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ករមវ ិ្ ីជាតិ្  
២០១០-២០១៩ 

ការរបាឹះរឆ្ន ត្ ឃុ ំ
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សងាា ត្(់៤) 

 

ជ្ំពូរទី១ 

ទិដ្ឋភាពទូទៅផ្នការក្រប់ក្រងរដ្ឋបាលក្រុង 

វរិជ្ឈការរៅករពុជាបានចាប់រផ្តីរអនុវត្តរៅកនុងណសកុរភៈ ឆ្ន ២ំ០០២ តាររយ្ៈការរបាឹះរឆ្ន ត្
រម្ជី្សររសីរោយ្ផ្ទា ល់ម្កុរម្បឹកាឃុ ំសងាា ត់្ជារលីកដំ្បូងជាម្បវត្តិសាស្រសតរៅកនុងឃុ ំសងាា ត់្ទងំ១៦២១ 
រៅទូទងំម្បរទស រោយ្ណផ្ែកតារចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលឃុ ំសងាា ត់្ និងចាប់សតីពីការរបាឹះរឆ្ន ត្
រម្ជី្សររសីម្កុរម្បឹកាឃុ ំសងាា ត់្ ណដ្លបានម្បកាសោក់ឱ្យរម្បីម្បាស់រៅកនុងឆ្ន ២ំ០០១។ កំណែទម្រង់
រៅថ្នន ក់ឃុ ំសងាា ត់្បាននារំកនូវសរិទធផ្លជាវជិ្ាានទងំណផ្នករូល្ននរោបាយ្ និងរូល្នសងគរ 
ណដ្លជាកតាត រលីកទឹកចិត្ត និងជំ្រុញឱ្យរាជ្រោឋ ភិបាលករពុជាានការតាងំចិត្តសពស់ កនុងការពម្ងឹងពម្ងីក
ការអនុវត្តររលនរោបាយ្វរិជ្ឈការរនឹះឱ្យកាន់ណត្សុីជ្រម្ៅណថររទៀត្។ កនុងឆ្ន ២ំ០០៥ រាជ្រោឋ ភិបាល
ករពុជាអាែត្តិទី៣ បានអនុរ័ត្ម្កបស័ែឌ យុ្ទធសាស្រសតសតីពីកំណែទម្រង់វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការ 
រោយ្បានកំែត់្ររលបំែងជាយុ្ទធសាស្រសតចំននួពីរ គឺការពម្ងឹង និងពម្ងីកលទធិម្បជា្ិបរត្យ្យរៅ
រូលោឋ ន និងការជំ្រុញកិចចអភិវឌ្ឍន៍រូលោឋ ន និងការកាត់្បនថយ្ភាពម្កីម្ក។ 

ណផ្ែករលីម្កបស័ែឌ យុ្ទធសាស្រសតរនឹះ ចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  
និងចាប់សតីពីការរបាឹះរឆ្ន ត្រម្ជី្សររសីម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ម្កុរម្បឹការសត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកា
ម្សុក ម្កុរម្បឹកាសែឌ  ម្តូ្វបានររៀបចំ និងម្បកាសោក់ឱ្យរម្បីម្បាស់រៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៨។ រៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៩ 
ម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ម្កុរម្បឹការសត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាសែឌ ម្តូ្វបាន
របាឹះរឆ្ន ត្រម្ជី្សររសី (អាែត្តិទី១) រោយ្សាជិ្កម្កុរម្បឹកាឃុ ំនិងម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្រៅកនុងណដ្នដី្
ននរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ ណដ្លឃុ ំសងាា ត់្រនាឹះតាងំរៅ។  

ខាងរម្ការរនឹះ គឺជាម្កបស័ែឌ រពលរវលាននដំ្រែីរការអនុវត្តកំណែទម្រង់វរិជ្ឈការ និងវសិហ
រជ្ឈការរៅករពុជា។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

០២ ០១ 

ចាបម់្គបម់្គង និង
របាឹះរឆ្ន ត្ឃុ ំសងាា ត្ ់ 

ម្កបសែ័ឌ យុ្ទធសាស្រសត  
សតីពីកំណែទម្រងD់&D 

របាឹះរឆ្ន ត្ ធានី រសត្ត 
ម្កុង ម្សុក សែឌ (១) 

០៩ ១៩ 

ចាបម់្គបម់្គង និងរបាឹះរឆ្ន ត្ 
រាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែ័ឌ   
  

យុ្ទធសាស្រសតចតុ្រកាែទ១ី 

០៣ 
យុ្ទធសាស្រសតចតុ្រកាែទ២ី យុ្ទធសាស្រសតចតុ្រកាែទ៣ី 

១០ ០៥ ១៧ ០៧ 

ការរបាឹះរឆ្ន ត្ ឃុ ំ
សងាា ត្(់៣) 

 

១៨ 

របាឹះរឆ្ន ត្ ធានី រសត្ត 
ម្កុង ម្សុក សែឌ (២) 

១៤ 

យុ្ទធសាស្រសតចតុ្រកាែទ៤ី 

០៨ ២៣ 

របាឹះរឆ្ន ត្ ធានី រសត្ត 
ម្កុង ម្សុក សែឌ (៣) 

១២ ១៣ 
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 ជំ្ពូករនឹះ ររៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពទូរៅននការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលម្កុង រោយ្រផ្ទត ត្សំខាន់រលីចំែុច 
ដូ្ចខាងរម្ការ៖  

 កំណែទម្រង់វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការ 
 ការររៀបចំម្បព័នធរដ្ឋបាលរៅករពុជា 

 រចនាសរព័នធរដ្ឋបាលម្កុង 

 ទំនាក់ទំនងអនតររដ្ឋបាល 

 ណសែគែរនយ្យភាព។



 

 

 

 

 

 

 

 

១ 
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១ 

រំបែទក្មង ់វិមជ្ឈការ និងវសិមមជ្ឈការ 

កនុងម្កបស័ែឌ ររលនរោបាយ្ ចាប់ និងលិសិត្បទោឋ គតិ្យុ្ត្តនានារៅករពុជា ពាកយថ្ន 
«វរិជ្ឈការ» និង «វសិហរជ្ឈការ» ម្តូ្វបានកំែត់្និយ្រន័យ្ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

វមិជឈការ គឺជាការណដ្លរាជ្រោឋ ភិបាលម្បគល់ឱ្យម្កុរម្បឹកានូវភាពជាាច ស់រលីរុសងារ សិទធិ
អំណាច និង្នធាន រដី្របីរ្ី្យ្ត្បរៅនឹងរសចកតីម្តូ្វការរបស់រូលោឋ ន រហីយ្ម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវាន
គែរនយ្យភាពចំរពាឹះម្បជាពលរដ្ឋរូលោឋ នរលីបញ្ជា ទងំរនឹះ។ កនុងន័យ្រនឹះ រាល់កិចចការនានាណដ្ល
បានរ វ្ីវរិជ្ឈការរៅឱ្យម្កុរម្បឹកាាន្នាា នុសិទធិរពញរលញកនុងការម្គប់ម្គង និងចាត្់ណចងកិចចការ
ទងំរនាឹះរៅរូលោឋ នរបស់សួ្ន។ ទនាឹររនឹះ ម្កុរម្បឹកាក៏ជាអនកទទលួសុសម្តូ្វរោយ្ផ្ទា ល់រលីការអនុវត្ត
កិចចការទងំរនាឹះផ្ងណដ្រ។ 

វសិហមជឈការ  គឺជាការណដ្លរាជ្រោឋ ភិបាល ឬម្កសួង សាថ ប័នរបស់រាជ្រោឋ ភិបាលរ វ្ីម្បតិ្ភូករម
រុសងារ សិទធិអំណាច និង្នធានរៅអងគភាពរម្ការបងាគ ប់ ឬរៅម្កុរម្បឹកាម្បរភទណារួយ្ រដី្របី
អនុវត្តកនុងនាររាជ្រោឋ ភិបាល ឬម្កសួង សាថ ប័ន។ អងគភាព ឬម្កុរម្បឹការនាឹះម្តូ្វានគែរនយ្យភាព
ចំរពាឹះរាជ្រោឋ ភិបាល ឬ ម្កសួង សាថ ប័នណដ្លបានរ វ្ីម្បតិ្ភូករមរនាឹះ។ កនុងករែីរនឹះ ម្កុរម្បឹកាអនុវត្ត
កិចចការទងំរនាឹះតារការណែនា ំឬចងែុលបងាា ញពីរាជ្រោឋ ភិបាល ឬម្កសួង សាថ ប័ន រហយី្ការទទលួសុស
ម្តូ្វចុងរម្កាយ្ចំរពាឹះការអនុវត្តកិចចការទងំរនឹះរៅណត្ជារបស់រាជ្រោឋ ភិបាល ឬម្កសួង សាថ ប័នណដ្លបាន
រ វ្ីម្បតិ្ភូករមដ្ណដ្ល។ 

កំណែទម្រង់វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការរៅករពុជាានររលបំែងជាយុ្ទធសាស្រសរ០២ គឺ៖ 

• ពម្ងឹងពម្ងីកលទធិម្បជា្ិបរត្យ្យរសរពីហុបកែរៅរូលោឋ ន 
• រលីកករពស់ការអភិវឌ្ឍរសដ្ឋកិចច និងសងគរ និងជំ្រុញកិចចអភិវឌ្ឍរូលោឋ ន និងការកាត់្
បនថយ្ភាពម្កីម្កតាររយ្ៈការបងាលកខែៈឱ្យម្បជាពលរដ្ឋចូលររួកនុងការរ វ្ីរសចករសីរម្រច
ចិត្រទក់ទងនឹងត្ម្រូវការចាបំាច់នានារៅរូលោឋ ន សំរៅរលីកករពស់ភាពជាាច ស់របស់
សហគរន៍រូលោឋ ន។  

  រដី្របីរ្ី្យ្ត្បរៅនឹងររលបំែងជាយុ្ទធសាស្រសរខាងរលី កំណែទម្រង់ចាំបាច់ម្តូ្វររៀបចំ
ឱ្យានរចនាសរព័នធ និងម្បព័នធអភិបាលកិចចរៅថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ណដ្លានលកខែៈដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

• ធានាឱ្យានការអភិវឌ្ឍម្បកបរោយ្និរនររភាពទូលំទូលាយ្ សំរៅពម្ងឹងរូលោឋ នម្គឹឹះ
សម្ាប់រសឿនរសដ្ឋកិចចរៅរូលោឋ ន 

• ធានាឱ្យម្បជាពលរដ្ឋម្គប់រូបានឱ្កាសរសមីរន កនុងការចូលររួររៀបចំ និងអនុវត្រណផ្នការ
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អភិវឌ្ឍន៍រូលោឋ នរបស់សួ្ន  
• បរងាីត្នូវបរោិកាសម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព សម្ាប់ម្គប់ម្គង្នធាន្រមជាតិ្ និង
សម្ាប់ការផ្រល់រសវាសាធារែៈម្បកបរោយ្គុែភាព  រដ្ីរបីរ្ី្យ្ត្បរៅនឹង
រសចករីម្តូ្វការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ និងកាត់្បនថយ្ភាពម្កីម្ក រោយ្រផ្ទរ ត្ការយ្កចិត្រ
ទុកោក់រៅរលីជ្នម្កីម្ក និងម្កុរជ្នងាយ្រងរម្រឹះ ររួាន ស្រសរី កុារ ជ្នពិការ យុ្វជ្ន 
ជ្នជាតិ្រដី្រភាគតិ្ច។ 

ជាររួ កនុងការអនុវត្តនរោបាយ្វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការ រាជ្រោឋ ភិបាលករពុជាានទសែន
វស័ិយ្ រដី្របីជំ្រុញឱ្យការម្គប់ម្គងរៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ម្តូ្វបានរ វ្ីរ ីងតារររលការែ៍នន
រដ្ឋបាលឯកភាព សំរៅបរងាីត្ ជំ្រុញ និងរ វ្ីឱ្យានចីរភាពដ្ល់ការអភិវឌ្ឍតារណបបម្បជា្ិបរត្យ្យរៅថ្នន ក់
រម្ការជាតិ្ដូ្ចណដ្លបានកំែត់្រៅកនុងចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្កុង សែឌ ។ 

ការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលម្កុងតារររលការែ៍រដ្ឋបាលឯកភាព សំរៅរលីការររៀបចំឱ្យាន
ម្កុរម្បឹការៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ម្កុង ណដ្លអាចាច ស់ការកនុងការម្គប់ម្គង ចាត់្ណចងរុសងារ និង្នធាន 
រាប់ទងំហរិញ្ញវត្ថុ បុគគលិក ម្ទពយសរបត្តិរបស់សួ្ន រហយី្ម្កុរម្បឹកានីរយួ្ៗរនាឹះានសរត្ថភាពសម្រប
សម្រួលម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព នូវសករមភាពននការផ្តល់រសវាករម និងការអភិវឌ្ឍរផ្ែងៗរទៀត្ណដ្ល
ានរៅកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន ររួទងំការផ្តល់រសវាករម និងការអភិវឌ្ឍ ណដ្លរ វ្ីរ ងីរោយ្ម្កសួង 
សាថ ប័ននានារបស់រាជ្រោឋ ភិបាល រដី្របរី្ី្យ្ត្បរសចកតីម្តូ្វការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋរៅរូលោន ន។  

 ការអភិវឌ្ឍតារណបបម្បជា្ិបរត្យ្យ សំរៅរលីកិចចអភិវឌ្ឍន៍ណដ្លម្តូ្វរ វ្ី រ ីងម្សបតារ
ររលការែ៍ ០៨ោ៉ា ង ដូ្ចខាងរម្ការ៖  

• ភាពជាតំ្ណាងសាធារែៈ 
ការរបាឹះរឆ្ន ត្រម្ជី្សររសីម្កុរម្បឹកាម្គប់ថ្នន ក់រៅថ្នន ក់រម្ការជាត្ិ តារររលការែ៍
ននការរបាឹះរឆ្ន ត្តារណបបម្បជា្ិបរត្យ្យរសរពីហុបកែ គឺជាការផ្តល់ភាពជាតំ្ណាង
សាធារែៈដ្ល់ម្កុរម្បឹកាជាប់រឆ្ន ត្ម្គប់លំោប់ថ្នន ក់ននរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។ 
ម្កុរម្បឹកានីរួយ្ៗម្តូ្វរ វ្ីសករមភាពនានាកនុងនារផ្លម្បរោជ្ន៍ និងរសចកតីម្តូ្វការ
របស់ម្បជាពលរដ្ឋទំងអស់កនុងរូលោឋ នរបស់សួ្នរោយ្រិនររសីរអីងខាងនិនាន ការ
នរោបាយ្ ពែ៌សរបុរ ពូជ្សាសន៍ ជ្នជាតិ្ ជំ្រនឿសាសនា និងម្ទពយ្នរ យី្។  

• សវយ័្ភាពរបស់រូលោឋ ន 
សវ័យ្ភាពរូលោឋ នានន័យ្ថ្ន រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ានសិទធិរ វ្ីរសចកតីសរម្រច 
និងអនុវត្តរសចកតីសរម្រចរបស់សួ្ន រដី្របីផ្លម្បរោជ្ន៍ និងរសចកតីម្ត្ូវការរបស់
ម្បជាពលរដ្ឋទងំអស់រៅរូលោឋ នរបស់សួ្ន។ 
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• ការពិរម្រឹះរោបល់ និងការចូលររួ 
ការពិរម្រឹះរោបល់ និងការចូលររួគឺជាកិចចដំ្រែីរការដ៏្សំខាន់សម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់
រម្ការជាតិ្ណសវងយ្ល់អំពីបំែងម្បាថ្នន  និងរសចកតីម្តូ្វការរបស់សហគរន៍រផ្ែងៗរន
កនុងរូលោឋ នរបស់សួ្ន រដី្របរីដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ោក់បញ្ចូ លនូវផ្លម្បរោជ្ន៍ និង
រសចកតីម្តូ្វការណដ្លានលកខែៈរផ្ែងៗរន រៅរូលោឋ ន ដូ្ចជា ត្ម្រូវការរបស់ស្រសតី 
កុារ យុ្វជ្ន រនុសែចាស់ជ្រា ជ្នជាតិ្ ជ្នម្កីម្ក ជារដី្រ រៅកនុងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ និង
ករមវ ិ្ ីវនិិរោគរបស់សួ្ន សំរៅរ្ី្យ្ត្បបានកាន់ណត្លែម្បរសីររៅនឹងផ្លម្បរោជ្ន៍ 
និងរសចកតីម្តូ្វការជាក់ណសតងរបស់ម្បជាពលរដ្ឋទងំអស់រៅកនុងរូលោឋ នរបស់សួ្ន។ 

• ការរ្ី្យ្ត្ប និងគែរនយ្យភាព 
កនុងនារជាត្ំណាងរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ ម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវរ្ី្យ្ត្បចំរពាឹះរសចកតីម្តូ្វការ
របស់ម្បជាពលរដ្ឋសួ្នកនុងការរ វ្ីររលនរោបាយ្ រសចកតីសរម្រចចិត្ត សករមភាព និង
ការបំរពញការងាររបស់សួ្នម្បកបរោយ្ការទទួលសុសម្តូ្វនូវអវីណដ្លសួ្នបានអនុវត្ត។
ម្កុរម្បឹកាក៏ទទលួសុសម្តូ្វផ្ងណដ្រចំរពាឹះរាជ្រោឋ ភិបាលកនុងការម្បតិ្បត្តិតាររដ្ឋ្រមនុញ្ញ 
និងចាប់នានា។ 

• ការរលកីករពស់គុែភាពជី្វតិ្របស់ម្បជាជ្នរៅកនុងរូលោឋ ន 
គឺជាកិចចសិត្សំម្បឹងណម្បង រដី្របបីរងាីត្ និងរ វ្ីឱ្យាននិរនតភាពនូវបរោិកាសម្បកបរោយ្
សនតិភាព សុវត្ថិភាព និងសុសុាលភាពតាររយ្ៈការរលីកករពស់ការអភិវឌ្ឍសងគរ រសដ្ឋកិចច 
និងរលីកករពស់ផ្ទសុកភាព និងគុែភាពជី្វតិ្ននម្បជាពលរដ្ឋកនុងរូលោឋ ន។ ត្ម្រូវការ
របស់ម្បជាពលរដ្ឋានលកខែៈរផ្ែងៗរន រៅតារសហគរន៍ និងម្កុរម្បជាពលរដ្ឋ
ណដ្លានដូ្ចជាយុ្វជ្ន ស្រសតី កុារ ជ្នពិការ ចាស់ជ្រា ជ្នជាតិ្រដី្រភាគតិ្ច ម្កុរជ្នម្កីម្ក
ជារដី្រ រហតុ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វសិត្សំណសវងយ្ល់ឱ្យបានម្គប់ម្ជុ្ងរម្ជាយ្ពីត្ម្រូវការ
រផ្ែងៗរន របស់អនកទងំរនាឹះ តាររយ្ៈការរលីកករពស់ ការពិរម្រឹះរោបល់ និងការ
ចូលររួ។ ទនាឹររនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វសិត្សំរម្បីម្បាស់្នធានដ៏្ានកម្រិត្របស់សួ្នឱ្យាន
ម្បសិទធភាព រដី្របរី្ី្យ្ត្បរៅនឹងត្ម្រូវការទងំរនាឹះ។  

• ការរលកីសាួយ្សរ្រ៌ 
ជាររលការែ៍ ទនាឹរនឹងការរលីកករពស់ការរ្ី្យ្ត្ប គែរនយ្យភាព និងការរលីក
ករពស់គុែភាពជី្វតិ្របស់ម្បជាពលរដ្ឋ រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្នីរយួ្ៗម្តូ្វសិត្សំរលីក
សាួយ្សរ្រ៌សងគរកនុងរូលោឋ នរបស់សួ្នផ្ងណដ្រ។ ការរលីកសាួយ្សរ្រ៌សងគរ គឺជា
កិចចដំ្រែីរការណដ្លត្ម្រូវឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ម្បឹងណម្បងធានាឱ្យានការពិរម្រឹះ
រោបល់ ការចូលររួកាន់ណត្សុីជ្រម្ៅជារួយ្ម្កុររផ្ែងៗរន ដូ្ចជាស្រសតី កុារ ម្កុរជ្ន
ងាយ្រងរម្រឹះ សហគរន៍ម្កីម្ក ជ្នជាតិ្ភាគតិ្ច។ល។ សំរៅរ វ្ីការផ្តល់រសវា និងការ
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អភិវឌ្ឍ រ្ី្យ្ត្បត្ម្រូវការចំរពាឹះម្កុរជ្នទងំរនាឹះ។ កនុងន័យ្រនឹះ ការផ្តល់រសវា និង
ការអភិវឌ្ឍម្តូ្វណត្រផ្ទត ត្ការយ្កចិត្តទុកោក់ជាចរបងដ្ល់ម្កុរជ្នខាងរលីរនឹះ រដី្របឱី្យ
ម្កុរជ្នទងំរនឹះទទលួបាននូវឱ្កាសកាន់ណត្រម្ចីនអត្ថម្បរោជ្ន៍កាន់ណត្រម្ចីន ពីការផ្តល់
រសវា និងការអភិវឌ្ឍកនុងរូលោឋ នរបស់សួ្ន។ 

• ត្ា្ភាព និងសុចរតិ្ភាព 
ត្ា្ភាព និងសុចរតិ្ភាព គឺជាររលការែ៍សនូល ននអភិបាលកិចចលែ។ កំណែទម្រង់
វរិជ្ឈការ និងវសិហរជ្ឈការតារររលការែ៍ននការអភិវឌ្ឍតារណបបម្បជា្ិបរត្យ្យ
រៅថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ម្តូ្វធានាររៀបចំសាថ ប័នរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ម្គប់ថ្នន ក់ ជាសាថ ប័ន
ម្បកបរោយ្ត្រ្ភាព និងានសុចរតិ្ភាព។ ជាម្កឹត្យម្ករ ត្ា្ភាព និងសុចរតិ្ភាព
រិនអាចរកីត្រ ីងរោយ្ឯកឯងបានរ ីយ្។ ត្ា្ភាព និងសុចរតិ្ភាពទរទរម្តូ្វ
ររៀបចំឱ្យានរចនាសរព័នធ ម្បព័នធ និងនីតិ្វ ិ្ ីចាស់លាស់សម្ាប់សាថ ប័ននីរួយ្ៗ រហយី្
ថ្នន ក់ដឹ្កនានំនសាថ ប័នរនាឹះម្តូ្វានការរបតជាា ចិត្តកនុងការកសាងសាថ ប័នរបស់សួ្នម្បកប
រោយ្ត្រ្ភាព និងសុចរតិ្ភាព។ កនុងន័យ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាលម្តូ្វាន
ការរបតជាា ចិត្តកសាងរដ្ឋបាលរបស់សួ្នឱ្យក្ាយ្ជារដ្ឋបាលណដ្លានលកខែៈរបីកចំហ 
ានត្ា្ភាព រោយ្ម្តូ្វធានាឱ្យបានថ្ន សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្គប់ៗរូប អភិបាល 
អភិបាលរង រស្រនតី បុគគលិកទងំអស់ម្តូ្វបំរពញការងារម្បកបរោយ្ត្ា្ភាព និងម្តូ្វ
ម្បកាន់យ្កររលការែ៍សុចរតិ្ភាពកនុងការបំរពញការងារ ការផ្តល់រសវា និងការអភិវឌ្ឍ
កនុងរូលោឋ នរបស់សួ្ន។ កិចចម្បជំុ្ជាសាធារែៈរបស់ម្កុរម្បឹកា ការម្បជំុ្គែៈអភិបាល 
ការកសាងររបៀបរ វ្ីការជាម្កុរកនុងម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាល និងរស្រនតីននរដ្ឋបាល
របស់សួ្ន ការររៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធម្តួ្ត្ពិនិត្យការងារនផ្ាកនុងសម្ាប់រដ្ឋបាល
ថ្នន ក់រម្ការជាតិ្នីរួយ្ៗ ការររៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តម្បព័នធម្តួ្ត្ពិនិត្យការងារនផ្ាកនុង
សម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្នីរួយ្ៗ ការររៀបចំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តនូវម្បព័នធសវនករម
នផ្ាកនុង នផ្ារម្ៅ និងម្បព័នធនីតិ្វ ិ្ ីនានាជារម្ចីនណដ្លបានោក់ឱ្យរម្បីម្បាស់កន្ងរករនឹះ 
គឺានររលបំែងរមំ្ទដ្ល់ការរលីកករពស់ត្ា្ភាព និងសុចរតិ្ភាពរបស់រដ្ឋបាល
ថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។  

• វធិានការម្បឆ្ងំអំរពីពុករលយួ្ និងការររំលាភអំណាច 
ការម្បយុ្ទធម្បឆ្ងំអំរពីពុករលួយ្ និងការររំលាភអំណាច គឺជាកាត្ពវកិចចរបស់សាថ ប័ន
សាធារែៈម្គប់ថ្នន ក់ ណផ្នកឯកជ្ន សងគរសុីវលិ និងម្បជាពលរដ្ឋម្គប់ៗរូប សំរៅ
កសាងសងគររយួ្ម្បកបរោយ្ភាពសាែ ត្សែំ និងយុ្ត្តិ្រ៌ រដី្របធីានាឱ្យានការអភិវឌ្ឍ
សងគរម្បកបរោយ្ចីរភាព និងសរ្រ៌។  

ម្ពឹះរាជាណាចម្កករពុជាបានោក់រចញនូវចាប់សតីពីការម្បឆ្ងំអំរពីពុករលួយ្ នាណស



ជពូំរទី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការម្ររប់ម្ររងរដ្ឋបាលម្ររុង   ១ រណំែទម្រមង់វមិជឈការ ៃិងវសិហមជឈការ 
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ររសា ឆ្ន ២ំ០១០។ រលីរូលោឋ នននចាប់រនឹះ ករពុជាកំពុងចាត់្វធិានការតារម្គប់រូបភាព
រដី្របមី្បយុ្ទធម្បឆ្ងំអំរពីពុករលួយ្កនុងសងគរទងំរូល។ 

រដ្ឋបាលម្គប់ថ្នន ក់រៅថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ជារដ្ឋបាលណដ្លរកីត្រចញពីការរបាឹះរឆ្ន ត្ម្តូ្វ
ានគែរនយ្យភាពរោយ្ផ្ទា ល់ចំរពាឹះម្បជាពលរដ្ឋរបស់សួ្ន រហតុ្រនឹះ រដ្ឋបាលនីរយួ្ៗ
ម្តូ្វោក់រចញនូវវធិានការម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព និងានភាពសកតិសិទធិកនុងការម្បយុ្ទធ
ម្បឆ្ងំអំរពីពុករលួយ្តារម្គប់រូបភាពកនុងសាថ ប័នរបស់សួ្ន។ ទនាឹរនឹងការោក់រចញ
នូវវធិានការម្បយុ្ទធម្បឆ្ងំអំរពីពុករលួយ្រៅកនុងសាថ ប័នរបស់សួ្ន រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការ
ជាតិ្នីរួយ្ៗក៏ម្តូ្វសហការចូលររួកនុងការម្បយុ្ទធម្បឆ្ងំអំរពីពុករលួយ្ណដ្លរកីត្ាន
រ ងីកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្នផ្ងណដ្រ។ វធិានការទងំរនឹះ ម្តូ្វធានាឱ្យានការចូល
ររួពីណផ្នកឯកជ្ន សងគរសីុវលិ និងម្បជាពលរដ្ឋទងំរូលផ្ងណដ្រ។ ទនាឹររនឹះ រដ្ឋបាល
ថ្នន ក់រម្ការជាតិ្នីរយួ្ៗក៏ម្តូ្វចាត់្វធិានការចំរពាឹះសករមភាពររំលាភអំណាច ណដ្លរកីត្
ានកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន។ ាម្តា៤៨ ននចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី 
រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  បានគូសបញ្ជា ក់ោ៉ា ងចាស់អំពីនិយ្រន័យ្ និងសករមភាពនានា
ណដ្លកំែត់្ថ្នជា “ការររំលាភអំណាច” រហយី្ចាប់ក៏បានចងែុលបងាា ញនូវវធិានសម្ាប់
រោឹះម្សាយ្កនុងករែីានសករមភាពររំលាភអំណាចរកីត្ានកនុងណដ្នសរត្ថកិចច
របស់សួ្ន។  

           សរុបរកវញិ ររលការែ៍ទងំ០៨រនឹះានទំនាក់ទំនងផ្ារភាា ប់រន  និងជ្ឹះឥទធិពលឱ្យរន រៅ
វញិរៅរក។ ភាពទន់រសាយ្កនុងការអនុវត្តសាសធាតុ្ណារយួ្ ឬរយួ្ចំននួ ឬការសកខានរិនបាន
ោក់បញ្ចូ លនូវសាសធាតុ្ណារយួ្ ឬរយួ្ចំននួកនុងកិចចដំ្រែីរការននកំណែទម្រង់នឹងជ្ឹះឥទធិពលរិន
លរែដ្ល់សាសធាតុ្រផ្ែងៗរទៀត្ រហយី្រ វ្ីឱ្យប៉ាឹះពាល់ដ្ល់ចីរភាពននដំ្រែីរការកំណែទម្រង់ទងំរូល។ 



  

 

 

 

 

 

 

 

២ 
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២ 

ការទរៀបច្ំក្បព័នធរដ្ឋបាលទៅរមពជុា 

  រម្កាយ្ការរបាឹះរឆ្ន ត្រម្ជី្សររសីម្កុរម្បឹកាឃុ ំសងាា ត់្ និងម្កុរម្បឹការាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក 
សែឌ  រៅកនុងឆ្ន ២ំ០០២ និងឆ្ន ២ំ០០៩ រចនាសរព័នធ និងម្បព័នធម្គប់ម្គងរៅរដ្ឋបាលឃុំ សងាា ត់្ 
និងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  ម្តូ្វបានររៀបចំរ ងីវញិ ម្សបតារចាប់សតីពីការម្គប់ម្គង
រដ្ឋបាលឃុំ សងាា ត់្ និងចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ ។ រដ្ឋបាល
រាជ្ធានី រដ្ឋបាលរសត្ត រដ្ឋបាលម្កុង រដ្ឋបាលម្សុក រដ្ឋបាលសែឌ  រដ្ឋបាលឃុ ំនិងរដ្ឋបាលសងាា ត់្នីរយួ្ៗ 
បានក្ាយ្ជានីតិ្បុគគលណដ្លានម្កុរម្បឹកាជាតំ្ណាងរកីត្រ ីងពីការរបាឹះរឆ្ន ត្ផ្ទា ល់និងរិនផ្ទា ល់ 
និងាន្នាា នុសិទធិកនុងការម្គប់ម្គងចាត់្ណចងកិចចការនានារៅរូលោឋ នរបស់សួ្ន រដី្របរី្ី្យ្ត្បរសចកតី
ម្តូ្វការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ និងអភិវឌ្ឍរូលោឋ នម្បកបរោយ្ភាពរ្ី្យ្ត្ប ម្បសិទធភាព និរនតភាព សរ្រ៌ 
និងបរោិប័នន។ 

            បចចុបបនន ម្បព័នធម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ម្តូ្វបានណចករចញជា០២ម្បរភទគឺ ៖ 

• ម្បព័នធរដ្ឋបាលរសត្ត ណដ្លានចរតិ្លកខែៈជារដ្ឋបាលតំ្បន់  

• ម្បព័នធរដ្ឋបាលរូលោឋ ន ណដ្លររួាន ម្បព័នធ០២ថ្នន ក់ និងម្បព័នធ០៣ថ្នន ក់។ ម្បព័នធ០២
ថ្នន ក់៖ ម្សុក-ឃុ ំ និងសងាា ត់្(បចចុបបននសងាា ត់្កនុងម្សុកពំុទន់ាន) និងម្កុង-សងាា ត់្។ 
ម្បព័នធ០៣ថ្នន ក់៖ រាជ្ធានី-សែឌ -សងាា ត់្ (រាជ្ធានីជាម្បព័នធរដ្ឋបាលរូលោឋ នពិរសស) ។ 

  រដ្ឋបាលតំ្បន់ ជាគឺជារដ្ឋបាលរសត្តណដ្លានត្នួាទីភារកិចចអនុវត្តរុសងារជាតំ្ណាងរាជ្រោឋ ភិបាល 
តំ្ណាងម្កសួង សាថ ប័នរៅថ្នន ក់ជាតិ្កនុងការរមំ្ទ និងសម្របសម្រួលរដ្ឋបាលរូលោឋ នកនុងណដ្នដី្របស់សួ្ន 
ទងំរដ្ឋបាលទីម្បជំុ្ជ្ន (ម្កុង) និងជ្នបទ (ម្សុក ឃុ ំនិងសងាា ត់្កនុងម្សុក)។ ទនាឹររនឹះ រដ្ឋបាលតំ្បន់
ានត្ួនាទី ភារកិចចអនុវត្តរុសងាររបស់ថ្នន ក់ជាតិ្ ណដ្លថ្នន ក់ជាតិ្រ វ្ីម្បតិ្ភូករម ពិរសសរុសងារពាក់ព័នធ
សនតិសុស សណាត ប់ធាន ប់សាធារែៈ ចាប់ យុ្ត្តិ្រ៌សងគរ ឬរុសងារពាក់ព័នធការអភិវឌ្ឍ ការផ្តល់រសវា
សងគរ ណដ្លថ្នន ក់ជាតិ្រិនទន់ម្បគល់ឱ្យរពញរលញ។ ជាងរនឹះរៅរទៀត្ រដ្ឋបាលតំ្បន់ម្តូ្វអនុវត្តរុស
ងារកនុងការផ្តល់រសវា និងការងារភិវឌ្ឍ ណដ្លានផ្លប៉ាឹះពាល់កនុងម្កបសែឌ័ រសត្តទងំរូល រហយី្ណដ្លរិន
អាចរា៉ា ប់រង ឬអនុវត្តបានរោយ្រដ្ឋបាលរូលោឋ ន។  

  រដ្ឋបាលរូលោឋ ន ជារដ្ឋបាលណដ្លរៅរកៀក ឬរៅជាប់ផ្ទា ល់ជារួយ្ម្បជាពលរដ្ឋ ណដ្លាន
លទធភាព សរត្ថភាពកនុងការផ្តល់រសវា និងការអភិវឌ្ឍបានឆ្ប់រហ័សជាងថ្នន ក់ជាតិ្ ានម្បសិទធភាព 
និងានភាពរ្ី្យ្ត្បរលឿនជាងថ្នន ក់ជាតិ្ចំរពាឹះរសចកតីម្តូ្វការចាបំាច់របស់ម្បជាពលរដ្ឋរៅតាររូលោឋ ន។  
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 គិត្ម្តឹ្រឆ្ន ២ំ០១៩ រនឹះ រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្រៅករពុជាសរុបានចំនួន ១៨៧៤ ណដ្លររួ
ានដូ្ចខាងរម្ការ៖  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

ថ្នា រ់ជាត ិ

រាជធានី ខេត្ត 

ខែឌ  ម្រសុរ ម្ររុង 

សងាា ត់្ ឃុ ំ សងាា ត់្ សងាា ត់្ 

ម្កសងួ សាថ ប័ន=៣០  

រដ្ឋបាលរាជ្ធានី=០១  
រដ្ឋបាលរសត្ត=២៤  

រដ្ឋបាលសែឌ =១៤  
រដ្ឋបាលម្កងុ=២៧  
រដ្ឋបាលម្សកុ=១៦២  

រដ្ឋបាលឃុ=ំ១៤១០ 
រដ្ឋបាលសងាា ត់្=២៣៦  
 

២៥ 

២០៣ 

១,៦៤៦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣ 

រច្នាសមព័នធរដ្ឋបាលក្រុង 
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៣ 

រច្នាសមព័នធរដ្ឋបាលក្រងុ 

 បចចុបបនន ជាទូរៅ រដ្ឋបាលម្កុងានរចនាសរព័នធដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

 

ទនាឹររនឹះ រដី្របពីម្ងឹងគែរនយ្យភាព ក៏ដូ្ចម្បសិទធភាពននការបំរពញការងាររបស់រដ្ឋបាលម្កុង 
រាជ្រោឋ ភិបាលកំពុងពិចារណាររៀបចំណកសម្រួលរចនាសរព័នធរៅថ្នន ក់ម្កុង ម្កុង សែឌ រ ងីវញិ តាររយ្ៈ
ការរ វ្ីសាហរែករមការោិល័យ្ជំ្នាញជំុ្វញិម្កុង ម្សុក សែឌ រៅកនុងរចនាសរព័នធននរដ្ឋបាលម្កុង 
ម្សុក សែឌ ។  

៣.១. ក្រុមក្បឹរាក្រុង 

ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វបានរម្ជី្សររសីរ ងីតារការរបាឹះរឆ្ន ត្អសកល ម្សបតារររលការែ៍
ដូ្ចបានកំែត់្រៅកនុងចាប់សរីពីការរបាឹះរឆ្ន ត្រម្ជី្សររសីម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ម្កុរម្បឹការសត្រ ម្កុរម្បឹកា
ម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាសែឌ ។ ម្កុរម្បឹកាានអាែត្តិ៥ឆ្ន  ំ រហយី្ម្តូ្វផុ្ត្កំែត់្រៅរពល
ណដ្លម្កុរម្បឹកាថមីចូលកាន់តំ្ណែង។ រោងតារចាប់សតីពីវរិសា្នករមចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាល
រាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុង (ាម្តា១៨ថមី) ានចំននួចាប់ពី១១ រហូត្
ដ្ល់២១រូប (ជាចំនួនរសស)។ ម្កុរម្បឹកាានម្បធាន០១រូប ណដ្លជារបកខជ្នឈររ ម្ ឹះរលសររៀង
ទី១រលីបញ្ា ីរបកខជ្នននគែបកែនរោបាយ្ណដ្លទទលួបានសររ្ងរមំ្ទរម្ចីនជាងរគ។  

ម្កុរម្បឹកាម្កុង គឺជាតំ្ណាងសាធារែៈ ជាអនកការពារ និងជាអនកបរម្រីឱ្យផ្លម្បរោជ្ន៍
របស់ម្បជាពលរដ្ឋទងំអស់កនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន។ 

ក្រុមក្បឹរា 

គែៈកាម ្កិារលទធករម គែៈកាម ្កិារពិរម្រឹះរោបលស់្រសត ីនងិកុារ គែៈកាម ្កិាររផ្ែង
រទៀត្ 

គែៈករម្ កិារសម្របសម្រលួ
បរចចករទស 

រែៈអភិបាល 

នាយ្ករដ្ឋបាល 

ការោិលយ័្ជ្នំាញ 

ការោិលយ័្ណផ្នការ នងិរមំ្ទ
សងាា ត្ ់

ការោិលយ័្រដ្ឋបាល នងិ
ហរិញ្ញវត្ថុ 

ការោិលយ័្អភវិឌ្ឍនម៍្កងុ អងគភាពលទធករម 
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ម្កុរម្បឹកាម្កុងានសិទធិអំណាចខាងបញ្ញតិ្ត និងខាងម្បតិ្បត្តិ។ សិទធិអំណាចទងំរនឹះម្តូ្វ
រម្បីម្បាស់តាររយ្ៈការរ វ្ីរសចកតីសរម្រចរៅកនុងកិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាពាក់ព័នធរៅនឹងកិចចការនានា
ណដ្លជាសរត្ថកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកា។  

ជំ្ពូកទី២ ររៀបរាប់ពីត្ួនាទីភារកិចចសំខាន់ៗ ណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វបំរពញ រម្កាយ្ម្បកាស
ចូលកាន់តំ្ណែងជាម្បធាន ក៏ដូ្ចជាសាជិ្ក សាជិ្កាម្កុរម្បឹកាម្កុង។ 

៣.២. រែៈរមាា ធិការ 

ចាប់បានកំែត់្ឱ្យម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វានគែៈកាម ្ិការកាត្ពវកិចចចំននួ០៣ គឺ៖  
• គែៈកាម ្ិការសម្របសម្រួលបរចចករទស 
• គែៈកាម ្ិការពិរម្រឹះរោបល់កិចចការស្រសរី និងកុារ និង 
• គែៈកាម ្ិការលទធករម។ 

រម្ៅពីគែៈកាម ្ិការជាកាត្ពវកិចចទងំបីខាងរលីរនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្កុងអាចបរងាីត្គែៈកាម ្ិការ
បណនថររផ្ែងរទៀត្តារការចាំបាច់។ គែៈកាម ្ិការណដ្លបរងាីត្បណនថររនឹះរិនម្តូ្វានត្ួនាទី និង
ភារកិចចម្ត្ួត្រន ជារួយ្នឹងត្ួនាទី ភារកិចចរបស់គែៈកាម ្ិការជាកាត្ពវកិចចទងំបីខាងរលីរ ីយ្។ 
ជារយួ្រន រនឹះណដ្រ ម្កុរម្បឹកាម្កុងអាចបរងាីត្អនុគែៈកាម ្ិការ ឬម្កុរការងាររផ្ែងៗរទៀត្ តារការរសនី
សុំរបស់គែៈកាម ្ិការនានា ឬគែៈអភិបាលម្កុង។ អនុគែៈកាម ្ិការ ឬម្កុរការងារខាងរលីរនឹះ 
ម្តូ្វានគែរនយ្យភាពជាបឋរជារយួ្គែៈកាម ្ិការ ឬគែៈអភិបាលម្កុង។ 

៣.៣. រែៈអភិបាល 

រដ្ឋបាលម្កុងនីរួយ្ៗានគែៈអភិបាលរួយ្ ណដ្លសាសភាពគែៈអភិបាលរនឹះររួាន 
ម្បធានរួយ្រូប ណដ្លរៅថ្នអភិបាល និងអភិបាលរងម្កុងរួយ្ចំនួន ណដ្លម្តូ្វបានណត្ងតាំងរ ីង
ម្សបតារល័កខស័ែឌ ននចាប់សរីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្រ ម្កុង ម្សុក សែឌ ។ 

អភិបាលម្កុង អភិបាលរងម្កុងរិនណរនជាសាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុងរ ីយ្។ អភិបាល 
អភិបាលរងម្កុងជាម្បរភទបុគគលិកណដ្លរាជ្រោឋ ភិបាលណត្ងតាងំឱ្យរៅបំរពញការងារជារយួ្ម្កុរម្បឹកា។ 

គែៈអភិបាលានត្ួនាទីជាអនកទទួលសុសម្តូ្វកនុងការធានាថ្ន រាល់សចកតីសរម្រចរបស់ម្កុរ
ម្បឹកាម្តូ្វបានយ្ករៅអនុវត្តម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព ត្ា្ភាព និងគែរនយ្យភាព។  

អភិបាល អភិបាលរងម្កុងានអាែត្តិការងាររយ្ៈរពល៤ឆ្ន រំហយី្អាចម្តូ្វបានណត្ងតាងំ២ដ្ង
រៅកនុងម្កុងដ្ណដ្ល។  

៣.៤. នាយររដ្ឋបាលសាលាក្រុង 

រដ្ឋបាលម្កុងនីរួយ្ៗាននាយ្ករដ្ឋបាលរួយ្រូប រៅថ្ននាយ្ករដ្ឋបាលសាលាម្កុង។  



ជពូំរទី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការម្ររប់ម្ររងរដ្ឋបាលម្ររុង  ៣ រចនាសមព័ៃធរដ្ឋបាលម្ររុង 
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នាយ្ករដ្ឋបាលសាលាម្កុងម្តូ្វាននាយ្ករងរដ្ឋបាលសាលាម្កុងោ៉ា ងរម្ចីនពីររូបជាជំ្នយួ្ការ។ 

នាយ្ករដ្ឋបាលជាបុគគលិកណដ្លណត្ងតាងំឱ្យរៅបំរពញការងារជារយួ្ម្កុរម្បឹកាតាររយ្ៈម្បកាស
របស់រដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរហានផ្ា។  

៣.៥. ការិយាល័យច្ំែុុះសាលាក្រុង 

រៅសាលាម្កុងនីរយួ្ៗានការោិល័យ្ចំែុឹះចាបំាច់ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 
• ការោិល័យ្រដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ 
• ការោិល័យ្ណផ្នការ និងរមំ្ទសងាា ត់្ 
• ការោិល័យ្អភិវឌ្ឍន៍ម្កុង 
• អងគភាពលទធករម។ 

ការោិល័យ្នីរយួ្ៗ និងអងគភាពលទធករមម្តូ្វដឹ្កនារំោយ្ម្បធានការោិល័យ្រួយ្រូប និងាន
អនុម្បធានការោិល័យ្រួយ្រូបជាជំ្នួយ្ការ។ ម្បធានការោិល័យ្នីរួយ្ៗ ម្តូ្វទទួលសុសម្ត្ូវ និង
ានគែរនយ្យភាពរោយ្ផ្ទា ល់ចំរពាឹះនាយ្ករដ្ឋបាលសាលាម្កុង។ 

រម្ៅពីការោិល័យ្ខាងរលី  បចចុបបនន រៅតារម្កុងក៏ានអងគភាពលទធករម និងការោិល័យ្ម្ចក
រចញចូលណត្រយួ្។ ការោិល័យ្ម្ចករចញចូលណត្រយួ្ ជាកណន្ងផ្តល់រសវារដ្ឋបាលរៅរយួ្កណន្ង និង
ានលកខែៈឆ្ប់រហ័ស ត្ា្ភាព និងនីតិ្វ ិ្ ីសារញ្ញ។  

ទនាឹររនឹះ រៅម្កុង ក៏ានផ្ងណដ្រនូវការោិល័យ្ម្បជាពលរដ្ឋ ណដ្លជាអងគភាពរ វ្ីសករមភាព
រោយ្អពាម្កឹត្យ កនុងការទទលួពាកយបែតឹ ងត្វា៉ា ពីម្បជាពលរដ្ឋពាក់ព័នធការបរម្រីរសវាសាធារែៈនានា
រៅរដ្ឋបាលម្កុង។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤ 

ទំនារទ់ំនងអនតររដ្ឋបាល 



 

 

៤ 

ទំនារ់ទំនងអនតររដ្ឋបាល 

          កនុងការបំរពញការងារ ម្កុរម្បឹកាម្កុងានទំនាក់ទំនងរយួ្ចំននួជារយួ្ម្កុរម្បឹការផ្ែងៗរទៀត្ 
ទងំម្កុរម្បឹកាម្បរភទររួរន  និងម្កុរម្បឹកាម្បរភទរផ្ែងរន  កនុងរនាឹះររួានដូ្ចជា៖  

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វពិរម្រឹះរោបល់ និងរសនីសុំការរមំ្ទ និងការម្តួ្ត្ពិនិត្យនីត្ានុកូលភាព 
រលីរសចករីសរម្រច និងសករមភាពរបស់រដ្ឋបាលម្កុង ពីម្កុរម្បឹការសត្ត 

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្ត្ូវរ វ្ីការទំនាក់ទំនងកិចចសហម្បតិ្បត្តិការនិងការពិរម្រឹះរោបល់និង
ការសម្របសម្រួលជារួយ្ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុក ណដ្លានម្ពំម្បទល់ជាប់រន រលីរុសងារ
ភារកិចចរយួ្ ឬរម្ចីននិងបញ្ជា នានាណដ្លានការពាក់ព័នធរន  

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វណសវងយ្ល់ និងរ្ី្យ្ត្បចំរពាឹះត្ម្រូវការកនុងម្កុងរបស់សួ្ន និងចំរពាឹះ
សំរែីរបស់ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្ 

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វពិរម្រឹះរោបល់ និងផ្តល់ការរមំ្ទម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្ណដ្លពាក់ព័នធ 
រដី្របរីលីកករពស់សរត្ថភាពកនុងការអនុវត្តរុសងារណដ្លបានរ វ្ីម្បតិ្ភូករម ឬរផ្ារ 

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វររៀបចំឱ្យានយ្នរការពិរម្រឹះរោបល់ជារួយ្ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្កនុង
ម្កុង សំរៅធានាឱ្យបានថ្ន ជ្រម្រីសរសចករីសរម្រច និងសករមភាពរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង
ានការរ្ី្យ្ត្បចំរពាឹះត្ម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្កនុងម្កុង និងម្បជា
ពលរដ្ឋទងំអស់ កនុងម្កុងរបស់សួ្ន 

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វរ វ្ីការពិរម្រឹះរោបល់ជារួយ្ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្ រដី្របីោក់បញ្ចូ ល
យុ្ទធសាស្រសរ ករមវ ិ្ ី និងសករមភាពសម្ាប់រ្ី្យ្ត្បត្ម្រូវការ និងសំរែីរបស់ម្កុរម្បឹកា
សងាា ត់្រៅកនុង ៖  

 ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រយ្ៈរពលម្បាឆំ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង និងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍
រយ្ៈរពលម្បាឆំ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្ 

 ករមវ ិ្ ី វនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលម្បចាំឆ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង និងករមវ ិ្ ី វនិិរោគ
ម្បចាំឆ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្  

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វរ វ្ីការពិរម្រឹះរោបល់ជារួយ្ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្ រដី្របីររៀបចំោក់
បញ្ចូ ល និង្ុ្ឹះបញ្ជច ងំរៅវញិរៅរកនូវគរម្ាងថវកិាម្បចាឆំ្ន  ំនិងម្កបស័ែឌ ចំណាយ្
រយ្ៈរពលរ្យររបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង និងរបស់ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្កនុងម្កុង ម្សបតារ
ណបបបទនីតិ្វ ិ្ ីននការររៀបចំថវកិាម្បចាឆំ្ន  ំ និងការររៀបចំម្កបស័ែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពល
រ្យររបស់ម្កុង និងសងាា ត់្កនុងម្កុង 

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វអរញ្ា ីញតំ្ណាងម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្កនុងម្កុងរបស់សួ្នចូលរួរកនុងកិចច
ម្បជំុ្សារញ្ញ និងកិចចម្បជំុ្រផ្ែងរទៀត្តារការចាបំាច់ 

• ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វចាត់្សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុងរួយ្រូប ឬរម្ចីនរូបឱ្យរ វ្ីជាតំ្ណាង
ម្កុរម្បឹកាម្កុង រដី្របីចូលររួកិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្ កនុងម្កុងរបស់សួ្ន 



 

 

 

 

 

 

 

 

៥ 

បសែរែទនយយភាព 



ជពូំរទី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការម្ររប់ម្ររងរដ្ឋបាលម្ររុង  ៥ ណខែរែទៃយ្យភាព 

សាលាជាតរិដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ៃ (NASLA)   15 

៥ 

បសែរែទនយយភាព 

ការផ្តល់ភាពជាតំ្ណាងសាធារែៈ ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាម្កុងតាររយ្ៈការរបាឹះរឆ្ន ត្ បានរ វ្ីឱ្យផ្្ទស់
បតូរណសែគែរនយ្យភាពកនុងការបំរពញការងាររៅរដ្ឋបាលម្កុង។ តាររយ្ៈកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតារ
ណបបម្បជា្ិបរត្យ្យរៅថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ រៅកនុងការម្គប់ម្គង និងចាត់្ណចងកិចចការនានា ម្កុរម្បឹកាម្កុង
ម្តូ្វានទំនាក់ទំនងគែរនយ្យភាពបីម្បរភទដូ្ចខាងរម្ការ៖  

ទីរួយ្៖ គែរនយ្យភាពពីរលីចុឹះរម្ការ ជាគែរនយ្យភាពចំរពាឹះម្បជាពលរដ្ឋ។ រដ្ឋបាល
ម្កុងម្តូ្វានគែរនយ្យភាពរោយ្ផ្ទា ល់ជារួយ្ម្បជាពលរដ្ឋកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន ពីរម្ពាឹះ
ម្កុរម្បឹកាម្កុងគឺជាតំ្ណាងឱ្យសំរ ង និងផ្លម្បរោជ្ន៍របស់ពលរដ្ឋរៅកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន 
និងជាអនកណដ្លម្តូ្វបានរបាឹះរឆ្ន ត្រម្ជី្សររសីរោយ្ផ្ទា ល់ និងរិនផ្ទា ល់។ កនុងន័យ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្កុង
ម្តូ្វគិត្គូរ និងពិចារណាឱ្យបានម្គប់ម្ជុ្ងរម្ជាយ្កនុងការរ វ្ីរសចកតីសរម្រចនានាពាក់ព័នធនឹងការរម្បីម្បាស់
្នធានដ៏្ានកម្រិត្របស់សួ្ន រដី្របីធានាឱ្យការសរម្រចរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុងអាចរ្ី្យ្ត្បបានជា
អតិ្បរា រៅនឹងរសចកតីម្តូ្វការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋទូរៅរៅកនុងរូលោឋ នរបស់សួ្នម្បកប
រោយ្ត្ា្ភាព សរ្រ៌ និងបរោិប័នន។ 

ទីពីរ៖ គែរនយ្យភាពពីរម្ការរ ងីរល ីជាគែរនយ្យភាពចំរពាឹះថ្នន ក់ជាតិ្។ រទឹះបីជារដ្ឋបាល
ម្កុងម្តូ្វបានផ្តល់នូវសវ័យ្ភាព និងសិទធិអំណាចកនុងការម្គប់ម្គង និងចាត់្ណចង្នធានរបស់សួ្ន 
រដី្របីបរម្រីផ្លម្បរោជ្ន៍ម្បជាពលរដ្ឋ និងអភិវឌ្ឍរូលោឋ នរបស់សួ្នោ៉ា ងណាកតី ក៏រដ្ឋបាលម្កុងរៅ
ណត្ានគែរនយ្យភាពចំរពាឹះរាជ្រោឋ ភិបាល និងម្កសួង សាថ ប័ន។ កនុងន័យ្រនឹះ រដ្ឋបាលម្កុងពំុាន
អ្ិបរត្យ្យភាពរោយ្ណ ករៅរម្ៅការម្គប់ម្គងននចាប់ និងលិសិត្បទោឋ ននានារបស់រដ្ឋរនាឹះរ យី្។ 
ម្កុរម្បឹកាម្កុង ានកាត្ពវកិចចម្តូ្វរររពរៅតារររលការែ៍ នីតិ្វ ិ្ ី និងសតង់ោរននការផ្តល់រសវា
ណដ្លកំែត់្រោយ្ម្កសួង សាថ ប័ននានា។ រាជ្រោឋ ភិបាល និងម្កសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ្នឹងរ វ្ីការម្តួ្ត្
ពិនិត្យនីត្ានុកូលភាពរលីការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ រដី្របីធានាថ្ន រាល់រសចកតី
សរម្រចនានារបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វរ វ្ីរ ងីរោយ្ម្សបតាររដ្ឋ្រមនុញ្ញ ចាប់ និងលិសិត្បទោឋ ន
ជា្រាន។ កនុងករែីពិនិត្យរឃញីការអនុវត្តការងាររបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុងានលកខែៈផ្ាុយ្ពីបទបបញ្ញត្តិ
ណារួយ្ននរដ្ឋ្រមនុញ្ញ ចាប់ និងលិសិត្បទោឋ នជា្រាន រដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរហានផ្ាម្តូ្វរ វ្ីការណែនាំ
ម្កុរម្បឹកាម្កុងឱ្យណកលរែរ ងីវញិ។ កនុងករែីណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងរៅណត្រិនម្ពរអនុវត្តតារការណែនា ំ
រាជ្រោឋ ភិបាលម្តូ្វរសំាយ្ម្កុរម្បឹកាម្កុងរនាឹះ រហីយ្រ វ្ីការរបាឹះរឆ្ន ត្រម្ជី្សររសីម្កុរម្បឹកាម្កុង
រ ងីវញិ (ាម្តា២៤ និង២៥ ននចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ )។  

ទីបី៖ គែរនយ្យភាពនផ្ាកនុងរៅកនុងម្កបស័ែឌ ននរដ្ឋបាលថ្នន ក់ម្កុង ណដ្លជាទំនាក់ទំនងរវាង
អនករ វ្ីរសចកតីសរម្រចណដ្លរកីត្រ ងីពីការរបាឹះរឆ្ន ត្ រពាលគឺម្កុរម្បឹកាម្កុង និងអងគម្បតិ្បត្តិ។ កនុងនារ



ជពូំរទី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការម្ររប់ម្ររងរដ្ឋបាលម្ររុង  ៥ ណខែរែទៃយ្យភាព 
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ជាអនកអនុវត្តរសចកតីសរម្រចនានារបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង គែៈអភិបាលម្តូ្វានគែរនយ្យភាពរោយ្
ផ្ទា ល់ចំរពាឹះម្កុរម្បឹកែម្កុង។ កនុងន័យ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វពិនិត្យររីលរាល់ការអនុវត្តការងាររបស់
គែៈអភិបាល រដី្របធីានាថ្ន រាល់រសចកតីសរម្រចរបស់ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វបានយ្ករៅអនុវត្តោ៉ា ងម្តឹ្រម្តូ្វ 
រពញរលញ និងម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព រដី្របរី្ី្យ្ត្បរៅនឹងរសចកតីម្តូ្វការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋណដ្ល
ជាាច ស់រឆ្ន ត្ និងរដី្របអីភិវឌ្ឍរូលោឋ នរបស់សួ្ន សំរៅរលីកករពស់គុែភាពជី្វតិ្របស់ម្បជាពលរដ្ឋ
រៅរូលោឋ ន។  



 

 

 

 

 

 

 

ជ្ំពូរទី២ 

ការអនុវតតតួនាទី ភាររិច្ចរបស់ក្រុមក្បឹរាក្រុង 



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  
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ជ្ំពូរទី២ 

ការអនុវតតតនួាទី ភាររិច្ចរបស់ក្រុមក្បឹរាក្រងុ 

រដ្ឋបាលម្កុងជារដ្ឋបាលរូលោឋ ន ណដ្លានម្កុរម្បឹកាជាតំ្ណាង។ ម្កុរម្បឹការកីត្រ ីង
តាររយ្ៈការរបាឹះរឆ្ន ត្អសកលពីសាជិ្កម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្កនុងណដ្នដី្របស់សួ្ន។ រម្កាយ្ពីម្បកាស
ចូលកាន់តំ្ណែង ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វបំរពញត្ួនាទី ភារកិចចម្សបតារចាប់ និងលិសិបទោឋ នគតិ្យុ្ត្តជា
្រានកនុងអាែត្តិ៥ឆ្ន រំបស់សួ្ន។  

ជំ្ពូករនឹះ ររៀបរាប់អំពីការងារសំខាន់ៗណដ្លម្កុរម្បឹកាម្តូ្វបំរពញកនុងអាែត្តិការងាររបស់សួ្ន 
កនុងរនាឹះររួាន៖ 

- កិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា 
- ការតាក់ណត្ងដី្កា  
- រវទិកាផ្ែពវផ្ាយ្ និងពិរម្រឹះរោបល់  
- ការររៀបចំណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍៥ឆ្ន  ំនិងករមវ ិ្ ីវនិិរោគ៣ឆ្ន រំកិំល  
- ការងារហរិញ្ញវត្ថុ  
- រុសងារ  
- ការងារបុគគលិក 
- សិទធិចុឹះហត្ថរលខា និងទរងវីរិនម្សបចាប់របស់ម្កុរម្បឹកា និង 
- ទរងវីម្តូ្វរ វ្ី និង ទរងវីរិនម្តូ្វរ វ្ី។



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១ 

រិច្ចក្បជំុ្របស់ក្រុមក្បឹរា 

 
 



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  ១ រចិចម្របជុរំបស់ម្ររុមម្របរឹា 
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១ 

រិច្ចក្បជ្ុំរបស់ក្រុមក្បឹរា 

ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វបំរពញត្ួនាទី ភារកិចចរបស់សួ្នតាររយ្ៈកិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា។ កិចចម្បជំុ្
របស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វរ វ្ីរ ីងរោយ្ណផ្ែករលីចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង 
ម្សុក សែឌ  ម្ត្ង់ាម្តា៦២ ដ្ល់ ៧៧ ននជំ្ពូកទី៤ អនុម្កឹត្យរលស២១៦ ម្ត្ង់ាម្តា១២៩ ដ្ល់១៣៣ 
បទបញ្ជា នផ្ាកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកា រសៀវរៅណែនាសំតីពីកិចចការរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  
ឆ្ន ២ំ០១៥ ម្ត្ង់ជំ្ពូកទី៦ ចំែុច៦.២ និងលិសិត្បទោឋ នជា្រានដ្នទរទៀត្។ 

១.១. អំពីរិច្ចក្បជ្ុំ 

កិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វររៀបចំរ ងីរៅតារការកំែត់្របស់ចាប់ និងបទបញ្ជា នផ្ាកនុង
របស់ម្កុរម្បឹកា។  

កិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹការរួានកិចចម្បជំុ្សារញ្ញ និងកិចចម្បជំុ្វសិារញ្ញ។  
ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វម្បជំុ្សារញ្ញោ៉ា ងរហាចណាស់ចំនួន១២ដ្ងកនុងរួយ្ឆ្ន  ំតារការកំែត់្របស់

ចាប់ និងរៅតារម្បតិ្ទិនណដ្លបានកំែត់្រោយ្ម្កុរម្បឹកា។ កនុងន័យ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វផ្តួចរផ្តីរ
ររៀបចំរ វ្ីរសចកតីម្ពាងម្បតិ្ទិនននកិចចម្បជំុ្សារញ្ញរនឹះ រៅកនុងកិចចម្បជំុ្សារញ្ញរលីកទី១ និងម្តូ្វអនុរ័ត្
ឱ្យបានរៅកនុងកិចចម្បជំុ្សារញ្ញរលីកទី២ ណដ្លកិចចម្បជំុ្សារញ្ញនីរួយ្ៗម្តូ្វរ វ្ីរ ងីកនុងចរន្ាឹះ២៥នថៃ 
ដ្ល់៣៥នថៃ បនាា ប់ពីកិចចម្បជំុ្សារញ្ញនីរួយ្ៗ។ ម្បតិ្ទិនកិចចម្បជំុ្សារញ្ញម្បចាឆំ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វ
ររៀបចំសម្ាប់រយ្ៈរពល១២ណស គិត្ចាប់ពីកិចចម្បជំុ្សារញ្ញរលីកទី២ និងម្តូ្វផ្ែពវផ្ាយ្ជាសាធារែៈ 
រដី្របមី្បជាពលរដ្ឋ និងអនកពាក់ព័នធនានាណដ្លានបំែងចូលររួអាចានឱ្កាសចូលររួបាន។  

រម្ៅពីកិចចម្បជំុ្សារញ្ញ ម្កុរម្បឹកាអាចម្បជំុ្វសិារញ្ញ រៅកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្នបានតារ
ការចាបំាច់ រដី្របរីោឹះម្សាយ្បញ្ជា បនាា ន់ ឬពិរសសណារយួ្ តារការរសនីរ ងីរបស់ម្បធានម្កុរម្បឹកា 
ឬសាជិ្កម្កុរម្បឹការយួ្ភាគបីននសាជិ្កម្កុរម្បឹកាទងំរូល អភិបាល ឬគែៈអភិបាល។ 

កិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វររៀបចំរ ងីជាសាធារែៈ។ កនុងន័យ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វចាត់្វធិានការ
ចាបំាច់នានា រដី្របធីានាឱ្យសាធារែជ្ន និងអនកពាក់ព័នធានភាពងាយ្ម្សួលកនុងការចូលររួកនុងកិចច
ម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា។ អនកចូលររួទងំរនឹះានសិទធិពិនិត្យររីលនិងថត្ចរ្ងនូវលិសិត្អរញ្ា ីញ រសចកតីម្ពាង
ររបៀបវារៈ និងឯកសារពាក់ព័នធទងំអស់ននកិចចម្បជំុ្ ម្ពរទងំម្បតិ្ទិនននកិចចម្បជំុ្សារញ្ញរបស់ម្កុរម្បឹកា
សម្ាប់រយ្ៈរពល១២ណស។ រោងតារបទបញ្ជា នផ្ាកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកា ម្បជាពលរដ្ឋនិងសងគរសុីវលិអាច
សួរសំែួរ ផ្តល់រោបល់ និងរលីករ ងីនូវបញ្ជា នានា ប៉ាុណនតពំុានសិទធិចូលររួម្បជំុ្សាៃ ត់្កនុងណផ្នកណារយួ្
ននកិចចម្បជំុ្សាធារែៈរ យី្។  



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  ១ រចិចម្របជុរំបស់ម្ររុមម្របរឹា 
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រម្ៅពីរនឹះ ម្កុរម្បឹកាអាចររៀបចំកិចចម្បជំុ្សាៃ ត់្ តារការចាបំាច់ រដី្របីពិនិត្យពិភាការលី
ការងារណដ្លានលកខែៈជាក់លាក់ ដូ្ចជាបញ្ជា ពាក់ព័នធនឹងព័ត៌្ានផ្ទា ល់សួ្នរបស់បុគគលណាាន ក់ 
បញ្ជា សនតិសុស ការណត្ងតាងំ ការោក់វន័ិយ្ ការរសនីសុំដ្កហូត្រុសតំ្ណែងឬបញ្ឈប់បុគគលិករបស់រដ្ឋបាល
ថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ការពិភាការលីសំែំុររឿងណដ្លម្តូ្វផ្តល់រោបល់រោយ្ររធាវរីបស់ម្កុរម្បឹកា និង
ពាក់ព័នធនឹងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តជាក់លាក់ណារយួ្ណដ្លត្ម្រូវឱ្យពិភាកាជាសាៃ ត់្។ 

កិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វររៀបចំរ ងីម្សបតារបទបញ្ជា នផ្ាកនុងរបស់ម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន និងលិសិត្
បទោឋ នជា្រាន ណដ្លកនុងរនាឹះចំែុចសំខាន់ៗររួាន៖  

- ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្តូ្វរ វ្ីជាអ្ិបតី្កនុងកិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា 
- កិចចម្បជុ្ំម្កុរម្បឹកាានសុពលភាពរៅបាន លុឹះម្តាណត្ានកូរ ៉ាុរម្គប់ចំនួន រពាលគឺ
ានវត្តានសាជិ្កម្កុរម្បឹការិនត្ិចជាងពាក់កណារ លននសាជិ្កម្កុរម្បឹកា
ទងំរូល 

- សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្គប់ៗរូបណដ្លានវត្តានរៅកនុងអងគម្បជំុ្ានសិទធិរបាឹះរឆ្ន ត្
រួយ្សំរ ង 

- ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វអនុរ័ត្ដី្កា ឬរសចករីសរម្រចរោយ្សំរ ងរលីសពីពាក់កណារ លនន
ចំនួនសាជិ្កម្កុរម្បឹកាទងំរូល។ កនុងករែីសំរ ងរឆ្ន ត្រសមីរន  សំរ ងរបស់
អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ានឧត្តានុភាព 

- ការរបាឹះរឆ្ន ត្ម្តូ្វរ វ្ីរ ីងរោយ្រលីកនដ្ រលីកណលងណត្ករែីពាក់ព័នធការបញ្ឈប់
តំ្ណែងសាជិ្កម្កុរម្បឹកាណាាន ក់ ឬការរសនីសុំដ្កអភិបាល អភិបាលរងណាាន ក់ 
ណដ្លម្តូ្វរ វ្ីរ ងីតារវ ិ្ ីរបាឹះរឆ្ន ត្ជាសាៃ ត់្។ 

កនុងករែីម្បធានម្កុរម្បឹកាអវត្តាន ម្តូ្វរម្ជី្សយ្កសាជិ្កម្កុរម្បឹកាណដ្លសថិត្រៅរលស
ររៀងលំោប់ បនតបនាា ប់ននបញ្ា ីរបកខជ្នជារួយ្ម្បធានម្កុរម្បឹការ វ្ីជាអ្ិបតី្ននអងគម្បជំុ្។ កនុងករែី
សាជិ្កម្កុរម្បឹកា ណដ្លសថិត្កនុងលំោបរ់លសររៀងបនតបនាា ប់ននបញ្ា ីរបកខជ្នជារយួ្ម្បធានម្កុរម្បឹកា
អវត្តាន ម្តូ្វរម្ជី្សររសីយ្កសាជិ្កម្កុរម្បឹកា ណដ្លសថិត្រៅរលសររៀងរលីរគននបញ្ា ីរបកខជ្នណដ្ល
ជាប់រឆ្ន ត្លំោប់ទី២ កនុងម្កុរម្បឹកា រដី្របីរ វ្ីជាអ្ិបតី្ននអងគម្បជំុ្។ ករែីសាជិ្កម្កុរម្បឹកាណដ្ល
សថិត្រៅរលសររៀងរលីរគននបញ្ា ីរបកខជ្នណដ្លជាប់រឆ្ន ត្លំោប់ទី២កនុងម្កុរម្បឹកាអវត្តាន ម្តូ្វរម្ជី្ស
យ្កសាជិ្កម្កុរម្បឹកាណដ្លសថិត្រៅរលសររៀងលំោប់បនតបនាា ប់ននបញ្ា ីរបកខជ្នជារួយ្រនាឹះឱ្យរ វ្ីជា
អ្ិបតី្ននអងគម្បជំុ្។ 

សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុងម្គប់រូបម្តូ្វណត្ចូលររួកនុងម្គប់កិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា។ កនុងករែី
ាន្ុរៈរិនអាចចូលរួរម្បជំុ្បាន សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្តូ្វោក់ពាកយសុំអនុញ្ជញ ត្ជាលាយ្លកខែ៍
អកែរជូ្នម្បធានម្កុរម្បឹកាោ៉ា ងតិ្ចរួយ្(០១)នថៃរុនកិចចម្បជំុ្។ កនុងករែីសាជិ្កម្កុរម្បឹកាណា
ាន ក់រដី្ររចញពីអងគម្បជំុ្ ម្តូ្វចាត់្ទុកជាអវត្តានរោយ្រម នចាប់រយួ្ដ្ង។ 
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- រៅកនុងម្គប់កិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា ម្តូ្វម្សង់រ ម្ ឹះសាជិ្កម្កុរម្បឹកាណដ្លវត្តាន 
និងសាជ្ិកម្កុរម្បឹកាណដ្លអវត្តាន រោយ្បញ្ជា ក់អំពីរូលរហតុ្អវត្តានរនាឹះ
ឱ្យបានចាស់លាស់។ 

- ម្បធានម្កុរម្បឹកា អាចអនុញ្ជញ ត្ចាប់ឲ្យសាជ្ិកម្កុរម្បឹកាអវត្តានកនុងកិចចម្បជំុ្
សារញ្ញម្កុរម្បឹកាបានណត្រយួ្រលីកប៉ាុរណាណ ឹះ។ កនុងករែីរសនីសុំឈប់សម្ាកពីរ(០២) 
រលីកជាប់ៗរន  ម្តូ្វសុំឲ្យម្កុរម្បឹកាអនុរ័ត្។ 

- សាជិ្កម្កុរម្បឹកាណដ្លអវត្តានកនុងកិចចម្បជំុ្សារញ្ញចំនួនពីរ(០២) រលីកជាប់ៗរន
រោយ្ានជំ្ងឺ ម្តូ្វានឯកសារបញ្ជា ក់ពីរវជ្ាបែឌិ ត្។ 

១.២. រមាវតថផុ្នរិច្ចក្បជ្ុំ 

រាល់កិចចម្បជំុ្ ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វរ វ្ីរសចករីសរម្រចខាងបញ្ញត្រិ ឬ/និងរ វ្ីរសចករីសរម្រចខាង
ម្បតិ្បត្រិ ណដ្លជាររលការែ៍ ររលនរោបាយ្របស់រដ្ឋបាលម្កុង និង/ឬជាវធិានការ ណបបបទ នីតិ្វ ិ្ ី
ចាត់្ណចងការងារជារដី្រ ណដ្លទក់ទងរៅនឹង៖ 

- ការររៀបចំរដី្របទីទលួរុសងារ ភារកិចច និង្នធានថមីណដ្លម្សបតារចាប់សរីពីការម្គប់ម្គង
រដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្រ ម្កុង ម្សុក សែឌ  

- ការអនុវត្ររុសងារជាកាត្ពវកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង  
- ការអនុវត្ររុសងារជាជ្រម្រីសរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង 
- ការររៀបចំណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រយ្ៈរពលម្បាឆំ្ន  ំនិងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលម្បចាឆំ្ន  ំររួទងំ
សាសភាគននណផ្នការណដ្លសថិត្រម្ការការម្គប់ម្គង និងការម្តួ្ត្ពិនិត្យរបស់ម្កុរម្បឹកា
ម្បរភទររួរន  ម្បរភទម្កុរម្បឹការផ្ែងៗរន  ម្កសួង សាថ ប័ន ឬរនាីរ អងគភាពនានារបស់
រាជ្រោឋ ភិបាល និងនដ្គូពាក់ព័នធនានា 

- ថវកិាម្បចាឆំ្ន  ំនិងម្កបស័ែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពលរ្យររបស់រដ្ឋបាលម្កុង 
- បញ្ជា ហរិញ្ញវត្ថុរផ្ែងរទៀត្របស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង 
- ការររៀបចំរចនាសរព័នធ ម្បព័នធ និង្នធាន រួរទំងការររៀបចំគែៈកាម ្ិការ 
ការោិល័យ្ និងបុគគលិករបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង 

- ការណបងណចកភារកិចចដ្ល់សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុង រដី្របីជ្ួបម្បាម្ស័យ្ទក់ទងជារួយ្
ម្បជាពលរដ្ឋ និងទទលួតារោនការងារនានា តារត្ម្រូវការរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង 

- ការម្គប់ម្គង និងការរម្បីម្បាស់ម្ទពយសរបត្រិរបស់រដ្ឋបាលម្កុង 
- ដំ្រែីរការពិរម្រឹះរោបល់ជារួយ្សាធារែជ្ន ររួទងំការពិរម្រឹះរោបល់ជារួយ្
ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្កនុងម្កុង និងការផ្ែពវផ្ាយ្ព័ត៌្ាននានាជូ្នម្បជាពលរដ្ឋកនុងណដ្ន
សរត្ថកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង 

- សរិទធផ្ល និងបញ្ជា ម្បឈរននកិចចការនានាណដ្លសថិត្កនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង 
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- កិចចការរផ្ែងៗរទៀត្ណដ្លកំែត់្រោយ្ចាប់ ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ និងលិសិត្បទោឋ ន
គតិ្យុ្ត្រនានា។ 

រម្ៅពីកិចចការណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វរ វ្ីការសរម្រចដូ្ចររៀបរាប់ខាងរលី ម្កុរម្បឹកាម្កុងអាច
រ វ្ីការសរម្រចកនុងកិចចម្បជំុ្សារញ្ញ ឬវសិារញ្ញរបស់សួ្ននូវកិចចការរផ្ែងៗរទៀត្ររួាន៖ 

- ការរកាឹះអរញ្ា ីញអភិបាលម្កុង ឬអភិបាលរងម្កុង ឬគែៈអភិបាលម្កុងទងំរូល ឬ
បុគគលណដ្លពាក់ព័នធ រកសាកសួរអំពីការអនុវត្ររសចករីសរម្រចរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង ឬ
រហតុ្ការែ៍ណារួយ្ណដ្លរកីត្ានកនុងម្កុង ឬការរោឹះម្សាយ្បញ្ជា បនាា ន់ និងពិរសស
ណារយួ្ ម្ពរទងំកិចចការរផ្ែងៗរទៀត្ ណដ្លពាក់ព័នធដ្ល់រដ្ឋបាលម្កុង 

- ការសរម្រចឱ្យានការសិកាម្សាវម្ជាវ ឬការរសុីបអរងាត្រលីករែីទំងឡាយ្ណា
ណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងយ្ល់រឃីញថ្ន ានសារៈសំខាន់ដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋណដ្លសួ្នជា
តំ្ណាង និងការសរម្រចឱ្យរ វ្ីការផ្ែពវផ្ាយ្លទធផ្លននការសិកា ម្សាវម្ជាវ ឬការរ វ្ី
អរងាត្រនឹះ ម្ពរទងំណែនាដំ្ល់គែៈអភិបាលម្កុង អំពីវធិានការរោឹះម្សាយ្តារ
លទធផ្លននការរ វ្ីអរងាត្រនឹះ 

- ការវាយ្ត្នរ្អំពីសរត្ថភាពរបស់ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្ និងត្ម្រូវការចាបំាច់កនុងការរមំ្ទ
សងាា ត់្កនុងម្កុង  

- ការពិនិត្យម្សាវម្ជាវ និងការរ វ្ីរសចករីរាយ្ការែ៍រៅម្កសួងរហានផ្ា កនុងករែីាន
ការររំលាភអំណាចរកីត្រ ងីកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន  

- ការពិនិត្យ និងរោឹះម្សាយ្ចំរពាឹះទរងវីរិនម្សបចាប់ ណដ្លម្បម្ពឹត្ររោយ្ម្កុរម្បឹកាម្កុង
ឬសាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុង ឬគែៈអភិបាលម្កុង ឬអភិបាលម្កុង ឬអភិបាលរងម្កុង 
ឬរោយ្បុគគលិករបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង 

- ការពិនិត្យ និងចាត់្វធិានការរោឹះម្សាយ្វវិាទរៅរូលោឋ ន ម្សបរៅតារចាប់ និងនីតិ្វ ិ្ ី
ជា្រាន 

- ការពិនិត្យ និងរោឹះម្សាយ្ឱ្យបានសរម្សបអំពីសំែូរពរ ឬការត្វា៉ានានារបស់ម្បជា
ពលរដ្ឋកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន 

- ការពិនិត្យ និងអនុរ័ត្របាយ្ការែ៍ម្បចាណំស ម្តី្ាស ្ាស និងម្បចាឆំ្ន  ំណដ្លររៀបចំ
រោយ្គែៈអភិបាលម្កុង 

- បញ្ជា រផ្ែងៗរទៀត្ណដ្លត្ម្រូវរោយ្ចាប់ លិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្រ ម្ពរទងំបញ្ជា នានា
ណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុង និងគែៈអភិបាលម្កុងយ្ល់រឃញីថ្នានការចាបំាច់។ 
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១.៣. ការទរៀបច្ំរិច្ចក្បជ្ុ ំ

កិចចការសំខាន់ៗពាក់ព័នធការររៀបចំកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាាន៣ដំ្ណាក់កាលគឺ កិចចការរុនរពលម្បជំុ្ 
កិចចការកនុងអំ ុងរពលម្បជំុ្ និងកិចចការរម្កាយ្រពលម្បជំុ្។ 

➢ កិច្ចការមុនខេលប្រជុុំ 

កិចចការសំខាន់ៗណដ្លម្តូ្វរ វ្ីរុនរពលម្បជំុ្ាន៤ ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 
- ការកំែត់្បញ្ជា  រដី្របរីរៀបចំរសចករីម្ពាងររបៀបវារៈ 
- ការររៀបចំរសចករីម្ពាងររបៀបវារៈ និងឯកសារពាក់ព័នធ 
- ការររៀបចំ និងការណចកលិសិត្អរញ្ា ីញ 
- ការកំែត់្រលខាកត់្ម្តា និងការររៀបចំបនាប់ម្បជំុ្។ 

ក). ការកំណរ់បញ្ហា ង ើមបើងរៀបចំងេចកដើគ្ាងរងបៀបវារៈ 

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ៖ នាយ្ករដ្ឋបាល រោយ្ានជំ្នយួ្ពីការោិល័យ្រដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ 
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា៖ ោ៉ា ងតិ្ច១០នថៃរុនកិចចម្បជំុ្ 
• កិចចដំ្រែីរការ៖ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលជ្ួបពិភាកាជារួយ្ម្បធានម្កុរម្បឹកា អភិបាល ម្បធានគែៈកាម ្ិការ
នានា និងគែៈអភិបាល រដី្របីកំែត់្បញ្ជា សម្ាប់ោក់បញ្ចូ លកនុងរសចកតីម្ពាង
ររបៀបវារៈ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលទទួល និងពិនិត្យសំរែីណដ្លសាជ្ិកម្កុរម្បឹកាចំនួនរួយ្ភាគបី
(១/៣)ននសាជិ្កម្កុរម្បឹកាទងំរូល និងម្បជាពលរដ្ឋបានរសនីរ ងី 

- នាយ្ករដ្ឋបាលពិនិត្យរ ងីវញិនូវបញ្ជា នានាណដ្លានរៅកនុងកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្ម្កុរ
ម្បឹការលីករុន 

- នាយ្ករដ្ឋបាលរ វ្ីការបូកសរុបនូវរាល់សំរែីទងំអស់ រហយី្ោក់ជូ្នអភិបាល និង
ម្បធានម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងសរម្រច។ 

ខ). ការងរៀបចំងេចកដើគ្ាងរងបៀបវារៈ និងឯកសារាក់ព័នធ 

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ៖ នាយ្ករដ្ឋបាល រោយ្ានជំ្នួយ្ពីការោិល័យ្រដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ 
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា៖  ោ៉ា ងតិ្ច៨នថៃរុនកិចចម្បជំុ្ 
• កិចចដំ្រែីរការ៖ ក ណផ្ែកតារបញ្ជា ដូ្ចបានកំែត់្កនុងចំែុច  នាយ្ករដ្ឋបាលររៀបចំរសចកតី
ម្ពាងររបៀបវារៈ ឯកសារពាក់ព័នធ និងបញ្ា ីរ ម្ ឹះអនកចូលររួម្បជំុ្ រហយី្ោក់ជូ្នគែៈ
អភិបាលពិនិត្យ និងផ្តល់រោបល់ជារុន រុននឹងោក់ជូ្នម្បធានម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និង
សរម្រច។ 
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រ). ការងរៀបចំ និងការចចកលខិិរអង ជ្ ើញ   

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នយួ្ពី ការោិល័យ្រដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ  
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា ៖ ោ៉ា ងតិ្ច 0៣នថៃរុនកិចចម្បជំុ្  
• កិចចដំ្រែីរការ ៖ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលររៀបចំលិសិត្អរញ្ា ីញ រហយី្ោក់ជូ្នម្បធានម្កុរម្បឹកាចុឹះហត្ថរលខា 
- នាយ្ករដ្ឋបាលណចកលិសិត្អរញ្ា ីញ រោយ្ភាា ប់រកជារួយ្នូវរសចកតីម្ពាងររបៀបវារៈ និង
ឯកសារពាក់ព័នធដ្ល់សាជិ្កម្កុរម្បឹកា និងអនកពាក់ព័នធនានាណដ្លម្តូ្វចូលររួម្បជំុ្ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលបញ្ជា ក់រ ងីវញិជារួយ្សាជិ្កម្កុរម្បឹកា និងអនកណដ្លម្តូ្វចូលររួ
ម្បជំុ្រដី្របីម្បាកដ្ថ្ន អនកទងំរនាឹះបានទទលួលិសិត្អរញ្ា ីញ រសចកតីម្ពាងររបៀបវារៈ
និងឯកសារពាក់ព័នធសម្ាប់កិចចម្បជំុ្ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលផ្ែពវផ្ាយ្ឱ្យបានទូលំទូលាយ្អំពីកិចចម្បជំុ្រនឹះដ្ល់សាធារែជ្ន 
តារររ្ាបាយ្ផ្ែពវផ្ាយ្រផ្ែងៗ។  

ឃ). ការកំណរ់ងលខាករ់គ្ា និងការងរៀបចំបនទប់គ្បជ  ំ

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ នាយ្ករដ្ឋបាល 
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា ៖ ោ៉ា ងតិ្ច ០១នថៃរុនកិចចម្បជំុ្ 
• កិចចដំ្រែីរការ ៖ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលចាត់្ណចងឱ្យានរលខា សម្ាប់កត់្ម្តានូវរាល់រតិ្រោបល់ និងលទធផ្ល
ននកិចចម្បជំុ្ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលចាត់្ណចងររៀបចំបនាប់ម្បជំុ្ ដូ្ចជាការសាែ ត្ ការបិទហវុងអកែរ
(Backdrop) ការររៀបចំតុ្ រៅអី ឧបករែ៍បំពងសំរ ង និងសាភ រៈបរកិាខ រចាបំាច់
នានាជារដី្រ។ 

➢ កិច្ចការកនងុអុំឡុងខេលប្រជុុំ 

ក). ការច ុះវរតមាន 

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ៖ នាយ្ករដ្ឋបាល រោយ្ានជំ្នួយ្ពីការោិល័យ្រដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ  
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា ៖ រុនរពលរបីកកិចចម្បជំុ្ 
• កិចចដំ្រែីរការ ៖ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលររៀបចំឱ្យានបញ្ា ីវត្តាន រហយី្ោក់ជូ្នសាជិ្កម្កុរម្បឹកា និងអនក
ចូលររួទងំអស់ចុឹះវត្តាន 

- នាយ្ករដ្ឋបាលបូកសរុបចំនួនសាជ្ិកម្កុរម្បឹកាណដ្លានវត្តាន ចំនួនសាជិ្ក
ម្កុរម្បឹកាណដ្លអវត្តាន និងចំនួនអនកចូលររួរផ្ែងៗរទៀត្ 
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ខ). ការពិនិរយកូរ   ម 

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ និងនាយ្ករដ្ឋបាល 
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា ៖ រុនរពលរបីកកិចចម្បជំុ្ 
• កិចចដំ្រែីរការ ៖ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្រសនីឱ្យនាយ្ករដ្ឋបាលពិនិត្យកូរ ៉ាុរ  
- នាយ្ករដ្ឋបាលជ្ម្ាបជូ្នអ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ អំពីចំនួនសាជិ្កម្កុរម្បឹកាណដ្លាន
វត្តាន ចំនួនសាជិ្កម្កុរម្បឹកាណដ្លអវត្តាន និងអំពីរូលរហតុ្ននការអវត្តាន
របស់សាជិ្កម្កុរម្បឹកាទងំរនាឹះ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ម្តូ្វម្បកាសថ្ន៖ កិចចម្បជុ្ំអាចដំ្រែីរការបាន កនុងករែីានកូរ ៉ាុរ
ម្គប់ម្រន់រហយី្កិចចម្បជំុ្ម្តូ្វរសំាយ្ កនុងករែីពំុានកូរ ៉ាុរម្គប់ម្រន់។  

- កនុងករែីានសាជិ្កម្កុរម្បឹកាាន ក់ ឬរម្ចីននាក់ចាករចញពីកិចចម្បជំុ្កនុងអំ ុង
រពលម្បជំុ្ ណដ្លរ វ្ីឱ្យកូរ ៉ាុររិនម្គប់ម្រន់សម្ាប់ដំ្រែីរការកិចចម្បជំុ្បនតរទៀត្ អ្ិបតី្
អងគម្បជំុ្ម្តូ្វបញ្ឈប់កិចចម្បជំុ្ភ្ារ រហយី្ររបៀបវារៈណដ្លរិនទន់បានពិភាកា និងអនុរ័ត្ 
ម្តូ្វបនតពិភាការៅកនុងសរ័យ្ម្បជុ្ំដ្ណដ្លរនឹះ រោយ្បនតកិចចម្បជំុ្រនឹះរៅនថៃការងារ
បនាា ប់។ កនុងករែីរនឹះ អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ម្តូ្វជ្ម្ាបដ្ល់អនកចូលររួទងំអស់អំពីរពលរវលា 
និងទីកណន្ងណដ្លម្តូ្វបនតសរ័យ្ម្បជំុ្រនឹះ។  

រ). ការងបើកកិចចគ្បជ  ំ

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្  
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា ៖ រពលចាប់រផ្តីរកិចចម្បជំុ្  )បនាា ប់ពីពិនិត្យកូរ ៉ាុររចួ(  
• កិចចដំ្រែីរការ ៖ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ានរតិ្សាវ គរន៍ និងរបីកកិចចម្បជំុ្ 
- កនុងករែីចាបំាច់អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្អាចអរញ្ា ីញឱ្យអនកចូលរួរទងំអស់ណែនាសួ្ំន 
រោយ្ម្បាប់រ ម្ ឹះ និងត្នួាទី។  

ឃ). ការពិនិរយ និងការអន ម័រងេចកដើគ្ាងរងបៀបវារៈ 

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ និងនាយ្ករដ្ឋបាល 
• កិចចដំ្រែីរការ ៖ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្អានរសចកតីម្ពាងររបៀបវារៈ ឬអរញ្ា ីញនាយ្ករដ្ឋបាលអានរសចកតីម្ពាង
ររបៀបវារៈជូ្នអងគម្បជំុ្ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្រសនីឱ្យអងគម្បជំុ្ពិនិត្យ និងផ្តល់រោបល់រៅរលីរសចកតីម្ពាងររបៀបវារៈ  
- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្អរញ្ា ីញវាគមិនណដ្លបានរលីកនដ្រ ងីានរោបល់រៅតារលំោប់លំរោយ្
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ននការរលីកនដ្របស់វាគមិនទងំរនាឹះ 
- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នយួ្ពីរលខារ វ្ីការកត់្ម្តានូវរាល់រតិ្រោបល់រៅតារលំោប់
លំរោយ្ននវាគមិន  

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្រសនីឱ្យសាជិ្កម្កុរម្បឹកាអនុរ័ត្រសចកតីម្ពាងររបៀបវារៈ 
- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នួយ្ពីរលខារាប់ និងកត់្ម្តានូវចំនួនសំរ ងរមំ្ទ ចំនួន
សំរ ងរិនរមំ្ទ និងចំនួនសំរ ងអនុបវាទ រហយី្រាយ្ការែ៍ជូ្នអ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ម្បកាសលទធផ្លននការអនុរ័ត្ 
- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នយួ្ពីរលខារ វ្ីការកត់្ម្តាររបៀបវារៈណដ្លបានអនុរ័ត្។ 

ង). ការពិភាកា និងការអន ម័រងៅងលើរងបៀបវារៈនើមយួៗ  

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ៖ អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ និងនាយ្ករដ្ឋបាល 
• កិចចដំ្រែីរការ៖ 

- ្នចូលររបៀបវារៈនីរយួ្ៗ អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្អរញ្ា ីញនាយ្ករដ្ឋបាលអាន និងឬពនយល់
រសចកតីម្ពាងសឹ្រសារននររបៀបវារៈនីរយួ្ៗរនាឹះជូ្នអងគម្បជំុ្ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្រសនីឱ្យអងគម្បជំុ្ពិនិត្យ និងផ្តល់រោបល់រៅរលីរសចកតីម្ពាងសឹ្រសារ  
- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្អរញ្ា ីញវាគមិនណដ្លបានរលីកនដ្រ ីងានរោបល់រៅតារលំោប់
លំរោយ្ននការរលីកនដ្របស់វាគមិនទងំរនាឹះ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ផ្រល់ឱ្កាសដ្ល់អនកចូលរួររផ្ែងៗរទៀត្ ណដ្លរិនណរនជាសាជិ្ក
ម្កុរម្បឹកាសួរសំែួរ និងបរញ្ចញរតិ្រោបល់នានា  

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្អាចអរញ្ា ីញគែៈអភិបាលរ្ី្យ្បំភឺ្រៅនឹងសំែួរនានា ណដ្លបាន
រចាទសួរទងំរនាឹះ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នយួ្ពីរលខារ វ្ីការកត់្ម្តានូវរាល់រតិ្រោបល់រៅតារលំោប់
លំរោយ្ននវាគមិន  

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្រសនីឱ្យសាជិ្កម្កុរម្បឹកាអនុរ័ត្ 
- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នួយ្ពីរលខារាប់ និងកត់្ម្តានូវចំនួនសំរ ងរមំ្ទ ចំនួន
សំរ ងរិនរមំ្ទ និងចំននួសំរ ងអនុបវាទ រហយី្រាយ្ការែ៍ជូ្នអ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ម្បកាសលទធផ្លននការអនុរ័ត្ 
- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នយួ្ពីរលខារ វ្ីការកត់្ម្តានូវរាល់ការសរម្រចរបស់អងគម្បជំុ្។ 

ច). ការបូកេរ ប និងការបិទអងគគ្បជ  ំ
• អនកទទលួសុសម្ត្វូ៖ អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ 
• កិចចដំ្រែីរការ៖ 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្សរងខបលទធផ្លណដ្លអងគម្បជំុ្បានសរម្រច តារររបៀបវារៈនីរួយ្ៗ 
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- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ចាត់្ណចងឱ្យានអនកទទួលសុសម្តូ្វចំរពាឹះកិចចការនានាណដ្លអងគម្បជំុ្
បានសរម្រច 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ផ្តល់អនុសាសន៍ និងព័ត៌្ានចាបំាច់នានា 
- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ណថ្ងអំែរគុែ ជូ្នពរ និងម្បកាសរសំាយ្។ 

ឆ). ការករ់គ្ាកន ងងពលគ្បជ  ំ

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ៖ រលខាកត់្ម្តា 
• កិចចដំ្រែីរការ៖ 

- រលខារ វ្ីការកត់្ម្តាឱ្យបានចាស់លាស់នូវរាល់រតិ្រោបល់ និងការសរម្រចទងំអស់
ណដ្លបានរ វ្ីរ ងីរៅកនុងអំ ុងរពលម្បជំុ្ រៅតារលំោប់លំរោយ្ននវាគមិន និងររបៀបវារៈ
នីរយួ្ៗ  

- រលខាក៏រ វ្ីការកត់្ម្តាផ្ងណដ្រនូវចំនួនសំរ ងអនុរ័ត្ណដ្លបានរមំ្ទ ចំនួនសំរ ង
អនុរ័ត្ណដ្លរិនរមំ្ទ និងចំននួសំរ ងអនុបវាទ តារររបៀបវារៈនីរយួ្ៗ 

- កនុងករែីចាបំាច់ រហយី្ានការអនុញ្ជញ ត្ពីអ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ រលខាកត់្ម្តាអាចរម្បីម្បាស់
ឧបករែ៍ថត្សំរ ងជាជំ្នយួ្ ប៉ាុណនតណសែអាត់្សំរ ងរនឹះរិនម្តូ្វផ្ែពវផ្ាយ្រ យី្។ 

➢ កិច្ចការខប្កាយខេលប្រជុុំ 

ក). ការផ្សពវផ្ាយលទធផ្លននកិចចគ្បជ  ំ 

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ នាយ្ករដ្ឋបាល 
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា ៖ ោ៉ា ងយូ្រ០២នថៃរម្កាយ្កិចចម្បជំុ្  
• កិចចដំ្រែីរការ ៖ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នយួ្ពីរលខាកត់្ម្តា ររៀបចំរសចកតីម្ពាងរសចកតីសរងខបអំពី
លទធផ្លននកិចចម្បជំុ្ រហយី្ោក់ជូ្នអ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ពិនិត្យ និងឯកភាព  

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ពិនិត្យ និងឯកភាពរៅរលីរសចកតីម្ពាងរសចកតីសរងខបលទធផ្លននកិចចម្បជំុ្  
- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នយួ្ពីរលខាកត់្ម្តា ណកសម្រួលរសចកតីម្ពាងរសចកតីសរងខប
អំពីលទធផ្លននកិចចម្បជំុ្ រៅតាររតិ្រោបល់របស់អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ រហយី្ោក់ជូ្នអ្ិបតី្
អងគម្បជំុ្ចុឹះហត្ថរលខា 

- នាយ្ករដ្ឋបាលផ្ែពវផ្ាយ្ជាសាធារែៈនូវរសចកតីសរងខបអំពីលទធផ្លននកិចចម្បជំុ្
ណដ្លបានចុឹះហត្ថរលខារោយ្អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្។ 

ខ). ការចារ់ចចង និងការាមដានការអន វរតងេចកតើេងគ្មចអងគគ្បជ  ំ

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ គែៈអភិបាល  
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• កិចចដំ្រែីរការ ៖  
- គែៈអភិបាលចាត់្ណចងអនុវត្តរសចកតីសរម្រចទងំអស់ណដ្លបានរ វ្ីរ ងីរៅកនុងកិចច
ម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា ម្ពរទងំតារោននូវការអនុវត្តរសចកតីសរម្រចទងំរនាឹះ 

- ម្កុរម្បឹកាពិនិត្យតារោន និងផ្រល់រោបល់រលីការអនុវត្តរសចករីសរម្រចរៅកនុងអងគម្បជំុ្
របស់ម្កុរម្បឹកាតាររយ្ៈរបាយ្ការែ៍គែៈអភិបាល រៅកនុងកិចចម្បជំុ្បនាា ប់របស់
ម្កុរម្បឹកា។ 

រ). ការងរៀបចំងេចកតើគ្ាងកំណរ់ងេរ កិចចគ្បជ  ំ

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ៖ នាយ្ករដ្ឋបាល និងរលខាកត់្ម្តា  
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា៖ ោ៉ា ងយូ្រ០៣នថៃរម្កាយ្កិចចម្បជំុ្  
• កិចចដំ្រែីរការ៖ 

- រលខាកត់្ម្តាររៀបចំរសចកតីម្ពាងកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្រៅតារទម្រង់កំែត់្ រហីយ្ោក់
ជូ្ននាយ្ករដ្ឋបាលពិនិត្យ និងណកត្ម្រូវ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលពិនិត្យ និងណកត្ម្រូវរសចកតីម្ពាងកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្ រុនោក់ជូ្នអ្ិបតី្
អងគម្បជំុ្ពិនិត្យ និងឯកភាព។ 

ឃ). ការឯកភាពរបេ់អ្ិបរើអងគគ្បជ ំងៅងលើងេចកតើគ្ាងកំណរ់ងេរ គ្បជ  ំ

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ និងនាយ្ករដ្ឋបាល  
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា ៖ ោ៉ា ងយូ្រ០៣នថៃបនាា ប់ពីបញ្ច ប់រសចកតីម្ពាងកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្ 
• កិចចដំ្រែីរការ ៖  

- នាយ្ករដ្ឋបាលោក់ជូ្នអ្ិបតី្អងគម្បជំុ្នូវរសចកតីម្ពាងកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្ រដី្របពិីនិត្យ 
និងឯកភាព 

- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ពិនិត្យ និងឯកភាពរៅរលីរសចកតីម្ពាងកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្ 
- នាយ្ករដ្ឋបាលរោយ្ានជំ្នយួ្ពីរលខាកត់្ម្តា ណកត្ម្រូវរសចកតីម្ពាងកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្ 
រៅតាររតិ្រោបល់របស់អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលរម្ត្ៀរររៀបចំរសចកតីម្ពាងកំែត់្រហតុ្ណដ្លបានណកត្ម្រូវរនឹះ សម្ាប់
ោក់ជូ្នកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាបនាា ប់ រដី្របពិីនិត្យ និងអនុរ័ត្។ 

ង). ការផ្សពវផ្ាយកំណរ់ងេរ កិចចគ្បជ ំងលើកម ន បន្ទទ ប់ពើទទលួបានការអន ម័រ 

• អនកទទលួសុសម្ត្វូ ៖ នាយ្ករដ្ឋបាល 
• ម្កបស័ែឌ រពលរវលា ៖ ោ៉ា ងយូ្រ០៥នថៃរម្កាយ្កិចចម្បជំុ្អនុរ័ត្  
• កិចចដំ្រែីរការ៖ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលណកត្ម្រូវរសចកតីម្ពាងកំែត់្រហតុ្ រៅតាររតិ្រោបល់របស់អងគម្បជំុ្ 
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រហយី្ោក់ជូ្នអ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ពិនិត្យ និងចុឹះហត្ថរលខា  
- អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ ពិនិត្យ និងចុឹះហត្ថរលខារលីកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្    
- នាយ្ករដ្ឋបាលចាត់្ណចងកំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្ណដ្លបានចុឹះហត្ថរលខារចួ ដូ្ចខាងរម្ការ៖  

 ថត្ចរ្ង និងណចកជូ្នដ្ល់សាជិ្កម្កុរម្បឹកា និងអនកចូលររួទងំអស់ 
 ផ្ែពវផ្ាយ្ជាសាធារែៈ 
 ត្រាល់ទុកជាឯកសារ។ 

១.៤. រន្ឹុះរាងុការទលើររមពស់ក្បសិទធភាពផ្នរិច្ចក្បជ្ុ ំ

ង ើរបធីានាឱ្យកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាានម្បសិទធភាព និងដំ្រែីរការរៅរោយ្រលូន ម្បធានអងគម្បជំុ្
ម្តូ្វយ្កចិត្តទុកោក់រលចំីែុចរយួ្ចំននួដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

– កំែត់្វន័ិយ្ដូ្ចជា ហារជ្ណជ្ករន  និងបិទសំរលងទូរស័ពាជារដី្រ 
– ពនយល់ឱ្យបានចាស់លាស់ពីររលបំែងននកិចចម្បជំុ្ 
– ម្គប់ម្គងការពិភាកាកំុឱ្យចាកម្បធានបទ 
– សិត្សំបំផុ្សគំនិត្ និងជំ្រុញឱ្យសាជិ្កអងគម្បជំុ្ម្គប់រូបចូលររួរតិ្រោបល់ រចៀសវាង
បរោិកាសននការពិភាកាណដ្លម្គបដ្ែរ ប់រោយ្អនកចូលររួរយួ្ចំនួនតូ្ច 

– ម្គប់ម្គងរពលរវលាននការពិភាការលីររបៀបវារៈនីរួយ្ៗតាររពលរវលាណដ្លបានកំែត់្ 
– ចុងរម្កាយ្ម្តូ្វរ វ្ីការបូកសរបុរ ងីវញិអំពីចំែុចសំខាន់ៗណដ្លជាលទធផ្លននកិចចម្បជំុ្។



 

 

 

 

 

 

 

២ 

ការតារ់បតងដ្កីា 
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២ 

 ការតារ់បតងដ្ីកា 

ម្កុរម្បឹការម្បីម្បាស់អំណាចខាងបញ្ញត្តិ តាររយ្ៈការោក់រចញដ្ីកា។  

ដី្កា គឺជាវធិានខាងផូ្្វចាប់ ណដ្លអនុរ័ត្រោយ្ម្កុរម្បឹកាកនុងម្ពំណដ្នននសិទធិអំណាចរបស់
សួ្ន សម្ាប់អនុវត្តកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន។ រៅរដ្ឋបាលម្កុង ដី្កា គឺជាលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្ត
សពស់ជាងរគបំផុ្ត្សម្ាប់ម្គប់ម្គង និងរោឹះម្សាយ្បញ្ជា ជាក់លាក់ណារយួ្រៅកនុងណដ្នសរត្ថកិចច
របស់សួ្ន។ 

ដី្កាាន០២ម្បរភទ គឺដី្កាណដ្លានលកខែៈជាបទបញ្ជា ទូរៅ និងដី្កាណដ្លានលកខែៈ
ជាឯកត្តភូត្។ 

ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វសិត្សំផ្រួចរផ្រីរររៀបចំដី្ការបស់សួ្ន ទនាឹរនឹងការពិនិត្យ អនុរ័ត្រៅរលីរសចករីម្ពាង
ដី្កាណដ្លរសនីរ ងីរោយ្គែៈអភិបាល។ ការររៀបចំដី្កាានសារសំខាន់ណាស់កនុងការម្គប់ម្គង ក៏ដូ្ច
ការអភិវឌ្ឍរូលោឋ នឱ្យានលកខែៈរ្ី្យ្ត្បរៅនឹងត្ម្រូវការជាក់ណសរងរៅរូលោឋ នរបស់ម្កុរម្បឹកា។ 

២.១. ដ្ីកាបដ្លមានលរខែៈជាបទបញ្ជា ទូទៅ 

➢ និយមន័យ 

ដី្កាណដ្លានលកខែៈជាបទបញ្ជា ទូរៅ គឺជាការណែនាកំារអនុវត្ត ឬការបញ្ជា ក់បណនថរសឹ្រសារ
របស់ចាប់ ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ និងម្បកាស និងជាការណែនាកំារអនុវត្តកិចចការណដ្លសថិត្រៅកនុង
ណដ្នសរត្ថកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកា(រៅកាត់្ថ្ន ដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅ)។  

➢ ងោលការណ៍ 

កនុងការោក់រចញនូវដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅ ម្តូ្វរររពតារររលការែ៍សំខាន់ៗដូ្ចខាងរម្ការ៖ 
• ដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅ ម្តូ្វអនុរ័ត្រោយ្ម្កុរម្បឹកា និងចុឹះហត្ថរលខារោយ្ម្បធានម្កុរម្បឹកា 
• ដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅណារយួ្ណដ្លានសឹ្រសារផ្ាុយ្ពីរដ្ឋ្រមនុញ្ញ ចាប់ ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ 
ម្បកាស ឬលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តនានាណដ្លានឋានានុម្ករសពស់ជាង ដី្ការនាឹះនឹង
ពំុានសុពលភាពរ ីយ្ 

• ដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅណារួយ្ណដ្លរ វ្ីរ ងីរោយ្ានការររសីរអីង កនុងន័យ្ជាអវជិ្ាាន 
ឬអនុវត្តចំរពាឹះបុគគលណាាន ក់ ឬម្កុររនុសែណារួយ្រោយ្ណផ្ែករលីកតាត ជាតិ្សាសន៍ 
សាសនា រភទ អាយុ្ ពែ៌សរបុរ ជាតិ្ឬជាតិ្កំរែីត្ ឬអសរត្ថភាពខាងសាម រតី្ឬខាង
កាយ្សរបទ ដី្ការនាឹះនឹងពំុានសុពលភាពរ យី្ 

• ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វធានាឱ្យានការពិរម្រឹះរោបល់ជារួយ្អនកពាក់ព័នធនានា កនុងដំ្រែីរ
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ការររៀបចំដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅ រលីកណលងណត្កនុងករែីចាបំាច់ណដ្លត្ម្រូវឱ្យម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវ
ោក់រចញនូវដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅ រដី្របរីោឹះម្សាយ្ ឬចាត់្វធិានការបនាា ន់ណារួយ្ 

• ដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅណដ្លម្កុរម្បឹកាបានអនុរ័ត្រចួ ម្តូ្វចូលជា្រានរៅនថៃណដ្លដី្ការនាឹះ
ម្តូ្វបានចុឹះហត្ថរលខាឬអាចកំែត់្យ្កកាលបររិចេទណារួយ្នារពលអនាគត្
សម្ាប់ការចូលជា្រាននូវដី្កាទងំរូល ឬណផ្នកស្ឹះននដី្កា 

• ដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅ រិនអាចានអានុភាពម្បតិ្សករមបានរ យី្។ 

➢ នើរិវ ិ្ ើននការដាក់ងចញ ើកា  

 កនុងការោក់រចញដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅ រដ្ឋបាលម្កុង ម្តូ្វអនុវត្តតារជំ្ហានដូ្ចខាងរម្ការ៖  

ជ្ំហានទី១ ៖ ការរំែត់អពីំតក្មូវការផ្នការដ្ឋរ់ទច្ញដ្ីកា  

ត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កាបទបញ្ជា ទូរៅ ម្តូ្វបានកំែត់្រោយ្ណផ្ែកតារត្ម្រូវការននចាប់ 
ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ ម្បកាស និងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តនានាណដ្លានឋានានុម្ករសពស់ជាង និងឬ
ត្ម្រូវការកនុងរូលោឋ ន។  

ការផ្តួចរផ្តីរអំពីត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្ការោយ្ណផ្ែកតារត្ម្រូវការកនុងរូលោឋ ន អាចរសនី
រ ងីរោយ្ ៖ 

• ម្បធានម្ករុម្បឹកា៖ ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្តូ្វរ វ្ីសំរែីជាលាយ្លកខែ៍អកែរ រោយ្បញ្ជា ក់
រូលរហតុ្ឱ្យបានចាស់លាស់ រៅម្កុរម្បឹការបស់សួ្នអំពីត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កា។ 

• សាជិ្កម្ករុម្បឹកាោ៉ា ងតិ្ចរយួ្ភាគបី(១/៣)ននសាជិ្កម្ករុម្បឹកាទងំរូល៖ សាជិ្ក
ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វរ វ្ីសំរែីជាលាយ្លកខែ៍អកែរ រោយ្បញ្ជា ក់រូលរហតុ្ឱ្យបានចាស់លាស់ 
រៅម្បធានម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន អំពីត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កា។ 

• គែៈកាម ្ិការនានារបស់ម្ករុម្បឹកា៖ បនាា ប់ពីទទលួបាននូវការឯកភាពកនុងគែៈកាម ្ិការ
របស់សួ្ន ម្បធានគែៈកាម ្ិការម្តូ្វរ វ្ីសំរែីជាលាយ្លកខែ៍អកែរ រោយ្បញ្ជា ក់រូលរហតុ្
ឱ្យបានចាស់លាស់ រៅម្បធានម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន អំពីត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កា។ 

• អភិបាល ឬគែៈអភិបាល ៖ បនាា ប់ពីទទលួបាននូវការឯកភាពកនុងគែៈអភិបាលរបស់
សួ្ន អភិបាលម្តូ្វរ វ្ីសំរែីជាលាយ្លកខែ៍អកែរ រោយ្បញ្ជា ក់រូលរហតុ្ឱ្យបានចាស់លាស់ 
រៅម្បធានម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន អំពីត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កា។ 

• សាគរម្ករុម្បឹកាម្កងុ ម្សកុ សែឌ  ឃុ ំសងាា ត់្រៅកនុងណដ្នសរត្ថកិចចនីរយួ្ៗ ៖ បនាា ប់ពី
ទទួលបាននូវការឯកភាពកនុងសាគររបស់សួ្ន ម្បធានសាគរម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុក 
សែឌ  ឃុំ សងាា ត់្ម្តូ្វរ វ្ីសំរែីជាលាយ្លកខែ៍អកែរ រោយ្បញ្ជា ក់រូលរហតុ្ឱ្យបាន
ចាស់លាស់រៅម្បធានម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ឬម្កុរម្បឹការសត្ត ឬម្កុរម្បឹកាម្កុង ឬម្កុរម្បឹកា
ម្សុក ឬម្កុរម្បឹកាសែឌ ណដ្លពាក់ព័នធ អំពីត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កា។ 
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• តំ្ណាងម្គសួារោ៉ា ងតិ្ចចំននួរយួ្ភាគដ្ប់ ានរៅកនុងននចំននួម្គសួារសរបុណដ្ល(១/១០)
ណដ្នសរត្ថកិចចរបស់ម្ករុម្បឹកានីរយួ្ៗ៖ តំ្ណាងម្គួសារណដ្លានបំែងរសនីសុំឱ្យម្កុរម្បឹកា
ោក់រចញនូវដី្កា ម្តូ្វរ វ្ីសំរែីជាលាយ្លកខែ៍អកែរ រោយ្បញ្ជា ក់រូលរហតុ្ឱ្យបាន
ចាស់លាស់ ររួជារយួ្នឹងបញ្ា ីរ ម្ ឹះណដ្លានសាន រររនដ្ននតំ្ណាងម្គួសារនីរយួ្ រៅម្បធាន
ម្កុរម្បឹការាជ្ធានី ឬម្កុរម្បឹការសត្ត ឬម្កុរម្បឹកាម្កុង ឬម្កុរម្បឹកាម្សុក ឬម្កុរម្បឹកាសែឌ
ណដ្លពាក់ព័នធ អំពីត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កា។ 

ជ្ំហានទី២ ៖ ការអនុមត័ទៅទលើតក្មូវការផ្នការដ្ឋរ់ទច្ញដ្ីកា  

ចំរពាឹះត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កាណផ្ែកតារត្ម្រូវការននចាប់ ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ ម្បកាស 
និងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តនានាណដ្លានឋានានុម្ករសពស់ជាង ពំុចាបំាច់ោក់ជូ្នកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា
ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រ យី្។  

ចំរពាឹះត្ម្រូវការននការោក់រចញដី្កាណផ្ែកតារត្ម្រូវការកនុងរូលោឋ ន ម្តូ្វោក់ជូ្នកិចចម្បជំុ្
ម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងអនុរ័ត្។ 

រៅរពលទទួលបានសំរែីននការរចញដី្កាណផ្ែកតារត្ម្រូវការកនុងរូលោឋ ន ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វ
ររៀបចំកិចចម្បជំុ្របស់សួ្នរដី្របីពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រៅរលីសំរែីរនឹះ។ កនុងការពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រនឹះ 
ម្កុរម្បឹកាគួរពិចារណារៅរលីចំែុចសំខាន់ៗរយួ្ចំននួដូ្ចខាងរម្ការ ៖  

• រតី្ត្ម្រូវការណដ្លបានរសនីរ ងីរនឹះ សិថត្រៅកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្នណដ្រឬរទ? 
• រតី្ត្ម្រូវការណដ្លបានរសនីរ ីងរនឹះ គឺជាត្ម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋរៅកនុង
ណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្នណដ្រឬរទ? 

• រតី្ត្ម្រូវការណដ្លបានរសនីរ ងីរនឹះ ចាបំាច់ម្តូ្វរោឹះម្សាយ្តាររយ្ៈការោក់រចញដី្កាណដ្រឬរទ? 

ជ្ំហានទី៣ ៖ ការរំែត់អងគភាពទទួលភាររិច្ចរាងុការទរៀបច្ំទសច្រតីក្ាងដ្ីកា   

កនុងការររៀបចំរសចកតីម្ពាងដី្កា ម្កុរម្បឹកាអាចម្បគល់ភារកិចចឱ្យ ៖   
• សាជិ្កម្កុរម្បឹកា ឬ 
• គែៈអភិបាល ឬ 
• គែៈកាម ្ិការ ឬអនុគែៈកាម ្ិការ ឬម្កុរការងារណារួយ្របស់ម្កុរម្បឹកាណដ្ល
ានម្សាប់ ឬ 

• អងគភាពណារយួ្របស់ម្កុរម្បឹកា ឬ 
• គែៈករមការ ឬម្កុរការងារចំរពាឹះកិចចណដ្លម្តូ្វបរងាីត្រ ងី។ 

ការសរម្រចម្បគល់ភារកិចចឱ្យរៅអងគភាពណារយួ្ ទទួលសុសម្តូ្វកនុងការររៀបចំរសចកតីម្ពាងដី្កា 
ម្តូ្វរ វ្ីរ ងីតាររយ្ៈកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា រោយ្ម្តូ្វពិចារណារៅរលីចំែុចរយួ្ចំននួដូ្ចខាងរម្ការ៖   

• រតី្ដី្ការនឹះានររលបំែងរោឹះម្សាយ្បញ្ជា ជាក់លាក់អវីស្ឹះ? 
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• រតី្ដី្ការនឹះពាក់ព័នធនឹងជំ្នាញណដ្លចាបំាច់អវីស្ឹះ? 
 

កនុងករែីម្កុរម្បឹកាសរម្រចបរងាីត្គែៈករមការ ឬម្កុរការងារចំរពាឹះកិចចសម្ាប់ររៀបចំរសចកតី
ម្ពាងដី្កា ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វរចញរសចកតីសរម្រចបរងាីត្ម្កុរការងាររនាឹះ។ សាសភាពគែៈករមការ ឬ
ម្កុរការងារចំរពាឹះកិចចរនឹះ ម្តូ្វានតំ្ណាងស្រសតីសរម្សប។ 

រៅរពលកំែត់្អងគភាពទទួលភារកិចចកនុងការររៀបចំរសចកតីម្ពាងដី្កា ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វណែនាំ
ដ្ល់អងគភាពរនាឹះ ឱ្យររៀបចំរសចកតីម្ពាងដី្ការៅតារទម្រង់ និងររលការែ៍ ឬវធិាននានាននចាប់ 
ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ ម្បកាស និងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តនានាជា្រាន។  

ជ្ំហានទី៤ ៖ ការសិរាក្សាវក្ជាវក្របស័ែឌ រតិយតុត   

អងគភាពណដ្លម្កុរម្បឹកាបានម្បគល់ភារកិចចកនុងការររៀបចំរសចកតីម្ពាងដី្កា រោយ្ាននាយ្ក
រដ្ឋបាលជាជំ្នយួ្ ម្តូ្វរ វ្ីការសិកាម្សាវម្ជាវអំពីម្កបស័ែឌ គតិ្យុ្ត្តណដ្លពាក់ព័នធនានា ម្ពរទងំវភិាគ
អំពីបញ្ជា  រូលរហតុ្ននបញ្ជា  និងកំែត់្ដំ្រណាឹះម្សាយ្សរម្សប សម្ាប់ជារូលោឋ នកនុងការររៀបចំ
រសចកតមី្ពាងបឋរននដី្កា។  

កនុងការសិការនឹះ អងគភាពទទួលភារកិចចអាចរ វ្ីការពិរម្រឹះរោបល់ ឬរសនីសុំការរមំ្ទនានា 
ពីម្កសួង សាថ ប័ន រនាីរ អងគភាព ណផ្នកឯកជ្ន អងគការសងគរសុីវលិ និងអនកពាក់ព័នធនានាតារការចាបំាច់។ 

ជ្ំហានទី៥ ៖ ការទរៀបច្ំទសច្រតីក្ាងបឋមផ្នដ្ីកា 

អងគភាពទទលួភារកិចច រោយ្ាននាយ្ករដ្ឋបាលជាជំ្នយួ្ ម្តូ្វ ៖  
• ររៀបចំរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្ការៅតារទម្រង់ណដ្លបានកំែត់្។ 
• រផ្ាីរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា ជូ្នគែៈកាម ្ិការនានារបស់ម្កុរម្បឹកាសួ្ន ជាពិរសស
គែៈកាម ្ិការ ពិរម្រឹះរោបល់កិចចការស្រសតីនិងកុារ និងគែៈកាម ្ិការសម្របសម្រួល
បរចចករទស រោយ្បញ្ជា ក់អំពីរពលរវលាជាក់លាក់ ណដ្លគែៈកាម ្ិការទំងរនាឹះ
ម្តូ្វរផ្ាីរោបល់ជាលាយ្លកខែ៍អកែរ។ រៅរពលទទួលបានរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា 
ម្បធានគែៈកាម ្ិការនីរួយ្ៗម្តូ្វរកាឹះម្បជំុ្គែៈកាម ្ិការរបស់សួ្ន រដី្របពិីនិត្យ និង
ផ្តល់រោបល់រៅរលីរសចកតីម្ពាងរនឹះ និងរផ្ាីជូ្នអងគភាពទទួលភារកិចចជាលាយ្លកខែ៍
អកែរនូវរតិ្រោបល់នានារបស់គែៈកាម ្ិការសួ្ន រៅតាររពលរវលាណដ្លបានកំែត់្។ 
រាល់រតិ្រោបល់ណដ្លទទួលបាន ម្តូ្វបានយ្កចិត្តទុកោក់សពស់ និងរម្បីម្បាស់សម្ាប់ជា
រូលោឋ នកនុងការពិចារណាណកសម្រួលរសចកីតម្ពាងដ្ីកា។ កិចចម្បជំុ្រនឹះ ម្តូ្វអនុវត្តតារ
នីតិ្វ ិ្ ីម្បជំុ្របស់គែៈកាម ្ិការសារីនីរយួ្ៗ។ 

• ោក់ជូ្នគែៈអភិបាល និងម្កុរម្បឹកានូវរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា រដី្របពិីនិត្យ និងឯកភាព
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ជាបឋររៅរលីសឹ្រសារននរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្ការនឹះ។ 
កនុងរពលររៀបចំរសចកតីម្ពាងដី្ការនឹះ អភិបាលម្កុង ម្សុក សែឌ អាចរលីកសំរែីជាលាយ្

លកខែ៍អកែរសុំរោបល់ពីអភិបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្បសិនរបីយ្ល់រឃញីថ្ន បញ្ជា ឬបទបញ្ញត្តិណារយួ្
ានភាពររសីប ឬរិនចាស់លាស់។ អភិបាលរាជ្ធានី រសត្តម្តូ្វរ្ី្យ្ត្បវញិោ៉ា ងយូ្រសារសិប(៣០)នថៃ
នននថៃរ វ្ីការ បនាា ប់ពីទទួលបានសំរែីរនាឹះ។ កនុងករែីរិនអាចផ្តល់រោបល់បាន អភិបាលរាជ្ធានី 
រសត្តអាចរលីកសំរែីជាលាយ្លកខែ៍អកែរសុំរោបល់ពីរដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរហានផ្ា។ រដ្ឋរស្រនតីម្កសួង
រហានផ្ាម្តូ្វរ្ី្យ្ត្បវញិោ៉ា ងយូ្រសារសិប(៣០)នថៃនននថៃរ វ្ីការ បនាា ប់ពីទទួលបានសំរែីរនាឹះ។ 

កនុងរពលររៀបចំរសចកតីម្ពាងដី្ការនឹះ អភិបាលរាជ្ធានី រសត្តអាចរលីកសំរែីជាលាយ្លកខែ៍
អកែរសុំរោបល់ពីរដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរហានផ្ា ម្បសិនរបីយ្ល់រឃញីថ្ន បញ្ជា  ឬបទបញ្ញត្តិណារយួ្ានភាព
ររសីប ឬរិនចាស់លាស់។ រដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរហានផ្ាម្តូ្វរ្ី្យ្ត្បវញិោ៉ា ងយូ្រសារសិប(៣០)នថៃ
នននថៃរ វ្ីការ បនាា ប់ពីទទលួបានសំរែីរនាឹះ។ 

ជ្ំហានទី៦ ៖ ការឯរភាពជាបឋមរបស់រែៈអភិបាលទៅទលើទសច្រតីក្ាងបឋមផ្នដ្ីកា 

រៅរពលទទលួបានរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា អភិបាលម្តូ្វរកាឹះម្បជំុ្គែៈអភិបាលរបស់សួ្ន 
រដី្របពិីនិត្យ និងឯកភាពរៅរលីសឹ្រសារននរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្ការនឹះ។ កិចចម្បជំុ្រនឹះអាចជាកិចចម្បជំុ្
សារញ្ញ ឬកិចចម្បជំុ្វសិារញ្ញរបស់គែៈអភិបាល។ រៅកនុងកិចចម្បជំុ្ពិនិត្យរសចកីតម្ពាងបឋរននដី្ការនឹះ 
អភិបាល អាចរសនីឱ្យតំ្ណាងអងគភាពទទលួភារកិចច រ វ្ីបទបងាា ញអំពីសឹ្រសារសំខាន់ៗននរសចកីតម្ពាង
បឋរ រុនរពលគែៈអភិបាលពិភាកា និងឯកភាព។ 

រៅកនុងការពិភាកា គែៈអភិបាលអាចពិចារណារៅរលីចំែុចរយួ្ចំននួដូ្ចខាងរម្ការ៖ 
• រតី្រសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា បានររៀបចំរៅតារទម្រង់ណដ្លបានកំែត់្ណដ្រឬរទ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា ម្សបតារររលការែ៍ ឬវធិានននចាប់ និងលិសិត្
បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តជា្រានណដ្រឬរទ? 

• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា បានផ្តល់នូវដំ្រណាឹះម្សាយ្សរម្សប និងម្គប់ម្រន់
រដី្របរីោឹះម្សាយ្នូវរូលរហតុ្ននបញ្ជា ណដ្លត្ម្រូវឱ្យោក់រចញនូវដី្ការនឹះណដ្រឬរទ? 

• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា អាចអនុវត្តបានណដ្រឬរទ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា ានភាពររសីរអីងណដ្រឬរទ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា អាចផ្តល់នូវផ្លប៉ាឹះពាល់ជាអវជិ្ាានណដ្រឬរទ ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា បានចូលរួរចំណែកកនុងការរលីកករពស់សរភាព
រយ្នឌ័្រ បរោិប័នន និងសរ្រ៌សងគរណដ្រឬរទ? 

តាររយ្ៈកិចចម្បជំុ្ពិនិត្យរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា គែៈអភិបាលអាចសរម្រចដូ្ចខាងរម្ការ៖  
• ឯកភាពទងំម្សុងននរសចករីម្ពាងបឋរននដី្កា ឬ 
• រិនឯកភាពរៅរលីណផ្នករួយ្ចំននួននរសចករីម្ពាងបឋរននដី្កា។ កនុងករែីរនឹះ គែៈអភិបាល



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  ២ ការតារ់ណតងដ្កីា 

សាលាជាតរិដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ៃ (NASLA)  34 

ម្តូ្វណែនាដំ្ល់អងគភាពទទួលភារកិចច អំពីចំែុចនានាណដ្លម្តូ្វណកសម្រួលរ ីងវញិ។ 
អងគភាពទទលួភារកិចចម្តូ្វណកសម្រួលរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា រៅតារការណែនារំបស់គែៈ
អភិបាល  រហយី្ោក់ជូ្នគែៈអភិបាលពិនិត្យ និងឯកភាពរ ងីវញិ។ 

បនាា ប់ពីទទលួបានការឯកភាពពីគែៈអភិបាល អងគភាពទទលួភារកិចចម្តូ្វោក់ជូ្នម្កុរម្បឹកា
នូវរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា រដី្របពិីនិត្យ និងឯកភាព។ 

ជ្ំហានទី៧ ៖ ការឯរភាពជាបឋមរបសក់្រុមក្បឹរាទៅទលើទសច្រតីក្ាងបឋមផ្នដ្ីកា 

រៅរពលទទលួបានរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្តូ្វរកាឹះម្បជំុ្ម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន 
រដី្របពិីនិត្យ និងឯកភាពរៅរលីសឹ្រសារននរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា សម្ាប់ការពិរម្រឹះរោបល់ និង
ការបិទផ្ាយ្ជាសាធារែៈ។ កិចចម្បជំុ្រនឹះអាចជាកិចចម្បជំុ្សារញ្ញ ឬកិចចម្បជំុ្វសិារញ្ញរបស់ម្កុរម្បឹកា 
រហយី្ម្តូ្វអនុវត្តរៅតារបទបញ្ជា នផ្ាកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកា។ រៅកនុងកិចចម្បជំុ្ពិនិត្យរសចកីតម្ពាងបឋរនន
ដី្ការនឹះ ម្បធានម្កុរម្បឹកាអាចរសនីឱ្យតំ្ណាងអងគភាពទទលួភារកិចច រ វ្ីបទបងាា ញអំពីសឹ្រសារសំខាន់ៗ
ននរសចកីតម្ពាងបឋរ រុនរពលម្កុរម្បឹកាពិភាកា និងឯកភាព។ 

រៅកនុងការពិភាកា ម្កុរម្បឹកាអាចពិចារណារៅរលីចំែុចរយួ្ចំននួដូ្ចខាងរម្ការ ៖ 
• រតី្រសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា បានររៀបចំរៅតារទម្រង់ណដ្លបានកំែត់្ណដ្រឬរទ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា ម្សបតារររលការែ៍ ឬវធិានននចាប់ និងលិសិត្
បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តជា្រានណដ្រឬរទ? 

• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា បានផ្តល់នូវដំ្រណាឹះម្សាយ្សរម្សប និងម្គប់ម្រន់
រដី្របរីោឹះម្សាយ្នូវរូលរហតុ្ននបញ្ជា ណដ្លត្ម្រូវឱ្យោក់រចញនូវដី្ការនឹះណដ្រឬរទ? 

• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា អាចអនុវត្តបានណដ្រឬរទ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា ានភាពររសីរអីងណដ្រឬរទ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា អាចផ្តល់នូវផ្លប៉ាឹះពាល់ជាអវជិ្ាានណដ្រឬរទ ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងបឋរននដី្កា បានចូលរួរចំណែកកនុងការរលីកករពស់សរភាព
រយ្នឌ័្រ បរោិប័នន និងសរ្រ៌សងគរណដ្រឬរទ? 

តាររយ្ៈកិចចម្បជំុ្ពិនិត្យរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា ម្កុរម្បឹកាអាចសរម្រចដូ្ចខាងរម្ការ៖  
• ឯកភាពទងំម្សុងរលីរសចករីម្ពាងបឋរននដី្កា ឬ 
• រិនឯកភាពរៅរលីណផ្នករួយ្ចំនួនននរសចករីម្ពាងបឋរននដី្កា។ កនុងករែីរនឹះ ម្កុរម្បឹកា
ម្តូ្វណែនាដំ្ល់អងគភាពទទួលភារកិចច អំពីចំែុចនានាណដ្លម្ត្ូវណកសម្រួលរ ីងវញិ។ 
អងគភាពទទួលភារកិចចម្តូ្វណកសម្រួលរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្ការៅតារការណែនារំបស់
ម្កុរម្បឹការហយី្ោក់ជូ្នម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងឯកភាពរ ងីវញិ។ 

បនាា ប់ពីទទលួបានការឯកភាពពីម្កុរម្បឹកា អងគភាពទទលួភារកិចចម្តូ្វរ វ្ីការពិរម្រឹះរោបល់ 
និងបិទផ្ាយ្ជាសាធារែៈនូវរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា។ 



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  ២ ការតារ់ណតងដ្កីា 
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ជ្ំហានទី៨ ៖ ការពិទក្រុះទយាបល់ និងការបទិទាយជាសាធារែៈនវូទសច្រតីក្ាងបឋមផ្នដ្កីា 

បនាា ប់ពីទទលួបានការឯកភាពជាបឋរពីម្កុរម្បឹការៅរលីរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្កា អងគភាព
ទទលួភារកិចច រោយ្ាននាយ្ករដ្ឋបាលជាជំ្នយួ្ ម្តូ្វចាត់្ណចងរ វ្ីការពិរម្រឹះរោបល់នូវរសចកតីម្ពាង
បឋរននដី្ការនឹះ ជារយួ្អនកពាក់ព័នធដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

- ម្បជាពលរដ្ឋ 
- អងគការសងគរសុីវលិ និងណផ្នកឯកជ្ន 
- រនាីរ អងគភាពជំ្នាញ 
- ម្កុរម្បឹកាពាក់ព័នធនានា 

ទនាឹរនឹងការពិរម្រឹះរោបល់ខាងរលី អងគភាពទទលួភារកិចចម្តូ្វរ វ្ីការបិទផ្ាយ្ជាសាធារែៈ
នូវរសចករីម្ពាងបឋរននដី្ការនឹះផ្ងណដ្រ។ 

បនាា ប់ពីការពិរម្រឹះរោបល់ និងការបិទផ្ាយ្ជាសាធារែៈនូវរសចកតីម្ពាងដី្កា អងគភាពទទលួ
ភារកិចចរោយ្ាននាយ្ករដ្ឋបាលជាជំ្នយួ្ ម្តូ្វ៖  

• បូកសរុបរតិ្រោបល់នានាណដ្លទទលួបាន 
• ពិនិត្យពិចារណារៅរលីរតិ្រោបល់ណដ្លទទលួបានទងំរនាឹះ 
• ណកសម្រួលរសចកតីម្ពាងបឋរននដី្ការៅតាររតិ្រោបល់ណដ្លទទលួបាន 
• ររៀបចំរបាយ្ការែ៍អំពីលទធផ្លននការពិរម្រឹះរោបល់ និងការបិទផ្ាយ្ជាសាធារែៈរនឹះ 
ម្ពរទងំររៀបចំរសចកតីណថ្ងរហតុ្ រដី្របភីាា ប់ជារយួ្នឹងរសចកតីម្ពាងដី្កាណដ្លបានណកសម្រួល 
សម្ាប់ោក់ជូ្នគែៈអភិបាល និងម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងអនុរ័ត្។ 

ជ្ំហានទី៩ ៖ ការពិនិតយ នងិការអនុម័តទសច្រតីក្ាងដ្កីា 
ក). ការពិនិត្យ និងការឯកភាពរបស់គែៈអភិបាលរៅរលីរសចកតីម្ពាងដី្កា 

អងគភាពទទលួភារកិចច ម្តូ្វោក់ជូ្នគែៈអភិបាលនូវរសចកតមី្ពាងដី្កាណដ្លណកសម្រួលរៅតារ
រតិ្រោបល់ណដ្លទទួលបានពីការពិរម្រឹះរោបល់ និងការបិទផ្ាយ្ជាសាធារែៈ រោយ្ភាា ប់រក
ជារួយ្នូវរបាយ្ការែ៍សតីពីលទធផ្លននការពិរម្រឹះរោបល់និងការបិទផ្ាយ្ជាសាធារែៈ និងរសចកតី
ណថ្ងរហតុ្ រដី្របពិីនិត្យ និងឯកភាព រុននឹងោក់ជូ្នម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងអនុរ័ត្។  

ស). ការពិនិត្យ និងការអនុរ័ត្របស់ម្កុរម្បឹការៅរលីរសចកតីម្ពាងដី្កា 

រៅរពលទទួលបានរសចកតីម្ពាងដី្កា ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្តូ្វរកាឹះម្បជំុ្ម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន 
រដី្របីពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រៅរលីរសចកតីម្ពាងដី្កា។ កិចចម្បជំុ្រនឹះអាចជាកិចចម្បជំុ្សារញ្ញ ឬកិចចម្បជំុ្
វសិារញ្ញរបស់ម្កុរម្បឹកា រហយី្ម្តូ្វអនុវត្តរៅតារបទបញ្ជា នផ្ាកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកា។ រៅកនុងកិចចម្បជំុ្រនឹះ 
ម្បធានម្កុរម្បឹកាអាចរសនីឱ្យអភិបាលរ វ្ីរសចកតីរាយ្ការែ៍អំពីកិចចដំ្រែីរការននការររៀបចំរសចកតីម្ពាង
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ដី្កា និងរ វ្ីបទបងាា ញអំពីសឹ្រសារសំខាន់ៗននរសចកីតម្ពាងដី្កា និងរតិ្រោបល់នានាណដ្លទទលួបានពី
ការពិរម្រឹះរោបល់ និងការបិទផ្ាយ្ជាសាធារែៈ រដី្របឱី្យម្កុរម្បឹកាានរូលោឋ នកនុងការពិចារណា 
រពលម្កុរម្បឹកាពិភាកា និងអនុរ័ត្។  

ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្តូ្វធានាឱ្យានការចូលររួពីគែៈអភិបាល អងគភាពនានារបស់ម្កុរម្បឹកា
រនាីរ អងគភាពជំ្នាញ និងអនកជំ្នាញពាក់ព័នធនានា ម្ពរទងំបងាលកខែៈងាយ្ម្សួលដ្ល់ការចូលរួរ
របស់សាធារែជ្ន និងអនកពាក់ព័នធរផ្ែងៗរទៀត្ រៅកនុងកិចចម្បជំុ្ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រសចកតីម្ពាងដី្ការនឹះ។ 

ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វអនុរ័ត្រសចកតីម្ពាងដី្កា រោយ្សំរ ងរលីសពីពាក់កណាត លននចំនួនសាជិ្ក
ម្កុរម្បឹកាទងំរូល។ កនុងករែីសំរ ងអនុរ័ត្រសមីរន  សំរ ងរបស់អ្ិបតី្អងគម្បជំុ្ ានឧត្តានុភាព។ 

កនុងការពិភាការសចកតីម្ពាងដី្កា ម្កុរម្បឹកាអាចពិចារណារៅរលីចំែុចរយួ្ចំនួនដូ្ចខាងរម្ការ៖ 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងដី្កា ានផ្ាុយ្នឹងររលការែ៍ ឬវធិានននចាប់ និងលិសិត្បទោឋ ន
គតិ្យុ្ត្តជា្រានណដ្រឬរទ? 

• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងដី្កា បានផ្តល់នូវដំ្រណាឹះម្សាយ្សរម្សប និងម្គប់ម្រន់រដី្របរីោឹះ
ម្សាយ្នូវរូលរហតុ្ននបញ្ជា ណដ្លត្ម្រូវឱ្យោក់រចញនូវដី្ការនឹះណដ្រឬរទ? 

• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងដី្កា អាចអនុវត្តបានណដ្រឬរទ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងដី្កា ានភាពររសីរអីងណដ្រឬរទ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងដី្កា អាចផ្តល់នូវផ្លប៉ាឹះពាល់ជាអវជិ្ាានណដ្រឬរទ ? 
• រតី្សឹ្រសាររសចកីតម្ពាងដី្កា បានចូលរួរចំណែកកនុងការរលីកករពស់សរភាពរយ្នឌ័្រ 
បរោិប័នន និងសរ្រ៌សងគរណដ្រឬរទ? 

រៅកនុងកិចចម្បជំុ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកាអាចសរម្រចដូ្ចខាងរម្ការ ៖  
• អនុរ័ត្ទទលួយ្ករសចករីម្ពាងដី្កាទងំម្សុង ឬ 
• រិនទទលួយ្កចំែុចរយួ្ចំននួននរសចករីម្ពាងដី្កា។ កនុងករែីរនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វណែនាំ
ដ្ល់អងគភាពទទលួភារកិចចអំពីចំែុចនានាណដ្លម្តូ្វណកសម្រួលរ ងីវញិ។ អងគភាពទទលួ
ភារកិចចម្តូ្វណកសម្រួលរសចកតីម្ពាងដី្កា រៅតារការណែនារំបស់ម្កុរម្បឹកា រហយី្ោក់ជូ្ន
ម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រ ងីវញិនូវចំែុចណដ្លបានណកសម្រួលទងំរនាឹះ។ 

បនាា ប់ពីរសចកតីម្ពាងដី្កាម្តូ្វបានអនុរ័ត្រោយ្ម្កុរម្បឹកា អងគភាពទទួលភារកិចចរោយ្ាន
នាយ្ករដ្ឋបាលជាជំ្នួយ្ ម្តូ្វររៀបចំណបបបទ រដី្របីោក់ជូ្នម្បធានម្កុរម្បឹកាចុឹះហត្ថរលខារៅតារ
នីតិ្វ ិ្ ីរដ្ឋបាលណដ្លបានកំែត់្។ 

➢ ការផ្សពវផ្ាយ និងការរមកល់ទ ក ើកា 

បនាា ប់ពីដី្កាណដ្លម្តូ្វបានចុឹះហត្ថរលខារោយ្ម្បធានម្កុរម្បឹកា អភិបាលរោយ្ាននាយ្ក
រដ្ឋបាលជាជំ្នយួ្ ម្តូ្វ៖  
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• ផ្ែពវផ្ាយ្ឱ្យបានទូលាយ្ដ្ល់គែៈកាម ្ិការនានារបស់ម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាល 
អងគភាពនានារបស់ម្កុរម្បឹកា រនាីរ អងគភាពជំ្នាញ អងគការសងគរសុីវលិ ណផ្នកឯកជ្ន
ម្បជាពលរដ្ឋ និងអនកពាក់ព័នធនានា រដី្របឱី្យយ្ល់ម្ជួ្ត្ម្ជាប និងចូលររួអនុវត្តដី្កាម្បកបរោយ្
ម្បសិទធភាព 

• បិទផ្ាយ្រៅរលីកាត រព័ត៌្ានរបស់រដ្ឋបាលសារី និងរដ្ឋបាលពាក់ព័នធនានា 
• ត្រាល់ទុកជាឯកសាររៅរដ្ឋបាលសារី។ 

➢ ការអន វរត ើកា 

ដី្កាម្ត្ូវបានអនុវត្ររៅកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់ម្កុរម្បឹកាទងំរូល រលីកណលងណត្ដី្កាណចង
រផ្ែងពីរនឹះ ឬរលីកណលងណត្ចាប់ ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ ម្បកាស និងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តជា្រាន
ណារយួ្បានត្ម្រូវឱ្យដ្ករចញពីដី្កានូវតំ្បន់ណដ្លានការកំែត់្ណដ្នសរត្ថកិចចចាស់លាស់។ 

ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វអនុវត្ត និងពម្ងឹងការអនុវត្តដី្កាទងំអស់របស់សួ្ន។  

គែៈអភិបាលកនុងនារម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន ម្តូ្វទទលួសុសម្តូ្វកនុងការចាត់្ណចងអនុវត្ត និងពម្ងឹង
ការអនុវត្តដី្កាទំងអស់របស់ម្កុរម្បឹកា ម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព ត្ា្ភាព និងគែរនយ្យភាព 
និងម្តូ្វរ វ្ីរបាយ្ការែ៍ជាម្បចា ំឬតារការកំែត់្របស់ម្កុរម្បឹកា។ កនុងការចាត់្ណចងអនុវត្តដី្ការនឹះ 
គែៈអភិបាលម្តូ្វធានាឱ្យានការចូលររួពីរនាីរ អងគភាពជំ្នាញ សាធារែជ្ន និងអនកពាក់ព័នធនានា។ 

កនុងករែីចាបំាច់ គែៈអភិបាលអាចពម្ងឹងការអនុវត្តដី្កាតាររយ្ៈ ឬរោយ្ានកិចចសហការ
ជារយួ្នគរបាលយុ្ត្តិ្រ៌។ 

នគរបាលយុ្ត្តិ្រ៌ម្តូ្វជ្ួយ្ម្កុរម្បឹការដី្របពីម្ងឹងការអនុវត្តដី្ការបស់ម្កុរម្បឹការៅរពលាន
ការរសនីសុំជាលាយ្លកខែ៍អកែរពីគែៈអភិបាល។ 

ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វធានាឱ្យានយ្នតការតារោន ម្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយ្ត្នរ្ការអនុវត្តដី្ការបស់សួ្ន។ 

➢ ការពិនិរយនើរាន កូលភាពនន ើកា 

អភិបាលរសត្តម្តូ្វបានទទួលម្បតិ្ភូករមពីរដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរហានផ្ា កនុងការពិនិត្យនីត្ានុកូលភាព
រលីដី្ការបស់រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក។ 

រដ្ឋបាលម្កុងម្តូ្វបញ្ាូ ននូវរាល់ដី្កាណដ្លបានអនុរ័ត្រោយ្ម្កុរម្បឹការបស់សួ្នរៅអភិបាលរសត្ត
សារីោ៉ា ងយូ្រម្បា(ំ០៥)នថៃនននថៃរ វ្ីការ គិត្ចាប់ពីនថៃរចញដី្កា រដី្របរី វ្ីការពិនិត្យនីត្ានុកូលភាព។ 

អភិបាលរសត្តម្តូ្វសហការជារយួ្រនាីរ អងគភាពពាក់ព័នធនានាកនុងការពិនិត្យនីត្ានុកូលភាពរលី
ដី្ការបស់រដ្ឋបាលម្កុង។ 
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កនុងករែីពិនិត្យរឃញីថ្ន ដី្ការនឹះានអនីត្ានុកូលភាព អភិបាលរសត្តម្តូ្វជូ្នដំ្ែឹងជាលាយ្
លកខែ៍អកែររៅម្កុរម្បឹកាម្កុងណដ្លរចញដី្ការនឹះ រោយ្បញ្ជា ក់អំពីរហតុ្ផ្ល ឬចំែុចណដ្លផ្ាុយ្ពី
បទបញ្ញត្តិណារួយ្ននរដ្ឋ្រមនុញ្ញ ចាប់ ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ ម្បកាស និងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្ត
នានាជា្រាន រដី្របឱី្យម្កុរម្បឹកាម្កុងរ វ្ីការណកត្ម្រូវរ ងីវញិ។ 

រម្កាយ្រពលទទលួបានរសចកតីជូ្នដំ្ែឹងពីអភិបាលរសត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វណែនាឱំ្យអងគភាព
ទទលួភារកិចច រ វ្ីការណកត្ម្រូវដី្ការនឹះរ ងីវញិកនុងអំ ុងរពលសារសិប(៣០)នថៃនននថៃរ វ្ីការ រហយី្
ោក់ជូ្នគែៈអភិបាល និងម្កុរម្បឹកាម្កុងពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រ ងីវញិនូវចំែុចណដ្លបានណកត្ម្រូវ
ទងំរនាឹះ រោយ្ោក់រចញនូវដី្កាសតីពីការណកសម្រួលដី្កា។ 

កនុងករែីណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងណារួយ្ រិនបានរ វ្ីការណកត្ម្រូវតារការជូ្នដំ្ែឹងរបស់សួ្ន  
អភិបាលរសត្តម្តូ្វចាត់្វធិានការចាបំាច់នានា រដី្របឱី្យានការណកត្ម្រូវ ឬលុបរចាលដី្ការនាឹះ។ 

➢ ការចកចគ្ប និងការល បងចាល ើកា 

ម្កុរម្បឹកាអាចសរម្រចណកណម្ប ឬលុបរចាលដី្កាណារួយ្ណដ្លសួ្នបានអនុរ័ត្រចួ រោយ្ណផ្ែក
តារសាថ នភាព បញ្ជា  ត្ម្រូវការ ឬសំែូរពរពីរូលោឋ ន និងឬរោយ្ណផ្ែកតារចាប់ ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ 
ម្បកាស ឬលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តនានាជា្រាន ឬតារការណែនាពីំម្កសួង សាថ ប័នរបស់រាជ្រោឋ ភិបាល។ 

ការណកណម្បដី្កាអាចរ វ្ីរ ីងរោយ្បណនថរម្បការថមី និង/ឬណកណម្បម្បការណារួយ្ននដី្កាណដ្ល
ានម្សាប់។ ការណកណម្បដី្កាម្តូ្វអនុវត្តតារនីតិ្វ ិ្ ីននការោក់រចញដី្កា។ 

ម្កុរម្បឹកាអាចសរម្រចលុបរចាលដី្កាណារយួ្ តាររយ្ៈដី្ការបស់សួ្ន។ 

២.២. ដ្ីកាបដ្លមានលរខែៈជាឯរតតភូត 

ដី្កាណដ្លានលកខែៈជាឯកត្តភូត្ គឺជាដី្កាណដ្លទក់ទង ឬសំរៅចំរ ម្ ឹះបុគគលកនុងការ
ណត្ងតាងំ ឬការម្បគល់ភារកិចច ឬការផ្្ទស់បរូរ ឬការបញ្ច ប់ភារកិចចរបស់បុគគលណាាន ក់។ ដី្កាណដ្លាន
លកខែៈជាឯកត្តភូត្ម្ត្ូវអនុរ័ត្រោយ្ម្កុរម្បឹកាសម្ាប់រុសតំ្ណែងរួយ្ចំនួន និងចុឹះហត្ថរលខា
រោយ្អភិបាល(រៅកាត្់ថ្ន ដី្កាឯកត្តភូត្)។ ការររៀបចំ និងការអនុរ័ត្ដី្កាឯកត្តភូត្ ម្ត្ូវអនុវត្ត
នីតិ្វ ិ្ ីណដ្លានណចងរៅកនុងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តជា្រាន ពាក់ព័នធនឹងការម្គប់ម្គងបុគគលិករដ្ឋបាល
ថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។ 

រៅរពលណដ្លគែៈអភិបាលម្កុងបានកំែត់្រម្ជី្សររសីយ្ករបកខជ្ន០១រូប ណដ្លានលកខែ
សរបត្តិស័កតិសរ និងឧបនិសែយ័្ជាងរគសម្ាប់រសនីសុំណត្ងតាងំកនុងរុសតំ្ណែងណារួយ្ រោងតារ
នីតិ្វ ិ្ ីណដ្លានណចងរៅកនុងចាប់ និងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តជា្រាន គែៈអភិបាលម្កុងម្តូ្វោក់
សំរែីជាលាយ្ល័កខែ៍អកែរជូ្នម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រលីរបកខភាពសម្ាប់រុសតំ្ណែង
ណារយួ្ រោយ្ភាា ប់ជារយួ្នូវសំែំុឯកសារសំខាន់ៗ ររួាន៖ លិសិត្រសនីសុំរបស់អភិបាល កំែត់្រហតុ្
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កិចចម្បជំុ្ពិរម្រឹះពិភាការបស់គែៈអភិបាល បញ្ា ីរាយ្នាររស្រនតីរាជ្ការណដ្លម្តូ្វរសនណីត្ងតាងំ ម្បវត្តិសរងខប
របស់សារីជ្ន ឯកសារនានាពាក់ព័នធសារីជ្ន ដូ្ចជាវញិ្ជញ បនបម្ត្ សញ្ជញ បម្ត្ជំ្នាញ លិសិត្ឯកត្តភូត្
ពាក់ព័នធនឹងរុសតំ្ណែង ម្កបសែឌ  ឋាននតរស័កតិ ថ្នន ក់ចុងរម្កាយ្ និងឯកសារពាក់ព័នធរផ្ែងៗរទៀត្។ 

រម្កាយ្រពលបានទទលួសំរែីពីគែៈអភិបាលម្កុង ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វររៀបចំកិចចម្បជំុ្
ម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន រដី្របពិីនិត្យ និងអនុរ័ត្រលីសំរែីខាងរលីតារនីតិ្វ ិ្ ីជា្រាន។ ទនាឹររនឹះ បនាា ប់
ពីបានទទលួការអនុរ័ត្យ្ល់ម្ពរពីម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន អភិបាលននគែៈអភិបាលម្កុងានសរត្ថកិចច
ម្តូ្វរចញដី្កាណត្ងតាងំរស្រនតីកនុងរុសតំ្ណែងណដ្លបានរសនីសុំ និង/ឬចាត់្វធិានការចាបំាច់នានាបណនថររទៀត្ 
ណផ្ែកតាររសចករីសរម្រច និងរោបល់ណែនារំបស់ម្កុរម្បឹកា។ 

រុសតំ្ណែងណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វពិនិត្យសរម្រច និងអនុរ័ត្ររួាន៖  
- នាយ្ករងរដ្ឋបាលម្កុង 
- ម្បធានការោិល័យ្ ឬម្បធានអងគភាពណដ្លានថ្នន ក់ម្បហាក់ម្បណហលននរដ្ឋបាលម្កុង 



 

 

 

 

 

 

 

៣ 

ទវទិកាទែពវទាយ   នងិពិទក្រុះទយាបល ់
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៣  

ទវទិកាទែពវទាយ និងពិទក្រុះទយាបល ់

ណផ្ែកតារចាប់សរីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្រ ម្កុង ម្សុក សែឌ  និងអនុម្កឹត្យរលស
២១៦  អនម្ក.បក ចុឹះនថៃទី១៤ ណស ន្ូ ឆ្ន ២ំ០០៩  ត្ម្រូវឱ្យម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វររៀបចំរវទិកាផ្ែពវផ្ាយ្ 
និងពិរម្រឹះរោបល់របស់សួ្ន កនុងអំ ុងណសរិថុនាននឆ្ន នីំរយួ្ៗ រោយ្ម្តូ្វរ វ្ីរ ងីរៅតារសងាា ត់្នានា
កនុងម្កុង។ 

៣.១. ទរលបំែង 

រវទិកាម្បចាឆំ្ន  ំណដ្លររៀបចំរ ងីរោយ្ម្កុរម្បឹកា គឺជាការផ្តល់នូវឱ្កាសរដី្រប៖ី 
- ផ្តល់នូវព័ត៌្ាន៖ ម្កុរម្បឹការាយ្ការែ៍អំពីសករមភាពរបស់សួ្នរៅកនុងឆ្ន កំន្ងរក 
និងបងាា ញពីណផ្នការសម្ាប់ឆ្ន ខំាងរុស 

- ផ្តល់ម្បឹកា៖ អនកចូលររួពិភាកាអំពីលទធផ្ល ផ្តល់ព័ត៌្ានម្ត្ ប់ដ្ល់ម្កុរម្បឹកាអំពី
ការងាររៅកនុងឆ្ន កំន្ងរក និងរលីកជាសំរែីសម្ាប់ឆ្ន បំនាា ប់ 

- ជំ្រញុឱ្យានការចូលររួ៖ អនកចូលររួអាចររួចំណែករៅកនុងដំ្រែីរការននការរ វ្ីរសចកតី
សរម្រចចិត្ត ណដ្លកនុងរនាឹះសំរែី និងការម្ពួបាររភរបស់ម្បជាពលរដ្ឋម្តូ្វបានរលីកយ្ក
រកពិចារណារៅកនុងការសរម្រចចុងរម្កាយ្របស់ម្កុរម្បឹកា 

- រលីកករពស់ការសហការ៖ ម្កុរម្បឹកាទទួលបានព័ត៌្ានម្បរសីរជាងរុនអំពីត្ម្រូវការ
របស់ម្បជាពលរដ្ឋ រហយី្ម្បជាពលរដ្ឋយ្ល់ដឹ្ងកាន់ណត្ចាស់អំពីការអភិវឌ្ឍរៅរូលោឋ ន។ 
រវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាជំ្រុញ និងរលីកករពស់កិចចសហការរន រវាង ម្កុរម្បឹកា និងម្បជា
ពលរដ្ឋ។ រវទិការនឹះ ចូលររួចំណែកកនុងការបរងាីត្នូវដំ្រណាឹះម្សាយ្ ណដ្លផ្តល់ផ្ល
ម្បរោជ្ន៍ដ្ល់ម្បជាពលរដ្ឋ។ 

៣.២. ការក្បារពធទវទិកា 

ការម្បារពធរវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្ត្ូវណត្ម្បម្ពឹត្តរៅតារកាលបររិចេទ រពលរវលា ទីកណន្ង 
និងររបៀបវារៈ ណដ្លបានកំែត់្ និងរម្បីម្បាស់វ ិ្ ីសាស្រសតសរម្សប។ 

ររបៀបវារៈណដ្លគរួបញ្ចូ លរៅកនុងរវទិការរួាន៖  
- របាយ្ការែ៍សរងខបរបស់គែៈកាម ្ិការនានា 
- របាយ្ការែ៍វឌ្ឍនភាព និងបញ្ជា ម្បឈរ 
- របាយ្ការែ៍សករមភាពអាទិភាពសម្ាប់ឆ្ន ខំាងរុស 
- របាយ្ការែ៍សាថ នភាពថវកិា និង 
- បញ្ជា សំខាន់ៗរផ្ែងរទៀត្រៅរូលោឋ ន.... ជារដី្រ។   
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រដី្របឱី្យរវទិការបស់ម្កុរម្បឹកាម្បម្ពឹត្តរៅរោយ្រលូន អនកសម្របសម្រួលគួរយ្កចិត្តទុកោក់
រលកីតាត រយួ្ចំននួររួាន៖ 

- ររៀបចំកណន្ងអងគុយ្សម្ាប់គែៈអ្ិបតី្ និងអនកចូលររួ 
- អនកចូលររួយ្កចិត្តទុកោក់រលីបទបញ្ជា  ណដ្លបានឯកភាពរៅកនុងរវទិកា 
- អនកសម្របសម្រួលម្តូ្វផ្តល់ឱ្កាសដ្ល់អនកចូលររួបានបរញ្ចញរតិ្រោបល់ 
- អនកសម្របសម្រួលជំ្រុញឱ្យានការពិភាកាោ៉ា ងសករម ជាពិរសសអនកចូលររួជាស្រសត ី
- អនកសម្របសម្រួលម្តូ្វធានាថ្ន អនកចូលររួទងំអស់នឹងទទួលបានឱ្កាសរសមីកនុងការ
បរញ្ចញរតិ្រោបល់ និងានការរររពចំរពាឹះរតិ្រោបល់ទងំរនាឹះ រៅរពលពួករគ
ចូលររួពិភាកា។ 

គែៈអ្ិបតី្ណដ្លម្តូ្វអរញ្ា ីញចូលររួកនុងរវទិកា អាចររួាន សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុង គែៈ
អភិបាល ម្បធាន អនុម្បធានននអងគភាព ការោិល័យ្ពាក់ព័នធជុ្ំវញិម្កុង ម្កុរម្បឹកាសងាា ត់្។ល។ 
រោយ្ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្កុងជាអ្ិបតី្ននរវទិការនឹះ។  

ណផ្ែកតារឯកសារបរចចករទសសរីពីរវទិកាផ្ែពវផ្ាយ្ និងពិរម្រឹះរោបង់របស់ម្កុរម្បឹការាជ្ធានី 
រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  ចំែុចរយួ្ចំននួដូ្ចខាងរម្ការរនឹះ អាចជាឧទហរែ៍សករមភាពគំរូ សម្ាប់
ដំ្រែីរការម្បារពធរវទិការបស់ម្កុរម្បឹកា និងការរម្បីវ ិ្ ីសាស្រសតនានារដី្របឱី្យការចូលររួរពឹំងទុកថ្នាន
ម្បសិទធិភាព។ 

1> ម្បធានម្កុរម្បឹកាានរតិ្សាវ គរន៍សំរែឹះសំណាលរៅកាន់អងគរវទិកា និងម្បកាស
របីករវទិកា (រយ្ៈរពលម្បាែ៥នាទី) 

2> អនកសម្របសម្រួលម្តូ្វបងាា ញនូវបទបញ្ជា សម្ាប់រវទិការបស់ម្កុរម្បឹកា ណដ្លបានម្ពាង
រចួជាបឋរ រៅកនុងម្កោសផ្ទា ងំ្ំ ឬនស្យ្រ៍ៅរលផី្ទា ងំសំពត់្ស (រយ្ៈរពល៥នាទី) 

3> អនកសម្របសម្រួលបងាា ញររបៀបវារៈសម្ាប់រវទិកា ណដ្លបានណចងរៅកនុងម្កោសផ្ទា ងំ្ំ 
ឬនស្យ្រ៍ៅរលីផ្ទា ងំសំពត់្ស (រយ្ៈរពល៥នាទី) 

4> សាជិ្កម្កុរម្បឹកា  អភិបាល អភិបាលរង  ណដ្លានវត្តានរៅកនុងកណន្ងម្បារពធពិ្ី 
ម្តូ្វរ វ្ីការណែនាសួ្ំនាន ក់រតងៗរោយ្សរងខបកនុងរយ្ៈរពល១នាទី រោយ្ម្រន់ណត្បងាា ញ
រ ម្ ឹះ និងត្នួាទីជាអវីរៅកនុងម្កុរម្បឹកា ឬគែៈអភិបាល។ 

5> ម្បធានម្កុរម្បឹកាបងាា ញពនយល់នូវសិទធិអំណាច និងរុសងាររបស់ម្កុរម្បឹកា។ រហតុ្អវី
បានជាានម្កុរម្បឹកាថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ជាពិរសសម្កុរម្បឹកាម្កុង? រតី្ម្កុរម្បឹកា និង
គែៈអភិបាលានទំនាក់ទំនងរន ោ៉ា ងដូ្ចររតច? (រយ្ៈរពល១០នាទី)។ 

6> ម្បធានម្កុរម្បឹកាបងាា ញពនយល់នូវទិដ្ឋភាពររួននការអភិវឌ្ឍរៅកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់
សួ្ន ជាពិរសសពាក់ព័នធនឹងភាពរជាគជ័្យ្ និងបញ្ជា ម្បឈរនានា (រយ្ៈរពល១០នាទី)។ 
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7> អភិបាល ឬតំ្ណាងបងាា ញពីសរិទធផ្ល និងបញ្ជា ម្បឈររៅកនុងឆ្ន កំន្ងរក រាយ្ការែ៍
បណនថរអំពីសរិទធផ្ល និងឧបសគគរៅកនុងវស័ិយ្សំខាន់ៗ ជាពិរសសបញ្ជា ទក់ទងជារយួ្
ស្រសតី កុារ យុ្វជ្ន និងម្កុរជ្នងាយ្រងរម្រឹះ (រយ្ៈរពល១០នាទី)។ 

8> ម្បធានការោិល័យ្រដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុ បងាា ញពីរបាយ្ការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបស់ម្កុរម្បឹកា
រៅរលីម្កោស់ផ្ទា ងំ្ំ ឬនស្យ្រ៍ៅរលីផ្ទា ងំសំពត់្ស (រយ្ៈរពល៥នាទី)។ 

9> ម្បធានម្កុរម្បឹកាបងាា ញពីសករមភាពអាទិភាព ករមវ ិ្ ីវនិិរោគរបស់ម្កុរម្បឹការៅកនុង
ឆ្ន បំនាា ប់។ ម្បធានម្កុរម្បឹការលីកពីរហតុ្ផ្លននរសចកតីសរម្រចរលីសករមភាពជាអាទិភាព
ទងំរនាឹះ ជូ្នអនកចូលររួ (ជាពិរសសរបីសករមភាពទងំរនាឹះានផ្លប៉ាឹះពាល់ជាវជិ្ាាន
ដ្ល់ស្រសតី និងកុារ យុ្វជ្ន និងជ្នងាយ្រងរម្រឹះ  ណដ្លរិនម្តូ្វបញ្ាូ លរៅបញ្ា ីសករមភាព
អាទិភាព (រយ្ៈរពល១០នាទី) 

10> អនកសម្របសម្រួលរវទិកាម្តូ្វម្បកាសជូ្នអនកចូលររួពីករមវ ិ្ ីសំែួរ និងចររី្យ្ (រយ្ៈរពល
៣០នាទី)។ រៅកនុងករមវ ិ្ ីរនឹះ  អនកចូលររួណដ្លានចរៃល់អាចរលីកនដ្សុំការអនុញ្ជញ ត្សិន
រុននឹងចាប់រផ្តីរសួរ ឬអាចសររសរសំែួរោក់កនុងម្បអប់សំែួរ។ 

11> បនាា ប់ពីសម្ាករយ្ៈរពលម្បាែ២០នាទីរចួ អនកសម្របសម្រួលម្តូ្វម្បកាសពីដំ្រែីរ
ការពិរម្រឹះរោបល់ កនុងររលបំែងកំែត់្អំពីសករមភាពអាទិភាពរបស់ម្កុរម្បឹកា
សម្ាប់ឆ្ន ខំាងរុស  រោយ្រម្បីម្បាស់វ ិ្ ីសាស្រសតម្បរូលព័ត៌្ានតាររយ្ៈកិចចពិភាកា
ជាម្កុរតូ្ចៗ។ 

រៅកនុងដំ្រែីរការពិរម្រឹះរោបល់រនឹះ  អនកសម្របសម្រួលអាចណបងណចកជា ៣ ឬ ៤ ម្កុរពិភាកា 
តារវ ិ្ ីដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

- អនកចូលររួាន ក់ៗរលីករ ងីពីម្បធានបទ  អនកដ្នទរទៀត្អាចចូលររួជារួយ្ម្កុរទងំរនឹះ 
- ណចកអនកចូលររួតារវ ិ្ រីាប់រលសតារចំនួនម្កុរសរម្សប 
- ណចកម្កុរតារវស័ិយ្ដូ្ចជា ៖ សុខាភិបាល កសិករម បរសិាថ ន  អប់រ ំ សងគរកិចចជារដី្រ។ 
អនកចូលររួអាចរម្ជី្សររសីម្កុរណដ្លសួ្នចាប់អាររមែ៍។ 

- ម្កុរការងារននម្កុរពិភាកាទទួលបានម្កោសផ្ទា ងំ្ំ និងហវឺត្ រដី្របីសររសរលទធផ្ល
សំខាន់ៗ ននការពិភាកា។ 

- រៅកនុងដំ្រែីរការពិភាការយ្ៈរពលម្បាែ៤០នាទី អភិបាល និងនាយ្ករដ្ឋបាល
ណែនាដំ្ល់ម្បធានអងគភាព រនាីរ ឬ ការោិល័យ្ជំ្នាញពាក់ព័នធរ វ្ីការកត់្ម្តាការពិភាកា 
ជាពិរសសសំរែីរណដ្លបានរលីករ ងីរោយ្អនកចូលររួ។ 

- ម្កុរពិភាកាម្តូ្វណត្រម្ជី្សររសីអនកកត់្ម្តា និងអនកសម័ម្គចិត្តបងាា ញលទធផ្លននការពិភាកា 
រៅកនុងម្កុរ្ំននរវទិកា។ 

12> អនកសម័ម្គចិត្តតារម្កុរម្តូ្វបងាា ញនូវលទធផ្លននការពិភាការបស់ម្កុរសួ្ន កនុងរយ្ៈរពល
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៥នាទី បនាា ប់រកអនកសម្របសម្រួលសួរថ្ន រតី្អនកចូលររួម្តូ្វការបំភឺ្រលីបញ្ជា ណារួយ្ 
ឬអវីចង់បណនថរណដ្រឬរទ? 

13> ម្បធានម្កុរម្បឹការ វ្ីការបូកសរុបលទធផ្លរបស់រវទិកា និងបងាា ញពីចំណាត់្ការរបស់
ម្កុរម្បឹការលីសំរែី  ណដ្លបានរលីករ ីងរៅកនុងរវទិការនឹះ។  ទនាឹរនឹងរនឹះណដ្រ  
ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្តូ្វសំរែឹះសំណាលបណនថរ និងម្បកាសបិទរវទិការបស់ម្កុរម្បឹកា។ 

៣.៣. ការងារបដ្លក្តូវទធវើបនាៃ ប់ពីទវទិកា  

ក). ការេងងេបេងំណើ ច លបានងលើកង ើងកន ងងវទិកា 

បនាា ប់ពីការម្បារពធរវទិការបស់ម្កុរម្បឹកា ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្តូ្វ ធានាឲ្យានការបូកសរុបនូវ
រាល់រតិ្រោបល់ទងំអស់ណដ្លបានរលីករ ងីកនុងរវទិកា។ រៅកនុងដំ្រែីរការបូកសរុបសំរែីនានានន
រវទិកា អនកពាក់ព័នធានភារកិចចដូ្ចខាងរម្ការ ៖ 

- ម្បធានការោិល័យ្រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ននរដ្ឋបាលម្កុង ម្បធានការោិល័យ្ជំ្នាញ
ពាក់ព័នធនានារ វ្ីការបូកសរុប និងសរងខបសំរែីទងំអស់ រហយី្រផ្ាីរសចករីសរងខបសំរែី
ទងំអស់រកនាយ្ករដ្ឋបាល កនុងរយ្ៈរពលរយួ្សបាត ហ៍ បនាា ប់ពីរវទិកាម្បារពធរចួ។ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលម្តូ្វររៀបចំ និងោក់រសចករីសរងខបសំរែីទងំរនឹះជូ្នគែៈអភិបាលភ្ារៗ។ 
- គែៈអភិបាលម្តូ្វវាយ្ត្នរ្សំរែី និងសរងខបលទធផ្ល (ររៀបចំរបាយ្ការែ៍រវទិកា) 
រយ្ៈរពល១៥នថៃបនាា ប់ពីរវទិកា រចួបញ្ាូ នរបាយ្ការែ៍រនឹះជូ្នម្បធានម្កុរម្បឹកា។  

- ម្បធានម្កុរម្បឹការរៀបចំោក់បញ្ចូ លនូវរបាយ្ការែ៍រវទិការនឹះ  រៅកនុងររបៀបវារៈននកិចចម្បជំុ្
បនាា ប់របស់ម្កុរម្បឹកា។ 

- នាយ្ករដ្ឋបាលម្តូ្វរផ្ាីលិសិត្អរញ្ា ីញ និងរបាយ្ការែ៍រវទិកាជូ្នសាជិ្កម្កុរម្បឹកា រុនកិចច
ម្បជំុ្បនាា ប់។ 

ខ). ការពិភាកា និងអន ម័រងលើេងំណើ ច លបានងលើកង ើងកន ងងវទិកា 

- ម្កុរម្បឹកា ម្តូ្វរ វ្ីការពិភាកាឲ្យបានលរែិត្រលីរបាយ្ការែ៍រវទិកា ររលការែ៍ វធិានការ 
និងអនុសាសន៍របស់គែៈអភិបាល។ ម្កុរម្បឹកាានសិទធិផ្រល់នូវអនុសាសន៍បណនថរពាក់ព័នធ
ជារួយ្នឹងរបាយ្ការែ៍ខាងរលី។ អនុសាសន៍រនឹះម្តូ្វរផ្ាីរៅឱ្យអនកពាក់ព័នធតាររយ្ៈគែៈ
អភិបាល។ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វណត្អនុរ័ត្រលីរបាយ្ការែ៍ណដ្លបានពិភាការចួ។ 

- គែៈអភិបាលម្តូ្វណកសម្រួលរបាយ្ការែ៍រវទិការនឹះ ណផ្ែកតារអនុសាសន៍របស់ម្កុរម្បឹកា។   
គែៈអភិបាលោក់ជូ្នរបាយ្ការែ៍ចុងរម្កាយ្រៅឱ្យម្បធានម្កុរម្បឹកាវញិ កនុងរយ្ៈរពល
រួយ្សបាត ហ៍ បនាា ប់ពីកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា។ 

- ម្បធានម្កុរម្បឹការ វ្ីការពិនិត្យថ្ន រតី្ការផ្្ទស់បរូ រនានាណដ្លរលីករ ីងរោយ្ម្កុរម្បឹកា
ម្តូ្វបានោក់បញ្ចូ លរៅកនុងរបាយ្ការែ៍ណដ្រឬរទ។ 
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រ). ការផ្សពវផ្ាយរបាយការណ៍ងវទិកា 

របាយ្ការែ៍រវទិកាម្កុរម្បឹកាម្តូ្វរផ្ាីរៅឱ្យម្គប់ភាគីទងំអស់ ណដ្លបានចូលររួរៅកនុងរវទិកា
របស់ម្កុរម្បឹកា និងរ វ្ីការផ្ែពវផ្ាយ្រៅឱ្យសាធារែជ្នតាររយ្ៈម្បព័នធផ្ែពវផ្ាយ្ ឬការ រព័ត៌្ាន
របស់ម្កុរ ម្បឹកាពាក់ព័នធ និងការោិល័យ្ព័ត៌្ាន។ 

- ម្បធានម្កុរម្បឹកា ណែនាឱំ្យនាយ្ករដ្ឋបាលរផ្ាីរបាយ្ការែ៍រៅឲ្យម្គប់អនកចូលររួទងំអស់
រៅកនុងរវទិកា។ ម្បធានម្កុរម្បឹកាធានាថ្នរបាយ្ការែ៍ចុងរម្កាយ្រនឹះ នឹងម្តូ្វរផ្ាីរៅម្គប់
សាជិ្កម្កុរម្បឹកា។ 

- អភិបាលរងណដ្លទទួលបនាុកព័ត៌្ាន ធានាោ៉ា ងណាឱ្យានការសរងខបសឹ្រសារសំខាន់ៗ 
រដី្របបិីទផ្ាយ្រលីការ រព័ត៌្ាន និងម្តូ្វធានាថ្ន ានរបាយ្ការែ៍រវទិការៅតារការោិល័យ្
រដ្ឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុរបស់សាលាម្កុង។ ជារួយ្រន រនឹះណដ្រ អភិបាលរង រូបរនឹះម្តូ្វធានា
ណបងណចករបាយ្ការែ៍រនឹះដ្ល់ម្បព័នធផ្ែពវផ្ាយ្កនុងរូលោឋ ន។ 

- គែៈអភិបាល ម្តូ្វធានាឱ្យានការរផ្ាីអនុសាសន៍របស់ម្កុរម្បឹការៅដ្ល់ការោិល័យ្
ជំ្នាញពាក់ព័នធ។ 

ឃ). ការចារ់ចចងេងំណើ  េណូំមពរ និងបញ្ហា គ្បឈម 

តាររយ្ៈកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វចាត់្ណចងរោឹះម្សាយ្ និងានវធិានការរលីសំរែី 
សំែូរពរ និងបញ្ជា ម្បឈរណដ្លបានរលីករ ងីរៅកនុងរវទិកា តាររយ្ៈគែៈអភិបាល ការោិល័យ្
ជំ្នាញ និងអងគភាពពាក់ព័នធរផ្ែងៗ។ 

ង). ការាមដាន គ្ររួពិនិរយ 

រដី្របីធានាឱ្យការចាត់្ណចងរោឹះម្សាយ្ និងានវធិានការរលីសំរែី សំែូរពរ និងបញ្ជា
ម្បឈរនានាណដ្លរលីករ ងីកនុងរវទិកាានម្បសិទធភាព ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វចាត់្ណចងតារោន ម្តួ្ត្ពិនិត្យ
វឌ្ឍនភាពននកិចចការទងំរនឹះជាម្បចារំៅកនុងកិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា និងម្តូ្វពិនិត្យ ផ្រល់រោបល់កនុង
ករែីានបញ្ជា ម្បឈររកីត្រ ងី។ 



 

 

 

 

 

 

 

៤ 

បទនការអភិវឌ្ឍន៍ក្បាឆំ្ា  ំនិងរមាវិធីវិនិទយារបីឆ្ា រំំរិល 
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៤  

បទនការអភិវឌ្ឍន៍ក្បាឆំ្ា  ំនិងរមាវិធីវិនិទយារបីឆ្ា រំំរិល 

ាម្តា៣៧ ននចាប់សរីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  ណចងថ្នម្កុរម្បឹកា
ម្តូ្វររៀបចំ និងអនុរ័ត្ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រយ្ៈរពលម្បា(ំ៥)ឆ្ន  ំណដ្លម្តូ្វរ វ្ីបចចុបបននភាពជាររៀងរាល់ឆ្ន  ំ
តាររយ្ៈការររៀបចំករមវ ិ្ ីវនិិរោគបី(៣)ឆ្ន រំកិំល។ 

រម្កាយ្ការចូលកាន់តំ្ណែង ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វសិត្សំររៀបចំណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្បាំឆ្ន រំបស់សួ្ន
ឱ្យបានឆ្ប់តារណដ្លអាចរ វ្ីបាន និងោ៉ា ងយូ្ររៅកនុងឆ្ន ទីំ២ ននអាែត្តិរបស់សួ្ន។ ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍
រនឹះ ម្តូ្វអនុវត្តតាររយ្ៈការររៀបចំករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល ណដ្លម្តូ្វរ វ្ីបចចុបបននភាពជាររៀងរាល់ឆ្ន ។ំ  

៤.១. អតថនយ័ផ្នបទនការអភិវឌ្ឍន៍ក្បាឆំ្ា  ំនិងរមាវិធី វិនិទយារបីឆ្ា រំំរិល 

ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍៥ឆ្ន  ំ គឺជាចកខុ វស័ិយ្របស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង ណដ្លកំែត្់អំពីរូបភាពននការ
អភិវឌ្ឍរូលោឋ នកនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន រហីយ្ណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងចង់រឃីញ និងចង់សរម្រច
បានរៅចុងអាែត្តិម្បាឆំ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកា រោយ្ឈររលីរូលោឋ ននន្នធាន និងសកាត នុពលណដ្ល
រដ្ឋបាលម្កុងាន។ 

ចផ្នការអភិវឌ្ឍន៍គ្បាឆំ្ន  ំ កមមវ ិ្ ើវនិិងោរបើឆ្ន រំកិំល 
ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្កុង ានរយ្ៈរពលម្បាឆំ្ន  ំ

ដូ្ចអាែតិ្តម្កុរម្បឹកាណដ្រ។ ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រយ្ៈ
រពលម្បាឆំ្ន  ំ គឺជាររ្ាបាយ្ោ៉ា ងសំខាន់របស់
រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ណដ្លម្តូ្វរម្បីម្បាស់សម្ាប់ 
កំែត់្ អំពីបញ្ជា  ត្ម្រូវការ និងយុ្ទធសាស្រសតនានា 
រដី្របរីោឹះម្សាយ្បញ្ជា ទងំរនាឹះ សំរៅរ្ី្យ្ត្ប
រៅនឹងត្ម្រូវការជាអាទិភាពរបស់ម្បជាពលរដ្ឋឱ្យ
ានម្បសិទធភាព។ 

ករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលម្កុង គឺជាការរ វ្ី
ឱ្យសឹ្រសារននណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្កុងរៅជាគរម្ាង
សករមភាព ឬរសវាករមជាក់ណសតង រោយ្ានភាា ប់
នូវចំណាយ្រូលនិ្ិ សំរៅរលីកករពស់ការផ្តល់
រសវាសាធារែៈ និងកិចចអភិវឌ្ឍន៍រៅកនុងម្កុង
សម្ាប់រយ្ៈរពលបីឆ្ន ។ំ ករមវ ិ្ ីវនិិរោគរនឹះ 
ម្តូ្វរ វ្ីបចចុបបននភាពជាររៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

៤.២. ទរលការែ៍សខំាន់ៗ ផ្នការរសាងបទនការអភិវឌ្ឍន៍ក្បាឆំ្ា  ំ

រដី្របធីានាថ្នត្ម្រូវការ បញ្ជា  និងករីកងវល់របស់ម្បជាពលរដ្ឋម្តូ្វបានរ្ី្យ្ត្ប និងរោឹះម្សាយ្ 
រៅកនុងការកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្បាឆំ្ន រំបស់រដ្ឋបាលម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វណែនាដំ្ល់គែៈអភិបាល 
និងម្កុរការងារកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្បាឆំ្ន  ំឱ្យយ្កចិត្តទុកោក់កនុងការររៀបចំកិចចការរនឹះឱ្យបាន
ម្បសិទធភាពសពស់ រោយ្ម្តូ្វណផ្ែកតារររលការែ៍សំខាន់ៗដូ្ចខាងរម្ការ ៖  

• ការណចករណំលកព័ត៌្ាន 
• ត្ា្ភាព 
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• សងគតិ្ភាព និងសុសដុ្រនីយ្ករម 
• ការចូលររួពិរម្រឹះរោបល់ទូរៅ 
• ការរ្ី្យ្ត្បនឹងត្ម្រូវការ 
• គែរនយ្យភាពតារណបបម្បជា្ិបរត្យ្យ 
• ម្បសិទធភាព និងសុម្កឹត្ភាព 
• ធានាចីរភាព្នធាន្រមជាតិ្ និងបរសិាថ ន 
• ការធានាសរ្រ៌។ 

ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ និងករមវ ិ្ ីវនិិរោគរបស់រដ្ឋបាលម្កុង ម្តូ្វបញ្ចូ លផ្ងណដ្រនូវណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍
ម្បាឆំ្ន  ំនិងករមវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលរបស់រដ្ឋបាលសងាា ត់្ ណដ្លរៅកនុងណដ្នដី្របស់ម្កុង។ 

៤.៣. តួនាទី ភាររិច្ចរបស់ក្រុមក្បឹរារាងុការរសាងបទនការអភិវឌ្ឍន៍ក្បាឆំ្ា  ំ

កនុងដំ្រែីរការននការររៀបចំណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ ម្កុរម្បឹកាម្កុងានត្នួាទី ភារកិចចដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

ក. ផ្រល់ររលការែ៍ណែនាណំផ្នកររលនរោបាយ្សម្ាប់កសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 
ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វណែនាមំ្កុរការងារកសាងណផ្នការម្កុង ររៀបចំរសចករីម្ពាងររលការែ៍

ណែនារំរលនរោបាយ្ រោយ្រផ្ទរ ត្រៅរលីចំែុចសំខាន់ៗដូ្ចខាងរម្ការ៖ 
 ម្កបសែឌ ចាប់ ររលនរោបាយ្ជាតិ្ ររលនរោបាយ្រសត្ត និងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្ត
នានា រួរាន យុ្ទធសាស្រសតចតុ្រកាែដំ្ណាក់កាលទីបួនរបស់រាជ្រោឋ ភិបាល ណផ្នការ
យុ្ទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ររលរៅអភិវឌ្ឍន៍ម្បកបរោយ្ចីរភាពរបស់រាជ្រោឋ ភិបាល 
និងឯកសារពាក់ព័នធនានា 

 សាថ នភាពជាក់ណសរងរបស់ម្កុងតាររយ្ៈឯកសារព័ត៌្ានសាថ នភាពម្កុង ពិនាុ វស័ិយ្ 
របាយ្ការែ៍នានា និងទិននន័យ្រផ្ែងៗរទៀត្ណដ្លាន 

 បញ្ជា ម្បឈរនានាណដ្លម្កុងកំពុងជ្បួម្បទឹះ សកាត នុពលនានាណដ្លម្កុងាន និងវ ិ្ ីសាស្រសត 
ឬររ្ាបាយ្នានាណដ្លម្កុងអាចចាត់្វធិានការរោឹះម្សាយ្បាន 

 ចកខុ វស័ិយ្ សករមភាព ឬវស័ិយ្អាទិភាព ណដ្លម្កុងម្តូ្វយ្កចិត្តទុកោក់អនុវត្តសម្ាប់
រយ្ៈរពលម្បាឆំ្ន នំនអាែត្តិរបស់ម្កុរម្បឹកា 

សម្ាប់ទម្រង់គំរូររលការែ៍ណែនាណំផ្នកររលនរោបាយ្ សូររីលឧបសរព័នធទី១ ននរសចករី
ណែនាបំរចចករទសសរីពីការររៀបចំ និងកសាងណផ្នការម្កុងឆ្ន ២ំ០១៧។ 

ស. ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ម្បតិ្ទិនការងារសម្ាប់ដំ្រែីរការកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 
  បនាា ប់ពីម្កុរការងារកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ បានររៀបចំរសចកតីម្ពាងម្បតិ្ទិនការងារ
សម្ាប់ដំ្រែីរការកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រចួ ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វពិនិត្យ និងផ្តល់រោបល់រលរីសចកតី
ម្ពាង ម្ពរទងំអនុរ័ត្ម្បតិ្ទិនការងាររនឹះ។ ការផ្រល់រោបល់ និងអនុរ័ត្រសចករីម្ពាងម្បតិ្ទិនការងារ
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ម្តូ្វរ វ្ីរ ងីតាររយ្ៈកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន ដូ្ចានណចងរៅកនុងចាប់ លិសិត្បទោឋ គតិ្យុ្ត្ត និង
បទបញ្ជា នផ្ាកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង។ 

គ. ចូលររួកនុងដំ្រែីរការកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 
   រសចករីណែនាបំរចចករទសសរីពីការររៀបចំ និងកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្កុងបានកំែត់្ថ្ន ម្តូ្វ
ានតំ្ណាងម្កុរម្បឹកាចូលររួម្បជំុ្ រាល់កិចចម្បជំុ្ននដំ្រែីរការដំ្រែីរការកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍។ 
កនុងន័យ្រនឹះ ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វចាត់្បញ្ាូ នសាជិ្កម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន ណដ្លានបទពិរសា្ន៍ 
និងចំរែឹះដ្ឹងសរម្សប រដី្របីចូលរួរកនុងដ្ំរែីរការននការកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជារួយ្គែៈ
អភិបាលម្កុង និងអនកពាក់ព័នធរផ្ែងៗរទៀត្ រដី្របធីានាថ្នរាល់ត្ម្រូវការ កងវល់ និងបញ្ជា ម្បឈររបស់
ម្បជាពលរដ្ឋ ម្តូ្វបានរួរបញ្ចូ លរៅកនុ ងណផ្នការ សំរៅរ្ី្យ្ត្ប និងរោឹះម្សាយ្ជូ្នពួករត់្
ម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព។ 

ឃ. ការពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 

រដី្របីជារូលោឋ នសម្ាប់ម្កុរម្បឹកាម្កុង កនុងការពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 
ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វរម្បីម្បាស់បញ្ា ីសំែួរណដ្លាន១៤សំែួរកនុងឧបសរព័នធទី៤ ននរសចករីណែនាំ
បរចចករទសសរីពីការររៀបចំ និងកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្កុង។ 

ង. ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្សរំែីវរិសា្នករមណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ កនុងករែីចាបំាច់  

ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្បាឆំ្ន រំបស់ម្កុង អាចជាករមវត្ថុ ននការណកសម្រួល រោយ្រោងរៅតារ
សាថ នភាពចាបំាច់ សំរៅរ្ី្យ្ត្បរៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍រូលោឋ ន និងការបំរពញរសចករីម្ត្ូបការរបស់
ម្បជាពលរដ្ឋឱ្យបានរម្ចីនបំផុ្ត្។ ជាងរនឹះរៅរទៀត្ រសចកតីរសនីណកសម្រួលននណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រនឹះ ម្តូ្វ
អនុរ័ត្តាររយ្ៈកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា រោយ្សររ្ងរឆ្ន ត្រមំ្ទរលីសពីពាក់កណាត លននសាជិ្កទងំ
អស់របស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង។ 

ច. តារោន  និងវាយ្ត្នរ្ការអនុវត្តណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 

ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វចាត់្ណចងឱ្យានការតារោនជាម្បចានូំវវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តណផ្នការ
អភិវឌ្ឍន៍ និងម្តូ្វពិនិត្យផ្តល់រោបល់រលីបញ្ជា ម្បឈរនានា រដី្របធីានាឱ្យណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្តូ្វបានអនុវត្ត
ោ៉ា ងរពញរលញម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព។ ការតារោន និងវាយ្ត្នរ្របស់ម្កុរម្បឹកា រ វ្ីរ ងីតារ
រយ្ៈការម្តួ្ត្ពិនិត្យរបាការែ៍វឌ្ឍភាព ការរកាឹះរៅអនកពាក់ព័នធរករ វ្ីការបំភឺ្និងការចុឹះពិនិត្យររីល
រោយ្ផ្ទា ល់។ 

៤.៤. តួនាទី ភាររិច្ចរបសក់្រុមក្បឹរារាងុការទរៀបច្ំរមាវិធី វិនិទយារបីឆ្ា រំំរិល 

រៅកនុងការររៀបចំករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល ម្កុរម្បឹកាម្កុងានត្នួាទី ភារកិចចដូ្ចខាងរម្ការ៖  

ក. រចញរសចកតីណែនាសំតពីីការររៀបចំ និងកសាងករមវ ិ្ វីនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល 
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សាលាជាតរិដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ៃ (NASLA)   48 

 ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វធានាថ្ន ករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលានភាពម្គប់ម្ជុ្ងរម្ជាយ្ និងរ្ី្យ្ត្ប
រៅនឹងរសចកតីម្តូ្វការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋទងំអស់ ជាពិរសសម្កុរម្បជាពលរដ្ឋណដ្លម្តូ្វការការយ្កចិត្ត
ទុកោក់ជាចរបង ររួានជាអាទិ៍ ស្រសតី កុារ ជ្នពិការ យុ្វជ្ន និងជ្នងាយ្រងរម្រឹះ។ល។ រោយ្រររព
តារររលការែ៍ត្ា្ភាព សរ្រ៌ និងបរោិប័នន។ 

ស. ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ម្បតិ្ទិនររៀបចំ និងកសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល 

 បនាា ប់ពីម្កុរការងារកសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល បានររៀបចំរសចកតីម្ពាងម្បតិ្ទិនការងារ
សម្ាប់ដ្ំរែីរការ កសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលរួច ម្កុរម្បឹកា ម្តូ្វពិនិត្យ និងផ្តល់រោបល់រលី
រសចកតីម្ពាង ម្ពរទងំអនុរ័ត្ម្បតិ្ទិនការងាររនឹះ។ ការផ្រល់រោបល់ និងអនុរ័ត្រសចករីម្ពាងម្បតិ្ទិន
ការងារម្តូ្វរ វ្ីរ ងីតាររយ្ៈកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន ដូ្ចានណចងរៅកនុងចាប់ លិសិត្បទោឋ គតិ្យុ្ត្ត 
និងបទបញ្ជា នផ្ាកនុងរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង។ 

គ. ចូលររួកនុងដំ្រែីរការររៀបចំ និងកសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល 

 រោងតារអនុម្កឹត្រលស២១៩ អនម្ក.បក សតីពីណផ្នការអភិវឌ្ឍនិងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ឋ រំកិំល
រាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្កុង សែឌ  ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វចូលររួកនុងកិចចម្បជំុ្ររៀបចំករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន ំ
រកិំលននម្កុងរបស់សួ្ន។ អនុរលារតារសឹ្រសាននបទបបញ្ញត្តិណដ្លានណចងកនុងអនុម្កឹត្យរនឹះ វត្តាន
របស់ម្បធានម្កុរម្បឹកា និងសាជិ្កម្កុរម្បឹកាពិត្ជាានសារៈសំខាន់កនុងដំ្រែីរការននការររៀបចំ 
និងកសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលរបស់ម្កុង រម្ពាឹះថ្នម្កុរម្បឹកាគឺជាតំ្ណាងរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ។  

ឃ. ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល 

 រដី្របីជារូលោឋ នសម្ាប់ម្កុរម្បឹកាពិនិត្យ និងអនុរ័ត្ករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលម្កុរម្បឹកា 
ម្តូ្វរម្បីម្បាស់បញ្ា ីសំែួរណដ្លាន១៤សំែួរកនុងឧបសរព័នធទី៥ ននរសចករីណែនាបំរចចករទសសរីពី
ការររៀបចំ និងកសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល។ 

ង. ពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រលីសំរែីណកត្ម្រូវករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល កនុងករែីចាបំាច់ 

ដូ្ចរន នឹងណផ្នការវនិិរោគម្បាឆំ្ន ណំដ្រ ករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលរបស់ម្កុង អាចជាករមវត្ថុននការ
ណកសម្រួល រោយ្រោងរៅតារសាថ នភាពចាបំាច់ សំរៅរ្ី្យ្ត្បរៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍រូលោឋ ន និងការ
បំរពញរសចករីម្តូ្បការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋឱ្យបានរម្ចីនបំផុ្ត្។ ជាងរនឹះរៅរទៀត្ រសចកតីរសនីណកសម្រួលរលី
ករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលរនឹះ ម្តូ្វអនុរ័ត្រោយ្សររ្ងរឆ្ន ត្រមំ្ទរលីសពីពាក់កណាត លននសាជិ្ក
ទងំអស់របស់ម្កុរម្បឹកា។ 

ច. តារោន និងវាយ្ត្នរ្រលកីារអនុវត្រករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល 

ម្កុរម្បឹកា ម្តូ្វចាត់្ណចងឱ្យានការតារោនជាម្បចាពីំវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តករមវ ិ្ ីវនិិរោគបី
ឆ្ន រំកិំលនិងម្តូ្វពិនិត្យផ្តល់រោបល់រលីបញ្ជា ម្បឈរនានា រដី្របធីានាឱ្យករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលម្តូ្វ
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បានអនុវត្តោ៉ា ងរពញរលញម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព។ 

៤.៥. ដ្ំទែើរការទរៀបច្ំ នងិរសាងបទនការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុង 

ខាងរម្ការរនឹះ ជារសចកតីសរងខបននដំ្រែីរការររៀបចំ និងកសាងណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្បាឆំ្ន រំបស់
រដ្ឋបាលម្កុងណដ្លាន៣ជំ្ហាន ដូ្ចខាងរម្ការ ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ជហំាៃទី៣ ៖ ការពិៃិតយអៃុមត័ 
ៃិងការផ្ែពវផ្ាយ្ណផ្ៃការអភវិឌ្ឍ
ៃម៍្ររងុ 
ជំ្ហានរនឹះាន៣ដំ្ណាក់កាល ឬ
សករមភាពដូ្ចខាងរម្ការ ៖  
• ការអនុរ័ត្ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្កុង 
• ការរបាឹះពុរពនិងការផ្ែពវផ្ាយ្
រសៀវរៅណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្កុង   

 

២

៣

១

ទ.អ 

ជហំាៃទី២ ៖ ការទរៀបច ំៃិងចងម្ររង
ទសចរតីម្រាងណផ្ៃការអភវិឌ្ឍៃម៍្ររងុ 
ជ្ំហានរនឹះានដ្ណំាក់កាល ឬសករមភាពដូ្ច
ខាងរម្ការ ៖  
ដ្ំណាក់កាលទ១ី៖ 
• ការវភិាគសាថ នភាព 
• ការររៀបចំរសចកតីម្ពាងម្កបស័ែឌ អភិវឌ្ឍន៍ 
• ការររៀបចំករមវ ិ្ អីភិវឌ្ឍន៍រូលោឋ នរយ្ៈរពល
ម្បាឆំ្ន  ំ  

• ការររៀបចំម្កបស័ែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពលរ្យរ 
• ការពិនិត្យនងិផ្តល់រោបល់ននគែៈអភិបាល 
• ការពិនិត្យ និងសរម្រចរលីរសចកតីម្ពាងម្កបស័ែឌ
អភិវឌ្ឍន៍ និងករមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍រូលោឋ ន  

• ការររៀបចំម្កបស័ែឌ តារោននិងវាយ្ត្នរ ្
• ការររៀបចសំ្ឹរសារសាថ នភាពរសដ្ឋកិចចសងគរ 
ដ្ំណាក់កាលទ២ី៖ 
• ការចងម្កងរសចកតីម្ពាងរសៀវរៅណផ្នការ
អភិវឌ្ឍន៍ 

• កិចចម្បជុ្ំពិរម្រឹះរោបល់រលីរសចកតីម្ពាង
ណផ្នការអភិវឌ្ឍន 

• ការពិនិត្យ និងផ្តល់រោបល់ 

ជហំាៃទី១ ៖ ការទរៀបច ំៃិង
ផ្ែពវផ្ាយ្សតពីីការទរៀបចំ
ណផ្ៃការអភវិឌ្ឍៃម៍្ររងុ  
ជំ្ហានរនឹះានដំ្ណាក់កាល 
ឬសករមភាពដូ្ចខាងរម្ការ ៖   
• ដំ្ណាក់កាលរុនកិចចម្បជំុ្
ផ្ែពវផ្ាយ្ 

• ដំ្ណាក់កាលកនុងអំ ុង
រពលកិចចម្បជំុ្ផ្ែពវផ្ាយ្  

• ដំ្ណាក់កាលរម្កាយ្រពល
កិចចម្បជំុ្ផ្ែពវផ្ាយ្ 
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៤.៦. ដ្ំទែើរការទរៀបច្ំ និងរសាងរមាវិធីវិនិទយារបីឆ្ា រំំរិល 

ខាងរម្ការរនឹះ ជារសចកតីសរងខបននដំ្រែីរការររៀបចំ និងកសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកំិល
របស់រដ្ឋបាលម្កុង ណដ្លាន៣ជំ្ហាន ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

 
 
 
 

 

ជហំាៃទី១ ៖ ការម្របមូល
ព័តា៌ៃសតីពីតម្រមវូការ 
របស់មូលដ្ឋឋ ៃសម្រាប ់      រ
សាងរមមវធិវីៃិិទោរបឆី្ន ំ
ររំលិម្ររងុ 
ជ្ំហានរនឹះានសករមភាពដូ្ច
ខាងរម្ការ ៖   
• ម្បជុ្ំណែនាអំំពកីារម្បរូល
ត្ម្រូវការអាទិភាព  

• ម្បជុ្ំបូកសរុប នងិររៀបបញ្ា ី
គរម្ាង នងិសករមភាពអាទិភាព 

២

៣

១

រ.វ 

ជហំាៃទី២ ៖ ការទរៀបចទំសចរតមី្រាង
ទសៀវទៅរមមវធិវីៃិិទោរបឆី្ន រំរំលិម្ររងុ 
ជ្ំហានរនឹះានសករមភាពដូ្ចខាងរម្ការ ៖  
• កិចចម្បជុ្ផំ្ែពវផ្ាយ្រសចកតីណែនាសំតីពីការ
ររៀបចំនិងកសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកំលិ
ម្កុង 

• ចូលររួរវទិកាពិរម្រឹះរោបល់កនុងការររៀបចំ 
និងកសាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបឆី្ន រំកំិលរៅរសត្ត 

• ររៀបចំសិកាខ សាលាសាហរែករមករមវ ិ្ ី
វនិិរោគបីឆ្ន រំកំលិរៅម្កងុ 

• ចងម្កងរសចកតីម្ពាងករមវ ិ្ ីវនិរិោគបីឆ្ន ំ
រកំិលម្កុង 

• ការររៀបចំតារោន និងវាយ្ត្នរ្ការអនុវត្ត
ករមវ ិ្ ីវនិិរោគ 

• ការពិនិត្យ និងផ្តល់រោបល់ 

ជហំាៃទី៣ ៖ ការពិៃិតយ អៃុមត័ 
ៃិងផ្ែពវផ្ាយ្ទសៀវទៅ    
រមមវធិវីៃិិទោរបឆី្ន រំរំលិ
ម្ររងុ 
ជ្ំហានរនឹះានសករមភាពដូ្ច
ខាងរម្ការ ៖   
• កិចចម្បជុ្ពំិនិត្យ និងអនុរ័ត្   
រសចកតីម្ពាងករមវ ិ្ ីវនិិរោគ
បីឆ្ន រំកំិលម្សុក 

• ការផ្ែពវផ្ាយ្រសៀវរៅករម
វ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកំិលម្កងុ 

 



 

 

 

 

 

 

 

៥ 

ការងារមិរញ្ញវតថ ុ
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៥  

ការងារមិរញ្ញវតថ ុ

៥.១. តួនាទីរបស់ក្រុមក្បឹរា 

ាម្តា៤៤ ននចាប់សរីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  ម្ពរទងំាម្តា៤ 
ាម្តា៦ និងាម្តា៧ ននចាប់សតីពីរបបហរិញ្ញវត្ថុ និងការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបត្តិរបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ 
បានកំែត់្ឲ្យរដ្ឋបាលម្កុងានថវកិាផ្ទា ល់របស់សួ្ន ណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វចាត់្ណចងរដ្ីរបីជំ្រុញ
ការអភិវឌ្ឍតារណបបម្បជា្ិបរត្យ្យរៅរូលោឋ នម្កុងរបស់សួ្ន។  

ទនាឹររនឹះម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វចាត់្ណចងហិរញ្ញវត្ថុ របស់សួ្ន រោយ្ម្តូ្វរផ្ទរ ត្រៅរលីត្ម្រូវការ
អភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ បំផុ្ត្ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

 ត្ម្រូវការរបស់រដ្ឋបាលម្កុង កនុងការររៀបចំសម្ាប់ទទលួរុសងារ ភារកិចច និង្នធានថមីៗ  
 រសវា ររ្ាបាយ្ សាភ រ និងរហោឋ រចនាសរព័នធសាធារែៈជារូលោឋ ន និងចាបំាច់  
 ការកាត់្បនថយ្ភាពម្កីម្ក  
 ត្ម្រូវការរផ្ែងៗរបស់ស្រសតី បុរស យុ្វវយ័្ និងកុារ ម្កុរជ្នងាយ្ទទួលរងរម្រឹះរោយ្
ររួបញ្ចូ លទងំជ្នម្កីម្ក ជ្នជាតិ្រដី្រភាគតិ្ច។ 

 ម្កបស័ែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពលរ្យរ 
 ការររៀបចំ និងការអនុវត្តថវកិាម្បចាឆំ្ន  ំ
 របាយ្ការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 ម្បព័នធគែរនែយ 
 ការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបត្តិ 
 សវនករមគែនី និងសវនករមម្បតិ្បត្តិការ។ 

   ជារួយ្រនឹះ កនុងការម្គប់ម្គងកិចចការហិរញ្ញវត្ថុ  ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វធានាអនុវត្តតារបទោឋ ន 
វធិានម្បព័នធ និងនីតិ្វ ិ្  ីណដ្លបានកំែត់្ទក់ទិនរៅនឹង ៖  

 ការររៀបចំ ការអនុរ័ត្ និងការអនុវត្តថវកិា 
 គែរនយ្យ និងរបាយ្ការែ៍ 
 ម្ទពយសករម និងម្ទពយអសករម 
 ត្ា្ភាព និងគែរនយ្យភាព 
 ការម្គបម្គង៖  
+ ចំែូលផ្ទា ល់ 
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+ ចំែូលណដ្លណចករណំលក រូលនិ្ិរផ្ារពីថវកិាជាតិ្ និងនថ្រសវាសម្ាប់អនុវត្តរុសងារ
ជាភាន ក់ងារកនុងនារម្កសួង សាថ ប័នរបស់រាជ្រោឋ ភិបាល 

+ ចំែូលពីម្បភពរផ្ែងៗរទៀត្។ 
 លទធករមសាធារែៈ 
 ការរ វ្ីសវនករមនផ្ាកនុង 
 ការរ វ្ីសវនករមនផ្ារម្ៅ 
 ត្ម្រូវការណផ្នកហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈរផ្ែងៗរទៀត្។ 

  បទោឋ ន វធិាន ម្បព័នធ និងនីតិ្វ ិ្ ីសម្ាប់ម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈរបស់រដ្ឋបាលម្កុងម្តូ្វ
កំែត្់រោយ្ចាប់សរីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ  និងការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបត្តិរបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ 
និងចាប់សរីពីម្បព័នធហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ ម្ពរទងំលិសិត្បទោឋ នពាក់ព័នធដ្នទរទៀត្ណដ្លានជា្រាន។ 
   ពាក់ព័នធការម្គប់ម្គង និងចាត់្ណចងហរិញ្ញវត្ថុ  ការងារសំខាន់ៗណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វពិនិត្យ 
និងអនុរ័ត្ររួាន៖ 

 ម្កបស័ែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពលរ្យរ 
 ការររៀបចំ និងការអនុវត្តថវកិា 
 ម្បព័នធគែរនយ្យ 
 របាយ្ការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
 ការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបត្តិ និង 
 សវនករមគែនី និងសវនករមម្បតិ្បត្តិការ។ 

៥.២  ក្របស័ែឌ ច្ំណាយរយៈទពលមធយម 

ាម្តា៤៤ ននចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  កំែត់្ឱ្យម្កុរម្បឹកាម្តូ្វ
អនុរ័ត្ម្កបស័ែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពលរ្យរ រោយ្ម្តូ្វរ វ្ីបចចុបបននភាពជាររៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

 ម្កបស័ែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពលរ្យរជាការរ វ្ីណផ្នការចំណាយ្សាធារែៈណដ្លានរយ្ៈរពល
ពីបី(០៣) ដ្ល់ម្បាំ(០៥)ឆ្ន  ំ ណដ្លកំែត់្ត្ម្រូវការ្នធាននារពលអនាគត្សម្ាប់រសវាករម 
និងការអភិវឌ្ឍណដ្លសថិត្កនុងបរបិទននការបា៉ា ន់សាម ន្នធានសរុបរបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ណដ្លបាន
រកពីម្បភពកនុងរូលោឋ ន និងម្បភពពីខាងរម្ៅ។ 

 ការររៀបចំម្កបស័ែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពលរ្យរម្តូ្វអនុរលាររៅតារណបបបទ និងនីតិ្វ ិ្ ីណដ្ល
កំែត់្រោយ្ម្កសួងរសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

៥.៣. ការទរៀបច្ំ និង ការអនុវតតថវិកា 

➢ ខោលការណ៍ននការខរៀរច្ុំ និងការអនុវត្តថវិកា 
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ថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុង ជាឯកសារគតិ្យុ្ត្តណដ្លរម្រង និងអនុញ្ជញ ត្សម្ាប់ឆ្ន នីំរួយ្ៗនូវ 
ម្បភព្នធាន និងបនាុកណដ្លម្តូ្វចំណាយ្របស់រដ្ឋបាលម្កុង។ 

ររលការែ៍សំខាន់ៗកនុងការររៀបចំ និងអនុវត្តថវកិារូរាន៖ 
 ឆ្ន ថំវកិា ចាប់រផ្តីរពីនថៃទី០១ ណសរករា ដ្ល់នថៃទី៣១ ណស ន្ូ 
 ថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុងម្ត្ូវ្ុ្ឹះបញ្ជច ងំការចំណាយ្ជាអាទិភាពននណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍
រយ្ៈរពលម្បាឆំ្ន  ំម្កបសែឌ ចំណាយ្រយ្ៈរពលរ្យរ និងករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលរបស់
រដ្ឋបាលម្កុង ររួទងំត្ម្រូវការចាបំាច់របស់រដ្ឋបាលសងាា ត់្ 

 ថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុងម្តូ្វររួបញ្ចូ លរាល់ចំែូល និងរាល់ចំណាយ្របស់រដ្ឋបាលម្កុង
រោយ្រិនគិត្ដ្ល់ម្បភពរដី្រ ឬ ចរកិលកខែៈរ យី្ 

 ចំែូលសរុបម្តូ្វានតុ្លយភាពរៅនឹងចំណាយ្សរុប រហយី្ចំែូលរូល្នរិនអាច 
យ្ករៅរា៉ា ប់រងរលីចំណាយ្ចរនតរ យី្ 

 ម្តូ្វម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុរបស់សួ្នម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព ត្ា្ភាព និងគែរនយ្យភាព 
ចំរពាឹះម្បជាពលរដ្ឋ និងចំរពាឹះរាជ្រោឋ ភិបាល 

ទនាឹររនឹះ កនុងការររៀបចំថវកិាម្កុងម្ត្ូវោក់បញ្ចូ លផ្ងណដ្រនូវថវកិាសងាា ត់្ទងំអស់កនុងម្កុង
រោយ្ម្តូ្វធានាឱ្យបាននូវសវ័យ្ភាពរបស់រដ្ឋបាលសងាា ត់្រៅរួយ្ៗ។ 

ការររៀបចំគរម្ាងចំែូល  និងចំណាយ្របស់រដ្ឋបាលម្កុងម្តូ្វរ វ្ីរ ីងតារម្បតិ្ទិនកំែត់្ 
និងរោយ្ណផ្ែកតារទម្រង់ និងចំណាត់្ថ្នន ក់ននាតិ្កាថវកិាណដ្លកំែត្់រោយ្ម្កសួងរសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញ្ញវត្ថុ។ 

➢ ការខប្ោងច្ុំណលូ 

 រដ្ឋបាលម្កុងានចំែូលពីម្បភពរៅថ្នន ក់ជាតិ្ ពីម្បភពរៅរូលោឋ ន និងពីម្បភពរផ្ែងៗរទៀត្។ 
រទឹះជាោ៉ា ងរនឹះករី ាម្តា២៥២ ននចាប់សរីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  បាន
កំែត់្ថ្ន “ម្កុរម្បឹការម នសិទធិសចីម្បាក់ របាឹះផ្ាយ្សញ្ជញ ប័ែណ ឬ/និងរូលប័ម្ត្ ធានាម្គប់កិចចសនា និង
រម្បីម្បាស់ឧបករែ៍ហរិញ្ញវត្ថុណារយួ្ណដ្លនាឱំ្យរកីត្ជាបំែុល”។ 

ក.ចំែូលពីថ្នន ក់ជាតិ្ 

 ចំែូលពីថ្នន ក់ជាតិ្ ានបីម្បរភទគឺ៖ 
 ចំែូលណចករណំលក 
 រូលនិ្ិរផ្ារពីថវកិារដ្ឋ និង 
 នថ្រសវាបានរកពីរុសងារជាភាន ក់ងារ។ 

 បចចុបបនន ចំែូលសំខាន់បំផុ្ត្របស់រដ្ឋបាលម្កុងគឺរូលនិ្ិរផ្ារពីថវកិារដ្ឋ តាររយ្ៈរូលនិ្ិម្កុង 
ម្កុង។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩រនឹះ រូលនិ្ិម្កុង ម្កុងាន្នធានសរុបម្បាែ ១៩៨,៨៩០លានររៀល
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(៤៩,៧២២,៥០០ដុ្ល្ារ) ណដ្លបានពីការរផ្ារ្នធានពីថវកិារដ្ឋចំនួនម្បាែ១,១ភាគរយ្ ននចំែូល
ចរនតថវកិាជាតិ្ណដ្លបានអនុរ័ត្ឆ្ន ២ំ០១៨។ គិត្ជារ្យររដ្ឋបាលម្កុង ម្កុងនីរយួ្ៗ ទទលួបានថវកិា
ម្បាែ ១,០១០ លានររៀល (២៥២,២៩៨ ដុ្ល្ារសហរដ្ឋអារររកិ)។ 

 រូលនិ្ិរនឹះម្តូ្វបានណបងណចករៅឱ្យម្កុង ម្កុងនីរយួ្ៗរៅទូទងំម្បរទស ណផ្ែកតារសាសភាគ
ពីរគឺសាសភាគម្បតិ្បត្តិការរដ្ឋបាលទូរៅ និងសាសភាគអភិវឌ្ឍន៍រូលោឋ នរៅតាររូបរនតដូ្ចខាង
រម្ការ៖ 

 រោងតារអនុម្កឹត្យរលស៥០ អនម្ក.បក ចុឹះនថៃទី១១ ណសររសា ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពីការរផ្ា្នធាន
ពីថវកិារដ្ឋបាលជូ្នរូលនិ្ិម្កុង ម្សុក កនម្រននការរផ្ារពីថវកិាជាតិ្រៅកនុងគែនីរូលនិ្ិម្កុង ម្សុកម្ត្ូវ
បានកំែត់្សម្ាប់រថររវលាចំននួ០៥ឆ្ន  ំ (២០១៩-២០២៣) រោយ្គិត្សរាម្ត្រលីចំែូលចរនត
ថវកិាជាតិ្ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

 ឆ្ន ថំវកិា២០១៩៖ ានចំននួ១.១% ននចំែូលចរនតថវកិាជាតិ្ណដ្លបានអនុរ័ត្ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ឆ្ន ថំវកិា២០២០៖ ានចំនួន១.២% ននចំែូលចរនតថវកិាជាតិ្ណដ្លបានអនុរ័ត្ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ឆ្ន ថំវកិា២០២១៖ ានចំនួន១.៣% ននចំែូលចរនតថវកិាជាតិ្ណដ្លបានអនុរ័ត្ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ឆ្ន ថំវកិា២០២២៖ ានចំននួ១.៤% ននចំែូលចរនតថវកិាជាតិ្ណដ្លបានអនុរ័ត្ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ឆ្ន ថំវកិា២០២៣៖ ានចំននួ១.៥% ននចំែូលចរនតថវកិាជាតិ្ណដ្លបានអនុរ័ត្ឆ្ន ២ំ០២២។ 

 សាសភាគម្បតិ្បត្តិការរដ្ឋបាលទូរៅម្តូ្វបានគែនារោយ្ណផ្ែករលីធាតុ្ផ្ែដូំ្ចខាងរម្ការ៖ 
 ចំណាយ្ម្បាក់ឧបត្ថរភសម្ាប់សាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុក 
 ចំណាយ្ម្បាក់របៀវត្ែរបស់អភិបាល អភិបាលរងននគែៈអភិបាលម្កុង ម្សុក 
 ចំណាយ្ម្បាក់របៀវត្ែរបស់បុគគលិកននរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក 
 ្នធានសម្ាប់ចំណាយ្ម្បតិ្បត្តិការរដ្ឋបាលរផ្ែងៗម្តូ្វណបងណចករៅរដ្ឋបាលម្កុង 
ម្កុងនីរយួ្ៗតារការគែនារោយ្ណផ្ែករលីសនាសែន៍ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

+ ចំណែករសមីរន ានចំនួន៤០ភាគរយ្ ម្តូ្វបានណបងណចកកនុងទំហចំំននួរសមីៗរន
សម្ាប់រដ្ឋបាលម្កុង ម្សុកនីរយួ្ៗ 

+ សាជិ្កម្កុរម្បឹកាានចំននួ២០ភាគរយ្ ម្តូ្វណបងណចករៅតារសាាម្ត្នន
ចំននួសាជិ្កម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុកនីរយួ្ៗ 

+ គែៈអភិបាលានចំនួន២០ភាគរយ្ ម្តូ្វបានណបងណចករៅតារសាាម្ត្នន
ចំននួសាសភាពគែៈអភិបាលននរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុកនីរយួ្ៗ។ 

 សាសភាគអភិវឌ្ឍន៍រូលោឋ នម្តូ្វបានវភិាជ្ន៍រៅឱ្យរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុកនីរួយ្ៗតារការគែនា
រោយ្ណផ្ែករលីសនាសែន៍ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

 ៤០ភាគរយ្ ម្តូ្វបានណបងណចកជាចំណែករសមីរន ជារូលោឋ ន 
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 ២០ភាគរយ្ ម្តូ្វបានណបងណចករៅតារសាាម្ត្ននចំននួម្បជាជ្នននរដ្ឋបាលម្កុង ម្សុក
នីរយួ្ៗ រោយ្ណផ្ែកតារទិននន័យ្ផូ្្វការរបស់ម្កសួងណផ្នការ 

 ២០ភាគរយ្ ម្តូ្វបានណបងណចករៅតារសាាម្ត្ននសនាសែន៍ភាពម្កីម្ករោយ្ណផ្ែក
តារទិននន័យ្ផូ្្វការរបស់ម្កសួងណផ្នការ និង 

 ២០ភាគរយ្ ម្តូ្វបានណបងណចករៅតារសាាម្ត្ននចំនួនឃុ ំ សងាា ត់្ននរដ្ឋបាលម្កុង 
ម្កុងនីរយួ្ៗរោយ្ណផ្ែកតារទិននន័យ្ផូ្្វការរបស់ម្កសួងរហានផ្ា។ 

 រម្ៅពីរូលនិ្ិម្កុង ម្កុង រដ្ឋបាលម្កុង អាចទទួលបានផ្ងណដ្រនូវរូលនិ្ិណដ្លរផ្ារតាររយ្ៈការ
រផ្ាររុសងារ រោយ្ម្កសួង សាថ ប័ន រៅឱ្យរដ្ឋបាលម្កុង។ រហូត្រកទល់បចចុបបននរនឹះ ចំែូលម្បរភទរនឹះ 
ររួទងំចំែូលណចករណំលករៅានកម្រិត្តិ្ចត្ចួរៅរ យី្។ 

ស.ចំែូលពីរូលោឋ ន 

 ចំែូលពីម្បភពរៅរូលោឋ ន ររួាន៖ 
- ពនធរៅរូលោឋ ន 
- ឈនួល កនម្រ និងចំែូលរិនណរនសាររពីពនធ 
- ចំែូលបានរកពីពនធ ឈនួល និងកនម្រណដ្លម្តូ្វណចករណំលករវាងម្កុរម្បឹកាម្បរភទរផ្ែងរន  
- អំរណាយ្សម័ម្គចិត្ត 
- ចំែូលរផ្ែងរទៀត្ ណដ្លកំែត់្រោយ្ចាប់ និងលិសិត្បទោឋ នជា្រាន។ 

 ពនធ និងអាកររៅរូលោឋ នម្តូ្វកំែត់្រោយ្ចាប់កនុងម្កបស័ែឌ ចាប់សរីពីចាប់សាររពីពនធ។ 

 បចចុបបនន ចំែូលរៅរូលោឋ នដ៏្សំខាន់បំផុ្ត្របស់រដ្ឋបាលម្កុង គឺចំែូលពីកនម្ររសវារដ្ឋបាល
ផ្ទា ល់របស់សួ្ន និងចំែូលពីកនម្ររសវារដ្ឋបាលតាររុសងារណដ្លម្តូ្វបានរ វ្ីម្បតិ្ភូករមឲ្យរដ្ឋបាលម្កុង
រោយ្ម្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធ។ 

 គ.ចំែូលពីម្បភពរផ្ែងរទៀត្ 

 បចចុបបនន រដ្ឋបាលម្កុងក៏ានចំែូលពីម្បភពរផ្ែងរទៀត្ កនុងរនាឹះានដូ្ចជា ការរមំ្ទពី
រលខា្ិការោឋ ន គ.ជ្.អ.ប ការផ្តល់ហរិញ្ញបបទនពីរូលនិ្ិវនិិរោគសម្ាប់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ 
(SNIF) និង ការរមំ្ទពីនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការសងគរសុីវលិជារដី្រ។ 

 តាររយ្ៈបទពិរសា្ន៍កន្ងរក ការចូលររួពីណផ្នកឯកជ្ន និងអងគការសងគរសុីវលិ ក៏ដូ្ចនដ្គូ
អភិវឌ្ឍន៍ ក៏ជាម្បភព្នធានដ៏្ានសារៈសំខាន់ និងានសការ នុពល សម្ាប់ចូលររួចំណែករោឹះម្សាយ្
បញ្ជា ម្បឈរនានា ក៏ដូ្ចការអភិវឌ្ឍរូលោឋ ន។ កនុងន័យ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វសិត្សំទក់ទញ និងរកៀរគរ
ឱ្យានការចូលររួបណនថររទៀត្ពីអនកទងំរនាឹះ ទងំការរមំ្ទរលីណផ្នកបរចចករទស និង្នធានហរិញ្ញវត្ថុ  
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រដី្របរីរួរន រ្ី្យ្ត្បរៅនឹងរសចកតីម្តូ្វការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ ក៏ដូ្ចអភិវឌ្ឍរូលោឋ នរបស់សួ្នឱ្យកាន់ណត្
ម្បរសីររ ងី។ 

➢ ការខប្ោងច្ុំណាយ 

រៅរដ្ឋបាលម្កុង ានចំណាយ្ពីរម្បរភទគឺ ចំណាយ្ចរនត និងចំណាយ្រូល្ន។ 
ចំណាយ្ចរនរ សំរៅរលីការចំណាយ្ទងំឡាយ្ណាណដ្លរម្បីម្បាស់សម្ាប់រមំ្ទដំ្រែីរការ

ននកិចចការរដ្ឋបាលជាម្បចា ំរៅកនុងរដ្ឋបាលម្កុង ណដ្លអាចររួានដូ្ចខាងរម្ការ៖ 
- ចំណាយ្រលីបនាុកបុគគលិក ដូ្ចជាម្បាក់របៀវត្ែ លាភការ ម្បាក់ឧបត្ថរភ រងាវ ន់រផ្ែងៗ 
- ចំណាយ្រលីការទិញសាភ រៈសម្ាប់រម្បីម្បាស់ទូរៅកនុងរដ្ឋបាលម្កុង ដូ្ចជា រម្គឿង
សងាា ររឹ ទឹកសុទធ ទឹកថ្នន ថំត្ចរ្ង និងបង់នថ្ទឹករភី្ងជារដី្រ 

- រសវាខាងរម្ៅ ដូ្ចជា ការជ្ួលបុគគលិកខាងរម្ៅ រសាហ ុយ្ដឹ្កជ្ញ្ាូ ន ទំនាក់ទំនងសាធារែៈ 
រសាហ ុយ្នម្បសែីយ្និ៍ងទូរគរនាគរន៍ជារដី្រ 

- ចំណាយ្សម្ាប់ជាការឧបត្ថរភក្នដ្ល់សងាា ត់្ ជំ្នួយ្សងគរ និងម្បាក់វភិាជ្ន៍
ឧបត្ថរភដ្ល់អងគភាពណដ្លានលកខែៈសងគរ និងវបប្រ៌ និងចំណាយ្ជាការឧបត្ថរភ
្ននិងជំ្នយួ្រផ្ែងៗរទៀត្ 

- ចំណាយ្រិនរម្រងទុកសម្ាប់រម្បីម្បាស់រពលចាបំាច់ និងរិនបានរម្រងទុក ប៉ាុណនតចំណាយ្ 
ថវកិាសាង់រនឹះ រិនម្តូ្វឱ្យរលីសពីចំនួន ៥ ភាគរយ្ននថវកិាសរុបរទ។ 

 ចំណាយ្រូល ន្ សរំៅរលកីារចំណាយ្រលីការវនិិរោគណផ្នកម្បតិ្បត្តិការរដ្ឋបាល និង ការវនិិរោគ
កនុងការអភិវឌ្ឍរូលោឋ ន។ ការចំណាយ្ទងំរនឹះ ររួានដូ្ចជា ការសាថ បនារហោឋ រចនាសរព័នធាន 
សំែង់អររ ផូ្្វ ម្បឡាយ្ទឹកជារដី្រ ការសិកាម្សាវម្ជាវ រសាហ ុយ្កនុងការររៀចចំរម្រងការ ការទិញ
អចលនករមរផ្ែងៗ  និងការអនុវត្តគរម្ាងករមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍ជារដី្រ។ 

➢ ការអនុម័ត្ និងការេិនិត្យអនខុោមភាេគខប្ោងថវិកា  

ម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រសចកតីម្ពាងគរម្ាងថវកិាណដ្លបានររៀបចំ និងោក់ជូ្ន
រោយ្គែៈអភិបាលម្កុង រុននឹងបញ្ចូ នរៅអភិបាលននគែៈអភិបាលរសត្ត និងរនាីររសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ 
រដី្របពិីនិត្យអនុរលារភាព។ 

អភិបាលននគែៈអភិបាលរសត្ត អររោយ្ម្បធានរនាីររសដ្ឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ រសត្ត ពិនិត្យ
អនុរលារភាពរលីគរម្ាងថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុង រោយ្ានការអរញ្ា ីញអភិបាលននគែៈអភិបាល
ម្កុង ណដ្លតំ្ណាងឱ្យម្កុរម្បឹកាម្កុងជាាច ស់ថវកិា និងអនកពាក់ព័នធដ៏្នទរទៀត្។ 

➢ ការអនុវត្តថវិកា 

រដ្ឋបាលម្កុងនីរួយ្ៗានគែនីម្បាក់បរញ្ញីរៅរត្នារររសត្ត សម្ាប់បរម្រីឱ្យកិចចម្បតិ្បត្តិការ
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ចំែូល ចំណាយ្ថវកិារបស់សួ្ន។ 

 កនុងការអនុវត្តថវកិាម្សបតារបទបបញ្ញត្តិននចាប់សតីពីម្បព័នធហរិញ្ញវត្ថុសាធារែៈ អភិបាលននគែៈ
អភិបាលម្កុងកនុងនារម្កុរម្បឹកាម្កុងជាអនកបញ្ជា ចំែូល សនាចំណាយ្ ជ្ម្រឹះបញ្ា ី និងបញ្ជា
ចំណាយ្រោយ្ណផ្ែករលីថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុងណដ្លបានអនុរ័ត្។ 

ថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុងអាចនឹងម្តូ្វបានណកត្ម្រូវកនុងអំ ុងឆ្ន ថំវកិា រដី្របរី្ី្យ្ត្បរៅនឹងការ
ណម្បម្បួលននលកខសែឌ រសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុណដ្លជ្ឹះឥទធិពលរលីការពាករដំ្បូងននចំែូល និងចំណាយ្។ 

គរម្ាង ឬករមវ ិ្ ីណដ្លអនុវត្តរិនទន់ចប់រៅកនុងឆ្ន ថំវកិាម្តូ្វោក់បញ្ចូ លរដី្របអីនុវត្តបនតរៅ
កនុងគរម្ាងថវកិាឆ្ន បំនាា ប់ ណដ្លការរម្រងចំណាយ្រនឹះសថិត្រៅកនុងករមវ ិ្ ីវនិិរោគម្បចាឆំ្ន រំលីរូលោឋ ន
ករមវ ិ្ ីវនិិរោគបីឆ្ន រំកិំលណដ្លបានរ វ្ីបចចុបបននករម និងម្តូ្វបានអនុរ័ត្រោយ្ម្កុរម្បឹកា។  

៥.៤. ក្បព័នធរែទនយយ 

ម្បព័នធគែរនយ្យរបស់រដ្ឋបាលម្កុងម្តូ្វបានអនុវត្តរដី្របីបញ្ា ិការាល់ម្បតិ្បត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
របស់រដ្ឋបាលម្កុង និងររៀបចំរបាយ្ការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុឱ្យទន់រពលរវលា ជាពិរសសអាចផ្តល់រូលោឋ ន
សម្ាប់តារោនការអនុវត្តថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុង។ 

ម្បព័នធគែរនយ្យរបស់រដ្ឋបាលម្កុងររួាន៖ 
– គែរនយ្យហរិញ្ញវត្ថុ គឺរម្បីម្បាស់សម្ាប់ផ្តល់ព័ត៌្ានអំពីសាថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាល
ម្កុង រោយ្ានការកត់្ម្តាម្បតិ្បត្តិការហរិញ្ញវត្ថុជាម្បចា។ំ 

– គែរនយ្យថវកិា គឺរម្បីម្បាស់រដី្របធីានាថ្នការចំណាយ្ម្តូ្វបានរ វ្ីរ ងីរៅកម្រិត្ឥែទន
ថវកិាណដ្លបានអនុញ្ជញ ត្។ 

កនុងនារម្កុរម្បឹកាម្សុក អភិបាលននគែៈអភិបាលម្កុងជាអាណាប័ករដី្រណសែរណដ្លានសិទធិ
កនុងការបញ្ជា ចំែូល សនាចំណាយ្ ជ្ម្រឹះបញ្ា ី និងរបាឹះផ្ាយ្អាែត្តិ រោយ្ណផ្ែករលីថវកិារដ្ឋបាល
ម្កុងណដ្លបានអនុរ័ត្។ អភិបាលននរណៈអភិបាលម្កុងអាចងផ្ទរេិទធិជាលាយលកេណ៍អកសរកន ងការ
េងគ្មចងលើថវកិាឱ្យងៅអភិបាលរងណាមាន ក់ជាអាណាប័កងផ្ទរេិទធិច លង វ្ើេកមមភាពងដាយេថិរងៅ
កន ងការទទួលខ េគ្រូវ និងការគ្រួរពិនិរយរបេ់អភិបាលននរណៈអភិបាលគ្កុង ម្កុង។ អាណាប័ក 
និងអាណាប័កងផ្ទរេិទធិគ្រូវចររមកល់រំរូេរថងលខាជាផ្លូវការ ល់រណងនយយករម ខការ។ 

រណងនយយកររបេ់រ ឋបាលគ្កុង ម្សុក រឺជារណងនយយករសាធារណៈងៅររន្ទោរងខរត 
ច លបំងពញម ខងារ និងអន វរតភារកិចចទងំឡាយ ូចខាងងគ្កាម ៖ 

• គ្បមូលឬទទួលចំណូលរបេ់រ ឋបាលម្កុង 
• ទូទរ់ចំណាយច លបានងចញអាណរតិងដាយអភិបាលននរណៈអភិបាលម្កុង  
• គ្រប់គ្រង និងងបើកផ្ដល់ថវកិារបេ់រ ឋបាលម្កុង 
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• ប ជ្ ិកាគ្បរិបរតិការេរិ្ញវរថ របេ់រ ឋបាលម្កុង 
• ងរៀបចំរបាយការណ៍រណងនយយេរិ្ញវរថ ាមកាលកំណរ់ 
• ចថរកាទ កដាក់រាល់ឯកសារេកេើបគ្រ និងប ជ្ ើរណងនយយរបេ់រ ឋបាលគ្កុង ម្សុក។ 

តាររយ្ៈអភិបាលននគែៈអភិបាលម្កុង រដ្ឋបាលម្កុងម្តូ្វបរងាីត្ និងណត្ងតាងំនូវ៖ 
– រជ្ារទយ្យបុររម្បទន និងរជ្ារទយ្យករបុររម្បទន និងរជ្ារទយ្យករបុររម្បទនរងណដ្លានត្ួ
នាទីទទលួសុសម្តូ្វរលីសុវត្ថិភាពសាច់ម្បាក់ និងសកខីបម្ត្ពាក់ព័នធរាល់ម្បតិ្បត្តិការគ្ពម
ទងំករ់គ្ារាល់គ្បរិបរតិការទងំងន្ទុះ។ រជជងទយយករប ងរគ្បទនបំងពញភារកិចចការងគ្កាម
ការគ្រួរពិនិរយរមួោន របេ់អភិបាលននរណៈអភិបាលម្កុង និងរណងនយយករម្កុង។ 

– ភាន ក់ងាររបីកផ្តល់ណដ្លានត្នួាទីទទលួសុសម្តូ្វរលីការដ្កសាច់ម្បាក់ពីគែនីម្បាក់បរញ្ញី 
រៅរត្នារររសត្ត រដី្របរី វ្ីការទូទត់្ម្បាក់ឧបត្ថរ ម្បាក់របៀវត្ែ លាភការ និងម្បាក់បំណាច់ 
រផ្ែងៗដ្ល់ម្កុរម្បឹកា គែៈអភិបាល និងបុគគលិករបស់រដ្ឋបាលម្កុង។ 

– រជ្ារទយ្យចំែូល និងរជ្ារទយ្យករចំែូលណដ្លានត្ួនាទីទទួលសុសម្តូ្វកន ងការគ្បមូល
ចំណូលមិនចមនសារងពើពនធាមការកំណរ់ងដាគ្យកាេរបេ់រ ឋមន្តនតើគ្កេួងងេ ឋកិចច
និងេិរ្ញវរថ ។ 

ការបងងកើររជជងទយយប ងរគ្បទន និងរជជងទយយចំណូល គ្ពមទងំការចរងាងំភាន ក់ងារអនកងបើកផ្តល់ 
រជជងទយយករប ងរគ្បទន រជជងទយយករប ងរគ្បទនរង និងរជជងទយយករចំណូលគ្រូវអន វរតាមនើរិវ ិ្ ើច ល
បានកំណរ់ងដាយគ្បកាេរបេ់រ ឋមន្តនតើគ្កេួងងេ ឋកិចចនិងេរិ ញ្វរថ ។ 

៥.៥. របាយការែម៍ិរញ្ញវតថ ុ

របាយ្ការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុម្តូ្វបានររៀបចំ រដី្រប៖ី 
 តារោន និង្ុ្ឹះបញ្ជច ំងកិចចម្បតិ្បត្តិការចំែូលចំណាយ្របស់រដ្ឋបាលម្កុង រោយ្
រម្បៀបរ្ៀបជារយួ្នឹងថវកិាណដ្លបានអនុរ័ត្  

 វាយ្ត្នរ្សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ របស់រដ្ឋបាលម្កុង រោយ្ផ្រល់នូវព័ត៌្ានអំពីម្បភពនិង
ការរម្បីម្បាស់្នធានហរិញ្ញវត្ថុ 

 ផ្រល់លទធភាពដ្ល់ម្កុរម្បឹកាម្កុង គែៈអភិបាលម្កុង និងរស្រនតីពាក់ព័នធរបស់រដ្ឋបាល
ម្កុងអាចវាយ្ត្នរ្វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តសករមភាពនានាណដ្លបានរម្រង កំែត់្បាននូវ 
ចំែុចសវឹះខាត្រដី្របចីាត់្វធិានការណកលរែ 

 អនុញ្ជញ ត្ឱ្យអាជាា ្រានសរត្ថកិចច ម្បជាពលរដ្ឋ និងអនកពាក់ព័នធរផ្ែងរទៀត្តារោន 
ម្តួ្ត្ពិនិត្យររីល និងវាយ្ត្នរ្ការអនុវត្តថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុង។ 

រដ្ឋបាលម្កុងម្តូ្វររៀបចំរបាយ្ការែ៍ដូ្ចខាងរម្ការ ៖ 
ក). របាយ្ការែ៍សរីពីការអនុវត្តថវកិាម្បចាណំស ម្តី្ាស ្ាស និងម្បចាឆំ្ន  ំ
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ស). របាយ្ការែ៍ហរិញ្ញវត្ថុម្បចាឆំ្ន រំរួាន ៖ 
- របាយ្ការែ៍សតីពីការអនុវត្តថវកិាម្បចាឆំ្ន  ំ
- របាយ្ការែ៍ផ្គូរផ្គងគែនីម្បាក់បរញ្ញីរបស់រដ្ឋបាលម្កុង រៅរត្នាររ ជារួយ្
នឹងបញ្ា ីតារោនថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុង 

- របាយ្ការែ៍សតីពីម្ទពយសរបត្តិ។ 

របាយ្ការែ៍ខាងរលីម្តូ្វររៀបចំរៅតារទម្រង់ណដ្លកំែត់្រោយ្ម្បកាសរបស់រដ្ឋរស្រនតីម្កសួង
រសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

អភិបាលននគែៈអភិបាលម្កុង ម្តូ្វោក់របាយ្ការែ៍ដូ្ចានកំែត់្ខាងរលី ជូ្នកិចចម្បជុ្ំ
គែៈអភិបាលរដ្ីរបីពិនិត្យ និងផ្រល់រោបល់ជូ្នម្កុរម្បឹកាម្កុង និងោក់ជូ្នកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា
ម្កុងរដី្របពិីនិត្យ និងអនុរ័ត្រៅតារម្បតិ្ទិនណដ្លកំែត់្រោយ្ម្បកាសរបស់រដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរសដ្ឋកិចច
និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

៥.៦. ការគ្រប់គ្រងក្ទពយសមបតតិ 

 រដ្ឋបាលម្កុងានម្ទពយសរបត្តិពីរម្បរភទររួាន៖ 

 ទី១. ម្ទពយសរបត្តិណដ្លរដ្ឋបានរផ្ារឱ្យរដ្ឋបាលម្កុងានសិទធិម្គប់ម្គង រម្បីម្បាស់ និងទញយ្កផ្ល
ចំែូលពីម្ទពយសរបត្តិទងំរនាឹះ រហយី្រ ឋបាលម្កុងម្តូ្វណថរកាឱ្យបានគង់វងែ និងរម នសិទធិលក់ដូ្រ ជ្លួ 
រផ្ារករមសិទធិ ឬរផ្ារការរម្បីម្បាស់រោយ្រម នការយ្ល់ម្ពរជារុនពីរដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវត្ថុ  
បនាា ប់ពីានការឯកភាពពីរដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរហានផ្ាបានរ យី្។ 

 ទី២. ម្ទពយសរបត្តិណដ្លរដ្ឋបាលម្កុងរកបានរោយ្សួ្នឯង ររួទងំអំរណាយ្រផ្ែងៗ ណដ្លជា
ករមសិទធិផ្ទា ល់របស់រដ្ឋបាលម្កុង និងានសិទធិសវ័យ្សរម្រចកនុងការម្គប់ម្គង រម្បីម្បាស់រដី្របទីញយ្ក
ផ្លចំែូលពីម្ទពយសរបត្តិទងំរនាឹះរៅកនុងម្កបស័ែឌ ណដ្លម្តូ្វបានកំែត់្រោយ្ចាប់ ឬលិសិត្បទោឋ ន
គតិ្យុ្ត្តជា្រាន។  

ការគ្រួរពិនិរយការគ្រប់គ្រងការចារ់ចចងនិងការងគ្បើគ្បាេ់គ្ទពយេមបរតិរ ឋ និងគ្ទពយេមបរតចិ ល
រ ឋបាលម្កុងរកបានងដាយខលួនឯងគ្រូវអន ងលាមងៅាមចាប់េតើពើរបបេរិ ញ្វរថ និងការគ្រប់គ្រងគ្ទពយ
េមបរតិរបេ់រ ឋបាលថ្នន ក់ងគ្កាមជារិនិងលិខិរបទដាឋ នាក់ព័នធជា្រមាន នទងទៀរ។ 

៥.៧. សវនរមារែនី និងសវនរមាក្បតិបតតកិារ 

របាយ្ការែ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្បចាំឆ្ន រំបស់រដ្ឋបាលម្កុងជាករមវត្ថុសម្ាប់រ វ្ីសវនករមរបស់សាថ ប័ន
ានសរត្ថកិចច។ 



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  ៥ ការងារហិរញ្ញវតថុ 

សាលាជាតរិដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ៃ (NASLA)   60 

ររលបំែងននសវនករម គឺសំរៅធានាភាពជាក់លាក់ ម្តឹ្រម្តូ្វននព័ត៌្ានហរិញ្ញវត្ថុ វាយ្ត្នរ្ការ
អនុវត្តថវកិារបស់រដ្ឋបាលម្កុង ម្បព័នធម្គប់ម្គង និងនីតិ្វ ិ្ ី។ របាយ្ការែ៍សវនករមណដ្លានររួបញ្ចូ ល
នូវរតិ្រោបល់របស់ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វផ្ែពវផ្ាយ្ជាសាធារែៈ។ 

គែនី និងម្បតិ្បត្តិការរបស់រដ្ឋបាលម្កុងអាចម្តូ្វរ វ្សីវនករមរោយ្សាថ ប័នជាតិ្ ឬរោយ្សវនករ 
ឯករាជ្យតារសំែូរពររបស់នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ណដ្លបានផ្រល់ហរិញ្ញបបទនដ្ល់រដ្ឋបាលម្កុង។ 

អភិបាលននគែៈអភិបាលរសត្តម្តូ្វរមំ្ទជាម្បចានូំវសវនករមណដ្លានលកខែៈជាការពិរម្រឹះ
រោបល់ ណដ្លរ វ្ីរ ងីតាររូបភាពជាជំ្នួយ្បរចចករទស និងានលកខែៈជាការកសាងសរត្ថភាព
កនុងការម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថុ និងកិចចម្បតិ្បត្តកិារដ្ល់រដ្ឋបាលម្កុង។ 

ម្បជាពលរដ្ឋានសិទធិរពញរលញកនុងការពិនិត្យ តារោនការអនុវត្តការងាររបស់ម្កុរម្បឹកា 
និងរដ្ឋបាលម្កុង។ កនុងនារម្កុរម្បឹកា អភិបាលននគែៈអភិបាលម្កុងម្តូ្វធានាថ្ន ៖ 

 រាល់ព័ត៌្ានសរីពីសករមភាព និងគែនីរបស់រដ្ឋបាលម្កុងម្តូ្វបានផ្ែពវផ្ាយ្ជាសាធារែៈ 
 ការទទលួរតិ្សាធារែៈ និងការពិរម្រឹះរោបល់ម្តូ្វបានអនុវត្តកនុងដំ្រែីរការការងាររបស់សួ្ន។ 



 

 

 

 

 

 

 

៦ 

មុសងារ 
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៦ 

មុសងារ 

៦.១ តួនាទីរបសក់្រុមក្បឹរា 

 ាម្តា២៩ ននចាប់សរីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  បានណចងថ្ន 
“ម្កុរម្បឹកាានត្នួាទីចាត់្ណចងកិចចការចាបំាច់នានា រដី្របីសរម្រចនូវររលបំែងកនុ ងការបរងាីត្ ការជ្រំុញ 
និងការរ វ្ីឱ្យានចីរភាពដ្ល់ការអភិវឌ្ឍតារណបបម្បជា្ិបរត្យ្យម្ពរទងំរដី្របីបំរពញរុសងារភារកិចចណដ្ល
បានម្បគល់ និងណដ្លបានរ វ្ី ម្បតិ្ភូករមតារចាប់រនឹះ ឬ ណដ្លម្សបតារចាប់រនឹះ។” កនុងន័យ្រនឹះ 
ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វចាត់្វធិានការចាបំាច់នានារដី្របធីានាថ្ន រាល់រុសងារណដ្លរផ្ាររៅឱ្យម្កុរម្បឹកាម្កុង ររួទងំ
រុសងារជាអាែត្តិទូរៅណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងបានសរម្រចរម្ជី្សររសីយ្ករកអនុវត្ត ម្តូ្វបានយ្ករៅ
អនុវត្តោ៉ា ងរពញរលញម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព ត្ា្ភាព និងគែរនយ្យភាព។ 

 ការអនុវត្តរុសងារខាងរលីរនឹះ អាចណសរងរ ងីតាររយ្ៈការររៀបចំណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ម្បាឆំ្ន  ំនិងករមវ ិ្ ី
វនិិរោគបីឆ្ន រំកិំល។ ទនាឹររនឹះ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វធានាថ្នសករមភាពនានាណដ្លជាត្ម្រូវការចាបំាច់កនុងការ
អនុវត្តរុសងារដូ្ចណដ្លបានរលីករ ងីខាងរលីម្តូ្វបានបញ្ចូ លរៅកនុងណផ្នការសករមភាព និងថវកិាម្បចាំ
ឆ្ន រំបស់រដ្ឋបាលម្កុង។ 

 ជារយួ្រនឹះ ម្កុរម្បឹកាក៏ម្តូ្វរ វ្ីការតារោនម្តួ្ត្ពិនិត្យ និងផ្រល់រោបល់ផ្ងណដ្រ រលីការអនុវត្ត
រុសងារទងំរនាឹះ តាររយ្ៈការពិនិត្យ ពិភាការៅកនុងកិចចម្បជំុ្របស់ម្កុរម្បឹកា ណដ្លានគែៈ
អភិបាលជាអនករ វ្ីរសចករីរាយ្ការែ៍ពីវឌ្ឍនភាព និងបញ្ជា ម្បឈរនានាកនុងការអនុវត្តរុសងារទងំរនាឹះ។ 

៦.២ មុសងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុង 

 ចាប់សរីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្កុង សែឌ  បានកំែត់្ឱ្យរដ្ឋបាលម្កុងាន
រុសងារពីរម្បរភទ គឺរុសងារជាកាត្ពវកិចច និងរុសងារជាជ្រម្រីស ណដ្លម្តូ្វរផ្ារពីម្កសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ្រៅ
ឱ្យរដ្ឋបាលម្កុង តាររយ្ៈលិសិត្បទោឋ នជា្រាន។ 

 រុសងារជាកាត្ពវកិចច គឺជារុសងារណដ្លានលកខែៈជាកាត្ពវកិចចសម្ាប់រដ្ឋបាលម្កុង រហយី្
ណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងម្តូ្វណត្អនុវត្តរោយ្ខានរិនបាន រៅរពលរុសងារម្បរភទរនឹះម្តូ្វបានរផ្ាររៅឱ្យ
ម្កុរម្បឹកាម្កុង កនុងលកខែៈជាការម្បគល់ករី ឬជាម្បតិ្ភូករមករី។ 

 រុសងារជាជ្រម្រីស ជារុសងាររិនានលកខែៈជាកាត្ពវកិចច ណដ្លម្កុរម្បឹកាអាចរម្ជី្សររសីយ្ករក
អនុវត្ត ឬរិនអនុវត្តក៏បាន អាម្ស័យ្រលីត្ម្រូវការជាក់ណសរង និងឬ្នធានណដ្លរដ្ឋបាលម្កុងនីរយួ្ៗាន។  
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រុសងារជាជ្រម្រីសានពីរម្បរភទគឺ រុសងារជាជ្រម្រីសណដ្លម្កសួង សាថ ប័នរផ្ារតាររយ្ៈការ
ម្បគល់រៅឱ្យរដ្ឋបាលម្កុងតាររយ្ៈលិសិត្បទោឋ នជា្រាន និងរុសងារជាជ្រម្រីសរួយ្ម្បរភទរទៀត្
ណដ្លរៅថ្ន អាែត្តទូិរៅ។ 

អាែត្តិទូរៅ ជាម្បរភទរុសងារជាជ្រម្រីសណដ្លម្កសួង សាថ ប័នរិនបានរផ្ាររៅឱ្យរដ្ឋបាលម្កុង 
ប៉ាុណនតរដ្ឋបាលម្កុងគិត្ថ្នានការចាបំាច់រៅកនុងរូលោឋ នរបស់សួ្ន រហយី្ម្កសួង សាថ ប័នរិនបានរ វ្ី និង
រិនបានជំ្ទស់កនុងការណដ្លរដ្ឋបាលម្កុងរម្ជី្សររសីរុសងាររនាឹះយ្ករករ វ្ី។ សូរររីលការណែនាំ
បណនថររៅកនុងឯកសារបរចចករទសសរីពីការរម្ជី្សររសី ការម្គប់ម្គង ការចាត់្ណចងនិងការអនុវត្តរុសងារ
ជាជ្រម្រីសរោយ្ម្កុរម្បឹកាននរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ណដ្លរចញរោយ្រលខា្ិការោឋ ន គ.ជ្.អ.ប 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥។ 

ជាររួ ការរផ្ាររុសងារានពីរម្បរភទ គឺការរផ្ាររោយ្ម្បគល់ និងការរផ្ាររោយ្ម្បតិ្ភូករម រហយី្
ម្បរភទទងំពីររនឹះសុសរន ម្ត្ង់ភាពជាាច ស់កនុងការអនុវត្តរុសងារនីរួយ្ៗ។ 

ការម្បគល់រុសងារ ជាការរផ្ារភាពជាាច ស់ននរុសងារ ការទទលួសុសម្តូ្វ អំណាច និង្នាា នុសិទធិ
ទងំអស់ណដ្លចាបំាច់រដី្របមី្គប់ម្គង និងអនុវត្តរុសងារឱ្យានម្បសិទធភាពសពស់។ 

ម្បតិ្ភូករមរុសងារ ជាការរផ្ាររុសងារ ការទទលួសុសម្តូ្វ អំណាច ្នាា នុសិទធិ រដី្របមី្គប់ម្គង និង
អនុវត្តរុសងារកនុងនារម្កសួង សាថ ប័ន ណដ្លរ វ្ីម្បតិ្ភូករម ប៉ាុណនតម្កសួង សាថ ប័នណដ្លបានរ វ្ីម្បតិ្ភូករមរៅ
ណត្រកាភាពជាាច ស់រលីកិចចការណដ្លបានរ វ្ីម្បតិ្ភូករមរនាឹះដ្ណដ្ល។ 

រហូត្រកដ្ល់រពលរនឹះ រុសងារណដ្លបានរផ្ាររៅឱ្យរដ្ឋបាលម្កុងររួាន៖ 

 ការអប់រកុំារតូ្ច ការអប់ររំម្ៅម្បព័នធ ការម្គប់ម្គងបឋរសិកា 

 ការម្គប់ម្គងសំរារ សំែល់រងឹទីម្បជំុ្ជ្ន 

 ការម្គប់ម្គងតំ្បន់្រមជាតិ្ 

 ការបស្រញ្ជា បភាព្ន់នឹងអាកាសធាតុ្ 

 ការជ្សួជុ្ល និងណថទមំ្បព័នធផ្គត់្ផ្គង់ទឹកសាែ ត្ជ្នបទ 

 ការផ្តល់រសវាអនារ័យ្ជ្នបទ 

 ការម្គប់ម្គងរែឌ លណថទកុំាររដ្ឋ 
 ការម្តួ្ត្ពិនិត្យរែឌ លណថទកុំាររបស់អងគការរិនណរនរោឋ ភិបាល 

 ការម្គប់ម្គងរសវាណថទកុំាររងរម្រឹះ និងងាយ្រងរម្រឹះរៅកនុងសហគរន៍។ 



 

 

 

 

 

 

៧ 

ការងារបុរគលិរ 
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៧ 

ការងារបុរគលិរ 

៧.១. តួនាទីរបស់ក្រុមក្បឹរា 

កនុងការម្គប់ម្គងបុគគលិករៅរដ្ឋបាលម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វពិនិត្យ ពិភាកា និងអនុរ័ត្
រលីការងារសំខាន់ៗរួយ្ចំនួន ដូ្ចខាងរម្ការ៖  

 ការររៀបចំណផ្នការបុគគលិក 
 ការណត្ងតាំង និងការបញ្ច ប់រុសតំ្ណែងនាយ្ករងរដ្ឋបាល និងម្បធានការោិល័យ្ 
ឬម្បធានអងគភាពណដ្លានថ្នន ក់ម្បហាក់ម្បណហលរៅរដ្ឋបាលម្កុង និង 

 ការកំែត់្ម្បាក់ឧបត្ថរភរបស់បុគគលិក។1  

ក. ការខរៀរច្ុំផែនការរុគគលកិ 

ជាររៀងរាល់ម្តី្ាសទី១ ននឆ្ន  ំម្កុរម្បឹកានីរួយ្ៗ ម្តូ្វអនុរ័ត្រលីការររៀបចំណផ្នការបុគគលិក
សម្ាប់ឆ្ន បំនាា ប់ណដ្លអាចរួរបញ្ចូ លបុគគលិកជារស្រនតីរាជ្ការម្កបសែឌ  រស្រនតីជាប់កិចចសនា បុគគលិក
អណែត ត្ និងទីម្បឹកាបរចចករទស ណផ្ែកតារត្ម្រូវការជាក់ណសតង និងថវកិារបស់សួ្ន បនាា ប់ពីានការជូ្ន
ដំ្ែឹងពីម្កសួងរុសងារសាធារែៈ រោយ្អនុរលារតារណបបបទនិងនីតិ្វ ិ្ ីជា្រាន និងរោយ្ាន
ការរមំ្ទពីរនាីររុសងារសាធារែៈ និងរនាីររសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុរសត្ត។2  

ការររៀបចំណផ្នការបុគគលិករបស់រដ្ឋបាលម្កុង ម្តូ្វោក់បញ្ចូ លនូវណផ្នការបុគគលិករបស់រដ្ឋបាល
សងាា ត់្ចំែុឹះម្កុង។ ម្កុរម្បឹកាម្តូ្វណែនាគំែៈអភិបាលឱ្យររៀបចំរសចកតីម្ពាងណផ្នការបុគគលិករនឹះ
ឱ្យបានម្តឹ្រម្តូ្វ រោយ្អនុរលាររៅតារណបបបទ និងនីតិ្វ ិ្ ីននការររៀបចំណផ្នការដូ្ចានកំែត់្រៅ
កនុងរសចកតីណែនារំលស៧៨៩ រស.សែន ចុឹះនថៃទី២២ ណសកុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពីររលការែ៍ 
ណបបបទ និងនីតិ្វ ិ្ ីននការម្គប់ម្គងបុគគលិករដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។3 

 ណផ្នការរនឹះ ម្តូ្វអនុរ័ត្រោយ្ម្កុរម្បឹកា បនាា ប់ពីទទួលបានរសចកតីម្ពាងពីគែៈអភិបាល។ 
បនាា ប់រកម្ត្ូវបញ្ចូ នរករនាីររុសងារសារធារែៈរសត្ត រដ្ីរបីបូកសរុប និងបញ្ាូ នរកម្កសួងរុសងារ

                                                           
1 អនុក្រឹត្យលេខ២៤០ អនក្រ.បរ ចុុះថ្ងៃទី២៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពីការលធ្វើក្បតិ្ភូរម្មសិ្ទធិអាំណាចលៅឱ្យគណៈអភិបាេរាជធានី លខត្ត ក្រុង 
ស្ស្ុរ រនុងការក្គប់ក្គងបុគគេិរបាំលពញការងារលៅថ្នន រ់លក្កាម្ជាតិ្, មាក្ា៥ 
2 ក្ពុះរាជក្រឹត្យលេខ នស្/ររត្/០៤១៦/៣៧៣ ចុុះថ្ងៃទី០៤ ខខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្តីពីេរខនតិរៈលោយខែរស្ក្មាប់បុគគេិររដ្ឋបាេ
ថ្នន រ់លក្កាម្ជាតិ្, មាក្ា១០ រថ្នខណឌ ទី៤ 
3 លស្ចរតីខណនាំលេខ៧៨៩ ម្ស្.ស្ណន ចុុះថ្ងៃទី២២ ខខរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្តីពីលោេការណ៍ ខបបបទ និងនីតិ្វធីិ្ថ្នការក្គប់ក្គងបុគគេិររដ្ឋបាេ
ថ្នន រ់លក្កាម្ជាតិ្, ចាំណុច រ.១ ទាំព័រ២ 
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សាធារែៈរដី្របពិីនិត្យ និងពិរម្រឹះរោបល់ជារយួ្ម្កសួងរហានផ្ា និងម្កសួង សាថ ប័នពាក់ព័នធរុននឹង
រលីកសំរែីសុំការសរម្រចពីរាជ្រោឋ ភិបាល។ 

េ. ការផត្ងតុំង និងការរញ្ចរ់មុេត្ុំផណង 

ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វពិនិត្យ និងអនុរ័ត្រលីការណត្ងតាងំ និងការបញ្ច ប់រុសតំ្ណែងសម្ាប់
រុសតំ្ណែង ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 

 នាយ្ករងរដ្ឋបាលម្កុង 
 ម្បធានការោិល័យ្ ឬម្បធានអងគភាពណដ្លានថ្នន ក់ម្បហាក់ម្បណហលរៅរដ្ឋបាលម្កុង។ 

ចំរពាឹះការណត្ងតាងំ និងការបញ្ច ប់រុសតំ្ណែងខាងរលី ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្កុងម្ត្ូវររៀបចំកិចច
ម្បជំុ្ម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន រដី្របីពិនិត្យ ផ្តល់រោបល់ និងអនុរ័ត្ បនាា ប់ពីានសំរែីពីអភិបាលនន
គែៈអភិបាលម្កុង។  

 បនាា ប់ពីានការសរម្រចពីម្កុរម្បឹកា អភិបាលម្តូ្វោក់រចញជាដី្កាឯកត្តភូត្ រដី្របណីត្ងតាងំ 
ឬបញ្ច ប់រុសតំ្ណែងខាងរលីរនឹះ។  

គ. ការកុំណត្់ប្ាក់ឧរត្ថមភ  

ការរកំែត់្ម្បាក់ឧបត្ថរភសម្ាប់ជូ្នរស្រនតីរាជ្ការ និងបុគគលិកដ្នទរទៀត្របស់រដ្ឋបាលម្កុង ម្តូ្វ
រ វ្ីរ ងីតារការសរម្រចរបស់ម្កុរម្បឹកា តារសំរែីរបស់អភិបាលម្កុងសារីនីរួយ្ៗ រោយ្ានការ
ឯកភាពពីគែៈអភិបាលរបស់សួ្ន។ រដី្របឱី្យការសរម្រចរនឹះានម្បសិទធភាព ម្កុរម្បឹកាម្កុង កនុងកិចច
ម្បជំុ្ម្តូ្វឱ្យគែៈអភិបាលពនយល់និងបកម្សាយ្ននការររៀបចំការកំែត់្ម្បាក់ឧបត្ថរភឱ្យបានចាស់។  

ម្បាក់រងាវ ន់រនឹះ ម្តូ្វរ វ្ីការណបងណចកសម្ាប់ឧបត្ថរភជូ្នរស្រនតីរាជ្ការ និងបុគគលិកដ្នទរទៀត្ណដ្ល
ផ្តល់រសវាផ្ទា ល់ និងរស្រនតីបុគគលិករផ្ែងៗរទៀត្ណដ្លបំរពញការងាររៅរដ្ឋបាលម្កុង ណផ្ែកតារលទធផ្ល 
និងម្បសិទធភាពការងាររបស់រស្រនតីរាជ្ការ និងបុគគលិកាន ក់ៗ។  

ការកំែត់្ម្បាក់ឧបត្ថរភជូ្នរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្រលីការផ្តល់រសវារដ្ឋបាល ម្តូ្វអនុរលារ
តារលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្ត ររួាន៖ 

 អនុម្កឹត្យរលស៦៨ អនម្ក.បក ចុឹះនថៃទី២១ ណសកុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពីការផ្តល់រសវារដ្ឋបាល
រៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្  

 ម្បកាសអនតរម្កសួងរលស១៤៣៤២ ម្បក ចុឹះនថៃទី២៩ ណស ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ របស់ម្កសួង
រហានផ្ា និងម្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ សតីពីការផ្តល់រសវារដ្ឋបាលរៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ 
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 ម្បកាសអនតរម្កសួងរលស១៤៣៤៣ ម្បក ចុឹះនថៃទី២៩ ណស ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ របស់ម្កសួង
រហានផ្ា និងម្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ សតីពីការផ្តល់រងាវ ន់រលីកទឹកចិត្តជូ្នរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ 
និងម្កសួងរសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ថុ 

 រសចកតីណែនារំលស០១៨ សែន ចុឹះនថៃទី១៨ ណសកកាោ ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពីការណបងណចក
ម្បាក់រងាវ ន់រលីកទឹកចិត្តជូ្នរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្រលីការផ្តល់រសវារដ្ឋបាល។ 

៧.២. ការក្រប់ក្រងបុរគលិរ 

អនុរលារតារសាម រតី្ននចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក សែឌ  និង
លិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តពាក់ព័នធ ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្តូ្វានបុគគលិករបស់សួ្ន រដី្របីរ្ី្យ្ត្ប និងរមំ្ទ
ដំ្រែីរការ  និងត្ម្រូវការននការអភិវឌ្ឍតារណបបម្បជា្ិបរត្យ្យរៅថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។  

ការម្គប់ម្គងបុគគលិករបស់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ររួទងំរដ្ឋបាលម្កុង ម្តូ្វម្គប់ម្គងរោយ្
ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យរលសនស/រកត្/០៤១៦/៣៧៣ ចុឹះនថៃទី០៤ ណសររសា ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីពីលកខនតិកៈរោយ្
ណ កសម្ាប់បុគគលិករដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។ រោយ្ណ ក កនុងសាថ នភាពអនតរកាលនារពលបចចុបបនន 
ការម្គប់ម្គងបុគគលិករដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ ម្តូ្វអនុវត្តអនុរលារតារចាប់ ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យ អនុម្កឹត្យ 
និងលិសិត្បទោឋ នគត្ិយុ្ត្តជា្រាន កនុងរនាឹះលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តសំខាន់ៗររួាន៖  

 ចាប់សតីពីសហលកខនតិកៈរស្រនតីរាជ្ការសុីវលិ ននម្ពឹះរាជាណាចម្កករពុជា 
 ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យសតីពីររលការែ៍ររួននការររៀបចំរុសងារសាធារែៈរបស់រដ្ឋ 
 ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យសតីពីលកខនិតកៈរោយ្ណ កននម្កបស័ែឌ រស្រនតីរដ្ឋបាលជាន់សពស់ម្កសួងរហានផ្ា 
 ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យសតីពីលកខនិតកៈរោយ្ណ កននម្កបស័ែឌ រស្រនតីម្ករការម្កសួងរហានផ្ា 
 ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យសតីពីលកខនិតកៈរោយ្ណ កននម្កបស័ែឌ រលខា្ិការោឋ នរដ្ឋបាលម្កសួងរហានផ្ា 
 ម្ពឹះរាជ្ម្កឹត្យសតីពីលកខនិតកៈរោយ្ណ កសម្ាប់បុគគលិករដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ 
 អនុម្កឹត្យសតីពីការរ វ្ីម្បតិ្ភូករមសិទធិអំណាចរៅឱ្យគែៈអភិបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្សុក
កនុងការម្គប់ម្គងបុគគលិកបំរពញការងាររៅថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ 

 រសចកតីណែនាសំតីពីររលការែ៍ ណបបបទ និងនីតិ្វ ិ្ ីននការម្គប់ម្គងបុគគលិករដ្ឋបាលថ្នន ក់
រម្ការជាតិ្ 

 រសចកតីណែនាសំតីពីររលការែ៍ និងនីតិ្វ ិ្ ីននការតាក់តាងំ និងការបញ្ច ប់រុសតំ្ណែង
ម្គប់ម្គងរបស់រស្រនតីរាជ្ការសុីវលិននរនាីរ អងគភាព និងការោិល័យ្ជំ្នាញនានាននម្កសួង
ណដ្លបំរពញការងាររៅថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។ 

ក. រុគគលិកររស់ប្កុមប្រឹកា 

 បុគគលិករបស់ម្កុរម្បឹកា ររួានបីម្បរភទ ដូ្ចខាងរម្ការ៖ 
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1> បុគគលិកជារស្រនតីរាជ្ការសុីវលិណដ្លម្តូ្វបានរម្ជី្សររសីនិងណត្ងតាងំរោយ្ម្កុរម្បឹកានន
រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្  

 សំរៅរៅរលីរស្រនតីរាជ្ការណដ្ល្្ងកាត់្តារការម្ប ងរម្ជី្សររសីរោយ្
រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។  

2> បុគគលិកជារស្រនតីរាជ្ការសុីវលិននម្កសួង សាថ ប័នណដ្លម្តូ្វបានរផ្ារតារដ្ំរែីរការនន
ការរផ្ាររុសងារនិង្នធានឱ្យរៅដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ 

 សំរៅរៅរលីរស្រនតីរាជ្ការណដ្លលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តត្ម្រូវឱ្យរផ្ាររៅរដ្ឋបាល
ថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។ ឧទហរែ៍៖ លិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្តបានរផ្ាររុសងារម្គប់ម្គង
ររត្យ្យសិការៅឱ្យរដ្ឋបាលម្កុង ម្កុង សែឌ  ដូ្ចរនឹះទងំ្នធានហរិញ្ញវត្ថុ 
និង្នធានរនុសែត្ម្រូវឱ្យរផ្ាររៅជារយួ្ រដី្របបីនតអនុវត្តការងារទងំរនាឹះ។ 

3> រស្រនតីរាជ្ការសីុវលិរបស់ម្កសួង សាថ ប័នណដ្លម្តូ្វបានណត្ងតាំងឬចាត់្តាំងរោយ្
រាជ្រោឋ ភិបាល ម្កសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ ឱ្យរៅបំរពញការងារជារួយ្ម្កុរម្បឹកានន
រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្។ 

 រស្រនតីម្បរភទរនឹះ ម្តូ្វបានកំែត់្រោយ្ចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលរាជ្ធានី 
រសត្ត ម្កុង ម្កុង សែឌ  និងចាប់សតីពីការម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលឃុ ំសងាា ត់្ កនុងរនាឹះ
ានដូ្ចជា គែៈអភិបាលរាជ្ធានី រសត្ត ម្កុង ម្កុង សែឌ  នាយ្ករដ្ឋបាលរាជ្
ធានី រសត្ត ម្កុង ម្កុង សែឌ  និងរសមៀនឃុ ំសងាា ត់្។  

រម្ៅពីរនឹះ ម្កុរម្បឹកាក៏អាចានបុគគលិករផ្ែងៗរទៀត្ដូ្ចជា រស្រនតីជាប់កិចចសនា បុគគលិកអណែត ត្ 
និងទីម្បឹកាបរចចករទសជារដី្រ។4  

រស្រនតីរាជ្ការននម្កសួង សាថ ប័ន រនាីរ អងគភាពនានារបស់រាជ្រោឋ ភិបាលឬរស្រនតីដ្នទរទៀត្ណដ្ល
អនុវត្តភារកិចចពាក់ព័នធសនតិសុស សណាត ប់ធាន ប់ ររបៀបររៀបរយ្សាធារែៈ ចាប់ និងសិទធិរនុសែណដ្ល
បំរពញការងាររៅថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ រិនម្តូ្វរាប់បញ្ចូ លជាបុគគលិករបស់ម្កុរម្បឹការទ។5  

េ. ការប្គរ់ប្គងរុគគលិក 

  រាល់ម្បតិ្បត្តិការការងារម្បចានំថៃកនុងការម្គប់ម្គងបុគគលិក ម្តូ្វម្គប់ម្គង និងចាត់្ណចងរោយ្
គែៈអភិបាល កនុងនារម្កុរម្បឹការបស់សួ្ន កនុងរនាឹះររួានដូ្ចជា៖  

 ការរម្ជី្សររសីបុគគលិក  

                                                           
4 ក្ពុះរាជក្រឹត្យលេខ នស្/ររត្/០៤១៦/៣៧៣ ចុុះថ្ងៃទី០៤ ខខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្តីពីេរខនតិរៈលោយខែរស្ក្មាប់បុគគេិររដ្ឋបាេ
ថ្នន រ់លក្កាម្ជាតិ្, មាក្ា២ រថ្នខណឌ ទី១  
5 ក្ពុះរាជក្រឹត្យលេខ នស្/ររត្/០៤១៦/៣៧៣ ចុុះថ្ងៃទី០៤ ខខលម្សា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្តីពីេរខនតិរៈលោយខែរស្ក្មាប់បុគគេិររដ្ឋបាេ
ថ្នន រ់លក្កាម្ជាតិ្, មាក្ា២ រថ្នខណឌ ទី២ 
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 ការរ វ្ីករមសិកា ការតាងំស ប់ និងការបញ្ឈប់ករមសិកា 
 ការណត្ងតាងំ និងបញ្ច ប់រុសតំ្ណែង  
 ការដំ្រ ងីថ្នន ក់ និងឋាននតរស័កតិ 
 ការផ្្ទស់បតូរទីកណន្ងរ វ្ីការងារពីអងគភាពរយួ្រៅអងគភាពរួយ្រៅកនុងរចនាសរព័នធរបស់
រដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្នីរួយ្ៗ 

 ការោក់ឱ្យសថិត្រៅកនុងភាពទំរនររម នម្បាក់របៀវត្ែ 
 ការោក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍ ការោក់ឱ្យបាត្់បង់សរបទវជិាា ជី្វៈ និងការរសនីសុំលាឈប់ពី
ការងារ 

 ការោក់ឱ្យចូលបរម្រីការងាររ ងីវញិ 
 ការោក់ទែឌ ករមខាងវន័ិយ្ 
 ការរផ្ារពីរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្រយួ្រៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្រយួ្រទៀត្ និងការរផ្ារ
រវាងរដ្ឋបាលថ្នន ក់រម្ការជាតិ្ និងម្កសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ 

 កិចចការពាក់ព័នធនឹងការម្គប់ម្គងបុគគលិករផ្ែងរទៀត្។6  

សម្ាប់ការងារខាងរលី អភិបាល ម្តូ្វោក់រចញជាដី្កាឯកត្តភូត្ បនាា ប់ពីទទលួបានការឯកភាព
ពីគែៈអភិបាល និងម្តូ្វរាយ្ការែ៍ជូ្នម្កុរម្បឹការៅកនុងកិចចម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកា រលីកណលងណត្ការងារ
ដូ្ចានណចងកនុងចំែុច ៧.១ ណដ្លម្តូ្វរសនសុីំការអនុរ័ត្ជារុនពីម្កុរម្បឹកា។  

                                                           
6 អនុក្រឹត្យលេខ២៤០ អនក្រ.បរ ចុុះថ្ងៃទី២៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពីការលធ្វើក្បតិ្ភូរម្មសិ្ទធិអាំណាចលៅឱ្យគណៈអភិបាេរាជធានី លខត្ត ក្រុង 
ស្សុ្រ រនុងការក្គប់ក្គងបុគគេិរបាំលពញការងារលៅថ្នន រ់លក្កាម្ជាតិ្, មាក្ា៦ 



 

 

 

 

 

 

 

៨ 

សិទធិច្ុុះមតថទលខា និងទទងវើមិនក្សបច្ាប់ 

របស់ក្រុមក្បឹរា 
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៨ 

សិទធិចុ្ុះមតថទលខា និងទទងវើមិនក្សបច្ាប់របស់ក្រុមក្បរឹា 

៨.១. សិទធិច្ុុះមតថទលខា  

ម្បធានម្កុរម្បឹកាម្កុង កនុងនារម្កុរម្បឹកាម្កុងរបស់សួ្ន ានសិទធិចុឹះហត្ថរលខា និងម្បថ្នប់
ម្តារដ្ឋបាលម្កុងរលី៖ 

• ដី្កា ឬរសចករីសរម្រចណដ្លម្កុរម្បឹកាម្កុងបានអនុរ័ត្រចួ 
• រសចករីសរម្រចបរងាីត្គែៈកាម ្ិការ ឬអនុគែៈកាម ្ិការ ឬ ម្កុរការងារតារការ
សរម្រចរបស់អងគម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាម្កុង 

• កំែត់្រហតុ្ម្បជំុ្ណដ្លអងគម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាម្កុងបានអនុរ័ត្ 
• សំរែីដ្កហូត្អភិបាលម្កុង ឬអភិបាលរងម្កុងរចញពីរុសតំ្ណែង តារការសរម្រច
របស់អងគម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាម្កុង  

• លិសិត្អរញ្ា ីញម្បជំុ្ម្កុរម្បឹកាម្កុង 
• ម្បតិ្ទិនកិចចម្បជំុ្សារញ្ញរបស់ម្កុរម្បឹកាម្កុងសម្ាប់រយ្ៈរពល១២ណស 
• សំរែីសុំផ្្ទស់បរូរសាជិ្កម្កុរម្បឹកាម្កុង  
• កិចចការដ្នទរទៀត្ណដ្លត្ម្រូវរោយ្ចាប់ និងលិសិត្បទោឋ នគតិ្យុ្ត្រនានា។ 

គែៈអភិបាលម្កុង ម្តូ្វជ្ួយ្ម្កុរម្បឹកាម្កុងរបស់សួ្ន កនុងការររៀបចំឯកសារខាងរលីរនឹះ រលីក
ណលងណត្ឯកសារសម្ាប់ររៀបចំកិចចម្បជំុ្ទក់ទងនឹងសំរែីដ្កហូត្អភិបាលម្កុង ឬអភិបាលរងម្កុងរចញពី
រុសតំ្ណែង។ 

៨.២. ទទងវើមិនក្សបច្ាប់របស់ក្រុមក្បឹរា 

 សាជិ្កម្កុរម្បឹកាាន ក់ៗ ក៏ដូ្ចម្កុរម្បឹកាទងំរូលម្តូ្វបំរពញការងាររោយ្ម្តូ្វានគែរនយ្យ
ភាពចំរពាឹះម្បជាពលរដ្ឋ ម្កុរម្បឹកាឃុំ សងាា ត់្ កនុងណដ្នសរត្ថកិចចរបស់សួ្ន និងរាជ្រោឋ ភិបាលករពុជា
រោយ្រិនម្តូ្វរ វ្ីសករមភាពទងំឡាយ្ណាណដ្លហសួពីសរត្ថកិចច ឬនិងសិទធិអំណាចរបស់សួ្នរ យី្។ 

 សករមភាព ឬ រសចករីសរម្រចទងំឡាយ្ណារបស់ម្កុរម្បឹកា ឬ សាជិ្កម្កុរម្បឹកា ឬ គែៈ
កាម ្ិការ ឬ គែៈអភិបាល ឬ បុគគលិក ណដ្លរ វ្ីរ ងីហសួពីសិទធិអំណាចរបស់ម្កុរម្បឹកា ឬ ហសួពី
សិទធិអំណាចរបស់សាជិ្កម្កុរម្បឹកា ឬ របស់គែៈអភិបាល ឬ របស់អភិបាល ឬ របស់បុគគលិករបស់
ម្កុរម្បឹកាជាទរងវីរិនម្សបចាប់។ កនុងករែីរនឹះ៖  

• សករមភាព ឬរសចកតីសរម្រចទំងឡាយ្ណាណដ្លសុសចាប់ សករមភាព ឬរសចកតី
សរម្រចរនាឹះ ពំុានសុពលភាពរ យី្ 



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  ៨ សិទធចុោះហតថទលខា ៃិងទទងវើមៃិម្រសបចាប់របស់ម្ររុមម្របរឹា 
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• ការចំណាយ្ទងំឡាយ្ណាណដ្លរ វ្ីរ ងីរោយ្ម្កុរម្បឹកា ឬកនុងនារម្កុរម្បឹកា រដី្របអីនុវត្ត 
សករមភាព ឬរសចកតីសរម្រចទងំឡាយ្ណាណដ្លសុសចាប់ ជាការចំណាយ្រិនម្សបចាប់ 

• ជ្នណា ឬបុគគលណាណដ្លបានទទួលរងនូវការសូចខាត្ ឬបានបង់ពនធ ឬកនម្រ
រោយ្សារណត្ សករមភាព ឬរសចកតីសរម្រចរិនម្សបចាប់រនាឹះ អាចទរទរឱ្យម្កុរម្បឹកា
ផ្តល់សំែង និងបង់ម្បាក់រកវញិឱ្យបានម្គប់ចំនួន 

• កនុងករែីណដ្លការចំណាយ្រិនម្សបចាប់រ វ្ីរ ីង រដី្របីអនុវត្តសករមភាព ឬរសចកតី
សរម្រចរបស់ម្កុរម្បឹកា រហយី្សាជិ្កម្កុរម្បឹកាទងំរូលបានរមំ្ទសករមភាព ឬរសចកតី
សរម្រចរនាឹះសាជិ្កម្កុរម្បឹកាាន ក់ៗរនាឹះ ម្តូ្វទទលួសងការចំណាយ្រិនម្សបចាប់ម្គប់
ចំននួរកវញិកនុងចំណែករសមីៗរន ។ កនុងករែីណដ្លការចំណាយ្រិនម្សបចាប់ រិនបាន
រ វ្ីរ ងីរដី្របអីនុវត្តរសចកតីសរម្រច ឬសករមភាពរបស់ម្កុរម្បឹការនាឹះរទ ការចំណាយ្រិន
ម្សបចាប់ទងំអស់ ម្តូ្វទទួលសងឱ្យបានម្គប់ចំននួពីសាជិ្កម្កុរម្បឹកាជាក់លាក់ណា
រយួ្ ណដ្លទទលួសុសម្តូ្វចំរពាឹះសករមភា ឬរសចកតីសរម្រចរនាឹះ។ 

ករែីានទរងវីរិនម្សបចាប់រកីត្រ ងី ម្កុរម្បឹកា និងគែៈអភិបាលម្តូ្វសិត្សំចាត់្ណចងវធិាន
ការចាបំាច់នានារៅកនុងម្កបស័ែឌ សិទធិអំណាចរបស់សួ្ន ឬអាចរសនីសុំរោបល់ពីរដ្ឋរស្រនតីម្កសួងរហានផ្ា 
រដី្របមី្កុរម្បឹកា ឬគែៈអភិបាលអាចរ វ្ីសករមភាព ឬរ វ្ីរសចករីសរម្រចឱ្យបានម្សបចាប់រ ងីវញិ។



 

 

 

 

 

 

៩ 

ទងងវើគ្រូវង្វើ និង ទងងវើមនិគ្រូវង្វើ 



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  ៩ ទទងវើម្រតូវទធវើ ៃិងទទងវើមៃិម្រតូវទធវើ 

សាលាជាតរិដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ៃ (NASLA)  69 

៩ 

ទងងវើគ្រូវង្វើ និង ទងងវើមិនគ្រូវង្វើ 

គ្កុមគ្បឹកាម្កុង ងកើរង ើងពើការងបាុះងឆ្ន រមិនផ្ទទ ល់ងដាយេមាជិកគ្កុមគ្បឹកាេងាក រ់ ច លជា
រំណាងរបេ់គ្បជាពលរ ឋងៅកន ងច នេមរថកិចចរបេ់ខលួន។ កន ងន័យងនុះ គ្កុមគ្បឹកាម្កុងគ្រូវបំងពញរួន្ទទើ 
ភារកិចច ងដាយគ្រូវមានរណងនយយភាពខពេ់បំផ្ រចំងាុះគ្បជាពលរ ឋ និងគ្កុម គ្បឹកាេងាក រ់ច លេថិរកន ង
ម្កុងរបេ់ខលួន គ្ពមទងំចំងាុះរាជរដាឋ ភិបាលកមព ជា េំងៅបងងកើត្ ជំ្រុញ  និងង វ្ើឱ្យមានចើរភាពេគ្មាប់
ការអភិវឌ្ឍាមចបបគ្បជា្ិបងរយយងៅកន ងម្កុងរបេ់ខលួន។ 

ទនទឹមនឹងការខិរខំបំងពញរួន្ទទើ ភារកិចច ូចមានចចងពើចំែុចទី១ ដ្ល់ចំែុចទី៨ ខាងងលើ
គ្បកបងដាយគ្បេិទធភាព និងការទទលួខ េគ្រូវខពេ់ គ្កុមគ្បឹកាគ្រូវយកចិរតទ កដាក់អន វរតឱ្យបានខាជ ប់
ខជួននូវ “ទងងវើគ្រូវង វ្ើ” និង “ទងងវើមិនគ្រូវង វ្ើ” មយួចំននួ ូចមានងរៀបរាប់រៅកនុងទំព័របនរបនាា ប់។ 



ជពូំរទី២ ៖ ការអៃុវតតតួនាទី ភាររចិចរបស់ម្ររុមម្របរឹាម្ររុង  ៩ ទទងវើម្រតូវទធវើ ៃិងទទងវើមៃិម្រតូវទធវើ 
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ទង្វើត្រូវង្វើ 

• ម្តូ្វរររពបទបញ្ជា នផ្ាកនុងឲ្យបានខាា ប់សាួន 
• ម្តូ្វរ វ្ីជាបុគគលគំរូ និងជាអនកដឹ្កនាលំអ 
• សិត្សំអនុវត្តត្ួនាទី ភារកិចចដូ្ចានររៀបរាប់កនុងជំ្ពូកទី២ ម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព និងការ
ទទលួសុសម្តូ្វសពស់ កនុងនារជាតំ្ណាងម្បជាពលរដ្ឋ និងរដី្របបីរម្រីផ្លម្បរោជ្ន៍ម្បជាពលរដ្ឋ 

• ម្តូ្វបំរពញត្នួាទី ភារកិចចម្បកបរោយ្រមាល ភាព គែរនយ្យភាព េម្ម៌ និងបរោិប័នន 
• សិត្សំណសវងយ្ល់ពីសុសទុកខ និងត្ម្រូវការម្បជាពលរដ្ឋតាររយ្ៈការចុឹះជ្បួផ្ទា ល់ជារួយ្ម្បជាពលរដ្ឋ 
និងយ្នតការនានារបស់រដ្ឋបាលម្កុង 

• ម្តូ្វសិត្សំបងាលកខែៈងាយ្ម្សួលឱ្យម្បជាពលរដ្ឋចូលររួម្បកបរោយ្អត្ថន័យ្កនុងដំ្រែីការរ វ្ី
រសចករីសរម្រចពាក់ព័នធការរ្ី្យ្ត្បរៅនឹងត្ម្រូវការរបស់ម្បជាពលរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍរូលោឋ ន 

• ម្តូ្វរ្ី្យ្ត្បរាល់ត្ម្រូវការ និងសំរែី សំែូរពរ ណដ្លរលីករ ងីរោយ្ម្បជាពលរដ្ឋ 
• ម្តូ្វសិត្សំរឹិះរកររ្ាបាយ្នានារដី្របីផ្រល់រសវាជូ្នម្បជាពលរដ្ឋម្បកបរោយ្ម្បសិទធភាព 
ងាយ្ម្សួល និងឆ្ប់រហ័ស 

• ានគំនិត្ផ្រួចរផ្រីរកនុងការអភិវឌ្ឍរូលោឋ ន 
• សិត្សំអភិវឌ្ឍសរត្ថភាពជាម្បចាតំាររយ្ៈការររៀនសូម្ត្រោយ្សួ្នឯង រដី្របីរោឹះម្សាយ្ និង
សម្របសម្រួលការងារន្ទន្ទងៅមូលដាឋ ន 

• ពម្ងឹងការតារោនម្តួ្ត្ពិនិត្យការអនុវត្តរសចករីសរម្រចរបស់ម្កុរម្បឹកា 
• រកាទំនាក់ទំនងសារគគីនផ្ាកនុងរអាយ្បានលែ 
• សិត្សំរកៀរគរ្នធានពីម្គប់រជ្ឈោឋ ន។ 
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ទង្វើមិនត្រូវង្វើ 

• រិនម្តូ្វទុកសំរែី និងសំែូរពររបស់ម្បជាពលរដ្ឋរចាល រោយ្រិនគិត្គូររោឹះម្សាយ្ និង
រិនរ្ី្យ្ត្ប 

• រិនម្តូ្វរ វ្ីការសរម្រចចិត្តរោយ្រម នរូលោឋ នចាស់លាស់ 
• រិនម្តូ្វររសីរអីងឬម្បកាន់និនាន ការនរោបាយ្រៅកនុងការផ្រល់រសវា 
• រិនម្តូ្វម្បម្ពឹត្តអំរពីពុករលួយ្ បរងាីត្បកែពកួ និងរ វ្ីសករមភាពហសួពីសិទធិអំណាចរបស់សួ្ន 
• រិនម្តូ្វយ្កត្ួនាទី ឬសិទធិអំណាចរដី្របបីរម្រីផ្លម្បរោជ្ន៍ផ្ទា ល់សួ្ន 
• រិនម្តូ្វរម្បីម្បាស់ពាកយសររី ឬអាកបបកិរោិរិនសរររយ 
• រិនម្តូ្វចុឹះបំរពញការងាររៅរូលោឋ នកនុងនារម្កុរម្បឹកា រោយ្រម នការសរម្រចពីម្កុរម្បឹកា 
• រិនម្តូ្វរម្បីម្បាស់ម្ទពយសរបត្តិរបស់រដ្ឋរដី្របបីរម្រីផ្លម្បរោជ្ន៍ផ្ទា ល់សួ្ន៕



 

 

 




