រត្រិត្តរិរទូរគមទគមន ៍និងក្រុមហ ុន

ផ្តល់នសវាអុនីនធ្ើនណត្
៦. ផ្សព្វផ្ាយ និងជុំរញុក្ខរនក្រើក្ាស់រនចចរវទិោគមទគមន ៍និងព្ត័្ម៌ានរនុងអងគភាព្សាធារណៈ 

និងសហគមន ៍។



ថ. វិ ស័យរ័ក្ខភូងល 

១. ក្ខរផ្តល់នសវារែឋាល

១. ផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្នសនើសុុំនរើរងមី រនតសុព្លភាព្ និងរតូរទតីាុំងរនៃរព់្និតិ្យន្រ្សតីមានផ្ផ្ៃនពាុះ
មុន និងនក្ក្ខយសក្មា ល 

២. ផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្នសនើសុុំនរើរងមី រនតសុព្លភាព្ និងរតូរទីតាុំងរនៃរព់្ោាលនោយ
ចលទ 
៣. ផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្នសនើសុុំនរើរងម ីរនតសុព្លភាព្ និងរតូរទតីាុំងរនៃរខ់ងទាុំជុំង៉ឺ 
៤. ផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្នសនើសុុំនរើរងមី រនតសុព្លភាព្ និងរតូរន ម្ ុះឱសងក្ខរ ីឬរតូរមាច ស់ទុនផ្ន
ឱសងសាថ នរង “ក”
៥. ផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្រនតសុព្លភាព្ឱសងសាថ នរង “ខ”
៦. ផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្នសនើសុុំនរើរងមី រនតសុព្លភាព្ និងរតូរទតីាុំងរនៃរព់្ោាលជុំង៉ឺមាត្ន់ធ្មញ
៧. ផ្តល់លិែតិ្អនុញ្ញា ត្នសនើសុុំនរើរងម ីរនតសុព្លភាព្ និងរតូរទតីាុំងរនៃរព់្ោាលជុំង៉ឺទូន  
៨. ផ្តល់វញិ្ញា រនរក្ត្រញ្ញជ រអ់ទមយ័ចុំណីអាហារតាមនភាជនយីោឋ ន និងអាហារោឋ នរនុង
ក្សុរ ឬអាហារោឋ ននទសចរណ៍ខែលមានចុំណុុះក្ត្មឹ៥០ទរ។់



 . ាៀរៀដ  ាដក្ខកប កម វៀនឋល វដង់ភរាដក្ខកប ដ្ឋឋ ដ

១. ក្ខរងារនតី្ោនុរូលរមម ១. ក្ខររញ្ញជ រភ់ាព្ក្ត្មឹក្តូ្វតាមចារន់ែើមនលើឯរសារទទ

២. ក្ខរងាររែឋាល ១. ក្ខរនចញលិែតិ្អនុញ្ញា ត្រុំនព្ញអាចមែ៍រីមមសិទធឯិរជននក្ក្ខម ១០,០០០ខម៉ែក្ត្ក្ខនរ ៉ែ។

៣. ក្ខរងារអក្តានុរូលោឋ ន ១. នសចរតីចមលងសុំរកុ្ត្រុំនណើ ត្ ឬសុំរុក្ត្រញ្ញជ ររ់ុំនណើ ត្
២. នសចរតីចមលងសុំរកុ្ត្អាពាហ៍ព្ពិាហ៍ ឬសុំរុក្ត្រញ្ញជ រអ់ាពាហ៍ព្ពិាហ៍
៣. នសចរតីចមលងសុំរុក្ត្មរណភាព្ ឬសុំរុក្ត្រញ្ញជ រម់រណភាព្។



I. មក្ខខរៀែន រ និលដ នវើរច ងូបកម 

ក. វិ ស័យរភច ៀំ

១. ក្ខរក្គរក់្គងក្ខរអររ់ ុំ      
រុមារតូ្ច

១. ក្ខរក្គរក់្គងរគុគលិរមនត្តយយសិរា
២. ក្ខរក្គរក់្គងសិសសមនត្តយយសិរា
៣. ក្ខរនរៀរចុំខផ្នក្ខរ
៤. ក្ខរក្គរក់្គងហិរញ្ា វត្ថុ និងក្ទព្យសមបត្តិ
៥. ក្ខរក្គរក់្គងទុំនញិ សុំណងអ់ោរ ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល ក្ខរខងទាុំនហោឋ រចទសមពន័ធ 

និងនសវារមមទទ
៦. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្មីនត្តយយសិរារែឋ 
៧. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្មីនត្តយយសិរាឯរជន
៨. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្អីររ់ ុំរញ្ចូ លោន  និងរមមវធិ្ពី្ហុភាសា (សក្មាររ់ែឋាលក្រុងខែលមានជន

ជាត្និែើមភាគត្ចិ)
៩. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្អីាហាររូត្ថមភ
១០. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ជួីយ រុមារក្រកី្រតាមសាលា
១១. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្អីររ់ ុំមាតា រិតាផ្ារភាជ រន់ឹងរមមវធិ្មីនត្តយយសិរារែឋ និងរមមវធិ្មីនត្តយយ

សិរាសហគមន៍



២. ក្ខរក្គរក់្គងក្ខរអររ់ ុំ
រឋមសិរា

១. ក្ខរក្គរក់្គងរុគគលិរអររ់ ុំរឋមសិរា
២. ក្ខរក្គរក់្គងក្គូរនក្ងៀនរឋមសិរាជាររ់ិចចសនោ 
៣. ក្ខរក្គរក់្គងសិសស
៤. ក្ខរនរៀរចុំខផ្នក្ខរ
៥. ក្ខរក្គរក់្គងហិរញ្ា វត្ថុ និងក្ទព្យសមបត្ិត
៦. ក្ខរផ្គត្ផ់្គងន់សៀវនៅសិរានោល
៧. ក្ខរក្គរក់្គងទុំនិញ សុំណងអ់ោរ ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល ក្ខរខងទាុំនហោឋ រចទសមពន័ធ និង

នសវារមមទទ
៨. ក្ខរក្គរក់្គងែុំនណើ រក្ខរគណៈរមមក្ខរក្គរក់្គងសាលានរៀន
៩. ក្ខរក្គរក់្គងគណៈរមមក្ខរអភវិឌ្ឍរក្មងសាលានរៀន
១០. ក្ខរផ្តល់អាជាា រណ័ណ
១១. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីសាលារុមារនមក្ត្ី
១២. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីព្ហុភាសា (សក្មារក់្រុងខែលមានជនជាត្ិនែើមភាគត្ិច) 
១៣. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធីិ្ព្ននលឿនក្ខរសិរា 
១៤. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីនសបៀងអាហារតាមសាលានរៀន
១៥. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីអររ់ ុំព្ិនសស
១៦. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីអាហារូរររណ៍សិសសក្រីក្រ
១៧. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធីិ្អររ់ ុំសុែភាព្ និងអទមយ័



៣. ក្ខរក្គរក់្គងក្ខរអររ់ ុំនក្ៅក្រព្ន័ធ 

១. ក្ខរក្គរក់្គងរុគគលិរ
២. ក្ខរនក្ជើសនរ ើស និងក្ខរក្គរក់្គងក្គូរនក្ងៀនជាររ់ិចចសនោ
៣. ក្ខរក្រមូល ក្ខរក្គរក់្គងសិសស អនរសិរា និងអនរចូលរមួ
៤. ក្ខរនរៀរចុំខផ្នក្ខរសរមមភាព្
៥. ក្ខរក្គរក់្គងហិរញ្ា វត្ថុ និងក្ទព្យសមបត្តិ
៦. ក្ខរផ្តល់អាជាា រណ័ណ
៧. ក្ខរក្គរក់្គងទុំនិញ សុំណងអ់ោរ ក្ខរសាងសង ់ក្ខរជួសជុល ក្ខរខងទាុំនហោឋ រចទសមពន័ធ និង

នសវារមមទទ
៨. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីអរាររមមវជិាជ ជីវៈ
៩. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធីិ្នក្ក្ខយអរាររមម
១០. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីសមមូលរឋមសិរា និងរុំនព្ញវជិាជ
១១. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីរនងាើនក្ារច់ុំណូល
១២. ក្ខរក្គរក់្គងរមមវធិ្ីចូលនរៀននឡើងវញិ

៤. ក្ខរងាររែឋាលោុំក្ទក្គុឹះសាថ នមធ្យម
សិរាចុំនណុះទូន 

១. ក្ខរងាររែឋាល
២. ក្ខរក្គរក់្គងរុគគលិរ
៣.ក្ខរងារខផ្នក្ខរ ហិរញ្ា វត្ថុ និងក្ទព្យសមបត្តិ

៥. ក្ខរអភវិឌ្ឍយុវជន ១. ក្ខរអភវិឌ្ឍយុវជន
៦. ក្ខរងារអររ់ ុំក្ខយ និងរីឡា ១. ក្ខរងារអររ់ ុំក្ខយ និងរីឡា


