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សេចក្តីណេនាំ

ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិកា

របស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់

3
យោងព្រះរាជក្រមល្រខ នស/រកម/០៣០១/០៥ ចុះថ្ង្រទី១៩ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០០១ ដ្រលប្រកាសឱ្រយ 

ប្រើច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ អនុក្រឹត្រយល្រខ១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ង្រទី២៥ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ២០០២ 

ស្តីពីមូលនិធិឃុំ សង្ក្រត់ អនុក្រឹត្រយល្រខ២២ អនក្រ.បក ចុះថ្ង្រទី២៥ ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ២០០២ ស្តីពីការធ្វើវិមជ្រឈការ 

អំណាច តួនាទី និងភារកិច្ចទៅឱ្រយក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ អនុក្រឹត្រយល្រខ២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ង្រទី០២ ខ្រម្រសា 

ឆ្ន្រំ២០០២ ស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំ សង្ក្រត់ និងប្រកាសណ្រនាំល្រខ៣៣១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ង្រទ ី

២៩ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០០២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការអនុវត្តថវិកាឃុំ សង្ក្រត់ រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ត្រូវរៀបចំ និង  

អនុម័តគម្រ្រងថវិការបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ ដោយត្រូវធានាឱ្រយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជន 

នៅមូលដ្ឋ្រនឃុំ សង្ក្រត់។ គម្រ្រងថវិកាន្រះត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍រយៈព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំ និងកម្មវិធី  

វិនិយោគបីឆ្ន្រំរំកិលរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់។

ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជននៅតាមមូលដ្ឋ្រនភូមិ ឃុំ 

សង្ក្រត់ក្នុងដំណើរការរៀបចំនិងអនុម័តគម្រ្រងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ ក្រសួងមហាផ្ទ្រសូមធ្វើ 

ការណ្រនាំនូវគោលការណ៍ដូចខាងក្រ្រម៖

ការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជនក្នុងដំណើរការរៀបចំ 

 និងអនុម័តគមេេងថវិកាឃុំ សង្កេត់

ការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋ ឬ សាធារណជននៅអំឡុងពេលបេកាស 

ផេសព្វផេសាយគមេេងថវិកាឃុំ សង្កេត់ ដេលបានអនុម័ត

ការតាមដាន និងតេួតពិនិតេយអំពីការចូលរួមរបស់់បេជាពលរដ្ឋ 

ឬសាធារណជនក្នុងដំណើរការរៀបចំ និងអនុម័តថវិកាឃុំ សង្កេត់

១

២

៣

រាជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា

ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
ris

   ល្រខៈ

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
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១
ការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋ 

ឬសាធារណជនក្នុងដំណើរការរៀបចំ 

និងអនុម័តគមេេងថវិកាឃុំ សង្កេត់
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បនា្ទ្រប់ពីបានទទួលស្រចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខ្រត្ត ស្តីពីការវិភាជថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស ់

រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ គណៈកមា្ម្រធិការកសាងផ្រនការ និងថវិកាឃុំ សង្ក្រត់ (គ.ផ.ថ.) ដ្រលដឹកនាំដោយម្រឃុំ 

ចៅសង្ក្រត់ ត្រូវប្រជុំពិភាក្រសាអំពីដំណើរការរៀបចំនិងអនុម័តគម្រ្រងថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រ ំ

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ ស្របតាមនីតិវិធីដ្រលបានកំណត់ក្នុងប្រកាសណ្រនាំល្រខ៣៣១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ង្រទី២៩ 

ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០០២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការអនុវត្តថវិកាឃុំ សង្ក្រត់។ កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងន្រះត្រូវបានរៀបច ំ

ឡើង ដើម្របីពិភាក្រសានិងរៀបចំផ្រនការសកម្មភាព ឬកាលវិភាគសម្រ្រប់ គ.ផ.ថ. ក្នុងដំណើរការចាប់ផ្តើមរៀបច ំ

និងអនុម័តគម្រ្រងថវិកាដ្រលមានជំហានសំខាន់ៗ ដូចជា៖

- ដំណើរការន្រការរៀបចំនិងអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ ត្រូវចាប់ផ្តើមពីខ្រកក្កដខ្រកក្កដ រហូត 

ដល់ថ្ង្រទ៣ី១ ខ្រតុលា៣១ ខ្រតុលា តាមជំហានសង្ខ្របដូចមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ន្រស្រចក្តីណ្រនាំន្រះ

- ការរៀបចំដំណើរការបំព្រញព័ត៌មានថវិកាក្នុងទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ និង ការរៀបចំដំណើរការបំព្រញព័ត៌មានថវិកាក្នុងទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ និង 

ការប្រកាសបិទផ្រសាយទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ។ការប្រកាសបិទផ្រសាយទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ។ កិច្ចប្រជុំអាចបង្ហ្រញនូវទម្រង់ 

គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របដូចមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២ន្រស្រចក្តីណ្រនាំន្រះ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹង 

ការបំព្រញព័ត៌មានក្នុងទម្រង់សង្ខ្របន្រចំណូលចំណាយរដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ ចំណាយអភិវឌ្រឍន៍ និង 

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ តាមចំណុច១.២ន្រស្រចក្តីណ្រនាំន្រះ

- ការរៀបចំយន្តការន្រការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជនក្នុងដំណើរការរៀបចំ និងអនុម័ត 

គម្រ្រងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ដោយក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់។ កិច្ចប្រជុំអាចលើកយក 

ព័ត៌មានសង្ខ្របពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជន ការពិគ្រ្រះយោបល់ និងមធ្រយោបាយ 

នានាក្នុងដំណើរការន្រការរៀបចំ និងការអនុម័តថវិការបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ដូចមានក្នុងចំណុច 

១.៣ ន្រស្រចក្តីណ្រនាំន្រះ។ 

១.១-   ការរៀបចំទមេង់គមេេងថវិកាសង្ខេបឃុំ សង្កេត់បេចាំឆ្នេំ

ក្នុងកំលុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ គ.ផ.ថ. ឬបនា្ទ្រប់ពីកិច្ចប្រជុំន្រះ គ.ផ.ថ. ត្រូវ៖

- រៀបចំ និងអនុម័តកាលបរិច្ឆ្រទជាក់លាក់ក្នងុជំហានសង្ខ្របនីមួយៗន្រការរៀបចំ និងការអនុម័ត 

ថវិកាឃំុ សង្ក្រត់ចាប់ពីខ្រកក្កដខ្រកក្កដ រហូតដល់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រតុលា៣១ ខ្រតុលា ដ្រលបានកំណត់ក្នងុប្រកាសណ្រនំា 

ល្រខ៣៣១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ង្រទី២៩ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រ២ំ០០២ ស្តពីីការរៀបចំ និងការអនុវត្តថវិកាឃំុ  

សង្ក្រត់ ឱ្រយមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្ន្ររំំកិលឃំុ  សង្ក្រត់  ដូចមានក្នងុឧបសម្ពន័្ធទី១  

ន្រស្រចក្តណី្រនំាន្រះ ដើម្របីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជនតាមរយៈ ដើម្របីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជនតាមរយៈ 

ការប្រើប្រ្រស់ទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រំការប្រើប្រ្រស់ទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រ។ំ ចំពោះសង្ក្រត់ក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ និង  

១



6 សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់

សង្ក្រត់ក្នងុក្រងុ គ.ផ.ថ. ត្រវូពិនិត្រយរៀបចំ និងអនុម័តកាលបរិច្ឆ្រទក្នងុជំហានសង្ខ្របនីមួយៗន្រះ 

ស្របតាមគោលការណ៍ ឬការណ្រនំាន្រការរៀបចំគម្រ្រងថវិការបស់រដ្ឋបាលរាជធានី និងរដ្ឋបាល 

ក្រងុផងដ្ររ

- ណ្រនំាស្មៀនឃំុ សង្ក្រត់ដ្រលជាល្រខាធិការន្រ គ.ផ.ថ. ឱ្រយរៀបចំស្រចក្តពី្រ្រងគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្រប 

ឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រ ំ ដោយប្រើប្រ្រស់ទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ក្នងុឧបសម្ពន័្ធទី២ និង 

នីតិវិធីលម្អតិក្នងុចំណុច១.២ន្រស្រចក្តណី្រនំាន្រះ 

- ប្រជំុពិនិត្រយ និងឯកភាពលើស្រចក្តពី្រ្រងបឋមន្រគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រ។ំ ក្នងុ 

កិច្ចប្រជំុន្រះ ល្រខាធិការ គ.ផ.ថ. ត្រវូបង្ហ្រញការបំព្រញព័ត៌មានថវិកាដ្រលបានបំព្រញក្នងុទម្រង់

គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របន្រះ។

១.២-  ការបំពេញព័ត៌មានថវិកាឃំុ សង្កេត់ក្នុងទមេង់គមេេង 
ថវិកា សង្ខេបឃុំ សង្កេត់

ស្មៀនឃុំ សង្ក្រត់ និងឬជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ដ្រលជាជំនួយការន្រ គ.ផ.ថ. មាន

តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវបំព្រញព័ត៌មានថវិកាឃុំ សង្ក្រត់នៅក្នុងទម្រង់គម្រ្រងថវិកា

សង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ ដូចមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២ន្រស្រចក្តីណ្រនាំន្រះ។ ការបំព្រញព័ត៌មាន

ថវិកានៅក្នុងទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្រប ឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ ត្រូវឆ្លុះបញ្ច្រំងទៅនឹងកម្មវិធីវិនិយោគ

បីឆ្ន្រំរំកិលឃុំ សង្ក្រត់ ផ្រនការថវិកាស្រវាសង្គមឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រ្រង 

ថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំឃុំ សង្ក្រត់ រួមមាន៖

១.២.១-ការបំពេញព័ត៌មានចំណូលសរុប និងចំណាយសរុប

+ បំព្រញព័ត៌មានចំណូលថវិកាឃុំ សង្ក្រត់សរុបប្រចាំឆ្ន្រំ ដោយស្រង់យកតួល្រខថវិកា 

ពីស្រចក្តីព្រ្រងគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ។ ចំណូល និង 

ចំណាយថវិកាត្រូវមានតុល្រយភាពគ្ន្រ។ ចំណូលថវិកា រួមមានចំណូលឧបត្ថម្ភធន 

ពីថ្ន្រក់ជាតិ ចំណូលឧបត្ថម្ភធនពីថ្ន្រក់ជាតិសម្រ្រប់ចំណាយវិនិយោគ ចំណូល 

ឧបត្ថម្ភធនពីរាជធានី ខ្រត្តសម្រ្រប់ចំណាយវិនិយោគ ចំណូលជាអតិរ្រកន្រការិយ 

បរិច្ឆ្រទ ការចូលរួមធនធានពីសមាសភាគអភិវឌ្រឍន៍មូលដ្ឋ្រននិងចំណូលផ្រស្រងៗ

+ បំព្រញព័ត៌មានចំណាយថវិកាសរុបប្រចាំឆ្ន្រំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់។

១



សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់ 7

១.២.២-ការបំពេញព័ត៌មានចំណាយអភិវឌេឍន៍ 

+ ផ្អ្រកតាមកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្ន្រំរំកិលឃុំ សង្ក្រត់ដ្រលកំពុងរៀបចំ ត្រូវបំព្រញព័ត៌មាន 

ចំណាយអភិវឌ្រឍន៍ ដោយស្រង់យកទិន្នន័យពីក្នុងតារាង២.៣ ២.៣ ដ្រលបានអនុម័តរួច 

ឬព័ត៌មានជាស្រចក្តពី្រ្រងក្នងុតារាង១.១.គ.១.១.គ.ដ្រលមានតម្រវូការគម្រ្រង និងសកម្មភាព 

អាទិភាពមានថវិកាគំទ្រមូលនិធិឃុំ សង្ក្រត់ ព្រមទាំងស្រង់យកព័ត៌មានក្នុង 

ផ្រនការថវិកាស្រវាសង្គមប្រចំាឆ្ន្ររំបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្ក្រត់ដ្រលអនុម័តរួច ឬមិនទាន់ 

អនុម័ត

+ ចំណាយអភិវឌ្រឍន៍មាន៤ផ្ន្រក គឺផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច ផ្ន្រកសង្គមកិច្ច ផ្ន្រកធនធានធម្មជាតិ 

បរិសា្ថ្រន និងការបន្រសាំនឹងការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ និងផ្ន្រករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខ 

សណា្ដ្រប់ធា្ន្រប់សាធារណៈ។ ផ្ន្រកនីមួយៗមានឈ្ម្រះគម្រ្រង ទីតាំងគម្រ្រង ទំហ ំ

ទឹកប្រ្រក់ និងចំនួនអ្នកទទួលផល។

១.២.៣-ការបំពេញព័ត៌មានចំណាយរដ្ឋបាល

+ ចំណាយរដ្ឋបាល រួមមានដូចជាប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ ថ្ន្រក ់

ដឹកនាំភូមិ និងជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងចំណាយ 

មិនបានគ្រ្រងទុក

+ ការបំព្រញព័ត៌មានចំណាយរដ្ឋបាល ត្រវូផ្អ្រកលើគម្រ្រងថវិកាប្រចំាឆ្ន្ររំបស់រដ្ឋបាល 

ឃុំ សង្ក្រត់ និងគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំក្នុងអនុសារណៈរបស ់

រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់។ ព័ត៌មាន ដ្រលត្រូវបំព្រញក្នុងចំណាយរដ្ឋបាលរួមមាន៖

 ប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភក្រុមប្រឹក្រសាឃំុ សង្ក្រត់ ថ្ន្រក់ដឹកនាំភូមិ និងជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ 

សង្ក្រត់ (ផលបូកជំពូក៦៤ និងអនុគណនី៦១០៩១)

 ចំណាយមិនបានគ្រ្រងទុកជំពូក៦៩

 ចំណាយប្រតិបត្តិការ ត្រូវយកចំណាយសរុបដកចំណាយអភិវឌ្រឍន៍សរុបដក 

ចំណាយប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ ថ្ន្រក់ដឹកនាំភូមិ និងជំនួយការ 

រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ និងដកចំណាយមិនបានគ្រ្រងទុក។

១



8 សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់

១.៣-   ការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជន

១.៣.១-ការបេកាសបិទផេសាយជាសាធារណៈ

បនា្ទ្រប់ពីបំព្រញទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រំក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២ 

បានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីក្នុងចំណុច១.២ខាងលើន្រះ ម្រឃុំ ចៅសង្ក្រត់ត្រូវរាយការណ ៍

ជូន ឬស្នើសំុក្រមុប្រកឹ្រសាឃំុ សង្ក្រត់ដើម្របីពិនិត្រយឯកភាពលើស្រចក្តពី្រ្រងបឋមន្រគម្រ្រង 

ថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ នៅមុនការប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយ ឬការដក់ឱ្រយពិគ្រ្រះ

យោបល់ទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់។ ក្នុងការប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយន្រះ ម្រឃុំ 

ចៅសង្ក្រត់ទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការ៖

+ ពិនិត្រយ និងកំណត់កាលបរិច្ឆ្រទឡើងវិញនៅលើទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ 

ប្រចាំឆ្ន្រំ (ទម្រង់គម្រ្រងផ្ទ្រំងធំដ្រលបានបោះពុម្ព) សម្រ្រប់ការប្រកាសបិទផ្រសាយ 

ស្រចក្តីព្រ្រងគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ។ ការប្រកាសបិទផ្រសាយធ្វើ 

ឡើងពីរលើក គឺលើកទី១ មានរយៈព្រល២សបា្ត្រហ៍គិតត្រមឹថ្ង្រទី១៥ ខ្រតុលា១៥ ខ្រតុលា មុនព្រល 

ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់អនុម័ត និងលើកទី២ ការប្រកាសបិទផ្រសាយមានរយៈព្រល 

២សបា្ត្រហ៍គិតត្រមឹមុនថ្ង្រទី៣១ ខ្រតុលា៣១ ខ្រតុលា ក្រ្រយព្រលក្រមុប្រកឹ្រសាឃំុ សង្ក្រត់បានអនុម័ត

+ ណ្រនាំម្រភូមិឱ្រយចលនាប្រជាពលរដ្ឋ អង្គការសង្គមសុីវិល វិស័យឯកជន និង 

សហគមន៍ ដើម្របីចូលរួមពិនិត្រយមើលព័ត៌មានគម្រ្រង ឬសកម្មភាពដ្រលមាននៅក្នុង 

គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ដ្រលបានបិទផ្រសាយ និងត្រូវចូលរួមផ្តល់យោបល់ 

ឬលើកតម្រូវការក្នុងព្រលប្រជុំនានាដ្រលរៀបចំដោយ គ.ផ.ថ. សម្រ្រប់ជាធាតុចូល 

ក្នុងគម្រ្រងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់ឃុំ សង្ក្រត់តាមមូលដ្ឋ្រនរៀងៗខ្លួន

+ ណ្រនាំសមាជិក គ.ផ.ថ. និងឬម្រភូមិឱ្រយទទួលខុសត្រូវបិទផ្រសព្វផ្រសាយស្រចក្តីព្រ្រង 

គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំនៅសាលាឃុំ សង្ក្រត់ តាមភូមិនីមួយៗ 

ទីផ្រសារ សាលាឆទាន សាលាបុណ្រយ សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព វត្តអារាម និង 

ទីប្រជុំជននានា។ ទីតាំងបិទផ្រសព្វផ្រសាយន្រះត្រូវត្រជាទីកន្ល្រងសមស្របដ្រលមាន 

ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជនឆ្លងកាត់ច្រើន ងយស្រួលមើលឃើញ និងអាន។ 

ក្នុងករណីចាំបាច់ ម្រភូមិ ឬសមាជិក គ.ផ.ថ. អាចពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយ 

ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទ្រល់លើស្រចក្តពី្រ្រងគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របន្រះ នៅតាមភូមិ ឬសហគមន៍ 

១
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និងមានភា្ជ្រប់អាសយដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ទំនាក់ទំនង ព្រមទាំងល្រខទូរស័ព្ទ ឬបណា្ដ្រញ 

ទំនាក់ទំនងសង្គមនានា

+ ត្រវូចាត់សមាជិក គ.ផ.ថ. និងម្រភូមិឱ្រយទទួលខុសត្រវូ និងធានាជួយសម្របសម្រលួ 

ទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ និងប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋលើស្រចក្តពី្រ្រងគម្រ្រង ថវិកា 

សង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ដ្រលបានបិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយនៅតាមទីតំាងនីមួយៗជូន គ.ផ.ថ.។

១.៣.២-ការបេជុំពិគេេះយោបល់គមេេងថវិកា

បនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ការបិទផ្រសាយស្រចក្តីព្រ្រងគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត ់

ប្រចាំឆ្ន្រំលើកដំបូងភា្ល្រម គ.ផ.ថ. ដ្រលមានស្មៀនឃុំ សង្ក្រត់ និងឬជំនួយការ 

រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ជាជំនួយ ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍បូកសរុបការប្រមូលព័ត៌មាន 

ឬធាតុចូលដ្រលទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជន ដោយផ្អ្រកលើស្រចក្តី

ព្រ្រងគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំដ្រលបានបិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយនៅ

តាមទីតាំងនានា។

គ.ផ.ថ. ត្រូវប្រជុំពិនិត្រយ និងពិភាក្រសាលើរបាយការណ៍បូកសរុបព័ត៌មាន និង 

មតិយោបល់ដ្រលប្រមូលបានពីប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជនលើស្រចក្តពី្រ្រងគម្រ្រង 

ថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ ឱ្រយបានមុនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអនុម័តក្រុមប្រឹក្រសាលើ

ស្រចក្តីព្រ្រងគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ។ 

ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់ត្រវូធានារៀបចំកិច្ចប្រជំុពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ  

ឬសាធារណជន ឱ្រយបានយ៉្រងតិច១លើក លើស្រចក្តីព្រ្រងគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ  

សង្ក្រត់ឱ្រយបានមុនក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ ប្រជុំអនុម័តគម្រ្រងថវិកាឃុំ សង្ក្រត់ប្រចា ំ

ឆ្ន្រំរបស់ខ្លួន។ កិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់ន្រះត្រូវរៀបចំឡើងនៅសាលាឃុំ សង្ក្រត់  

បនា្ទ្រប់ពី គ.ផ.ថ. បានពិនិត្រយ និងសម្រ្រចលើរបាយការណ៍បូកសរុបការប្រមូលមតិ 

យោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលើស្រចក្តីព្រ្រងគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រ ំ

ដោយមិនឱ្រយហួសពីថ្ង្រទី២២ ខ្រតុលា ឬអាចមុនថ្ង្រទី២២ ខ្រតុលាន្រះ។

ក្នុងដំណើរការកិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជន 

លើគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រ ំ ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់ដ្រលជាប្រធាន គ.ផ.ថ. 

មានកិច្ចការសំខាន់ៗដូចជា៖ 

១
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+ ត្រូវបា៉្រន់ប្រមាណសមាសភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំ រួមមានសមាជិក គ.ផ.ថ. អ្នកទទួល 

បន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្ក្រត់ (អ.ក.ន.ក.) ម្រភូមិគ្រប់ភូមិ តំណាង 

ជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះឃុំ សង្ក្រត់ដ្រលមានជនជាតិដើមភាគតិច តំណាងជន 

មានពិការភាព តំណាងយុវជន តំណាងគ្រួសារក្រីក្រតាមភូមិ តំណាងសាលាបឋម 

សិក្រសា តំណាងសាលាមត្រ្តយ្រយសិក្រសា តំណាងអង្គការសង្គមសុីវិល តំណាង 

មណ្ឌលសុខភាព តំណាងសហគមន៍ និងតំណាងវិស័យឯកជន

+ ត្រូវច្រញស្រចក្តីជូនដំណឹងអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធ ឬសា្ថ្រប័នដ្រលមានទីតាំងនៅក្នុង 

និងឬខាងក្រ្រឃុំ សង្ក្រត់

+ ក្នុងព្រលកិច្ចប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់ គ.ផ.ថ. ត្រូវទទួលខុសត្រូវ៖

 ចុះបញ្ជីវត្តមានមុនព្រលចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំ

 កំណត់របៀបវារៈ និងវិន័យកិច្ចប្រជុំ

 មានមតិសា្វ្រគមន៍របស់ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់

 ស្មៀនឃំុ សង្ក្រត់ជាល្រខាធិការន្រ គ.ផ.ថ. ធ្វើស្រចក្តរីាយការណ៍អំពីមតិយោបល់ 

ដ្រលប្រមូលបានពីការបិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត ់

ប្រចាំឆ្ន្រំ (ទីតំាងបិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយ និងមតិយោបល់ឬតម្រូវការដ្រលទទួល 

បាន) និងបង្ហ្រញព័ត៌មានលម្អិតក្នុងទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត ់

ប្រចាំឆ្ន្រំ

 ពិគ្រ្រះយោបល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដោយផ្តល់ឱកាស និងសិទ្ធិចូលរួមដល់ប្រជា 

ពលរដ្ឋ ឬសាធារណជន

 ស្មៀនឃុំ សង្ក្រត់ និងឬជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ ធ្វើកំណត់ហ្រតុកិច្ចប្រជុំ

 មតិបូកសរុបលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រធានអង្គប្រជុំ។ ទន្ទឹមន្រះ ប្រធានក្រុម 

ប្រឹក្រសាអាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការប្រជុំអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់នៅព្រល 

បន្តបនា្ទ្រប់។

១.៣.៣-ការអនុម័តលើគមេេងថវិកាបេចាំឆ្នេំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ  
សង្កេត់

បនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ការបិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រ ំ

ភា្ល្រម ម្រឃុំ ចៅសង្ក្រត់ ដ្រលមានស្មៀនឃុំ សង្ក្រត់ជាល្រខាធិការ និងឬជំនួយការ 

១



សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់ 11

រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ជាជំនួយ ត្រូវក្រសម្រួលគម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រំ  

និងរៀបចំរបាយការណ៍ស្តពីីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជននៅមូលដ្ឋ្រន 

ក្នុងការរៀបចំគម្រ្រងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ តាមឧបសម្ព័ន្ធទី៣ន្រ 

ស្រចក្តណី្រនំាន្រះដើម្របីប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាឃំុ សង្ក្រត់អនុម័តគម្រ្រងថវិកាប្រចំាឆ្ន្ររំបស់

ខ្លនួ។ របាយការណ៍ន្រះ ត្រវូបង្ហ្រញលទ្ធផលន្រការបិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយ និងលទ្ធផល 

ន្រការចូលរួមពិគ្រ្រះយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជននៅមូលដ្ឋ្រន។

គ.ផ.ថ. ត្រូវប្រជុំពិនិត្រយ និងយល់ស្របលើព័ត៌មានថវិកាក្នុងទម្រង់គម្រ្រង 

ថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ និងរបាយការណ៍ស្តីពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ  

ឬសាធារណជននៅមូលដ្ឋ្រនឱ្រយបានមុនការរៀបចំកិច្ចប្រជំុរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាឃំុ សង្ក្រត់ 

អនុម័តលើគម្រ្រងថវិកាឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ ត្រូវទទួលខុសត្រូវ និងធានាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុម 

ប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ អនុម័តគម្រ្រងថវិកាឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ ដោយមិនឱ្រយហួសព ី

ថ្ង្រទី៣១ ខ្រតុលា៣១ ខ្រតុលាឱ្រយស្របតាមកាលបរិច្ឆ្រទ ន្រប្រកាសណ្រនំាល្រខ៣៣១សហវ.ប្រក 

ចុះថ្ង្រទី២៩ ខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០០២ ស្តីពីការរៀបចំនិងការអនុវត្តថវិកាឃុំ សង្ក្រត់ និង 

តាមទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំដ្រលបានបិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយ 

លើកល្រងត្រមានព្រតឹ្តកិារណ៍ចំាបាច់បំផុតតម្រវូឱ្រយលើកព្រលប្រជំុ ឬតាមការកំណត់ 

ន្រលិខិតបទដ្ឋ្រនគតិយុត្តផ្រស្រងៗទៀត។

តាមរយៈក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ត្រូវកំណត ់

សមាសភាពចូលរួមដូចមានក្នុងកថខណ្ឌទី៤ន្រចំណុច១.៣.២ខាងលើន្រះ។ តាម 

ការកំណត់សមាសភាពន្រះ ម្រឃុំ ចៅសង្ក្រត់ត្រូវច្រញស្រចក្តីជូនដំណឹងអញ្ជើញ 

ចំពោះត្រអ្នកពាក់ព័ន្ធ ឬសា្ថ្រប័នដ្រលមានទីតាំងនៅក្នុង និងឬខាងក្រ្រឃុំ សង្ក្រត់។

ក្នងុកិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាឃំុ សង្ក្រត់អនុម័តលើគម្រ្រងថវិកាប្រចំាឆ្ន្រ ំ មានកិច្ចការ 

សំខាន់ៗដូចខាងក្រ្រម៖

+ ការចុះបញ្ជីវត្តមានមុនព្រលចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំ

+ កំណត់របៀបវារៈ

+ មតិសា្វ្រគមន៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់

+ ស្មៀនឃុំ សង្ក្រត់ដ្រលជាល្រខាធិការន្រ គ.ផ.ថ. ត្រូវធ្វើបទបង្ហ្រញដោយពិសា្ត្ររ 

លើគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិការបស់ឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ និងរបាយការណ៍

១



12 សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់

ស្តីពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជននៅមូលដ្ឋ្រនក្នុងការរៀបចំ

គម្រ្រងថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំ

+ ការពិភាក្រសាក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ត្រូវអនុលោមតាម   

ប្របបទ និងនីតិវិធីដូចមានច្រងក្នុងបទបញ្ជ្រផ្ទ្រក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត ់

នីមួយៗ។ ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់ត្រូវប្រជុំអនុម័តលើ៖

 គម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់ឃុំ សង្ក្រត់

 អនុសារណៈន្រការបង្ហ្រញថវិកា រួមមានការបា៉្រន់ប្រមាណផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចនិង 

ហិរញ្ញវត្ថនុ្រគម្រ្រងថវិកា ការផ្រសារភា្ជ្រប់គ្ន្ររវាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្ន្ររំំកិលឃំុ សង្ក្រត់ 

និងរបាយការណ៍ ស្តពីីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជននៅមូលដ្ឋ្រន 

ក្នុងដំណើរការរៀបចំគម្រ្រងថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់។

+ ស្មៀនឃុំ សង្ក្រត់ត្រូវធ្វើកំណត់ហ្រតុកិច្ចប្រជុំន្រះ ហើយដក់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្រសា 

ឃុំ សង្ក្រត់ពិនិត្រយ និងចុះហត្ថល្រខា ក្រ្រយកិច្ចប្រជុំចប់រយៈព្រល៣(បី)ថ្ង្រ 

យ៉្រងយូរ។

១.៤-  ការបញ្ជេក់អនុលោមភាពលើគមេេងថវិកាបេចាំឆ្នេ ំ
របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កេត់

បនា្ទ្រប់ពីការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្ក្រត់លើគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំ

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ មានកិច្ចការសំខាន់ៗដូចខាងក្រ្រម៖

- ស្មៀនឃុំ សង្ក្រត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវ និងធានាក្រសម្រួលគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកា 

ប្រចាំឆ្ន្រំ និងអនុសារណៈន្រគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាលម្អិតប្រចាំឆ្ន្រំរបស់ឃុំ សង្ក្រត់

- ម្រឃុំ ចៅសង្ក្រត់ចុះហត្ថល្រខាលើសំណើជូនអភិបាលរាជធានី ខ្រត្ត ដើម្របីសុំបញ្ជ្រក ់

អនុលោមភាព លើគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំមិនឱ្រយ 

ហួសពីថ្ង្រទី០៥ ខ្រវិច្ឆិកា០៥ ខ្រវិច្ឆិកា។ ឯកសារដ្រលត្រូវភា្ជ្រប់ជាមួយសម្រ្រប់ស្នើសុំអនុលោមភាព

រួមមាន៖

+ គម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្ក្រត់ 

+ អនុសារណៈន្រគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាលម្អតិប្រចំាឆ្ន្ររំបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្ក្រត់

+ របាយការណ៍ស្តីពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬសាធារណជននៅមូលដ្ឋ្រនក្នុង

ដំណើរការរៀបចំគម្រ្រងថវិកាដូចមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៣ន្រស្រចក្តីណ្រនាំន្រះ

១



សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់ 13

+ កំណត់ហ្រតុស្តីពីការអនុម័តគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់រដ្ឋបាល 

ឃុំ សង្ក្រត់ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ផ្រស្រងទៀត

+ សំណើសុំអនុលោមភាព និងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងន្រះ ត្រូវចម្លងជូនរដ្ឋបាលក្រុង 

ស្រុក ខណ្ឌ  សាមីនីមួយៗចំនួន១ច្របាប់។

១



14 សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់

២
ការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋ ឬ 

សាធារណជននៅអំឡុងពេលបេកាស

ផេសព្វផេសាយគមេេងថវិកាឃុំ សង្កេត់ 

ដេលបានអនុម័ត



សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់ 15

បនា្ទ្រប់ពីបានបញ្ជ្រក់ទទួលសា្គ្រល់ ឬផ្តល់អនុលោមភាពដោយអភិបាលន្រគណអភិបាលរាជធានី ខ្រត្ត

លើគម្រ្រងចំណូលចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្ន្រំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ ម្រឃុំ ចៅសង្ក្រត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវ៖

- ចាត់ឱ្រយស្មៀនឃំុ សង្ក្រត់ក្រសម្រលួព័ត៌មាននៅក្នងុទម្រង់ថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រដំ្រលជាទម្រង់ 

ក្រដសអ្រ៤ (A4) និងទម្រង់ផ្ទ្រំងធំ ដូចមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២

- បិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយទម្រង់ផ្ទ្រំងធំនៅតាមទីតាំងសមស្រប ដ្រលមានច្រងក្នុងចំណុច១.៣.១១.៣.១ខាងលើ

យ៉្រងហោចរយៈព្រល៣០ថ្ង្រ ៣០ថ្ង្រ និងបិទប្រកាសនៅសាលាឃុំ សង្ក្រត់ជាប្រចាំ

- ទម្រង់ថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំអ្រ៤ ត្រូវចម្លងជូនរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌសាមី១ច្របាប់

- ផ្រសព្វផ្រសាយ និងបិទប្រកាសផ្រសព្វផ្រសាយតាមរយៈកម្មវិធីជួបជុំនានា ឧគ្រឃោសនសព្ទ បណា្ដ្រញសង្គម និង

មធ្រយោបាយផ្រស្រងៗអំពីព័ត៌មានទាំងឡាយក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២ន្រះ

- ក្រ្រយការបញ្ចប់បិទប្រកាសផ្រសាយទម្រង់គំរូផ្ទ្រងំធំដ្រលបានបោះពុម្ពរួច ត្រវូរក្រសាទុកសម្រ្រប់ឆ្ន្របំន្តបនា្ទ្រប់ 

នៅសាលាឃុំ សង្ក្រត់។

២



16 សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់

៣
ការតាមដាន និងតេួតពិនិតេយ 

អំពីការចូលរួមរបស់់បេជាពលរដ្ឋ 

ឬសាធារណជនក្នុងដំណើរការរៀបចំ 

និងអនុម័តថវិកាឃុំ សង្កេត់



សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់ 17

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបាលន្រក្រសួងមហាផ្ទ្រ ត្រូវរៀបចំផ្រនការគំទ្រការបណ្តុះបណា្ដ្រលដល់ទីចាត់ការ 

ផ្រនការនិងវិនិយោគ ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ និងទីចាត់ការពាក់ព័ន្ធន្ររដ្ឋបាលរាជធានី ខ្រត្ត ស្តីពីការចូលរួម 

របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ ព្រមទាំងធ្វើការតាមដន និង 

វាយតម្ល្រនូវការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់។ 

រដ្ឋបាលរាជធានី ខ្រត្ត ត្រូវរៀបចំផ្រនការគំទ្រការបណ្តុះបណា្ដ្រលដល់ការិយល័យផ្រនការនិងគំទ្រឃុំ  

សង្ក្រត់ន្ររដ្ឋបាលស្រុក ការិយល័យផ្រនការ និងគំទ្រសង្ក្រត់ន្ររដ្ឋបាលក្រុង ការិយល័យផ្រនការនិង 

ហិរញ្ញវត្ថុន្ររដ្ឋបាលខណ្ឌ និងការិយល័យពាក់ព័ន្ធន្ររដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ស្តីពីការចូលរួមរបស ់

ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ ព្រមទាំងតាមដន ត្រួតពិនិត្រយ 

និងវាយតម្ល្រ ពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់។ 

រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌត្រូវទទួលជួយគំទ្រការបណ្តុះបណា្ដ្រលន្រះបន្តទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅរដ្ឋបាល

ឃុំ សង្ក្រត់ ព្រមទាំងជំរុញ និងតាមដននូវការអនុវត្តនីតិវិធី និងប្របបទន្រដំណើរការន្រការចូលរួមរបស ់

ប្រជាពលរដ្ឋក្នងុការរៀបចំ និងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្ក្រត់ដ្រលបានកំណត់ក្នងុស្រចក្តណី្រនំាន្រះ។ 

រដ្ឋបាលរាជធានី ខ្រត្តដ្រលមានទីចាត់ការផ្រនការនិងវិនិយោគជាស្រនាធិការ ត្រវូជំរុញ និងតាមដនការ 

អនុវត្តស្រចក្តីណ្រនាំស្តីពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំ និងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ 

សង្ក្រត់ ហើយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំស្តីពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័ត 

ថវិកា របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ និងផ្ញើជូនអគ្គនាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទ្រ ឱ្រយបានមុនដំណាច់ត្រីមាស

ទី១ន្រឆ្ន្រំថវិកា។ 

ទទួលបានស្រចក្តីណ្រនាំន្រះ អគ្គនាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទ្រ រដ្ឋបាលរាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង 

 ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្ក្រត់ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ត្រូវចាត់ច្រងអនុវត្តឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាព៕

កន្លេងទទួល ៖

-  ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

-  ល្រខាធិការដ្ឋ្រនគ.ជ.អ.ប.

-  អគ្គនាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទ្រ

-  អគ្គនាយកដ្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ

   ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

-  រដ្ឋបាលថ្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ

-  ឯកសារកាលប្របវត្ដិ

៣



18 សេចក្តីណេនាំ ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋបាលឃំុ សង្កេត់

៣

ឧបសម្ព័ន្ធ

ន្រស្រចក្តីណ្រនាំល្រខ.........ស.ណ.ន ចុះថ្ង្រ......................ខ្រ.............ឆ្ន្រំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 

ត្រូវនឹងថ្ង្រទី.........ខ្រ...............ឆ្ន្រំ២០២១ ស្តីពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងការអនុម័ត 

ថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់
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ជំហានសង្ខេប

ស្តីពីដំណើរការរៀបចំនិងអនុម័តគមេេងថវិកាឃុំ សង្កេត់បេចាំឆ្នេំ......

១)- ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់បំព្រញព័ត៌មានក្នងុទម្រង់ថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ប្រចំាឆ្ន្រសំម្រ្រប់ផ្រសព្វផ្រសាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

២)- ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់បិទ ផ្រសាយ ទម្រង់គម្រ្រង ថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ ក្នងុរយៈព្រល២សប្ត្រហ៍ មុនកិច្ចប្រជំុ ពិគ្រ្រះ 

យោបល់គម្រ្រងថវិកា  (ចាប់ពីថ្ង្រទី......ដល់ថ្ង្រទី.......ខ្រ.......ឆ្ន្រ២ំ០........មិនឱ្រយ ហួស  ថ្ង្រទី១៥ ខ្រតុលា )

៣)- គ.ផ.ថ. រៀបចំប្រជំុពិគ្រ្រះយោបល់គម្រ្រងថវិកាឃំុ សង្ក្រត់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅសាលាឃំុ សង្ក្រត់  

       (នៅថ្ង្រទី.......ខ្រ.......ឆ្ន្រ២ំ០..........មិនឱ្រយ ហួស ថ្ង្រទី២២ ខ្រតុលា ឬអាចមុនថ្ង្រទី២២ ខ្រតុលាន្រះ )

៤)- ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់បិទ  ផ្រសាយ   គម្រ្រងថវិកាឃំុ សង្ក្រត់ មុនការ អនុម័តរបស់ ក្រមុប្រកឹ្រសាឃំុ សង្ក្រត់  (ចាប់ពី 

ថ្ង្រទី........ដល់ថ្ង្រទី........ ខ្រ.......ឆ្ន្រ២ំ០២..........មិនឱ្រយ ហួស ថ្ង្រទី២៩ ខ្រតុលា)

៥)- ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់អញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋ  ចូលរួម   កិច្ចប្រជំុក្រមុប្រកឹ្រសាឃំុ សង្ក្រត់  ស្តពីីការ អនុម័ត គម្រ្រង ថវិកា     

ប្រចំាឆ្ន្រ ំនៅសាលាឃំុ សង្ក្រត់ (ចាប់ពីថ្ង្រទី......ដល់ថ្ង្រទី......ខ្រ......ឆ្ន្រ២ំ០......ឱ្រយបនមុនថ្ង្រទី៣១ ខ្រ តុលា )

៦)- ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់រៀបចំគម្រ្រងថវិកាប្រចំាឆ្ន្រដំាក់ជូនអភិបលរាជធានី ខ្រត្តបញ្ជ្រក់អនុលោមភាពឱ្រយបន      

មុនថ្ង្រទី០៥ ខ្រវិច្ឆកិា

៧)- ម្រឃំុ ចៅសង្ក្រត់បិទ  ផ្រសព្វផ្រសាយ   គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃំុ សង្ក្រត់ ក្រ្រយពីការបញ្ជ្រក់អនុលោមភាពគម្រ្រង      

ថវិកាប្រចំាឆ្ន្ររំបស់ឃំុ សង្ក្រត់

ឧបសម្ព័ន្ធទី១
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ឧបសម្ព័ន្ធទី២

ទ��ង់គ���ងថវិ�ស���បឃុំ ស���ត់ ���ំ២០

ទឹក���ក់��ៀលបរ��យគ���ង ឬ សកម��ព ទី�ំងគ���ង�ភូមិ ចំនួនអ�ក
ទទួលផល

រដ��លឃុំ ឬស���ត់ ��ុង ��ុក ឬខណ� �ជ�នី ឬ��ត�

ចំ�យអភិវឌ��ន៍សរុប

ចំណ�លសរុប

ចំ�យសរុប

១. 

២. 

៣. 

៤.

៥.

���ក��ដ�កិច�៖

១. 

២. 

៣. 

៤.

៥.

៦. 

៧.

៨.

���កសង�មកិច�៖

ចំ�យរដ��លសរុប

កិច���ជុំពិ���ះ�បល់�មួយ���ពលរដ��ើគ���ងថវ��ឃុំ ស���ត់ ����ទី �� ���ំ២០ ទីក���ង៖

១. 

២. 

៣.

���កធន�នធម��តិ បរ����ន និង�របន����ំនឹង�រ������ល��ស�តុ៖

១. 

២.

៣.

���ករដ��ល និងសន�ិសុខស���ប់���ប់��រណៈ៖

១. ���ក់ឧបត�ម�ស�ជិក��ុម��ឹក��ឃុំស���ត់ ម���ីភូមិ និងជំនួយ�ររដ��ល ឃុំស���ត់

២. ចំ�យ��តិបត�ិ�រ

៣. ចំ�យមិន�ន���ងទុក

កិច���ជុំ��ុម��ឹក��ឃុំ ស���ត់ស�ីពី�រអនុម័តគ���ងថវ��ឃុំ ស���ត់ ����ទី �� ���ំ២០ ទីក���ង៖

។

។
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៣

រាជធានី ខេត្ត.....................

កេុង សេុក ខណ្ឌ.................

រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់....................

ល្រខ......................................

របាយការណ៍

ស្តីពីការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងការរៀបចំនិងអនុម័តគមេេងថវិកា

របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កេត់បេចាំឆ្នេំ២០.....

ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

3

ថ្ង្រ...........ខ្រ..........ឆ្ន្រំ........... ព.ស.២៥......

....................ថ្ង្រទី........ខ្រ.........ឆ្ន្រំ២០.......

១-សា្ថេនភាពភូមិសាសេ្ត

 ភូមិសាស្ត្រឃុំ សង្ក្រត់.......................................................................................................

............................................................................................................................................។

 ចំនួនភូមិ...........................។ ចំនួនគ្រួសារ......................................។

២-ការចូលរួមរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការរៀបចំគមេេងថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំ 

សង្កេត់

២.១-ការបិទបេកាសផេសព្វផេសាយទមេង់គមេេងថវិកាសង្ខេបឃុំ សង្កេត់បេចាំឆ្នេំ

ការបិទផេសព្វផេសាយ ចំនួនទីតាំង ចំនួនទមេង់ កាលបរិច្ឆេទ ផេសេងៗ

បិទផ្រសាយមុនពិគ្រ្រះយោបល់(លើកដំបូង) ....../២០.....-...../២០.....

បិទផ្រសាយក្រ្រយពិគ្រ្រះយោបល់ ....../២០.....-...../២០.....

..................(សកម្មភាពចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ).........................................................................

.............................................................................................................................................។

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................។
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២.២-ការពិគេេះយោបល់ជាមួយបេជាពលរដ្ឋ

- ការប្រជុំពិគ្រ្រះយោបល់បានរៀបចំនាថ្ង្រទី.....ខ្រ......ឆ្ន្រំ២០២...នៅសាលាឃុំ សង្ក្រត់............។

- សមាសភាពចូលរួមចំនួន............នាក់ (ស្រី.....នាក់) រួមមាន សមាជិក គ.ផ.ថ. ម្រភូមិតំណាង 

សាលា......... តំណាងយុវជន...................................................។

- ការផ្តល់យោបល់លើផ្ន្រកនីមួយៗក្នុងទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របប្រចាំឆ្ន្រំរបស់ឃុំ សង្ក្រត ់

(សង្ខ្របការក្រសម្រួល ឬការបន្ថ្រមគម្រ្រង)៖

+ ការក្រសម្រួលផ្រ្នកស្រដ្ឋកិច្ច ផ្ន្រកសង្គមកិច្ច ផ្ន្រកធនធានធម្មជាតិ បរិសា្ថ្រន និងការបន្រសាំនឹង

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ និងផ្ន្រករដ្ឋបាល និងសន្តិសុខ សណា្ដ្រប់ធា្ន្រប់សាធារណៈ .................

..............................................................................................................................

............................................................................................................................។

+ ការបន្ថ្រមគម្រ្រង (ប្រសិនមាន)................................................................................... 

............................................................................................................................។

- ការចូលរួមជាធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍មូលដ្ឋ្រន (ប្រសិនមានបញ្ជ្រក់ចំនួនឱ្រយ 

បានច្របាស់)...............................................................................................................។

៣-បញ្ហេបេឈមនិងសំណូមពរ

៣.១-បញ្ហេបេឈម

- ..................................................................................................................................

- ................................................................................................................................។

៣.២-សំណូមពរ

- ..................................................................................................................................

- ................................................................................................................................។

៤-ឯកសារពាក់ព័ន្ធ

- បញ្ជីវត្តមានចូលរួមពិគ្រ្រះយោបល់

- ទម្រង់គម្រ្រងថវិកាសង្ខ្របឃុំ សង្ក្រត់ប្រចាំឆ្ន្រំដ្រលបានបំព្រញ (ក្រដសអ្រ៤)។

មេឃុំឬចៅសង្កេត់






