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ជំពកូទ ី១ 
ទិដ្ឋភាពទូទៅ



ជពូំកទី ១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន(NASLA)  1 

ជំពូកទី ១  
ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

១.១ កំណែទម្រង់វិរជ្ឈការ និងវិសហរជ្ឈការននៅករពុជា 

កំណែទម្រង់វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការបានចាប់ផ ត្ើរអនុវត្តផៅករពុជាផៅកនុងឆ្ន ំ២០០២ 
តាររយៈការដាក់ឱ្យផម្បើម្បាស់ច្បាប់ សតីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ និងច្បាប់ សតីពីការផបាោះផឆ្ន ត្
ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផៅកនុងឆ្ន ២ំ០០១។ 

វរិជ្ឈការ ជាការណដ្លរាជ្រដាឋ ភិបាលម្បរល់ឱ្យម្កុរម្បឹកានូវភាពជាម្ចា ស់ផលើរុខង្ករ សិទធិ
អំណាច្ប និងធនធាន ការទទួលខុសម្តូ្វ និងធនធាន (បុរគលិក ហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្ទពយសរបត្តិ) ផដ្ើរបផី ល្ើយត្ប
ផសច្បកតីម្តូ្វការរបស់រូលដាឋ ន។ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វម្ចនរែផនយយភាពចំ្បផ ោះម្បជាពលរដ្ឋរូលដាឋ នផលើ
បញ្ហា ទងំផ ោះ។ 

វសិហរជ្ឈការ ជាការណដ្លរាជ្រដាឋ ភបិាល ឬម្កសួងស្ថថ បន័ផធវើម្បតិ្ភូករមរុខង្ករ សិទធិអំណាច្ប និង
ធនធានផៅឱ្យអងគភាពផម្ការបង្កគ ប ់ឬផៅឱ្យម្កុរម្បឹកាម្បផភទណារយួ ផដ្ើរបអីនុវត្តកនុង ររាជ្រដាឋ ភិបាល 
ឬម្កសួង ស្ថថ បន័ផ ោះ។ 

ជារួរ វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការ រឺជាការផ េ្ររុខង្ករ សិទធិអំណាច្ប និងធនធាន ពីម្កសួង 
ស្ថថ ប័នថ្នន កជ់ាត្ិផៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាត្ិ ជាអនកចាត្់ណច្បងអនុវត្ត។ ច្បំែុច្បខុសគ្នន រវាងការផ្េរ
ទំងពីរម្បផភទផនោះ សថិត្ផៅម្ត្ងក់ារផធវើវរិជ្ឈការ រឺផ េ្រទងំភាពជាម្ចា ស់ផៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្។ 
ផដាយណែក ការផ េ្រតារណបបវសិហរជ្ឈការ ភាពជាម្ចា ស់រនិបានផ េ្រផៅជារយួផ ោះផែើយ រឺសថិត្ផៅ
ម្កសួង ស្ថថ បន័ស្ថរដី្ណដ្ល។ 

កនុងន័យផនោះ កំណែទម្រង់វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការ រឺជាកំណែទម្រង់របស់រាជ្រដាឋ ភិបាល
ករពុជាណដ្លត្ម្រូវឱ្យម្កសួង ស្ថថ បន័ម្តូ្វផធវើការម្តួ្ត្ពិនិត្យផរើលរុខង្កររបស់ខលួនផែើងវញិ ផដ្ើរបផីធវើការផ េ្រ
រុខង្ករណដ្លផៅផកៀកជាបម់្បជាពលរដ្ឋ និងធនធាន (ទងំធនធានថវកិា និងធនធានរនុសស) ណដ្លចាបំាច្ប់
សម្ម្ចប់អនុវត្តរុខង្ករទំងផ ោះ ផៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាត្ិ ជាអនកម្រប់ម្រងចាត្់ណច្បង ផដាយណ្ែក
ផៅផលើផគ្នលការែ៍ស្ថប់សីុឌីយ៉ា រធីី (Subsidiarity) សំផៅបផងាើត្ ជ្ំរុញ និងផធវើឱ្យម្ចនច្បីរភាពដ្ល់
ការអភិវឌឍតារណបបម្បជាធិបផត្យយផៅថ្នន ក់ផម្ការជាត្ិ ម្សបតារផគ្នលបំែងជាយុទធស្ថស្តសតរបស់
រាជ្រដាឋ ភបិាល កនុងការផធវើកំណែទម្រងផ់ៅថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ រឺ៖ 

- ការពម្ងឹង និងពម្ងីកលទធិម្បជាធិបផត្យយផៅរូលដាឋ ន និង 
- ការជំ្រុញកិច្បាអភវិឌឍនផ៍ៅរូលដាឋ ន និងការកាត្ប់នថយភាពម្កីម្ក។ 

តាររយៈកំណែទម្រង់វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់នីរួយៗបានកាល យជា
នីតិ្បុរគលនននីតិ្ស្ថធារែៈ ណដ្លម្ចនតំ្ណាងជាម្កុរម្បឹកាផកើត្ផែើងពីការផបាោះផឆ្ន ត្ផដាយផ្ទេ ល់ផដាយ
ម្បជាពលរដ្ឋផៅរូលដាឋ ន ម្ពរទងំម្ចនសិទធិអំណាច្ប ធនធាន និងសវ័យភាពកនុងការម្របម់្រង និងចាត្ណ់ច្បង
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កិច្បាការ  ផៅរូលដាឋ ន ផដ្ើរបបីផម្រើ្លម្បផយជ្ន ៍និងផសច្បកតីម្តូ្វការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ 
កដូ៏្ច្បផដ្ើរបអីភវិឌឍរូលដាឋ ន ណដ្លម្ចនលកខែៈខុសៗគ្នន ពីរូលដាឋ នឃុំ សង្កា ត្រ់យួផៅរូលដាឋ នឃុំ សង្កា ត្់
រយួផទៀត្។ 

រហូត្រកទល់ផពលផនោះ ការផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ផៅតារឃុំ សង្កា ត្់
នីរយួៗផៅទូទងំម្បផទសបានផរៀបចំ្បផែើងចំ្បនួន៥ផលើក ម្សបតារការកំែត្ន់នច្បាប ់សតីពីការផបាោះផឆ្ន ត្
ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយផលើកចុ្បងផម្កាយម្តូ្វបានផធវើផែើងផៅនថៃទី៥ ណខរថុិ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
និងម្ចនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ទូ់ទងំម្បផទសសរុបចំ្បនួន ១១,៦២២រូប (ម្សី ២,៥៦២រូប) ម្តូ្វ
បានម្បកាសទទួលស្ថគ ល់ និងបានចូ្បលកាន់តំ្ណែងផៅតារឃុំ សង្កា ត្់ណដ្លស្ថរីខលួនបានឈរផ ម្ ោះ 
និងទទួលបានផជារជ្យ័ផៅកនុងការផបាោះផឆ្ន ត្។ 

កំណែទម្រងផ់ៅថ្នន កឃុ់ំ សង្កា ត្ប់ាន រំកនូវសរទិធ្លជាវជិ្ជម្ចនទងំណ ន្ករូលធននផយបាយ 
និងរូលធនសងគរ ណដ្លជាកតាត ផលើកទឹកច្បិត្ត និងជ្ំរុញឱ្យរាជ្រដាឋ ភបិាលករពុជាម្ចនការតាងំច្បិត្តខពស់ 
កនុងការពម្ងឹងពម្ងីកការអនុវត្តផគ្នលនផយបាយវរិជ្ឈការផនោះឱ្យកាន់ណត្សីុជ្ផម្ៅណថរផទៀត្។ កនុងឆ្ន ំ
២០០៥ រាជ្រដាឋ ភបិាលករពុជាអាែត្តិទី៣ បានអនុរ័ត្ម្កបខែ័ឌ យុទធស្ថស្តសត សតីពីកំណែទម្រង់វរិជ្ឈការ 
និងវសិហរជ្ឈការផដាយបានកំែត្់ផគ្នលបំែងជាយុទធស្ថស្តសតចំ្បនួនពីរ រឺការពម្ងឹង និងពម្ងីកលទធិ
ម្បជាធិបផត្យយផៅរូលដាឋ ន និងការជំ្រុញកិច្បាអភវិឌឍនរូ៍លដាឋ ន និងការកាត្ប់នថយភាពម្កីម្ក។ 

ណ ែ្កផលើម្កបខែ័ឌ យុទធស្ថស្តសតផនោះ ច្បាប ់សតីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  
និងច្បាប ់សតីពីការផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ម្កុរម្បឹកាផខត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកា
ម្សុក ម្កុរម្បឹកាខែឌ ម្តូ្វបានផរៀបចំ្ប និងម្បកាសដាកឱ់្យផម្បើម្បាស់ផៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៨។ ផៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៩ 
ម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ម្កុរម្បឹកាផខត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាខែឌ ម្តូ្វបានផបាោះផឆ្ន ត្
ផម្ជ្ើសផរ ើស (អាែត្តិទី១) ផដាយសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ និងម្កុរម្បឹកាសង្កា ត្ផ់ៅកនុងណដ្នដី្ននរាជ្ធានី 
ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ ណដ្លឃុំ សង្កា ត្ផ់ ោះតាងំផៅ។ 

ផគ្នលនផយបាយ និងច្បាបរ់យួចំ្បនួន ណដ្លគ្នមំ្ទដ្ល់ដំ្ផែើ រការននការអនុវត្តកំណែទម្រងវ់រិជ្ឈការ 
និងវសិហរជ្ឈការ ររួម្ចន៖ 

− យុទធស្ថស្តសតច្បតុ្ផកាែដំ្ណាកក់ាលទីរយួ ទីពីរ ទីបី និងទីបនួ 
− ម្កបខែ័ឌ យុទធស្ថស្តសត សតីពីកំណែទម្រងវ់រិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការ  
− ច្បាប ់សតីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់
− ច្បាប ់សតីពីការផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
− ច្បាប ់សតីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  
− ច្បាប ់សតីពីការផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ម្កុរម្បឹកាផខត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង 

ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាខែឌ ។ 
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ទន្ទឹមនឹ្ងការដាក់ចេញក្កបខ័ណ្ឌ ចោលន្ចោបាយ និ្ងក្កបខ័ណ្ឌ េាប់ខាងចលើចន្េះ រាជរដាា ភិបាល
កមពុជាក៏បាន្ចរៀបេំនូ្វកមមវធីិជាតិរយៈចេល១០ឆ្ន ំ សក្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបបបក្បជាធិបចតយយចៅ
ថ្នន កច់ក្កាមជាតិដំ្ណាកក់ាលទី១។ កមមវធីិជាតិចន្េះ គឺជាបែន្ទីបង្ហា ញែលូវសក្ាបក់ារអនុ្វតតកំបណ្ទក្មង់
វមិជឈការ  និ្ងវសិហមជឈការបែលការអនុ្វតតកមមវធីិជាតិចន្េះក្តូវបបងបេកជាបីែំណាក់កាលតាមរយៈ
ការចរៀបេំឱ្យាន្បែន្ការអនុ្វតតន្ត៍ាមែំណាកក់ាលនី្មយួៗដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− បែន្ការអនុ្វតតន៍្៣ឆ្ន ែំំណាក់កាលទី១ (ែអ៣ទី១) បែលាន្រយៈចេល០៣ឆ្ន បូំក០១ឆ្ន  ំ
(២០១១-២០១៤)  

− ណ្នការអនុវត្ដនរ៍យៈផពល៣ឆ្ន ដំំ្ណាកក់ាលទី២ (្អ៣ទី២) (២០១៥-២០១៧) 
− ណ្នការអនុវត្តនរ៍យៈផពល៣ឆ្ន  ំ(ែអ៣ទី៣) (២០១៨-២០២០)។ 

កនុងឆ្ន ំ២០២១ ករមវធីិជាតិ្សម្ម្ចប់ការអភិវឌឍតារណបបម្បជាធិបផត្យយផៅថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្
ដំ្ណាកក់ាលទី២ ម្តូ្វបានផរៀបចំ្បតាកណ់ត្ងផែើង ផដ្ើរបី្ ដល់ណ្នទីបង្កា ញ ល្ូវសម្ម្ចបក់ារបនតអនុវត្តផគ្នល
នផយបាយកំណែទម្រងវ់រិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការរយៈផពលណវងរយួបណនថរផទៀត្ ផ លរឺពីឆ្ន ២ំ០២១ 
ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៣០។ ករមវធីិជាតិ្ដំ្ណាកក់ាលទី២ផនោះ ផផ្ទត ត្ផៅផលើការពម្ងឹង និងការណកលរែរច្ប សរព័នធ 
ម្បពន័ធម្របម់្រង និងរុខង្កររបស់រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការណកសម្រួលរច្ប សរព័នធ ម្បពន័ធម្របម់្រង និងរុខង្កររដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ឱ្យម្សប
ផៅនឹងច្បរតិ្លកខែៈននរដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្តារម្បផភទនីរួយៗ រួរម្ចនការណក
សម្រួលរដ្ឋបាលរាជ្ធានីភនផំពញឱ្យម្ចនរច្ប សរពន័ធ ម្បពន័ធម្របម់្រង និងរុខង្ករតារច្បរតិ្
លកខែៈជារដ្ឋបាលម្កុងផរម្តូ្ប៉ាូលីណត្ន រដ្ឋបាលផខត្តឱ្យម្ចនរច្ប សរពន័ធ ម្បពន័ធម្របម់្រង 
និងរុខង្ករតារច្បរតិ្លកខែៈជារដ្ឋបាលតំ្បន ់និងរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ឃុំ សង្កា ត្ឱ់្យម្ចន
រច្ប សរពន័ធ ម្បពន័ធម្របម់្រង និងរុខង្ករតារច្បរតិ្លកខែៈជារដ្ឋបាលរូលដាឋ ន 

− ការផលើកករពស់សរត្ថភាពម្របម់្រងកិច្បាការរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ តាររយៈ
ការពម្ងឹង និងការណកលរែម្បព័នធម្រប់ម្រង និងអភិវឌឍធនធានរនុសសផៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់
ផម្ការជាតិ្ ម្ពរទំងការផរៀបចំ្ប និងការដាក់ឱ្យអនុវត្តតារម្បព័នធបផច្បាកវទិាព័ត្៌ម្ចន 
(អភបិាលកិច្បាឌីជី្ថល) 

− រដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្ម្ចនធនធានហិរញ្ញ វត្ថុកាន់ណត្ផម្ច្បើន តាររយៈការបផងាើនម្បភព
ចំ្បែូលរូលដាឋ ន និងការផ េ្រធនធានបណនថរពីថ្នន កជ់ាតិ្ម្បកបផដាយត្ម្ចល ភាព អាច្បពាករែ៍
បាន និងកាត្់បនថយនូវរម្ចល ត្ននការអភវិឌឍរវាងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្នីរួយៗ។ ជារួយ
គ្នន ផនោះណដ្រ រដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្ក៏ម្ចនសិទធិអំណាច្ប និងការទទួលខុសម្តូ្វកាន់ណត្
ផម្ច្បើនកនុងការផរៀបចំ្ប និងការអនុវត្តណ្នការនិងថវកិារបស់ខលួន 
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− ការផរៀបចំ្ប ការណកសម្រួល និងការពម្ងឹងយនតការ នីតិ្វធីិ និងសតងដ់ារសម្ម្ចបក់ារ ត្ល់ផសវា
ស្ថធារែៈ និងការអភវិឌឍផសដ្ឋកិច្បារូលដាឋ នរបស់រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ ម្បកបផដាយ
ម្បសិទធភាព ត្ម្ចល ភាព រែផនយយភាព បរយិបនន និងសរធរស៌ងគរ 

− រដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្អាច្បវាយត្នរល ម្រប់ម្រង និងផ ល្ើយត្បផដាយម្បសិទធភាពផៅនឹង
ភាពង្កយរងផម្គ្នោះពីការណម្បម្បួលអាកាសធាតុ្ ផម្គ្នោះរហនតរាយ និងជំ្ងឺ ល្ងកាច្បស្ថហាវ
   ផដ្ើរបគី្នំម្ទដ្ល់សុខុម្ចលភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ ការអភិវឌឍម្បកបផដាយចី្បរភាព 
និងបរយិបននផៅកនុងរូលដាឋ នរបស់ខលួន 

− ការផលើកករពស់សិទធិអំណាច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ កនុងការដាកផ់ច្បញ
នូវផគ្នលនផយបាយ ការពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ផលើណ្នការថវកិា និងកិច្បាការច្បរបងៗជា
អាទិភាពដ្នទផទៀត្របស់រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ និងការផដាោះម្ស្ថយនូវសំផែើ សំែូរពរ
  របស់ម្បជាពលរដ្ឋ ផដ្ើរបធីា ដ្ល់ម្បសិទធភាពននការបំផពញការង្កររបស់រដ្ឋបាល
ថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្។ 

ខាងផម្ការផនោះជាណខសផពលផវលាននដំ្ផែើ រការអនុវត្តកំណែទម្រងវ់រិជ្ឈការផៅករពុជា៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.២ ទិសនដ្ៅវិរជ្ឈការ និងការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃ ំ សងកាត់ 
 

ទិសផៅវរិជ្ឈការ និងការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់រឺ៖ 

− ដ្ល់ឱ្កាសដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋឱ្យចូ្បលររួកានណ់ត្ទូលំទូលាយផៅកនុងការផធវើផសច្បកដី
សផម្រច្បចិ្បត្ដណដ្លម្ចន្លប៉ាោះ ល់ផៅផលើជី្វភាពរស់ផៅ និងអ រត្របស់ខលួន 

− ផលើកករពស់លទធិម្បជាធិបផត្យយ អភបិាលកិច្បាលែ និងរុែភាពននជី្វភាពរស់ផៅ 
− ធា ការអភវិឌឍម្បកបផដាយចី្បរភាព ររួទងំការ ដ្ល់ផសវាជារូលដាឋ ន្ងណដ្រ។ 
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១.២.១ ការ្ដល់ឱ្កាសដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋឱ្យចូ្បលរួរកានណ់ត្ទូលំទូលាយផៅកនុងការផធវើផសច្បកដីសផម្រច្ប
ចិ្បត្ដណដ្លម្ចន្លប៉ាោះ ល់ផៅផលើជី្វភាពរស់ផៅ និងអ រត្របស់ខលួន 

តាររយៈម្បពន័ធអភបិាលកិច្បារូលដាឋ នផៅថ្នន កឃុ់ំ សង្កា ត្ ់ម្បជាពលរដ្ឋម្របរ់ូប (ស្តសដី បុរស ចាស់ 
ផកមង ជ្នង្កយរងផម្គ្នោះ) ម្ចនសិទធិចូ្បលររួយ៉ា ងសករមផៅកនុងសករមភាពរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់និងដំ្ផែើ រការនន
ការអភិវឌឍរូលដាឋ ន ដូ្ច្បជា ការបផញ្ាញរតិ្ និងការរួរចំ្បណែកតាររផធាបាយផ្សងៗ។ ម្បជាពលរដ្ឋ
ម្ចនសិទធិផលើកផែើងអំពីផសច្បកដីម្តូ្វការ និង្លម្បផយជ្ន៍របស់ខលួន តាររយៈនីតិ្វធីិ និងយនដការណដ្ល
បានកំែត្ក់នុងលិខិត្បទដាឋ ន និងផសច្បកតីណែ  ំ ។ 

ម្បជាពលរដ្ឋអាច្បចូ្បលររួតាររផធាបាយជាផម្ច្បើន ដូ្ច្បជា ៖ 

− ផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ណដ្លខលួនរិត្ថ្នអាច្បតំ្ណាងឱ្យ្លម្បផយជ្ន៍
របស់ម្កុរខលួនបានម្បផសើរបំ្ុត្ 

− បផងាើត្ទំ កទំ់នងជារយួសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ចំ់្បផ ោះការង្ករ ណដ្ល កព់ន័ធនឹង
ការអភវិឌឍឃុំ សង្កា ត្ ់

− ផលើកផែើងអំពីបញ្ហា  និង្លម្បផយជ្ន៍របស់ពួកគ្នត្់ជារួយសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកា ផដ្ើរបី
ឱ្យសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាផលើកយករកពិភាកាកនុងកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ឬតារ
រយៈការចាត្ណ់ច្បងកិច្បាការម្បចានំថៃរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ជំ្ទប ់
ផៅសង្កា ត្រ់ង ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់

− ពិនិត្យតារដានការអនុវត្ដផសច្បកតីសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ដូ្ច្បជា ការ ត្ល់ផសវា 
ការអនុវត្តរផម្ម្ចងអភវិឌឍន ៍និងការអនុវត្តសករមភាព  ផៅកនុងរូលដាឋ នរបស់ខលួន 

− សិទធិចូ្បលរួរទទួលបាននូវព័ត្៌ម្ចនពីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ឬម្បជាពលរដ្ឋអាច្បផៅកាន់
ស្ថលាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបទីទួលពត័្ម៌្ចនផ្សងៗណដ្លខលួនច្បងដឹ់្ង។ 

ការផលើកករពស់ការចូ្បលរួររបស់ម្បជាពលរដ្ឋ រឺជាភារកិច្បាយ៉ា ងសំខាន់របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្់។ ការចូ្បលរួរផនោះ ជួ្យ ឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ណសវងយល់ពីផសច្បកដីម្តូ្វការ និង្លម្បផយជ្ន៍
របស់ម្បជាពលរដ្ឋ ផហើយបផងាើត្ករមវធីិផដ្ើរបផីដាោះម្ស្ថយផសច្បកដីម្តូ្វការទងំផ ោះ។ ម្បសិនផបើ ម្បជាពលរដ្ឋ
បានចូ្បលររួ ម្បជាពលរដ្ឋម្ចនអាររមែ៍ថ្ននឹងម្ចនការទទួលខុសម្តូ្វចំ្បផ ោះការអភិវឌឍផៅកនុងរូលដាឋ ន
របស់ខលួន។ 

១.២.២ ការផលើកករពស់លទធិម្បជាធិបផត្យយ អភបិាលកិច្បាលែ និងរុែភាពននជី្វភាពរស់ផៅ 

វរិជ្ឈការម្តូ្វបានចាត្ទុ់កថ្ន ជារផធាបាយដ្ម៏្ចនម្បសិទធភាពកនុងការជ្ំរុញអភិបាលកិច្បាលែ។ 
អភបិាលកិច្បាលែ រឺជាការអនុវត្ដការង្ករឱ្យបានសរម្សបផៅនឹងទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ រយួចំ្បនួន ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វបំផពញការង្ករផដាយអនុផលារតារច្បាប់ និងលិខិត្បទដាឋ ន
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− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសផែើងផដាយម្បជាពលរដ្ឋរបស់ខលួនតារ
ណបបលទធិម្បជាធិបផត្យយ។ ដូ្ផច្បនោះអវីណដ្លម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ានសផម្រច្ប និងអនុវត្ដ 
រឺម្តូ្វទទួលខុសម្តូ្វ យ៉ា ងផពញផលញចំ្បផ ោះម្បជាពលរដ្ឋរបស់ខលួន។ ផនោះម្ចនន័យថ្ន 
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វ៖  

▪ ផធវើណ្នការឱ្យផ ល្ើយត្បផៅនឹងត្ម្រូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ  
▪ ដ្ល់ពត័្ម៌្ចនពីរផបៀបផម្បើម្បាស់ធនធានណដ្លខលួនម្ចន និង 
▪ ធា ថ្នធនធានទងំផ ោះពិត្ជាម្តូ្វបានផម្បើម្បាស់ ផដ្ើរបបីផម្រើឱ្យ្ លម្បផយជ្ន៍របស់

ម្បជាពលរដ្ឋម្បកបផដាយត្ម្ចល ភាព និងរែផនយយភាព។ 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វម្ចនត្ម្ចល ភាពផៅកនុងការង្ករទំងអស់ណដ្លខលួនបានបំផពញ។ 
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វជ្ម្ម្ចបជូ្នស្ថធារែជ្នពីកិច្បាការ   ណដ្លខលួនបានពិភាកា 
ឬពីផសច្បកដីសផម្រច្បណដ្លខលួនបានផធវើ ដូ្ច្បជា ការ្ សពវ្ាយដ្ល់ស្ថធារែជ្ន និងការទទួល
រតិ្ផយបល់របស់ស្ថធារែជ្នអំពីការកស្ថង ណ្នការអភិវឌឍន៍ និងការផរៀបចំ្បថវកិាឃុំ 
សង្កា ត្ ់ការ្ សពវ្ាយ ជាស្ថធារែៈអំពីផសច្បកដីសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់តាររយៈ
ការបិទ្ាយផៅផលើកាដ រផខៀនព័ត្៌ម្ចនឃុំ សង្កា ត្់ ឬតារ រផធាបាយផ្សងៗផទៀត្ផៅ
រូលដាឋ ន 

− ការចូ្បលរួររបស់ម្បជាពលរដ្ឋ រឺជាសម្ចសធាតុ្យ៉ា ងសំខាន់រួយផទៀត្ផៅកនុងអភិបាលកិច្បា
លែ។ 

 
១.៣ តួនាទី មុខងារ និងអំណាច 

 

 

 

 

 

ម្ចម្តា៤១ ននច្បាប ់សដីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ណ់ច្បងថ្ន រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់
ម្ចនតួ្ ទីជំ្រុញ និងគ្ន ំរអភបិាលកិច្បាលែ ផដាយចាត្ណ់ច្បងផម្បើម្បាស់ធនធាន  
ណដ្លម្ចន ម្បកបផដាយចី្បរភាពសម្ម្ចប់បំផពញផសច្បកដីម្តូ្វការជារូលដាឋ នកនុងឃុំ 
សង្កា ត្រ់បស់ខលួន បផម្រើ្ លម្បផយជ្នរ៍រួរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ និងផគ្នរព្លម្បផយជ្ន៍
ជាតិ្ ម្សបតារផគ្នលនផយបាយទូផៅរបស់រដ្ឋ។ 

 

ការណសវងយល់បណនថរពីអភបិាលកិច្បាលែសូរអានផសៀវផៅណែ ំ
សផងខប សដីពីអភបិាលកិច្បាលែសម្ម្ចបម់្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 
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ណ ែ្កតារបទបបញ្ញ ត្ដិកនុងច្បាប់ សដីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វ
បានផ េ្រឱ្យនូវតួ្ ទី រុខង្ករ និងអំណាច្បរយួចំ្បនួន សម្ម្ចបប់ផម្រើម្បជាពលរដ្ឋ និងការអភវិឌឍផៅរូលដាឋ ន
របស់ខលួន។ 

១.៣.១ ត្ ួទី និងរុខង្កររបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

កនុងការចាត្ណ់ច្បងកិច្បាការ  ដូ្ច្បម្ចនណច្បងកនុងម្ចម្តា៤១ ននច្បាប ់សតីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្ ់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនតួ្ ទីពីរម្បផភទ រឺ៖ 

១. តួ្ ទីបផម្រើកិច្បាការរូលដាឋ ន សម្ម្ចប់បផម្រើ្លម្បផយជ្ន៍ឃុំ សង្កា ត្់ និងម្បជាពលរដ្ឋ
កនុងឃុំសង្កា ត្រ់បស់ខលួន និង 

២.តួ្ ទីជាភាន កង់្ករតំ្ណាងរដ្ឋ ផម្ការការចាត្ត់ាងំ ឬការម្បរល់អំណាច្បរបស់អាជាា ធររដ្ឋ។ 

កនុងតួ្ ទីបផម្រើកិច្បាការរូលដាឋ ន រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនភារកិច្បា ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ធា រកាសនដិសុខសណាដ បធ់ាន ប ់រផបៀបផរៀបរយស្ថធារែៈ 
− ផរៀបចំ្បចាត្ណ់ច្បងផសវាស្ថធារែៈចាបំាច្ប ់និងផរើលការខុសម្តូ្វឱ្យកិច្បាការទងំផ ោះដំ្ផែើ រការ

បានលែ 
− ផលើកទឹកចិ្បត្ដឱ្យម្ចនការបផងាើនផ្ទសុកភាព និងសុខុម្ចលភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ 
− ជំ្រុញកិច្បាអភវិឌឍនផ៍សដ្ឋកិច្បាសងគរកិច្បា និងផលើកករពស់ជី្វភាពរស់ផៅរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ 
− ការ រណថរកាបរសិ្ថថ ន ធនធានធរមជាតិ្ វបបធរ ៌ផបតិ្កភែឌ ជាតិ្ 
− សម្របសម្រួលទសសនៈរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ ផដ្ើរបឱី្យម្ចនការផយរយល់អធាម្ស័យផៅវញិ

ផៅរក 
− បំផពញកិច្បាការជាទូផៅ ផដ្ើរបផី ល្ើយត្បផសច្បកដីម្តូ្វការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ។ 

កនុងតួ្ ទីជាភាន កង់្ករតំ្ណាងរដ្ឋ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនភារកិច្បាអនុវត្ដផៅតារច្បាប ់ម្ពោះរាជ្ម្កឹត្យ 
អនុម្កឹត្យ ម្បកាស និងលិខិត្បទដាឋ ន កព់ន័ធ។ កនុងករែីផនោះ អាជាា ធររដ្ឋអាច្បផធវើម្បតិ្ភូករមអំណាច្បដ្ល់
ឃុំ សង្កា ត្ផ់ដាយភាជ បជ់ារយួនូវការបផងាើនសរត្ថភាព និង គ្ត្់្ គងរ់ផធាបាយ សម្ចា រ ថវកិាសម្ម្ចបអ់នុវត្ដ។ 
ឧទហរែ៍ដូ្ច្បជា ការចុ្បោះបញ្ជ ីអម្តានុកូលដាឋ ន និងការចុ្បោះផ ម្ ោះអនកផបាោះផឆ្ន ត្ផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្ជ់ាផដ្ើរ។ 

១.៣.២ អំណាច្បរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

ផដ្ើរបអីនុវត្តតួ្ ទីរបស់ខលួន រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនអំណាច្បបញ្ញត្ដិ និងអំណាច្បម្បតិ្បត្ដិ (ម្ចម្តា៤៨ 
ននច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្)់ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− អំណាច្បបញ្ញត្ដិ ម្តូ្វផធវើផែើងតាររយៈដី្កាឃុំ សង្កា ត្ ់តារការសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ ់ផហើយម្តូ្វចុ្បោះហត្ថផលខាផដាយផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់សម្ម្ចប់ម្របម់្រងកិច្បាការ   
កនុងម្កបខ័ែឌ តួ្ ទី រុខង្ករ និងអំណាច្បរបស់ខលួនណដ្លច្បាប់បានម្បរល់ឱ្យ។ ដី្កាឃុំ 
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សង្កា ត្ម់្ចនម្បសិទធភាពអនុវត្ដណត្ផៅកនុងរងវងណ់ដ្នដី្របស់ខលួនប៉ាុផណាណ ោះ។ ដី្កាឃុំ សង្កា ត្់
រិនម្តូ្វ េ្ុយនឹងសនធិសញ្ហញ  អនុសញ្ហញ អនដរជាតិ្ណដ្លម្ពោះរាជាណាច្បម្កករពុជាទទួលស្ថគ ល់ 
ស្ថម រតី្រដ្ឋធរមនុញ្ញ  ច្បាប ់ម្ពោះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ ម្បកាស និងលិខិត្បទដាឋ ន កព់ន័ធផែើយ។ 
ផបើដី្កាណារួយ ណដ្ល េ្ុយនឹងលិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្ដខាងផលើផនោះ ដី្កាផ ោះម្តូ្វបាន
ចាត្ទុ់កជាផម្ចឃៈ 

− អំណាច្បម្បតិ្បត្ដិ ម្ចននយ័ថ្នរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនសិទធិអនុវត្ដផសច្បកដីសផម្រច្បរបស់ខលួន
ផៅកនុងម្កបខែ័ឌ តួ្ ទី រុខង្ករ និងអំណាច្បរបស់ខលួនណដ្លច្បាបប់ានម្បរល់ឱ្យ។ អំណាច្ប
ម្បតិ្បត្ដិផនោះម្តូ្វបានផធវើម្បតិ្ភូករមឱ្យផៅផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ជាអនកអនុវត្ដ កនុង រម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន។ 

១.៣.៣ ម្ពំណដ្នននអំណាច្ប 

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនអំណាច្បបញ្ញត្តិ និងអំណាច្បម្បតិ្បត្តិ។ ផទោះជាយ៉ា ងផនោះកតី ការបំផពញ
ការង្កររបស់ខលួន រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវសថិត្ផៅកនុងណខសបផណាត យននអំណាច្បនីត្ិម្បត្ិបត្តិរបស់រដ្ឋ។ 
រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បផធវើសករមភាពបានណត្ផៅកនុងម្កបខែ័ឌ អំណាច្ប តួ្ ទី និងរុខង្ករណដ្លច្បាបប់ាន
ម្បរល់ឱ្យប៉ាុផណាណ ោះ និងរនិអាច្បផធវើសករមភាពណារយួណដ្ល េ្ុយនឹងផគ្នលការែ៍ និងបទបបញ្ញ ត្ដិណដ្ល
បានកំែត្ផ់ៅកនុងរដ្ឋធរមនុញ្ញ  ច្បាប ់ម្ពោះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ ម្បកាស និងលិខិត្បទដាឋ ន  ផ ោះផែើយ 
(ម្ចម្តា៥ ននច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្)់។ 

ផយងម្ចម្តា៤៥ ននច្បាប ់សតីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្គ់្នម នអំណាច្ប
សផម្រច្បផលើវស័ិយរយួចំ្បនួនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− នម្ពផឈើ 
− នម្បសែីយ ៍និងទូរររ ររន ៍
− ការ រជាតិ្ 
− សនដិសុខជាតិ្ 
− រូបិយវត្ថុ 
− នផយបាយផម្ៅម្បផទស 
− ផគ្នលនផយបាយស្ថរផពើពនធ និង 
− វស័ិយផ្សងផទៀត្ណដ្លម្ចនណច្បងកនុងច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន កព់ន័ធ។ 

 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំពកូទ ី២ 
រចនាសម្ពន័្ធ តួនាទី ភារកចិច  
ខ្សែគណទន្យ្យភាព 

 ន្ងិទំនាក់ទំន្ងអន្តររដ្ឋបាល 
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ជំពូកទី ២ 
រចនាសម្ព័ន្ធ ន្ិងតួនាទី ភារកិចច 

២.១ រចនាសរព័នធ 

ជំ្ពូកទី៣ (ម្ចម្តា២៥ ដ្ល់ ម្ចម្តា៤០) ននច្បាប ់សតីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់បានកំែត្់
អំពីការផរៀបចំ្បរច្ប សរពន័ធននរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ណដ្លត្ម្រូវឱ្យម្ចនអងគផធវើផសច្បកតីសផម្រច្បចិ្បត្តជាម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្់ និងអងគអនុវត្តផសច្បកតីសផម្រច្បចិ្បត្តរបស់ម្កុរម្បឹកា ឬផៅថ្នអងគម្បតិ្បត្តិ ណដ្លរួរម្ចន ផរឃុំ 
ផៅសង្កា ត្់ ជំ្ទប់ទី១ ផៅសង្កា ត្់រងទី១ ជំ្ទប់ទី២ ផៅសង្កា ត្់រងទី២ រែៈកម្ចម ធិការម្កុរម្បឹកា ផសមៀន 
និងថ្នន កដឹ់្ក ភូំរ។ិ  

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ផកើត្ផែើងពីការផបាោះផឆ្ន ត្ផដាយផ្ទេ ល់ពីម្បជាពលរដ្ឋផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្ ់
និងម្ចនសវ័យភាពកនុងការដឹ្ក  ំការចាត្ណ់ច្បងកិច្បាការ  កនុងការបផម្រើផសវាស្ថធារែៈ និងការអភវិឌឍ
រូលដាឋ ន សំផៅផ ល្ើយត្បផៅនឹងផសច្បកតីម្តូ្វការជាអាទិភាពជាកណ់សតងរបស់ម្បជាពលរដ្ឋផៅរូលដាឋ ន។ 

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនសម្ចជិ្កពី០៥ ផៅ ១១រូប ណ ែ្កតារភូរសិ្ថស្តសត និងចំ្បនួនម្បជាពលរដ្ឋ
ណដ្លកំពុងរស់ផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗ។ ចំ្បនួនជាកណ់សដងននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វកំែត្់
ផដាយអនុម្កឹត្យ។ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនអាែត្តិ៥ឆ្ន  ំផហើយម្ត្ូវ្ុត្កំែត្់ផៅផពលណដ្លម្ចន
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ថ់មីចូ្បលកានតំ់្ណែង។ កនុងដំ្ណាកក់ាលអនតរកាល ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្ល្ុត្
អាែត្តិម្ចនភារកិច្បាម្តឹ្រណត្សម្រួលកិច្បាការម្បចានំថៃប៉ាុផណាណ ោះ។ 

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗម្ចនម្បធាន០១រូប ណដ្លផៅថ្នម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 
ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាផរឃុំ ផៅសង្កា ត្។់ ឃុំ សង្កា ត្់នីរួយៗម្ចនផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្ចន ក។់ 
ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្ចនជំ្នួយការ០២រូប រឺជំ្ទបទី់១ ឬផៅសង្កា ត្រ់ងទី១ និងជំ្ទបទី់២ ឬផៅសង្កា ត្រ់ងទី២។ 

ជារយួផនោះ ឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វម្ចនបុរគលិកម្កបខែ័ឌ រដ្ឋបាលននម្កសួងរហាន េ្រយួរូបជា ផសមៀនឃុំ 
សង្កា ត្។់ ទនេឹរផនោះ ផដ្ើរបផីលើកករពស់ម្បសិទធភាពននការម្របម់្រងឃុំ សង្កា ត្ ់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗ
ម្តូ្វផរៀបច្បំផម្ជ្ើសផរ ើសឱ្យម្ចនផរភូរិ និងជ្ំនួយការភូរិសម្ម្ចប់ភូរិនីរួយៗកនុងឃុំ សង្កា ត្់របស់ខលួន។ 
ម្កុរម្បឹកាក៏អាច្បផធវើការផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខ័ែឌ រដ្ឋ ផដ្ើរបជួី្យ ដ្ល់កិច្បាការរបស់ខលួន្ងណដ្រ។ 
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 ូមិ  ូមិ  ូមិ  ូមិ  ូមិ 

ខាងផម្ការផនោះ ជារំនូសបំម្ពួញននរច្ប សរពន័ធរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ ផដាយណែក តួ្ ទី ភារកិច្បា
ជាកល់ាករ់បស់អងគនីរយួៗម្ចនណច្បងផៅកនុងចំ្បែុច្ប ២.២។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២.២ តួនាទី ភារកិចច 

២.២.១ ម្កុរម្បឹកា 

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វបំផពញការង្កររបស់ខលួន តាររយៈកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា។ 

កិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា ម្តូ្វផធវើការពិនិត្យ ពិភាកា និងអនុរត័្ផលើកិច្បាការ   កព់ន័ធផៅនឹងការអនុវត្ត
រុខង្ករ និងអំណាច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាដូ្ច្បម្ចនណច្បងកនុងចំ្បែុច្ប ១.៣។ 

ជារយួផនោះ រុនចាបផ់ ត្ើរការង្ករ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗម្តូ្វផរៀបចំ្ប និងអនុរត័្បទបញ្ហជ
ន េ្កនុង ផដ្ើរបកំីែត្នូ់វវធិានទងំឡាយសម្ម្ចបអ់ងគម្បជំុ្ និងរផបៀបរបបផធវើការង្កររបស់ម្កុរម្បឹកា។  

ខលឹរស្ថរផគ្នល និងណបបបទនីតិ្វធីិកនុងការផរៀបចំ្បបទបញ្ហជ ន េ្កនុង សូរផរើលចំ្បែុច្ប ៣.១។  

ចំ្បផ ោះនីតិ្វធីិននការផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា សូរផរើលជំ្ពូកទី៤។ 

២.២.២ ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់

− ផធវើជាអធិបតី្ផៅកនុងកិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
− ធា ថ្ន ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ានម្បជំុ្យ៉ា ងតិ្ច្បរយួដ្ងកនុងរយួណខ 
− ធា ថ្ន កិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វបានផធវើផែើងម្សបតារបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
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− រការផបៀបផរៀបរយ និងសណាត បធ់ាន បក់នុងផពលម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 

២.២.៣ សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់

− ធា ថ្នម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ម្បើម្បាស់អំណាច្បតួ្ ទី និងរុខង្ករ ដូ្ច្បម្ចនណច្បងផៅកនុង
ច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន កព់ន័ធ 

− ចូ្បលររួកនុងកិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
− ផធវើកិច្បាសហម្បតិ្បត្ដិការជារយួម្បជាពលរដ្ឋ។ 

២.២.៤ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ 

− ម្ចនសិទធិចុ្បោះហត្ថផលខាផលើដី្កា និងផសច្បកតីសផម្រច្បរបស់ឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន 
− ម្ចនសិទធិណត្ងតាងំរែៈកម្ចម ធិការជំ្នួយការ  តារការចាបំាច្ប ់ផដ្ើរបី្ តល់ផយបល់ឱ្យខលួន 
− ម្ចនសិទធិចុ្បោះហត្ថផលខាផលើលិខិត្ផសនើសំុផសវារដ្ឋបាលផៅឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន 
− ធា ថ្នផសច្បកដីសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វបានអនុវត្ដ 
− រាយការែ៍អំពីការបំផពញការង្ករម្បចាណំខជូ្នម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
− ដ្ល់ផយបល់ និងជួ្យ ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់លើការង្ករកស្ថងណ្នការ ការង្ករថវកិា 

ហិរញ្ញ វត្ថុ និងការអនុវត្ដអំណាច្ប តួ្ ទីនិងរុខង្កររបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
− ផ េ្រសិទធិដ្ល់ជំ្ទប ់ផៅសង្កា ត្រ់ងតារឋា នុម្ករផពលខលួនអវត្ដម្ចន 
− បំផពញភារកិច្បាផ្សងផទៀត្ណដ្លម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្បរល់ឱ្យ។ 

២.២.៥ ជំ្ទបទី់១ ផៅសង្កា ត្រ់ងទី១  

− ទទួលជួ្យ ផរឃុំផៅសង្កា ត្ផ់លើកិច្បាការផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុ 
− បំផពញការង្ករជាផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ស់ដីទី កនុងករែីណដ្លផរឃុំ ផៅសង្កា ត្អ់វត្ដម្ចន 
− ផៅផពលទទួលសតីទី រនិអាច្បផ េ្រផៅឱ្យជំ្ទបទី់២ ផៅសង្កា ត្រ់ងទី២បានផែើយ 
− បំផពញភារកិច្បាផ្សងៗផទៀត្ តារការម្បរល់របស់ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្។់ 

២.២.៦ ជំ្ទបទី់២ ផៅសង្កា ត្រ់ងទី២ 

− ជួ្យ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ផលើការង្ករណ ន្ករដ្ឋបាល ផសវាសងគរកិច្បា ផសវាស្ថធារែៈ និង
សណាដ បធ់ាន បស់្ថធារែៈ 

− បំផពញការង្ករជាផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់សដីទី កនុងករែីណដ្លផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ និងជំ្ទប់ទី១  
ផៅសង្កា ត្រ់ងទី១អវត្ដម្ចន 

− ផៅផពលទទួលសតីទី រនិអាច្បផ េ្របនតបានផែើយ 
− បំផពញភារកិច្បាផ្សងៗផទៀត្ តារការម្បរល់របស់ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្។់ 
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២.២.៧ រែៈកម្ចម ធិការ 

ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្ចនសិទធចិាត្ត់ាងំរែៈកម្ចម ធិការ   ផដ្ើរបី្ ដល់ផយបល់ និងជួ្យ ការង្ករ
ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់និងផរឃុំ ផៅសង្កា ត្អំ់ពីបញ្ហា ជាកល់ាកណ់ារយួ។ រែៈកម្ចម ធិការនីរយួៗ
ម្ចនសម្ចជិ្កយ៉ា ងតិ្ច្ប០៣ ក។់ តួ្ ទី ភារកិច្បាររួរបស់រែៈកម្ចម ធិការ  ម្ចន ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ្ដល់ផយបល់ និងជ្ួយ ការង្ករជាក់លាក់ណារួយរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ដ្ូច្បជា
ការកស្ថងណ្នការ និងថវកិា 

− រាយការែ៍អំពីការវវិត្តការង្ករម្បចាណំខរបស់ខលួន 
− ដ្ល់ផយបល់ពីវធិានការម្តូ្វអនុវត្ដ ណដ្ល កព់ន័ធផៅនឹងការង្ករជាសរត្ថកិច្បារបស់ខលួន។ 

បច្បាុបបនន រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនរែៈកម្ចម ធិការជាកាត្ពវកិច្បាចំ្បនួន០៣រឺ រែៈកម្ចម ធិការ
កស្ថងណ្នការនិងថវកិា រែៈកម្ចម ធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរ និងរែៈករមការលទធករម។ 

ចំ្បផ ោះការផរៀបចំ្បសម្ចសភាព តួ្ ទី ភារកិច្បា និងរផបៀបរបបការង្ករជាកល់ាករ់បស់រែៈកម្ចម ធិការ
នីរយួៗសូរផរើលឯកស្ថរ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ម្បកាសផលខ៣៨៤០ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២២ ណខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពី
ការផរៀបចំ្ប និងការម្បម្ពឹត្តផៅននរែៈកម្ចម ធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រនិីងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្ ់

− ម្បកាសអនតរម្កសួងរហាន េ្ និងម្កសួងណ្នការផលខ២៤២៣ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី៣ ណខកកាដា 
ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការកស្ថងណ្នការអភវិឌឍ និងករមវធីិវនិិផយរឃុំ សង្កា ត្ ់

− ម្បកាសណែ ំផលខ២៣១ ស.ហ.វ.ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២៩ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២ំ០០៥ របស់ម្កសួង
ផសដ្ឋកិច្បានិងហិរញ្ញ វត្ថុ សតីពីការង្ករលទធករមរបស់ឃុំ សង្កា ត្។់ 

២.២.៨ ផសមៀន 

បុរគលិកម្កបខែ័ឌ ផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនណត្ម្ចន ករ់ត្រឺ់ ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្។់ ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់
ជាបុរគលិកសថិត្ផៅកនុងម្កបខែ័ឌ រដ្ឋបាលសីុវលិរបស់ម្កសួងរហាន េ្ និងម្តូ្វបានណត្ងតាងំផដាយរដ្ឋរស្តនតី
ម្កសួងរហាន េ្ ផដ្ើរបផីៅបំផពញការង្ករជារួយម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ កនុងឋានៈជាផសមៀនឃុំ សង្កា ត្។់ 
ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនតួ្ ទី ភារកិច្បា ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ជួ្យ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ជំ្ទប់ ផៅសង្កា ត្់រង និងរែៈកម្ចម ធិការ
  បំផពញតួ្ ទី និងរុខង្ករ ម្សបផៅតារត្ម្រូវការណ ន្កច្បាប ់

− បំផពញការង្កររដ្ឋបាល 
− ធា ថ្នផសច្បកដីសផម្រច្ប និងការអនុវត្ដផសច្បកដីសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្សប

ផៅនឹងលកខខែឌ ច្បាប ់
− ជួ្យ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់កនុងការផរៀបចំ្ប និងការអនុវត្ដកិច្បាម្បជុ្ំរបស់ម្កុរម្បឹកា និង
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រែៈកម្ចម ធិការ  របស់ឃុំ សង្កា ត្ ់
− ចូ្បលរួរម្រប់កិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ឬរែៈកម្ចម ធិការ ផលើកណលងណត្បាន

ទទួលការអនុញ្ហញ ត្ឱ្យអវត្ដម្ចនជារុនពីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ឬផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់
− ជ្ួយ ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់កនុងការផរៀបច្បំឱ្យម្ចនកាដ រផខៀនព័ត្៌ម្ចនរួយ ឬផម្ច្បើន

កណនលង ផដ្ើរបបិីទ្ាយផសច្បកដីជូ្នដំ្ែឹង ផសច្បកដីសផម្រច្ប និងលិខិត្បទដាឋ នផ្សងៗរបស់
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ និងផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ សម្ម្ចប់ឱ្យស្ថធារែជ្នទូផៅបានដឹ្ងនូវ
ពត័្ម៌្ចនទងំផ ោះ។ 

 

 

 

 

២.២.៩ បុរគលិកឃុំ សង្កា ត្ ់

ផម្ៅពីផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ ម្ចម្តា២៩ននច្បាប់ សដី ពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ណច្បងថ្ន “ឃុំ 
សង្កា ត្អ់ាច្បផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ រដ្ឋ ផដ្ើរបជី្ួយ កិច្បាការរបស់ខលួន តារផសច្បកដីម្ត្ូវការ និង
ការចាំបាច្ប់ននការង្ករ និងតារផសច្បកដីសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់កនុងអាែត្ដិ ផហើយអាច្បបនដ
ការង្ករតារការសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្ដិប េ ប”់។ 

ណបបបទននការផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកឃុំ សង្កា ត្់ សូរផរើលផសច្បកដីណែ ំផលខ០៥៥ ស.ែ.ន 
ចុ្បោះនថៃទី២៤ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីនីតិ្វធីិននការផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ
រដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ និងម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ០០២ សហវ.ម្បក សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើស និង
ការកំែត្់តួ្ ទី និងភារកិច្បារបស់ជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

២.២.១០ ផរភូរ ិនិងជំ្នួយការផរភូរ ិ

ភូរនីិរយួៗម្តូ្វម្ចនផរភូរ ិនិងជំ្នួយការចំ្បនួន០២រូប ណដ្លម្ចន កជ់ាអនុម្បធានភូរ ិនិងម្ចន កផ់ទៀត្
ជាសម្ចជិ្កភូរ។ិ 

ផរភូរ ិអនុម្បធានភូរ ិនិងសម្ចជិ្កភូរ ិរនិម្តូ្វបានកំែត្អ់ាែត្ដិការង្ករផែើយ។ 

ផរភូរិ អនុម្បធានភូរិ និងសម្ចជ្ិកភូរិកនុងរុខត្ំណែង ម្ត្ូវបានបនដការង្កររហូត្ដ្ល់ម្ចន
ការណត្ងតាងំផរភូរ ិអនុម្បធានភូរ ិនិងសម្ចជិ្កភូរថិមីរកជំ្នួស។ 

ករែីម្ចនត្ម្រូវការផម្ជ្ើសផរ ើសសម្ចសភាពណារួយ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វចាត្់ណច្បងផម្ជ្ើសផរ ើស
សម្ចសភាពផ ោះផៅតារនីតិ្វធីិ និងណបបបទដូ្ច្បម្ចនណច្បងផៅកនុង ផសច្បកដីណែ ផំលខ០០៤ ស.ែ.ន 

ភារកិច្បាជាផម្ច្បើនផទៀត្របស់ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វបានកំែត្់ ផៅកនុងម្បកាស
ផលខ១៣២៩ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី១៩ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០០១ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សដីពី
តួ្ ទី ភារកិច្បា និងសិទធិរបស់ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់។ 
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ចុ្បោះនថៃទី១៧ ណខរី  ឆ្ន ២ំ០០៦ របស់ម្កសួងរហាន្េ សដីពីណបបបទនីត្ិវធិីននការផម្ជ្ើសផរ ើសផរភូរិ 
ការចូ្បលកានតំ់្ណែង ការផ្ទល ស់បដូរផរភូរ ិការណត្ងតាងំជំ្នួយការផរភូរ ិនិងតួ្ ទី ភារកិច្បា រផបៀបរបបផធវើ
ការង្កររបស់ភូរ។ិ 

ខាងផម្ការផនោះ ជាតួ្ ទី ភារកិច្បារបស់ផរភូរ ិនិងជំ្នួយការភូរ។ិ 

ក. ផរភូរ ិ

− ទទួលខុសម្តូ្វររួកនុងភូររិបស់ខលួន 
− តំ្ណាងឱ្យម្បជាពលរដ្ឋទងំអស់កនុងភូរ ិនិងជាណខសរយៈច្បរបងសម្ម្ចបភ់ាជ ប់ទំ ក់ទំនង

រវាងភូរ ិនិងម្កុរម្បឹកាឃុំសង្កា ត្ ់
− បផងាើនការពិផម្គ្នោះផយបល់ ទទួលការណែ  ំនិងផធវើកិច្បាសហម្បតិ្បត្ដិការជារយួម្កុរម្បឹកា

ឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន 
− ចូ្បលររួកនុងកិច្បាម្បជំុ្រែៈកម្ចម ធិការ  របស់ឃុំ សង្កា ត្ ់ផៅផពលណដ្លម្កុរម្បឹកាឃុំ 

សង្កា ត្ត់្ម្រូវ ផដ្ើរបី្ ដល់ផយបល់អំពីកិច្បាការ ណដ្ល កព់ន័ធកនុងភូររិបស់ខលួនម្ចនជាអាទិ៍៖ 
▪ ដ្ល់ផយបល់ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អំ់ពីត្ម្រូវការ និង្លម្បផយជ្នរ៍បស់ភូរ ិ
▪ ដ្ល់ផយបល់ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អំពីរផបៀបបផងាើន និងកស្ថងសរត្ថភាព 

និងធនធានរបស់ភូរ ិ
▪ ដ្ល់ផយបល់ដ្ល់រែៈកម្ចម ធិការកស្ថងណ្នការ និងថវកិាឃុំ សង្កា ត្អំ់ពី៖ 

+ ត្ម្រូវការ និងអាទិភាពរបស់ភូរ ិផដ្ើរបបីញ្ាូ លកនុងណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្ ់
+ ការអនុវត្ដណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្ក់នុងភូររិបស់ខលួន 
+ ការម្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលការអនុវត្ដណ្នការអភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់កនុងភូរិ

របស់ខលួន។ 
− ម្តូ្វផធវើផសច្បកដីរាយការែ៍រាល់បញ្ហា  ក់ព័នធនឹងភូរិរបស់ខលួន ផដ្ើរបីដាក់បញ្ាូ លកនុង

របាយការែ៍ម្បចាឆំ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ  សង្កា ត្ ់
− ម្តូ្វចូ្បលររួកិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់កនុងករែីម្ចនសំែូរពរពីម្កុរម្បឹកាឃុំ 

សង្កា ត្ ់
− ម្តូ្វធា ដ្ល់ពត័្ម៌្ចនជាឯកស្ថរជាស្ថធារែៈ ណដ្ល ក់ពន័ធនឹងភូររិបស់ខលួនជូ្នដ្ល់

ម្បជាពលរដ្ឋរបស់ខលួន។ ឯកស្ថរព័ត្៌ម្ចនទំងផ ោះ អាច្បរួរម្ចនព័ត្៌ម្ចនសដីពីការម្បជំុ្
របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ណ្នការអភវិឌឍន ៍និងថវកិាឃុំ សង្កា ត្ ់

− ម្ត្ូវទទួលខុសម្ត្ូវអនុវត្ដកិច្បាការណដ្លបានម្បរល់ឱ្យផដាយម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រ់បស់
ខលួន។ 

  



ជពូំកទី ២ ៖ រចនាសមព័នធ និងតួនាទី ភារកិចច 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន(NASLA)  15 

បញ្ហជ ក៖់ 

 ផរភូររិនិម្ចនសិទធិអំណាច្បចុ្បោះហត្ថផលខាផលើកិច្បាសនា ឬការផ េ្រអំណាច្ប ឬការចាត្់ណច្បងដ្នទ
ផទៀត្កនុង រភូរបិានផែើយ។ 

 ផរភូរិពំុម្ចនសិទធិអំណាច្បសផម្រច្បបញ្ហា ណារួយ ណដ្លសថិត្កនុងសរត្ថកិច្បារបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ ់ផដាយគ្នម នការផ េ្រអំណាច្បពីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្សបតារម្បកាសរបស់ម្កសួងរហាន េ្
បានផែើយ។ 

 ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រ់និអាច្បផ េ្រអំណាច្បដ្ល់បុរគល ឬរែៈកម្ចម ធិការ ឬអងគការណារយួផៅកនុង
ភូរបិានផែើយ ផលើកណលងណត្ម្ចនការអនុញ្ហញ ត្ណដ្លបានណច្បងកនុងម្បកាសរបស់ម្កសួងរហាន េ្។ 

ខ. ជំ្នួយការផរភូរ ិ

− អនុម្បធានភូរិ ទទួលការង្ករជ្ំនួសផរភូរិកនុងផពលណដ្លផរភូរិអវត្ដម្ចន ផដាយម្ចន
រូលផហតុ្ច្បាស់លាស់ ដូ្ច្បជាម្ចនជំ្ងឺ ឬម្ចនផបសកករមផច្បញផម្ៅឃុំ សង្កា ត្់របស់ខលួន
ផលើសពី១នថៃ។ ផម្ៅពីផនោះ អនុម្បធានភូរិម្តូ្វទទួលជួ្យ ផរភូរិផលើការអនុវត្ដរផម្ម្ចង
អភវិឌឍន ៍  កនុងភូរតិាររផម្ម្ចងណ្នការរបស់ឃុំ សង្កា ត្។់ 

− សម្ចជិ្កភូរ ិទទួលជួ្យ ផធវើជាផលខាធិការឱ្យផរភូរ ិនិងទទួលជួ្យ ផរភូរផិលើការង្ករសថិតិ្ 
ការចុ្បោះបញ្ជ ីម្បជាពលរដ្ឋ និងការរកាទុកឯកស្ថរ  របស់ភូរ។ិ 

បញ្ហជ ក់៖ ផម្ៅពីការង្ករខាងផលើផនោះផរភូរិអាច្បផធវើការណបងណច្បក ឬម្បរល់ភារកិច្បាដ្ល់អនុម្បធានភូរិ 
និងសម្ចជិ្កភូរតិារការចាបំាច្ប ់និងផធវើផសច្បកដីរាយការែ៍ជូ្នផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ស់្ថរ។ី 

២.៣ ណ្្ែរែននយយ្ភាព 

ការ ដ្ល់ភាពជាតំ្ណាងស្ថធារែៈ ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាតាររយៈការផបាោះផឆ្ន ត្ផដាយផ្ទេ ល់ផដាយ
ម្បជាពលរដ្ឋបានផធវើឱ្យផ្ទល ស់បដូរណខសរែផនយយភាពកនុងការបំផពញការង្ករផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ កនុង
ការម្របម់្រង និងចាត្ណ់ច្បងកិច្បាការ   ម្កុរម្បឹកានីរយួៗផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វម្ចនទំ ក់ទំនង
រែផនយយភាពបីម្បផភទដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− រែផនយយភាពចំ្បផ ោះម្បជាពលរដ្ឋ ជារែផនយយភាពពីផលើចុ្បោះផម្ការ។ រដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្់ ម្តូ្វម្ចនរែផនយយភាពផដាយផ្ទេ ល់ជារួយម្បជាពលរដ្ឋ កនុងការផធវើផសច្បកតី
សផម្រច្បច្បិត្ត   ក់ព័នធការ្តល់ផសវាស្ថធារែៈ និងការអភិវឌឍរូលដាឋ នផៅកនុង
រូលដាឋ នរបស់ខលួន។ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់រឺជាតំ្ណាងឱ្យសំផែង និង្លម្បផយជ្ន៍
របស់ម្បជាពលរដ្ឋកនុងណដ្នសរត្ថកិច្បារបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន និងជាអនកណដ្ល
ម្តូ្វបានផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសផដាយផ្ទេ ល់។ កនុងន័យផនោះ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ចាបំាច្ប់
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ម្តូ្វរិត្រូរ និងពិចារណាឱ្យបានម្របម់្ជុ្ងផម្ជាយកនុងការផធវើផសច្បកដីសផម្រច្ប   កព់ន័ធ
នឹងការផម្បើម្បាស់ធនធានម្ចនកម្រិត្របស់ខលួន ផដ្ើរបធីា ឱ្យការសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកា
អាច្បផ ល្ើយត្បបានជាអតិ្បរម្ចផៅនឹងផសច្បកដីម្តូ្វការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋទូផៅ
ផៅកនុងរូលដាឋ នរបស់ខលួន ម្បកបផដាយត្ម្ចល ភាព សរធរ ៌និងបរយិបនន។ 

− រែផនយយភាពចំ្បផ ោះរាជ្រដាឋ ភិបាល ជារែផនយយភាពពីផម្ការផែើងផលើ។ រដ្ឋបាល
ឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនតួ្ ទីជាភាន កង់្ករតំ្ណាងរដ្ឋផម្ការការចាត្ត់ាងំ ឬការម្បរល់អំណាច្បរបស់
អាជាា ធររដ្ឋ។ ផទោះជារដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វបាន ដ្ល់នូវសវ័យភាព និងសិទធិអំណាច្បកនុង
ការម្របម់្រង និងចាត្ណ់ច្បងធនធានរបស់ខលួន ផដ្ើរបបីផម្រើ្ លម្បផយជ្នដ៍្ល់ម្បជាពលរដ្ឋ 
និងអភិវឌឍរូលដាឋ នរបស់ខលួនយ៉ា ងណាកដីក៏រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ពំុម្ចនអធិបផត្យយភាព
ផដាយណែកផៅផម្ៅការម្របម់្រងននច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន  របស់រដ្ឋផ ោះផែើយ។ 
កនុងនយ័ផនោះ រាជ្រដាឋ ភបិាល និងម្កសួងស្ថថ បន័ថ្នន កជ់ាតិ្នឹងផធវើការម្តួ្ត្ពិនិត្យនីត្ានុកូលភាព
ផលើការអនុវត្តការង្កររបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់តាររយៈរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក 
ខែឌ  ផដ្ើរបធីា ថ្នរាល់ផសច្បកដីសផម្រច្ប  របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផធវើផែើង 
ម្សបតាររដ្ឋធរមនុញ្ញ  ច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ នជាធរម្ចន។ 

− រែផនយយភាពន្េកនុង ជារែផនយយភាពតារឋា នុម្ករផៅកនុងរច្ប សរព័នធនន
រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់របស់ខលួន។ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្តូ្វម្ចនរែផនយយភាពផដាយផ្ទេ ល់
ជារយួម្កុរម្បឹកា កនុង រជាអនកអនុវត្តផសច្បកតីសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ 
និងផគ្នលការែ៍ណែ ំ  ណដ្លទទួលពីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់។ រែៈកម្ចម ធិការ
  ម្តូ្វម្ចនរែផនយយភាពផដាយផ្ទេ ល់ចំ្បផ ោះផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់។ ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់
ម្តូ្វម្ចនរែផនយយភាពផដាយផ្ទេ ល់ចំ្បផ ោះផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់។ ជារួយផនោះ បុរគលិកឃុំ 
សង្កា ត្ដ់្នទផទៀត្ម្តូ្វម្ចនរែផនយយភាពផដាយផ្ទេ ល់ចំ្បផ ោះផរឃុំ ផៅសង្កា ត្។់ 

២.៤ ទំនាក់ទំនងអនដររដ្ឋបាល 

ទំ ក់ទំនងអនដររដ្ឋបាលរបស់ថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្ សំផៅដ្ល់ទំ ក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការ
ជាតិ្ ណដ្លម្ចនម្បផភទដូ្ច្បគ្នន  ឬម្បផភទផ្សងគ្នន  ឬទំ ក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្ជារយួម្កសួង 
ស្ថថ ប័ន ឬទីភាន ក់ង្កររបស់រដ្ឋ។ ណ ែ្កតារច្បាប់សដីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  
និងច្បាបស់ដីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ជាផគ្នលការែ៍ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនទំ កទ់ំនង
បីម្បផភទរឺទំ ក់ទំនងជារយួម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់្សង ទំ កទំ់នងជារយួម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ផខត្ត 
ម្កុង ម្សុក ខែឌ  និងទំ ក់ទំនងជារួយម្កសួង ស្ថថ ប័ន ឬទីភាន ក់ង្កររបស់រដ្ឋ។ ទនេឹរផនោះ ទំ ក់ទំនង
អនតររដ្ឋបាលរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ក៏អាច្បផធវើផែើងតាររយៈការតារដាន ការម្តួ្ត្ពិនិត្យ និងការផធវើ
អនតរាររន៍ពីម្កសួង ស្ថថ ប័នម្ចនសរត្ថកិច្បា ឬរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  តារការកំែត្់
កនុងច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្តជាធរម្ចន្ងណដ្រ។   
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២.៤.១ ទំ កទំ់នងជារយួម្កុរម្បឹកាម្បផភទដូ្ច្បគ្នន  

ទំ កទំ់នងជារយួម្កុរម្បឹកាម្បផភទដូ្ច្បគ្នន សំផៅដ្ល់ទំ ក់ទំនងរវាងម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
ជារយួម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ណដ្លម្ចនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖   

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ធវើការម្បាម្ស័យទកទ់ង ណច្បករណំលកពត័្ម៌្ចន និងពិផម្គ្នោះផយបល់
ជារយួម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ ផៅកនុងការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ធវើកិច្បាសហការជារយួម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់  ផដ្ើរបជួី្យ ឧបត្ថរា
គ្នមំ្ទគ្នន ផៅវញិផៅរក សំផៅផលើកករពស់ការ ត្ល់ផសវា និងការអភវិឌឍរូលដាឋ នឱ្យកានណ់ត្
ម្ចនម្បសិទធភាព។ កនុងការផធវើកិច្បាសហម្បតិ្បត្តិការផនោះ ម្តូ្វអនុវត្តតារកិច្បាម្ពរផម្ពៀង ឬ
តារការចាត្ណ់ច្បងររួគ្នន  

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អាច្ប ត្ល់ផយបល់ និង ត្ល់ផសវាគ្នំម្ទណ ន្ករដ្ឋបាល បផច្បាកផទស 
និងហិរញ្ញ វត្ថុដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់្សងៗផទៀត្ផៅតារការផសនើសំុ។ 

២.៤.២ ទំ កទំ់នងជារយួម្កុរម្បឹកាផ្សងគ្នន  

ទំ កទំ់នងជារយួម្កុរម្បឹកាម្បផភទផ្សងគ្នន សំផៅដ្ល់ទំ កទំ់នងរវាងម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
ជារយួម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  ណដ្លម្ចនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖   

− សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ជ់ាអងគផបាោះផឆ្ន ត្ននការផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹកា
រាជ្ធានី ម្កុរម្បឹកាផខត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាខែឌ ។  

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ធវើការម្បាម្ស័យទកទ់ងណច្បករណំលកពត័្ម៌្ចន និងពិផម្គ្នោះផយបល់
ជារយួម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ ផៅកនុងការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់
របស់ខលួន 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់សនើសំុម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  កនុងការផ ល្ើយត្ប
ផៅនឹងត្ម្រូវការម្បជាពលរដ្ឋ ជាពិផសសត្ម្រូវការ  ណដ្លរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ពំុ់អាច្ប
ម្ចនលទធភាពផ ល្ើយត្បបានកនុងម្កបខែ័ឌ សិទធិអំណាច្ប រុខង្ករ និងធនធានរបស់ខលួន 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ធវើកិច្បាសហការជារយួម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  
ផដ្ើរបជួី្យ ឧបត្ថរាគ្នមំ្ទគ្នន ផៅវញិផៅរក សំផៅផលើកករពស់ការ ត្ល់ផសវា និងការអភិវឌឍ
រូលដាឋ នឱ្យកានណ់ត្ម្ចនម្បសិទធភាព 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ទ់ទួលបាននូវចំ្បែូលណច្បករណំលកជារយួម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ផខត្ត 
ម្កុង ម្សុក ខែឌ  

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ចូ់្បលររួកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ ផៅតារ
ការផសនើសំុ 
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− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ចូ្បលរួរផវទិកា្សពវ្ាយ និងពិផម្គ្នោះផយបល់របស់ម្កុរម្បឹកា
រាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់សនើសំុការគ្នមំ្ទណ ែ្ករដ្ឋបាល បផច្បាកផទស និងធនធានពីម្កុរម្បឹកា
រាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  

− អភបិាលរាជ្ធានី ផខត្តម្តូ្វសម្របសម្រួលរវាងឃុំ សង្កា ត្ពី់រ ឬផម្ច្បើនអំពីបញ្ហា ណារួយ
ណដ្លម្ចនភាពម្បទញម្បទងគ់្នន  ឬម្ចនជ្ផម្ចល ោះជារយួគ្នន  ផហើយណដ្លឃុំ សង្កា ត្ទ់ងំផ ោះ
រនិអាច្បផដាោះម្ស្ថយបាន 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ តាររយៈផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ដាក់ជូ្នអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត និង
ម្កុង ម្សុកនូវដី្កា និងផសច្បកតីសផម្រច្បរបស់ខលួន ផដ្ើរបផីសនើសំុពិនិត្យនីត្ានុកូលភាព៖  
▪ ចំ្បផ ោះម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ក់នុងម្សុក ដាកជូ់្នអភបិាលម្សុក 
▪ ចំ្បផ ោះម្កុរម្បឹកាសង្កា ត្ក់នុងម្កុង ដាកជូ់្នអភបិាលម្កុង  
▪ ចំ្បផ ោះម្កុរម្បឹកាសង្កា ត្ក់នុងរាជ្ធានី ដាកជូ់្នអភបិាលរាជ្ធានី 

− សម្ម្ចប់ដី្កាបទបញ្ហជ ន េ្ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ តាររយៈផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ដាក់ជូ្ន 
អភិបាលរាជ្ធានី ផខត្ត ផដ្ើរបពិីនិត្យនីត្ានុកូលភាព។ សម្ម្ចប់ព័ត្៌ម្ចនលរែិត្ ក់ព័នធ
ការផរៀបចំ្បដី្ការបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់សូរផរើលជំ្ពូកទី៣។  

២.៤.៣ ទំ កទំ់នងជារយួម្កសួង ស្ថថ បន័ អាជាា ធរ និងភាន កង់្កររបស់រដ្ឋ 

ផម្ៅពីទំ កទំ់នងអនតររដ្ឋបាលជារយួម្កុរម្បឹកាម្បផភទដូ្ច្បគ្នន  និងម្បផភទផ្សងគ្នន  ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ម់្ចនទំ កទំ់នងជារយួម្កសួង ស្ថថ បន័ អាជាា ធរ ភាន កង់្កររបស់រដ្ឋ ម្ចនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖   

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អាច្បផធវើទំ ក់ទំនងជា ល្ូវការជារួយរាជ្រដាឋ ភិបាល ម្កសួង ស្ថថ ប័ន 
អាជាា ធរ និងភាន កង់្ករ  របស់រាជ្រដាឋ ភបិាល ម្ពរទងំអងគការជាតិ្ និងអនតរជាតិ្  
តាររយៈអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត 

− ម្កសួង ស្ថថ បន័   អាជាា ធរ និងភាន កង់្ករ  របស់រាជ្រដាឋ ភបិាល ម្ពរទងំអងគការជាតិ្ 
និងអនតរជាតិ្   អាច្បផធវើទំ កទំ់នង និងកិច្បាសហការផដាយផ្ទេ ល់ជារយួម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ត់ារការចាបំាច្ប ់ប៉ាុណនដម្តូ្វជូ្នដំ្ែឹងដ្ល់រដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ដ 

− ម្កសួង ស្ថថ ប័ន អាជាា ធរ និងភាន ក់ង្ករ  របស់រាជ្រដាឋ ភិបាលម្ចនតួ្ ទីកនុងការគ្នមំ្ទ
ការអភវិឌឍសរត្ថភាព និងបផច្បាកផទសដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបធីា ម្បសិទធភាព
ននការបផម្រើផសវាស្ថធារែៈ ការអភវិឌឍរូលដាឋ ន និងការអនុវត្តរុខង្ករ   

− អភបិាលរាជ្ធានី ផខត្តម្តូ្វសហការ និងពិផម្គ្នោះផយបល់ជារយួម្កសួង ស្ថថ បន័ ឬភាន កង់្ករ
 ក់ព័នធ ផដ្ើរបផីដាោះម្ស្ថយបញ្ហា ណដ្លម្ចនភាពម្បទញម្បទង់គ្នន  ឬម្ចនជ្ផម្ចល ោះ កព់ន័ធ
នឹងការផធវើម្បតិ្ភូករមអំណាច្បរបស់រដ្ឋចំ្បផ ោះឃុំ សង្កា ត្់ ឬផសច្បកតីសផម្រច្ប ឬសករមភាព
របស់ម្កសួង ស្ថថ បន័ ឬភាន កង់្ករទងំផ ោះ។  
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២.៤.៤ ការតារដាន ការម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការផធវើអនតរាររន ៍

ការតារដាន និងម្តួ្ត្ពិនិត្យអំពីសករមភាពទូផៅរបស់ឃុំ សង្កា ត្ដូ់្ច្បជាការពិនិត្យនីត្ានុកូលភាព
ននការម្របម់្រងនិងអនុវត្តការង្ករ ការផម្បើម្បាស់សិទធ ិអំណាច្បនិងការបំផពញត្ួ ទី ភារកិច្បារបស់ឃុំ 
សង្កា ត្នី់រយួៗ ការពិនិត្យផរើលការវវិត្តអំពីសរត្ថភាពរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់  ការបា៉ា នម់្បម្ចែអំពីការផធវើ
អនដរាររននិ៍ងការជួ្យ ឧបត្ថរាគ្នមំ្ទចំ្បផ ោះឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបពីម្ងឹងសរត្ថភាពម្របម់្រងការង្ករ ការផម្បើម្បាស់
អំណាច្ប និងការបំផពញតួ្ ទី ភារកិច្បា ម្តូ្វកំែត្ផ់ដាយរដ្ឋរស្តនតីម្កសួងរហាន េ្។  

ការតារដាន ការម្តួ្ត្ពិនិត្យ និងការផធវើអនដរាររនរ៍រួម្ចនការង្ករ៖  

− ផសុើបអផងាត្និងវាយត្នរល 
− ផធវើផសច្បកដីណែ ជំាលាយលកខែ៍អកសរផៅម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ឱ្យបំផពញភារកិច្បាណដ្ល

ច្បាបប់ានត្ម្រូវ 
− ផធវើជំ្នួសកនុងការបនដបំផពញភារកិច្បាណដ្លច្បាបប់ានត្ម្រូវ។ 

ជារយួផនោះ អភបិាលរាជ្ធានី ផខត្តទទួលបានម្បតិ្ភូករមអំណាច្បពីរដ្ឋរស្តនតីម្កសួងរហាន េ្ កនុង
ការតារដាន ការម្តួ្ត្ពិនិត្យ និងការគ្នមំ្ទផលើការផម្បើម្បាស់អំណាច្ប និងការបំផពញតួ្ ទី ភារកិច្បារបស់
រដ្ឋបាល ឃុំ សង្កា ត្។់ ឃុំ សង្កា ត្ណ់ាណដ្លរនិបានបំផពញភារកិច្បាណដ្លច្បាបប់ានត្ម្រូវ រដ្ឋរស្តនតីម្កសួង
រហាន េ្ម្តូ្វផធវើអនតរាររន ៍ផដ្ើរបឱី្យម្ចនការបំផពញ ភារកិច្បាណដ្លច្បាបប់ានត្ម្រូវផ ោះជាប េ ន។់ 

រដ្ឋរស្តនតីម្កសួងរហាន េ្ម្ចនសិទធិរសំ្ថយម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់កនុងករែី៖  

− រដ្ឋរស្តនតីម្កសួងរហាន េ្ផធវើអនតរាររន៍ផហើយ ណត្រិនទទួលបាន លទធ្លចំ្បផ ោះភារកិច្បា
ណដ្លច្បាបប់ានត្ម្រូវ កនុងអំែុង ផពល៦ណខ ផហើយភារកិច្បាណដ្លច្បាបប់ានត្ម្រូវផ ោះ ជាទូផៅ 
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ ោះ រនិអាច្បបំផពញបាន ឬ 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ាផធវើសករមភាព េ្ុយនឹងរដ្ឋធរមនុញ្ញ  េ្ុយនផយបាយរដាឋ ភបិាល។ 

 ក់ព័នធនឹងដំ្ផែើ រការ និងនីតិ្វធីិននការអនុវត្តការង្ករខាងផលើ ម្ចនច្បាប់ និងលិខិត្បទដាឋ ន
រតិ្យុត្ត ក់ព័នធដូ្ច្បខាងផម្ការ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ច្បាបស់ដីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ឆ្ន ២ំ០០១ 
− ច្បាប់សដីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  ឆ្ន ២ំ០០៨ និងច្បាប់

វផិស្ថធករមននច្បាបផ់នោះ 
− ឯកស្ថរបផច្បាកផទសសដីពីទំ កទំ់នងអនតររដ្ឋបាល និងទំ កទំ់នងន េ្កនុងរដ្ឋបាលសម្ម្ចប់

ម្កុរម្បឹការដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 
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− អនុម្កឹត្យផលខ២១៦អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី១៤ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ សដីពីតួ្ ទី ភារកិច្បា និង
ទំ កទំ់នងការង្កររបស់ម្កុរម្បឹកា រែៈអភបិាលផខត្ត ម្កុរម្បឹកា រែៈអភបិាលម្កុង 
និងម្កុរម្បឹកា រែៈអភបិាលម្សុក។ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ជំពកូទ ី៣ 

ការងារត្តូវទ្វើទត្កាយ្ត្រកាស 
ចូលកាន្់តំខ្ណង 
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ជំពូកទី ៣ 
ការងារត្តូវទ្វើទត្កាយ្ត្រកាសចូលកាន្់តខំ្ណង 

កនុងអំែុងផពល១៤នថៃ ផម្កាយពីការម្បកាសលទធ្លជា ល្ូវការននការផបាោះផឆ្ន ត្ ម្តូ្វចាត្ឱ់្យម្ចន
ការម្បជំុ្ជាផលើកដំ្បូងននម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផម្ការអធិបតី្ភាពរស្តនតីម្ចន កណ់ដ្លចាត្ត់ាងំផដាយរដ្ឋរស្តនតី
ម្កសួងរហាន្េ ផដ្ើរបមី្បកាសសុពលភាពសម្ចជ្ិកម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ និងម្បកាសផ ម្ ោះម្បធាន
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ជំ្ទប់ និងផៅសង្កា ត្់រង។ ផដ្ើរបីអនុវត្តការង្ករផនោះ ម្កសួង
រហាន េ្បានផច្បញម្បកាសផលខ១៥០១ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី០៨ ណខរិថុ  ឆ្ន ២ំ០១៧ និងការណែ ំរួយ
ចំ្បនួនផទៀត្ កនុងផគ្នលបំែងផធវើម្បតិ្ភូករមអំណាច្បដ្ល់រដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត កនុងការចាត្ណ់ច្បងដំ្ផែើ រការ
ននកិច្បាម្បជំុ្ផលើកដំ្បូងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អាែត្តិថមី។ កនុងកិច្បាម្បជំុ្ដំ្បូងផនោះ ក៏ម្ចនការម្បរល់ 
ទទួលម្តារដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ពីអធិបតី្ននអងគម្បជំុ្ដ្ល់ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ថ់មី្ងណដ្រ។ 

ជារយួផនោះ ម្ចម្តា២០ ននច្បាបស់ដីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ប់ានកំែត្ថ់្ន រុនចាបផ់ ដ្ើរ
ការង្ករ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗម្តូ្វផរៀបចំ្ប និងអនុរត័្បទបញ្ហជ ន េ្កនុងផដ្ើរបកំីែត្នូ់វវធិានទងំឡាយ
សម្ម្ចបអ់ងគម្បជំុ្ និងរផបៀបរបបផធវើការង្កររបស់ខលួន។ 

កនុងនយ័ដូ្ច្បខាងផលើ ផដ្ើរបធីា និរនតរភាព និងភាពរលូនននការង្កររបស់ម្កុរម្បឹកាអាែត្តិចាស់ 
រកម្កុរម្បឹកាអាែត្តិថមី ការង្ករចាបំាច្បរ់យួចំ្បនួនណដ្លម្កុរម្បឹកាអាែត្តិថមីម្តូ្វផធវើប េ បពី់ការម្បកាស
ចូ្បលកានតំ់្ណែងររួម្ចនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

- ការផរៀបចំ្បបទបញ្ហជ ន េ្កនុង 
- ការបនតការង្ករម្របម់្រង និងដឹ្ក រំដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ណដ្លកនុងផ ោះររួម្ចន៖ 

▪ ការពិភាកា និងពិនិត្យផរើលផែើងវញិផលើរផម្ម្ចង ករមវធីិអភិវឌឍន៍ និងផសវាករម
  របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

▪ ការពិភាកា និងពិនិត្យផែើងវញិផលើរែៈកម្ចម ធិការ ឬរែៈករមការ  របស់
រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

▪ ការអនុវត្តច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន   
- ការផរៀបចំ្បណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្រ់បស់ម្កុរម្បឹកាអាែត្តិថមី 

៣.១ ការនរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃកនុង 

បទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផធវើជាទម្រង់ដី្កា និងម្តូ្វពិភាកា អនុរ័ត្កនុង
កិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្យ់៉ា ងយូរបំ្ុត្កនុងរយៈផពល ៣០នថៃ ប េ បពី់កិច្បាម្បជំុ្ដំ្បូង រុននឹង្ន
ផៅអនុវត្តកិច្បាការផ្សងផទៀត្។ 
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ខលឹរស្ថរននបទបញ្ហជ ន េ្កនុងម្តូ្វណច្បងអំពីលកខខែឌ ចាំបាច្ប់   កនុងការកំែត្់នូវវធិានទំងឡាយ
សម្ម្ចប់ផរៀបច្បំដ្ំផែើ រការម្បជុ្ំ និងរផបៀបរបបផធវើការង្កររបស់ម្កុរម្បឹកា ម្ពរទំងរែៈកម្ចម ធិការ
 ក់ពន័ធ និងម្តូ្វធា ថ្ន ខលឹរស្ថរទងំផ ោះម្សបតារច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

៣.១.១ ការផរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ងបទបញ្ហជ ន្េកនុង 

ម្បធានម្កុរម្បឹកា ម្តូ្វផធវើការណែ ំដ្ល់ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ឱ្យផរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ងបទបញ្ហជ ន េ្
កនុងឱ្យបានឆ្ប ់ផដាយណ ែ្កតាររំរូបទបញ្ហជ ន េ្កនុងដូ្ច្បម្ចនភាជ បផ់ៅកនុងផសច្បកតីណែ ផំលខ០៣២ សែន 
ចុ្បោះនថៃទី១៦ ណខរិថុ  ឆ្ន ២ំ០២២ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីរំរូបទបញ្ហជ ន េ្កនុងថមីរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ ់កប៏ានកំែត្អំ់ពីលកខខែឌ អបបបរម្ចននការផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ ផដាយណែក 
ច្បំផ ោះដ្ំផែើ រការននការផរៀបច្បំបទបញ្ហជ ន្េកនុង ការអនុរ័ត្បទបញ្ហជ ន្េកនុងឃុំ សង្កា ត្់ និងការពិនិត្យ
នីត្ានុកូលភាពដី្ការបទបញ្ហជ ន េ្កនុង ម្តូ្វអនុវត្តតារខលឹរស្ថរណដ្លបានកំែត្់កនុងផសច្បកតីណែ ំផលខ
០១៤ សែន ចុ្បោះនថៃទី០៨ ណខរថុិ  ឆ្ន ២ំ០១៧ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីផសច្បកតីណែ សំតីពីការផរៀបចំ្ប
បទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 

៣.១.២ ការពិនិត្យ និងការអនុរត័្បទបញ្ហជ ន្េកនុង 

ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផរៀបចំ្បដាក់ជូ្នផសច្បកដីម្ ងបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ 
ផៅផរឃុំ ផៅសង្កា ត្រ់បស់ខលួន ផដ្ើរបផីសនើសំុពិនិត្យ និងឯកភាពជាបឋរផលើផសច្បកដីម្ ងផនោះ រុននឹងដាកជូ់្ន
កិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបពិីភាកា និងអនុរត័្ផលើផសច្បកដីម្ ងបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្។់ 

ប េ បពី់ឯកភាពផលើផសច្បកតីម្ ងបទបញ្ហជ ន េ្កនុងណដ្លផរៀបចំ្បផែើងផដាយផសមៀន ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់
ម្តូ្វផរៀបចំ្បផកាោះម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបពិីនិត្យ ពិភាកា និងអនុរត័្ផលើផសច្បកតីម្ ងបទបញ្ហជ ន េ្
កនុងរបស់ខលួន។ កនុងការពិនិត្យ អនុរ័ត្ផនោះ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វណ ែ្កផៅតារខលឹរស្ថរននម្ចម្តា២២ ននច្បាប់
សដីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ណដ្លបានកំែត្ថ់្ន ការម្បជំុ្អនុរត័្បទបញ្ហជ ន េ្កនុងផនោះ នឹងយក
ជាការលុោះម្តាណត្ចំ្បនួនផលើសពី កក់ណាដ លននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ទ់ងំរូល ផហើយម្តូ្វបាន
អនុរ័ត្ផដាយសំផែងភារផម្ច្បើនដាច្ប់ខាត្ននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ទំងរូល។ កនុងការអនុរ័ត្
ផនោះ ម្បសិនផបើម្ចនសំផែងផឆ្ន ត្ផសមើគ្នន សំផែងរបស់អធិបតី្ននអងគម្បជំុ្ម្ចនឧត្តម្ចនុភាព។ 

សំផែងភារផម្ច្បើនដាច្បខ់ាត្ ម្ចននយ័ថ្ន៖ 

- ផបើម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ចំ់្បនួន៥រូប ម្តូ្វម្ចនសម្ចជិ្ក
យ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន៣រូបចូ្បលរួរម្បជំុ្ ផហើយម្តូ្វផបាោះផឆ្ន ត្អនុរ័ត្ផដាយសំផែងយល់ម្ពរ
យ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន៣សំផែង 
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- ផបើម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ចំ្បនួន៧រូប ម្តូ្វម្ចន
សម្ចជិ្កយ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន៤រូបចូ្បលរួរម្បជំុ្ ផហើយម្តូ្វផបាោះផឆ្ន ត្អនុរ័ត្ផដាយសំផែង
យល់ម្ពរយ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន៤សំផែង 

- ផបើម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ចំ់្បនួន៩រូប ម្តូ្វម្ចនសម្ចជិ្ក
យ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន៥រូបចូ្បលរួរម្បជំុ្ ផហើយម្តូ្វផបាោះផឆ្ន ត្អនុរ័ត្ផដាយសំផែងយល់ម្ពរ
យ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន៥សំផែង 

- ផបើម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ចំ្បនួន១១រូប ម្តូ្វម្ចន
សម្ចជិ្កយ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន៦រូបចូ្បលរួរម្បជំុ្ ផហើយម្តូ្វផបាោះផឆ្ន ត្អនុរ័ត្ផដាយសំផែង
យល់ម្ពរយ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន៦សំផែង 

កនុងផពលម្បជំុ្ពិនិត្យ និងអនុរត័្បទបញ្ហជ ន េ្កនុង ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើកំែត្់ផហតុ្កិច្បាម្បជំុ្
ឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងម្តឹ្រម្តូ្វ។ 

ផដាយណែក ណបបបទ និងនីតិ្វធីិននការផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា សូរផរើល ជំ្ពូកទី៤។ 

ផម្កាយពីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ានអនុរត័្បទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រ់ចួ្បផហើយ 
ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវផរៀបច្បំដាក់ជូ្នម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ចុ្បោះហត្ថផលខាផលើដ្ីកាសតីពីបទបញ្ហជ
ន្េកនុងម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់និងម្តូ្វថត្ច្បរលងណច្បកជូ្នម្របស់ម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្ពរទងំម្តូ្វ
ផ ា្ើជូ្នអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  និងរកាទុកជាឯកស្ថរកនុងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ស់្ថរ។ី 

កនុងករែីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ណាអនុរ័ត្បទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ខលួនរិនបានទន់ផពលផវលា
កំែត្់ ៣០នថៃប េ ប់ពីកិច្បាម្បជំុ្ម្បកាសសុពលភាពរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ផ ោះ ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្់ម្តូ្វអនុវត្តតាររំរូបទបញ្ហជ ន េ្កនុងណដ្លភាជ ប់ជារួយផសច្បកតីណែ ផំលខ០១៤សែន ចុ្បោះនថៃទី០៨ 
ណខរិថុ  ឆ្ន ២ំ០១៧ របស់ម្កសួងរហាន្េ សតីពីផសច្បកតីណែ ំសតីពីការផរៀបច្បំបទបញ្ហជ ន្េកនុងរបស់
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ឬអនុវត្តបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ច់ាស់ណដ្លផទើបបញ្ាបអ់ាែត្តិ
ថមីៗផនោះ។   

៣.១.៣ ការពិនិត្យនីត្ានុកូលភាពននបទបញ្ហជ ន្េកនុង 

ដី្កាសដីពីបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លបានអនុរត័្រចួ្បផហើយ ម្តូ្វថត្ច្បរលងចំ្បនួន
រយួច្បាប ់ជូ្នអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត កនុងរយៈផពលយ៉ា ងយូរ០៥នថៃប េ បពី់នថៃអនុរត័្ ផដ្ើរបផីធវើការពិនិត្យ
នីត្ានុកូលភាព។ 

កនុងករែីម្ចនការណែ ឱំ្យណកត្ម្រូវពីអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ម្តូ្វផធវើការពិនិត្យ 
និងណកត្ម្រូវផែើងវញិ ផហើយដាកជូ់្នម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងអនុរត័្កនុងកិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ  ឬវសិ្ថរញ្ញប េ ប។់ 
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រាល់ការណកណម្បបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ម្តូ្វថត្ច្បរលងចំ្បនួនរួយច្បាប់ជូ្ន
អភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត កនុងរយៈផពលយ៉ា ងយូរ០៥នថៃប េ បពី់នថៃអនុរត័្ ផដ្ើរបផីធវើការពិនិត្យនីត្ានុកូលភាព
ផលើខលឹរស្ថរណដ្លបានណកណម្បផ ោះ។ 

៣.២ ការបនតការងារម្រប់ម្រង និងដឹ្កនាំរដ្ឋបាលឃ ំ សងកាត់ 

ប េ បពី់បានអនុរត័្បទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រ់ចួ្បរាល់ផៅនថៃដ្ណដ្ល ឬនថៃប េ ប ់
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វជួ្បម្បជំុ្គ្នន ផធវើការពិនិត្យផលើការង្ករម្របម់្រង និងដឹ្ក រំបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់
ម្ពរទងំការពិនិត្យផរើលផៅផលើរផម្ម្ចង ករមវធីិអភវិឌឍន ៍និងរផម្ម្ចងផសវាករម   ណដ្លផៅផសសសល់
ពីម្កុរម្បឹកាអាែត្តិចាស់ ជាពិផសស ណ ែ្កផលើ របាយការែ៍សផងខបសម្ម្ចបផ់ េ្រម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
អាែត្តិចាស់ផៅឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្តិថមី កនុងផ ោះររួម្ចនដូ្ច្បជា៖ 

- ការង្កររផម្ម្ចង ករមវធីិអភវិឌឍន ៍និងផសវាករម  របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ 
- ការពិនិត្យ ណកសម្រួលរែៈកម្ចម ធិការ ឬរែៈករមការ  របស់ម្កុរម្បឹកា និង 
- ការអនុវត្តច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន   

៣.២.១ ការង្កររផម្ម្ចង ករមវធីិអភវិឌឍន ៍និងផសវាករម  របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

 កព់ន័ធរផម្ម្ចង ករមវធីិអភវិឌឍន ៍និងផសវាករម   ណដ្លគ្នមំ្ទផដាយរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្ល
បានផធវើលទធករមរចួ្បផហើយ ណត្រនិទនប់ានអនុវត្ត ឬកំពុងអនុវត្ត ឬកំពុងសថិត្កនុងកិច្បាសនា ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្អ់ាែត្តិថមមី្តូ្វទទួលអនុវត្តបនតនូវរផម្ម្ចង ករមវធីិអភវិឌឍន ៍និងផសវាករមទងំផនោះ រហូត្ដ្ល់បញ្ាប់
រផម្ម្ចង ឬកិច្បាសនា។ 

ចំ្បផ ោះរផម្ម្ចង ករមវធីិអភិវឌឍន៍ និងផសវាករម  ណដ្លម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អាែត្តិចាស់
បានផលើកផែើង ផហើយរិនទន់បានផធវើលទធករម ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អាែត្តិថមីម្តូ្វផធវើការពិភាកា និង
សម្របសម្រួល ផដ្ើរបអីនុវត្តបនតរហូត្ដ្ល់ផពលផរៀបចំ្បនូវណ្នការអភវិឌឍនរ៍បស់ខលួន ដូ្ច្បម្ចនណច្បងផៅកនុង
ចំ្បែុច្ប ៣.៣។  

សម្ម្ចបរ់ផម្ម្ចង ករមវធីិអភវិឌឍន ៍និងផសវាករម  ណដ្លគ្នមំ្ទផដាយនដ្រូអភវិឌឍន ៍អងគការរនិណរន
រដាឋ ភបិាល និងសងគរសីុវលិ   និងរនិសថិត្ផៅកនុងថវកិារបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់ម្កុរម្បឹកា ឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើ
ការពិភាកាជារយួនដ្រូអភវិឌឍន ៍និងអនក កព់ន័ធ ផដ្ើរបបីនតអនុវត្តរផម្ម្ចងទងំផ ោះ ម្សបតារផគ្នលការែ៍
របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់និងសំែូរពររបស់នដ្រូអភវិឌឍន ៍អងគការរនិណរនរដាឋ ភបិាល និងសងគរសីុវលិ
ទងំផ ោះ។ 

រផម្ម្ចង ករមវធិីអភិវឌឍន៍ និងរផម្ម្ចងផសវាករមទំងផ ោះ ផម្កាយពីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ាន
សផម្រច្បរចួ្ប ម្តូ្វជូ្នពត័្ម៌្ចនជាប េ នដ់្ល់អភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត នដ្រូអភវិឌឍន ៍អងគការរនិណរនរដាឋ ភបិាល 
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និងសងគរសីុវលិអំពីការសផម្រច្បចិ្បត្តរបស់ខលួន និងម្តូ្វបិទ្ាយភាល រនូវផសច្បកតីសផម្រច្បផនោះផៅផលើកាត រ
ពត័្ម៌្ចនរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

ទនេឹរនឹងការពិភាកាពិនិត្យផែើងវញិនូវរផម្ម្ចង ករមវធីិអភិវឌឍន៍ និងរផម្ម្ចងផសវាករម  
ខាងផលើ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ក់ម៏្តូ្វយកចិ្បត្តទុកដាកអ់នុវត្តការង្ករចាបំាច្បប់ េ នរ់យួផទៀត្ ដូ្ច្បជា៖ 

− សម្របសម្រួល និងផរៀបចំ្បណបបបទផសនើត្រាល់រំរូហត្ថផលខាផែើងវញិផៅរត្ គ្នរ និង
ធ គ្នរ កព់ន័ធ ណដ្លម្ចនរែនីរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់

− ផធវើការពិនិត្យ ផ េ្ៀងផ្ទេ ត្់បញ្ជ ីស្ថរផពើភ័ែឌ ម្ទពយសរបត្តិ ស្ថច្ប់ម្បាក់ណដ្លម្ចនកនុងផបឡា
របស់ឃុំ សង្កា ត្ ់ស្ថច្បម់្បាកណ់ដ្លម្ចនផៅកនុងរែនីរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ផ់ៅរត្ គ្នរ 
និងធ គ្នរ   បញ្ជ ីបុរគលិក ឯកស្ថរ និងកិច្បាសនា   ណដ្លម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
អាែត្តិចាស់បានចុ្បោះហត្ថផលខា និងណដ្លផៅម្ចនសុពលភាព ផដ្ើរបមី្របម់្រងកិច្បាសនា
ផនោះ រហូត្ដ្ល់បញ្ាប។់ 

៣.២.២ ការបផងាើត្ ការណកសម្រលួរែៈកម្ចម ធិការ ឬរែៈករមការ  របស់ម្ករុម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់

រែៈកម្ចម ធិការ ឬរែៈករមការជាកាត្ពវកិច្បា រឺជារែៈកម្ចម ធិការ ឬរែៈករមការ ណដ្ល
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ម្តូ្វបផងាើត្ផែើងផដាយណ ែ្កតារលកខខែឌ ត្ម្រូវននច្បាប់ អនុម្កឹត្យ និងលិខិត្
បទដាឋ ន   កនុងផ ោះ ម្ចនជាអាទិ៍ រែៈកម្ចម ធិការកស្ថងណ្នការ និងថវកិា រែៈករមការលទធករម 
និងរែៈកម្ចម ធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរ។ 

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អាែត្តិថមីម្តូ្វពិនិត្យផរើលផែើងវញិនូវសម្ចជិ្កភាពរែៈកម្ចម ធិការ ឬ 
រែៈករមការណដ្លជាសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ត្ប៉ាុផណាណ ោះ។ កនុងករែីសម្ចជិ្ករែៈកម្ចម ធិការ ឬ
រែៈករមការរូបណារយួជាសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លរនិបានជាបផ់ឆ្ន ត្បនតផទៀត្ ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្តិថមី ម្តូ្វផម្ជ្ើសផរ ើសសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាថមីណដ្លជាបផ់ឆ្ន ត្ឱ្យជំ្នួស ម្សបផៅតារនីតិ្វធីិ 
តាររយៈការផច្បញផសច្បកតីសផម្រច្បរបស់ឃុំ សង្កា ត្។់ 

ផដាយណែក ចំ្បផ ោះរែៈកម្ចម ធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
អាែត្តិថមី ម្តូ្វផម្ជ្ើសផរ ើសអនកទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្ ់តារករែី ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ករែីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនសម្ចជិ្កណត្រយួរូបជាស្តសតី ផហើយរិនម្តូ្វបានណត្ងតាងំ
ជាផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ឬជាជំ្ទបទី់១ ផៅសង្កា ត្រ់ងទី១ សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាជាស្តសតីរយួរូបផ ោះ 
ម្តូ្វបានផម្ជ្ើសផរ ើសជាអនកទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្ ់

− ករែីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនសម្ចជិ្កជាស្តសតី ផលើសពីរួយរូប ផហើយរិនម្តូ្វបាន
ណត្ងតាំងជាផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ឬជាជំ្ទប់ទី១ ផៅសង្កា ត្់រងទី១ ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្់ម្តូ្វផកាោះម្បជំុ្ម្កុរម្បឹការបស់ខលួន ផដ្ើរបសីផម្រច្បផម្ជ្ើសផរ ើសសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកា
ជាស្តសតីរយួរូប ជាអនកទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្ ់
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− ករែីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនសម្ចជិ្កណត្រួយរូបជាស្តសតី ផហើយម្តូ្វបានណត្ងតាំងជា
ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ឬជាជំ្ទបទី់១ ផៅសង្កា ត្រ់ងទី១ ឬកនុងករែីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ពំុ់ម្ចន
សម្ចជិ្កជាស្តសតី ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្តូ្វសម្របសម្រួលផម្ជ្ើសផរ ើសថ្នន ក់ដឹ្ក ភូំរិ (ផរភូរិ 
ឬអនុម្បធានភូរី ឬសម្ចជិ្កភូរិ) ជាស្តសតីរួយរូបណដ្លម្ចនសរត្ថភាព និងបទពិផស្ថធន៍
កិច្បាការផសវាសងគរ សម្ម្ចបផ់ធវើជាអនកទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្ ់ផហើយ
ដាកជូ់្នកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងអនុរត័្។ 

រា៉ាងផទៀត្ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្តិថមីកអ៏ាច្បផធវើការពិនិត្យផរើលផែើងវញិ និងវាយត្នរលអំពី
ភាពចាបំាច្ប ់ឬរនិចាបំាច្បន់នរែៈកម្ចម ធិការ និងឬរែៈករមការ  ណដ្លម្ចនជាធរម្ចន។ កនុងករែី
ណដ្លម្កុរម្បឹកាអាែត្តិថមីយល់ផឃើញថ្ន រែៈកម្ចម ធិការ ឬរែៈករមការម្ចនភាពចាបំាច្ប ់ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្តិថមីអាច្បបនតនិរនតភាពការង្កររបស់រែៈកម្ចម ធិការ ឬរែៈកម្ចម ការទងំផ ោះជាបនតផទៀត្ 
ផដាយម្គ្ននណ់ត្ផធវើការផ្ទល ស់បតូរសម្ចសភាព ណដ្លជាសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លរនិជាបផ់ឆ្ន ត្ ផដាយ
ដាកជំ់្នួសសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាថមីណដ្លជាបផ់ឆ្ន ត្ ឬចាបំាច្បម់្តូ្វផធវើការផរៀបចំ្បសម្ចសភាពរែៈកម្ចម ធិការ 
ឬរែៈករមការជាថមីផែើងវញិទំងម្សុង ផដាយណ ែ្កផៅតារការពិភាកា សផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកា។ 
ចំ្បផ ោះរែៈកម្ចម ធិការ ឬរែៈកម្ចម ការណដ្លម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្យ់ល់ផឃើញថ្នរនិចាបំាច្ប ់ម្កុរម្បឹកា
អាច្បរសំ្ថយផចាលបានផៅតារការសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 

៣.២.៣ ការអនុវត្តច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន   

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្តិថមីម្តូ្វអនុវត្តឱ្យបានម្តឹ្រម្តូ្វផៅតារច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន   
ណដ្លម្ចនជាធរម្ចន កនុងការចាត្ណ់ច្បងការង្ករផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន។ 

ម្កុរម្បឹកាអាែត្តិថមី ម្តូ្វបនតអនុវត្តដី្កា ផសច្បកតីសផម្រច្ប និងលិខិត្បទដាឋ ន  របស់ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្តិចាស់ឱ្យបានម្តឹ្រម្តូ្វ និងម្ចនម្បសិទធភាព រហូត្ដ្ល់ម្ចនដី្កា ផសច្បកតីសផម្រច្ប ឬលិខិត្
បទដាឋ នថមីរកជំ្នួស ឬម្តូ្វបានណកសម្រួលម្សបតារនីតិ្វធីិជាធរម្ចន។ 

៣.៣ ការនរៀបចំណទនការអភិវឌ្ឍន៍របស់ម្ក រម្បឹក្ែាឃ ំ សងកាត់ 

ប េ បពី់ការអនុរត័្បទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកា និងចាត្ណ់ច្បងការបនតនិរនតរភាពការង្ករដូ្ច្បម្ចន
ណច្បងកនុងចំ្បែុច្ប ៣.២ កនុង រម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្តូ្វចាត្ណ់ច្បងផរៀបចំ្បណ្នការអភវិឌឍន៍
រយៈផពលម្បាំឆ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អាែត្តិថមី កនុងផគ្នលបំែងកំែត្់នូវទសសនវស័ិយ ករមវធីិ 
និងកិច្បាអភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់។ ណ្នការអភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វម្សបផៅនឹងណ្នការអភិវឌឍន៍ផសដ្ឋកិច្បា 
សងគរកិច្បារបស់ជាតិ្ និងម្តូ្វអនុរ័ត្យល់ម្ពរផដាយម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់កនុងឆ្ន ទីំ១ ននអាែត្តិរបស់
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់(ម្ចម្តា៦១ និង៦២ ននច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្)់។ នីតិ្វធីិលរែតិ្
សម្ម្ចបផ់រៀបចំ្បណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្ ់សូរផរើលជំ្ពូកទី៥។ 

  



 

 

 

 

 

 

 

ជំពកូទ ី៤ 

កិចចត្រជ ំត្កុម្ត្រឹកាឃ  ំសងាា ត់
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ជំពូកទី ៤ 
កិចចត្រជ ំត្កមុ្ត្រឹកាឃ  ំសងាា ត់ 

ម្ចម្តា២១ននច្បាប់សតីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់បានកំែត្់ថ្ន ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
ម្តូ្វផធវើការម្បជំុ្យ៉ា ងតិ្ច្បរយួដ្ងកនុងរយួណខ។ 

ផសច្បកតីណែ ំផលខ០៣២សែន ចុ្បោះនថៃទី១៦ ណខរិថុ  ឆ្ន ២ំ០២២ របស់ម្កសួងរហាន េ្
សតីពីរំរូបទបញ្ហជ ន េ្កនុងថមីរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់កប៏ានកំែត្់អំពីលកខខែឌ អបបបរម្ចននការផរៀបចំ្ប
កិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 

៤.១ ម្បនភទកិចចម្បជ ំ និងនរោលការែ៍សំ្ាន់ៗ 

ណ ែ្កតារច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្ត កព់ន័ធ កិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្ចន០២
ម្បផភទរឺ កិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ  និងកិច្បាម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ។ 

 កិច្បាម្បជុ្ំស្ថរញ្ញ  ជាកិច្បាម្បជុ្ំណដ្លម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវផធវើតារកាលកំែត្់ជាក់លាក់ តាររយៈ
ការផរៀបចំ្បម្បតិ្ទិនកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា។ 

 កិច្បាម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ  ជាកិច្បាម្បជំុ្ណដ្លម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អាច្បផរៀបចំ្បផែើងផៅផពលណាក៏បាន 
តារការចាបំាច្ប។់ 

 ផគ្នលការែ៍សំខាន់ៗ កនុងការផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា ម្តូ្វបានកំែត្ ់ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

−  ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើការម្បជំុ្ស្ថរញ្ញយ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួនរយួដ្ងកនុងរយួណខ 
−  កិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់រនិម្តូ្វម្បារពធផធវើផែើងរុន ២៥នថៃ និងផលើស

ពី៣៥នថៃ ប េ បពី់កិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ ផលើករុនផែើយ 
− កនុងករែីចាបំាច្ប ់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បផធវើការម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ  ផដ្ើរបពិីភាកាផលើការង្ករ 

ណដ្លម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ានកំែត្ថ់្នជាកិច្បាការពិផសស ឬកិច្បាការប េ នច់ាបំាច្ប ់
−  កិច្បាម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ ម្តូ្វម្បារពធផែើងកនុងអំែុងផពល០៣នថៃ ប េ ប់ពីម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ 

សង្កា ត្់សផម្រច្បឱ្យម្ចនការផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ ផនោះ ឬប េ ប់ពីសម្ចជិ្កចំ្បនួន១/៣ 
យ៉ា ងតិ្ច្បននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាទំងរូលផសនើសំុឱ្យផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ។ ការសផម្រច្ប 
ឬការផសនើសំុឱ្យម្ចនកិច្បាម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ ម្តូ្វបញ្ហជ កពី់រូលផហតុ្សរម្សប 

−  រាល់កិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វអផញ្ជ ើញតំ្ណាង 
២រូប ននរែៈកម្ចម ធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរ និងម្បធានរែៈកម្ចម ធិការ
  របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបចូី្បលររួកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 
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រាល់កិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើជាស្ថធារែៈ និងម្ចនលកខែៈម្បជាធិបផត្យយ។ 
ជារយួផនោះ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បចាត្ឱ់្យម្ចនកិច្បាម្បជំុ្ជាសម្ចៃ ត្ប់ាន ផដ្ើរបពិីភាកាផលើបញ្ហា ដូ្ច្បជា៖ 

▪ ការដាកវ់និយ័ ឬបញ្ឈបស់ម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
▪ អំពីបញ្ហា សនដិសុខកនុងឃុំ សង្កា ត្ ់
▪ អំពីការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចងផដ្ើរបផីធវើលទធករមអវីរយួ 
▪ ការផរៀបចំ្បសំែំុផរឿងផដ្ើរបតី្វា៉ា ឬការ រកដីអវីរយួ 
▪ ការផដាោះម្ស្ថយបញ្ហា ណដ្ល កព់ន័ធនឹងកិត្ដិយសបុរគល។ល។ 

កនុងកិច្បាម្បជំុ្សម្ចៃ ត្់ម្ចនណត្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ និងផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ណត្ប៉ាុផណាណ ោះណដ្លម្ចន
សិទធិចូ្បលររួកនុងអងគម្បជំុ្។ 

៤.២ ការនរៀបចំម្បតិទិនកិចចម្បជ ំសារញ្ញរបស់ម្ក រម្បឹក្ែា 

 ផៅផដ្ើរអាែត្តិផម្កាយពីការម្បកាសចូ្បលកាន់ត្ំណែង ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្ត្ូវផរៀបច្បំ និង
អនុរត័្ម្បត្ិទិនននកិច្បាម្បជុ្ំស្ថរញ្ញ របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ស់្ថរ។ី កនុងផ ោះ ផដាយម្ចនផសមៀនឃុំ 
សង្កា ត្ជ់ាជំ្នួយការកិច្បាការផនោះម្តូ្វអនុវត្តដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវអនុរ័ត្ម្បត្ិទិនននកិច្បាម្បជុ្ំស្ថរញ្ញ របស់ខលួនសម្ម្ចប់កិច្បាម្បជំុ្ 
រយៈផពល ១២ណខ រិនឱ្យហួសពីកិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ ផលើកទី២ និងម្បតិ្ទិនសម្ម្ចប់កិច្បាម្បជំុ្
ផលើកផម្កាយៗផទៀត្កនុងរយៈផពល ១២ណខរតងៗ ផដាយម្តូ្វបញ្ហជ ក់អំពីកាលបរផិច្បេទ និង
ទីកណនលងឱ្យបានជាកល់ាក ់

−  ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗម្តូ្វ្សពវ្ាយជាស្ថធារែៈនូវម្បតិ្ទិនននកិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ
របស់ខលួនកនុងរយៈផពលរនិឱ្យផលើសពី ០៣នថៃ ប េ បពី់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ានអនុរត័្។ 

៤.៣ ដំ្នែើរការនរៀបចំកិចចម្បជ ំ 

ការផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្ចន៣ដំ្ណាកក់ាល ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការផម្ត្ៀរផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្  
− អំែុងផពលកិច្បាម្បជំុ្ និង 
− ការង្ករផម្កាយកិច្បាម្បជំុ្។  

៤.៣.១ ការផម្ត្ៀរផរៀបចំ្បកិច្បាម្បជំុ្ 

 កនុងដ្ំណាកក់ាលផនោះ ការង្ករសំខាន់ៗ ម្ចន៣រឺ ការកំែត្រ់ផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជុ្ំ ការផរៀបចំ្ប
លិខិត្អផញ្ជ ើញ និងការ្សពវ្ាយ។ 
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ក. ការកំែត្រ់ផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្  

 ការកំែត្់រផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាដំ្ណាក់កាលដំ្បូងដ្៏សំខាន់ៗ 
ផដ្ើរបអីាច្ប្នផៅអនុវត្តកិច្បាការ  ជាបនតផទៀត្។ ផដាយម្ចនការពិភាកា និង ត្ល់ផយបល់ពីផរឃុំ 
ផៅសង្កា ត្ ់ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វ ត្ួច្បផ ត្ើរផរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ងរផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ ផហើយដាក់ ល្ងផរឃុំ 
ផៅសង្កា ត្់ ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្។ 

 ការម្បរូលម្បធានបទសម្ម្ចប់ផរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ងរផបៀបវារៈ អាច្បផធវើផែើង ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការផយងផៅផលើកំែត្់ផហតុ្កិច្បាម្បជំុ្ផលើករុន 
− បញ្ហា ណដ្លម្តូ្វពិភាកា និងផដាោះម្ស្ថយចំ្បផ ោះរុខ 
− ការផសនើពីសម្ចជ្ិកម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ផដាយសម្ចជ្ិកម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ច្បំនួន 

១/៣ ននសម្ចជ្ិកម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ទំងរូលម្ចនសិទធិផសនើសំុដាក់បញ្ាូ លនូវបញ្ហា
  ណដ្លសថិត្កនុងរងវង់ត្ួ ទី រុខង្ករ និងអំណាច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាផៅកនុងរផបៀបវារៈ
ននកិច្បាម្បជំុ្។ ការផសនើសំុដាកប់ញ្ាូ លបញ្ហា   ផៅកនុងរផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ ម្តូ្វម្ចន កយ
សំុ ណដ្លភាជ ប់ជារួយនូវ របាយការែ៍ជាលាយលកខែ៍អកសរផហើយណដ្លម្ត្ូវ្ដល់ជ្ូន
ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់តាររយៈផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ កនុងរយៈផពលយ៉ា ងត្ិច្ប ០២
នថៃរុនការម្បជំុ្ចាប់ផ ដ្ើរ 

− ផម្ៅពីផនោះ ម្បជាពលរដ្ឋណដ្លរស់ផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្់ក៏អាច្បផសនើសំុឱ្យម្បធានម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្់បញ្ាូ លបញ្ហា រួយឬផម្ច្បើនផៅកនុងរផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជុ្ំម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
របស់ខលួនតារផគ្នលការែ៍ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 
▪ ច្បំផ ោះឃុំ សង្កា ត្់ណដ្លម្ចនម្បជាពលរដ្ឋត្ិច្បជាងច្បំនួន ៦,០០០ ក់ ម្ត្ូវម្ចន

ម្បជាពលរដ្ឋចាប់ពី ៥០ ក់ផែើងផៅ ផទើបអាច្បផសនើសំុឱ្យម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ប់ញ្ាូ លបញ្ហា រយួឬផម្ច្បើនផៅកនុងរផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
របស់ខលួន 

▪ ចំ្បផ ោះឃុំ សង្កា ត្់ណដ្លម្ចនម្បជាពលរដ្ឋចាប់ពីចំ្បនួន ៦,០០១ ក់ ដ្ល់ចំ្បនួន
៣០,០០០ ក ់ម្តូ្វម្ចនម្បជាពលរដ្ឋចាបពី់ ១០០ កផ់ែើងផៅ ផទើបអាច្បផសនើសំុឱ្យ
ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ញ្ាូ លបញ្ហា រយួ ឬផម្ច្បើនផៅកនុងរផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្
ម្កុរម្បឹកា ឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន 

▪ ចំ្បផ ោះឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លម្ចនម្បជាពលរដ្ឋចាបពី់ចំ្បនួន ៣០,០០១ កផ់ែើងផៅ ម្តូ្វម្ចន
ម្បជាពលរដ្ឋចាប់ពី ១៥០ ក់ ផែើងផៅផទើបអាច្បផសនើសំុឱ្យម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ប់ញ្ាូ លបញ្ហា រយួឬផម្ច្បើនផៅកនុងរផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
របស់ខលួន។ 
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ផម្ៅពីរផបៀបវារៈណដ្លបាន ត្ួច្បផ ត្ើរ ឬផសនើ សំុបញ្ាូ លដូ្ច្បម្ចនផរៀបរាប់ខាងផលើ ជាផគ្នលការែ៍ 
រផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញចាំបាច្ប់ម្តូ្វម្ចន៖  

− ការពិនិត្យផែើងវញិ និងអនុរ័ត្កំែត្់ផហតុ្ននអងគម្បជំុ្ផលើករុន 

− ការពិភាកា និងអនុរត័្កិច្បាការណដ្លបានអនុវត្តកនុងណខ កិច្បាការណដ្លផៅផសសសល់ និង
ទិសផៅការង្ករណខប េ ប់ 

− ការពិភាកា និងអនុរត័្ផលើឯកស្ថរណដ្លបានម្បរល់ជូ្នសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
រួរម្ចន៖ 
▪ ស្ថថ នភាពននការម្របម់្រងផម្បើម្បាស់រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់និងចំ្បែូល ចំ្បណាយថវកិា

ឃុំ សង្កា ត្់ 
▪ ស្ថថ នភាពននការអនុវត្តរផម្ម្ចង  ផដាយរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ 
▪ ឯកស្ថរផ្សងៗផទៀត្ 

− បញ្ហា ផ្សងៗ។ 

ខ. ការផរៀបចំ្បលិខិត្អផញ្ជ ើញ  

ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយម្ចនផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ជ់ាជំ្នួយការ ម្តូ្វចាត្ណ់ច្បងផរៀបចំ្ប និង
ណបងណច្បកលិខិត្អផញ្ជ ើញដ្ល់ម្របស់ម្ចជិ្កម្កុរម្បឹការបស់ខលួន ផៅតារផគ្នលការែ៍ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

− ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ជ់ាអនកផកាោះអផញ្ជ ើញសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹការបស់ខលួនឱ្យចូ្បលររួ
កនុងម្រប់កិច្បាម្បជុ្ំរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់។ កនុងករែីម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
រនិអាច្បផកាោះអផញ្ជ ើញម្បជំុ្បានផដាយស្ថរកាលៈផទសៈពិផសស ឬអវត្តម្ចនរបស់ម្បធាន
ម្កុរម្បឹកា ជ្ំទប់ ឬផៅសង្កា ត្់រងតារឋា នុម្ករ អាច្បផកាោះអផញ្ជ ើញម្បជុ្ំម្កុរម្បឹកា
ម្សបតារច្បាប់ និងលិខិត្បទដាឋ នកំែត្់ 

−  ម្រប់កិច្បាម្បជុ្ំរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវម្ចនលិខិត្អផញ្ជ ើញណដ្លម្ត្ូវម្បរល់ជូ្ន
សម្ចជិ្កម្រប់រូបននម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់កនុងរយៈផពល ០៣នថៃ រុនកិច្បាម្បជំុ្ចាប់ផ ដ្ើរ 

−  លិខិត្អផញ្ជ ើញម្តូ្វបញ្ហជ កពី់ទីកណនលង ផពលផវលា នថៃ ណខ ឆ្ន  ំរផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ ម្ពរទងំ
ម្តូ្វភាជ បជ់ារយួនូវឯកស្ថរ  ម្បសិនផបើម្ចន។ តារច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្់ ទីកណនលងននកិច្បាម្បជំុ្រឺស្ថលាឃុំ សង្កា ត្់ ឬកនុងករែីចាបំាច្ប់អធិបត្ីននអងគម្បជំុ្
អាច្បផម្ជ្ើសផរ ើសយកកណនលងណារួយកនុងឃុំ សង្កា ត្់របស់ខលួនផដ្ើរបមី្បជំុ្ 

− ករែីម្ចនបញ្ហា ប េ នផ់កើត្ម្ចនផែើងផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្ ់ការផកាោះអផញ្ជ ើញម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ
អាច្បបនថយរកម្តឹ្ររយៈផពល ០៦ផម្ច៉ា ងយ៉ា ងតិ្ច្បរុនការម្បជំុ្ចាប់ផ ដ្ើរ។  
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រ. ការ្សពវ្ាយអំពីកិច្បាម្បជំុ្ដ្ល់ស្ថធារែជ្ន 

 ជាទូផៅ កិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើផែើងជាស្ថធារែៈ ផលើកណលងណត្កិច្បាម្បជំុ្សម្ចៃ ត្់
ដូ្ច្បបានផរៀបរាបក់នុងចំ្បែុច្ប ៤.១ ខាងផលើ។ ផហតុ្ផនោះ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយម្ចនផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់
ជំ្នួយការម្តូ្វចាត្ណ់ច្បងការ្សពវ្ាយអំពីកិច្បាម្បជំុ្ដ្ល់ស្ថធារែជ្នតារផគ្នលការែ៍ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

− បិទ្ាយកាលបរផិច្បេទ និងទីកណនលងម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ផៅផលើកាដ រពត័្ម៌្ចន
ស្ថធារែៈផៅស្ថលាឃុំ សង្កា ត្ ់និងតារកណនលងស្ថធារែៈម្របភូ់រកិនុងឃុំ សង្កា ត្ ់

− សម្ម្ចបកិ់ច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ  ផពលផវលាននការបិទ្ាយម្តូ្វផធវើផែើងកនុងរយៈផពល ៤៨ផម្ច៉ា ង
យ៉ា ងតិ្ច្បរុនកិច្បាម្បជំុ្ចាបផ់ ត្ើរ។ 

៤.៣.២ អំែុងផពលកិច្បាម្បជំុ្  

ក. អធិបតី្ននកិច្បាម្បជំុ្ 

 ណ្ែកតារច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ នរត្ិយុត្តជាធរម្ចន ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផធវើជា
អធិបតី្ផៅម្របកិ់ច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន។ យ៉ា ងណារញិ ករែីផលើកណលងរយួចំ្បនួន
ម្តូ្វបានកំែត្ដូ់្ច្បខាងផម្ការ៖  

− កនុងករែីម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់វត្ដម្ចន ជំ្ទបទី់១ ឬផៅសង្កា ត្រ់ងទី១ ម្តូ្វផធវើជា
អធិបតី្ននអងគម្បជំុ្ 

− កនុងករែីម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ជំ្ទបទី់១ឬផៅសង្កា ត្រ់ងទី១ អវត្ដម្ចន ជំ្ទបទី់២
ឬផៅសង្កា ត្រ់ងទី២ ម្តូ្វផធវើជាអធិបតី្ននអងគម្បជំុ្ 

− ម្បសិនផបើម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ឬជំ្ទប់ទី១ ឬផៅសង្កា ត្់រងទី១ ឬជំ្ទប់ទី២ ឬ
ផៅសង្កា ត្់រងទី២អវត្ដម្ចន ប៉ាុណនដសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនវត្ដម្ចនម្រប់ចំ្បនួន
អាច្បដ្ំផែើ រការម្បជុ្ំបាន ផដាយកិច្បាម្បជុ្ំម្ត្ូវផម្ជ្ើសផរ ើសសម្ចជ្ិកណាម្ចន ក់ផធវើជាអធិបតី្
ននអងគម្បជំុ្។ 

បញ្ហជ ក៖់ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ម្តូ្វផធវើលិខិត្ផ េ្រសិទធិជាលាយលកខែ៍អកសរ ផដ្ើរបមី្បរល់សិទធិផៅឱ្យ
ជំ្ទប ់ផៅសង្កា ត្រ់ងតារឋា នុម្ករឱ្យផធវើជាផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ស់ដីទី កនុងអំែុងផពលណដ្លផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់
អវត្តម្ចន។ 

ខ. កូរ ៉ាុរ 

កិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បម្បម្ពឹត្ដផៅផៅបានលុោះម្តាណាណត្ម្ចនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្់ផលើសពី ក់កណាដ លននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ទំងរូលចូ្បលរួរផៅកនុងកិច្បាម្បជំុ្ផ ោះ។ 
ចំ្បនួនម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ផលើសពី ក់កណាដ លននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ទំងរូល ម្ចនដូ្ច្ប
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ខាងផម្ការ៖ 

ចំ្បននួសម្ចជិ្កម្ករុ
ម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់

ចំ្បននួសម្ចជិ្កម្ករុម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្ចូ់្បលររួយ៉ា ងតិ្ច្ប 

៥ រូប ៣ រូប 
៧ រូប ៤ រូប 
៩ រូប ៥ រូប 
១១ រូប ៦ រូប 

រ. ដំ្ផែើ រការកិច្បាម្បជំុ្ 

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វដំ្ផែើ រការម្បជំុ្តារករមវធីិ ណដ្លម្ចនតារលំដាបលំ់ផដាយដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ពិនិត្យកូរ ៉ាុរសម្ម្ចបក់ារម្បជំុ្ 
− ពិនិត្យនិងអនុរត័្រផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ 
− ដំ្ផែើ រការរតងរយួចំ្បែុច្ប  ៗផៅតាររផបៀបវារៈននកិច្បាម្បជំុ្ណដ្លបានអនុរត័្ផដាយអងគម្បជំុ្។ 

ផដ្ើរបធីា ឱ្យដំ្ផែើ រការននកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្បម្ពឹត្តផៅផដាយរលូន សណាត បធ់ាន ប ់
និងរផបៀបផរៀបរយ ផគ្នលការែ៍ និងរផបៀបរបបម្បជំុ្ណដ្លម្តូ្វម្បកានខ់ាជ បម់្ចនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

−  សម្ចជិ្កម្រប់រូបននម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនសិទធិបផញ្ាញរតិ្ផយបល់ និងផបាោះផឆ្ន ត្
អនុរត័្ផៅម្របកិ់ច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់

−  ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់និងបុរគលិកផ្សងផទៀត្ណដ្លណត្ងតាងំផដាយម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្ចន
សិទធិចូ្បលរួរ និងអាច្បបផញ្ាញរត្ិផយបល់កនុងកិច្បាម្បជុ្ំរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ត់ារ
ការសផម្រច្បរបស់ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ប៉ាុណនដពំុម្ចនសិទធិផបាោះផឆ្ន ត្ផែើយ 

− អធិបត្ីននអងគម្បជុ្ំម្ត្ូវធា ឱ្យកិច្បាម្បជុ្ំរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្បម្ពឹត្ដផៅកនុង
លកខែៈម្បជាធិបផត្យយ ម្ចនរផបៀបផរៀបរយ និងគ្នម នការរខំាន។ សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ម់្ចន ក់ៗ  ម្ចនសិទធិផធវើការបផញ្ាញរតិ្ផយបល់ផដាយផសរផីដាយពំុម្ចនការភយ័ខាល ច្ប ឬ
ការបំភិត្បំភ័យផែើយ។ យ៉ា ងណារិញ ការបផញ្ាញរតិ្ផយបល់កនុងអងគម្បជំុ្របស់សម្ចជិ្ក
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្របរូ់បរនិម្តូ្វ េ្ុយនឹងរដ្ឋធរមនុញ្ញ  ច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្ត
បានផែើយ 

− អធិបតី្ននអងគម្បជំុ្ម្តូ្វធា ឱ្យម្ចនសរភាពចំ្បផ ោះសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ទ់ងំអស់ 
− សម្ចជិ្កម្ចន ក់ៗ ននកិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លម្ចនបំែងបផញ្ាញរតិ្ផយបល់ 

ម្តូ្វផលើកនដ្សំុការអនុញ្ហញ ត្ពីម្បធានអងគម្បជំុ្ 
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− រយៈផពលបផញ្ាញរតិ្របស់សម្ចជិ្កម្ចន ក់ៗ  កនុងរយួផលើកៗរនិផលើសពី១៥ ទី ផហើយម្តូ្វ
ម្ចនរតិ្ផយបល់ណត្ពីម្បធានបទណដ្លកំពុងពិភាកា។ ម្បធានអងគម្បជំុ្អាច្បអនុញ្ហញ ត្បណនថរ
រយៈផពល៥ ទីផទៀត្បាន ម្បសិនផបើយល់ផឃើញថ្នម្ចនម្បផយជ្ន៍ដ្ល់ម្បធានបទណដ្ល
កំពុងពិភាកា។ ការបណនថរផនោះអាច្បអនុញ្ហញ ត្ឱ្យបនតបាន ០២ដ្ងកនុងម្បធានបទដ្ណដ្ល។ 

− កនុងករែីសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រូ់បណា ម្ចនរតិ្ផយបល់ផម្ៅម្បធានបទ ម្បធាន
អងគម្បជំុ្ម្តូ្វរលឹំកឱ្យម្ចនរតិ្ផយបល់ណត្ពីម្បធានបទណដ្លកំពុងពិភាកា។ កនុងករែីណដ្ល
ម្បធានផម្កើនរលឹំកផហើយសម្ចជិ្កផ ោះផៅណត្ពំុម្ពរអនុវត្តតារការណែ ំរបស់ម្បធាន
អងគម្បជំុ្ ម្បធានអងគម្បជំុ្ម្ចនសិទធ ិដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

▪ បញ្ឈបក់ារម្ចនរតិ្ផយបល់របស់សម្ចជិ្កផ ោះ 
▪ កនុងករែីផៅណត្បនដច្បផច្បសរងឹរូសត្ផៅផទៀត្ ម្បធានអងគម្បជំុ្អាច្បបផែត ញសម្ចជិ្ក

រូបផ ោះ ផច្បញពីអងគម្បជំុ្សម្ម្ចបរ់ផបៀបវារៈណដ្លកំពុងពិភាកាផ ោះ។ 
▪ ចំ្បផ ោះរផបៀបវារៈផ្សងពីផនោះ សម្ចជិ្កណដ្លម្តូ្វបផែត ញផច្បញផ ោះ ម្ចនសិទធិចូ្បលររួ

ម្បជំុ្ជាធរមតាវញិបាន។  

ឃ. ការផធវើផសច្បកតីសផម្រច្បផៅកនុងអងគម្បជំុ្ 

−  ម្របក់ារផធវើផសច្បកដីសផម្រច្បផៅកនុងកិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លអាច្បចាត្ទុ់កជា
បានការលុោះម្តាណត្ផសច្បកដីសផម្រច្បផ ោះ ម្តូ្វបានអនុរត័្ផដាយសំផែងភារផម្ច្បើនដាច្ប់ខាត្ 
ននចំ្បនួនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ទ់ងំរូល ជាពិផសសការអនុរត័្ផលើបញ្ហា ណារយួ 
ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

▪ ណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្ ់និងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់
▪ រផម្ម្ចងថវកិាឃុំ សង្កា ត្ ់
▪ កំែត្ត់្នរលស្ថរផពើពនធរូលដាឋ នរនិណរនស្ថរផពើពនធរូលដាឋ ន និងកំែត្ក់នម្រផសវា

ផ្សងៗ 
▪ ដី្កានិងបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់
▪ ការដាក់វនិ័យសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ណាម្ចន ក់ណដ្លម្សបផៅតារម្ចម្តា៨៤ 

ននច្បាបស់ដីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់
▪ កិច្បាការផ្សងៗផទៀត្ណដ្លកំែត្ផ់ដាយរដ្ឋរស្តនដីម្កសួងរហាន េ្។ 

− ចំ្បផ ោះការសផម្រច្បផលើកិច្បាការផ្សងពីផនោះអាច្បចាត្់ទុកជាបានការ លុោះម្តាណត្ម្ចនសំផែង
គ្នមំ្ទភារផម្ច្បើនដាច្បខ់ាត្ននចំ្បនួនសម្ចជិ្កណដ្លម្ចនវត្ដម្ចនកនុងកិច្បាម្បជំុ្ 

− កនុងផពលអនុរត័្ ម្បសិនផបើម្ចនសំផែងផសមើគ្នន  សំផែងរបស់អធិបតី្អងគម្បជំុ្ម្ចនឧត្តម្ចនុភាព 
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− ការផបាោះផឆ្ន ត្ម្តូ្វផធវើផែើងផដាយការផលើកនដ្ និងម្តូ្វម្បកាសភាល រៗនូវចំ្បនួនសំផែងយល់
ម្ពរ សំផែងជំ្ទស់ និងសំផែងអនុបបវាទ ផហើយម្តូ្វកត្ម់្តាកនុងកំែត្ផ់ហតុ្ផលើកណលងណត្
ការផម្កើនរឭំក ការសដីបផ េ ស និងការម្ពម្ចនជាលាយលកខែ៍អកសរ ម្ពរទងំការបញ្ឈបពី់
តំ្ណែងចំ្បផ ោះសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ណាម្ចន ក់ ណដ្លម្តូ្វផធវើតារវធីិផបាោះផឆ្ន ត្ជា
សម្ចៃ ត្ផ់ដាយយកសំផែងភារផម្ច្បើនដាច្បខ់ាត្ ននចំ្បនួនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាទងំរូល។  

៤.៣.៣ ការង្ករផម្កាយកិច្បាម្បជំុ្ 

ក. ការផរៀបចំ្ប និងអនុរត័្កំែត្ផ់ហតុ្ 

❖ ការផរៀបចំ្បកំែត្ផ់ហតុ្ 

−  រាល់កិច្បាម្បជំុ្ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ផដាយម្ចនផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ជាជំ្នួយការម្តូ្វផរៀបចំ្ប
កំែត្ផ់ហតុ្កិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា ផដាយម្តូ្វកត្ម់្តានូវបញ្ហា ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

▪ នថៃ ណខ ឆ្ន  ំផពលផវលា និងទីកណនលងននកិច្បាម្បជំុ្ 
▪ ការបញ្ហជ ក់អោះអាងថ្នការម្បជំុ្ម្ចនលកខែៈម្សបច្បាប់ (កូរ ៉ាុរ រផបៀបវារៈ ការបណនថរ

រផបៀបវារៈ...) 
▪ បញ្ជ ីផ ម្ ោះសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លវត្ដម្ចន និងអវត្ដម្ចន 
▪ ផ ម្ ោះនិងអងគភាពរបស់អនកណដ្លបានចូ្បលររួម្បជំុ្ (ម្បសិនផបើម្ចន) 
▪ ការអនុរត័្ និងការចុ្បោះហត្ថផលខាផលើកំែត្ផ់ហតុ្ននកិច្បាម្បជំុ្ផលើករុន 
▪ ផសច្បកដីសផម្រច្ប និងលទធ្លននការផបាោះផឆ្ន ត្អនុរត័្ផលើបញ្ហា ទងំឡាយកនុងរផបៀបវារៈ

ននកិច្បាម្បជំុ្ ររួទងំចំ្បែុច្បណដ្លបានបណនថរកនុងរផបៀបវារៈ 
▪ បញ្ហា ផ្សងៗផទៀត្ណដ្លម្តូ្វកត្ម់្តា 
▪ ផពលផវលាបិទអងគម្បជំុ្។ 

− កំែត្ផ់ហតុ្ននកិច្បាម្បជំុ្ម្តូ្វកត្ម់្តានូវ កយផពច្បន ៍ឬឃ្លល ម្បផយរសំខាន់ៗ  ឬម្ចតិ្កាសំខាន់ៗ
ននកិច្បាពិភាកា ណត្ករ៏និម្តូ្វកត្ម់្តាសផងខបខាល ងំផពក ំឱ្យបាត្់បងនូ់វខលឹរស្ថរននកិច្បាម្បជំុ្
ផ ោះផែើយ។ 

❖ ការអនុរត័្ផលើកំែត្ផ់ហតុ្ 

− ផសច្បកដីម្ ងកំែត្់ផហតុ្ននកិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ  ឬកិច្បាម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្់ម្តូ្វដាក់បញ្ាូ លកនុងរផបៀបវារៈ ននកិច្បាម្បជំុ្ស្ថរញ្ញ  ឬកិច្បាម្បជំុ្វសិ្ថរញ្ញ ផលើកប េ ប់
ផដ្ើរបអីនុរត័្ 
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− ផសច្បកដីម្ ងកំែត្ផ់ហត្ុននកិច្បាម្បជុ្ំស្ថរញ្ញ  ឬកិច្បាម្បជុ្ំវសិ្ថរញ្ញ ផ ោះ ម្ត្ូវណត្អនុរត័្
យល់ម្ពរផដាយសំផែងភារផម្ច្បើនដាច្បខ់ាត្ ននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លម្ចន 
វត្ដម្ចនកនុងកិច្បាម្បជំុ្ 

− កនុងករែីម្ចនសំែូរពរឱ្យផធវើការណកសម្រួល ម្តូ្វណត្ណកសម្រួលជាប េ នផ់ហើយប េ បរ់ក
ម្តូ្វផបាោះផឆ្ន ត្អនុរត័្ផដាយសំផែងភារផម្ច្បើនដាច្បខ់ាត្ ននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
ណដ្លម្ចនវត្ដម្ចនកនុងកិច្បាម្បជំុ្ 

− អធិបតី្ននអងគម្បជំុ្ម្តូ្វចុ្បោះហត្ថផលខាផលើកំែត្ផ់ហតុ្ននកិច្បាម្បជំុ្ផ ោះ ប េ បពី់ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្ប់ានអនុរត័្យល់ម្ពរផលើកំែត្ផ់ហតុ្។ 

− ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វណថរកាកំែត្ផ់ហតុ្ននកិច្បាម្បជំុ្ណដ្លបានចុ្បោះហត្ថផលខារចួ្បផហើយឱ្យ
បានរងវ់ងស 

− ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ ម្តូ្វថត្ច្បរលងកំែត្់ផហតុ្ ននកិច្បាម្បជំុ្ណដ្លបានចុ្បោះហត្ថផលខារចួ្បផហើយ 
និងម្បរល់ផៅសម្ចជិ្កម្របរូ់បននម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 

ខ. ការ្សពវ្ាយលទធ្លននកិច្បាម្បជំុ្ដ្ល់ស្ថធារែជ្ន 

− ប េ ប់ពីកិច្បាម្បជំុ្ច្បប់ភាល រ ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វចាត្់ឱ្យផធវើការ្សពវ្ាយដ្ល់
ស្ថធារែជ្នអំពីផសច្បកដីសផម្រច្ប  របស់ខលួន 

− ផសច្បកដីសផម្រច្បននអងគម្បជុ្ំរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវចាត្់ឱ្យផធវើការបិទ្ាយជា
ស្ថធារែៈផៅផលើកាដ រពត័្ម៌្ចនផៅស្ថលាឃុំ សង្កា ត្ក់នុងរយៈផពល ៤៨ផម្ច៉ា ងយ៉ា ងតិ្ច្ប 

− ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វរកា និងត្រាល់ច្បាបផ់ដ្ើរកំែត្ផ់ហតុ្ននកិច្បាម្បជំុ្ផៅស្ថលាឃុំ សង្កា ត្ ់
និងថត្ច្បរលងកំែត្ផ់ហតុ្ននកិច្បាម្បជំុ្សម្ម្ចបស់្ថធារែជ្នផធវើការពិនិត្យ ឬច្បរលងណច្បកជូ្ន
ម្បជាពលរដ្ឋណដ្លម្ចនបំែងផសនើសំុផដាយម្តូ្វបង់នថលសម្ម្ចប់ការថត្ច្បរលងឯកស្ថរ។ 

៤.៤ ការ្ក្ានរិនបានចូលរួរម្បជ ំ 

− សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្រប់រូបម្តូ្វណត្ចូ្បលរួរកនុងម្រប់កិច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ ់

− ផៅកនុងម្របកិ់ច្បាម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា ផសមៀនឃុំ  សង្កា ត្ម់្តូ្វម្សងផ់ ម្ ោះសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកា
ឃុំ  សង្កា ត្ ់ណដ្លអវត្ដម្ចនផដាយបញ្ហជ កអំ់ពីរូលផហតុ្ឱ្យបានច្បាស់លាស់ 

− សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រ់និអាច្បអវត្ដម្ចនកនុងកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹការបស់ខលួន ផដាយគ្នម ន
ការអនុញ្ហញ ត្ជារុនពីម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ានផែើយ 

− ករែីសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ាម្ចន កផ់ដ្ើរផច្បញពីអងគម្បជំុ្ ផដាយគ្នម នការអនុញ្ហញ ត្
ពីអធិបតី្ននអងគម្បជំុ្ម្តូ្វចាត្ទុ់កជាអវត្ដម្ចនរយួដ្ងផដាយគ្នម នច្បាប ់
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− កនុងករែីម្ចនធុរៈរិនអាច្បចូ្បលរួរម្បជំុ្បាន សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វដាក់ កយសំុ
ជាលាយលកខែ៍អកសរជូ្នម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ៅរុនផពលកិច្បាម្បជំុ្ចាបផ់ ដ្ើរ 

− ម្បធានម្កុរម្បឹកា ណដ្លម្ចនបំែងអវត្តម្ចនពីកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ០១ផលើក 
ម្ត្ូវជូ្នដំ្ែឹងជាលាយលកខែ៍អកសរដ្ល់ម្កុរម្បឹការបស់ខលួនយ៉ា ងតិ្ច្ប ០១នថៃ រុនកិច្បាម្បជំុ្
ផដាយបញ្ហជ កឱ់្យច្បាស់លាស់អំពីរូលផហតុ្ននការអវត្តម្ចនពីកិច្បាម្បជំុ្ផនោះ 

−  ករែីម្បធានម្កុរម្បឹកាអវត្ដម្ចនពីកិច្បាម្បជំុ្ ០២ផលើកជាប់ៗ គ្នន ផែើងផៅ ផដាយរូលផហតុ្
ម្ចនធុរៈផ្ទេ ល់ខលួនម្ត្ូវសំុផសច្បកដីសផម្រច្បពីម្កុរម្បឹកាទំងរូល។ ម្បសិនផបើម្កុរម្បឹកា
អនុរ័ត្រនិយល់ម្ពរម្តូ្វចាត្ទុ់កជាការអវត្តម្ចនផដាយគ្នម នច្បាបអ់នុញ្ហញ ត្ 

− ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ណដ្លអវត្ដម្ចនកនុងកិច្បាម្បជំុ្ ០២ផលើកជាប់ៗគ្នន ផែើងផៅ 
ផដាយម្ចនជំ្ងឺម្តូ្វចាត្ទុ់កជាការអវត្តម្ចនផដាយម្ចនច្បាបអ់នុញ្ហញ ត្ ម្បសិនផបើម្ចនលិខិត្
បញ្ហជ កពី់ម្រូផពទយ 

− ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំសង្កា ត្់អាច្បអនុញ្ហញ ត្ច្បាប់ឱ្យសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អវត្ដម្ចន
កនុងកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាបានណត្ ០១ផលើកប៉ាុផណាណ ោះ 

−  កនុងករែីសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អវត្ដម្ចនពីកិច្បាម្បជំុ្ ០២ផលើកជាប់ៗគ្នន ផែើងផៅ 
ផដាយរូលផហតុ្ម្ចនធុរៈផ្ទេ ល់ខលួនម្តូ្វសំុផសច្បកដីសផម្រច្បពីម្កុរម្បឹកាទងំរូល។ ម្បសិនផបើ 
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់អនុរ័ត្រិនយល់ម្ពរម្តូ្វចាត្់ទុកជាការអវត្តម្ចនផដាយគ្នម នច្បាប់
អនុញ្ហញ ត្ 

− សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លអវត្ដម្ចនកនុងកិច្បាម្បជំុ្២ (ពីរ) ផលើកជាប់ៗ គ្នន ផែើងផៅ 
ផដាយម្ចនជំ្ងឺម្តូ្វចាត្ទុ់កជាការអវត្តម្ចនផដាយម្ចនច្បាបអ់នុញ្ហញ ត្ ម្បសិនផបើម្ចនលិខិត្
បញ្ហជ កពី់ម្រូផពទយ។ 

កនុងករែីសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ណាម្ចន ក់ខកខានរកម្បជំុ្ផដាយគ្នម នច្បាប់អនុញ្ហញ ត្ 
ម្តូ្វទទួលទែឌ ករមខាងវនិយ័ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ម្បសិនផបើអាកខ់ានរនិបានរកម្បជំុ្ផដាយគ្នម នច្បាបអ់នុញ្ហញ ត្រយួផលើកម្តូ្វទទួលការផម្កើន
រលឹំកពីម្បធានម្កុរម្បឹកា 

− ម្បសិនផបើអាកខ់ានរនិបានរកម្បជំុ្ផដាយគ្នម នច្បាប់អនុញ្ហញ ត្ពីរផលើកជាប់ៗ គ្នន ម្តូ្វទទួល
ការម្ពម្ចនផដាយម្ចនចុ្បោះកនុងកំែត្ផ់ហតុ្ននកិច្បាម្បជំុ្ 

− ម្បសិនផបើអាក់ខានរិនបានរកម្បជំុ្ផដាយគ្នម នច្បាប់អនុញ្ហញ ត្បីផលើកជាប់ៗគ្នន ម្តូ្វទទួល
នូវការសតីបផ េ សជាលាយលកខែ៍អកសរ ផហើយកាត្ប់នថយម្បាកបំ់ណាច្បចំ់្បនួន កក់ណាត ល 
ឬទំងអស់ប េ ប់ពីម្ចនការសផម្រច្បយល់ម្ពរឱ្យកាត្់ម្បាក់បំណាច្ប់ពីអភិបាលរាជ្ធានី 
ផខត្តស្ថរ ីណដ្លជាតំ្ណាងឱ្យរដ្ឋរស្តនតីម្កសួងរហាន េ្ និងម្បកាសពត័្ម៌្ចនជូ្នម្បជាពលរដ្ឋ
កនុងឃុំ សង្កា ត្ ់
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− ម្បសិនផបើអាក់ខានរិនបានរកម្បជំុ្ផដាយគ្នម នច្បាប់អនុញ្ហញ ត្ចាប់ពីបួនផលើកផែើងផៅ 
ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វផធវើការពិភាកា ផដ្ើរបីសផម្រច្បបញ្ឈប់ពីតំ្ណែងតារសំផែងភារផម្ច្បើន
ដាច្បខ់ាត្ននម្កុរម្បឹកាទងំរូល។ 

ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វចាត្ណ់ច្បងផ ា្ើនូវរាល់ឯកស្ថរផម្កើនរផំលើក ការម្ពម្ចន ការសតីបផ េ ស 
និងការបញ្ឈបពី់តំ្ណែងឱ្យបានដ្ល់នដ្សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកា ណដ្លម្តូ្វទទួលនូវពិនយ័។ 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 
ជំពូកទី ៥ 

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍  
និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្ន រំកំិល 

ឃ  ំសង្កា ត់



ជពូំកទី ៥ ៖ ណែនការអ ិវឌ្ឍន៍ និងកមមវ ិ្ ីវនិិទោគរីឆ្ន រំកំិលឃ  ំសងាា ត់ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន(NASLA)  38 

ជំពូកទី ៥ 
ខ្ែន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិកម្មវិ្ីវិន្ិទោគរឆី្ន រំកំិលឃ  ំសងាា ត់ 

ម្ចម្តា៦០ ននច្បាប់សដីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ បានត្ម្រូវឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វ
ផរៀបច្បំណ្នការអភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់ កនុងផគ្នលបំែងកំែត្់ទសសនវស័ិយ និងករមវធិី  សម្ម្ចប់
កិច្បាអភវិឌឍនផ៍ៅកនុងឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន។ ណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្ម់្ចនរយៈផពល៥ឆ្ន  ំនិងម្តូ្វចាត្ណ់ច្បង
អនុវត្តតាររយៈការផរៀបចំ្បករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លម្តូ្វផធវើបច្បាុបបននភាពជាផរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 
ដំ្ផែើ ការននការផរៀបចំ្បណ្នការអភវិឌឍន ៍និងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើផែើង
ផៅតារណបបបទ និងនីតិ្វធីិ ដូ្ច្បម្ចនកំែត្ផ់ៅកនុងច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ នជាធរម្ចន ណដ្លម្ចនជាអាទិ៍
ដូ្ច្បជា៖ 

- ច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់
- ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ២៤២៣ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី០៣ ណខកកាដា ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការកស្ថង

ណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្ ់និងករមវធីិវនិិផយរឃុំ សង្កា ត្ ់ 
- ផសច្បកតីណែ សំតីពីការកស្ថងណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្ ់និងករមវធីិវនិិផយរឃុំ សង្កា ត្ ់

ឆ្ន ២ំ០១៧  
- ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ០១៤៩ ្កម្ប.ក ចុ្បោះនថៃទី០៧ ណខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០ សតីពីការដាក់

ឱ្យផម្បើម្បាស់ផសច្បកតីបំផពញបណនថរផលើផសច្បកតីណែ ំបផច្បាកផទសសតីពីការផរៀបច្បំ និង
ការកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  និងឃុំ សង្កា ត្ ់

- ផសៀវផៅណែ សំដីពីការអនុវត្តរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់ឆ្ន ២ំ០០៩ 
- ម្ពរទងំលិខិត្បទដាឋ ន និងឯកស្ថរ កព់ន័ធដ្នទផទៀត្។ 

៥.១ ណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ំ សងកាត់ 

៥.១.១ សនិទនភាព 

ណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់រឺជារទ្ោបាយ្ោ៉ា ងសំខានរ់បស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត ់កនុងការកំែត់
អំពីបញ្ជា ម្បឈរ និងតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់រូលដ្ឋឋ ន កដូ៏្ចយុ្ទធសាន្រសតនានា ទដ្ើរបទីដ្ឋឹះម្សាយ្បញ្ជា
ម្បឈរទាងំទនាឹះ សំទៅទ្្ើយ្តបទៅនឹងតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋម្បកបទដ្ឋយ្ម្បសិទធភាព 
និងស័កតិសិទធភាព។  

ម្បកាសអនតរម្កសួងទលខ២៤៤៣ ម្បក ចុឹះផ្ថៃទី០៣ ណខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការកសាង
ណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ និងករមវ ិ្ ីវនិិទោរឃុំ សង្កា ត់កំែត់ថ្នណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ម្តូវ
ោនសុពលភាពរយ្ៈទពល០៥(ម្បា)ំឆ្ន  ំទហើយ្ម្តូវពិនិតយទ ើងវញិជាទរៀងរាល់ឆ្ន តំររយ្ៈការទរៀបចំករមវ ិ្ ី
វនិិទោរ និងថវកិាម្បចឆំ្ន រំបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត។់ 
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ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា តនី់រយួ្ៗម្តូវទរៀបចំកសាងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា តរ់បស់ខួ្ន ណដ្ល្ុ្ឹះបញ្ជច ំង
អំពីណទនការអភវិឌ្ឍនរ៍យ្ៈទពលម្បាឆំ្ន សំម្ោបអ់ាែតតិរបស់ម្កុរម្បឹកា និងករមវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍន ៍
រូលដ្ឋឋ នរយ្ៈទពលម្បាឆំ្ន ។ំ ណទនការអភវិឌ្ឍនរ៍យ្ៈទពលម្បាឆំ្ន សំម្ោបអ់ាែតតិរបស់ម្កុរម្បឹកា រឺជា
ណទនការណដ្លោនចរតិជាទសែនៈអភវិឌ្ឍនរ៍រួរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត។់ ករមវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍនរូ៍លដ្ឋឋ ន 
រយ្ៈទពលម្បាឆំ្ន រឺំជារទបៀបវារៈ ឬករមវ ិ្ ីជាកណ់សដង ណដ្លរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា តនី់រយួ្ៗចងស់ទម្រចបានកនុង
អាែតតរិបស់ខួ្ន សម្ោបប់ង្កា ញពីរែទនយ្យភាពរបស់ខួ្នចំទ ឹះម្បជាពលរដ្ឋ និងចំទ ឹះរាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ 
ករមវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍនរូ៍លដ្ឋឋ នោនសោសភាពចំនួនបីរឺ ម្កបខែ័ឌ វនិិទោរ ម្កបខែ័ឌ ទដល់ទសវាករម និងការដ្ឋក់
ទចញលិខិតបទដ្ឋឋ នរតិយុ្តតនានា។ 

៥.១.២ តួអងគសំខាន់ៗ   

កនុងការកសាងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់ម្តូវោនតួអងគសំខាន់ៗ ចំនួនបី ណដ្លម្តូវចូលររួ និង
ទទួលខុសម្តូវផ្លៃ ល់ទលើការទរៀបចំណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់៖ 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត៖់ ពិនិតយ និងអនុរត័ណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់ទដ្ឋយ្ធានាឱ្យោន
ភាពម្របម់្ជុងទម្ជាយ្ និងទ្្ើយ្តបនឹងទសចកដីម្តូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋម្របម់្កុរទោលទៅ 
ម្ពរទាំងពិនិតយ និងអនុរ័តទលើរាល់ការទ វ្ើវទិសា្នករម និងតរដ្ឋន និងវាយ្តផ្រ្អំពី
សរិទធទលណដ្លសទម្រចបាន 

− ទរឃុំ ទៅសង្កា ត៖់ ដឹ្កនាកំារម្បរូលទិនននយ័្ភូរ ិឃុំ សង្កា ត ់ដឹ្កនាកំារង្ករកសាងណទនការ
អភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់និងដ្ឋកទ់សចកដីម្ ងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់ជូនទៅម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត់ទដ្ើរបពិីនិតយ និងអនុរ័ត 

− រែៈកោម ្ិការកសាងណទនការ និងថវកិាឃុំ សង្កា ត់ (រ.ទ.ថ)៖ ជួយ្ ទរឃុំ ទៅសង្កា ត់ 
កនុងការទរៀបចំ និងកសាងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ ទដ្ឋយ្អនុវតតតរណបបបទ នីតិវ ិ្ ី
ដូ្ចោនកំែត់កនុងទសចកដីណែនាំបទចចកទទសសដីពីការទរៀបចំ និងការកសាងណទនការ
អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់។ 

ជារួយ្ោន ទនឹះ ទដ្ើរបីធានាឱ្យណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ ោនរុែភាព ចំបាច់ម្តូវោន
ការចូលរួរោំម្ទពីយ្នតការសំខាន់ៗ ដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− រែៈកោម ្ិការទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរឃុំ សង្កា ត ់(រ.ក.ន.ក)៖ ជួយ្ ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត់ កនុងការម្បរូលវភិារព័ត៌ោន ទិននន័យ្ ក់ព័នធនឹងបញ្ជា  តម្រូវការរបស់នារ ី
និងកុោរទដ្ើរបដី្ឋក់បញ្ចូ លកនុងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ និងចូលរួរទដល់ព័ត៌ោន 
និងការ រខ្ឹរសារកនុងណដ្នសរតថកិចចរបស់ខួ្នកនុងដ្ំទែើ រការកសាងណទនការអភវិឌ្ឍន៍
ឃុំ សង្កា ត់ជាទដ្ើរ 

− រនៃីរណទនការរាជធានី ទខតត៖ ោមំ្ទបទចចកទទសកសាងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា តស់ហការ
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ជារួយ្រដ្ឋបាលទខតតកនុងការបែដុ ឹះបណាដ លអំពីបទចចកទទសកសាងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ 
សង្កា ត់ និងការង្ករ ក់ព័នធ និងទដល់ការោំម្ទបទចចកទទស ក់ព័នធការកសាងណទនការ
អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ និងការតរដ្ឋននិងវាយ្តផ្រ្លទធទលផ្នការអនុវតតណទនការអភិវឌ្ឍន៍
ឃុំ សង្កា ត ់ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត ់និងអនក កព់ន័ធ 

− ទីចត់ការណទនការ និងវនិិទោររាជធានី ទខតត៖ ទដល់ការបែដុ ឹះបណាដ លដ្ល់សោជិក
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់ រ.ទ.ថ និងអនក ក់ព័នធ អំពីនីតិវ ិ្ ីកសាងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ
សង្កា ត ់ម្ពរទាងំជំរុញនិងោមំ្ទការម្បរូលនិងរកាទសៀវទៅណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត់
ទុកជាឯកសារ និងជួយ្ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា តក់នុងការទរៀបចំ អនុវតត និងតរដ្ឋននិង
វាយ្តផ្រ្ណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ 

− ការោិល័យ្ណទនការនិងោំម្ទឃុំ សង្កា ត់ (ម្កុង ម្សុក) ឬការោិល័យ្ណទនការ និង
ហិរញ្ញ វតថុ (ខែឌ )៖ សម្របសម្រួល និងជំរុញភូរ ិឃុំ សង្កា ត ់កនុងការម្សងទិ់នននយ័្រូលដ្ឋឋ ន
ភូរ ិឃុំ សង្កា ត ់និងជួយ្  រ.ទ.ថ កនុងការវភិារពត័ោ៌នសាថ នភាព និងពិនៃុវស័ិយ្ទិននន័យ្
ភូរិ ឃុំ សង្កា ត់ជាទដ្ើរ 

− រនៃីរជំនាញ និងអងគភាព ក់ព័នធថ្នន ក់រាជធានី ទខតត៖ ទដល់ជំនួយ្បទចចកទទសណដ្ល
 ក់ព័នធនឹងជំនាញរបស់ខួ្នដ្ល់ការទរៀបចំ និងការកសាងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ 
ដូ្ចជាទយ្នឌ្័រ ការណម្បម្បួលអាកាសធាតុ។ល។ 

− អងគការសងគរសីុវលិ វស័ិយ្ឯកជន និងអនក ក់ព័នធនានា៖ តំណាងឱ្យទលម្បទោជន៍
របស់សហររនរូ៍លដ្ឋឋ ន និងអនក កព់ន័ធណារយួ្ជាកល់ាក ់(ន្រសតី កុោរ យុ្វជន ។ល។) 
ម្ពរទាំងចូលរួរទដល់ចំទែឹះដ្ឹង និងរំនិតទទែងៗកនុងការទរៀបចំណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ 
សង្កា ត ់ ន ិងចូលរ ួរកនុងការពិភាកានិងពិទម្ោឹះទោបល់នានាណដ្ល ក់ព ័ន ធនឹង 
ដំ្ទែើ រការផ្នការកសាងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ 

− ម្បជាពលរដ្ឋ៖ ចូលរួរកនុងកិចចម្បជុំពិទម្ោឹះទោបល់ទដ្ើរបីកំែត់បញ្ជា  និងតម្រូវការ
អាទិភាពនានាកនុងសហររន៍ និងរូលដ្ឋឋ នរបស់ខួ្ន ទៅតរសាថ នភាពជាក់ណសដងរបស់
សហររន៍។ 

៥.១.៣ ម្កបខែ័ឌ ទពលទវលា 

ទោងសាម រតីផ្នម្បកាសអនតរម្កសួងទលខ២៤២៣ ម្បក ចុឹះផ្ថៃទី០៣ ណខកកាដ្ឋ ឆ្ន ំ២០០៧  
សតីពីការកសាងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ និងករមវ ិ្ ីវនិិទោរឃុំ សង្កា ត់ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់ោន 
កាតពវកិចចកសាងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា តក់នុងឆ្ន ទីំរយួ្ផ្នអាែតតិរបស់ខួ្ន។  

ទហតុទនឹះ បនាៃ បពី់ការម្បកាសចូលកានតំ់ណែង ទរឃុំ ទៅសង្កា ត ់ទដ្ឋយ្ោនទសមៀនឃុំ សង្កា តជ់ា
ទសនា្ិការ ម្តូវចត់ណចងទរៀបចំម្បតិទិនសម្ោប់ការង្ករទនឹះឱ្យបានឆ្ប់ ទដ្ើរបរីែៈកោម ្ិការកសាង
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ណទនការ និងថវកិាឃុំ សង្កា ត់ (រ.ទ.ថ) ដ្ំទែើ រការតរនីតិវ ិ្ ីផ្នការទរៀបចំណទនការអភិវឌ្ឍន៍ដ្ឋក់ជូន
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា តឱ់្យបានទានទ់ពលទវលាកំែត។់ 

៥.១.៤ ទោលការែ៍ 

ការទរៀបចំ និងកសាងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់ម្តូវណទែកទលើទោលការែ៍សំខាន់ៗ  ដូ្ចខាង
ទម្ការ៖ 

− ការណចករណំលកព័ត៌ោន 
− តោ្ភាព 
− សងគតិភាព និងសុខដុ្រនីយ្ករម 
− ការចូលរួរពិទម្ោឹះទោបល់ជាទូទៅ 
− ការទ្្ើយ្តបនឹងតម្រូវការ 
− រែទនយ្យភាពតរណបបម្បជា្ិបទតយ្យ 
− ម្បសិទធភាព និងសុម្កឹតភាពទសដ្ឋកិចច និងសងគរ 
− ការធានាចីរភាព្នធាន្រមជាតិ និងបរសិាថ ន 
− ការធានាសរ្រ៌។ 

៥.១.៥ ជំហានររួ 

កនុងនារម្បធានរែៈកោម ្ិការកសាងណទនការ និងថវកិា ទរឃុំ ទៅសង្កា តម់្តូវធានាថ្នដំ្ទែើ រការ
ផ្នការទរៀបចំណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា តម់្តូវម្បម្ពឹតតទៅម្សបតរទោលការែ៍ ោនសងគតិភាព
ណទនការ/ករមវ ិ្ ីថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កទ់ម្ការជាតិ ម្ពរទាងំម្តូវទ វ្ើឱ្យោនការទារភាា បទំ់នាកទំ់នងោន បំទពញ
ឱ្យោន  និងម្បទាក់ោន ទៅវញិទៅរកតររយ្ៈការទ វ្ើសោហរែករមណទនការនីយ្ករម (សុខដុ្រនីយ្ករម
កិចចដំ្ទែើ រការទ វ្ើណទនការ)។ ដូ្ចោន ទនឹះណដ្រ រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ខែឌ  និងឃុំ សង្កា តម់្តូវទរៀបចំណទនការ
អនតរាររន៍របស់ខួ្នទដ្ឋយ្ទផ្លត តជាសំខាន់ទលើវស័ិយ្អាទិភាពទៅរូលដ្ឋឋ ន ទដ្ើរបីោំម្ទដ្ល់អាទិភាព
ទោលនទោបាយ្រដ្ឋបាលរាជធានី ទខតត។ 

ដំ្ទែើ រការទរៀបចំ និងកសាងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា តោ់ន៣ជំហាន រឺ៖ 

ជំហានទី១៖ ការវភិារសាថ នភាព និងការកំែត់តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ ទដ្ើរបកំីែត់
បញ្ជា  តម្រូវការ និងដំ្ទណាឹះម្សាយ្ជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ សម្ោប់ជារូលដ្ឋឋ នកនុងការទរៀបចំ
ណទនការអភវិឌ្ឍនរ៍យ្ៈទពលម្បាឆំ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត។់ ទៅកនុងជំហានទនឹះ ម្តូវអនុវតតនូវដំ្ទែើ រការ
សំខាន់ៗ  ដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− កិចចម្បជំុទៅឃំុ សង្កា ត់ទលើកទី ១៖ រ.ទ.ថ ជួបម្បជុំទៅឃុំ សង្កា ត់ ទដ្ើរបវីភិារទិននន័យ្
ភូរិ ទិននន័យ្ឃុំ សង្កា ត់ ឯកសារព័ត៌ោនសាថ នភាពឃុំ សង្កា ត់ ទដ្ើរបកីំែត់អំពីបញ្ជា   
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ទីតំងផ្នបញ្ជា  រូលទហតុផ្នបញ្ជា  តម្រូវការ និងដ្ំទណាឹះម្សាយ្ និងម្តូវម្សង់បញ្ជា   
ទីតំងផ្នបញ្ជា  រូលទហតុផ្នបញ្ជា  តម្រូវការ និងដ្ំទណាឹះម្សាយ្ទាំងទនាឹះចូលកនុង
តរាង ណដ្លោនកំែត់កនុងទសចកដីណែនាំបទចចកទទសសដីពីការទរៀបចំ និងកសាង
ណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ឆ្ន ២ំ០១៧ 

− ម្បជំុទៅតរភូរ៖ិ តំណាងរ.ទ.ថ រកពីភូរនីិរយួ្ៗម្សងប់ញ្ជា ទីតងំផ្នបញ្ជា រូលទហតុផ្ន
បញ្ជា  តម្រូវការ និងដ្ំទណាឹះម្សាយ្ណដ្ល ក់ព័នធនឹងភូរិរបស់ខួ្ន ទដ្ើរបយី្កទៅម្បជំុ
ពិភាកាជារយួ្ម្បជាពលរដ្ឋទៅតរភូរនិីរយួ្ៗ ទដ្ើរបទី វ្ើសុពលភាព ទដ្ឋយ្ទម្បើម្បាស់
ឧបករែ៍វភិារ សំខាន់ៗ ររួោន ណទនទី ដ្ោម្ការទយ្នឌ្័រ ឧបករែ៍វភិារការណម្បម្បួល
អាកាសធាតុ ឧបករែ៍វភិារនិនាន ការជាទដ្ើរ។ កិចចម្បជុំម្តូវោនការចូលរួរពីតំណាង
ម្រួសារម្បជាពលរដ្ឋោ៉ា ងតិច៦០%ផ្នម្រួសារកនុងភូរិ ម្ពរទាំងោនការចូលរួរពី
ម្កុរម្បជាពលរដ្ឋទទែងៗទទៀត និងអនក ក់ព័នធនានា 

− ម្បជំុទៅឃុំ សង្កា តទ់លើកទី ២៖ រ.ទ.ថ. ទរៀបចំការម្បជំុទៅឃុំ សង្កា ត ់ទដ្ើរបទី វ្ើការបូកសរុប
បញ្ជា ទីតំងផ្នបញ្ជា  រូលទហតុផ្នបញ្ជា  តម្រូវការ និងដំ្ទណាឹះម្សាយ្ណដ្លបានរកពី
បណាដ ភូរិនានា ទដ្ឋយ្ម្តូវបនែុោីន នូវបញ្ជា  តម្រូវការនានារបស់ម្បជាពលរដ្ឋតរភូរិ
នីរួយ្ៗទូទាំងឃុំ សង្កា ត់។ លទធទលផ្នការពិភាកាទនឹះ ម្តូវម្សង់ដ្ឋក់ចូលកនុងតរាង 
ដូ្ចោនកំែតក់នុងទសចកដីណែនាបំទចចកទទសសដីពីការទរៀបចំ និងកសាងណទនការអភវិឌ្ឍន៍
ឃុំ សង្កា ត់ឆ្ន ំ២០១៧។ 

ជំហានទី២៖ ការទរៀបចំ និងការចងម្កងទសចកតីម្ ងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់ទដ្ើរបទីទួល
បាននូវទសចកដីម្ ងណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់ណដ្ល្ុ្ឹះបញ្ជច ំងពីតម្រូវការអភវិឌ្ឍនរ៍បស់រូលដ្ឋឋ ន និង
ម្សបតរទោលនទោបាយ្ជាតិ ទដ្ើរបទីម្តៀរដ្ឋក់ជូនម្កុរម្បឹកាពិនិតយ និងអនុរ័ត។ កនុងជំហានទនឹះ 
ម្តូវអនុវតតនូវដំ្ទែើ រការសំខាន់ៗ  ដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− ការទរៀបចំសាថ នភាពទសដ្ឋកិចច សងគររបស់ឃុំ សង្កា ត់៖ ទដ្ឋយ្ណទែកទលើលទធទលណដ្ល
ទទួលបានកនុងជំហានទី១ រ.ទ.ថ ម្តូវទរៀបចំសរទសរបរោិយ្អំពីសាថ នភាពទសដ្ឋកិចច
សងគររបស់ឃុំ សង្កា ត់ ទដ្ឋយ្្ុ្ឹះបញ្ជច ំងអំពីសាថ នភាពបចចុបបនន និងបញ្ជា ម្បឈររបស់
ឃុំ សង្កា ត់ 

− ការទរៀបចំទសចកតីម្ ងម្កបខ័ែឌ អភិវឌ្ឍន៍ឃំុ សង្កា ត់៖ ទដ្ឋយ្ណទែកទលើតរាងបូកសរុប
បញ្ជា  តម្រូវការ និងដ្ំទណាឹះម្សាយ្របស់ឃុំ សង្កា ត់រ.ទ.ថ ម្តូវទរៀបចំម្បជុំ ពិភាកា 
និងឯកភាពោន ទលើ ចកាុវសិ័យ្អភិវឌ្ឍន៍ ទោលបំែងអភិវឌ្ឍន៍ ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ 
និងយុ្ទធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍និងម្សង់ចូលកនុងតរាងសដីពីម្កបខ័ែឌ អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ 

− ការទរៀបចំករមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍រូលដ្ឋឋ នរយ្ៈទពល៥ឆ្ន ៖ំ ទដ្ឋយ្ណទែកតរតរាងម្កបខ័ែឌ



ជពូំកទី ៥ ៖ ណែនការអ ិវឌ្ឍន៍ និងកមមវ ិ្ ីវនិិទោគរីឆ្ន រំកំិលឃ  ំសងាា ត់ 
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អភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត។់ ទរឃុំ ទៅសង្កា ត ់ទដ្ឋយ្ោនទសមៀន និងសោជិករ.ទ.ថ ជាជំនួយ្ការ
ម្តូវទរៀបចំករមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍រូលដ្ឋឋ នរយ្ៈទពលម្បាំឆ្ន ំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់ ទដ្ឋយ្
កំែត់នូវម្កបខ័ែឌ វនិិទោរ ម្កបខ័ែឌ ទដល់ទសវារដ្ឋបាល និងការដ្ឋក់ទចញនូវលិខិត
បទដ្ឋឋ នរតិយុ្តតនានា 

− ការពិនិតយ និងសទម្រចម្កបខែ័ឌ អភិវឌ្ឍន ៍និងករមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍រូលដ្ឋឋ ន៖ បនាៃ ប់ពីបាន
ទទួលទសចកដីម្ ងតរាងម្កបខ័ែឌ អភិវឌ្ឍន៍ និងករមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍រូលដ្ឋឋ ន ម្បធាន
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់ ទរៀបចំកិចចម្បជំុម្កុរម្បឹការបស់ខួ្នទដ្ើរបពិីនិតយ និងសទម្រចទលើ
ឯកសារទាងំទនាឹះ។ ការពិនិតយ និងអនុរត័ ម្តូវអនុវតតតរបទបញ្ជា ផ្ទៃកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត់ 

− ការទរៀបចំម្កបខ័ែឌ តរដ្ឋន និងវាយ្តផ្រ្ការអនុវតតណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់៖ 
ទដ្ើរបោីនរូលដ្ឋឋ នចាស់លាស់សម្ោប់ការតរដ្ឋន និងវាយ្តផ្រ្ការអនុវតតណទនការ
អភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់ទរឃុំ ទៅសង្កា ត ់ម្តូវណែនាឱំ្យ រ.ទ.ថ ទរៀបចំតរាងម្កបខែ័ឌ តរដ្ឋន 
និងវាយ្តផ្រ្ការអនុវតតណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ ដូ្ចោនកំែត់កនុងទសចកដីណែនាំ
បទចចកទទសសដីពីការទរៀបចំ និងកសាងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ឆ្ន ំ២០១៧ 

− ការចងម្កងទសចកតីម្ ងទសៀវទៅណទនការអភវិឌ្ឍន៖៍ បនាៃ បពី់ទរៀបចំព័តោ៌ន និងតរាង
តរការណែនាំរ.ទ.ថ ម្តូវទរៀបចំចងម្កងទសចកដីម្ ងទសៀវទៅណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ 
សង្កា ត់ ទដ្ឋយ្ណទែកតរោតិកាផ្នទសៀវទៅណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ 

− កិចចម្បជុំពិទម្ោឹះទោបល់ទលើទសចកតីម្ ងណទនការអភិវឌ្ឍន៍៖ ទដ្ឋយ្ោនការចូលរួរពី
ម្បជាពលរដ្ឋម្រប់ម្កុរទោលទៅ សោជិកម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់ រ.ទ.ថ ទសមៀនឃុំ 
សង្កា ត់ ជំនួយ្ការ ជនបទង្កគ លនានារបស់ឃុំ សង្កា ត់ និងអនក ក់ព័នធនានា។ សម្ោប់
ដំ្ទែើ រការផ្នកិចចម្បជំុទនឹះ សូរទរើលទសចកដីណែនាំបទចចកទទសខាងទលើ 

− ការពិនិតយ និងការទតល់ទោបល់៖ បនាៃ បពី់ទរៀបចំទសចកដីម្ ងទសៀវទៅណទនការអភិវឌ្ឍន៍
ឃុំ សង្កា ត់ទហើយ្ រ.ទ.ថ ម្តូវដ្ឋក់ជូនទសចកដីម្ ងទសៀវទៅទនឹះជូនទរឃុំ ទៅសង្កា ត់
ពិនិតយ និងទដល់ទោបល់។ បនាៃ ប់ពីការពិនិតយនិងទដល់ទោបល់ និងការណកសម្រួលរួច 
ទរឃុំ ទៅសង្កា ត់ដ្ឋក់ជូនម្កុរម្បឹកាពិនិតយ និងអនុរ័ត។ 

ជំហានទី៣ ៖ ការពិនិតយ ការអនុរត័ និងការទែពវទាយ្ណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់ទដ្ើរបឱី្យ
ណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ ម្តូវទទួលបានការអនុរ័តជាទូ្វការសម្ោប់អាែតតិរបស់ម្កុរម្បឹកា និង
ទដ្ើរបទីម្បើម្បាស់ជារូលដ្ឋឋ នកនុងការកសាងករមវ ិ្ ីវនិិទោរបីឆ្ន រំកិំលរបស់ឃុំ សង្កា ត។់ ទៅកនុងជំហានទនឹះ 
ម្តូវអនុវតតនូវដំ្ទែើ រការសំខាន់ៗ រយួ្ចំនួន ដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− ការអនុរ័តណទនការអភិវឌ្ឍន៍៖ បនាៃ ប់ពីទទួលបានទសចកដីម្ ងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ 
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សង្កា ត ់ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត ់ម្តូវទរៀបចំកិចចម្បជំុម្កុរម្បឹការបស់ខួ្ន ទដ្ើរបពិីនិតយ 
និងអនុរ័តណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ ម្សបតរណបបបទនីតិវ ិ្ ីកិចចម្បជុំ ណដ្លបាន
កំែត់កនុងបទបញ្ជា ផ្ទៃកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់។ បនាៃ ប់រក ទរឃុំ ទៅសង្កា ត់ 
ម្តូវណែនាំឱ្យ រ.ទ.ថ ពិនិតយ និងណកសម្រួលខ្ឹរសារផ្នទសចកដីម្ ងណទនការអភិវឌ្ឍន៍
ឃុំ សង្កា ត់ តរការសទម្រចរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់។ បនាៃ ប់រកណទនការអភិវឌ្ឍន៍
ឃុំ សង្កា ត់ ម្តូវបញ្ាូ នទៅរដ្ឋបាលរាជធានី ទខតត ទដ្ើរបពិីនិតយអនុទលារភាព 

− អនុទលារភាព៖ បនាៃ ប់ពីអនុរត័ណទនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា តរ់ចួរាល់ ទរឃុំ ទៅសង្កា តម់្តូវ
ចតណ់ចងបញ្ាូ នទសៀវទៅណទនការអភវិឌ្ឍនណ៍ដ្លអនុរត័រចួ ទដ្ើរបពិីនិតយ និងទតល់អនុទលារ
ភាពដូ្ចខាងទម្ការ ៖  
▪ អភបិាលរាជធានី (សម្ោបស់ង្កា ត ់កនុងខែឌ ) ឬអភបិាលទខតត (សម្ោបឃុ់ំ)អភបិាល

ម្កុង (សម្ោបស់ង្កា ត់កនុងម្កុង) ម្តូវពិនិតយ និងទតល់អនុទលារភាពកនុងរយ្ៈទពល
៤៥ផ្ថៃ បនាៃ បពី់ទទួលបានពីឃុំ សង្កា ត។់ កនុងរយ្ៈទពល៤៥ផ្ថៃទនឹះទបើោម នការទ្្ើយ្តប
ទទទនាឹះ ម្តូវបានចតទុ់កថ្ន អភបិាលរាជធានី ទខតត ឬម្កុងបានឯកភាពទលើទសចកតីម្ ង
ណទនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កា ត់ 

▪ រ.ទ.ថ និងទសមៀនទ វ្ើការពិនិតយ ណកសម្រួលទសចកតីម្ ងណទនការអភិវឌ្ឍន៍ទៅតរ
រតិទោបល់របស់អភិបាលរាជធានី ទខតត ឬ ម្កុង។ កនុងករែីោនការណកសម្រួល 
ទរឃុំ ទៅសង្កា ត់ម្តូវដ្ឋក់ជូនកិចចម្បជុំម្កុរម្បឹកាពិនិតយ និងអនុរ័តនូវចំែុច
ណដ្លបានណកសម្រួលទាំងទនាឹះ រួចបញ្ាូ នទៅរាជធានី ទខតត ឬម្កុង។ 

− ការទែពវទាយ្៖ ទរឃុំ ទៅសង្កា តម់្តូវទរៀបចំទបាឹះពុរពទសៀវទៅណទនការអភវិឌ្ឍន ៍ទែពវទាយ្
ជាសាធារែៈ និងតរាល់ទុកទៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត ់រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ខែឌ រដ្ឋបាល
រាជធានី ទខតត រនៃីរណទនការរាជធានី ទខតត និងរនៃីរទសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញ វតថុរាជធានី ទខតត។ 
ជារយួ្ោន ទនឹះ ទរឃុំ ទៅសង្កា តម់្តូវណែនាឱំ្យោនការទែពវទាយ្ខឹ្រសារណទនការអភវិឌ្ឍន៍
ឃុំ សង្កា ត់ឱ្យបានទូលំទូលាយ្ដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋកនុងឃុំ សង្កា ត់ និងអនក ក់ព័នធ ដូ្ចជា
ទែពវទាយ្កនុងកិចចម្បជំុនានា កនុងទវទិកាសាធារែៈ តរសារពត័ោ៌ន វទិយុ និងតររទ្ោបាយ្
ទទែងៗទទៀតណដ្លអាចទ វ្ើបាន។  

៥.១.៦ ការតារដានម្ត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលការអនុវត្តណ្នការអភវិឌឍន ៍និងករមវធីិអភវិឌឍនរូ៍លដាឋ ន 

ការតារដាន និងវាយត្នរលការអនុវត្តណ្នការអភវិឌឍន ៍និងករមវធីិអភវិឌឍនរូ៍លដាឋ នឃុំ សង្កា ត្់ 
និងសរិទធ្លននការង្ករ  ជាកិច្បាការចាំបាច្ប់ និងម្ចនស្ថរៈសំខាន់ពុំអាច្បខវោះបានសម្ម្ចប់ការង្ករ
ម្រប់ម្រងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់។ ការតារដាន ម្ត្ូវផធវើផែើងផដ្ើរបជី្ំរុញឱ្យការអនុវត្តម្បម្ពឹត្តផៅ
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ដ្ល់ផគ្នលបំែងអភិវឌឍន៍ណដ្លបានកំែត្់ ផហើយក៏ផដ្ើរបឱី្យម្ចនការសផម្រច្បច្បិត្ត(្ដល់ការផលើកទឹក
ចិ្បត្ត ឬណកត្ម្រូវជាចាំបាច្ប់)ម្ត្ង់ម្បការណារួយណដ្លរិនសរម្សប។  

ទដ្ឋយ្ណទែកតារ តរាងម្កបខែ័ឌ តរដ្ឋន និងវាយ្តផ្រ្កាអនុវតតណទនការអភិវឌ្ឍនឃុ៍ំ សង្កា ត ់និង
តរាងម្កបខែ័ឌ តរដ្ឋន និងវាយ្តផ្រ្ការអនុវតតករមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍រូលដ្ឋឋ នរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់ 
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់ ោនតួនាទីទ វ្ើការម្តួតពិនិតយតរដ្ឋន និងវាយ្តផ្រ្ ទៅតរទពលទវលា ដូ្ចខាង
ទម្ការ៖ 

− ជាម្បចំឆ្ន  ំតររយ្ៈការទរៀបចំនិងការអនុវតតករមវ ិ្ ីវនិិទោរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត់ 
− ទៅ ក់កណាត លអាែតតិរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់  
− ទៅកនុងរយ្ៈទពល៦ណខ រុនទពលបញ្ច ប់អាែតតិម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់។ 

៥.២ ការនរៀបចំករមវិធីវិនិនយោរបីឆនាំរំកិល 

៥.២.១ សនិទនភាព 

ម្ចម្តា៣៥ននច្បាបស់តីពីរបបហិរញ្ញ វត្ថុ និងការម្របម់្រងម្ទពយសរបត្តិរបស់រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 
បានកំែត្់អំពីម្កបខ័ែឌ ផពលផវលាសម្ម្ចប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្កនុងការផរៀបចំ្បណ្នការយុទធស្ថស្តសត
ថវកិា និងផ ា្ើររកម្កសួងផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុឱ្យបានម្ត្ឹរនថៃទី១៥ ណខឧសភាននឆ្ន ផំរៀបច្បំថវកិា។ 
ការផរៀបច្បំណ្នការយុទធស្ថស្តសតថវកិាម្ត្ូវផ ល្ ើយត្បផៅនឹងត្ម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ 
ផហតុ្ផនោះ ចាំបាច្ប់ម្ត្ូវផធវើការពិនិត្យ និងណកត្ម្រូវម្កបខ័ែឌ ផពលផវលា និងកិច្បាដ្ំផែើ រការផរៀបច្បំករមវធីិ
វនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលរបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាត្ិនីរួយៗផែើងវញិ ផដ្ើរបរីដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្
នីរួយៗអាច្បកំែត្់នូវត្ម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋកនុងណដ្នសរត្ថកិច្បារបស់ខលួន សម្ម្ចប់
ជាធាត្ុច្បូលកនុងការផរៀបច្បំណ្នការយុទធស្ថស្តសតថវកិា។ ផហត្ុដ្ូច្បផនោះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ប េ ប់ពី
ទទួលបានការណែ ំពីរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ខែឌ  អំពីការផរៀបច្បំកស្ថងករមវធិីវនិិផយរ រដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្់ម្តូ្វចាប់ផ ដ្ើរផរៀបចំ្បតារការណែ ំ។ 

ករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាការផធវើឱ្យខលឹរស្ថរននណ្នការអភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់
ផៅជារផម្ម្ចង និងសករមភាព ឬផសវាករមជាក់ណសតង ផដាយម្ចនភាជ បនូ់វចំ្បណាយរូលនិធិ សំផៅផលើក
ករពស់ការ ត្ល់ផសវាស្ថធារែៈ និងកិច្បាអភិវឌឍន៍សម្ម្ចប់រយៈផពលបីឆ្ន ំ។ ករមវធីិវនិិផយរផនោះម្តូ្វផធវើ
បច្បាុបបននភាពជាផរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

៥.២.២ ត្អួងគសំខាន់ៗ   

កនុងការកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន ំរកិំលឃុំ សង្កា ត្់ ម្ចនតួ្អងគសំខាន់ៗចំ្បនួនបី ណដ្លម្តូ្វ 
ចូ្បលររួ និងទទួលខុសម្តូ្វផ្ទេ ល់ផលើរការផរៀបចំ្បករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្៖់ 
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− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្៖់ ពិនិត្យ និងអនុរត័្ករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយធា 
ឱ្យម្ចនភាពម្រប់ម្ជ្ុងផម្ជាយ និងផ ល្ើយត្បនឹងផសច្បកដីម្ត្ូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋម្រប់
ម្កុរផគ្នលផៅ ម្ពរទំងពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ផលើរាល់ការផធវើវផិស្ថធនករម និងតារដាន 
និងវាយត្នរលអំពីលទធ្លននការអនុវត្តករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់

− ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់៖ ដ្ឹក ំការម្បរូលទិននន័យភូរិ ឃុំ សង្កា ត្់ ដ្ឹក ំការង្ករកស្ថង 
ករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់និងដាក់ផសច្បកដីម្ ងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ 
សង្កា ត្ ់ជូ្នផៅម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ផដ្ើរបពិីនិត្យ និងអនុរ័ត្ 

− រែៈកម្ចម ធិការកស្ថងណ្នការ និងថវកិាឃុំ សង្កា ត្់ (រ.្.ថ)៖ ជួ្យ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ 
កនុងការផរៀបចំ្ប និងកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្់ ផដាយអនុវត្តតារណបបបទ 
នីត្ិវធិីដ្ូច្បម្ចនកំែត្់កនុងផសច្បកដីណែ ំបផច្បាកផទសសដីពីការផរៀបច្បំ និងការកស្ថង
ណ្នការអភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់ និងជួ្យ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់កនុងការផរៀបចំ្បថវកិាម្បចាំឆ្ន ។ំ 

ជារួយគ្នន ផនោះ ផដ្ើរបធីា ឱ្យករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនរុែភាព ចាំបាច្ប់ម្ត្ូវ
ម្ចនការចូ្បលរួរគ្នំម្ទពីយនតការសំខាន់ៗ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− រែៈកម្ចម ធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្់ (រ.ក.ន.ក)៖ ច្បូលរួរ
្ដល់ព័ត្៌ម្ចន និងការ រខលឹរស្ថរកនុងណដ្នសរត្ថកិច្បារបស់ខលួនកនុងដ្ំផែើ រការកស្ថង
ណ្នការអភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់ និងសហការបំផពញការង្ករជារួយរ.្.ថ ផដ្ើរបកីស្ថង
ករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់

− រនេីរណ្នការរាជ្ធានី ផខត្ត៖ គ្នំម្ទបផច្បាកផទសកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន ំរកិំលឃុំ 
សង្កា ត្ ់សហការជារួយរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្តកនុងការបែដុ ោះបណាដ លអំពីបផច្បាកផទស
កស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់និងការង្ករ ក់ព័នធ និងសហការ្ដល់ការ
គ្នំម្ទបផច្បាកផទសអំពីការកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់និងការតារដាន
និងវាយត្នរលននលទធ្លននការអនុវត្តករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្់ ដ្ល់ម្កុរ
ម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ និងអនក ក់ព័នធ 

− ទីចាត្់ការណ្នការ និងវនិិផយររាជ្ធានី ផខត្ត៖ ដ្ល់ការបែដុ ោះបណាដ លដ្ល់សម្ចជិ្ក
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ រ.្.ថ និងអនក ក់ព័នធ អំពីនីត្ិវធិីកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន ំ
រកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់ជ្ំរុញ និងគ្នំម្ទការម្បរូលនិងរកាផសៀវផៅករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំល
ឃុំ សង្កា ត្់ទុកជាឯកស្ថរ និងជ្ួយ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់កនុងការផរៀបច្បំ អនុវត្ត និង
តារដាននិងវាយត្នរលករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់

− ការយិល័យណ្នការនិងគ្នមំ្ទឃុំ សង្កា ត្ ់(ម្កុង ម្សុក) ឬការយិល័យណ្នការ និងហិរញ្ញ វត្ថុ 
(ខែឌ )៖ សហការ និងជួ្យ ម្កុរម្បឹកាកនុងការវភិារ វាយត្នរល និងផរៀបចំ្បករមវធីិវនិិផយរ
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បីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់ សម្របសម្រួល និងម្បរូលឯកស្ថរបញ្ជូ នផៅអងគភាព ក់ព័នធ 
ជួ្យ និងគ្នមំ្ទម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ក់នុងការផរៀបចំ្បកស្ថង អនុវត្ត និងពិនិត្យនិងវាយត្នរល
ករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្់ 

− រនេីរជំ្ ញ និងអងគភាព កព់ន័ធថ្នន ករ់ាជ្ធានី ផខត្ត៖ ្ ដល់ជំ្នួយបផច្បាកផទសណដ្ល កព់ន័ធ
នឹងជំ្ ញរបស់ខលួនដ្ល់ការផរៀបចំ្ប និងការកស្ថងណ្នការអភិវឌឍន៍ឃំុ សង្កា ត្់ ដូ្ច្បជា
ផយនឌ័រ ការណម្បម្បួលអាកាសធាតុ្ ្ដល់ការគ្នំម្ទរផម្ម្ចង សករមភាពវនិិផយរ  
របស់ឃុំ សង្កា ត្់ ផៅកនុងសិកាខ ស្ថលាសម្ចហរែករមករមវធិីវនិិផយរផៅថ្នន ក់ម្សុក 
និងជ្ួយ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់កនុងការផរៀបច្បំ និងអនុវត្តរផម្ម្ចង និងសករមភាព  
របស់ឃុំ សង្កា ត្់ 

− អងគការសងគរសីុវលិ៖ តំ្ណាងឱ្យ្លម្បផយជ្នរ៍បស់សហររនរូ៍លដាឋ ន និងអនក កព់ន័ធ
ណារយួជាកល់ាក ់(ស្តសតី កុម្ចរ យុវជ្ន ។ល។) ម្ពរទងំចូ្បលររួ ដ្ល់ចំ្បផែោះដឹ្ង និងរំនិត្
ផ្សងៗកនុងការផរៀបច្បំករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់ និងចូ្បលរួរកនុងការពិភាកា
និងពិផម្គ្នោះផយបល់  ណដ្ល ក់ព័នធនឹងដ្ំផែើ ការននការកស្ថងករមវធិីវនិិផយរឃុំ 
សង្កា ត្់ 

− ម្បជាពលរដ្ឋ៖ ចូ្បលរួរកនុងកិច្បាម្បជុ្ំពិផម្គ្នោះផយបល់ផដ្ើរបីកំែត្់បញ្ហា  និងត្ម្រូវការ
អាទិភាព  កនុងសហររន៍ និងរូលដាឋ នរបស់ខលួន ផៅតារស្ថថ នភាពជាក់ណសដង
របស់ស្ថរីខលួនម្ចន ក់ៗ។ 

៥.២.៣ ម្កបខែ័ឌ ផពលផវលា 

ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ ០១៤៩ ្កម្ប.ក ចុ្បោះនថៃទី០៧ ណខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០ សតីពីការដាក់
ឱ្យផម្បើម្បាស់ផសច្បកតីបំផពញបណនថរផលើផសច្បកតីណែ ំបផច្បាកផទសសតីពីការផរៀបចំ្ប និងការកស្ថងករមវធីិ 
វនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  និងឃុំ សង្កា ត្ ់កំែត្នូ់វផគ្នលការែ៍ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផរៀបចំ្ប និងអនុវត្តកិច្បាដំ្ផែើ រការម្បរូលត្ម្រូវការអាទិភាពរបស់
ម្បជាពលរដ្ឋ ផហើយម្តូ្វចាត្់បញ្ជូ នបញ្ជ ីរផម្ម្ចងវនិិផយរជាអាទិភាពសម្ម្ចប់ផម្បើម្បាស់
ថវកិាឃុំ សង្កា ត្់របស់ខលួនផៅម្កុរការង្ករកស្ថងណ្នការម្កុង ម្សុក ខែឌ យ៉ា ងយូរ
ម្តឹ្រសបាត ហ៍ទី២ ណខកុរាៈននឆ្ន នីំរួយៗ 

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវផរៀបច្បំ និងអនុរ័ត្ដាក់ឱ្យផម្បើម្បាស់ករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន ំ
រកិំលរបស់ខលួនឱ្យបានរុនដំ្ណាច្ប់ឆ្ន  ំននឆ្ន ផំរៀបចំ្បករមវធីិវនិិផយរ។  

៥.២.៤ ផគ្នលការែ៍ 

ការផរៀបច្បំ និងកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វណ ែ្កផលើផគ្នលការែ៍សំខាន់ៗ
ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 
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− ការណច្បករណំលកព័ត្៌ម្ចន 
− ត្ម្ចល ភាព 
− សងគតិ្ភាព និងសុខដុ្រនីយករម 
− ការចូ្បលរួរពិផម្គ្នោះផយបល់ជាទូផៅ 
− ការផ ល្ើយត្បនឹងត្ម្រូវការ 
− រែផនយយភាពតារណបបម្បជាធិបផត្យយ 
− ម្បសិទធភាព និងសុម្កឹត្ភាពផសដ្ឋកិច្បា និងសងគរ 
− ការធា ចី្បរភាពធនធានធរមជាតិ្ និងបរសិ្ថថ ន 
− ការធា សរធរ៌។ 

៥.២.៥ ជំ្ហានររួ 

ដំ្ផែើ រការផរៀបចំ្ប និងកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចន៣ជំ្ហានរឺ ៖ 

ជំ្ហានទី១៖ ការម្បរូលពត័្ម៌្ចនសតីពីត្ម្រូវការរបស់រូលដាឋ នសម្ម្ចបក់ស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន ំ
រកិំល ផដ្ើរបមី្បរូលព័ត្៌ម្ចនបឋរសតីពីត្ម្រូវការអភិវឌឍន៍  របស់រូលដាឋ នសម្ម្ចប់ផម្បើម្បាស់ជាធាតុ្
ចូ្បលកនុងការផរៀបច្បំណ្នការយុទឋស្ថស្តសតថវកិារាជ្ធានី ផខត្ត រផម្ម្ចងថវកិាម្បចាំឆ្ន  ំនិងសម្ម្ចប់ផរៀបចំ្ប
ករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់។ ផៅកនុងជ្ំហានផនោះ ម្ត្ូវអនុវត្តនូវដ្ំផែើ រការសំខាន់ៗរួយ
ចំ្បនួន ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ម្បជំុ្ផៅឃុំ សង្កា ត្៖់ រ.្.ថ ផរៀបចំ្បម្បជំុ្ផៅឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបពិីនិត្យ និងវភិារស្ថថ នភាព
ទូផៅរបស់ឃុំ សង្កា ត្់ ផដាយផម្បើម្បាស់ព័ត្៌ម្ចន   ក់ព័នធណ្នការអភិវឌឍន៍ឃុំ 
សង្កា ត្ ់រផម្ម្ចងវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលណដ្លរនិទនម់្ចនថវកិាគ្នមំ្ទ ទិនននយ័ពត័្ម៌្ចនរផម្ម្ចង
របស់រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ណដ្លបានអនុវត្តកនលងរក ជាផដ្ើរ សំផៅកំែត្ប់ញ្ហា  ទីតាងំ
ននបញ្ហា  រូលផហតុ្ននបញ្ហា  ត្ម្រូវការ និងដំ្ផណាោះម្ស្ថយ និងផរៀបចំ្បបញ្ាូ លកនុងតារាង 
ដូ្ច្បម្ចនកំែត្ក់នុងផសច្បកដីណែ បំផច្បាកផទសសដីពីការផរៀបចំ្ប និងកស្ថងករមវធីិវនិិផយរ
ឃុំ សង្កា ត្់ 

− ម្បជំុ្ផៅតារភូរិ៖ ផរភូរិម្សង់បញ្ហា  ទីតាំងននបញ្ហា  រូលផហតុ្ននបញ្ហា  ត្ម្រូវការ និង
ដ្ំផណាោះម្ស្ថយណដ្ល ក់ព័នធនឹងភូរិរបស់ខលួនយកផៅបង្កា ញនិងពិផម្គ្នោះផយបល់
ជារួយម្បជាពលរដ្ឋ រួច្បបញ្ជូ នលទធ្លរករ.្.ថ ផដ្ើរបផី េ្ៀងផ្ទេ ត្់ និងណកសម្រួល
តារាងបញ្ហា  ត្ម្រូវការ និងដ្ំផណាោះម្ស្ថយ និងបំណបលងផៅជារផម្ម្ចងវនិិផយរ រួច្បចាត្់
អាទិភាព ដូ្ច្បម្ចនកំែត្់កនុងផសច្បកដីណែ ំបផច្បាកផទសខាងផលើ 

− ម្បជុ្ ំផៅឃុំ សង្កា ត្ ់៖  ម្បធានរ.្.ថ ដ្ឹក ំកិច្ប ាម្បជុ្ ំរ.្.ថ ផដ្ើរបពី ិន ិត្យផរ ើល 
លទធភាពរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់ ណដ្លអាច្បនឹងទទួលបានសម្ម្ចប់០៣ឆ្ន បំ េ ប់ និងយក
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ទំហំរូលនិធិណ្នកអភិវឌឍន៍ណដ្លនឹងទទួលបានតារឆ្ន នំីរួយៗ រកវភិាជ្ន៍សម្ម្ចប់
អនុវត្តរផម្ម្ចងអាទិភាព ណដ្លបានផម្ជ្ើសផរ ើស រួច្បម្សង់ច្បូលបញ្ជ ីរផម្ម្ចងវនិិផយរ
ណដ្លផម្គ្នងផម្បើម្បាស់ណត្រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់។ ប េ ប់រក ចំ្បផ ោះរដ្ឋបាលឃុំ ផរឃុំ ម្តូ្វ
ដាក់ផសច្បកដីម្ ងសំផែើ រផម្ម្ចងវនិិផយរជាអាទិភាពផនោះ ជូ្នម្កុរម្បឹកាពិនិត្យនិង 
អនុរត័្។ ប េ បពី់ម្កុរម្បឹកាបានអនុរត័្ផហើយ ម្បធានម្កុរម្បឹកាឃុំ ម្តូ្វចុ្បោះហត្ថផលខា
ផលើបញ្ជ ីផ ោះ និងម្ត្ូវផ ា្ើជូ្នផៅម្កុរការង្ករកស្ថងណ្នការម្សុកផដ្ើរបចីាត្់ណច្បងបនត។ 
ច្បំផ ោះរដ្ឋបាលសង្កា ត្់ ផៅសង្កា ត្់ម្ត្ូវបញ្ជូ នផសច្បកដីម្ ងឯកស្ថរខាងផលើផនោះរក
អភបិាលម្កុង ឬខែឌ  ផដ្ើរបី្ ដល់ផយបល់រុននឹងដាកជូ់្នម្កុរម្បឹកាពិនិត្យនិងអនុរ័ត្។ 
ប េ បពី់ទទួលបានការ ដ្ល់ផយបល់ពីអភបិាលម្កុង ឬអភបិាលរាជ្ធានីផហើយ ផៅសង្កា ត្ ់
ម្ត្ូវដាក់ផសច្បកដីម្ ងបញ្ជ ីរផម្ម្ចងវនិិផយរអាទិភាពណដ្លផម្គ្នងផម្បើម្បាស់ណត្រូលនិធិ
សង្កា ត្់ជូ្នម្កុរម្បឹកា ផដ្ើរបពិីនិត្យនិងអនុរ័ត្។ ប េ ប់ពីម្កុរម្បឹកាបានអនុរ័ត្ផហើយ 
ម្បធានម្កុរម្បឹកាសង្កា ត្់ម្តូ្វចុ្បោះហត្ថផលខាផលើបញ្ជ ីផ ោះ និងម្តូ្វផ ា្ើជូ្នផៅម្កុរការង្ករ
កស្ថងណ្នការម្កុង ផដ្ើរបចីាត្់ណច្បងបនត។ 

ជំ្ហានទី២៖ ការផរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្់ ម្ចនផគ្នលបំែង
ផរៀបច្បំ និងច្បងម្កងផសច្បកដីម្ ងករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយម្ចនភាពជាកល់ាក ់ម្ចន
ការចូ្បលររួ អាច្បអនុវត្តបាន និងម្ចនសងគតិ្ភាពជារយួនឹងម្កបខែ័ឌ អភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្។់ ផៅកនុងជំ្ហាន
ផនោះ ម្តូ្វអនុវត្តនូវដំ្ផែើ រការសំខាន់ៗ រយួចំ្បនួន ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការពិនិត្យរផម្ម្ចង និងសករមភាពអាទិភាពផែើងវញិ៖ ប េ បពី់កិច្បាម្បជំុ្្សពវ្ាយផៅ
ថ្នន ក់ម្កុង ម្សុក ខែឌ រ.្.ថ ម្តូ្វពិនិត្យផរើលផែើងវញិនូវត្ម្រូវការរផម្ម្ចង សករមភាព
អាទិភាពរបស់សង្កា ត្់ ផដាយម្តូ្វផ េ្ៀងផ្ទេ ត្់ផរើលថ្នផត្ើម្ចនរផម្ម្ចង និងសករមភាពណា
ខលោះណដ្លផៅណត្ម្ចនត្ម្រូវការជាអាទិភាពនិងណសវងរករូលនិធិគ្នំម្ទ និងរផម្ម្ចង និង
សករមភាពណាខលោះណលងម្ចនត្ម្រូវការចាំបាច្ប់ រួច្បផរៀបជាបញ្ជ ីតារការណែ ំ រួច្បបញ្ជូ ន
ផៅរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ខែឌ  ផដ្ើរបពិីនិត្យ បូកសរុប និងផ ា្ើផៅរនេីរណ្នការរាជ្ធានី 
ផខត្ត ផដ្ើរបផីរៀបចំ្បឯកស្ថរពត័្ម៌្ចនសម្ម្ចប់ចូ្បលររួកនុងការផធវើផវទិកាពិផម្គ្នោះផយបល់សតីពី
ការកស្ថងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលផៅរាជ្ធានី ឬផខត្ត  

- ការផម្ត្ៀរផរៀបចំ្បចូ្បលររួសិកាខ ស្ថលាសម្ចហរែករមផៅថ្នន ក ់ម្កុង ម្សុក ខែឌ ៖ ប េ បពី់
ទទួលបានព័ត្៌ម្ចនអំពីលទធភាពថវកិាណដ្លរដ្ឋបាលសង្កា ត្់អាច្បម្ចនរ.្.ថ ពិនិត្យ
ផរើលរផម្ម្ចងវនិិផយរជាអាទិភាពណដ្លផម្គ្នងផម្បើណត្រូលនិធិសង្កា ត្ ់ផដ្ើរបពិីនិត្យផរើលថ្ន
ផត្ើថវកិារបស់រដ្ឋបាលសង្កា ត្ ់ម្ចនចំ្បនួនប៉ាុ ម ន ផហើយរួរគ្នមំ្ទការអនុវត្តរផម្ម្ចងអាទិភាព
ណាខលោះ។ ប េ បពី់ណកសម្រួលរចួ្ប ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្តូ្វបញ្ជូ នបញ្ជ ីរផម្ម្ចងវនិិផយរផ ោះ
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ផៅរនេីរណ្នការផខត្ត ផដ្ើរបផីរៀបច្បំឯកស្ថរសម្ម្ចប់ជ្ួយ រដ្ឋបាលម្សុកផធវើសិកាខ ស្ថលា
សម្ចហរែករម ករមវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលផៅថ្នន កម់្កុង ម្សុក ខែឌ  

- ការចូ្បលររួសិកាខ ស្ថលាសម្ចហរែករមផៅថ្នន ក់ម្កុង ម្សុក ខែឌ ៖ តារការអផញ្ជ ើញពី
រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ខែឌ  ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្តូ្វ ចាត្ត់ាងំម្បតិ្ភូតំ្ណាងសង្កា ត្ឱ់្យចូ្បលររួ 
និងផរៀបចំ្បឯកស្ថរសម្ម្ចបប់ង្កា ញ និងចាត្តំ់្ណាងឃុំ សង្កា ត្រ់យួរូបចាបំំភលខឺលឹរស្ថរបណាត
តារាងណដ្លបានបិទកនុងបរផិវែទីតាងំសិកាខ ស្ថលា ឯកស្ថរសម្ម្ចបចុ់្បោះកិច្បាម្ពរផម្ពៀង
បផណាត ោះអាសនន។ល។ 

− ការង្ករផម្កាយពីសិកាខ ស្ថលាសម្ចហរែករមផៅថ្នន ក់ម្កុង ម្សុក ខែឌ ៖ ផៅសង្កា ត្់
ណែ ឱំ្យរ.្.ថ ពិនិត្យ និងណកសម្រួលបញ្ជ ីរផម្ម្ចងវនិិផយរផដាយណ ែ្កផលើលទឋ្លនន
សិកាខ ស្ថលាសម្ចហរែករម និងការឯកភាពផយបល់កនុងកិច្បាម្បជំុ្រ. .្ថ ផលើការផម្បើម្បាស់
រូលនិធិរបស់សង្កា ត្ ់សម្ម្ចបអ់នុវត្តរផម្ម្ចង និងសករមភាពអាទិភាពណដ្លគ្នម នការសនា
គ្នមំ្ទ។ ប េ បពី់ណកសម្រួលរចួ្ប ផរភូរនីិរយួៗម្តូ្វម្សងយ់កផ ម្ ោះរផម្ម្ចង និងសករមភាព 
ណដ្លសថិត្ផៅតារភូរផិរៀងៗខលួន យកផៅបង្កា ញ និងពិភាកា ពិផម្គ្នោះផយបល់ និងម្សង់
យករតិ្ផយបល់ពីម្បជាពលរដ្ឋកនុងភូររិបស់ខលួន និងម្តូ្វបញ្ជូ នផយបល់ទងំអស់ រកឃុំ 
សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបឱី្យរ.្.ថ និងអនក កព់ន័ឋ ររួគ្នន ពិនិត្យ បូកសរុប និងណកត្ម្រូវ 

− ការផរៀបចំ្បតារដាននិងវាយត្នរលការអនុវត្តករមវធីិវនិិផយរ៖ ផដ្ើរបឱី្យការអនុវត្តការតារដាន 
និងវាយត្នរលការអនុវត្តរផម្ម្ចង និងសករមភាពកនុងករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលសង្កា ត្់
ម្ចនម្បសិទធភាព ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្តូ្វណែ ឱំ្យរ.្.ថ ផរៀបចំ្បផគ្នលការែ៍ និងនីតិ្វធីិ
ម្បតិ្បតិ្តការ ណដ្លររួម្ចន ម្កបខែ័ឌ តារដាន វាយត្នរល ការណបងណច្បកភារកិច្បាដ្ល់អនក កព់ន័ធ
កនុងការតារដាន និងវាយត្នរល និងតារាងតារដានការអនុវត្តករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ 
សង្កា ត្ ់

− ការច្បងម្កងផសច្បកតីម្ ងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំល៖ កនុងការច្បងម្កងផសច្បកតីម្ ងករមវធីិ
វនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលសង្កា ត្់រ.្.ថ ម្តូ្វណ ែ្កតារម្ចតិ្កាននផសៀវផៅករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន ំ
រកិំលសង្កា ត្។់ 

ជំ្ហានទី៣៖  ការពិនិត្យ ការអនុរត័្ និងការ្ សពវ្ ាយករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបី
ពិនិត្យ អនុរត័្ និង្សពវ្ាយករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់ម្សបតារខលឹរស្ថរននម្ចម្តា៦២ ននច្បាប់
សតីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់។ ផៅកនុងជំ្ហានផនោះ ម្តូ្វអនុវត្តនូវដំ្ផែើ រការសំខាន់ៗរួយចំ្បនួន 
ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការអនុរ័ត្ករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់៖ ប េ ប់ពីទទួលបានផសច្បកដីម្ ង 
ករមវធិ ីវ និ ិផយរបីឆ្ន រំ កំ ិលឃុំ សង្កា ត្ ់ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្ត្ូវ ផរៀបច្បំកិច្បាម្បជុ្ំ 
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ម្កុរម្បឹការបស់ខលួន ផដ្ើរបពីិនិត្យ និងអនុរ័ត្ករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់ 
ផដាយម្ត្ូវអនុវត្តតារផសច្បកដីណែ ំបផច្បាកផទសសដីពីការផរៀបច្បំ និងកស្ថងណ្នការ
អភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់ឆ្ន ២ំ០១៧ និងបទបញ្ហជ ន្េកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់។ 
ប េ ប់ពីកិច្បាម្បជុ្ំម្កុរម្បឹការ.្.ថ ម្ត្ូវផធវើការណកត្ម្រូវច្បំែុច្បកនុងករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន ំ
រកិំលឃុំ សង្កា ត្់តារការសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកា ម្ពរទំងផរៀបចំ្បផសច្បកដីម្ ងផសច្បកដី
សផម្រច្បសដីពីការដាក់ឱ្យផម្បើម្បាស់ករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់ ប េ ប់រកម្តូ្វ
ដាក់ផសៀវផៅករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់ ណដ្លបានណកសម្រួលចុ្បងផម្កាយ
បងែស់ និងផសច្បកដីម្ ងផសច្បកដីសផម្រច្បសដីពីការដាក់ឱ្យផម្បើម្បាស់ករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន ំ
រកិំលឃុំ សង្កា ត្់ ជូ្នម្បធានម្កុរម្បឹកាផដ្ើរបពិីនិត្យ និងចុ្បោះហត្ថផលខា។ 

− ការ្ សពវ្ាយ៖ ផសៀវផៅករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វត្រាល់ទុកផៅ ស្ថលាឃុំ 
សង្កា ត្់ ស្ថលាម្កុង ម្សុក ខែឌ  និងផ ា្ើជូ្នផៅទីចាត្់ការណ្នការ និងវនិិផយររាជ្ធានី 
ផខត្ត រនេីរណ្នការរាជ្ធានី ផខត្ត រនេីរផសដ្ឋកិច្បានិងហិរញ្ញ វត្ថុរាជ្ធានី ផខត្ត និងជូ្នផៅ
អនក ក់ព័នធ  តារការចាំបាច្ប់។ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្តូ្វណែ ឱំ្យម្ចនការ្សពវ្ាយ
ខលឹរស្ថរករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលឃុំ សង្កា ត្ឱ់្យបានទូលំទូលាយដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋកនុងឃុំ 
សង្កា ត្់ និងអនក ក់ព័នធដូ្ច្បជា ្សពវ្ាយកនុងកិច្បាម្បជំុ្   កនុងផវទិកាស្ថធារែៈ តារ
ស្ថរពត័្ម៌្ចន វទិយុ និងតាររផធាបាយផ្សងៗផទៀត្ណដ្លអាច្បផធវើបាន ម្ពរទងំម្តូ្វផរៀបចំ្ប
កិច្បាម្បជំុ្្សពវ្ាយអំពីរផម្ម្ចងផម្បើម្បាស់រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់ ម្សុក ម្កុង ខែឌ  រាជ្ធានី 
ផខត្ត និងរផម្ម្ចងផម្បើម្បាស់ម្បភពរូលនិធិផ្សងផទៀត្ ណដ្លម្តូ្វអនុវត្តកនុងណដ្នដី្រដ្ឋបាល ឃុំ 
សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបឱី្យម្បជាពលរដ្ឋកនុងឃុំ សង្កា ត្ប់ានដឹ្ង។ 

៥.២.៦ ការតារដានម្ត្តួ្ពិនិត្យ និងវាយត្នរលករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំល 

តាររយៈកិច្បាម្បជុ្ំស្ថរញ្ញ  និងឬវសិ្ថរញ្ញ របស់ម្កុរម្បឹកា ម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវពិនិត្យតារដាន
និងវាយត្នរលការអនុវត្តករមវធិីវនិិផយរបីឆ្ន រំកំិលឃុំ សង្កា ត្់ និង្តល់អនុស្ថសន៍ផដ្ើរបផីដាោះម្ស្ថយ
បញ្ហា ម្បឈរ   ណដ្លផកើត្ម្ចនផែើងតារការចាំបាច្ប់ ផដាយផផ្ទដ ត្ផលើការសននិដាឋ នអំពីស្ថថ នភាព 
និងលទធ្លននការអនុវត្តនូវ៖ 

− រផម្ម្ចង សករមភាពកំពុងដំ្ផែើ រការ  
− រផម្ម្ចង សករមភាពណដ្លម្ចនថវកិារគ្នំម្ទ  
− រផម្ម្ចង សករមភាពអាទិភាពណដ្លរិនម្ចនថវកិាគ្នំម្ទ 
− ថ្នផត្ើការគ្នំម្ទរផម្ម្ចង សករមភាពថមីបណនថរផម្ៅពីរផម្ម្ចង សករមភាពណដ្លរិនទន់

ម្ចនការសនាគ្នំម្ទឬផទ។ល។  
− ការដាក់ផច្បញនូវលិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្ត    
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− ការ ត្ល់ផសវារដ្ឋបាល។ 

៥.៣ ការនរៀបចំ និងអន វតតរនម្រោងឃ ំ សងកាត់ 

៥.៣.១ ការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចង 

ការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចងម្តូ្វផធវើផែើង ប េ បពី់រផម្ម្ចងម្តូ្វបានបញ្ជូ លកនុងករមវធីិវនិិផយរឃុំ សង្កា ត្ ់និង
រុនផពលការចាបផ់ ដ្ើរដំ្ផែើ រការលទធករម។ ការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចង រឺជាការសិកា និងម្បរូលពត័្ម៌្ចនទងំអស់
ណដ្លម្តូ្វការ ផដ្ើរបផីរៀបចំ្បឱ្យបាននូវផម្គ្នងការរផម្ម្ចង ររួម្ចន៖ 

− ពិនិត្យអំពីត្ម្រូវការននការសិកា្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថថ ន ដី្ធលី និងជ្នជាតិ្ផដ្ើរភារតិ្ច្បរបស់
រផម្ម្ចង 

− ការបផងាើត្រែៈករមការម្របម់្រងរផម្ម្ចង 
− ការផរៀបចំ្បម្កុរផម្បើម្បាស់ 
− ការផរៀបចំ្បណ្នការសិការផម្ម្ចង 
− ការសិកា និងម្បរូលពត័្ម៌្ចនទូផៅ និងពត័្ម៌្ចនបផច្បាកផទស 
− ការសិកា និងវភិារ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថថ ន 
− ការសិកាដី្ធលី (របាយការែ៍បរចិាា រដី្ធលីផដាយសម័ម្រចិ្បត្ត ឬរបាយការែ៍លទធករមដី្ធលី) 
− ការផរៀបចំ្បរបាយការែ៍សដីពីវធិានការការ រសុវត្ថិភាពជ្នជាតិ្ផដ្ើរភារតិ្ច្ប  
− ការផរៀបចំ្បផម្គ្នងការរផម្ម្ចង 
− ការបា៉ា នស់្ថម នត្នរល 
− ការផរៀបចំ្បណ្នការផម្បើម្បាស់ និងណថទលំទធ្លរផម្ម្ចង 
− ការផរៀបចំ្បទម្រងល់ទធ្ល និងត្នរលបា៉ា នស្ថម នរផម្ម្ចង 
− ការអនុរត័្រផម្ម្ចង 
− ការពិនិត្យពត័្ម៌្ចនរផម្ម្ចងផដាយអងគភាពរដ្ឋបាលផខត្ត ម្កុង  
− ការពិនិត្យបញ្ហជ កប់ផច្បាកផទស។ 

ប េ បពី់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ស់ផម្រច្បអនុវត្តរផម្ម្ចងជាកល់ាក ់(រផម្ម្ចងណដ្លផម្បើម្បាស់រូលនិធិ
ឃុំ សង្កា ត្ ់រផម្ម្ចងណដ្លម្ចនការសនាគ្នមំ្ទពីស្ថថ បន័ នដ្រូអភវិឌឍន ៍ ) ចាបំាច្បរ់ដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់
ម្តូ្វអនុវត្តផៅតារផសៀវផៅណែ សំដីពី ការផរៀបចំ្ប និងអនុវត្តរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់(PIM)។  

ណ ន្កផនោះបរយិយសផងខបអំពីការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ណ់ត្ប៉ាុផណាណ ោះ ចំ្បផ ោះនីតិ្វធីិលរែតិ្
សូរផរើលផសៀវផៅណែ សំតីពី ការអនុវត្តរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្។់ 

  



ជពូំកទី ៥ ៖ ណែនការអ ិវឌ្ឍន៍ និងកមមវ ិ្ ីវនិិទោគរីឆ្ន រំកំិលឃ  ំសងាា ត់ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន(NASLA)  53 

ក. ការសិការផម្ម្ចង (រផម្ម្ចងផហដាឋ រច្ប សរពន័ធ) 

ការសិការផម្ម្ចង រឺជាដំ្ផែើ រការរយួផដ្ើរបឱី្យដឹ្ងថ្ន ផត្ើរផម្ម្ចងនឹងម្តូ្វផម្បើម្បាស់ថវកិាអស់
ប៉ាុ ម ន ថ្នផត្ើជារផម្ម្ចងចាស់ ឬជារផម្ម្ចងណដ្លពម្ងីកផលើសពី២៥ភាររយ ឬជារផម្ម្ចងថមី។  

ផៅកនុងដំ្ផែើ រការននការសិការផម្ម្ចង ផដាយស្ថរណត្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់រិនម្ចនជំ្ ញ
បផច្បាកផទស ដូ្ផច្បនោះរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនជ្ផម្រើសរយួចំ្បនួន ដូ្ច្បជា៖  

− ផធវើការចាត្់តាំងរស្តនតីណដ្លម្ចនជំ្ ញជាក់លាក់ផៅកនុងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ 
− ជួ្លអនកជំ្ ញពីវស័ិយឯកជ្ន 
− ផសនើសំុរស្តនតីជំ្ ញពីរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត។ 

ផៅផពលផធវើការសិការផម្ម្ចងផដាយអនកជ្ំ ញបផច្បាកផទស ចាំបាច្ប់ម្ត្ូវម្ចនការច្បូលរួរពី
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់និងម្បជាពលរដ្ឋរូលដាឋ ន (អនកណដ្លម្ចនទីតាងំជាបនឹ់ងរផម្ម្ចង ឬចាស់ណដ្លដឹ្ង
ពីស្ថថ នភាពននទីតាងំរផម្ម្ចងច្បាស់លាស់) ផដ្ើរបឱី្យបានដឹ្ងច្បាស់ថ្នផត្ើម្ចនការប៉ាោះ ល់សុវត្ថិភាពទងំបី
(សុវត្ថិភាពបរសិ្ថថ ន សុវត្ថិភាពដី្ធលី សុវត្ថិភាពជ្នជាតិ្ផដ្ើរភារតិ្ច្ប)ណដ្រឬផទ។ ប េ ប់ពីសិការផម្ម្ចង
រចួ្បរាល់ផហើយ ម្តូ្វម្ចនការពិនិត្យបញ្ហជ កប់ផច្បាកផទសពីរនេីរជំ្ ញ ណដ្លម្ចនទីចាត្ក់ារណ្នការ និងវនិិផយរ
រាជ្ធានី ផខត្តជាអនកសម្របសម្រួលជារយួរនេីរជំ្ ញ ផហើយរនេីរជំ្ ញម្ចនផពល១៥នថៃ កនុងការពិនិត្យ
បញ្ហជ កប់ផច្បាកផទស ផបើរនិដូ្ផចាន ោះចាត្ទុ់កថ្ន ឯកភាព។ 

ខ. ការផដ្ញនថល (រផម្ម្ចងផហដាឋ រច្ប សរពន័ធ) 

ផម្កាយពីបានផធវើការសិការផម្ម្ចងផដាយអនកជំ្ ញបផច្បាកផទសរួច្បរាល់ផហើយ ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ណ់ដ្លម្ចនរែៈករមការលទធករមឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើការសម្របសម្រួលជារយួទីចាត្ក់ារណ្នការ និង
វនិិផយររាជ្ធានី ផខត្តកនងការម្បកាសកិច្បាលទធករមរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយម្ចនការ្សពវ្ាយកនុងផវបស្ថយ 
រ.ជ្.អ.ប ្ងណដ្រ។ 

កិច្បាលទធករមរផម្ម្ចងឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បម្បម្ពឹត្តផៅបានលុោះម្តាណត្ម្ចនអនកទទួលការយ៉ា ងតិ្ច្បចំ្បនួន
៣ម្កុរហ ុនបានដាកសំ់ផែើ ផដ្ញនថល។ សំផែើ ផដ្ញនថលណដ្លម្ចនត្នរលទបជាងផរផហើយម្ចនសុពលភាព រឺជា
សំផែើ ផដ្ញនថលណដ្លទទួលជ្័យជំ្នោះ។ អនកទទួលការណដ្លឈនោះការផដ្ញនថល ម្ចនសិទធិទទួលកិច្បាសនា ឬ
បដិ្ផសធន ៍ផហើយម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផធវើការពិចារណាអនកឈនោះប េ បផ់ដ្ើរបចុី្បោះកិច្បាសនាអនុវត្តរផម្ម្ចង។ 

៥.៣.២ ការអនុវត្តរផម្ម្ចង 

ប េ បពី់ម្ចនកិច្បាសនារវាងអនកទទួលការ (អនកឈនោះការផដ្ញនថល) និងម្ចា ស់រផម្ម្ចង (ឃុំ សង្កា ត្)់ 
អនកទទួលការម្តូ្វចាប់ផ ដ្ើរអនុវត្តផៅតារល័កខខ័ែឌ ននកិច្បាសនា។ ផៅកនុងដំ្ផែើ រការអនុវត្តកិច្បាសនា
របស់អនកទទួលការ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ដាយម្ចនរែៈករមការម្របម់្រងរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់
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សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន(NASLA)  54 

ជាអនកតារដានការអនុវត្តកិច្បាសនា ណដ្លរែៈករមការម្រប់ម្រងរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វពិនិត្យ
ផរើលណ្នការការង្កររបស់អនកទទួលការ និងរំនូសបលងប់ផច្បាកផទសលរែតិ្ ណដ្លភាជ បជ់ារយួកិច្បាសនា។  

រែៈករមការម្រប់ម្រងរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់ ក៏ម្តូ្វបានអនកគ្នំម្ទបផច្បាកផទសរាជ្ធានី 
ផខត្តផធវើការបែដុ ោះបណាដ លបផច្បាកផទស ”6 in 1” (ឧបករែ៍សម្ម្ចប់តារដានការអនុវត្តរផម្ម្ចងទំង៦
រួម្ចន ១.ឋានផលខា ២.ឌីសីុភ ី៣.ផត្សតផបតុ្ង ៤.ណខសណរ៉ាត្ ៥.ណកវសេង ់៦.កាត រណរ៉ាម្ត្) អំពីការម្តួ្ត្ពិនិត្យ
រផម្ម្ចងផហដាឋ រច្ប សរព័នធ និងម្ចនសិទធិឃ្លត្់ឱ្យផ្ទែ កការស្ថងសង់ ផដ្ើរបផីៅអនកគ្នំម្ទបផច្បាកផទសរក
ពិនិត្យជាកណ់សដង។ ផម្ៅពីរែៈករមការម្របម់្រងរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់ម្បជាពលរដ្ឋកអ៏ាច្បចូ្បលរួរ
តារដានការអនុវត្តរបស់អនកទទួលការ និងម្ចនសិទធិ្ដល់ព័ត្៌ម្ចនផៅរែៈករមការម្រប់ម្រងរផម្ម្ចង
រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់ផដ្ើរបរីែៈករមការម្របម់្រងរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ឃ់្លត្ឱ់្យផ្ទែ កការស្ថងសង់
ផដ្ើរបផីៅអនកគ្នមំ្ទបផច្បាកផទសរកពិនិត្យជាកណ់សដង។ 

កនុងការទូទត្់ឱ្យអនកទទួលការ រឺណ្ែកតារល័កខខ័ែឌ  ននកិច្បាសនា ប៉ាុណនតផៅផពលណដ្លម្ចន
ការផសនើសំុទូទត្ពី់អនកទទួលការរយួផលើកៗ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើការពិនិត្យផ េ្ៀងផ្ទេ ត្់លទធ្ល
ននការអនុត្តជាក់ណសដង ផដាយម្តូ្វអផញ្ជ ើញអនកពិនិត្យបផច្បាកផទសរកចូ្បលរួរម្បជំុ្វាយត្នរលផៅទីតាំង
រផម្ម្ចងផដាយផ្ទេ ល់ណត្រដង។ 

ចំ្បផ ោះរផម្ម្ចងផហដាឋ រច្ប សរព័នធរូបវន័ត ម្តូ្វម្ចនការធា រយៈផពល ៦ណខ ណដ្លកនុងផពលធា 
ផនោះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វកាត្់ទុកថវកិាណដ្លម្ចនកនុងកិច្បាសនា ១០ភាររយ ននត្នរលរផម្ម្ចង។ កនុង
អំែុងផពលននការធា  ម្បសិនផបើពិនិត្យផឃើញថ្នម្ចនការខូច្បខាត្ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផៅអនក
ទទួលការរកផធវើការជួ្សជុ្លឱ្យបានផពញផលញវញិ។ ផម្កាយផពលការអនុវត្តរផម្ម្ចងបានច្បបស់ពវម្របម់្តូ្វ
ម្ចនការម្បរល់ទទួលលទធ្លរផម្ម្ចង។  



 

 

 

 
 
 

 

ជំពកូទ ី៦ 
ការែដលទ់សវាសាធារណៈ 
      ទៅរដ្ឋបាល 

  



ជពូំកទី ៦ ៖ ការែដល់ទសវាសាធារែៈទៅរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់ 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន(NASLA)  55 

ជំពូកទី ៦ 
ការែដលទ់សវាសាធារណៈទៅរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់ 

ផសវាស្ថធារែៈសំផៅដ្ល់រាល់សករមភាពទងំឡាយណដ្លផធវើផែើងផដាយស្ថថ បន័ម្ចនសរត្ថកិច្បា 
និងស្ថថ បន័ទទួលសរត្ថកិច្បា កនុងផគ្នលផៅបផម្រើ្ លម្បផយជ្នរ៍រួ ឬ្លម្បផយជ្នស៍្ថធារែៈ។ កនុងផ ោះ 
ស្ថថ ប័នម្ចនសរត្ថកិច្បា សំផៅដ្ល់ស្ថថ ប័នរដ្ឋ ឬភាន ក់ង្កររដ្ឋ ឬអាជាា ធរម្រប់លំដាប់ថ្នន ក់ទំងអស់របស់រដ្ឋ 
ណដ្លបំផពញការង្ករតារណដ្នសរត្ថកិច្បារបស់ខលួន។ ផដាយណែក ស្ថថ បន័ទទួលសរត្ថកិច្បា សំផៅដ្ល់ណ ន្ក
ឯកជ្ន និងសងគរសីុវលិ ណដ្លទទួលបានសិទធិនិងភារកិច្បាពីរដ្ឋ ផហើយសថិត្ផម្ការការម្របម់្រង និងម្តួ្ត្ពិនិត្យ
របស់រដ្ឋ ឬភាន កង់្កររដ្ឋ។ 

ការម្រប់ម្រង ការម្តួ្ត្ពិនិត្យរបស់រដ្ឋ ឬភាន ក់ង្កររបស់រដ្ឋផៅផលើណ ន្កឯកជ្ន និងសងគរសីុវលិ
ណដ្លរដ្ឋបាលម្បរល់សិទធិឱ្យ ម្តូ្វផធវើផែើងណ ែ្កផលើលកខខែឌ ដូ្ច្បម្ចនណច្បងកនុងផសច្បកដីសផម្រច្ប កិច្បា 
ម្ពរផម្ពៀង ឬកិច្បាសនាណដ្លបានម្បរល់ភារកិច្បាកនុងរងវងណ់ដ្នសរត្ថកិច្បារយួច្បាស់លាស់ និងពិនិត្យផៅ
ផលើសករមភាពការង្ករ លទធ្លណដ្លសផម្រច្បបាន ផគ្នលផៅផៅអ រត្ និង្លប៉ាោះ ល់ផ្សងៗ 
ជាយថ្នផហតុ្ ណដ្លអាច្បផកើត្ម្ចនចំ្បផ ោះសងគរជាតិ្។ 

ផសវាស្ថធារែៈផៅករពុជាម្តូ្វបានកំែត្និ់ងណបងណច្បកជា០៧ច្បផង្កា រធំៗ ររួម្ចន៖ 

- ច្បផង្កា រផសវាទី១  កព់ន័ធអធិបផត្យយភាពរដ្ឋ  
- ច្បផង្កា រផសវាទី២  កព់ន័ធណ ន្កសនិតសុខ សណាត បធ់ាន បស់្ថធារែៈ និងសុវត្ថិភាពសងគរ  
- ច្បផង្កា រផសវាទី៣  កព់ន័ធយុតិ្តធរ ៌និងអាជាា កណាត ល  
- ច្បផង្កា រផសវាទី៤  ក់ព័នធការផលើកករពស់កិច្បាការ ែិជ្ជករម សហម្គ្នសធុនតូ្ច្ប និងរធយរ 

បរសិ្ថថ នវនិិផយរ និងការចូ្បលររួរបស់ណ ន្កឯកជ្នកនុងការកស្ថង និងការណថទផំហដាឋ រច្ប 
សរពន័ធ  

- ច្បផង្កា រផសវាទី៥  កព់ន័ធសងគរកិច្បា វបបធរ ៌និងកិច្បាការ រ ី 
- ច្បផង្កា រផសវាទី៦  កព់ន័ធការអភវិឌឍផហដាឋ រច្ប សរពន័ធរូបវន័ត និង  
- ច្បផង្កា រផសវាទី៧  កព់ន័ធការម្បរូលចំ្បែូល ការផធវើវចិារែករមចំ្បណាយ និងការផបើក ត្ល់។ 

ផដាយណែករដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាស្ថថ ប័នម្ចនសរត្ថកិច្បារួយណដ្លដឹ្ក ំផដាយម្កុរម្បឹកា
ផកើត្ពីការផបាោះផឆ្ន ត្ផដាយផ្ទេ ល់ពីម្បជាពលរដ្ឋកនុងរូលដាឋ នរបស់ខលួន។ កនុងន័យផនោះ ម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ម់្ចនសរត្ថកិច្បា ត្ល់ផសវាស្ថធារែៈជូ្នម្បជាពលរដ្ឋ។ម្កបខែ័ឌ ច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្ត
សំខាន់ៗ  ណដ្លកំែត្អំ់ពីការ ត្ល់ផសវាស្ថធារែៈផដាយរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ម្ចនដូ្ច្បជា៖ 

- ច្បាបស់ដីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់
- អនុម្កឹត្យផលខ២២អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី២៥ ណខរី  ឆ្ន ំ២០០២ សដី ពីការផធវើវរិជ្ឈការ
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អំណាច្ប តួ្ ទី និងភារកិច្បាផៅឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
- ផគ្នលនផយបាយភូរ ិឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនសុវត្ថិភាព ឆ្ន ២ំ០២១ 
- អនុម្កឹត្យផលខ១៨ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី០៨ ណខកុរាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ សដីពីការបផងាើត្យនតការ

ម្ច្បកផច្បញចូ្បលណត្រយួផៅរដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 
- ម្បកាសផលខ៣៨៤០ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២២ ណខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២០ សតីពីការផរៀបចំ្ប និងការម្បម្ពឹត្ត

ផៅននរែៈករមធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្ ់
- ផសច្បកដីណែ ផំលខ០១៨ ចុ្បោះនថៃទី១៣ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សដីពី

ណបបបទ និងនីតិ្វធីិននការ ដ្ល់ផសវារដ្ឋបាលតារយនតការម្ច្បកផច្បញចូ្បលណត្រយួននរដ្ឋបាល
ឃុំ សង្កា ត្ ់

- លិខិត្បទដាឋ ន និងឯកស្ថរ កព់ន័ធផ្សងៗផទៀត្។ 

ណ ែ្កតារលិខិត្បទដាឋ នខាងផលើ ការ ត្ល់ផសវាស្ថធារែៈផដាយរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ជាររួអាច្ប
ផធវើការណបងណច្បក ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

- ផសវារដ្ឋបាល 
▪ ការង្ករអម្តានុកូលដាឋ ន 
▪ ការផច្បញលិខិត្បញ្ហជ ក ់
▪ ការសម្របសម្រួល កព់ន័ធការង្ករផបាោះផឆ្ន ត្ 

- ការអភវិឌឍផសដ្ឋកិច្បារូលដាឋ ន 
- ការង្ករសងគរកិច្បា 
- ការង្ករសនតិសុខ សណាត បធ់ាន បស់្ថធារែៈ និងសុវត្ថិភាពសងគរ 
- ការង្ករបរសិ្ថថ ន និងអនតរវស័ិយ។ 

ផបើផទោះជាផសវាស្ថធារែៈ ត្ល់ផដាយរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្រ់និបានណបងណច្បកជាកល់ាកជ់ាច្បផង្កា រ
ផសវាទំង៧ ដូ្ច្បបានផរៀបរាប់ខាងផលើ ប៉ាុណនតផសវាស្ថធារែៈ ណដ្ល ត្ល់ផដាយរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វ
បានសផងាត្ផឃើញថ្នម្របដ់្ែត បផ់លើច្បផង្កា រផសវាទងំ០៧។ ជារយួផនោះ កនុងផគ្នលបំែងផលើកករពស់
ម្បសិទធភាពននការ្តល់ផសវាស្ថធារែៈផៅរូលដាឋ ន ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់នីរួយៗរបបខីិត្ខំបផងាើន
កិច្បាសហការជារួយនដ្រូ  ទំងណ ន្ករដ្ឋ និងឯកជ្ន ផដ្ើរបីផកៀរររការគ្នំម្ទទំងណ ន្កបផច្បាកផទស និង
ធនធាន សំផៅផលើកករពស់លទធភាពរបស់ឃុំ សង្កា ត្ក់នុងការផ ល្ើយត្បផសច្បកតីម្ត្ូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ 
កដូ៏្ច្បអភវិឌឍរូលដាឋ នរបស់ខលួន។  

៦.១ នសវារដ្ឋបាល 

ផសវារដ្ឋបាលផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ររួម្ចនផសវាត្ម្រូវការ និងផសវាសំែូរពរ។  
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ផសវាត្ម្រូវការ ជាផសវាណដ្លម្បជាពលរដ្ឋម្រប់រូបម្ចនត្ម្រូវការចាំបាច្ប់ផៅកនុងជី្វភាពរស់ផៅ
របស់ខលួន ររួម្ចន ឯកស្ថរអម្តានុកូលដាឋ ន ផសៀវផៅស្ថន កផ់ៅ និងផសៀវផៅម្រួស្ថរជាផដ្ើរ។ ផសវាត្ម្រូវការ 
ម្តូ្វបាន ត្ល់ជូ្នម្បជាពលរដ្ឋផដាយរនិរិត្នថល។ 

ផសវាសំែូរពរ ជាផសវាណដ្លម្បជាពលរដ្ឋរយួចំ្បនួនម្តូ្វការ កនុងកាលៈផទសៈណារយួ និងឬកនុង
ផគ្នលបំែងជាក់លាក់ណារួយ ណដ្លរួរម្ចនដូ្ច្បជា លិខិត្បញ្ហជ ក់ភាពផៅលីវ លិខិត្បញ្ហជ ក់ទីលំផៅ 
ជាផដ្ើរ។ល។ 

ការទតល់ទសវាតរយ្នតការម្ចកទចញចូលណតរយួ្ 

ការ ត្ល់ផសវារដ្ឋបាលផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ ទំងផសវាត្ម្រូវការ និងផសវាសំែូរពរ ម្តូ្វផធវើ
ផែើងតារយនតការម្ច្បកផច្បញចូ្បលណត្រយួ ផដ្ើរបធីា បាននូវរុែភាព ត្ម្ចល ភាព រែផនយយភាព សរធរ៌ 
និងបរយិបនន កនុងការ ត្ល់ផសវាជូ្នម្បជាពលរដ្ឋ។ ណបបបទ និងនីតិ្វធីិននការ ត្ល់ផសវារដ្ឋបាលតារយនតការ
ម្ច្បកផច្បញចូ្បលណត្រយួផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់សូរផរើលផសច្បកដីណែ ផំលខ ០១៨ ចុ្បោះនថៃទី១៣ ណខឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០២២ របស់ម្កសួងរហាន្េ សដីពីណបបបទ និងនីត្ិវធិីននការ្ដល់ផសវារដ្ឋបាលតារយនតការម្ច្បក
ផច្បញចូ្បលណត្រយួននរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

៦.១.១  ការង្ករអម្តានុកូលដាឋ ន 

ទសវាអម្តនុកូលដ្ឋឋ នណដ្លទដល់ទដ្ឋយ្រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា តរ់រួោន៖ 

− សំបុម្តកំទែើ ត 
− សំបុម្តបញ្ជា កកំ់ទែើ ត 
− ទសចកតីចរ្ងសំបុម្តកំទែើ ត ឬបញ្ជា កកំ់ទែើ ត 
− បែ័ណ ម្បកាសអា ហ៍ពិ ហ៍ 
− សំបុម្តអា ហ៍ពិ ហ៍ 
− ទសចកតីចរ្ងសំបុម្តអា ហ៍ពិ ហ៍ 
− សំបុម្តររែភាព 
− ទសចកតីចរ្ងសំបុម្តររែភាព។ 

ណបបបទ និងនីតិវ ិ្ ី កនុងការទតល់ និងម្របម់្រងឯកសារអម្តនុកូលដ្ឋឋ ន សូរទរើល កម្រងឯកសារ
សតី ពីរទបៀបកតម់្តការង្ករអម្តនុកូលដ្ឋឋ ន ណដ្លចងម្កងទដ្ឋយ្នាយ្កដ្ឋឋ នអម្តនុកូលដ្ឋឋ ន អរគនាយ្កដ្ឋឋ ន
អតតសញ្ជញ ែករម ម្កសួងរហាផ្ទៃ។ 

៦.១.២ ការផច្បញលិខិត្បញ្ហជ ក ់

ទសវាទចញលិខិតបញ្ជា កទ់ទែងៗទៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត ់ររួោនដូ្ចខាងទម្ការ៖ 
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− លិខិតបញ្ជា កភ់ាពទៅលីវ ទរោ៉ា យ្ ឬទ ឹះោ៉ា យ្ 
− លិខិតបញ្ជា កទី់លំទៅ 
− លិខិតបញ្ជា កទ់លើកិចចសនោខចីម្បាក ់
− លិខិតបញ្ជា កម់្បវតតិដី្្ី្ 
− លិខិតបញ្ជា កទ់ាោទ 
− លិខិតបញ្ជា កកិ់រោិោោទ 
− លិខិតបញ្ជា កម់្បវតតិរូបសទងាប 
− លិខិតបញ្ជា កទិ់ញលកស់តវ ហនៈ 
− លិខិតបញ្ជា កត់បណាត ញអរគិសនី 
− លិខិតបញ្ជា កត់បណាត ញទឹកសាែ ត 
− លិខិតបញ្ជា កជួ់លដី្ ទៃឹះ តូប ោនជំនិឹះ 
− លិខិតបញ្ជា កទ់ៃឹះជួលបនៃបស់ាន កទ់ៅ 
− បញ្ជា កទ់លើលិខិតសាន រទទែងៗទទៀត ណដ្លរនិណរនជាសរតថកិចចរបស់សាថ បន័ណារយួ្។ 

កនុងការទចញលិខិតបញ្ជា ក ់ទរឃុំ ទៅសង្កា ត ់ម្តូវយ្កចិតតទុកដ្ឋកឱ់្យបានរតរ់ត ់កនុងការទទៃៀងផ្លៃ ត់
នូវឯកសារទោង កព់ន័ធ ទដ្ើរបជីាអំែឹះអំណាងកនុងការទចញលិខិតបញ្ជា កម់្បទភទណារយួ្។ 

៦.១.៣ ការសម្របសម្រួលការង្ករផបាោះផឆ្ន ត្ 

ទដ្ើរបឱី្យការទបាឹះទឆ្ន តទៅថ្នន ក់ជាតិ និងទៅថ្នន ក់ទម្ការជាតិម្បម្ពឹតតទៅទដ្ឋយ្រលូន ម្សបតរ
ទោលការែ៍ណដ្លោនកំែតទ់ៅកនុងចាប ់និងលិខិតបទដ្ឋឋ នជា រ្ោន រាជរដ្ឋឋ ភបិាល និងរែៈកោម ្ិការ
ជាតិទរៀបចំការទបាឹះទឆ្ន ត (រ.ជ.ប) បានដ្ឋកទ់ចញនូវទោលការែ៍ណែនាជំាទម្ចើននិងជាបនតបនាៃ ប ់ទដ្ើរបី
ឱ្យម្កសួង សាថ បន័ កព់ន័ធ និងរដ្ឋបាលថ្នន កទ់ម្ការជាតិអនុវតត។ ទដ្ឋយ្ណ ក  កព់ន័ធការចូលររួ និងោមំ្ទ
ទដ្ឋយ្រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា តោ់នការង្ករសំខាន់ៗ  ដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

ក. ការចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន តកនុងបញ្ា ីទបាឹះទឆ្ន តនិងការទ្វើបចចុបបននភាពបញ្ា ីទបាឹះទឆ្ន ត  

ទោងោម្ត៥០ ផ្នចាប់ សដីពីការទបាឹះទឆ្ន តទម្ជើសតងំតំណាងរាន្រសដ រ.ជ.ប ម្តូវទ វ្ើម្បតិភូករម
អំណាចដ្ល់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា តឱ់្យបំទពញតួនាទីជាតំណាងខួ្ន កនុងការពិនិតយបញ្ា ីទ ម្ ឹះ និងការចុឹះ
ទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន តកនុងបញ្ា ីទបាឹះទឆ្ន ត និងទសៀវទៅបញ្ា ីទបាឹះទឆ្ន ត។ ទដ្ើរបជួីយ្ ោមំ្ទម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត ់
អនុវតតតួនាទី និងការទទួលខុសម្តូវទនឹះ ម្កុរចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន តសម្ោប់ឃុំ សង្កា ត់នីរួយ្ៗម្តូវបាន
ចតត់ងំទដ្ឋយ្ រ.ជ.ប ណដ្លោនសោសភាព ដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− ម្បធានរយួ្រូបណដ្លចតត់ងំទដ្ឋយ្ រ.ជ.ប 
− អនុម្បធានរយួ្រូបជាទសមៀនឃុំ សង្កា តស់ារ ី
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− សោជិករយួ្ចំនួនតរការកំែតរ់បស់រ.ជ.ប។  

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត ់ម្តូវដឹ្កនាមំ្កុរចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន តអនុវតតឱ្យបានម្តឹរម្តូវនូវតួនាទី ភារកិចច
របស់ខួ្ន ម្សបតរបទបញ្ជា  និងនីតិវ ិ្ ីជា្រោនសម្ោបក់ារចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន ត។ 

កនុងរយ្ៈទពលផ្នការពិនិតយបញ្ា ីទ ម្ ឹះ និងការចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន ត ទលខា្ិការដ្ឋឋ នរែៈករមការ
រាជធានី ទខតត ទរៀបចំការទបាឹះទឆ្ន ត ម្តូវសហការជារយួ្ម្កុរចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន តផ្នឃុំ សង្កា តនី់រយួ្ៗ
ទដ្ើរបលុីបទ ម្ ឹះម្បជាពលរដ្ឋ ណដ្លបានទទួលររែភាព ឬបានផ្្លស់លំទៅឋានទចញទៅឃុំ សង្កា ត់
ទទែង (ោនឯកសារសំអាងម្តឹរម្តូវ និងចាស់លាស់) ទចញពីបញ្ា ីទបាឹះទឆ្ន ត និងទសៀវទៅបញ្ា ីទបាឹះទឆ្ន ត
កនុងឃុំ សង្កា តរ់បស់ខួ្ន។  

កនុងករែីចបំាច ់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត ់ម្តូវពិភាកាជារយួ្ទលខា្ិការដ្ឋឋ នរែៈករមការរាជធានី 
ទខតត ទរៀបចំការទបាឹះទឆ្ន ត ទដ្ើរបីចត់ឱ្យម្កុរចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន តទ វ្ើការចុឹះទ ម្ ឹះចល័តម្សបតរ 
បទបញ្ជា  និងនីតិវ ិ្ ីសម្ោបក់ារទបាឹះទឆ្ន ត។  

កនុងករែីោនបែដឹ ងតវា៉ា ពីជនណដ្លការសំុចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន តម្តូវបានបដិ្ទស្ ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា តម់្តូវទ វ្ើការម្បជំុសទម្រចជាសាធារែៈទលើបែដឹ ងតវា៉ា ទនឹះ។ 

ខ. ការទចញឯកសារបញ្ជា កអ់តតសញ្ជញ ែបទម្រើឱ្យការចុឹះទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន ត និងការទបាឹះទឆ្ន ត 

ទរឃុំ ទៅសង្កា ត់ ក៏ោនសរតថកិចចកនុងការទចញឯកសារបញ្ជា ក់អតតសញ្ជញ ែបទម្រើឱ្យការចុឹះ
ទ ម្ ឹះទបាឹះទឆ្ន ត និងការទបាឹះទឆ្ន ត។ ណបបបទ និងនីតិវ ិ្ ីកនុងការបំទពញការង្ករទនឹះ ម្តូវណទែកទៅតរ
លិខិតបទដ្ឋឋ នជា្រោនណដ្លដ្ឋកឱ់្យទម្បើម្បាស់ទដ្ឋយ្ រ.ជ.ប។ 

រ. ការណថរកាសនដិសុខទពលទបាឹះទឆ្ន ត  

ទោងោម្ត១០ ផ្នចាប់ សដីពីការទបាឹះទឆ្ន តទម្ជើសទរ ើសម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត់ ណដ្លម្បកាស
ឱ្យទម្បើទៅផ្ថៃទី១១ ណខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៥ អាជាា ្រម្របលំ់ដ្ឋបថ់្នន ក ់ណដ្លទទួលខុសម្តូវចំទ ឹះការង្ករសនដិសុខ 
សណាដ បធ់ាន បស់ាធារែៈ និងការង្ករដ្ផ្ទទទៀត ម្តូវទដល់កិចចសហការដ្ល់រែៈកោម ្ិការជាតិទរៀបចំ
ការទបាឹះទឆ្ន ត និងរែៈករមការទរៀបចំការទបាឹះទឆ្ន តម្របលំ់ដ្ឋបថ់្នន ក ់ទដ្ើរបរីកាសុវតថិភាព សនដិសុខ និង
សណាដ បធ់ាន បស់ាធារែៈកនុងសរយ័្ទបាឹះទឆ្ន ត និងទម្កាយ្សរយ័្ទបាឹះទឆ្ន ត។ 

៦.២ ការអភិវឌ្ឍនសដ្ឋកិចចរូលដ្ឋាន 

រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់ម្តូវរិតរូរអំពីការអភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិចចទៅរូលដ្ឋឋ ន សំទៅទលើកករពស់ម្បាក់
ចំែូល ក៏ដូ្ចជីវភាពរស់ទៅរបស់ម្បជាពលរដ្ឋទៅរូលដ្ឋឋ ន។ សករមភាពសំខាន់ៗរួយ្ចំនួនណដ្ល
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា តរួ់រយ្កចិតតទុកដ្ឋក ់ោនដូ្ចខាងទម្ការ៖ 
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− ការទលើកករពស់អាជីវករម និងការបទងាើតរុខរបរ តររយ្ៈការយ្កចិតតទុកដ្ឋក់ និងបងា
លកាែៈង្កយ្ម្សួលដ្ល់អាជីវករ  ែិជាករទៅរូលដ្ឋឋ ន និងម្តូវខិតខំបែតុ ឹះបណាត ល
រុខជំនាញវជិាា ជីវៈ ជាពិទសសដ្ល់យុ្វជនណដ្លជាកោ្ងំសនូលទៅរូលដ្ឋឋ ន 

− ការោំម្ទ និងទលើកករពស់វស័ិយ្កសិករម តររយ្ៈការទែពវទាយ្ដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋទៅ
រូលដ្ឋឋ នឃុំ សង្កា ត់ អំពីការទម្បើម្បាស់ជីកសិករមនិងការទម្បើម្បាស់ថ្នន ំសោ្ប់សតវលែិត 
ការចក់វា៉ា ក់សំាងបង្កា រជំងឺទលើសតវ ហនៈនិងសតវទទែងៗ ការដ្ឋំដុ្ឹះបណន្ ណទ្ទឈើ និង
ដំ្ណាំទទែងៗ ការចិញ្ច ឹរសតវខាន តតូចជាលកាែៈម្រួសារជាទដ្ើរ។ ជារយួ្ទនឹះ រដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត ់ម្តូវជំរុញទលើកទឹកចិតត និងោមំ្ទម្បជាពលរដ្ឋទៅរូលដ្ឋឋ នកនុងការបទងាើនការដ្ឋដុំ្ឹះ
ដំ្ណាំម្សូវ ដំ្ណាំកសិឧសាហករម ដំ្ណាំររួទែ ំការចិញ្ច ឹរសតវ និងការចិញ្ច ឹរម្តីជាទដ្ើរ 

− ការកសាង ជួសជុល និងណថទាទំហដ្ឋឋ រចនាសរពន័ធរូបវន័ត តររយ្ៈការទរៀបចំ និងអនុវតតរទម្ោង
សាងសង ់និងការជួសជុលទូ្វលំ(ទូ្វដ្ីនិងទូ្វម្រួសម្កហរ)កនុងឃុំ សង្កា ត ់ការកសាង 
ជួសជុល និង សាដ រម្បឡាយ្ ទំនបខ់ាន តតូច ម្ពរទាងំការជីក ឬសាដ រម្សឹះទឹកទៅតរសហររន៍
ជាទដ្ើរ 

− ការទលើកករពស់សករមភាពទសវាករម តររយ្ៈការសម្របសម្រួលនិងការជំរុញឱ្យោន
ការទ្្ើយ្តបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋទៅរូលដ្ឋឋ ន ដូ្ចជាការទគតទ់គង់ទឹកសាែ ត 
អរគិសនី ទីទារ និងទសវាទទសចរែ៍ជាទដ្ើរ 

− ការសម្របសម្រួល និងទលើកករពស់សករមភាពវនិិទោរ តររយ្ៈការពម្ងឹងទំនាកទំ់នង 
និងកិចចសហម្បតិបតតិការជារួយ្វស័ិយ្ឯកជន ជាពិទសសការបងាលកាែៈង្កយ្ម្សួល 
និងទាកទ់ាញ ទដ្ើរបទីាកទ់ាញអនកវនិិទោរពីម្បភពទទែងៗរកទ វ្ើការវនិិទោរទុនទៅ
រូលដ្ឋឋ ន។ 

៦.៣ ការងារសងគរកិចច 

ការង្ករសងគរកិចចសំខាន់ៗណដ្លរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់ម្តូវយ្កចិតតទុកដ្ឋក់កនុងការអនុវតត ទដ្ើរបី
ទលើកករពស់សុខុោលភាពរស់ទៅរបស់ម្បជាពលរដ្ឋទៅរូលដ្ឋឋ ន ររួោនដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− ការង្ករោ ំរសងគរ 

▪ ការកំែតអ់តតសញ្ជញ ែម្រួសារម្កីម្ក និងការទចញបែ័ណ សរ្រ ៌ជូនម្រួសារម្កីម្ក 
 ម្សបតរនីតិវ ិ្ ីជា្រោន 

▪ ការោំម្ទដ្ល់ការអនុវតតករមវ ិ្ ីឧបតថរាសាច់ម្បាក់ដ្ល់ន្រសតីោនផ្ទៃទ ឹះ និងកុោរ
អាយុ្ទម្ការ ០២ឆ្ន  ំ 

▪ ការទតល់កិចចអនតរាររន៍ជួយ្ ឧបតថរាោំម្ទដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋ ម្កុរម្រួសារណដ្លជួប
ទម្ោឹះថ្នន ក់ទទែងៗ (ទម្ោឹះ្រមជាតិ ទម្ោឹះថ្នន ក់ចរាចរែ៍ ទម្ោឹះទុរភិកែ ។ល។) 
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តររយ្ៈយ្នតការកាកបាទម្កហរ និងការទកៀរររជំនួយ្ពីផ្ដ្រូ ណទនកឯកជន និង
អនក កព់ន័ធនានា 

▪ ការោមំ្ទដ្ល់ការអនុវតតករមវ ិ្ ីឧបតថរាសាចម់្បាករ់បស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល និង 
▪ ការឧបតថរា និងោមំ្ទករមវ ិ្ ីសបបុរស្រទ៌ទែងៗទទៀត។ 

− ការង្ករសុខភាពបនតពូជ និងណទនការម្រួសារ 

▪ ការង្ករទែពវទាយ្ និងទលើកករពស់ការយ្ល់ដឹ្ងរបស់ម្បជាពលរដ្ឋទៅរូលដ្ឋឋ ន
 កព់ន័ធការណថរកាសុខភាពបនតពូជ វ ិ្ ីការបង្កា រជំងឺនានា ជាពិទសសជំងឺការទរារ 
និងជំងឺទទែងៗទទៀត 

▪ ទែពវទាយ្ និងណែនាមំ្បជាពលរដ្ឋឱ្យទរៀបចំណទនការម្រួសារ ជាពិទសសការកំែត់
ចំនួនកូនណដ្លចងប់ាន ។ល។ និងទែពវទាយ្ពីវ ិ្ ីសាន្រសតពនោកំទែើ តជាទដ្ើរ។ 

− ការង្ករទលើកករពស់សុខភាពោត ទារក អាហារូបតថរា 

▪ ការង្ករម្សង់សថិ តិ និងតរដ្ឋនសាថ នភាពន្រសតីោនផ្ទៃទ ឹះ ទារក កុោរសគរសាគ ំង 
ម្រិសម្កិនទៅកនុងសហរររន ៍

▪ ទែពវទាយ្ និងជំរុញន្រសតី ឪពុកោដ យ្ និងអាណាពោបាល កនុងការបីបាច់ណថរកា 
ទដល់អាហារូបតថរាដ្ល់កូនៗ ររួទាងំទារក កុោរ 

▪ ការទរៀបចំនិងអនុវតតករមវ ិ្ អីាហារូបតថរាសម្ោបទ់ារកនិងកុោរផ្នម្រួសារម្កីម្ក 
▪ ការទែពវទាយ្លិខិតបទដ្ឋឋ ន ទោលការែ៍នានា កព់ន័ធការណថទាសុំខភាពោត

និងទារក ការពិនិតយសុខភាពោតទម្កាយ្ទពលសម្ោល។ល។ 

− ការង្ករសិកាអបរ់ ំនិងរទតតយ្យសហររន ៍

▪ កំែត់អតតសញ្ជញ ែម្រួសារ និងខនងទៃឹះណដ្លោនកុោរអាយុ្ ៣-៥ឆ្ន  ំណដ្លរិន
បានទទួលការអបរ់មំ្របទ់ម្រងផ់្នការអបរ់កុំោរតូច 

▪ កំែត់អតតសញ្ជញ ែម្រួសារ និងខនងទៃឹះណដ្លោនកុោរទរៀនទៅបឋរសិកា 
ទហើយ្អាណាពោបាលរនិណដ្លបានជួបជារយួ្តំណាងសាលា ឬម្រូបទម្ងៀន 

▪ ទែពវទាយ្ ចលនា និងជំរុញឪពុកោដ យ្ ឬអាណាពោបាលឱ្យបញ្ាូ នកូន ណដ្លោន
អាយុ្ ៣-៥ឆ្ន  ំចូលទរៀនថ្នន ក់រទតតយ្យ និងចប់ពី៦ឆ្ន  ំឬោ៉ា ងតិច៧ឆ្ន  ំចូលទរៀន
ថ្នន កទី់១ 

▪ សម្របសម្រួលការទរៀបចំបទងាើត និងដំ្ទែើ រការរទតតយ្យសហររនទ៍ៅរូលដ្ឋឋ ន 
▪ តរដ្ឋនបញ្ជា អវតតោនសិសែ និងបញ្ជា អបរ់ទំទែងៗទទៀតទៅសហររន ៍
▪ ចូលររួទែពវទាយ្ និងទលើកករពស់ការអបរ់ពំហុភាសា។ល។ 
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− ការង្ករកិចចការ រកុោរ 

▪ កំែតអ់តតសញ្ជញ ែម្រួសារនិងខនងទៃឹះ និងម្សងទិ់នននយ័្កុោរធ្ាប់ទទួលរងអំទពើ
ហិងា 

▪ កំែតអ់តតសញ្ជញ ែម្រួសារនិងខនងទៃឹះ និងម្សងទិ់នននយ័្កុោរង្កយ្រងទម្ោឹះចំទ ឹះ
ការណបកទចញពីម្រួសារ កុោរកំម្ វលិម្ត បពី់រែឌ លកុោរកំម្  

▪ កំែត់អតតសញ្ជញ ែខនងទៃឹះណដ្លោនសោជិកម្រួសារណដ្លោម នសំបុម្តកំទែើ ត 
ឬសំបុម្តបញ្ជា កកំ់ទែើ ត 

▪ ចូលររួបង្កា រ ទបស់ាា ត ់និងទ វ្ើអនតរាររនទ៍ដ្ើរបកីារ រកុោរ 
▪ សម្របសម្រួលបញ្ាូ នកុោររងទម្ោឹះទៅទទួលទសវាសរម្សប និងទសវាឯកទទស 
▪ ចូលររួទែពវទាយ្លិខិតថ្នន កដឹ់្កនា ំ(ទិវាសិទធកុោរអនតរជាតិ ០១ រថុិនា) 
▪ ចូលររួអនុវតតវធិានការសរម្សបទដ្ឋយ្ណទែកទលើឧតតរម្បទោជនកុ៍ោរ។ 

− ការទបស់ាា តអំ់ទពើហិងាទាកទ់ងទយ្នឌ្រ័ជាពិទសសអំទពើហិងាទលើន្រសតី និងកុោរ 

▪ កំែត ់និងម្សងទិ់នននយ័្ជនង្កយ្រងទម្ោឹះទដ្ឋយ្អំទពើហិងា និងការបំ នទូ្វទភទ 
ការជួញដូ្ររនុសែ ការទ វ្ើអាជីវករមទូ្វទភទ ការទកងម្បវញ័្ច កោ្ងំពលករមកុោរ 

▪ ចូលររួបង្កា រ ទបស់ាា ត ់និងទ វ្ើអនតរាររនក៍រែីអំទពើហិងា និងការរទំលាភបំ នទលើ
ន្រសតីនិងកុោរ 

▪ សម្របសម្រួលបញ្ាូ នជនរងទម្ោឹះទៅទទួលទសវាសទម្ង្កគ ឹះបនាៃ នឬ់ទសវាសរម្សប 
▪ ចូលររួអនុវតតវធិានការទដ្ឋឹះម្សាយ្ ឬវធិានការសរម្សបនានាទដ្ើរបជួីយ្ ជនរងទម្ោឹះ

តរដ្ឋន កតម់្តនិងរាយ្ការែ៍។ 

− ការង្ករទឹកសាែ ត និងអនារយ័្ 

▪ កំែតអ់តតសញ្ជញ ែម្រួសារ និងខនងទៃឹះណដ្លោម នបងគនអ់នារយ័្ទម្បើម្បាស់ 
▪ កំែតអ់តតសញ្ជញ ែម្រួសារ និងខនងទៃឹះណដ្លបរទិភារទឹកោម នសុវតថិភាព 
▪ ទែពវទាយ្ ចលនា និងជំរុញម្បជាពលរដ្ឋឱ្យទម្បើម្បាស់ទឹកោនសុវតថិភាពទម្បើម្បាស់

បងគនអ់នារយ័្ លាងផ្ដ្នឹងសាប ូ និងរកាអនារយ័្ 
▪ ទដល់ការោំម្ទដ្ល់ម្រួសារណដ្លពំុោនលទធភាព ទដ្ើរបទីទួលបានោនសុវតថិភាព 

ទម្បើម្បាស់ និងសាងសងប់ងគនអ់នារយ័្ 
▪ ចូលររួទរៀបចំទវទិកាអនារយ័្សំខាន់ៗ  កព់ន័ធ។ 

− ការង្ករពិការភាព 

▪ ម្សងស់ថិតិម្រួសារណដ្លោនសោជិកោនពិការភាព 
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▪ កំែតប់ញ្ជា  តម្រូវការ និងដំ្ទណាឹះម្សាយ្ចបំាចរ់បស់ជនោនពិការភាព និងទ្្ើយ្តប
ទៅតរតម្រូវការទាងំទនាឹះ 

▪ ចលនា និងជំរុញដ្ល់ជនោនពិការភាព និងម្រួសារចូលររួកនុងសករមភាពនានាទៅ
កនុងរូលដ្ឋឋ ន 

▪ ចូលររួអនុវតតវធិានសរម្សបនានា ទដ្ើរបឱី្យជនពិការទទួលបានពត័ោ៌ន ចំទែឹះដឹ្ង 
និងទសវានានា។ល។ 

− ការង្ករជនម្កីម្ក និងរុនសែចស់ 

▪ ម្សងស់ថិតិម្រួសារម្កីម្ក ឬចូលររួកនុងដំ្ទែើ រទ វ្ើអតតសញ្ជញ ែករមម្រួសារម្កីម្ក 
▪ កំែតប់ញ្ជា  តម្រូវការ និងដំ្ទណាឹះម្សាយ្ 
▪ ចូលរួរសម្របសម្រួល និងោំម្ទការទរៀបចំបទងាើត និងដំ្ទែើ រការសោររន៍

រនុសែចស់ 
▪ ចូលររួទរៀបចំទវទិការនុសែចស់ (០១ តុលា)។ 

− ការបង្កា រទបស់ាា តក់ារទម្បើម្បាស់ទម្រឿងទញៀន (ររួបញ្ចូ លទម្រឿងម្សវងឹ) 

▪ ទែពវទាយ្ដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋ ពិទសសយុ្វជនពីទលវបិាកផ្នទម្រឿនទញៀន 
▪ ចូលររួកំែតអ់តតសញ្ជញ ែអនកចរាចរ និងឬទម្បើម្បាស់ទម្រឿងទញៀន 
▪ ចូលររួអនុវតតវធិានការសរម្សបនានា ទដ្ើរបបីង្កា រ និងទបស់ាា តក់ារទម្បើម្បាស់ និង

សាដ រសរបទារអនកទញៀនទម្រឿងទញៀន។ 

− ការទលើកករពស់សរភាពទយ្នឌ្រ័ 

▪ ចលនា និងជំរុញន្រសតីឱ្យចូលរួរកនុងដំ្ទែើ រការទ វ្ើ និងអនុវតតទសចកដីសទម្រចរបស់
រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត ់ 

▪ ចលនា និងជំរុញន្រសតីចូលររួសករមភាពនទោបាយ្ និងអភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចច 
▪ ចូលររួអនុវតតវធិានការសរម្សបទដ្ើរបទីដល់ភាពអងអ់ាចដ្ល់ន្រសតី។ 

− ការង្ករទសវាសងគរទទែងៗទទៀត 

▪ សម្របសម្រួល និងអនុវតតសករមភាពទសវាសងគរទទែងៗទទៀត ណដ្លបានម្បរល់
ឱ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត។់ 

រែៈកោម ្ិការទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរឃុំ សង្កា ត ់ទដ្ើរតួសំខានក់នុងការអនុវតតការង្ករ
ណទនកសងគរកិចច រួរទាំងទសវាសងគរ ទដ្ឋយ្ោនការោំម្ទពីរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់ រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្ការជាតិ
ទទែងទទៀត និងកិចចសហការពីកងកោ្ងំ ផ្ដ្រូអភវិឌ្ឍន ៍អងគការសងគរសីុវលិ និងភារី កព់ន័ធ។ 
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ជារយួ្ោន ទនឹះ ទដ្ើរបធីានាថ្នរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា តអ់ាចទ្្ើយ្តបទៅនឹងតម្រូវការណទនកសងគរកិចចជូន
ម្បជាពលរដ្ឋទៅរូលដ្ឋឋ នម្បកបទដ្ឋយ្ម្បសិទធភាព សរ្រ ៌និងបរោិបនន ទារទារឱ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់
ោនលទធភាពកនុងការកំែត់បញ្ជា  ទ វ្ើការវភិារ និងចត់អាទិភាពផ្នបញ្ជា  ទរៀបចំណទនការនិងការអនុវតត
សករមភាព និងថវកិា ម្ពរទាងំទ វ្ើការតរដ្ឋនម្តួតពិនិតយ និងវាយ្តផ្រ្សករមភាពទសវាសងគរកិចចទាងំទនាឹះ
ទៅតរទពលទវលាសរម្សប។ ទដ្ឋយ្ណ ក ការកំែតប់ញ្ជា ម្បឈរនានា កដូ៏្ចតម្រូវការជាកណ់សដង ម្តូវទ វ្ើ
ទ ើងតររយ្ៈណទនទីទសវាសងគរភូរ។ិ 

សូរទរើលឯកសារខាងទម្ការបណនថរ  កព់ន័ធការង្ករសងគរកិចចរយួ្ចំនួនណដ្លបានទលើកទ ើង
ទៅខាងទលើ៖ 

− ទសៀវទៅណែនាំ សដីពីការម្រប់ម្រងដំ្ទែើ រការអប់រឪំពុកោដ យ្ អាណាពោបាល កនុងការ
ោ ំរនិងអភវិឌ្ឍនកុ៍ោរតូចសម្ោបឃុ់ំ សង្កា ត ់(ឆ្ន ២ំ០២២) 

− ទសៀវទៅណែនា ំសដីពីការអនុវតតសករមភាពទសវាសងគរឃុំ សង្កា ត ់(ឆ្ន ២ំ០១៨) 
− ទសៀវទៅជំនួយ្សាម រតី សដីពីការទលើកករពស់ទសវាសងគរម្បកបទដ្ឋយ្សរ្រ(៌ឆ្ន ២ំ០១២)។ 

៦.៤ ការងារសនតិស ្ សែដាប់ធនាប់សាធារែៈ និងស វតថិភាពសងគរ 

៦.៤.១ ការសម្របសម្រួលផដាោះម្ស្ថយវវិាទផៅរូលដាឋ ន 

វវិាទទៅរូលដ្ឋឋ ន សំទៅដ្ល់វវិាទណដ្លោនលកាែៈឯកជនរវាងម្បជាពលរដ្ឋណដ្លសថិតទៅ
កនុងណដ្នសរតថកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកាជារយួ្ោន  ឬណដ្លសថិតកនុងណដ្នសរតថកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកាទទែងោន ។ 
ការទដ្ឋឹះម្សាយ្វវិាទ ម្តូវណទែកតរ កយបែដឹ ងរបស់ភារីណារយួ្ ឬភារីទាងំសងខាងទៅកនុងវវិាទទៅ
ម្កុរម្បឹកាណដ្លភារីទនាឹះសាន កទ់ៅជាអចិផ្ន្រនតយ្ក៍នុងណដ្នសរតថកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកាទនាឹះ។  

ការទដ្ឋឹះម្សាយ្វវិាទទៅរូលដ្ឋឋ ន រឺជាសោសធាតុរួយ្កនុងសោសធាតុទាំងម្បាំពីរផ្ន 
ទោលនទោបាយ្ភូរិ ឃុំ សង្កា ត់ ោនសុវតថិភាព ណដ្លម្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យទម្បើម្បាស់កនុងឆ្ន ំ២០២១។  
តររយ្ៈទោលនទោបាយ្ទនឹះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់ម្តូវយ្កចិតតទុកដ្ឋក់កនុងការជំរុញការទដ្ឋឹះម្សាយ្
វវិាទទៅរូលដ្ឋឋ នទម្ៅម្បព័នធតុលាការ ទដ្ើរបកីាត់បនថយ្ការចំណាយ្្នធាន និងទពលទវលារបស់ភារី
 កព់ន័ធទាងំអស់។ 

វវិាទទៅរូលដ្ឋឋ នណដ្លទកើតទ ើងញឹកញាប ់ររួោនដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− ទំនាស់ដី្្ី្ 
− ទំនាស់អំពីការជំ កម់្បាក ់និងកិចចសនោ 
− ទំនាស់រវាងបដីឬម្បពនធ 
− ការបរហិាទករ តិ៍ឬទជរម្បោថ 
− ការផ្លដ ចកំ់ជាប ់កយ 
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− ទំនាស់ម្ទពយសរបតតិ 
− ការទែឹះទាទលើការណលងលឹះ (ទដ្ឋយ្រកពីអំទពើហិងាកនុងម្រួសារ) 
− ការទ វ្ើឱ្យខូចខាតម្ទពយសរបតតិតូចតច 
− ការបងារបសួសាន រតូចតច 
− បញ្ជា ទទែងៗ កនុងម្រួសារ 
− បញ្ជា ទទែងៗ។ 

ជារយួ្ោន ទនឹះ សំែំុទរឿងណដ្លរនិអាចសម្រុឹះសម្រួលទៅរូលដ្ឋឋ ន ររួោនដូ្ចខាងទម្ការ៖  

−  កព់ន័ធនិងអំទពើឧម្កិដ្ឋដូ្ចជា ការរទំលាភ ឃាតករមជាទដ្ើរ 
− ភារីរនិោន្នៃៈចូលររួទដ្ឋយ្សម័ម្រចិតតទៅកនុងការសម្រុឹះសម្រួល 
− ភារីរយួ្ ឬទាងំពីរបានតងំចិតតថ្ននឹងបដឹងទៅតុលាការ 
− ទំនាស់ទលម្បទោជនរ៍វាងភារី និងអនកសម្រុឹះសម្រួល 
− អាជាា ្រោនសរតថកិចចណារយួ្កំពុងទដ្ឋឹះម្សាយ្ ឬចតក់ារ 
− ចាបប់ានម្បរល់ ឬកំែតោ់៉ា ងចាស់ទៅឱ្យអាជាា ្រោនសរតថកិចចទទែង។ 

សម្ោប់ដំ្ទែើ រការ និងនីតិវ ិ្ ីផ្នការសម្រុឹះសម្រួលទដ្ឋឹះម្សាយ្វវិាទទៅរូលដ្ឋឋ ន សូរទរើល
ចាប ់លិខិតបទដ្ឋឋ ន និងឯកសារសំខាន់ៗ  ដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− ទសៀវទៅណែនាំអនុវតតការង្ករសម្ោប់រែៈកោម ្ិការទដ្ឋឹះម្សាយ្ទំនាស់ឃុំ សង្កា ត់ 
ទរៀបចំទដ្ឋយ្ម្កសួងរហាផ្ទៃ និងម្កសួងយុ្តតិ្រ ៌ទចញទាយ្ទៅផ្ថៃទី២៥ ណខកុរាៈ ឆ្ន ២ំ០១០ 

− ឯកសារជំនួយ្សាម រតី សដីពីការទដ្ឋឹះម្សាយ្វវិាទទម្ៅម្បពន័ធតុលាការទៅឃុំ សង្កា ត ់ទរៀបចំ
ទដ្ឋយ្រែៈករមការនីតិករម និងយ្ុតតិ្រផ៌្នម្ពឹទធសភា (នីតិកាលទី៣) ទចញទាយ្ទៅ
ណខរនីា ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

៦.៤.២ ការណថរកាសនតិសុខ សណាដ បធ់ាន បស់្ថធារែៈ  

ទោងតរទោលនទោបាយ្ភូរិ ឃុំ សង្កា ត់ោនសុវតថិភាព ទដ្ើរបីធានាថ្នទៅរូលដ្ឋឋ នឃុំ 
សង្កា ត់ោនសនតិសុខ សណាដ ប់ធាន ប់ និងរទបៀបទរៀបរយ្លែម្បទសើរ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់នីរួយ្ៗ ម្តូវទ វ្ើ
សករមភាព និងចតវ់ធិានការចបំាចន់ានាដូ្ចខាងទម្ការ៖ 

− ការធានាថ្នទៅកនុងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា តោ់ម នបទទលមើស លួច ្ក ់ប្ន ់ទម្រឿងទញៀន ណលបង
សីុសងខុសចាប់ និងបទទលមើសម្រប់ម្បទភទ ទដ្ឋយ្ម្តូវចត់វធិានការោ៉ា ងរុឹងោ៉ា ត់កនុង
ការបង្កា រ ទប់សាា ត់ និងបម្ង្កា បបទទលមើសម្រប់ម្បទភទ និងយ្កចិតតទុកដ្ឋក់ទលើការង្ករ
ទែពវទាយ្អប់រអំំពីចាប់ ក់ព័នធ និងទលប៉ាឹះ ល់នានាណដ្លបណាដ លរកពីបទទលមើស
ម្រប់ម្បទភទ ម្ពរទាំងម្តូវចត់វធិានការកនុងការបង្កា រទប់សាា ត់ឱ្យបានជាអតិបរោនូវ
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ការចរាចរ ការណចកចយ្ ការជួយ្ ដូ្រ និងការទម្បើម្បាស់ទម្រឿងទញៀនខុសចាប ់ម្ពរទាងំ
ខិតខំលុបបំបាត់ការដ្ឋំដុ្ឹះ ការរកាទុក ការលួចណកផ្ចនសារធាតុទញៀនម្រប់ម្បទភទតរ
ម្រប់រូបភាពទៅតរភូរិ ឃុំ សង្កា ត់ និងម្តូវជំរុញបំទុសចលនាអប់ររំហាជនទដ្ើរបចូីលរួរ
បង្កា រ ទបស់ាា តប់ទទលមើសទម្រឿងទញៀនម្របម់្បទភទ ជាពិទសសអនុវតតឱ្យបានទូលំទូលាយ្
នូវខឹ្រសារទិសទស្ាក “បីកំុ-រយួ្រាយ្ការែ៍” រឺ “កំុ កព់ន័ធ កំុអនតរាររន ៍កំុទលើកណលង 
និងរយួ្រាយ្ការែ៍”  

− ការធានានូវសណាដ ប់ធាន ប់លែ ជាពិទសសោម នទម្ោឹះថ្នន ក់ចរាចរែ៍ទៅរូលដ្ឋឋ នភូរិ ឃុំ 
សង្កា ត់ ទដ្ឋយ្ម្តូវជំរុញការរតឹបនតឹងការអនុវតតចាប់ សដីពីចរាចរែ៍ទូ្វទោក និងលិខិត
បទដ្ឋឋ ននានា ទដ្ើរបកីាតប់នថយ្ឱ្យបានជាអតិបរោ នូវទហតុការែ៍ទម្ោឹះថ្នន កច់រាចរែ៍ 
ររួទាងំអនកស្ាប ់និងរបសួ ទដ្ឋយ្ម្តូវចតត់ងំអនុវតតឱ្យបានរុងឺោ៉ា តត់រណទនការយុ្ទធនាការ
របស់រែៈកោម ្ិការជាតិសុវតថិភាពចរាចរែ៍ទូ្វទោក និងណទនការសករមភាពរបស់
អនុរែៈកោម រទី២ ផ្នរែៈកោម ្ិការជាតិសុវតថិភាពចរាចរែ៍ទូ្វទោក ម្ពរទាំងម្តូវ
យ្កចិតតទុកដ្ឋកក់នុងការទរៀបចំសណាដ បធ់ាន ប់សាធារែៈ ទៅទីម្បជំុជន តំបនទ់ារទៅទលើ
ទូ្វនិងតរចិទញ្ច ើរទូ្វ ទដ្ើរបសីម្រួលដ្ល់ការទ វ្ើដំ្ទែើ ររបស់អនកទម្បើម្បាស់ទូ្វ និងជាពិទសស
រួរចំណែកដ្ល់ការកាត់បនថយ្ទម្ោឹះថ្នន ក់ចរាចរែ៍ទូ្វទោក ណដ្លបណាដ យ្រកពីោម ន
សណាដ បធ់ាន បស់ាធារែៈ 

− ធានាថ្នទៅរូលដ្ឋឋ នភូរិ ឃុំ សង្កា ត់ ោម នអំទពើអនាចរ ការជួញដូ្ររនុសែ ជាពិទសស
ទលើន្រសតីនិងកុោរ ោម នអំទពើហិងាកនុងម្រួសារ និងោម នទកមងទំទនើង ទដ្ឋយ្ម្តូវចតវ់ធិានការឱ្យ
បានជាអតិបរោទដ្ើរបបីង្កា រ ទប់សាា ត់ និងបម្ង្កា បអំទពើរអនាចរ អំទពើររទំលាភទសពសនថវៈ 
ការជួញដូ្ររនុសែ ជាពិទសសន្រសតីនិងកុោរ អំទពើរហិងាកនុងម្រួសារទដ្ើរបកីារ រសនតិសុខ 
សុវតថិភាពជូនម្បជាពលរដ្ឋឱ្យរចួទុតពីការជួញដូ្រ អំទពើរតព់នធ ការទ វ្ើអាជីវករមទលើកោ្ងំ
ពលករម ការទ វ្ើអាជីវករមទូ្វទភទ និងអំទពើហិងាកនុងម្រួសារ ទដ្ឋយ្អនុវតតឱ្យបានហមតច់ត់
តរចាប ់និងណទនការយុ្ទធសាន្រសតជាតិរបស់រែៈកោម ្ិការជាតិម្បយុ្ទធម្បឆ្ងំអំទពើជួញដូ្រ
រនុសែ ម្ពរទាងំលិខិតបទដ្ឋឋ នរតិយុ្តត និងទោលការែ៍ណែនានំានារបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
និងម្កសួង សាថ បន័ោនសរតថកិចច កព់ន័ធ ម្ពរទាងំម្តូវចតវ់ធិានការទបស់ាា ត ់និងបម្ង្កា ប
សករមភាពទកមងទំទនើងឱ្យបានទានទ់ពលទវលា និងោនម្បសិទធភាព ទដ្ើរបធីានារកាបរោិកាស
សនតិសុខ សុវតថិភាព ភូរ ិឃុំ សង្កា តល់ែម្បទសើរ ទដ្ឋយ្អនុវតតឱ្យបានរុងឺោ៉ា តនិ់ងជាម្បចំ 
តរសាម រតីផ្នសារាចរណែនារំបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ទសចកដីណែនារំបស់ម្កសួងរហាផ្ទៃ និង
ណទនការសករមភាពរបស់អរគសនងការនររបាលជាតិ  កព់ន័ធដ្ល់វធិានការកនុងការទបស់ាា ត ់
និងបម្ង្កា បសករមភាពទកមងទំទនើង។ 
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៦.៤.៣ ការង្ករម្របម់្រងផម្គ្នោះរហនតរាយ 

ទដ្ើរបទី្្ើយ្តបបានទានទ់ពលទវលា ចំទ ឹះទម្ោឹះរហនតរាយ្ និងរាល់ជំងឺ្្ងរាតតាតកាចសាហាវ
ម្បកបទដ្ឋយ្ម្បសិទធភាព ម្តូវរួរោន ចតវ់ធិានការទ្្ើយ្តប និងទដល់ព័ត៌ោនម្ត ប់ឱ្យបានទានទ់ពលទវលា 
សំទៅកាតប់នថយ្នូវហានិភយ័្ណដ្លអាចទកើតោនទ ើងរកពីទម្ោឹះរហនតរាយ្ និងជំងឺ្្ងរាតតាតកាច
សាហាវទាងំទនាឹះ ដូ្ចជាករែីជំងឺរាតតាតកូវដី្-១៩ ជាទដ្ើរ។ ជារយួ្ទនឹះ ម្តូវបំទុសចលនារហាជន
ទដ្ើរបចូីលររួកនុងការបង្កា រ ទបស់ាា ត ់ការ រជំងឺរាតតាតកាចសាហាវ និងទម្ោឹះរហនតរាយ្ណដ្លបាននិង
បម្រុងទកើតទ ើងជាយ្ថ្នទហតុ។ 

ទៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត ់រែៈកោម ្ិការម្របម់្រងទម្ោឹះរហនតរាយ្ ឃុំ សង្កា ត ់ម្តូវបានបទងាើត
ទ ើង ទដ្ើរបជីាទសនា្ិការ កព់ន័ធការង្ករម្របម់្រងទម្ោឹះរហនតរាយ្ និងជំងឺ្្ងកាចសាហាវ ទដ្ឋយ្ោន
សោសភាពចូលររួ ដូ្ចខាងទម្ការ ៖ 

− ទរឃុំ ឬទៅសង្កា ត ់ ម្បធាន 
− ជំទបទី់១ ឬទៅសង្កា តរ់ងទី១ អនុម្បធាន 
− ម្បធានប៉ាុសតិ៍នររបាល រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត ់ សោជិក 
− ម្បធានកម្រងសាលាបឋរសិកា សោជិក 
− ម្បធានរែឌ លសុខភាព ឃុំ សង្កា ត ់ សោជិក 
− ជនបទង្កគ លទទួលបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុោរ ឃុំ សង្កា ត ់ សោជិក 
− អនកសម័ម្រចិតតកាកបាទម្កហរករពុជា សោជិក 
− ភាន កង់្ករសុខភាពសតវ សោជិក 
− ម្ពឹទាធ ចរយកនុងឃុំ សង្កា ត ់ សោជិក 
− ម្បធានភូរ ិម្របភូ់រ ិ សោជិក 
− ទសមៀនឃុំ សង្កា ត ់ សោជិក និងជាទលខា្ិការ។ 

រែៈកោម ្ិការម្រប់ម្រងទម្ោឹះរហនតរាយ្ឃុំ សង្កា ត់ ទដ្ើរតួសំខាន់កនុងការកំែត់អតតសញ្ជញ ែ
ហានិភ័យ្ទម្ោឹះរហនតរាយ្ និងសោហរែករមការកាត់បនថយ្ហានិភ័យ្ទម្ោឹះរហនតរាយ្ និងជំងឺ្្ង
កាចសាហាវនានា ទៅកនុងការទរៀបចំណទនការអភវិឌ្ឍន ៍និងតម្រូវឱ្យោនការវភិារហានិភយ័្ទម្ោឹះរហនតរាយ្ 
និងជំងឺ្្ងកាចសាហាវនានា ចំទ ឹះសករមភាពអភវិឌ្ឍនណ៍ារយួ្ណដ្លបងាឱ្យោនហានិភយ័្ខពស់ ណដ្ល
អាចទកើតទ ើងកនុងណដ្នរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត។់ ទដ្ើរបអីនុវតតតួនាទី ភារកិចចទនឹះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា តអ់ាចទរៀបចំ
ជាយុ្ទធសាន្រសត និងរទម្ោងនានា ទដ្ឋយ្ទផ្លត តទលើ៖  

− ការទម្តៀរបង្កា រ បនាំុ កាតប់នថយ្ទម្ោឹះថ្នន ករុ់នទពលោនទម្ោឹះរហនតរាយ្ណដ្លបងាទ ើង
ទដ្ឋយ្្រមជាតិ ឬរនុសែ 

− ការទ្្ើយ្តប សទម្ង្កគ ឹះបនាៃ នក់នុងទពលោនទម្ោឹះរហនតរាយ្ និង  
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− ការសាត រទ ើងវញិទម្កាយ្ោនទម្ោឹះរហនតរាយ្។  

សករមភាពអាទិភាពនានាណដ្លបានកំែត់ទៅកនុងយុ្ទធសាន្រសតទនឹះ ម្តូវបម្ញ្ជា បកនុងណទនការ 
និងថវកិាផ្នរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត។់ ទនៃឹរនឹងទនឹះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត ់ម្តូវទរៀបចំករមវ ិ្ ីពម្ងឹង និងអភិវឌ្ឍ 
សរតថភាពរបស់រែៈកោម ្ិការម្រប់ម្រងទម្ោឹះរហនតរាយ្ឃុំ សង្កា ត់ជាម្បចំ សំទៅធានាការអនុវតត
ការង្ករម្រប់ម្រង និងកាត់បនថយ្ហានិភ័យ្ទម្ោឹះរហនតរាយ្ និងជំងឺកាចសាហាវ បានទាន់ទពលទវលា 
និងោនម្បសិទធភាព។ 

ពត័ោ៌នបណនថរ កព់ន័ធរែៈកោម ្ិការម្របម់្រងទម្ោឹះរហនតរាយ្ឃុំ សង្កា ត ់សូរទរើលឯកសារ 
ខាងទម្ការ៖ 

− ម្ពឹះរាជម្ករទលខនស/រករ/០៧១៥/០០៧ ចុឹះផ្ថៃទី១៤ ណខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៥ ម្បកាស
ដ្ឋកឱ់្យទម្បើម្បាស់ចាបស់តីពីការម្របម់្រងទម្ោឹះរហនតរាយ្ 

− អនុម្កឹតយទលខ៦១ អនម្ក.បក ចុឹះផ្ថៃទី២៩ ណខរិថុនា ឆ្ន ំ២០០៦ សតី ពីការបទងាើត 
រែៈកោម ្ិការម្របម់្រងទម្ោឹះរហនតរាយ្ ឃុំ សង្កា ត ់ទូទាងំម្ពឹះរាជាណាចម្កករពុជា 

− ទសចកតីណែនាអំនុវតតនទ៍លខ១៨១ រជ.ររ ចុឹះផ្ថៃទី១១ ណខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពីការបទងាើត
រែៈកោម ្ិការម្រប់ម្រងទម្ោឹះរហនតរាយ្ឃុំ សង្កា ត់ ទូទាំងម្ពឹះរាជាណាចម្កករពុជា 
ម្ពរទាងំលិខិតបទដ្ឋឋ ន និងឯកសារ កព់ន័ធទទែងៗទទៀត។ 

៦.៥ ការងារបរិសថាន និងអនតរវិស័យ 

៦.៥.១ ការណថរកាធនធានធរមជាតិ្ បរសិ្ថថ ន អ រយ័ 

ការទលើកករពស់អនារ័យ្ ទសាភែភាព និងបរសិាថ នលែទៅរូលដ្ឋឋ ន តររយ្ៈការចត់វធិាន
ការកនុងការម្រប់ម្រង ណថរកា និងការ រ្នធាន្រមជាតិ និងបរសិាថ ន អនារ័យ្កនុងភូរិ ឃុំ សង្កា ត់
ម្បកបទដ្ឋយ្ម្បសិទធភាព ជាពិទសសយ្នតការទដ្ឋឹះម្សាយ្បញ្ជា សំរារ សំែល់រងឹ និងសំែល់រាវ 
សំទៅទ វ្ើឱ្យភូរិ ឃុំ សង្កា ត់ ោនទសាភែភាព ោម នសំរារ ទ វ្ើឱ្យការរស់ទៅម្បកបទដ្ឋយ្ផ្លសុកភាព 
ោនភាពផ្ថ្ថនូរ សីុវល័ីយ្ និងោនអនារតរុងទរឿង ណទែកតរទោលការែ៍ណែនាំរបស់ម្កសួងបរសិាថ ន 
និងម្កសួង សាថ បន័ កព់ន័ធ ម្ពរទាងំបទន្រញ្ា ៀបការអបរ់ដំ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋអំពីចាប ់ទោលការែ៍ និងវធិាន
ការនានាសដីពីកិចចការ រណថរកាបរសិាថ ន ររួទាងំវ ិ្ ីសាន្រសតផ្នការរកាសុខភាព ការចូលររួណថរកាអនារយ័្ 
សុវតថិភាពចំែីអាហារ ឧទាហរែ៍៖ ការទលិតម្សាខុសបទដ្ឋឋ នបទចចកទទស ការណចកចយ្ លកដូ់្រ និង
ទម្បើម្បាស់ថ្នន ទំពទយ ទម្រឿងសោែ ង... ណក្ងក្ាយ្ ឬអតោ់នរុែភាព។ 
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៦.៥.២ ការបនាុំនឹងការណម្បម្បួលអាកាសធាតុ្ 

បចចុបបនន ការណម្បម្បួលអាកាសធាតុបានជឹះឥទធិពលជាអវជិាោនោ៉ា ង្ំទ្ងដ្ល់សករមភាព
ទសដ្ឋកិចច សងគរ ទហតុទនឹះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា តម់្តូវយ្កចិតតទុកដ្ឋកព់ម្ងឹងភាព្នរ់បស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត ់
ទដ្ើរបអីាចបនាំុទៅនឹងឥទធិពលផ្នការណម្បម្បួលអាកាសធាតុណដ្លអាចទកើតោនជាយ្ថ្នទហតុ។ 

ទដ្ើរបអីនុវតតការង្ករទនឹះម្បកបទដ្ឋយ្ម្បសិទធភាព រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត់ រួរបទងាើតនិងពម្ងឹងកិចច
សហម្បតិបតតិការជារួយ្ម្កសួង សាថ ប័ន រដ្ឋបាលថ្នន ក់ទម្ការជាតិ ផ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ និងអនក ក់ព័នធនានា 
កនុងការកសាង និងជួសជុលទហដ្ឋឋ នរចនាសរព័នធនានាទៅរូលដ្ឋឋ ន ក៏ដូ្ចការោំម្ទបទចចកទទស និងហិរញ្ញ
វតថុ  ទដ្ើរបីបងាលកាែៈង្កយ្ម្សួលជូនម្បជាពលរដ្ឋកនុងការទ វ្ើសករមភាពម្បចំផ្ថៃ ការម្បកបរុខរបរ
កសិករម ទលិតករម និងសករមភាពទទែងៗទទៀតម្បកបទដ្ឋយ្ម្បសិទធភាពទៅកនុងបរបិទផ្នការណម្បម្បួល
អាកាសធាតុនាទពលបចចុបបននទនឹះ។ 

៦.៥.៣ ផយនឌរ័ និងបរយិបនន 

ទយ្នឌ្រ័ រឺជាបរបិទន្រសតី និងបុរស។ បញ្ជា ទយ្នឌ្រ័ រឺជាបញ្ជា ន្រសតី និងបុរសណដ្ល ក់ព័នធម្រប ់
វស័ិយ្ផ្នសងគរ។ បញ្ជា ទយ្នឌ្រ័ ជាកងវល់ររួទូទាងំសកលទលាក ររួទាងំម្ពឹះរាជាណាចម្កករពុជាទងណដ្រ 
ណដ្លតម្រូវឱ្យោនវធិានការ និងដំ្ទណាឹះម្សាយ្ចប់ពីលំដ្ឋប់ទូលំទូលាយ្រហូតដ្ល់ជាក់លាក់ កនុង
កម្រតិពិភពទលាក តំបន ់ម្បទទស និងសហររន។៍ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបានកំពុងយ្កចិតតទុកដ្ឋកោ់៉ា ងខ្ាងំ 
កនុងការទលើកករពស់ សរភាពទយ្នឌ្រ័ ម្ពរទាងំបរោិបនន ណដ្លរិតរូរពីន្រសតី កុោរ ចស់ជរា ជនណដ្លោន
ពិការភាព ជនជាតិទដ្ើរភារតិច និងជនង្កយ្រងទម្ោឹះដ្ផ្ទទទៀត តររយ្ៈដ្ឋកទ់ចញនូវទោលនទោបាយ្ 
ករមវ ិ្ ី រទម្ោង និងសករមភាពជាកល់ាក ់ណដ្លអនុវតតទដ្ឋយ្សាថ បន័រដ្ឋឋ ភបិាល ផ្ដ្រូអភវិឌ្ឍន ៍អងគការសងគរ
សីុវលិ សហររនរូ៍លដ្ឋឋ ន និងវស័ិយ្ឯកជន។ 

ទដ្ឋយ្ណ ក បរោិបនន រឺជាការទលើកករពស់សាថ នភាពរបស់បុរគល និងម្កុរនានាកនុងការចូលររួ 
និងទទួលទលពីសករមភាពនានារបស់សងគរទដ្ឋយ្រនិទរ ើសទអើង ណដ្លសំទៅទៅទលើការដ្ឋកប់ញ្ចូ លទាងំ
អស់ោន ទៅកនុងដំ្ទែើ រការរយួ្ណដ្លទឆ្ព ឹះទៅរកទោលទៅសហររនណ៍ដ្លដ្ឋកប់ញ្ចូ លជនម្របរូ់ប។ ម្កុរ
ជនង្កយ្រងទម្ោឹះនឹងម្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លពួកោត់កនុងដំ្ទែើ រការអភិវឌ្ឍន៍នានា ទហើយ្ពួកោត់រឺជា 
តួអងគដ្៏សំខាន់កនុងការរួរចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សងគរ។ ម្បសិនទបើពួកោត់រិនម្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លទៅកនុង
ដ្ំទែើ រការអភិវឌ្ឍន៍នានា ពួកោត់នឹងក្ាយ្ជាបញ្ជា របស់សងគរ ណដ្លទ វ្ើឱ្យោនការខាតបង់តផ្រ្ទលើ
ណទនកទសដ្ឋកិចច និងសងគរ ដូ្ចជាផ្ថ្ចំណាយ្ទដ្ឋយ្ផ្លៃ ល់ទលើបុរគល ការបាត់បង់ម្បាក់ចំែូលទដ្ឋយ្ោម ន
ការង្ករទ វ្ើ ការបាត់បង់ម្បាក់ផ្ថ្ចំណាយ្ទលើអនកោំម្ទ ឬណថទាំ និងភាពទំទនរអាចបណាត លឱ្យបាត់បង់
អំណាច ោនអំទពើហិងា និងបងាអសនតិសុខសងគរ ។ល។ 



ជពូំកទី ៦ ៖ ការែដល់ទសវាសាធារែៈទៅរដ្ឋបាលឃ  ំសងាា ត់ 
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ទហតុទនឹះ ការអភិវឌ្ឍកនុងសងគររួយ្ណដ្លោនលកាែៈលែម្បទសើរទ ើងនិងម្បកបទដ្ឋយ្
និរនតរភាព រឺបានរិតរូរដ្ល់ម្បជាជនទាងំអស់ និងទតល់ឱ្កាសដ្ល់ពួកទរបានចូលរួរកនុងការសទម្រចចិតត
 ក់ព័នធនឹងកិចចការសងគរទាំងរូល ទដ្ឋយ្រិនោនការទរ ើសទអើង និងរិនោនការម្បកាន់នូវទភទនិងឋានៈ
សងគរណារយួ្ទ ើយ្។ 

ការទលើកករពស់ទយ្នឌ្័រ និងបរោិបននកនុងការទដល់ទសវាសាធារែៈតររយ្ៈវ ិ្ ីសាន្រសត  
«៤ទអ/4A» ណទែកតរបទដ្ឋឋ នសិទធិរនុសែជារូលដ្ឋឋ ន ម្តូវបានអនុវតតតរបណាត លម្បទទសជាទម្ចើនទៅ
ទលើសកលទលាកនាទពលបចចុបបនន។ វ ិ្ ីសាន្រសតទនឹះសម្ោប់វភិារអំពីណទនកទទែងៗោន ផ្នរុែភាពទសវា
សាធារែៈ តររយ្ៈទោលការែ៍សិទធិរនុសែជារូលដ្ឋឋ ន និងទផ្លដ តទលើទសែនៈរួរផ្នសរភាព 
ទយ្នឌ្័រ។ វ ិ្ ីសាន្រសត «៤ទអ/4A» រួរបញ្ចូ លនូវ ក).ទសវាណដ្លអាចរកបានម្រប់ម្ោន់ទៅកណន្ងណតរយួ្
(Available) ខ).ទសវាណដ្លអាចង្កយ្ម្សួលទម្បើម្បាស់(Accessible) រ).ទសវាណដ្លអាចោនរុែភាព
ទទួលយ្កបាន(Acceptable) និង ឃ).ទសវាណដ្លអាចទ្្ើយ្តបតរតម្រូវការ(Adaptable)។ 

ក. ទសវាណដ្លអាចរកបានម្របម់្ោនទ់ៅកណន្ងណតរយួ្ (Available) 

 ការទដល់ទសវាសាធារែៈទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្័រទៅរូលដ្ឋឋ នអាចនឹងម្តូវបានពិនិតយ វភិារអំពី
បរោិែផ្នការទដល់ទសវា និងណសវងយ្ល់ថ្នទតើការទដល់ទសវាទាំងទនាឹះម្សបទៅតរសាថ នភាពទសដ្ឋកិចច
របស់ម្បជាពលរដ្ឋណដ្រឬទទ, ទតើបរោិែផ្នការទដល់ទសវាសាធារែៈទាំងទនាឹះោនភាពម្រប់ម្ោន់ឬទទ 
និងថ្នទតើតផ្រ្ផ្នទសវាទាំងទនាឹះអាចឱ្យម្បជាពលរដ្ឋោនលទធភាពកនុងការទម្បើម្បាស់បានឬអត់។ ការ
កំែត់សដង់ដ្ឋរទាំងទនាឹះ អាចម្តូវបានវាស់ណវងបានទដ្ឋយ្ទម្បើម្បាស់សូចនាករចាស់លាស់ណដ្លអាច
បញ្ជច ក់ពីការផ្្លស់បដូរកនុងរយ្ៈទពលកំែត់ណារួយ្។ ទសវាសាធារែៈទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្័រ ម្តូវការ
្នធានរនុសែ ឬអនកទដល់ទសវាណដ្លោនបទពិទសា្ន៍វភិារទសដ្ឋកិចច និងយ្ល់បានថ្ន ការទដល់ទសវា
សាធារែៈទាំងទនាឹះម្បជាពលរដ្ឋពំុអាចទទួលយ្កបាន ឬទម្បើម្បាស់បានទដ្ឋយ្សារកតត សាថ នភាព
ណដ្លរនិោមំ្ទ និងសរម្សបតរសាថ នភាពរស់ទៅរបស់ម្បជាពលរដ្ឋណដ្លម្កីម្ក។  

ខ. ទសវាណដ្លអាចង្កយ្ម្សួលទម្បើម្បាស់ (Accessible) 

ទសវាសាធារែៈណដ្លទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្័រ រឺជាទសវាណដ្លង្កយ្ម្សួលទម្បើម្បាស់ និងអាច
ទម្បើម្បាស់បានទដ្ឋយ្ម្បជាពលរដ្ឋម្របរូ់បទាងំន្រសតី បុរស ទកមងម្សី និងទកមងម្បុស។ អនកទដល់ទសវាសាធារែៈ 
រួរពិនិតយទរើលថ្នអនកណាជាអនកម្តូវការ និងទម្បើម្បាស់ទសវា។ ពិនិតយទៅទលើម្បព័នធទដល់ទសវាពុំោន
ការទរ ើសទអើង និងម្បទោល) និងបទងាើនរុែភាព និងជំហានទដ្ើរបធីានាថ្នជនង្កយ្រងទម្ោឹះអាច(ផ្លៃ ល់ 

។រុែភាព និងម្សបតរតម្រូវការពួកទរទដ្ឋយ្ទទួលបានទសវាម្បកប  ោនណទនកពីរសំខានចំ់នួនពីរ ណដ្ល
ទផ្លដ តទលើការទម្បើម្បាស់ទសវាបានទដ្ឋយ្ង្កយ្ម្សួល រឺ ១).ការទរៀបចំរចនាសរព័នធសម្ោប់ការទដល់និង
ទទួលទសវា និង ២).ភាពង្កយ្ម្សួលកនុងការទទួលយ្កបានណទនកសងគរផ្នការរស់ទៅរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ
ណដ្លោនសាថ នភាពខុសៗោន ។ 
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− ភាពង្កយ្ម្សួលផ្នទសវាទហដ្ឋឋ រចនាសរព័ន សំទៅដ្ល់ទីកណន្ង ឬចោៃ យ្ផ្នការទដល់
ទសវាសាធារែៈ សម្ោប់ម្កុរទោលទៅណដ្លនឹងទម្បើម្បាស់ទសវាទាំងទនាឹះ។ ជាទូទៅ 
ម្បជាពលរដ្ឋនឹងម្តូវទ វ្ើដ្ំទែើ រកនុងចោៃ យ្ឆ្ៃ យ្ ទដ្ើរបទីៅទទួលយ្កទសវាណដ្លពួកទរ
ម្តូវការ ដូ្ចជាទសវាសុខាភិបាល ការអប់រ ំទហើយ្ទសវាទាំងទនាឹះរួរោនបញ្ចូ លភាសា
សញ្ជញ សម្ោប់ជនោនពិការភាព ការបកណម្បសម្ោប់ជនជាតិទដ្ើរភារតិច ឬបណនថរអវី
ទទែងទទៀត ទដ្ើរបធីានាថ្នម្បជាពលរដ្ឋម្របរ់ូបទទួលបានទសវាសាធារែៈទាងំទនាឹះម្បកប
ទដ្ឋយ្សរ្រ ៌និងបរោិបនន 

− ភាពទទួលយ្កបានណទនកទសវាសងគរ សំទៅដ្ល់ការម្តួតពិនិតយតរដ្ឋន និងវាយ្តផ្រ្
ទសវាសាធារែៈណារយួ្ទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្រ័។ ភាពទទួលយ្កបានណទនកទសវាសងគរ 
ោនអំណាច និងសកាត នុពលកនុងការទដ្ឋឹះម្សាយ្បញ្ជា រោ្តទយ្នឌ្័រណដ្លជាទរឿយ្ៗ
កំែតនូ់វអាកបបកិរោិសងគរ និងការទរ ើសទអើង។ កនុងបរបិទរយួ្ចំនួន ម្បជាពលរដ្ឋជួប
ម្បទឹះនឹងការសែប់ទខពើរ ឬការទរ ើសទអើង ទដ្ឋយ្សារកតត ជាទម្ចើនដូ្ចជា ម្កុរម្សលាញ់ទភទ
ដូ្ចោន  ឬអនកទៃុកទរទរារទអដ្ស៍ ឬអនកម្បកបរបរទសវាកំសានត ។ល។ កតត ទាំងទនឹះអាច
បងាឱ្យោនទលប៉ាឹះ ល់ ឬឧបសរគដ្ល់ការទទួលបាននូវទសវាសាធារែៈ ជាពិទសស
ទៅទពលណដ្លអនកទដល់ទសវាសាធាែៈោនភាពលទរែៀង និងោនឥរោិបថទរ ើសទអើង
ទយ្នឌ្រ័កនុងការង្ករទដល់ទសវា។  

រ. ទសវាណដ្លអាចោនរុែភាពទទួលយ្កបាន (Acceptable) 

 ទសវាសាធារែៈណដ្លអាចទទួលយ្កបាន សំទៅដ្ល់រុែភាពណដ្លអាចទទួលយ្កបាន 
ទហើយ្ជាទសវាទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្័រ ទដ្ឋយ្ោម នការទរ ើសទអើង និងសរម្សបទៅនឹងបរបិទសហររន៍។ 
កតត រយួ្ចំនួនណដ្លជំរុញឱ្យទសវាសាធារែៈទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្រ័ រឺទសវាទាងំទនាឹះអាចោនរុែភាព
លែម្បទសើរទទួលយ្កបានសម្ោប់ម្កុរម្បជាពលរដ្ឋទទែងៗោន ណទែកតរបរបិទជាក់ណសដង។ ការចូលរួរ
ម្បកបទដ្ឋយ្បរោិបននកនុងការទដល់ទសវាសាធារែៈរបស់រដ្ឋ និងអភបិាលកិចចលែ បទងាើននូវឱ្កាសដ្ល់
អនកទម្បើម្បាស់ទសវាអាចទដល់ទោបល់ម្ត ប់អំពីរុែភាព និងម្បសិទធភាពផ្នទសវាទាំងទនាឹះតររយ្ៈ
ការពិភាកា និងទទួលយ្ករតិទោបល់ពីម្បជាពលរដ្ឋណដ្លជាអនកទម្បើម្បាស់ទសវាទាងំទនាឹះ។ ដំ្ទែើ រការ
ណដ្លោនការចូលរួររួរណតពិនិតយទៅទលើសដង់ដ្ឋសម្ោប់ម្កុរម្បជាពលរដ្ឋទទែងៗោន  ដូ្ចជាន្រសតី បុរស 
ទកមងម្បុស ទកមងម្សី ណដ្លោនបទពិទសា្ន ៍ជំទនឿ ទភទ សាសនា និងវបប្រខុ៌សោន ។ ការយ្ល់អំពីភាព
ខុសោន ទាំងទនឹះ ជួយ្ ជំរុញឱ្យការទដល់ទសវាសាធារែៈអាចទទួលយ្កបានសម្ោប់ម្បជាពលរដ្ឋណដ្ល
ោនសាថ នភាពរស់ទៅរនិដូ្ចោន ។ 
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ឃ. ទសវាណដ្លអាចទ្្ើយ្តបតរតម្រូវការ(Adaptable) 

 ទសវាទ្្ើយ្តបតរតម្រូវការ រឺជា្នៃៈរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលកនុងការទដល់ទសវាសាធារែៈណដ្លោន
ការទ្្ើយ្តបនឹងតម្រូវការម្បជាពលរដ្ឋ។ ទសវាទ្្ើយ្តបនឹងតម្រូវការ រឺជាចំែុចសំខានក់នុងការធានានូវ
ទសវាទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្រ័ ណដ្លទដល់ទសវាទាងំទនាឹះណទែកតរបរបិទសហររន ៍សងគរណដ្លោនភាពបតណ់បន
ទដ្ឋយ្សារ ការផ្្លស់បដូរទនត់រំនិតសងគរ ទសដ្ឋកិចច និងនទោបាយ្ ការកំែត់តំបន់ទីម្បជំុជន និងជនបទ 
ការកំែតអំ់ពីរោ្តអំណាចនិងសងគរ និងពិចរណាទៅទលើទម្ោឹះរហនតរាយ្ និងបណម្របម្រួលអាកាសធាតុ។ 

សម្ោបព់ត័ោ៌នលរែតិ កព់ន័ធទយ្នឌ្រ័ និងបរោិបននកនុងការទដល់ទសវាសាធារែៈ សូរទរើល
ឯកសារណែនា ំសដីពីការទតល់ទសវាសាធារែៈម្បកបទដ្ឋយ្អភបិាលកិចចលែ និងការទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្រ័ 
ឆ្ន ២ំ០២១ និងឯកសារសិកាា ការ សតីពីជំនាញម្រូបទង្កគ លសម្ោបក់ារទតល់ទសវាសាធារែៈម្បកបទដ្ឋយ្
អភបិាលកិចចលែ និងការទ្្ើយ្តបនឹងទយ្នឌ្រ័ ឆ្ន ២ំ០២១ របស់ម្កសួងរហាផ្ទៃ។ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំពកូទ ី៧ 
កិចចការរដ្ឋបាល 
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ជំពូកទី ៧ 
កិចចការរដ្ឋបាល 

៧.១ លិ្ិតបទដ្ឋានរតិយ តត 

លិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្តរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាលិខិត្ណដ្លកំែត្់នូវវធិាន បទបបញ្ញ ត្តិ 
បទបញ្ហជ  ឬផគ្នលការែ៍  សម្ម្ចបក់ារម្របម់្រង ការណត្ងតាងំ ការបផងាើត្ផែើងនូវយនតការ និងការណែ ំ
អនុវត្តនកិ៍ច្បាការ  ។ 

លិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្តរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ររួម្ចនដី្កា និងផសច្បកតីសផម្រច្ប។ 

៧.១.១ ដី្កា  

ដី្កាឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាលិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្តណដ្លកំែត្់នូវបទបបញ្ញត្ដិទងំឡាយ ណដ្លរដ្ឋបាល
ឃុំ សង្កា ត្់បផងាើត្ផែើងសំផៅបផម្រើ្លម្បផយជ្ន៍ម្បជាពលរដ្ឋទូផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្់ផដាយផសមើភាព  
រនិផរ ើសផអើង និងសម្ម្ចបម់្របម់្រងកិច្បាការ  កនុងម្កបខែ័ឌ តួ្ ទី រុខង្ករ និងអំណាច្បអនុវត្ដកនុងរងវង់
ណដ្នដី្របស់ខលួន។ ដី្កាឃុំ សង្កា ត្រ់និម្តូ្វ េ្ុយនឹងច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន  របស់រដ្ឋផែើយ។  

ដ្ីកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវចុ្បោះហត្ថផលខាផដាយផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ តារការសផម្រច្បរបស់អងគម្បជុ្ំ
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ណដ្លម្ចនចំ្បនួនផលើសពី កក់ណាដ លននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ទ់ងំរូល។ 

ឧទហរែ៍៖  

- ដី្កាសតីពីការណថរកាបរសិ្ថថ ន និងអ រយ័ 
- ដី្កាសតីពីការរកាសណាត បធ់ាន បស់្ថធារែៈ 
- ដី្កាសតីពីការទបស់្ថា ត្ ់និងលុបបំបាត្ណ់លបងសីុសង។ 

ក. ការផរៀបចំ្ប និងអនុរត័្ដី្កា 

កនុងតួ្ ទីបផម្រើកិច្បាការរូលដាឋ នកនុងណដ្នសរត្ថកិច្បារបស់ខលួន រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផរៀបចំ្ប និង
អនុរត័្ដី្កាតារនីតិ្វធីិ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការផរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ងដី្កា៖ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ម្តូ្វផរៀបចំ្បម្កុរការង្កររួយណដ្លម្ចន
សម្ចជ្ិកយ៉ា ងត្ិច្ប៣រូប(អាច្បជាម្បជាពលរដ្ឋ ឬជាសម្ចជ្ិកម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ឬ
អនក ក់ព័នធ  )ផដ្ើរបផីរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ងដី្កាដាក់ជូ្នអងគម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
ពិនិត្យ និងអនុរត័្ 

− ការពិនិត្យផសច្បកតីម្ ងដី្កា៖ ផម្កាយផរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ងដី្ការួច្ប ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្តូ្វ
ផរៀបចំ្បការម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា ផដ្ើរបពិីនិត្យ និងឯកភាពសម្ម្ចបផ់ធវើការ្សពវ្ាយ និងពិផម្គ្នោះ
ផយបល់ជារយួម្បជាពលរដ្ឋ និងអនក កព់ន័ធ  ផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន 
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− ការពិផម្គ្នោះផយបល់ជារួយម្បជាពលរដ្ឋ៖ ការ្សពវ្ាយ និងពិផម្គ្នោះផយបល់ម្ចន 

រយៈផពលយ៉ា ងតិ្ច្ប១៥នថៃ(ណថៃផធវើការ)។ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ និងម្កុរការង្ករម្តូ្វណត្
ពិចារណានូវផយបល់របស់ម្បជាពលរដ្ឋណដ្លបានផសនើផែើង ផដ្ើរបណីកសម្រួលផសច្បកតីម្ ង
ដី្កាផ ោះ។ ករែីផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់រិនដាក់បញ្ជូ លផយបល់ណដ្លបានផសនើផែើងផដាយ
ម្បជាពលរដ្ឋផៅកនុងផសច្បកតីម្ ងដ្ីកា ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្ត្ូវរាយការែ៍ជូ្នកិច្បាម្បជុ្ំ
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ ផហើយផធវើការជូ្នដំ្ែឹងផៅម្បជាពលរដ្ឋផដាយបញ្ហជ ក់ពីផហតុ្្ល
ណដ្លរនិទទួលយក 

− ការអនុរ័ត្ដី្កា៖ ប េ ប់ពីបានពិចារណា និងណកសម្រួលផសច្បកតីម្ ងដី្កាផៅតាររតិ្
ផយបល់របស់ម្បជាពលរដ្ឋរចួ្បផហើយ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្ត្ូវផរៀបច្បំ និងដាក់ជូ្នអងគម្បជំុ្
ម្កុរម្បឹកា ផដ្ើរបពីិភាកា និងពិនិត្យអនុរ័ត្ផៅផលើដ្ីកាផ ោះ។ ការអនុរ័ត្អាច្បយក
ជាបានការម្តូ្វម្ចនសំផែងផលើសពី ក់កណាត លននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
ទងំរូលគ្នមំ្ទ។ 

ខ. ការ្សពវ្ាយ 

រាល់ដី្កាណដ្លបានអនុរត័្ផដាយម្កុរម្បឹកា និងបានចុ្បោះហត្ថផលខាផដាយផរឃុំ ផៅសង្កា ត្រ់ចួ្ប 
ម្តូ្វផធវើការ្សពវ្ាយជាស្ថធារែៈភាល រ និងឱ្យបានទូលំទូលាយ ផដ្ើរបឱី្យម្បជាពលរដ្ឋយល់ម្ជួ្ត្ម្ជាប 
និងចូ្បលររួអនុវត្ត។ 

ការ្សពវ្ាយផនោះ ម្តូ្វអនុវត្តដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− បិទ្ាយផលើកាត រផខៀនព័ត្៌ម្ចនផៅស្ថលាឃុំ សង្កា ត្់ ឬទីកណនលងស្ថធារែៈផៅកនុងឃុំ 
សង្កា ត្ ់

− ្សពវ្ាយដ្ល់ម្របផ់រភូរទិងំអស់ផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបី្ សពវ្ាយបនតដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋ 
− តារម្បពន័ធឧផរោសនសពេ ឬតាររផធាបាយផ្សងៗផទៀត្។ 

៧.១.២ ផសច្បកដីសផម្រច្ប  

ផសច្បកដីសផម្រច្បឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាលិខិត្បទដាឋ នរតិ្យុត្តណដ្លបផងាើត្ផែើង ផដ្ើរបអីនុវត្ដដី្ការបស់
ខលួន ឬលិខិត្បទដាឋ ន  របស់រដ្ឋ ឬណច្បងអំពីការបផងាើត្ការណត្ងតាំង ការផរៀបចំ្ប ឬការម្រប់ម្រងកិច្បាការ
  កនុងម្កបខ័ែឌ ត្ួ ទី រុខង្ករ និងអំណាច្បអនុវត្ដកនុងរងវង់ណដ្នដ្ីរបស់ខលួន។ ផសច្បកដីសផម្រច្បម្ចន
លកខែៈម្បហាក់ម្បណហលនឹងដី្កាឃុំ សង្កា ត្់ណដ្រ ប៉ាុណនដម្ចនឋា នុម្ករទបជាងដី្កា និងខពស់ជាង
លិខិត្រដ្ឋបាលស្ថរញ្ញធរមតាផ្សងៗផទៀត្កនុងឃុំ សង្កា ត្់។ ផសច្បកដីសផម្រច្បឃុំ សង្កា ត្់រិនម្តូ្វ េ្ុយនឹង
ច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ ន  របស់រដ្ឋ និងដី្ការបស់ខលួនផែើយ។  
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ផសច្បកដីសផម្រច្បឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វចុ្បោះហត្ថផលខាផដាយផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ត់ារការសផម្រច្បរបស់អងគម្បជំុ្
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លម្ចនចំ្បនួនផលើសពី កក់ណាដ លននសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ទ់ងំរូល។ 

កនុងករែីម្បធានសកដិ និងប េ នបំ់្ុត្ណដ្លរនិអាច្បផកាោះម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ាន ផរឃុំ 
ផៅសង្កា ត្់អាច្បផច្បញផសច្បកតីសផម្រច្ប ផដ្ើរបផីដាោះម្ស្ថយស្ថថ នភាពប េ ន់ផ ោះ។ ផសច្បកតីសផម្រច្បផនោះ នឹង
ម្តូ្វដាក់ជូ្នកិច្បាម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ផៅកនុងកិច្បាម្បជំុ្ប េ ប់ ផដ្ើរបពិីនិត្យផែើងវញិអំពីភាពម្តឹ្រម្តូ្វ
តារច្បាប។់ 

ឧទហរែ៍៖  

- ផសច្បកតីសផម្រច្បសតីពីការបផងាើត្រែៈកម្ចម ធិការកស្ថងណ្នការ និងថវកិា 
- ផសច្បកតីសផម្រច្បសតីពីការបផងាើត្រែៈករមការលទធករម 
- ផសច្បកតីសផម្រច្បសតីពីការបផងាើត្រែៈករមការម្របម់្រងរផម្ម្ចង។ 

 

 

 

 ចំ្បផ ោះទម្រង់រំរូដី្កា និងផសច្បកតីសផម្រច្បឃុំ សង្កា ត្់ សូរអានផសៀវផៅ
ណែ ំសតីពី កិច្បាការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ ណដ្លផរៀបផរៀងផដាយអរគ យកដាឋ ន
រដ្ឋបាលរូលដាឋ ន ម្កសួងរហាន េ្ឆ្ន ២ំ០០៥ ម្ត្ងផ់រផរៀនទី១ លិខិត្រដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្។់ 

៧.២ លិ្ិតរដ្ឋបាល 

៧.២.១ និយរនយ័ 

លិខិត្រដ្ឋបាល រឺជាលិខិត្ណដ្លផរៀបចំ្បតាក់ណត្ងផែើងជាលាយលកខែ៍អកសរសម្ម្ចប់ជា
រផធាបាយទំ ក់ទំនង ល្ូ វការរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ជារួយស្ថថ ប័ន អងគភាព និងបុរគល   កនុង 
ផគ្នលបំែងជូ្នពត័្ម៌្ចន ណែ  ំអផញ្ជ ើញ រាយការែ៍ ្សពវ្ាយ ផ ល្ើយត្ប ឬចាត្ត់ាងំបុរគលណារយួ
ឱ្យផៅបំផពញផបសកករម។ 

៧.២.២ ម្បផភទលិខិត្រដ្ឋបាល 

លិខិត្រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ណដ្លផម្បើម្បាស់ជា ល្ូវការ រួរម្ចន (១)លិខិត្ផសនើ (២)ផសច្បកដីជ្ូន
ដ្ំែឹង ឬលិខិត្ជ្ូនដ្ំែឹង  (៣)លិខិត្អផញ្ជ ើញ (៤ )លិខិត្បញ្ហជ ផបសកករម (៥ )របាយការែ៍ 
(៦)កំែត្់ផហតុ្ (៧)លិខិត្ផ េ្រសិទធិ និង(៨)ដី្កាអរ។ 

− លិខិត្ផសនើ រឺជាលិខិត្ណដ្លឃុំ សង្កា ត្់ផរៀបច្បំផែើងផដ្ើរបបីង្កា ញពីផគ្នលបំែង និង
រូលផហតុ្ននត្ម្រូវការជាក់លាក់ណារួយរបស់ខលួនណថលងផៅកាន់រូបវនដបុរគល នីតិ្បុរគល
ស្ថធារែៈ ឯកជ្ន ម្កសួង ស្ថថ បន័ អងគការ ឬសងគរសីុវលិណដ្លម្ចនសិទធិអំណាច្បសផម្រច្ប 
ឬផដាោះម្ស្ថយចំ្បផ ោះការផសនើសំុផ ោះ 
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− ផសច្បកដីជូ្នដំ្ែឹង ឬលិខិត្ជូ្នដំ្ែឹង រឺជាលិខិត្ណដ្លឃុំ សង្កា ត្ផ់រៀបចំ្បផែើងផដ្ើរបផីធវើការ
ទំ ក់ទំនងជារួយបុរគលម្កសួង ស្ថថ ប័ន អងគការសងគរសីុវលិម្ចនខលឹរស្ថរជាការផ ល្ើយបំភលឺ
ចំ្បផ ោះបញ្ហា  ឬជាការផ ល្ើយត្បចំ្បផ ោះសំផែើ  ឬជាការជូ្នដំ្ែឹងឱ្យស្ថធារែជ្នបាន
ដឹ្ងនូវពត័្ម៌្ចនទងំឡាយណដ្លឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វការ្សពវ្ាយ 

− លិខិត្អផញ្ជ ើញ រឺជាលិខិត្ណដ្លឃុំ សង្កា ត្់ផរៀបចំ្បផែើងផដ្ើរបីផធវើការអផញ្ជ ើញបុរគល ឬ
តំ្ណាងម្កសួង ស្ថថ ប័ន អងគការសងគរសីុវលិឱ្យចូ្បលរួរកនុងសករមភាពរបស់ឃុំ សង្កា ត្់ 
ចំ្បផ ោះកិច្បាការណដ្ល កព់ន័ធផៅនឹងបុរគល ឬអងគភាពទងំផ ោះ ផដាយម្ចនបញ្ហជ កផ់ ម្ ោះ
និងឋានៈ(អនកណដ្លម្តូ្វអផញ្ជ ើញ) ទីកណនលងម្បជំុ្ ឬម្បារឰពិធី កាលបរផិច្បេទករមវធីិ ឬរផបៀប
វារៈម្បជំុ្(និងអាច្បម្ចនឯកស្ថរណដ្ល កព់ន័ធនឹងការម្បជំុ្ភាជ បជ់ារយួ) 

− លិខិត្បញ្ហជ ផបសកករម រឺជាលិខិត្ណដ្លឃុំ សង្កា ត្់ផរៀបចំ្បផែើង ផដ្ើរបីចាត្់តាំងរស្តនដី 
បុរគលិកឃុំ សង្កា ត្់ឱ្យចូ្បលរួរកនុងសករមភាព  ផៅផម្ៅឃុំ សង្កា ត្់។ លិខិត្ផនោះម្ចន
ភាជ ប់ជារួយនូវទិដាឋ ការផធវើដំ្ផែើ រ។ ទិដាឋ ការផធវើដំ្ផែើ រ រឺជាលិខិត្រដ្ឋបាលរួយម្បផភទ
សម្ម្ចប់ឱ្យអនកណដ្លម្ចនភារកិច្បាផៅបំផពញផបសកករមយកផៅចុ្បោះទិដាឋ ការនូវទីកណនលង 
កាលបរផិច្បេទ រផធាបាយផធវើដំ្ផែើ រ និងហត្ថផលខារបស់អងគភាពម្ចនសរត្ថកិច្បាណដ្លបាន
អនុញ្ហញ ត្ និងអងគភាពណដ្លបានទទួលដឹ្ងឮអំពីការផច្បញដំ្ផែើ រ និងការរកដ្ល់ពី
កណនលងរួយផៅកណនលងរួយផទៀត្។ ផៅផពលម្ត្ែប់រកវញិម្តូ្វផធវើរបាយការែ៍ ឬរាយ
ការែ៍ជូ្នផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ឬម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ឱ្យបានម្ជាបអំពីលទធ្ល ឬបញ្ហា
សំខាន់ៗ ណដ្លខលួនបានផៅចូ្បលររួ 

− របាយការែ៍ រឺជាផសច្បកដីរាយការែ៍អំពីសករមភាព ដំ្ផែើ រការ និងលទធ្លការង្កររបស់
ឃុំ សង្កា ត្ ់ឬបុរគលិកណាម្ចន ក ់ឬម្កុរណដ្លរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ប់ានបំផពញ ឬឃុំ សង្កា ត្់
បានចាត្់តាំងឱ្យផៅបំផពញ ផដ្ើរបីរាយការែ៍ជូ្នថ្នន ក់ដឹ្ក ំ និងអងគភាព ក់ព័នធ។ 
ទម្រងរ់បាយការែ៍ម្បចាណំខ និងម្បចាឆំ្ន រំបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វអនុវត្ដតារផសច្បកដី
ណែ ំផលខ០៣៥ស.ែ.ន ចុ្បោះនថៃទី១៦ ណខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់ម្កសួងរហាន្េ 
សតីពីការផរៀបចំ្បរបាយការែ៍របស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្។ ផម្ៅពីទម្រង់របាយការែ៍
ម្បចាណំខ និងទម្រងរ់បាយការែ៍ម្បចាឆំ្ន ខំាងផលើផនោះ ឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បបផងាើត្ និងផម្បើម្បាស់
ទម្រងរ់បាយការែ៍ផ្សងផទៀត្សម្ម្ចបផ់ម្បើម្បាស់ផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន 

− កំែត្ផ់ហតុ្ រឺជាការកត្ម់្តាម្សងយ់ករតិ្ផយបល់ផសច្បកដីសផម្រច្ប និងការឯកភាពផលើ
សករមភាព ណដ្លម្តូ្វអនុវត្ដពីម្របស់ម្ចជិ្កអងគម្បជំុ្ និងការសផម្រច្បរបស់អងគម្បជំុ្ ឬជា
ការកត្់ម្តារាល់ផហតុ្ការែ៍ណារួយណដ្លបានផកើត្ផែើងជាក់ណសដង ផដ្ើរបរីកាទុកជា
សកខីភាពផៅផពលណដ្លម្ចនត្ម្រូវការ 
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− លិខិត្ផ្េរសិទធិ រឺជាលិខិត្របស់ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្បកាសជាលាយល័កខែ៍អកសរ
ម្បរល់សិទធិឱ្យជំ្ទប ់ផៅសង្កា ត្រ់ង តារឋា នុម្ករផដ្ើរបផីធវើវជាផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ស់ដីទីកនុង
អំែុងផពលណដ្លផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់អវត្ដម្ចន 

− ដី្កាអរ រឺជាឯកស្ថររដ្ឋបាលណដ្លឃុំ សង្កា ត្់ផរៀបចំ្បផែើងផ ា្ើអរភាជ ប់ជារួយសំែំុ
លិខិត្ ណដ្លម្តូ្វផ ា្ើផច្បញផៅឱ្យអងគភាព ម្កសួង ស្ថថ ប័នណារួយ ផដាយម្ចនកត្់ម្តា
ផ ម្ ោះ និងច្បំនួនលិខិត្(ឯកស្ថរ)ផលើដ្ីកាអរផ ោះ។ ឃុំ សង្កា ត្់ផម្បើដ្ីកាអរ ផដ្ើរបី
ផជ្ៀសវាងការបាត្ប់ងឯ់កស្ថរណដ្លរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ផ់ ា្ើផច្បញ។ 

 

 

 

      ចំ្បផ ោះទម្រងរំ់រូ និងឧទហរែ៍ ននម្បផភទលិខិត្រដ្ឋបាលនីរយួៗ
សូរពិនិត្យ និងអានបណនថរផៅកនុងអត្ថបទផសៀវផៅណែ សំតីពី កិច្បាការរដ្ឋបាល
ឃុំ សង្កា ត្់ ណដ្លផរៀបផរៀងផដាយអរគ យកដាឋ នរដ្ឋបាលរូលដាឋ ន ម្កសួង
រហាន េ្ ឆ្ន ២ំ០០៥ ម្ត្ងផ់រផរៀនទី១ លិខិត្រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

៧.៣ ការងាររនបៀប 

៧.៣.១ ការច្បរាច្បរលិខិត្ 

ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់ជាអនកធា និរនតរភាពកិច្បាការរដ្ឋបាលកនុងឃុំ សង្កា ត្។់ ផហតុ្ផនោះ រាល់លិខិត្ 
រដ្ឋបាលទំងអស់ ក់ព័នធនឹងឃុំ សង្កា ត្់ ចាំបាច្ប់ម្តូ្វចូ្បល និងផច្បញតាររយៈផសមៀន ផលើកណលងណត្ម្ចន 
ការកំែត្ផ់ដាយណែក។ 

 កព់ន័ធនឹងការង្កររផបៀបផនោះម្ចនការង្ករសំខាន់ៗ រយួចំ្បនួន ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ច្បរាច្បរលិខិត្ចូ្បល និងលិខិត្ផច្បញ  
− ផបាោះម្តា ចុ្បោះផលខ និងចុ្បោះកាលបរផិច្បេទលិខិត្ចូ្បល និងលិខិត្ផច្បញ  
− កត្ម់្តាចូ្បលផសៀវផៅលិខិត្ចូ្បល និងផសៀវផៅលិខិត្ផច្បញ 
− រកាទុកលិខិត្ចូ្បល និងលិខិត្ផច្បញ 
− រកាទុក និងម្របម់្រងម្តា ផសៀវផៅលិខិត្ចូ្បល និងផសៀវផៅលិខិត្ផច្បញ។ 

៧.៣.២ ការតាកណ់ត្ងលិខិត្ 

− ការផរៀបច្បំផសច្បកតីម្ ងលិខិត្៖ សំផៅដ្ល់បុរគលិកទទួលបនេុកម្ត្ូវ ត្ួច្បផ ត្ើរផរៀបចំ្ប
ផសច្បកតីម្ ងលិខិត្ផៅតារទម្រងណ់ដ្លបានកំែត្ ់ផដាយបរយិយខលឹរស្ថរលិខិត្ឱ្យបាន
ច្បាស់លាស់ និងម្ចនអត្ថនយ័ម្របម់្គ្នន ់

− ការម្ត្ួត្ពិនិត្យផដាយផសមៀន៖ សំផៅដ្ល់បុរគលិកទទួលបនេុកម្ត្ូវដាក់ជូ្នផសមៀននូវ
ផសច្បកតីម្ ងលិខិត្របស់ខលួន ផដ្ើរបមី្តួ្ត្ពិនិត្យ។ ផសមៀន រឺជាអនកទទួលខុសម្តូ្វម្តួ្ត្ពិនិត្យ
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នូវរាល់លិខិត្ទំងអស់ ផដ្ើរបីធា ភាពម្តឹ្រម្តូ្វនូវទម្រង់ ខលឹរស្ថរ នីត្ានុកូលភាព 
អកខរាវរុិទធ និងភាពម្ចនរផបៀបផរៀបរយននលិខិត្រុននឹងដាក់ជូ្នថ្នន ក់ដឹ្ក ំពិនិត្យ និង
សផម្រច្ប  

− ការចុ្បោះហត្ថផលខាសផងខប៖ រុនដាក់ជូ្នហត្ថផលខីចុ្បោះហត្ថផលខា លិខិត្ម្តូ្វចុ្បោះហត្ថផលខា
សផងខបផដាយហត្ថផលខីសផងខប ណដ្លម្ចនភារកិច្បាតារលំដាបលំ់ផដាយ 

− ការចុ្បោះហត្ថផលខា៖ ប េ បពី់បានចុ្បោះហត្ថផលខាសផងខបរួច្ប ម្តូ្វបញ្ជូ នលិខិត្ផៅហត្ថផលខី 
ណដ្លម្តូ្វចុ្បោះហត្ថផលខាផលើលិខិត្ផ ោះ។  

៧.៣.៣ ការម្របម់្រង និងការផម្បើម្បាស់ម្តា 

ក. ការម្របម់្រងម្តា 

ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនភារកិច្បាកនុងការណថរកា ផម្បើម្បាស់ និងទុកដាកម់្តាឱ្យបានម្តឹ្រម្តូ្វ។ កនុងនថៃ
ផធវើការ ករែីផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនផបសកករមផច្បញផម្ៅស្ថលាឃុំ សង្កា ត្់ ម្តូ្វយកម្តាផៅទុកផ ា្ើនឹង
ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ផដាយរនិម្តូ្វយកម្តាជាបជ់ារយួខលួនផែើយ។ 

ខ. ការផម្បើម្បាស់ម្តា 

− ម្ត្ូវផបាោះម្តារូលរបស់ឃុំ សង្កា ត្់ និងម្តាផ ម្ ោះហត្ថផលខី ប េ ប់ពីផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់
(ឬអនកទទួលសិទធិ)បានចុ្បោះហត្ថផលខារចួ្ប 

− ម្តារូលរបស់ឃំុ សង្កា ត្់ ម្តូ្វផបាោះផៅណប៉ាកខាងផ វ្ងជាន់ពីផលើហត្ថផលខាម្បណហលរួយ
ភារបី។ ម្តារូលរិនម្ត្ូវផបាោះជាន់ពីផលើផពញហត្ថផលខាផទ ផម្ ោះផដ្ើរបបីងាលកខែៈ
ង្កយម្សួលដ្ល់អាជាា ធរម្ចនសរត្ថកិច្បា ផធវើផកាសលយវចិ្បា័យកនុងករែីម្ចនការសងស័យ
ផលើការណកលងបនលំហត្ថផលខា 

− ម្តាផ ម្ ោះហត្ថផលខី ម្តូ្វផបាោះផៅខាងផម្ការហត្ថផលខា ផៅផ្ៀងខាងស្ថត ំ។ ម្តាផ ម្ ោះ
រនិម្តូ្វផបាោះជានពី់ផលើម្តារូលផ ោះផទ 

− ម្តារូលរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់និងម្តាផ ម្ ោះរបស់ហត្ថផលខីម្តូ្វផម្បើទឹកល័កខពែ៌ម្កហរ។ 

  

 

 

      នីត្ិវធិីលរែ ិត្ននការង្កររផបៀបសូរអានផសៀវផៅណែ ំសតីពី 
កិច្បាការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ណដ្លផរៀបផរៀងផដាយអរគ យកដាឋ នរដ្ឋបាលរូល
ដាឋ ន ម្កសួងរហាន េ្ ឆ្ន ២ំ០០៥ ម្ត្ង់ផរផរៀនទី១ លិខិត្រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ 
១.៣ ការង្កររផបៀប ចាបពី់ទំពរ័ទី៤៦ ដ្ល់៥២។ 

 

 



ជពូំកទី ៧ ៖ កិចចការរដ្ឋបាល 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន(NASLA)  79 
 

៧.៤ ការម្រប់ម្រងឯកសារ 

ផយងតារអនុម្កឹត្យផលខ២២ អនម្ក.បក សដីពីការផធវើវរិជ្ឈការអំណាច្បតួ្ ទី និងភារកិច្បាផៅ
ឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្ត្ងម់្ចម្តា៩ ណច្បងថ្ន៖ 

− ឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាម្ចា ស់ផលើរាល់លិខិត្និងឯកស្ថរណដ្លផរៀបចំ្បផែើងផដាយម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្់ ឬកនុង រម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ និងជាម្ចា ស់ករមសិទធិផលើណត្រម្បិ៍ម្តាឃុំ សង្កា ត្់ 
ម្ពរទងំឧបករែ៍ផ្សងៗផទៀត្ទងំអស់របស់ឃុំ សង្កា ត្ ់

− ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វធា ទុកដាកឯ់កស្ថរ លិខិត្ស្ថន រ ណត្រម្បិ៍ម្តាឱ្យបានម្តឹ្រម្តូ្វ 
និងរងវ់ងស។ 

៧.៤.១ និយរនយ័ 

ការម្រប់ម្រងឯកស្ថរ រឺជាការផរៀបចំ្បទុកដាក់ និងណថរកាឯកស្ថរទំងឡាយតារម្បព័នធរួយ 
ម្ចនសណាដ បធ់ាន ប ់និងសុវត្ថិភាព។ 

៧.៤.២ ្លម្បផយជ្នន៍នការម្របម់្រងឯកស្ថរ 

ការម្របម់្រងឯកស្ថរនឹង ដ្ល់នូវ្លម្បផយជ្នរ៍យួចំ្បនួន ដូ្ច្បជា៖ 

− បងាលកខែៈង្កយម្សួលកនុងការណសវងរកព័ត្៌ម្ចន និងទិននន័យសម្ម្ចប់ដ្ឹក ំផៅកនុង 
ការពិភាកា និងការផធវើផសច្បកដីសផម្រច្ប 

− ជួ្យ បនដនិរនដរភាពពត័្ម៌្ចន ផៅផពលម្ចនអនករកកានក់ារង្ករថមី និងអនកផ្ទល ស់ផច្បញ 
− ដ្ល់នូវភសដុតាងជាកល់ាកពី់កិច្បាការ ឬម្ពឹត្ដិការែ៍ណដ្លផកើត្រចួ្បរកផហើយ 
− បផងាើនម្បសិទធភាព និងសនសផំពលផវលាដ្ល់ការង្កររដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

៧.៤.៣ ម្បផភទឯកស្ថរ 

ជាទូផៅ ឯកស្ថរឃុំ សង្កា ត្ ់ម្ចន២ម្បផភទ  រឺឯកស្ថរន េ្កនុង និងឯកស្ថរស្ថធារែៈ។ 

ឯកស្ថរន្េកនុង រឺជាឯកស្ថរទំងឡាយណាណដ្លម្តូ្វបានផម្បើម្បាស់ និង្សពវ្ាយសម្ម្ចប់ណត្
ន េ្កនុងរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់និងបុរគល កព់ន័ធផ្ទេ ល់ប៉ាុផណាណ ោះ។  

ឧទហរែ៍៖ 

− របាយការែ៍ផសុើបអផងាត្ 
− ឯកស្ថរអម្តានុកូលដាឋ ន...។ 

ឯកស្ថរស្ថធារែៈ រឺជាឯកស្ថរទំងឡាយណាណដ្លម្តូ្វបានផម្បើម្បាស់ និង្សពវ្ាយ
សម្ម្ចបស់្ថធារែជ្នទូផៅ។  
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ឧទហរែ៍៖ 

− ណ្នការអភវិឌឍន ៍
− ករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំល 
− របាយការែ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ...។ 

ឯកស្ថរស្ថធារែៈរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់អាច្បម្តូ្វបានផម្បើម្បាស់ពីម្របស់្ថធារែជ្នទូផៅ ណដ្ល
ម្ចនបំែងច្បងសិ់កាផឈវងយល់ ម្ចនដូ្ច្បជា ម្កុរម្បឹកា និងបុរគលិករដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ម្បជាពលរដ្ឋ  
រែៈកម្ចម ធិការ និងរែៈករមការ   រស្តនតីស្ថថ ប័នជំ្ ញ   អងគការរិនណរនរដាឋ ភិបាល និង
សម្ចររ   អនកទទួលការ និងសិសស និសសិត្។ល។ ប៉ាុណនតឯកស្ថររួយចំ្បនួនក៏ពំុអនុញ្ហញ ត្ ត្ល់ជូ្ន
ស្ថធារែជ្នបានណដ្រ ដូ្ច្បជាឯកស្ថរន េ្កនុង ណដ្លម្តូ្វបានកំែត្់អនកផម្បើម្បាស់ ម្ចនណត្ម្កុរម្បឹកា 
ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់និងបុរគលិកណដ្លបានទទួលការអនុញ្ហញ ត្ពីផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ប់៉ាុផណាណ ោះណដ្លអាច្បផម្បើម្បាស់
ឯកស្ថរន េ្កនុងផនោះបាន ដូ្ច្បជា ឯកស្ថរ ក់ព័នធផៅនឹងការដ្កហូត្ ការណត្ងតាំង និងការដាក់វនិ័យ
បុរគលណាម្ចន ក។់ 

៧.៤.៤ បផច្បាកផទសកនុងការម្របម់្រងឯកស្ថរ 

បផច្បាកផទស  កនុងការម្របម់្រងឯកស្ថរ ររួម្ចនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការម្រប់ម្រងឯកស្ថរតារកាលបបវត្តិ រឺជាកាផរៀបចំ្បទុកដាក់ និងណថរកាឯកស្ថរ   
ផៅតារលំដាបលំ់ផដាយកាលបរផិច្បេទននការដាកផ់ច្បញនូវឯកស្ថរ 

− ការម្រប់ម្រងឯកស្ថរតារម្បផភទ រឺជាការផរៀបចំ្បទុកដាក់ និងណថរកាឯកស្ថរ  ផៅ
តារម្បផភទ និងអនុម្បផភទននឯកស្ថរនីរយួៗផ ោះ 

− ការម្របម់្រងឯកស្ថរតារផ ម្ ោះ រឺជាការផរៀបចំ្បទុកដាក់ និងណថរកាឯកស្ថរ   ផៅ
តារផ ម្ ោះរបស់បុរគល ឬផ ម្ ោះរបស់អងគភាព 

− ការម្របម់្រងឯកស្ថរតារអកខរម្ករ រឺជាការផរៀបចំ្បទុកដាក ់និងណថរកាឯកស្ថរផៅតារ
លំដាបលំ់ផដាយននពយញ្ជនៈ “ក ខ រ ឃ ង ជ្...”។ 

៧.៤.៥ ការរកាទុកឯកស្ថរ 

បច្បាុបបននផនោះ ឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនឯកស្ថរផម្ច្បើន។ ដូ្ផច្បនោះ ឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វការម្បពន័ធរយួផដ្ើរបទុីកដាក ់
និងណថរកាឯកស្ថរទងំផ ោះឱ្យម្ចនសណាត បធ់ាន ប ់និងសុវត្ថិភាព។ 

ការរកាទុកឯកស្ថរម្តូ្វបានណបងណច្បកជាពីររឺ ៖ 

− ឯកស្ថរផអែិច្បម្ត្ូនិច្ប រឺជាឯកស្ថរណដ្លអាច្បរកាទុកផៅកនុងម្បព័នធផអែិច្បម្តូ្និច្ប ឬ
ម្បពន័ធកំុពយូទរ័  

− ឯកស្ថរ ផបាោះពុរា រឺជាឯកស្ថរណដ្លបានផបាោះពុរាផៅផលើម្កដាស។ 
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ការម្របម់្រងឯកស្ថរនីរយួៗណត្ងណត្ផធវើផែើងកនុងទម្រងជ់ាឯកស្ថរផអែិច្បម្តូ្និច្ប និងទម្រង់ជា
ឯកស្ថរផបាោះពុរាផដាយផម្បើម្បាស់បផច្បាកផទសម្របម់្រងឯកស្ថរ  បញ្ាូ លគ្នន  និងរកាទុកឯកស្ថរទងំ
ផ ោះផៅផម្ច្បើនកណនលង និងផៅតារ៖ 

− ផ ម្ ោះបុរគលិក អកខរម្ករ និងកាលបបវត្តិ ចំ្បផ ោះឯកស្ថរណដ្ល ក់ព័នធនឹងការម្រប់ម្រង
បុរគលិក 

− ម្បផភទឯកស្ថរ និងកាលបបវត្តិ ចំ្បផ ោះឯកស្ថរទំងអស់ ផលើកណលងណត្ឯកស្ថរណដ្ល 
 កព់ន័ធនឹងការម្របម់្រងបុរគលិក។ 
 

  

 

 

ចំ្បផ ោះទម្រង់រំរូ និងឧទហរែ៍ ក់ព័នធនឹងការម្រប់ម្រងឯកស្ថរឃុំ សង្កា ត្់ 
សូរពិនិត្យ និងអានបណនថរផៅកនុងអត្ថបទផសៀវផៅណែ ំសតីពី កិច្បាការរដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្់ ណដ្លផរៀបផរៀងផដាយអរគ យកដាឋ នរដ្ឋបាលរូលដាឋ ន ម្កសួងរហាន េ្ 
ឆ្ន ២ំ០០៥ ម្ត្ងផ់រផរៀនទី៤ ការម្របម់្រងឯកស្ថរ។ 

៧.៥ ការម្រប់ម្រងសរភារបរិកខារ 

សម្ចា របរកិាខ ររបស់ឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាសម្ចា របរកិាខ រទងំឡាយណាណដ្លឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនពីរុនរក 
បានទិញ និងបានទទួលពីម្ចា ស់អំផណាយ   ដូ្ច្បជា តុ្ ផៅអី កំុពយូទរ័ រ៉ាូតូ្...។ 

ផសមៀន រឺជាអនកទទួលខុសម្តូ្វកនុងការចុ្បោះបញ្ជ ីនូវម្រប់សម្ចា របរកិាខ រទងំអស់របស់ឃុំ សង្កា ត្។់ 
ម្រប់សម្ចា របរកិាខ ររបស់ឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវចុ្បោះបញ្ជ ីឱ្យបានម្ត្ឹរម្ត្ូវ និងម្ត្ូវរកាទុកឱ្យបានលែ ម្បកបផដាយ
សុវត្ថិភាព និងផធវើបច្បាុបបននភាពជាម្បចា។ំ ម្របស់ម្ចា របរកិាខ ររបស់ឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លកាត្ផ់ច្បញពីបញ្ជ ីម្តូ្វផធវើ
ផែើងម្សបតារនីតិ្វធីិ និងម្តូ្វសផម្រច្បផដាយអងគម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 

 

 

 

ចំ្បផ ោះទម្រង់រំរូបញ្ជ ីម្រប់ម្រងសម្ចា របរកិាខ រឃុំ សង្កា ត្់ និងរបាយការែ៍ 
សតីពីការការម្រប់ម្រងសម្ចា របរកិាខ រឃុំ សង្កា ត្់ សូរពិនិត្យនិងអានបណនថរផៅ
កនុងអត្ថបទផសៀវផៅណែ ំសតីពី កិច្បាការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ ណដ្លផរៀបផរៀង
ផដាយអរគ យកដាឋ នរដ្ឋបាលរូលដាឋ ន ម្កសួងរហាន េ្ឆ្ន ២ំ០០៥ ផរផរៀនទី៣ 
ការម្រប់ម្រងស្ថលាឃុំ សងាត្់ ៣.១.១ ការម្រប់ម្រងសម្ចា របរកិាខ ឃុំ សង្កា ត្់ 
និងទម្រងរំ់រូឯកស្ថរចាបពី់ទំពរ័ទី៧៥ ដ្ល់៧៨។ 

៧.៦ រនឹ្ឹះកនុងការនលើកករពស់ម្បសិទធភាពផ្នកិចចម្បជ ំ 

ផដ្ើរបធីា ឱ្យកិច្បាម្បជំុ្ម្ចនម្បសិទធភាព និងដំ្ផែើ រការផៅផដាយរលូន ម្បធានអងគម្បជំុ្ម្តូ្វយក
ចិ្បត្តទុកដាកផ់លើចំ្បែុច្បរយួចំ្បនួនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 
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− កំែត្វ់និយ័ ដូ្ច្បជាហារជ្ណជ្កគ្នន  និងបិទសំផែងទូរស័ពេជាផដ្ើរ 
− ពនយល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីផគ្នលបំែងននកិច្បាម្បជំុ្ 
− ម្របម់្រងការពិភាកាកំុឱ្យចាកម្បធានបទ 
− ខិត្ខំបំ្ុសរំនិត្ និងជំ្រុញឱ្យសម្ចជិ្កអងគម្បជំុ្ម្របរូ់បចូ្បលរួររតិ្ផយបល់ ផជ្ៀសផវៀង 

បរយិកាសននការពិភាកាណដ្លម្របដ្ែដ បផ់ដាយអនកចូ្បលររួរយួចំ្បនួនតូ្ច្ប 
− ម្របម់្រងផពលផវលាននការពិភាកាផលើរផបៀបវារៈនីរយួៗតារផពលផវលាណដ្លបានកំែត្ ់
− ចុ្បងផម្កាយម្តូ្វផធវើការបូកសរុបផែើងវញិអំពីចំ្បែុច្បសំខាន់ៗ ណដ្លជាលទធ្លននកិច្បាម្បជំុ្។ 

ទនេឹរផនោះ ម្បធានអងគម្បជំុ្ ម្តូ្វបនតតារដានការអនុវត្តផសច្បកតីសផម្រច្បរបស់អងគម្បជំុ្ ផដ្ើរបធីា 
ថ្នរាល់ផសច្បកតីសផម្រច្ប ណដ្លបានអនុរត័្ម្តូ្វបានអនុវត្តម្បកបផដាយម្បសិទធភាព។ 

  



 

 

 
 
 
 

 
ជំពកូទ ី៨ 

ការផ្លា សរ់ដូរសមាជកិត្កមុ្ត្រឹកា 
ន្ិងការត្គរ់ត្គងរ គគលកិ 
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ជំពូកទី ៨ 
ការផ្លា សរ់ដូរសមាជិកត្កុម្ត្រឹកា ន្ិងការត្គរ់ត្គងរ គគលកិ 

ផដ្ើរបីធា ឱ្យកិច្បាដំ្ផែើ រការននការបំផពញការង្កររបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់អាច្បដំ្ផែើ រការ
ផដាយម្បសិទធភាព ត្ម្ចល ភាព រែផនយយភាព និងបរយិបនន រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វម្ចនបុរគលិកម្រប់
ម្គ្ននទ់ងំបរមិ្ចែ និងរុែភាព ផដាយណ ែ្កផៅតារត្ម្រូវការចាបំាច្បជ់ាកណ់សតង និងធនធានណដ្លម្ចន 
ទនេឹរនឹងការផម្បើម្បាស់បុរគលិកទងំផ ោះម្បកបផដាយភាពបិុនម្បសពវ និងម្បសិទធភាព។ 

៨.១ ការទ្ាស់បដូរសរាជិកម្ក រម្បឹក្ែាឃ ំ សងកាត់ 

ជាទូផៅ ការផ្ទល ស់បដូរសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វបានផ្ទល ស់បដូរអនុផលារតារម្ចម្តា១៦ នន
ច្បាប់ សដីពីម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់។ សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ អាច្បផ្ទល ស់បដូរបានផៅតារករែី
ណារយួ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ស្ថរខីលួនទទួលររែភាព 
− ស្ថរខីលួនបាត្ប់ងស់របទវជិាជ ជី្វៈ ផដាយម្ចនលិខិត្បញ្ហជ កពី់ម្កសួង ស្ថថ បន័ម្ចនសរត្ថកិច្បា 
− ស្ថរខីលួនសំុលាណលងជាលាយលកខែ៍អកសរពីសម្ចជិ្ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់
− ស្ថរខីលួនម្តូ្វតុ្លាការ ត្ េ ផទសដាកព់នធ គ្នរពីបទឧម្កឹដ្ឋ ឬរជ្ឈរឹណារយួ 
− សម្ចជិ្កម្តូ្វបានបផែដ ញផច្បញផដាយម្បម្ពឹត្ត េ្ុយនឹងបទបញ្ហជ ន េ្កនុងននម្កុរម្បឹកាឃុំ 

សង្កា ត្់តារលកខខែឌ  ណដ្លម្ចនណច្បងកនុងម្ចម្តា៨៤ ននច្បាប់សដីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាល
ឃុំ សង្កា ត្ ់

− ស្ថរខីលួនម្តូ្វបានបាត្ប់ងស់ម្ចជិ្កភាពពីរែបកសនផយបាយរបស់ខលួន។ 

ទនេឹរផនោះ ណ ែ្កផលើម្ចម្តា៣៧ ននច្បាប់ សដីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់បានកំែត្់ថ្ន 
“ការផ្ទល ស់បដូរសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វផធវើផែើងផដាយម្បកាសរបស់រដ្ឋរស្តនដីម្កសួងរហាន្េកនុង
រយៈផពលយ៉ា ងយូរ១៤នថៃ” ។ 

សម្ម្ចប់ខលឹរស្ថរលរែិត្ននណបបបទ និងនីតិ្វធីិននការផ្ទល ស់បដូ រសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ 
សូរអានផសច្បកដីណែ ំ ផលខ០១១ សែន ចុ្បោះនថៃទី២០ ណខរិថុ  ឆ្ន ២ំ០០៨ របស់ម្កសួងរហាន េ្ 
សដីពីណបបបទ និងនីតិ្វធីិននការផ្ទល ស់បដូរសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់លិខិត្ផលខ១៦៨ សជ្ែ ចុ្បោះនថៃ
ទី០២ ណខកុរាៈ ឆ្ន ២ំ០០៩ របស់ម្កសួងរហាន េ្ ការផ្ទល ស់បដូរសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់និងការផច្បញ
ប័ែណ សម្ចគ ល់ខលួនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់  និងផសច្បកដីណែ ំបណនថរផលខ០៣៨ សែន ចុ្បោះនថៃ
ទី១៤ ណខវចិ្បេ ិកា ឆ្ន ២ំ០១១ របស់ម្កសួងរហាន្េ សដីពីណបបបទ និងនីត្ិវធិីននការផ្ទល ស់បដូរសម្ចជ្ិក
ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់និងការផច្បញបែ័ណ សម្ចគ ល់ខលួនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្។់ 
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៨.២ ប រគលិកម្ក រម្បឹក្ែា 

ផយងម្ចម្តា២៨ ននច្បាប់សតីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ កនុងវាកយខែឌ ទី១បានណច្បងថ្ន 
ឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វម្ចនបុរគលិកម្កបខែ័ឌ រដ្ឋបាលននម្កសួងរហាន េ្រយួរូបផធវើជាផសមៀនឃុំ សង្កា ត្។់ 

ទនេឹរផនោះ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ រដ្ឋ ផដ្ើរបជួី្យ កិច្បាការរបស់
ខលួនតារផសច្បកតីម្ត្ូវការ និងការចាំបាច្ប់ននការង្ករ និងតារផសច្បកតីសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
កនុងអាែត្តិ ផហើយអាច្បបនតការង្ករតារការសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្តិប េ ប ់(ម្ចម្តា២៩ 
ននច្បាប់សដីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់)។ បុរគលិកផម្ៅម្កបខ័ែឌ រដ្ឋទំងផ ោះ រួរម្ចនដូ្ច្បជា 
រស្តនតីជាបកិ់ច្បាសនា បុរគលិកអណែដ ត្ និងទីម្បឹកាបផច្បាកផទសណដ្លផម្ជ្ើសផរ ើស និងចុ្បោះកិច្បាសនាជារួយ
រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្រ់និណរនជាបុរគលិករបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ផ់ែើយ។ 

បុរគលិករបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វបំផពញកិច្បាការម្បចាំនថៃ ផម្ការការដឹ្ក ផំ្ទេ ល់របស់ផរឃុំ 
ផៅសង្កា ត្ ់ផដ្ើរបអីនុវត្ដដី្កា និងផសច្បកដីសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកា និងផរឃុំ ផៅសង្កា ត្។់ 

រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វម្របម់្រងបុរគលិករបស់ខលួន ម្សបតារច្បាប ់និងលិខិត្បទដាឋ នជាធរម្ចន
ណដ្លម្ចនជាអាទិ៍ដូ្ច្បជា៖ 

− ម្ពោះរាជ្ម្ករផលខនស/រករ/០៣០១/០៥ ចុ្បោះនថៃទី១៩ ណខរ ី ឆ្ន ២ំ០០១ ណដ្លម្បកាស 
ឱ្យផម្បើច្បាបស់ដីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ 

− ម្ពោះរាជ្ម្កឹត្យផលខនស /រកត្ /០៤១៦ /៣៧៣ ចុ្បោះនថៃទី០៤ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីពី
លកខនតិកៈផដាយណែកសម្ម្ចបបុ់រគលិករដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្  

− អនុម្កឹត្យផលខ២២ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី២៥ ណខរី  ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពីការផធវើវរិជ្ឍការ
អំណាច្ប តួ្ ទី និងភារកិច្បាផៅឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ 

− អនុម្កឹត្យផលខ២៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី២ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពីម្បព័នធម្រប់ម្រង 
ហិរញ្ញ វត្ថុឃុ ំសង្កា ត្ ់

− អនុម្កឹត្យផលខ២៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី១០ ណខកុរាៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីពីការម្រប់ម្រង និង 
ការផម្បើម្បាស់រស្តនតីជាបកិ់ច្បាសនា 

− អនុម្កឹត្យផលខ៥៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី១ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២០១៦ សតីពីការម្របម់្រងវត្តម្ចន 
រស្តនតីរាជ្ការសីុវលិ និងរស្តនតីជាបកិ់ច្បាសនា 

− ម្បកាសផលខ១៣២៩ ម្ប.ក ចុ្បោះនថៃទី១៩ ណខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០១ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពី
តួ្ ទី ភារកិច្បា និងសិទធិរបស់ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់

− ម្បកាសផលខ៦៦០៦ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២៦ ណខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៨ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីការ
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អភវិឌឍសរត្ថភាពរបស់រស្តនតីរាជ្ការសីុវលិម្កសួងរហាន េ្ និងផៅរដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 
− ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ០០២ សហវ.ម្បក ចុ្បោះនថៃទី០៤ ណខរករា ឆ្ន ំ២០២២ របស់

ម្កសួងផសដ្ឋកិច្បានិងហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្កសួងរហាន្េ សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើស និងការកំែត្់
តួ្ ទី និងភារកិច្បារបស់ជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ 

− ម្បកាសផលខ៣៨៤០ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២២ ណខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២០ សតីពីការផរៀបចំ្ប និងការម្បម្ពឹត្ត
ផៅននរែៈករមធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្ ់ 

− ផសច្បកតីណែ ំផលខ០០១ សែន ចុ្បោះនថៃទី២៧ ណខរករា ឆ្ន ំ២០០៤ របស់ម្កសួង
រហាន េ្ សតីពីនីតី្វធីិ និងសរត្ថកិច្បាណត្ងតាងំ និងផ្ទល ស់បតូរផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់

− ផសច្បកតីណែ ផំលខ០៥៥ សែន ចុ្បោះនថៃទី២៤ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ម្កសួងរហាន េ្ 
សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

៨.៣ ការណតងតាំង ការទ្ាស់បតូរនសមៀន និងការនម្ជើសនរើសថ្នាក់ដឹ្កនាំភូរិ 

៨.៣.១ ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់

ផយងម្ចម្តា២៨ ននច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់កនុងវាកយខែឌ ទី២ណច្បងថ្ន ផសមៀនឃុំ 
សង្កា ត្ណ់ត្ងតាងំផដាយរដ្ឋរស្តនតីម្កសួងរហាន េ្ណដ្លម្ចនភារកិច្បាជួ្យ កិច្បាការឃុំ សង្កា ត្ ់និងធា និរនតរភាព
កិច្បាការរដ្ឋបាលកនុងឃុំ សង្កា ត្់ កនុងវាកយខែឌ ទី៣ ណច្បងថ្ន ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផ្ទល ស់បតូរកនុងករែីម្ចន
សំផែើ របស់ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់អនុផលារការសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ និងផយងម្បការ៣ នន
ម្បកាសសតីពីតួ្ ទី ភារកិច្បា និងសិទធិរបស់ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់ និងផសច្បកតីណែ ំសតីពីនីតិ្វធីិ និងសរត្ថកិច្បា
ណត្ងតាងំ និងផ្ទល ស់បតូរផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ផ់ដាយអនុផលារតារការសផម្រច្បរបស់ម្កុរម្បឹកា
ឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន អាច្បផសនើសំុជាលាយលកខែ៍អកសរផៅម្កសួងរហាន េ្ តាររយៈអភបិាលម្កុង ម្សុក 
ខែឌ  និងអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្តស្ថរ ីផដ្ើរបដីាកជូ់្នម្កសួងរហាន េ្ផធវើការពិនិត្យ សផម្រច្បកនុងការផ្ទល ស់បតូរ
ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្់។ កនុងករែីផនោះ សំផែើ សំុផ្ទល ស់បតូរផនោះ ម្តូ្វម្ចនរូលផហតុ្សរម្សប ម្តឹ្រម្តូ្វតារច្បាប់ 
និងនីតិ្វធីិណដ្លផៅជាធរម្ចន។ 

ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់អាច្បម្តូ្វផ្ទល ស់បតូរកនុងករែី ែូេខាងចក្កាម៖ 

− ចសមៀន្ឃំុ សង្ហា ត់ម្តូ្វបានម្កុរម្បឹកាសផម្រច្បផសនើសំុរកម្កសួងរហាន េ្ ផដ្ើរបសំុីផ្ទល ស់បតូរ
ផដាយស្ថរម្ចនកំហុសកនុងការបំផពញតួ្ ទី ភារកិច្បា  

− ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វបានណត្ងតាងំផអាយផៅផធវើការផៅកណនលងផ្សង 
− ចសមៀន្ឃុំ សង្ហា តច់សនើសំុផ្លល ស់បតូរកបន្លងចធវើការ។ 

សម្ម្ចបខ់លឹរស្ថរលរែតិ្ សូរអានផសច្បកតីណែ ផំលខ០០១ សែន ចុ្បោះនថៃទី២៧ ណខរករា ឆ្ន ២ំ០០៤ 
របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីនីតិ្វធីិ និងសរត្ថកិច្បាណត្ងតាងំ និងផ្ទល ស់បតូរផសមៀនឃុំ សង្កា ត្។់  



ជពូំកទី ៨ ៖ ការផ្លា ស់រតូ រត្កុមត្រឹកា និងការត្គរ់ត្គងរ គគលិក 
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៨.៣.២ ថ្នន កដឹ់្ក ភូំរ ិ 

អនុផលារតារម្ចម្តា៣០ ននច្បាប់ម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ កនុង
ផគ្នលផៅផលើកករពស់ម្បសិទធភាពននការម្រប់ម្រងឃុំ សង្កា ត្់ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់នីរួយៗម្តូ្វផរៀបចំ្ប 
ផម្ជ្ើសផរ ើសឱ្យម្ចនផរភូរមិ្ចន កស់ម្ម្ចបភូ់រនីិរយួ  ៗចំ្បែុោះឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន។ ការផរៀបចំ្បផម្ជ្ើសផរ ើសផរភូរ ិ
ម្តូ្វផធវើផែើងណត្ផៅភូរិណា ណដ្លម្កសួងរហាន េ្បានទទួលស្ថគ ល់ជា ល្ូវការ។ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ជ្ំទប់ 
ផៅសង្កា ត្់រងម្តូ្វពិផម្គ្នោះពិភាកាគ្នន ខិត្ខំផម្ជ្ើសផរ ើសឱ្យម្ចនស្តសតី សម្ម្ចប់ជាផបកខជ្នផរភូរផិៅភូរ ិ 
ននឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន។ 

ជារយួផនោះ ផរភូរមិ្តូ្វផរៀបចំ្បផម្ជ្ើសផរ ើសជំ្នួយការផរភូរចំិ្បនួន២រូបរឺ អនុម្បធានភូរ០ិ១រូប 
និងសម្ចជិ្កភូរ០ិ១រូប។ 

ផរភូរ ិអនុម្បធានភូរ ិនិងសម្ចជិ្កភូររិនិម្តូ្វបានកំែត្អ់ាែត្តិការង្ករផែើយ។ 

ផរភូរ ិអនុម្បធានភូរ ិនិងសម្ចជិ្កភូរមិ្តូ្វបាត្ប់ងពី់រុខតំ្ណែងកនុងករែីណារយួ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ស្ថរខីលួនទទួលររែភាព 
− ស្ថរខីលួនដាក ់កយសំុលាឈបពី់រុខតំ្ណែងជាលាយល័កខែ៍អកសរ 
− ស្ថរខីលួនបាត្ប់ងស់របទវជិាជ ជី្វៈផដាយម្ចនលិខិត្បញ្ហជ កពី់ភាន កង់្ករម្ចនសរត្ថកិច្បា 
− ស្ថរខីលួនម្តូ្វបានលុបផ ម្ ោះផច្បញពីបញ្ជ ីផ ម្ ោះអនកផបាោះផឆ្ន ត្ននឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន 
− ស្ថរខីលួនម្តូ្វតុ្លាការ ត្ទេ ផទសពីបទឧម្កិដ្ឋ ឬបទរជ្ឈរឹណារយួ 
− ស្ថរខីលួនផ្ទល ស់បតូរទីលំផៅផៅភូរផិ្សង 
− ស្ថរខីលួនម្ចនកំហុស គ្ងកនុងការង្ករ ផហើយម្តូ្វបញ្ឈបពី់រុខតំ្ណែងផដាយម្កុរម្បឹកាឃុំ 

សង្កា ត្ ់របស់ខលួន។ 

កនុងករែីម្ចនផរភូរ ិឬអនុម្បធានភូរ ិឬសម្ចជិ្កភូរណិាម្ចន ក់ម្តូ្វបានបាត្ប់ង់ពីរុខតំ្ណែង
តារករែីណារួយខាងផលើផនោះ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វចាត្់ឱ្យផធវើការផម្ជ្ើសផរ ើសផបកខជ្នសម្ម្ចប់
កណនលងទំផនរផ ោះ ផដ្ើរបដីាក់ជូ្នម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ពិនិត្យ អនុរ័ត្កនុងរយៈផពល០៧នថៃយ៉ា ងយូរ។ 

សម្ម្ចប់ខលឹរស្ថរលរែិត្ននណបបបទ នីត្ិវធិីននការផម្ជ្ើសផរ ើសផរភូរិ ការចូ្បលកាន់រុខត្ំណែង 
ការផ្ទល ស់បតូរផរភូរិ សូរអានផសច្បកតីណែ ំផលខ០០៤ សែន ចុ្បោះនថៃទី១៧ ណខរី  ឆ្ន ២ំ០០៦ 
របស់ម្កសួងរហាន្េ សតីពីណបបបទ នីត្ិវធីិ ននការផម្ជ្ើសផរ ើសផរភូរិ ការចូ្បលកាន់តំ្ណែង ការផ្ទល ស់បតូរ
ផរភូរ ិការណត្ងតាងំ ជំ្នួយការផរភូរ ិនិងតួ្ ទីភារកិច្បា រផបៀបរបបផធវើការង្កររបស់ភូរ ិ។ 

៨.៤ ការនម្ជើសនរើសប រគលិកនម្កៅម្កប្័ែឌ 

បុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ ផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ជ់ាបុរគលិកជាបកិ់ច្បាសនា ណដ្លបច្បាុបបននផៅរដ្ឋបាល
ឃុំ សង្កា ត្ ់បុរគលិកជាបកិ់ច្បាសនា ររួម្ចន ជំ្នួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់និងជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាល
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ឃុំ សង្កា ត្់។ 

៨.៤.១ ការផម្ជ្ើសផរ ើសជំ្នួយការរដ្ឋបាល និងជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុ 

ផយងផសច្បកតីណែ ផំលខ០៥៥ សែន ចុ្បោះនថៃទី២៤ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ម្កសួងរហាន េ្ 
សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បផម្ជ្ើសផរ ើសជំ្នួយការរដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្ត់ារចំ្បនួនកំែត្ ់ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− រែាបាលឃុំ សង្ហា ត់បែលាន្ក្កុមក្បឹកាេំនួ្ន្០៥រូប ែល់០៧រូប អាេចក្ជើសចរ ើស 
ជំនួ្យការរែាបាលឃុំ សង្ហា ត ់ោ៉ា ងចក្េើន្េំនួ្ន្០២រូប 

− រែាបាលឃុំ សង្ហា ត់បែលាន្ក្កុមក្បឹកាេំនួ្ន្០៩រូប ែល់១១រូប អាេចក្ជើសចរ ើស 
ជំនួ្យការរែាបាលឃុំ សង្ហា ត ់ោ៉ា ងចក្េើន្េំនួ្ន្០៣រូប។ 

ម្បសិនផបើម្ចនត្ម្រូវការចាបំាច្ប ់និងការគ្នមំ្ទពីម្បភពផ្សងៗ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បផម្ជ្ើសផរ ើស
ជំ្នួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ប់ណនថរផទៀត្បាន។ 

ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្តូ្វពិផម្គ្នោះពិភាកាជារយួជំ្ទប ់ផៅសង្កា ត្រ់ង ផដ្ើរបី្ តួច្បផ ត្ើរកំែត្នូ់វត្ម្រូវការ
ជំ្នួយការរដ្ឋបាលឃុ ំសង្កា ត្ ់ររួម្ចន៖ 

− ត្ម្រូវការជំ្នួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្បចាឆំ្ន ផំដាយណ ែ្កតារផសច្បកតីម្តូ្វការ និងការចាបំាច្ប់
ននការង្ករកនុងឃុំ សង្កា ត្ ់ 

− ចំ្បនួនរុខតំ្ណែងផៅតារផសច្បកតីម្តូ្វការ និងទំហំការង្ករ 
− រយៈផពលននរុខតំ្ណែងនីរយួៗ 
− លកខែសរបត្តិ និងជំ្ ញបផច្បាកផទសសម្ម្ចបរុ់ខតំ្ណែងនីរយួៗ 
− កម្រិត្ម្បាក់កនម្រម្បចាំណខសម្ម្ចប់រុខតំ្ណែងនីរួយៗ ផៅតារទំហំការង្ករ នថលឈនួល 

ជាក់ណសតងផៅរូលដាឋ នឃុំ សង្កា ត្់នីរួយៗ និងលទធភាពធនធានហិរញ្ញ វត្ថុរបស់រដ្ឋបាល 
ឃុំ សង្កា ត្។់ 

ការផម្ជ្ើសផរ ើសជំ្នួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផធវើផែើង តាររយៈការម្បែងម្បណជ្ងផដាយ 
ណ ែ្កតារផគ្នលការែ៍ត្ម្ចល ភាព យុត្តិធរ ៌និងរុែសរបត្តិស័កតិសរ។ 

ការម្បែងផម្ជ្ើសផរ ើសជំ្នួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វ ត្ល់អាទិភាពដ្ល់ផបកខជ្នជាស្តសតីជ្នជាតិ្
ផដ្ើរភារតិ្ច្ប ជ្នម្ចនពិការភាព និងផបកខជ្នម្ចនលំផៅឋានអចិ្បនស្តនតផៅកនុងឃុំ សង្កា ត្ណ់ដ្លម្តូ្វផម្ជ្ើសផរ ើស
បុរគលិកផ ោះ។  

ជំ្នួយការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផម្ជ្ើសផរ ើសឱ្យបំផពញការង្ករសម្ម្ចបរ់យៈផពលយ៉ា ងតិ្ច្ប ០៣ណខ 
និងយ៉ា ងផម្ច្បើន១២ណខកនុងរួយឆ្ន  ំផហើយអាច្បបនតការង្ករតារផសច្បកតីម្តូ្វការរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ ឬ
តារលិខិត្បទដាឋ ន  ជាធរម្ចន។ 
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សម្ម្ចប់នីតិ្វធីិលរែិត្ននដំ្ផែើ រការផម្ជ្ើសផរ ើសជំ្នួយការរដ្ឋបាល និងជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុ
រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ សូរអានផសច្បកតីណែ ំផលខ០៥៥ សែន ចុ្បោះនថៃទី២៤ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ របស់
ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់និងម្បកាសអនតរម្កសួង
ផលខ០០២ សហវ.ម្បក ចុ្បោះនថៃទី០៤ ណខរករា ឆ្ន ២ំ០២២ របស់ម្កសួងផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុ  ម្កសួង
រហាន េ្ និងម្កសួងរុខង្ករស្ថធារែៈ សតី ពីការផម្ជ្ើសផរ ើស និងការកំែត្់តួ្ ទី និងភារកិច្បារបស់
ជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

៨.៤.២ ការផម្ជ្ើសផរ ើសជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

ផយងម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ០០២ សហវ.ម្បក របស់ម្កសួងផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុ ម្កសួង
រហាន េ្ និងម្កសួងរុខង្ករស្ថធារែៈ សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើស និងការកំែត្តួ់្ ទី និងភារកិច្បារបស់ជំ្នួយ
ការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុ ំសង្កា ត្។់ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗម្តូ្វម្ចនជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុចំ្បនួន០១រូប។ 

ផបកខជ្នជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វម្ចនលកខែសរបត្តិដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ក្តូវាន្សញ្ជា តិបខមរ 
− ក្តូវាន្អាយុោ៉ា ងតិេ១៨(ែបក់្បាបីំឆ្ន )ំ 
− ក្តូវាន្កក្មតិសិកាចាបេី់បញ្ចបថ់្នន កទី់១២ 
− ក្តូវាន្េំចណ្េះែឹងមូលដាា ន្បែនកហិរញ្ញ វតថុ និ្ងគណ្ចន្យយ 
− ក្តូវាន្េំចណ្េះែឹងមូលដាា ន្បែនកកំុពយូរទរ័ 
− ចបកខជន្បែលាន្ទីលំចៅចៅកនុងឃំុ សង្ហា ត់សាមី ឬចៅឃំុ សង្ហា ត់បែលាន្ក្េំក្បទល់

ជាបោ់ន ក្តូវបាន្ែតល់អាទិភាេ 
− ាន្បទេិចសាធន្៍ការង្ហរកនុងវស័ិយសាធារណ្ៈឬឯកជន្ចលើជំ ញពាក់េ័ន្ធ ក្តូវបាន្ 

ែតល់អាទិភាេ 
− ាន្វញិ្ជញ បន្បក្តបណ្តុ េះបណាត លបែនកក្គប់ក្គងហិរញ្ញ វតថុសាធារណ្ៈ ក្តូវបាន្ែតល់ 

អាទិភាេ 
− ចបកខជន្ជាស្រសតី ជន្េិការ និ្ងជន្ជាតិចែើមភាគតិេ ក្តូវបាន្ែតល់អាទិភាេ។ 

ជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វបំផពញការង្ករផដាយម្ចនរែផនយយភាពចំ្បផ ោះ
ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់និងផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់និងម្ចនតួ្ ទី ភារកិច្បាដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ជារជាចទយយករបុចរក្បទាន្ 
− ជារជាចទយយករេំណូ្ល 
− ជាភាន កង់្ហរចបើកែតល់ 
− ជាជំនួ្យការឱ្យចមឃុំ ចៅសង្ហា តក់នុងការ៖ 
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▪ ចរៀបេំបែន្ការ និ្ងគចក្ាងថវកិាក្បចាឆំ្ន  ំ
▪ ក្គបក់្គង េិនិ្តយ និ្ងតាមដាន្ការអនុ្វតតថវកិា 
▪ ចរៀបេំរបាយការណ៍្ និ្ងក្បេ័ន្ធរបាយការណ៍្ផ្ែទកនុងចែើមបេិីនិ្តយតាមដាន្ការអនុ្វតត

ថវកិា 
▪ ចរៀបេំរបាយការណ៍្សតីេីការអនុ្វតតថវកិាតាមទក្មង់របាយការណ៍្រួមរបស់ក្កសួង

ចសែាកិេច និ្ងហិរញ្ញ វតថុ 
▪ អនុ្វតតកិេចក្បតិបតតិការហិរញ្ញ វតថុចដាយចោរេតាមវធិាន្ និ្ងបទបបញ្ញ តតិហិរញ្ញ វតថុ

សាធារណ្ៈជាធរាន្ 
− បំចេញការង្ហរពាក់េ័ន្ធការក្គប់ក្គងហិរញ្ញ វតថុចែេងៗចទៀត តាមការក្បគល់របស់ចមឃុំ 

ចៅសង្ហា ត។់ 

ចំ្បផ ោះកិច្បាដំ្ផែើ រការននការផម្ជ្ើសផរ ើសជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ សូរផរើល
ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ០០២សហវ.ម្បក របស់ម្កសួងផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុ  ម្កសួងរហាន េ្ និង
ម្កសួងរុខង្ករស្ថធារែៈ សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើស និងការកំែត្តួ់្ ទី និងភារកិច្បារបស់ជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុ
រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

៨.៥ ការនរៀបចំលកខ្ែឌការងារ 

បុរគលិកជាបកិ់ច្បាសនារបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ត់្ម្រូវឱ្យបំផពញការង្ករតារលកខខែឌ  ស្ថថ នភាព
ទីកណនលង និងផពលផវលាណដ្លអាច្បបត្ណ់បនបាន និងម្តូ្វផគ្នរពផៅតារផគ្នលការែ៍ ម្ពរទងំវធិានផ្សងៗ 
ណដ្លម្ចនជាធរម្ចនរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗម្តូ្វចាត្ណ់ច្បងផរៀបចំ្បលកខខែឌ
ការង្ករសម្ម្ចបបុ់រគលិកឃុ ំសង្កា ត្ ់ផដ្ើរបបំីផពញភារកិច្បាឱ្យបានលែម្បផសើរ។ 

ការផរៀបចំ្បឱ្យម្ចនលកខខែឌ ការង្កររបស់បុរគលិកម្ចន ក ់រឺផដ្ើរបពីម្ងឹងរុែភាព ម្បសិទធភាពការង្ករ 
និងការទទួលខុសម្តូ្វរបស់បុរគលិក។   

លកខខែឌ ការង្ករម្តូ្វផម្បើម្បាស់ជារូលដាឋ នសម្ម្ចប៖់  

− ការបំផពញតួ្ ទី ភារកិច្បារបស់បុរគលិក  
− ការអភវិឌឍសរត្ថភាពបុរគលិក និង 
− ការវាយត្នរលការបំផពញការង្កររបស់បុរគលិក។ 

ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្តូ្វពិផម្គ្នោះពិភាកាជារយួជំ្ទប ់ផៅសង្កា ត្រ់ង ផហើយ ត្ួច្បផ ត្ើរផរៀបចំ្បផសច្បកតីម្ ង 
លកខខែឌ ការង្ករសម្ម្ចប់រុខតំ្ណែងនីរួយ ណៗដ្លចាបំាច្ប់សម្ម្ចប់រដ្ឋបាលរបស់ខលួន ផហើយដាក់ជូ្នកិច្បាម្បជំុ្
ម្កុរម្បឹកាឃុ ំសង្កា ត្ពិ់និត្យ និងអនុរត័្។  

លកខខែឌ ការង្ករ ណដ្លបានចុ្បោះហត្ថផលខារួច្បរួយច្បាប់ម្តូ្វម្បរល់ឱ្យស្ថរីខលួន រួយច្បាប់ម្តូ្វ
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ត្រាល់ទុកជាឯកស្ថរផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់។ 

លកខខែឌ ការង្ករម្តូ្វផធវើបច្បាុបបននភាព ឬណកសម្រួលជាម្បចាឱំ្យកានណ់ត្ម្ចនភាពសរម្សបផៅនឹង
ស្ថថ នភាពជាកណ់សតងននការង្ករ ភារកិច្បា ការទទួលខុសម្តូ្វ និងបុរគលិករបស់អងគភាពនីរយួៗ។  

សម្ម្ចប់ខលឹរស្ថរលរែិត្ សូរផរើលកនុងឧបសរព័នធទី១ ននផសច្បកតីណែ ំ០៥៥ សែន ចុ្បោះនថៃ
ទី២៤ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខ័ែឌ របស់រដ្ឋបាល ឃុំ 
សង្កា ត្។់ 

៨.៦ ការម្រប់ម្រងវតតរានប រគលិក 

បុរគលិករបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វអនុវត្តកាត្ពវកិច្បាការង្កររយៈផពល៨(ម្បាំបី)ផម្ច៉ា ង កនុងរួយ
នថៃ និង០៥(ម្បាំ)នថៃ កនុងរួយសបាត ហ៍ ឬរយៈផពល៤០(ណសសិប)ផម្ច៉ា ង កនុងរួយសបាត ហ៍ ចាប់ពីនថៃច្បនេ 
ដ្ល់នថៃសុម្ក និងឈប់សម្ម្ចកផៅនថៃផៅរ ៍នថៃអាទិត្យ និងនថៃឈប់សម្ម្ចក ល្ូវការណដ្លកំែត្់ផដាយ
រាជ្រដាឋ ភបិាល តាររយៈអនុម្កឹត្យ។  

ជាទូផៅ ផម្ច៉ា ងផធវើការម្តូ្វបានកំែត្ដូ់្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ផពលម្ពឹក  ចាបពី់ផម្ច៉ា ង០៧:០០ ដ្ល់ផម្ច៉ា ង១១:៣០ 
− ផពលរផសៀល  ចាបពី់ផម្ច៉ា ង១៤:០០ ដ្ល់ផម្ច៉ា ង១៧:៣០។ 

ផទោះជាយ៉ា ងផនោះកតី ម្កុរម្បឹកាអាច្បកំែត្ផ់ពលផម្ច៉ា ងចាបផ់ ត្ើរ និងបញ្ាបក់ារង្ករននរដ្ឋបាលរបស់
ខលួនផៅតារស្ថថ នភាពជាក់ណសតង ផដាយផគ្នរពតារផគ្នលការែ៍៨ផម្ច៉ា ងកនុងរួយនថៃ និងការម្ពរផម្ពៀង 
ជារយួបុរគលិក ផដ្ើរបធីា បាននូវនិរនតភាព និងម្បសិទធភាព ននការ ត្ល់ផសវាស្ថធារែៈ។ 

កនុងករែីម្ចនត្ម្រូវការឱ្យបុរគលិកបំផពញការង្ករផលើសផម្ច៉ា ងកំែត្់កនុងរួយនថៃ ឬឱ្យបំពញ
ការង្ករកនុងនថៃឈបស់ម្ម្ចក ល្ូវការតារម្បតិ្ទិនរបស់រាជ្រដាឋ ភបិាល ផដ្ើរបធីា និរនតរភាពការង្ករ បុរគលិក
ផ ោះម្តូ្វបានអនុញ្ហញ ត្ឱ្យឈប់សម្ម្ចកសងផៅតាររយៈផពលណដ្លបំផពញការង្ករផលើសផម្ច៉ា ងកំែត្់
ផ ោះផៅនថៃប េ បណ់ារយួ។ 

រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផរៀបចំ្បឱ្យម្ចនបញ្ជ ីសម្រងវ់ត្តម្ចនម្បចានំថៃ ទងំម្ពឹក និងទងំរផសៀលនន
នថៃផធវើការសម្ម្ចបបុ់រគលិកចុ្បោះវត្តម្ចន។  

បុរគលិកម្តូ្វចុ្បោះវត្តម្ចនផៅផរៀងរាល់ផពលចូ្បលផធវើការ និងផពលផច្បញពីផធវើការ។ បុរគលិកណដ្ល
បានចុ្បោះវត្តម្ចនរចួ្បផហើយ ប៉ាុណនតរនិផៅបំផពញការង្ករ ម្តូ្វចាត្ទុ់កថ្ន អវត្តម្ចនគ្នម នច្បាបអ់នុញ្ហញ ត្។ 

សម្ម្ចបខ់លឹរស្ថរលរែតិ្ សូរអានអនុម្កឹត្យផលខ៥៦ អនម្ក.បក សតីពីការម្របម់្រងវត្តម្ចនរស្តនតី
រាជ្ការសីុវលិ និងរស្តនត ីជាបកិ់ច្បាសនា។ 

៨.៧ ការឈប់សម្រាក  
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ទងំបុរគលិកម្កបខែ័ឌ  និងបុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ  ម្ចនសិទធិទទួលបានការឈបស់ម្ម្ចក ល្ូវការ 
ឈបស់ម្ម្ចកម្បចាឆំ្ន  ំនិងឈបស់ម្ម្ចករយៈផពលខលី។ 

៨.៧.១ ការឈបស់ម្ម្ចក្លូវការ  

បុរគលិករបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនសិទធិទទួលបាននូវការឈបស់ម្ម្ចកជា ល្ូវការផៅតារម្បតិ្ទិន
ឈប់សម្ម្ចកការង្ករណដ្លម្ត្ូវកំែត្់ផដាយអនុម្កឹត្យ ស្ថរាច្បរ និងលិខិត្បទដាឋ នផ្សងៗផទៀត្ររបស់
រាជ្រដាឋ ភបិាល។  

៨.៧.២ ច្បាបឈ់បម់្បចាឆំ្ន  ំ 

បុរគលិកម្ចនសិទធិទទួលបានច្បាបឈ់បស់ម្ម្ចកម្បចាឆំ្ន មំ្ចនម្បាកផ់បៀវត្ស ចំ្បនួន១៥នថៃនននថៃផធវើការ 
កនុង០១ឆ្ន ។ំ  

បុរគលិកម្កបខ័ែឌ អាច្បទទួលបានច្បាប់ឈប់ម្បចាំឆ្ន ំចំ្បនួន៣០នថៃនននថៃផធវើការ ម្បសិនផបើ
បុរគលិកផ ោះបានបផម្រើការង្ករចំ្បនួន០២ឆ្ន ជំាបគ់្នន ។ 

បុរាលិកអាច្បផសនើសំុច្បាបឈ់បស់ម្ម្ចកម្បចាឆំ្ន ផំនោះរយួផលើក ឬផម្ច្បើនផលើក។ 

បុរគលិកណដ្លម្ចនបំែងឈប់សម្ម្ចកម្បចាំឆ្ន  ំម្តូ្វដាក់ កយសំុច្បាប់ឈប់សម្ម្ចកឱ្យបាន
យ៉ា ងតិ្ច្ប០៧នថៃរុន ផលើកណលងណត្កនុងករែីពិផសស។ ច្បាបឈ់បស់ម្ម្ចកម្បចាឆំ្ន  ំម្តូ្វម្ចនការយល់ម្ពរ 
ផដាយផច្បញលិខិត្អនុញ្ហញ ត្ច្បាប់ឱ្យឈប់សម្ម្ចកពីម្បធានអងគភាពម្រប់ម្រងផ្ទេ ល់ (ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់) 
ណដ្លសថិត្កនុងរដ្ឋបាលឃុ ំសង្កា ត្រ់បស់ខលួនផធវើការ។ 

៨.៧.៣ ច្បាបឈ់បរ់យៈផពលខលី 

បុរគលិក ម្ចនសិទធិផសនើសំុច្បាបឈ់បរ់យៈផពលខលីសរុបចំ្បនួន១៥នថៃនននថៃផធវើការកនុង០១ឆ្ន ។ំ  

កនុងករែីចាបំាច្ប ់រស្តនតីរាជ្ការសីុវលិអាច្បទទួលបានការអនុញ្ហញ ត្ច្បាបឈ់បផ់លើសពី១៥នថៃ ប៉ាុណនត
ចំ្បនួននថៃណដ្លផលើសផ ោះ ម្តូ្វយកផៅកាត្ផ់ច្បញពីចំ្បនួននថៃននច្បាបឈ់បម់្បចាឆំ្ន ។ំ  

រស្តនតីរាជ្ការសីុវលិណដ្លម្ចនបំែងឈបស់ម្ម្ចករយៈផពលខលី ម្តូ្វដាក ់កយសំុច្បាបឈ់បស់ម្ម្ចក 
ឱ្យបានយ៉ា ងតិ្ច្ប០៥នថៃរុន ផលើកណលងណត្កនុងករែីពិផសស។ 

ច្បាបឈ់បរ់យៈផពលខលីម្តូ្វម្ចនការយល់ម្ពរ ផដាយផច្បញលិខិត្អនុញ្ហញ ត្ច្បាបឱ់្យឈបម់្បធាន
អងគភាពម្របម់្រងផ្ទេ ល់ ឬប េ ប ់ណដ្លសថិត្កនុងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួនផធវើការ ម្ចនដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការឈបស់ម្ម្ចករយៈផពលខលីពី០១នថៃ ដ្ល់០៥នថៃ ម្តូ្វផច្បញលិខិត្អនុញ្ហញ ត្ច្បាបផ់ដាយ
ម្បធានម្របម់្រងផ្ទេ ល់ (ចមឃុំ ចៅសង្ហា ត)់  

− ការឈប់សម្ម្ចករយៈផពលខលីចាប់ពី០៦នថៃផែើងផៅ ម្ត្ូវផច្បញលិខិត្អនុញ្ហញ ត្ច្បាប់
ផដាយម្បធានម្របម់្រងផ្ទេ ល់ (ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្)់។ 
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ផម្ៅពីការឈប់សម្ម្ចកទំងបីខាងផលើផនោះ បុរគលិកម្ចនសិទធិផសនើសំុច្បាប់ឈប់សម្ម្ចកលំណហ
ម្ចតុ្ភាព (សម្ម្ចបបុ់រគលិកជាស្តសតី) ច្បាបឈ់បស់ម្ម្ចកពាបាលជំ្ងឺ ច្បាបឈ់បស់ម្ម្ចកផដាយម្ចនភារកិច្បា
ផ្ទេ ល់ខលួន។ 

៨.៨ ការអន វតតទែឌករម្ាងវិន័យចំនពោឹះប រគលិក  

បុរគលិកណដ្លបំផពញការង្ករផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផគ្នរពកាត្ពវកិច្បា និងអនុវត្តច្បាប ់ដី្កា 
បទបញ្ហជ និងការណែ ពីំម្បធានអងគភាពម្របម់្រងផ្ទេ ល់របស់ខលួន(ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្)់។ 

បុរគលិកម្តូ្វទទួលខុសម្តូ្វចំ្បផ ោះថ្នន កផ់លើអំពីកិច្បាការណដ្លម្តូ្វបំផពញកនុងរុខតំ្ណែងរបស់ខលួន 
និងអំផពើណដ្លអាច្បផធវើឱ្យប៉ាោះ ល់ផៅផលើផសច្បកតីនថលថនូរ និងកិត្តិយសរបស់ខលួនម្ពរទងំអងគភាព។ 

កំហុស និងការឆ្គ ំ្ គងកនុងវជិាជ ជី្វៈ ម្តូ្វយកទែឌ ករមខាងវនិយ័ផៅអនុវត្ត។ 

បុរគលិកណដ្លអវត្តម្ចន ឬរកបំផពញការង្ករម្ចនការយឺត្យ៉ា វ ម្តូ្វម្បឈរនឹងទែឌ ករមវនិ័យ 
ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ណែ ផំលើកទី១  
− ណែ ចុំ្បងផម្កាយ 
− បញ្ឈបកិ់ច្បាសនា និងលុបផ ម្ ោះផច្បញពីរុខតំ្ណែងរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

នីតិ្វធីិននការអនុវត្តទែឌ ករមវនិយ័ សូរផរើលអនុម្កឹត្យផលខ៥៦ អនម្ក.បក សតីពីការម្របម់្រង
វត្តម្ចនរស្តនតីរាជ្ការសីុវលិ និងរស្តនតីជាបកិ់ច្បាសនា។ 

៨.៩ កាតពវកិចចរន្រនតីរាជការ 

ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្តូ្វចាត្់ណច្បងផធវើការ្សពវ្ាយឱ្យបានទូលំទូលាយផៅកនុងចំ្បផណារបុរគលិក
ទងំអស់អំពីកាត្ពវកិច្បារយួចំ្បនួន ណដ្លម្ចនខលឹរស្ថរ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− កាត្ពវកិច្បាម្បតិ្បត្តិការង្ករ៖ បុរគលិកម្របរូ់បម្តូ្វម្បតិ្បត្តិផដាយស្ថម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វខពស់
ចំ្បផ ោះការង្ករ ម្ចនរំនិត្នច្បនម្បឌិត្ ផដ្ើរបឱី្យការង្កររកីច្បផម្រើន និងម្បកបផដាយរុែភាព 
ផ លរឺរនិណរនម្គ្ននណ់ត្ផធវើការង្ករផដ្ើរបរីចួ្បខលួន ផដាយរនិម្ចនការទទួលខុសម្តូ្វចំ្បផ ោះ
ការង្ករផ ោះផទ 

− កាត្ពវកិច្បាផគ្នរពតារឋា នុម្ករ៖ បុរគលិកម្របរូ់បម្តូ្វទទួលខុសម្តូ្វចំ្បផ ោះថ្នន កផ់លើអំពី
កិច្បាការរបស់ខលួន ផហើយម្តូ្វផគ្នរពបញ្ហជ របស់ថ្នន ក់ផលើតារឋា នុម្ករ។ រស្តនតីម្រប់រូប
ម្ចនសិទធិផលើកសំផែើ  ឬ ត្ល់ផយបល់ផៅថ្នន ក់ផលើរបស់ខលួន ប៉ាុណនតការសផម្រច្បរឺជាសិទធិ
របស់ថ្នន កផ់លើ 

− កាត្ពវកិច្បាអពាម្កឹត្ភាព៖ ម្តូ្វម្ចនអពាម្កឹត្ភាពកនុងការបំផពញការង្ករ ផដាយរិនម្តូ្វ
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ម្ចនភាពលផរែៀងចំ្បផ ោះបុរគល ឬម្កុរណារួយផែើយ និងហារដាច្ប់ខាត្នូវការផម្បើម្បាស់
រុខង្កររបស់ខលួន និងសម្ចា ររបស់រដ្ឋ ផដ្ើរបបីផម្រើសករមភាពនផយបាយ 

− កាត្ពវកិច្បារកាការសម្ចៃ ត្វ់ជិាជ ជី្វៈ៖ ផៅកនុងការបំផពញការង្ករ ម្ចនការង្ករខលោះទរទរឱ្យ
រស្តនតីរាជ្ការម្តូ្វរកាការសម្ចៃ ត្ ់ផដាយម្តូ្វផគ្នរពផៅតារលិខិត្បទដាឋ ន កព់ន័ធជាធរម្ចន 

− កាត្ពវកិច្បារិត្រូរម្បផយជ្នទូ៍ផៅ៖ រិនម្តូ្វយកផពលផវលាផធវើការរដ្ឋ ឬផម្បើម្បាស់សម្ចា រ
របស់រដ្ឋ សម្ម្ចបទ់ញយកម្បផយជ្នផ៍្ទេ ល់ខលួនជាដាច្បខ់ាត្ 

− កាត្ពវកិច្បាផគ្នរពលកខខែឌ ការង្ករ៖ រនិម្តូ្វបំផពញការង្ករផដាយរផំលាភបំ នដ្ល់តួ្ ទី 
ភារកិច្បារបស់បុរគលិក ឬស្ថថ បន័ម្ចនសរត្ថកិច្បាផ្សងៗផែើយ 

− កាត្ពវកិច្បាម្បកានខ់ាជ បនូ់វឥរយិបទវជិ្ជម្ចន៖ រនិម្តូ្វបំ របំ នផដាយ កយសរត ីកាយវកិារ 
និងសករមភាព ណដ្ល ំឱ្យប៉ាោះ ល់ដ្ល់អាររមែ៍ កិត្តិយស ផសច្បកតីនថលថនូ ររបស់បុរគល
ណាម្ចន ក់ផែើយ ជាពិផសសស្តសតី ជ្នពិការ ជ្នជាតិ្ផដ្ើរភារតិ្ច្ប និងម្កុរង្កយរងផម្គ្នោះ
ផ្សងៗផទៀត្។ 

៨.១០ ការអភិវឌ្ឍសរតថភាព 

រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវអភិវឌឍសរត្ថភាពបុរគលិករបស់ខលួន ឱ្យម្ចនសរត្ថភាពម្រប់ម្គ្នន់កនុង
ការអនុវត្តតួ្ ទី ភារកិច្បារបស់ខលួនម្បកបផដាយសីលធរ៌ រនសិការវជិាជ ជី្វៈ ត្ម្ចល ភាព រែផនយយភាព 
ម្បសិទធភាពនិងស័កតិសិទធភាព។ 

ការអភិវឌឍសរត្ថភាពបុរគលិករបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្ត្ូវផផ្ទត ត្ជាច្បរបងផៅផលើត្ម្រូវការ
ចាំបាច្ប់របស់បុរគលិក ណ ែ្កតារធនធានរបស់ខលួន និងធនធានពីខាងផម្ៅ ផដ្ើរបឱី្យម្ចនការផ្ទល ស់បតូរជា
វជិ្ជម្ចនផៅផលើសរត្ថភាពបុរគលិក ណដ្លរួរម្ចនចំ្បផែោះដឹ្ង ជំ្ ញ បទពិផស្ថធន៍ អាកបបកិរយិ និង
ឥរយិបថរបស់បុរគលិកផៅកនុងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផរៀបចំ្បឱ្យម្ចនកិច្បាដំ្ផែើ រការននការអភវិឌឍសរត្ថភាពរដ្ឋបាលរបស់ខលួន
តារជំ្ហានសំខាន់ៗ  ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ផធវើការបា៉ា ន់ម្បម្ចែត្ម្រូវការអភិវឌឍន៍សរត្ថភាព ផដ្ើរបីកំែត្់អំពីចំ្បែុច្បខាល ំង និង
ចំ្បែុច្បផខាយរបស់បុរគល និងស្ថថ បន័ននរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

− ផរៀបចំ្បណ្នការអភិវឌឍនស៍រត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ណ ែ្កតារលទធ្លននការបា៉ា ន់
ម្បម្ចែត្ម្រូវការអភវិឌឍនស៍រត្ថភាព 

− ផរៀបចំ្បតាកណ់ត្ង និង ត្ល់កិច្បាអនតរាររន៍អភិវឌឍនស៍រត្ថភាព ណ ែ្កតារណ្នការអភិវឌឍន៍
សរត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

− វាយត្នរលលទធ្លននការអភិវឌឍសរត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ ផដាយផផ្ទត ត្ផលើ
ការផម្បើម្បាស់ចំ្បផែោះដឹ្ងណដ្លទទួលបានពីការផរៀនសូម្ត្ និងការផ្ទល ស់បតូររផបៀបរបបការង្ករ
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របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្។់ 

កនុងករែីចាបំាច្ប ់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បផសនើផៅរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក ខែឌ  និងឬរដ្ឋបាលរាជ្ធានី 
ផខត្ត និងឬម្កសួងរហាន េ្ ផដ្ើរបសំុីការគ្នមំ្ទបណនថរដ្ល់ការអភវិឌឍសរត្ថភាពបុរគលិករបស់ខលួន។ 

សូរផរើលម្បកាសផលខ៦៦០៦ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២៦ ណខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពីការអភវិឌឍសរត្ថភាព
របស់រស្តនតីរាជ្ការសីុវលិម្កសួងរហាន្េ និងផៅរដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាត្ិ ណ្នការយុទធស្ថស្តសតរយៈផពល
៥ឆ្ន  ំ(២០១៩-២០២៣) សតីពីការអភិវឌឍសរត្ថភាពរបស់រស្តនតីរាជ្ការសីុវលិម្កសួងរហាន្េ និងផៅ
រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្។ 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ជំពកូទ ី៩ 
ការត្គរ់ត្គងហរិញ្ញវតថ   ន្ងិលទធកម្ម
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ជំពូកទី ៩ 
ការត្គរ់ត្គងហរិញ្ញវតថ  ន្ិងលទធកម្ម 

ម្ចម្តា៧៣ ននច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ប់ានកំែត្ឱ់្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចន
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ថវកិា និងម្ទពយសរបត្តិផ្ទេ ល់ ម្ពរទំងម្តូ្វផរៀបចំ្បនិងអនុរ័ត្ថវកិាម្បចាំឆ្ន ំរបស់រដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្់្ងណដ្រ។ ជារួយផនោះ ផៅកនុងការអនុវត្តថវកិា រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ក៏ម្តូ្វផធវើលទធករមផលើទំនិញ និង
ផសវាករមរយួចំ្បនួនតារច្បាបកំ់ែត្។់ 

៩.១ ម្បភពចំែូលរបស់ឃ ំ សងកាត់ 

ម្បភពចំ្បែូលរបស់ឃុំ សង្កា ត្សំ់ខាន់ៗ ម្ចន០៣ រឺ៖ 

− ចំ្បែូលផ្ទេ ល់ 
− ចំ្បែូលពីថ្នន កជ់ាតិ្ និង 
− ចំ្បែូលពីការអនុវត្តរុខង្ករជាភាន កង់្ករ។ 

៩.១.១ ចំ្បែូលផ្ទេ ល់ 

ច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាឃុំ សង្កា ត្ប់ាន ត្ល់សិទធិឱ្យឃុំ សង្កា ត្ក់នុងការម្បរូលចំ្បែូលផ្ទេ ល់ 
ណដ្លបានរកពីចំ្បែូលស្ថរផពើពនធ និងចំ្បែូលរនិណរនស្ថរផពើពនធផៅកនុងរូលដាឋ នឃុំ សង្កា ត្រ់បស់ខលួន។
ម្បផភទ កម្រតិ្ និងរផបៀបននការម្បរូលចំ្បែូលផ្ទេ ល់ផនោះម្តូ្វកំែត្់កនុងច្បាប់ផដាយណែក។ យ៉ា ងណារិញ 
បច្បាុបបននផនោះ ឃុំ សង្កា ត្រ់និអាច្បអនុវត្ដការម្បរូលចំ្បែូលផ្ទេ ល់ផនោះបានផែើយ ផដាយផហតុ្ថ្នរនិទនម់្ចន
ច្បាបស់ដីពីការម្បរូលចំ្បែូលផនោះ។ 

៩.១.២ ចំ្បែូលពីថ្នន កជ់ាតិ្ 

បច្បាុបបនន រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ទទួលបានចំ្បែូលពីថ្នន ក់ជាតិ្តាររយៈរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់ និង
ថវកិាបណនថរពីថ្នន កជ់ាតិ្សម្ម្ចបចំ់្បណាយអភវិឌឍនរូ៍លដាឋ ន។  

ក. រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់

រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់រឺជាចំ្បែូលដ្សំ៏ខានរ់បស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ណដ្លទទួលបានរកពីការផ េ្រពី
ថវកិាជាតិ្។ រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វបានកំែត្ជ់ាភាររយននចំ្បែូលច្បរនតថវកិារដ្ឋតាររយៈអនុម្កឹត្យរបស់
រាជ្រដាឋ ភបិាលណដ្លបានដាកផ់ច្បញជាផរៀងរាល់យ៉ា ងតិ្ច្ប០៣ឆ្ន រំតង។ កនុងផ ោះ អនុម្កឹត្យផលខ ៥១អនម្ក.បក 
ចុ្បោះនថៃទី១១ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពីការផ េ្រធនធានពីថវកិារដ្ឋជូ្នរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់សម្ម្ចបថិ់រផវលា 
០៥ឆ្ន  ំពីឆ្ន ២ំ០១៩ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២៣ បានកំែត្អំ់ពីការផ េ្រថវកិារដ្ឋជូ្នរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយកំែត្់
ជាភាររយននចំ្បែូលថវកិារដ្ឋ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

− ឆ្ន ថំវកិា២០១៩ ចំ្បនួន ៣% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០១៨ 
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− ឆ្ន ថំវកិា២០២០ ចំ្បនួន ៣,១% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០១៩ 
− ឆ្ន ថំវកិា២០២១ ចំ្បនួន ៣,២% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០២០ 
− ឆ្ន ថំវកិា២០២២ ចំ្បនួន ៣,៣% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០២១ 
− ឆ្ន ថំវកិា២០២៣ ចំ្បនួន ៣,៤% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០២២។  

ជាក់ណសតង សម្ម្ចប់ឆ្ន ២ំ០២២ផនោះ រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់ទទួលបាន ៣,៣% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិា
រដ្ឋអនុរ័ត្ឆ្ន ២ំ០២១ ណដ្លម្ចនទំហំទឹកម្បាក់ម្បម្ចែ ១៦០,៥៦៧,១៦១ដុ្លាល រអាផររកិ (៦៥០,២៩៧
លានផរៀល)។ 

រូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វបានណបងណច្បកផៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្នី់រយួ  ៗណ ែ្កផៅផលើចំ្បណែកផសមើគ្នន ចំ្បនួន
សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកា ចំ្បនួនម្បជាពលរដ្ឋ និងសនេសសនភ៍ាពម្កីម្ក ផៅតាររូបរនត និងសនេសសន ៍ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ចំ្បណាយសម្ម្ចបម់្បតិ្បត្តិការរដ្ឋបាល 

▪ ច្បំនួន៣៥% ជាច្បំណែកផសមើគ្នន  ម្ត្ូវបានណបងណច្បកកនុងច្បំនួនផសមើៗគ្នន សម្ម្ចបម់្រប់
រដ្ឋបាលឃុំសង្កា ត្ ់និង 

▪ ចំ្បនួន៦៥% ម្តូ្វបានណបងណច្បកផៅតារសម្ចម្ចម្ត្ននចំ្បនួនសម្ចជិ្កម្កុរម្បឹការបស់
រដ្ឋបាល ឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗ 

− ចំ្បណាយសម្ម្ចបអ់ភវិឌឍនរូ៍លដាឋ ន 

▪ ចំ្បនួន៣០% ជាចំ្បណែកផសមើគ្នន  ម្តូ្វបានណបងណច្បកកនុងចំ្បនួនផសមើៗគ្នន សម្ម្ចប់ម្រប់ឃុំ 
សង្កា ត្នី់រយួៗ 

▪ ចំ្បនួន៣០%  ម្តូ្វបានណបងណច្បកផៅតារសម្ចម្ចម្ត្ននចំ្បនួនម្បជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាល
ឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗ ផដាយណ ែ្កតារទិនននយ័ ល្ូវការរបស់ម្កសួងណ្នការ 

▪ ចំ្បនួន៣០% ម្តូ្វបានណបងណច្បកផៅតារសម្ចម្ចម្ត្ននសនេសសនភ៍ាពម្កីម្កផដាយណ ែ្ក
តារទិនននយ័ ល្ូវការរបស់ម្កសួងណ្នការ 

▪ ចំ្បនួន១០% ម្តូ្វបានណបងណច្បកផៅតារសម្ចម្ចម្ត្ននចំ្បនួនភូរិរបស់រដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្នី់រយួៗផដាយណ ែ្កតារទិនននយ័ ល្ូវការរបស់ម្កសួងរហាន េ្។  

ជាផគ្នលការែ៍ ការផម្បើម្បាស់ធនធានរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ស់រុបម្បចាឆំ្ន នីំរយួៗម្តូ្វបានកំែត្់
ផៅតារលំដាបលំ់ផដាយននអាទិភាពចំ្បណាយដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ចំ្បណាយសរុបសម្ម្ចបម់្បាកឧ់បត្ថរារបស់សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់និងរស្តនតីភូរ ិ
− ចំ្បណាយសរុបសម្ម្ចបម់្បតិ្បត្តិការរដ្ឋបាលណដ្លរនិឱ្យផលើសពី ១៧% ននធនធានរូលនិធិ

ឃុំ សង្កា ត្ស់រុប ដ្កនឹងចំ្បណាយសរុបសម្ម្ចបម់្បាបឧ់បត្ថរារបស់សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ 
សង្កា ត្ ់និងរស្តនតីភូរ ិ  
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− ចំ្បណាយសម្ម្ចប់អភិវឌឍន៍រូលដាឋ ន ផសមើ នឹងធនធានរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់សរុបដ្កនឹង
ច្បំណាយសរុបសម្ម្ចប់ឧបត្ថរារបស់សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ រស្តនតីភូរិ និងចំ្បណាយ
សរុបសម្ម្ចបម់្បតិ្បត្តិការរដ្ឋបាល។ 

ខ. ធនធានបណនថរពីថវកិារដ្ឋសម្ម្ចបចំ់្បណាយអភវិឌឍនរូ៍លដាឋ ន 

 ផម្ៅពីច្បំែូលទទួលបានពីថ្នន ក់ជាត្ិតាររយៈរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្់ ផដ្ើរបជី្ំរុញការ្តល់ផសវា
ស្ថធារែៈ និងការអភិវឌឍរូលដាឋ ន រាជ្រដាឋ ភិបាលក៏បាន ត្ល់ធនធានបណនថរពីថវកិារដ្ឋជ្ូនរដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្ ់សម្ម្ចបចំ់្បណាយអភវិឌឍនរូ៍លដាឋ ន (ផលើកណលងណត្សង្កា ត្ក់នុងរាជ្ធានីភនំផពញ)។ ណ ែ្កតារអនុម្កឹត្យ
ផលខ១២១ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃ២១ ណខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ សតីពីការផ េ្រធនធានបណនថរពីថវកិារដ្ឋជូ្នរដ្ឋបាលឃំុ 
សង្កា ត្ ់សម្ម្ចប់ចំ្បណាយអភិវឌឍន៍រូលដាឋ ន ទំហំធនធានបណនថរណដ្លម្តូ្វ ត្ល់ជូ្នរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់
សម្ម្ចបថិ់រផវលា០៤ឆ្ន  ំចាបពី់ឆ្ន ២ំ០២០ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២៣ ម្តូ្វបានកំែត្ ់ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ឆ្ន ថំវកិា២០២០ ចំ្បនួន ១% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០១៩ 
− ឆ្ន ថំវកិា២០២១ ចំ្បនួន ១% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០២០ 
− ឆ្ន ថំវកិា២០២២ ចំ្បនួន ១% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០២១  
− ឆ្ន ថំវកិា២០២៣ ចំ្បនួន ១% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្ ណដ្លអនុរត័្ឆ្ន ២ំ០២២។   

ជាកណ់សតង សម្ម្ចបឆ់្ន ២ំ០២២ផនោះ ធនធានបណនថរ ១% ននចំ្បែូលច្បរនតថវកិាជាតិ្អនុរត័្ឆ្ន ២ំ០២១ 
ណដ្លម្ចនទំហំទឹកម្បាកម់្បម្ចែ ៤,៧០៦,០០០ដុ្លាល រអាផររកិ (១៩៧,០៥៩លានផរៀល)។ 

ធនធានបណនថរផនោះម្តូ្វបានណបងណច្បកដ្ល់ឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗតារការរែ ផដាយណ ែ្កផលើរូបរនត 
និងសនេសសនដូ៍្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ចំ្បនួន៣០% ជាចំ្បណែកផសមើគ្នន  ម្តូ្វបានណបងណច្បកកនុងចំ្បនួនផសមើៗគ្នន សម្ម្ចបម់្របឃុ់ំ សង្កា ត្់
នីរយួៗ 

− ចំ្បនួន៣០%  ម្តូ្វបានណបងណច្បកផៅតារសម្ចម្ចម្ត្ននចំ្បនួនម្បជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ 
សង្កា ត្នី់រយួៗ ផដាយណ ែ្កតារទិនននយ័ ល្ូវការរបស់ម្កសួងណ្នការ 

− ចំ្បនួន៣០% ម្តូ្វបានណបងណច្បកផៅតារសម្ចម្ចម្ត្ននសនេសសនភ៍ាពម្កីម្កផដាយណ ែ្កតារ
ទិនននយ័ ល្ូវការរបស់ម្កសួងណ្នការ 

− ចំ្បនួន១០% ម្តូ្វបានណបងណច្បកផៅតារសម្ចម្ចម្ត្ននចំ្បនួនភូរិរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់
នីរយួៗផដាយណ ែ្កតារទិនននយ័ ល្ូវការរបស់ម្កសួងរហាន េ្។  

៩.១.៣ ចំ្បែូលពីការអនុវត្ដរុខង្ករជាភាន កង់្ករ  

ចំ្បែូលកនុងការអនុវត្តរុខង្ករជាភាន កង់្ករ រឺជាចំ្បែូលណដ្លបានរកពីការបំផពញភារកិច្បាផដាយ
ឃុំ សង្កា ត្ជំ់្នួសរុខឱ្យម្កសួង ស្ថថ បន័ ឬអងគភាព  របស់រដ្ឋផៅតារការម្ពរផម្ពៀងគ្នន ។  
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ផម្ៅពីចំ្បែូលសំខាន់ៗ ទងំបីខាងផលើ ឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនចំ្បែូលផ្សងៗផទៀត្ដូ្ច្បជា៖ 

− ចំ្បែូលទទួលបានពីការចូ្បលររួចំ្បណែករបស់ម្បជាពលរដ្ឋរូលដាឋ ន 
− ចំ្បែូលទទួលបានពីអងគការរនិណរនរដាឋ ភបិាល និងករមវធីិ  ។ 

៩.២ ម្បព័នធទូទាត់ និងរែននយយ្ឃ ំ សងកាត់ 

កនុងដំ្ផែើ រការននការម្របម់្រងថវកិា រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនម្បពន័ធទូទត្ ់និងម្បពន័ធរែផនយយ 
ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

៩.២.១ ផគ្នលការែ៍ទូផៅ 

− ឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផបើករែនីម្បាកប់ផញ្ញ ើផៅរត្ គ្នររាជ្ធានី ផខត្ដ 
− ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ជ់ាអាណាបក័ និងម្ចនសិទធិផពញផលញផលើការម្បរូល ឬការទទួលចំ្បែូល 

ការអនុវត្ដចំ្បណាយ និងការផច្បញអាែត្ដិផបើកម្បាក ់ណ ែ្កផលើថវកិាណដ្លបានអនុរត័្ 
− ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់អាច្បផ េ្រសិទធិកនុងការសផម្រច្បផលើថវកិាឱ្យជំ្ទប់ ផៅសង្កា ត្់រងរដ្ឋបាលឃុំ 

សង្កា ត្។់ ការផ េ្រសិទធិជាអាណាបក័ផនោះ ម្តូ្វផធវើសករមភាពផដាយសថិត្ផៅផម្ការការទទួល
ខុសម្តូ្វ និងម្តួ្ត្ពិនិត្យរបស់ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់

− ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់និងអនកទទួលសិទធិម្ត្ូវណត្ត្រាល់រំរូហត្ថផលខាជា ល្ូវការផៅរត្ គ្នរ
រាជ្ធានី ផខត្ដ 

− ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់និងអនកទទួលសិទធិ ម្ពរទងំបុរគលិករដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ជាទូផៅរនិម្តូ្វ
បានអនុញ្ហញ ត្ឱ្យកានក់ាបរូ់លនិធិ ឬផធវើការទូទត្ចំ់្បណាយ ផលើកណលងណត្កនុងករែីទូទត្់
រជ្ជផទយយបុផរម្បទន និងចំ្បែូលណដ្លម្បរូលបានផដាយភាន កង់្ករម្បរូលចំ្បែូល 

− សិទធិបញ្ហជ ចំ្បណាយ និងការទូទត្រ់និម្តូ្វម្បរល់ឱ្យរនុសសណត្ម្ចន កប់ានផែើយ 
− រត្ គ្នររាជ្ធានី ផខត្ដបំផពញរុខង្ករជារែផនយយករឃុំ សង្កា ត្។់ 

៩.២.២ ម្បពន័ធទូទត្ ់

− ការទូទត្ផ់្ទេ ល់ជាការទូទត្ត់ាររយៈរត្ គ្នររាជ្ធានី ផខត្ដ 
− ការទូទត្ត់ាររយៈរជ្ជផទយយបុផរម្បទន សំផៅដ្ល់ការទូទត្ណ់ដ្លម្ចនច្បំនួនទឹកម្បាក់

សម្ម្ចបរ់យួផគ្នលការែ៍ច្បំណាយ ឬរយួបែ័ណ ច្បំណាយននរជ្ជផទយយបុផរម្បទន ណដ្ល
ម្ចនទំហំទឹកម្បាកយ់៉ា ងផម្ច្បើនបំ្ុត្ម្តឹ្រ ៥០០,០០០ផរៀល (ម្បារំយ នផ់រៀល)។ 

៩.២.៣ ម្បពន័ធរែផនយយ 

រែផនយយឃុំ សង្កា ត្រ់រួម្ចនរែផនយយហិរញ្ញ វត្ថុ និងរែផនយយថវកិា៖ 
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− រែផនយយហិរញ្ញ វត្ថុ រឺរែផនយយករផៅតាររត្ គ្នររាជ្ធានី ផខត្ដម្ចនភារកិច្បាអនុវត្ដ
រែផនយយហិរញ្ញ វត្ថុ។ រែផនយយហិរញ្ញ វត្ថុ រឺជាម្បពន័ធណ្ែកផលើរូលដាឋ នស្ថច្បម់្បាក ់
ណដ្លកនុងផ ោះ៖ 

▪ ចំ្បែូលម្តូ្វកត្់ម្តាផៅកនុងបញ្ជ ីរែផនយយផៅផពលទទួលបានស្ថច្ប់ម្បាក់ 
▪ ចំ្បណាយម្តូ្វកត្់ម្តាផៅកនុងម្បព័នធរែផនយយផៅផពលទូទត្់។ 

− រែផនយយថវកិា រឺផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្ចនភារកិច្បាទទួលខុសម្តូ្វកនុងការអនុវត្ដរែផនយយ
ថវកិា។ រែផនយយថវកិា រឺជាការតារដាន និងរាយការែ៍អំពី ៖ 

▪ ការអនុវត្ដចំ្បណាយថវកិាណដ្លបានអនុរ័ត្ 
▪ ការម្បរូលចំ្បែូលថវកិាណដ្លបានអនុរ័ត្។ 

៩.៣ ថ្វិកាឃ ំ សងកាត់ 

ថវកិាឃុំ សង្កា ត្់ រឺជាលិខិត្រតិ្យុត្ដណដ្លផម្គ្នង និងអនុញ្ហញ ត្ចំ្បែូល និងចំ្បណាយ ណ ែ្កផលើ
រូលដាឋ នឆ្ន ំ។ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ម្ចនសិទធិផពញផលញកនុងការផម្គ្នងចំ្បែូល ចំ្បណាយ និងអនុវត្ដ 
ចំ្បែូល ចំ្បណាយតារថវកិាណដ្លបានផម្គ្នង។ កនុងផ ោះ ផគ្នលការែ៍សំខាន់ៗ ននការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចងថវកិា 
និងណបបបទនីតិ្វធីិននការផរៀបចំ្ប និងអនុរត័្ថវកិាម្តូ្វបានកំែត្ ់ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

៩.៣.១ ផគ្នលការែ៍ថវកិាសំខាន់ៗ ននការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចងថវកិាឃុំ សង្កា ត្ ់

− រផម្ម្ចងថវកិាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផរៀបចំ្បនិងអនុរត័្ម្បចាឆំ្ន ថំវកិា ចាបផ់ ដ្ើរពីនថៃទី០១ ណខរករា 
និងបញ្ាបផ់ៅនថៃទី៣១ ណខធនូ 

− ថវកិាម្តូ្វណត្តុ្លយភាព ណដ្លម្ចននយ័ថ្នណ្នការចំ្បណាយសរុបម្តូ្វណត្រា៉ា ប់រងផពញផលញ
ផដាយណ្នការចំ្បែូលសរុប 

− ថវកិាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វ ល្ុោះបញ្ហា ំងចំ្បណាយជាអាទិភាពរបស់ណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្។់ 

៩.៣.២ ការផរៀបចំ្ប និងការអនុរត័្រផម្ម្ចងថវកិា 

ជាផគ្នលការែ៍ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ពំុ់ត្ម្រូវឱ្យផរៀបចំ្បណ្នការយុទធស្ថស្តសតថវកិាផទ ប៉ាុណនតការផរៀបចំ្ប
រផម្ម្ចងថវកិាម្បចាឆំ្ន រំបស់រដ្ឋបាលទងំផនោះ រឺណ ែ្កផលើណ្នការអភវិឌឍន ៍និងករមវធីិវនិិផយរ០៣ឆ្ន រំកិំល
របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្នី់រយួៗ។  

 ការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចងថវកិារបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផរៀបចំ្បផែើងផម្ការការទទួលខុសម្តូ្វរបស់ផរឃុំ 
ផៅសង្កា ត្់ និងផដាយម្ចនជំ្នួយការពីរែៈកម្ចម ធិការកស្ថងណ្នការ និងថវកិាឃុំ សង្កា ត្់ (រ.្.ថ) 
ផហើយម្តូ្វបញ្ជូ នផៅម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ពិនិត្យ និងអនុរត័្។ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វអនុរត័្រផម្ម្ចង
ថវកិា កិច្បាម្បជំុ្ជាស្ថធារែៈឱ្យបានរុននថៃទី៣១ ណខតុ្លា តារណ ន្ក និងតារម្បផភទនីរយួៗ ប េ បរ់ក
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បញ្ជូ នផៅរាជ្ធានី ផខត្ត ឱ្យបានរុននថៃទី០៥ ណខវចិ្បេិកាផដ្ើរបបីញ្ហជ កទ់ទួលស្ថគ ល់។ ផហើយអភបិាលរាជ្ធានី 
ផខត្ត ម្តូ្វម្តួ្ត្ពិនិត្យអនុផលារភាព និងបញ្ហជ កទ់ទួលស្ថគ ល់ផលើរផម្ម្ចងថវកិាឱ្យបានរុននថៃទី៣០ ណខវចិ្បេិកា។  

ការផរៀបចំ្បរផម្ម្ចងថវកិាផនោះ ម្តូ្វផរៀបចំ្បផែើងផដាយឈរផលើរូលដាឋ នកំផែើ នម្បចាឆំ្ន  ំផដាយណ ែ្ក
ផលើចំ្បែូលថវកិាណដ្លបានពីការផ េ្រពីថ្នន កជ់ាតិ្ ចំ្បែូលផ្ទេ ល់របស់រដ្ឋបាលនីរយួៗ ត្ម្រូវការអភវិឌឍន៍
ជាអាទិភាព ផគ្នលនផយបាយត្ផរលើងម្បាក់ផបៀវត្ស និងម្បាក់ឧបត្ថរារបស់រាជ្រដាឋ ភិបាល ក៏ដូ្ច្បកំផែើ ន
បុរគលិករស្តនតីរាជ្ការ។ រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វផធវើរបាយការែ៍បូកសរុបអនុវត្តចំ្បែូលចំ្បណាយថវកិា
របស់ខលួនជាម្បចាណំខ ម្តី្ម្ចស ្ម្ចស និងដំ្ណាច្បឆ់្ន ផំៅអភបិាលផខត្ត និងរនេីរផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 ម្បសិនផបើរផម្ម្ចងថវកិាម្តូ្វបានបំផពញតារលកខខែឌ ននការម្តួ្ត្ពិនិត្យ និងអនុផលារភាពផ ោះ
អភិបាលរាជាធានី ផខត្តម្តូ្វបញ្ហា ក់ការទទួលស្ថគ ល់ផលើរផម្ម្ចងថវកិា ផដាយផច្បញផសច្បកដីជូ្នដំ្ែឹង
ជាលាយល័កខអកសរជូ្នផរឃុំ ផៅសង្កា ត្។់ ផសច្បកដីជូ្នដំ្ែឹងម្តូ្វភាជ ប់រកជារយួឯកស្ថរថវកិា ណដ្លម្ចន
ហត្ថផលខាសផងខបរបស់អភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត និងផបាោះម្តាផលើទំពរ័នីរយួៗ។ អភបិាលរាជ្ធានី ផខត្តម្តូ្វ
ច្បរលងជូ្នផសច្បកដីជូ្នដំ្ែឹង ម្ពរទងំថវកិាណដ្លបានបញ្ហជ ក់ទទួលស្ថគ ល់ផៅរនេីរ ផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុ
និងរត្ គ្នររាជ្ធានី ផខត្ត។   



ជពូំកទី ៩៖ ការត្គរ់ត្គងហិរញ្ញវតថ  និងលទធកមម 

សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន(NASLA)  101 
 

ការផរៀបចំ្ប និងអនុរត័្រផម្ម្ចងថវកិាម្ចនជំ្ហាន និងដំ្ផែើ រការសំខាន់ៗ  ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖  

ជំ្ហានសផងខបសតីពីដំ្ផែើ រការផរៀបចំ្បនិងអនុរត័្រផម្ម្ចងថវកិាឃុំ សង្កា ត្ម់្បចាឆំ្ន ំ

 
៩.៣.៣ ការអនុវត្ដថវកិាឃុ ំសង្កា ត្ ់

 ការអនុវត្តថវកិាឃុំ សង្កា ត្រ់រួម្ចនការង្ករ ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ការណកត្ម្រូវថវកិា៖ ថវកិាឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បនឹងណកត្ម្រូវកនុងឆ្ន ថំវកិា ផដាយស្ថរម្ចនការផ្ទល ស់បដូរ
សភាពការែ៍ផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុ ណដ្លជ្ោះឥទធិពលដ្ល់ការពាករែ៍ដំ្បូងននចំ្បែូល 
និងចំ្បណាយ ផដាយផសច្បកដីម្ ងថវកិាណកត្ម្រូវ ម្តូ្វផរៀបចំ្បអនុរ័ត្ឱ្យម្សបតារនីតិ្វធីិ
ចំ្បណាយរបស់ថវកិាដំ្បូង។ កនុងផ ោះ ជំ្ហានសំខាន់ៗ ម្ចន ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

▪ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ផ់រៀបចំ្ប និងផសនើផែើងថវកិាណកត្ម្រូវដ្ល់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

៧. ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ប់ិទ  ្ សពវ្ាយ   រផម្ម្ចងថវកិាសផងខបឃំុ សង្កា ត្់ ផម្កាយពីការបញ្ហជ កអ់នុផលារភាពរផម្ម្ចង
ថវកិាម្បចាឆំ្ន រំបស់ឃំុ សង្កា ត្់

៦. ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ផ់រៀបច្បំរផម្ម្ចងថវកិាម្បចាឆំ្ន ដំាកជូ់្នអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្តបញ្ហជ កអ់នុផលារភាពឱ្យបាន

រុននថៃទ០ី៥ ណខវចិ្បេិកា

៥. ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្អ់ផញ្ជ ើញម្បជាពលរដ្ឋ  ចូ្បលររួ   កិច្បាម្បជុ្ំម្កុរម្បឹកាឃំុ សង្កា ត្ ់ សតីពីការ អនុរត័្ រផម្ម្ចង ថវកិា
ម្បចាឆំ្ន  ំផៅស្ថលាឃំុ សង្កា ត្(់ចាបព់ីនថៃទី....ដ្ល់នថៃទី......ណខ......ឆ្ន ២ំ០.....ឱ្យបានរុននថៃទី៣១ ណខ តុ្លា )

៤. ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ប់ិទ  ្ ាយ   រផម្ម្ចងថវកិាឃំុ សង្កា ត្ ់រុនការ អនុរត័្របស់ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់(ចាបព់ីនថៃទី...
ដ្ល់នថៃទ.ី... ណខ.....ឆ្ន ២ំ០..... រនិឱ្យ ហួស នថៃទី២៩ ណខតុ្លា)

៣. រ.្.ថ. ផរៀបច្បំម្បជុ្ពំិផម្គ្នោះផយបល់រផម្ម្ចងថវកិាឃំុ សង្កា ត្ជ់ារយួម្បជាពលរដ្ឋ ផៅស្ថលាឃំុ សង្កា ត្ ់ 
(ផៅនថៃទី.....ណខ.......ឆ្ន ២ំ០......រនិឱ្យ ហួស នថៃទី២២ ណខតុ្លា ឬអាច្បរុននថៃទី២២ ណខតុ្លាផនោះ )

២. ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ប់ិទ ្ ាយ ទម្រងរ់ផម្ម្ចង ថវកិាសផងខបឃំុ សង្កា ត្ ់កនុងរយៈផពល២សបាត ហ៍ រុនកិច្បាម្បជុ្ំ     
ពិផម្គ្នោះផយបល់រផម្ម្ចងថវកិា (ចាបព់ីនថៃទី......ដ្ល់នថៃទី.....ណខ......ឆ្ន ២ំ០...រនិឱ្យ ហួស  នថៃទី១៥ ណខតុ្លា )

១. ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ប់ំផពញពត័្ម៌្ចនកនុងទម្រងថ់វកិាសផងខបឃំុ សង្កា ត្ម់្បចាឆំ្ន សំម្ម្ចប់្ សពវ្ាយដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋ
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▪ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ពិ់ភាកា និងអនុរត័្ថវកិាណកត្ម្រូវ 
▪ អភបិាលរាជ្ធានី ផខត្តម្តួ្ត្ពិនិត្យផែើងវញិ និងបញ្ហជ កទ់ទួលស្ថគ ល់ថវកិាណកត្ម្រូវ។

យ៉ា ងណារិញ ម្បសិនផបើផគ្នលបំែងននការណកត្ម្រូវម្គ្នន់ណត្ជាការវភិាជ្ន៍
ធនធានផែើងវញិកនុងម្បផភទណត្រយួ ឬករ៏និម្ចនផ្ទល ស់បតូរម្បផភទននរផម្ម្ចងវនិិផយរ
ផទផ ោះ រឺពំុចាបំាច្បសំុ់ការបញ្ហជ កទ់ទួលស្ថគ ល់ផែើងវញិពីអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្តផទ 
ប៉ាុណនតម្តូ្វជំ្នួសវញិផដាយការជូ្នដំ្ែឹងជាលាយលកខែ៍អកសរឱ្យបាន ០៥នថៃ
ការង្ករប េ បពី់ការពិភាកានិងអនុរត័្របស់ម្កុរម្បឹកា។  

− ការកំែត្ត់្នរល និងម្បរូលចំ្បែូល ៖ ចំ្បែូលផ្ទេ ល់របស់ឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វកំែត្ ់និងម្បរូល
តារបទបបញ្ញ តិ្តច្បាប់ផដាយណែក។ ដូ្ច្បបានបញ្ហជ ក់ខាងផលើ បច្បាុបបននផនោះ ឃុំ សង្កា ត្់រិន
អាច្បអនុវត្ដការម្បរូលចំ្បែូលផ្ទេ ល់បានផែើយ ផដាយផហតុ្ថ្នរនិទនម់្ចនច្បាប ់និងលិខិត្
បទដាឋ នរតិ្យុត្ត កព់ន័ធការម្បរូលចំ្បែូល 

− ខួបននការចំ្បណាយ៖ ឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វអនុវត្តតារដំ្ណាក់កាលដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

▪ ការសនាចំ្បណាយ  
▪ ការជ្ម្រោះបញ្ជ ី  
▪ ការផច្បញអាែត្ដិផបើកម្បាក់ និង 
▪ ការទូទត្។់  

សម្ម្ចបក់ារពនយល់លរែតិ្សូរផរើលអនុម្កឹត្យផលខ២៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី០២ ណខផរស្ថ 
ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពីម្បពន័ធម្របម់្រងហិរញ្ញ វត្ថុឃុំ សង្កា ត្។់  

− របាយការែ៍អំពីលទធ្លននការអនុវត្ដថវកិា៖ ឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផធវើរបាយការែ៍សដីពីការអនុវត្ដ
ថវកិាតារម្បតិ្ទិន និងនីតិ្វធីិណដ្លបានបញ្ហជ ក់ កនុងម្បកាសណែ សំដីពីម្បព័នធទូទត្់ និង
រែផនយយរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់

− ការបិទបញ្ជ ីថវកិាឃុ ំសង្កា ត្ ់៖ ផៅដំ្ណាច្បឆ់្ន ថំវកិាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វបិទបញ្ជ ីថវកិាតារនីតិ្វធីិ 
ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

▪ រែផនយយករឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វផរៀបចំ្បផសច្បកដីម្ ងរបាយការែ៍បិទបញ្ជ ីរែផនយយ 
▪ រែផនយយករម្តូ្វដាក់ផសច្បកដីម្ យរបាយការែ៍បិទបញ្ជ ីរែផនយយដ្ល់ផរឃំុ 

ផៅសង្កា ត្់ផដ្ើរបី្ គូ គ្ងជារួយរបាយការែ៍អនុវត្តថវកិារបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ 
▪ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្ត្ូវបញ្ជូ នផសច្បកដីម្ ងរបាយការែ៍បិទបញ្ជ ីរែផនយយផៅ

ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផដ្ើរបពិីនិត្យ និងអនុរត័្កនុងណខរ ី ននឆ្ន បំ េ ប។់ ប េ បពី់
ការពិភាកា ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ម្តូ្វផបាោះផឆ្ន ត្អនុរត័្ផលើផសច្បកដីសផម្រច្បបិទបញ្ជ ី
ថវកិា 
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▪ ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ ម្ត្ូវបញ្ជូ នផសច្បកដីសផម្រច្បសដីពីការបិទបញ្ជ ីថវកិាដ្ល់អភបិាល
រាជ្ធានី ផខត្ត ផដ្ើរបីបញ្ហជ ក់ទទួលស្ថគ ល់ឱ្យបានរុនរួយសបាដ ហ៍ ប េ ប់ពីការម្បជំុ្
ពិភាការបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ 

▪ អភិបាលរាជ្ធានី ផខត្ដពិនិត្យ និងបញ្ហជ ក់ទទួលស្ថគ ល់ផលើផសច្បកដីសផម្រច្បសដីពីការបិទ
បញ្ជ ីថវកិា។  

៩.៤ របាយការែ៍ហិរញ្ញវតថុឃ ំ សងកាត់ 

របាយការែ៍ហិរញ្ញ វត្ថុផធវើផែើងកនុងផគ្នលបំែងដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− តារដានម្បត្ិបត្តិការច្បំែូល និងច្បំណាយរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយផម្បៀបផធៀបជារយួ 
ការពាករែ៍ថវកិា 

− វាយត្នរលស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់ផដាយ ដ្ល់ពត័្ម៌្ចនអំពីម្បភព និងការផម្បើម្បាស់
ធនធានហិរញ្ញ វត្ថុ 

− បងាលកខែៈដ្ល់ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់កនុងការទទួលខុសម្តូ្វចំ្បផ ោះម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់
ណដ្លទទួលខុសម្តូ្វចំ្បផ ោះម្បជាពលរដ្ឋ និងអាជាា ធរថ្នន កផ់លើ 

− ល្ុ ោះបញ្ហា ំងឱ្យផឃើញថ្នកិច្បាម្បតិ្បត្តិការផ ល្ើយត្បបានផៅនឹងថវកិាណដ្លបានអនុរ័ត្និង
បទបបញ្ញត្តិរតិ្យុត្តិផ្សងផទៀត្។ 

របាយការែ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឃុំ សង្កា ត្ម់្ចន ០៣ម្បផភទ ៖ 

− របាយការែ៍សដីពីការអនុវត្តថវកិាម្បចាណំខ ណដ្លរបាយការែ៍ផនោះម្ចនទម្រងជ់ារបាយការែ៍
ចំ្បែូល ចំ្បណាយណ ែ្កតារម្ចតិ្កាថវកិា។ របាយការែ៍ផនោះម្តូ្វផម្បៀបផធៀបការអនុវត្ត
ជាកណ់សដងផៅនឹងការពាករែ៍ថវកិា និងបង្កា ញអំពីស្ថថ នភាពរត្នៈវត្ថុរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់

− របាយការែ៍សដីពីចំ្បែូលចំ្បណាយថវកិាម្បចាំ្ម្ចស ម្ចនទម្រង់ដូ្ច្បគ្នន នឹងរបាយការែ៍
ម្បចាណំខ 

− របាយការែ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្បចាឆំ្ន  ំររួម្ចន៖ 

▪ របាយការសដីពីចំ្បែូល ចំ្បណាយម្បចាំឆ្ន  ំ
▪ ការ គ្ូរ គ្ងរែនីម្បាក់បផញ្ញ ើរបស់ឃុំ សង្កា ត្់ផៅរត្ គ្នរ 
▪ របាយការែ៍សដីពីអច្បលនវត្ថុ។ 

របាយការែ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្តូ្វផរៀបចំ្បផែើងផដាយរែផនយយកររបស់ឃុំ សង្កា ត្់ និងម្តូ្វ គ្ូ រ គ្ង
ជារយួនឹងរបាយការែ៍រែផនយយថវកិា ណដ្លម្របម់្រងផដាយរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់ម្សបផៅតារម្បិតិ្ទិន
ដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− របាយការែ៍ម្បចាណំខម្តូ្វផរៀបឱ្យបានរុននថៃទី១៥ ននណខប េ ប ់
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− របាយការែ៍្ម្ចសម្តូ្វផរៀបឱ្យបានរុននថៃទី២១ ណខកកាដា 
− របាយការែ៍ម្បចាឆំ្ន មំ្តូ្វផរៀបឱ្យបានរុននថៃទី៣១ ណខរករា ននឆ្ន បំ េ ប ់
− ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្់ម្តូ្វពិនិត្យ និងឯកភាពផៅផលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វត្ថុណដ្លបានផរៀបចំ្ប

ផដាយរែផនយយករ និងម្តូ្វផ ា្ើជូ្នផៅម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្់ផដ្ើរបពិីភាកា និងអនុរ័ត្
ទនផ់ពលផវលា ផដាយភាជ បនូ់វរបាយការែ៍លរែតិ្អំពីសករមភាព។ 

− ផម្កាយពីម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ប់ានអនុរត័្រចួ្បផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្តូ្វ៖ 
▪ ផ ា្ើរបាយការែ៍ជូ្នអភបិាលរាជ្ធានី ផខត្ត និងរនេីរផសដ្ឋកិច្បា និងហិរញ្ញ វត្ថុ 
▪ ្សពវ្ាយជាស្ថធារែៈ។  

៩.៥ ម្ទព្យសរ្បតតិឃ ំ សងកាត់ 

 ម្ទពយសរបត្តិរបស់ឃុំ សង្កា ត្់រ ួរម្ចនម្ទពយសរបត្តិ ណដ្លរាជ្រដាឋ ភបិាលផ្េរឱ្យម្ទពយសរបត្តិ
ណដ្លឃុំ សង្កា ត្រ់កបានផដាយខលួនឯង និងម្ទពយសរបត្តិណដ្ែបានរកពីអំផណាយផ្សង។ រដ្ឋផ េ្រ និងម្បរល់
ឱ្យរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្នូ់វសិទធិកានក់ាប ់និងផម្បើម្បាស់ម្ទពយសរបត្តិស្ថធារែៈរបស់រដ្ឋ និងម្ទពយសរបត្តិ
ឯកជ្នរបស់រដ្ឋរួយចំ្បនួនណដ្លជាអច្បលនវត្ថុ ផហើយសថិត្ផៅកនុងណដ្នសរត្ថកិច្បារបសស់ម្កុរម្បឹកា
នីរយួៗផៅតារការកំែត្រ់បស់រដ្ឋ។ 

 ឃុំ សង្កា ត្់ម្តូ្វរកាការកត្់ម្តាផដាយណែកនូវម្បផភទម្ទពយសរបត្តិតារម្បផភទនីរួយៗនូវ
ពត័្ម៌្ចនដូ្ច្បជា ផលខផរៀង ឬផលខកូដ្ យថ្នម្បផភទ កាលបរផិច្បេទផ េ្រសិទធិផអាយកានក់ាប ់បរមិ្ចែ និង
ត្នរលទីតាងំ ណដ្លម្ទពយសរបត្តិផ ោះទុកដាក ់ឬផម្បើម្បាស់ផៅកនុងបញ្ជ ីម្ទពយសរបត្តិឱ្យបានម្តឹ្រម្តូ្វ។ 

៩.៦ កិចចលទធករមឃ ំ សងកាត់ 

លទធករមសំផៅដ្ល់ការទិញ ឬការរកបាននូវទំនិញ សំែង ់ផសវាករម ឬផសវាទីម្បឹកាតាររយៈ 
វធីិស្ថស្តសតណដ្លម្ចនណច្បងកនុងច្បាបស់ដីពីលទធករមស្ថធារែៈ។ 

កិច្បាលទធករម រឺជាដំ្ផែើ រការលទធករមចាបពី់ផពលផរៀបចំ្បឯកស្ថរផដ្ញនថលរហូត្ដ្ល់ផពលទទួលបាន
ទំនិញ សំែង ់ផសវាករម ឬផសវាទីម្បឹកា។  

៩.៦.១ ផគ្នលការែ៍សំខាន់ៗ ននកិច្បាលទធករម 

− លទធករមសំែង ់លទធករមផសវាករម និងលទធករមទំនិញម្តូ្វអនុវត្ដកនុងលកខែៈរយួណដ្លម្ចន 
− ត្ម្ចល ភាព ម្បសិទធភាព និងសនសសំំនច្ប បំ្ុត្ តារណដ្លអាច្បផធវើផៅបានផដាយធា រុែភាព 
− អនកទទួលការ អនក ត្ល់ផសវាករម និងអនក គ្ត្់្ គង ់ម្តូ្វបាន ដ្ល់ឱ្កាសផសមើៗគ្នន  ផដ្ើរបចូី្បលររួ

ផៅកនុងដំ្ផែើ រការផដ្ញនថល ផម្ការលកខខែឌ យុត្តិធរ ៌និងផសមើភាព 
− លទធ្លននការផដ្ញនថលម្តូ្វ្សពវ្ាយជាស្ថធារែៈ។ 
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៩.៦.២ សម្ចសភាពរែៈករមការលទធករម 

−   ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ ់ជាម្បធាន 
−   សម្ចជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្០់២រូប ជាសម្ចជិ្ក។ 

ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្បំ់ផពញតួ្ ទីជាផលខាធិការឱ្យរែៈករមការលទធករមឃុំ សង្កា ត្។់ 

៩.៦.៣ វធីិស្ថស្តសដលទធករម 

− ការផដ្ញនថលផដាយម្បកួត្ម្បណជ្ងជាចំ្បហ (ជាស្ថធារែៈ) 
− ការសេងត់្នរលកនុងម្សុក។ 

 ការទិញផ្ទេ ល់ ឬការចុ្បោះកិច្បាសនាផ្ទេ ល់ (ការច្បរចាត្នរលផ្ទេ ល់)។ 

៩.៧ សវនករមរែនី និងសវនករមម្បតិបតតិការរបស់ឃ ំ សងកាត់ 

សវនករម រឺសំផៅដ្ល់ការធា ភាពជាកល់ាកម់្តឹ្រម្តូ្វននពត័្ម៌្ចនហិរញ្ញ វត្ថុ វាយត្នរលននការអនុវត្ត
ថវកិារបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់ម្បពន័ធម្របម់្រង និងនីតិ្វធីិ។ ផហើយរបាយការែ៍សវនករមណដ្លម្ចនររួបញ្ាូ លនូវ
រតិ្ផយបល់របស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ម់្តូ្វ្សពវ្ាយជាស្ថធារែៈ។  

រែនី និងម្បតិ្បត្តិការរបស់ឃុំ សង្កា ត្អ់ាច្បម្តូ្វផធវើសវនករមផដាយស្ថថ បន័ជាតិ្ ឬផដាយសវនករម
ឯករាជ្យរនិណរនរដាឋ ភបិាល តារសំែូរពររបស់ម្ចា ស់ជំ្នួយផម្ៅម្បផទស ណដ្ល ដ្ល់ហិរញ្ញបបទនដ្ល់
ឃុំ សង្កា ត្។់ 

 ផរឃុំ ផៅសង្កា ត្ម់្ត្ូវធា ថ្នយនតការម្ត្ួត្ពិនិត្យន្េកនុងណដ្លម្ចនកនុងម្បពន័ធម្របម់្រង ម្ត្ូវបាន
អនុវត្តផដ្ើរបសីផម្រច្បផអាយបានតារផគ្នលផៅដូ្ច្បខាងផម្ការ៖ 

− ធនធានម្តូ្វបានផម្បើម្បាស់ម្សបតារថវកិាណដ្លបានអនុរ័ត្ម្ពរទំងម្សបតារច្បាប់ និង
បទបញ្ហជ ជាធរម្ចន 

− ធនធានម្តូ្វបានទុកដាករ់ត្រ់ត្ ់រនិបាត្ប់ង ់និងរនិផម្បើម្បាស់ខុសផគ្នលការែ៍ 
− ទិនននយ័ហិរញ្ញ វត្ថុពិត្ម្បាកដ្ម្តូ្វបានផរៀបចំ្ប និងលាត្ម្ត្ដាងកនុងរបាយការែ៍។



 

 

ឯកសារទោង 

ម្បពន័ធម្របម់្រង និងលិខិត្បទដាឋ ន កព់ន័ធ 
1. រដ្ឋធរមនុញ្ញ ននម្ពោះរាជាណាច្បម្កករពុជា 

2. ម្កបខែឌ យុទធស្ថស្តសតសតីពីកំណែទម្រងវ់រិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការ ឆ្ន ២ំ០០៥ 

3. ច្បាប់សតីពីការម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់  
4. ច្បាប់សតីពីការផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ផៅកនុងឆ្ន ២ំ០០១ 

5. ច្បាបស់តីពីការម្របម់្រងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  
6. ច្បាប់សតីពីការផបាោះផឆ្ន ត្ផម្ជ្ើសផរ ើសម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ម្កុរម្បឹកាផខត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង 

ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាខែឌ  
7. កមមវធីិជាតិសក្ាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបបបក្បជាធិបចតយយចៅថ្នន ក់ចក្កាមជាតិដំ្ណាក់កាលទី១

(២០១០-២០២០) 

8. ករមវធីិជាតិ្សម្ម្ចប់ការអភិវឌឍតារណបបម្បជាធិបផត្យយផៅថ្នន ក់ផម្ការជាតិ្ដំ្ណាក់កាលទី២ 
(២០២១-២០៣០) 

9. អនុម្កឹត្យផលខ២១៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី១៤ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ សដីពីតួ្ ទី ភារកិច្បា និងទំ ក់ទំនង
ការង្កររបស់ម្កុរម្បឹកា រែៈអភិបាលផខត្ត ម្កុរម្បឹកា រែៈអភិបាលម្កុង និងម្កុរម្បឹកា 
រែៈអភបិាលម្សុក 

10. អនុម្កឹត្យផលខ២២ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី២៥ ណខរី  ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពីការផធវើវរិជ្ឈការអំណាច្ប 
តួ្ ទី និងភារកិច្បាផៅឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់

11. ឯកស្ថរបផច្បាកផទសសដីពីទំ កទំ់នងអនតររដ្ឋបាល និងទំ កទំ់នងន េ្កនុងរដ្ឋបាលសម្ម្ចបម់្កុរម្បឹកា
រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 

បទបញ្ហជ ន្េកនុង និងកិច្បាម្បជំុ្ម្ករុម្បឹកា 

1. ផសច្បកតីណែ ផំលខ០៣២ សែន ចុ្បោះនថៃទី១៦ ណខរថុិ  ឆ្ន ២ំ០២២ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតី
ពីរំរូបទបញ្ហជ ន េ្កនុងថមីរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ 

2. ផសច្បកតីណែ ផំលខ០១៤ សែន ចុ្បោះនថៃទី០៨ ណខរថុិ  ឆ្ន ២ំ០១៧ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតី
ពីផសច្បកតីណែ សំតីពីការផរៀបចំ្បបទបញ្ហជ ន េ្កនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់

3. ម្បកាសផលខ១៥០១ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី០៨ ណខរិថុ  ឆ្ន ២ំ០១៧ និងការណែ ំរួយចំ្បនួនផទៀត្ 
កនុងផគ្នលបំែងផធវើម្បតិ្ភូករមអំណាច្បដ្ល់រដ្ឋបាលរាជ្ធានី ផខត្ត កនុងការចាត្ណ់ច្បងដំ្ផែើ រការនន
កិច្បាម្បជំុ្ផលើកដំ្បូងរបស់ម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្អ់ាែត្តិថមី 

ណ្នការអភវិឌឍន ៍និងករមវធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំល 

1. ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ២៤២៣ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី០៣ ណខកកាដា ឆ្ន ំ២០០៧ សតីពីការកស្ថង
ណ្នការអភវិឌឍនឃុ៍ំ សង្កា ត្ ់និងករមវធីិវនិិផយរឃុំ សង្កា ត្ ់ 

2. ផសច្បកតីណែ ំសតីពីការកស្ថងណ្នការអភិវឌឍន៍ឃុំ សង្កា ត្់ និងករមវធីិវនិិផយរឃុំ សង្កា ត្់ ឆ្ន ំ
២០១៧  

3. ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ០១៤៩ ្កម្ប.ក ចុ្បោះនថៃទី០៧ ណខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០ សតីពីការដាក់ឱ្យ
ផម្បើម្បាស់ផសច្បកតីបំផពញបណនថរផលើផសច្បកតីណែ ំបផច្បាកផទសសតីពីការផរៀបចំ្ប និងការកស្ថងករម
វធីិវនិិផយរបីឆ្ន រំកិំលរាជ្ធានី ផខត្ត ម្កុង ម្សុក ខែឌ  និងឃុំ សង្កា ត្ ់



 

 

4. ផសៀវផៅណែ សំដីពីការអនុវត្តរផម្ម្ចងរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់ឆ្ន ២ំ០០៩ 

ការ្ដល់ផសវាស្ថធារែៈ 
1. អនុម្កឹត្យផលខ២២អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី២៥ ណខរី  ឆ្ន ២ំ០០២ សដីពីការផធវើវរិជ្ឈការអំណាច្ប តួ្

 ទី និងភារកិច្បាផៅឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់

2. ផគ្នលនផយបាយភូរ ិឃុំ សង្កា ត្ម់្ចនសុវត្ថិភាព ឆ្ន ២ំ០២១ 

3. អនុម្កឹត្យផលខ១៨ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី០៨ ណខកុរាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ សដីពីការបផងាើត្យនតការម្ច្បកផច្បញ
ចូ្បលណត្រយួផៅរដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 

4. ផសច្បកដីណែ ផំលខ០១៨ ចុ្បោះនថៃទី១៣ ណខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សដីពីណបប
បទ និងនីតិ្វធីិននការ ដ្ល់ផសវារដ្ឋបាលតារយនតការម្ច្បកផច្បញចូ្បលណត្រយួននរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

5. ផសៀវផៅណែ  ំសដីពីការម្របម់្រងដំ្ផែើ រការអបរ់ឪំពុកម្ចដ យ អាណាពាបាល កនុងការគ្ន ំរនិង
អភវិឌឍនកុ៍ម្ចរតូ្ច្បសម្ម្ចបឃុ់ំ សង្កា ត្ ់ឆ្ន ២ំ០២២ 

6. ផសៀវផៅណែ  ំសដីពីការអនុវត្តសករមភាពផសវាសងគរឃុំ សង្កា ត្ ់ឆ្ន ២ំ០១៨ 

7. ផសៀវផៅជំ្នួយស្ថម រតី្ សដីពីការផលើកករពស់ផសវាសងគរម្បកបផដាយសរធរ ៌ឆ្ន ២ំ០១២ 

8. ផសៀវផៅណែ ំអនុវត្តការង្ករសម្ម្ចប់រែៈកម្ចម ធិការផដាោះម្ស្ថយទំ ស់ឃុំ សង្កា ត្់ ផរៀបចំ្ប
ផដាយម្កសួងរហាន េ្ និងម្កសួងយុត្តិធរ ៌ផច្បញ្ាយផៅនថៃទី២៥ ណខកុរាៈ ឆ្ន ២ំ០១០ 

9. ឯកស្ថរជំ្នួយស្ថម រតី្ សដីពីការផដាោះម្ស្ថយវវិាទផម្ៅម្បព័នធតុ្លាការផៅឃុំ សង្កា ត្ ់ផរៀបចំ្បផដាយ
រែៈករមការនីតិ្ករម និងយុត្តិធរ៌ននម្ពឹទធសភា (នីតិ្កាលទី៣) ផច្បញ្ាយផៅណខរី  ឆ្ន ំ
២០១៧ 

10. អនុម្កឹត្យផលខ៦១ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី២៩ ណខរថុិ  ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពីការបផងាើត្រែៈកម្ចម ធិការ
ម្របម់្រងផម្គ្នោះរហនតរាយ ឃុំ សង្កា ត្ ់ទូទងំម្ពោះរាជាណាច្បម្កករពុជា 

11. ផសច្បកតីណែ អំនុវត្តន៍ផលខ១៨១ រជ្.ររ ចុ្បោះនថៃទី១១ ណខកកាដា ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពីការបផងាើត្រ
ែៈកម្ចម ធិការម្របម់្រងផម្គ្នោះរហនតរាយឃុំ សង្កា ត្ ់ទូទងំម្ពោះរាជាណាច្បម្កករពុជា 

12. ឯកស្ថរណែ  ំសដីពីការ ត្ល់ផសវាស្ថធារែៈម្បកបផដាយអភបិាលកិច្បាលែ និងការផ ល្ើយត្បនឹង
ផយនឌរ័ ឆ្ន ២ំ០២១ 

13. ឯកស្ថរសិកាខ ការ សតី ពីជំ្ ញម្រូបផង្កគ លសម្ម្ចប់ការ ត្ល់ផសវាស្ថធារែៈម្បកបផដាយ
អភបិាលកិច្បាលែ និងការផ ល្ើយត្បនឹងផយនឌរ័ ឆ្ន ២ំ០២១ របស់ម្កសួងរហាន េ្ 

កិច្បាការរដ្ឋបាល 
1. ផសៀវផៅណែ ំសតីពីកិច្បាការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្់ ណដ្លផរៀបផរៀងផដាយអរគ យកដាឋ នរដ្ឋបាល

រូលដាឋ ន ម្កសួងរហាន េ្ ឆ្ន ២ំ០០៥  
2. ផសច្បកដីណែ ផំលខ០៣៥ស.ែ.ន ចុ្បោះនថៃទី១៦ ណខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតី

ពីការផរៀបចំ្បរបាយការែ៍របស់រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 

ការម្របម់្រងបុរគលិក 
1. ម្ពោះរាជ្ម្កឹត្យផលខនស /រកត្ /០៤១៦ /៣៧៣ ចុ្បោះនថៃទី០៤ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីពីលកខនតិកៈ

ផដាយណែកសម្ម្ចបបុ់រគលិករដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្  
2. អនុម្កឹត្យផលខ២២ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី២៥ ណខរ ី ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពីការផធវើវរិជ្ឍការអំណាច្ប តួ្

 ទី និងភារកិច្បាផៅឱ្យម្កុរម្បឹកាឃុំ សង្កា ត្ ់ 



 

 

3. អនុម្កឹត្យផលខ២៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី១០ ណខកុរាៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីពីការម្រប់ម្រង និងការផម្បើ
ម្បាស់រស្តនតីជាបកិ់ច្បាសនា 

4. ផសច្បកតីណែ ំផលខ០៥៥ សែន ចុ្បោះនថៃទី២៤ ណខធនូ  ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីការ
ផម្ជ្ើសផរ ើសបុរគលិកផម្ៅម្កបខែ័ឌ របស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

5. អនុម្កឹត្យផលខ៥៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី១ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២០១៦ សតីពីការម្របម់្រងវត្តម្ចនរស្តនតីរាជ្
ការសីុវលិ និងរស្តនតីជាបកិ់ច្បាសនា 

6. ម្បកាសផលខ១៣២៩ ម្ប.ក ចុ្បោះនថៃទី១៩ ណខធនូ ឆ្ន ២ំ០០១ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីតួ្ ទី ភារ
កិច្បា និងសិទធិរបស់ផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់

7. ផសច្បកតីណែ ផំលខ០០១ សែន ចុ្បោះនថៃទី២៧ ណខរករា ឆ្ន ២ំ០០៤ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពីនី
តី្វធីិ និងសរត្ថកិច្បាណត្ងតាងំ និងផ្ទល ស់បតូរផសមៀនឃុំ សង្កា ត្ ់

8. ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ០០២ សហវ.ម្បក ចុ្បោះនថៃទី០៤ ណខរករា ឆ្ន ២ំ០២២ របស់ម្កសួងផសដ្ឋ
កិច្បានិងហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្កសួងរហាន េ្ សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើស និងការកំែត្់តួ្ ទី និងភារកិច្បារបស់
ជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

9. ម្បកាសផលខ៣៨៤០ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២២ ណខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២០ សតីពីការផរៀបចំ្ប និងការម្បម្ពឹត្តផៅ
ននរែៈករមធិការទទួលបនេុកកិច្បាការ រ ីនិងកុម្ចរឃុំ សង្កា ត្ ់

10. ផសច្បកតីណែ ំផលខ០០៤ សែន ចុ្បោះនថៃទី១៧ ណខរី  ឆ្ន ២ំ០០៦ របស់ម្កសួងរហាន េ្ សតីពី
ណបបបទ នីតិ្វធីិ ននការផម្ជ្ើសផរ ើសផរភូរិ ការចូ្បលកាន់តំ្ណែង ការផ្ទល ស់បតូរផរភូរិ ការណត្ងតាំង 

ជំ្នួយការផរភូរ ិនិងតួ្ ទីភារកិច្បា រផបៀបរបបផធវើការង្កររបស់ភូរ ិ

11. ម្បកាសផលខ៦៦០៦ ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២៦ ណខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពីការអភវិឌឍសរត្ថភាពរបស់រ
ស្តនតីរាជ្ការសីុវលិម្កសួងរហាន េ្ និងផៅរដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 

ការម្របម់្រងហិរញ្ញ វតថុ និងលទធករម 
1. ច្បាបស់តីពីរបបហិរញ្ញ វត្ថុ និងការម្របម់្រងម្ទពយសរបត្តិរបស់រដ្ឋបាលថ្នន កផ់ម្ការជាតិ្ 

2. អនុម្កឹត្យផលខ២៦ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី០២ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពីម្បពន័ធម្របម់្រងហិរញ្ញ វត្ថុ
ឃុំ សង្កា ត្ ់

3. ម្បកាសអនតរម្កសួងផលខ០០២ សហវ.ម្បក សតីពីការផម្ជ្ើសផរ ើស និងការកំែត្់តួ្ ទី និងភារ
កិច្បារបស់ជំ្នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់

4. អនុម្កឹត្យផលខ៥១ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃទី១១ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពីការផ េ្រធនធានពីថវកិារដ្ឋ
ជូ្នរូលនិធិឃុំ សង្កា ត្ ់សម្ម្ចបថិ់រផវលា ០៥ឆ្ន  ំពីឆ្ន ២ំ០១៩ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២៣ 

5. អនុម្កឹត្យផលខ១២១ អនម្ក.បក ចុ្បោះនថៃ២១ ណខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ សតីពីការផ េ្រធនធានបណនថរពី
ថវកិារដ្ឋជូ្នរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ ់សម្ម្ចបចំ់្បណាយអភវិឌឍនរូ៍លដាឋ ន ទំហំធនធានបណនថរណដ្លម្តូ្វ
ត្ល់ជូ្នរដ្ឋបាលឃុំ សង្កា ត្ស់ម្ម្ចបថិ់រផវលា០៤ឆ្ន  ំចាបពី់ឆ្ន ២ំ០២០ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២៣ 

6. ម្បកាសណែ ផំលខ២៣១ ស.ហ.វ.ម្បក ចុ្បោះនថៃទី២៩ ណខផរស្ថ ឆ្ន ២ំ០០៥ របស់ម្កសួងផសដ្ឋ
កិច្បានិងហិរញ្ញ វត្ថុ សតីពីការង្ករលទធករមរបស់ឃុំ សង្កា ត្ ់


