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អារមភរថា 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតវូបានដរជីសដរសីដឡងីតាមរយៈការដបាោះដឆ្ន ត 
ដដាយផ្ទទ ល់ពីរបជាពលរដឋននឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន រសបតាមនីតិវធិីផដល
កុំណត់ដដាយចាប់សតពីីការដបាោះដឆ្ន តដរជសីដរសីរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។  
 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ គឺជាអងគការតុំណាងឱយរបជាពលរដឋកនុងឃុុំ 
សង្កា ត់របស់ខលួន នងិម្ភនដបសកកមមបដរមីផលរបដោជន៍ទូដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់ 
របស់ខលួន។ រកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនអាណតត៥ិឆ្ន ុំ ដហយីរតូវផុតកុំណត់
ដៅដពលផដលម្ភនរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ថមីចូលកាន់មុខតុំផណង។ 
 រកសួងមហានផទដរៀបចុំដសៀវដៅសតីពី “ការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់
តាមផបបវមិជឈការ” ដនោះដឡងី ដដីមបជីាជុំនួយសាម រតជីួយដល់រកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់ កនុងការ បុំដពញការង្កររបស់ខលួនឱយរសបតាមចាប់សតីពីការរគប់រគង 
រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ និងដោលនដោបាយវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ។ 
ដសៀវដៅដនោះរតូវបានដរៀបចុំផកសរមួល និងដធវីបចចុបបននភាពដចញពីដសៀវដៅ 
សតីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់តាមផបបវមិជឈការផដលបានដបាោះពុមពដៅ 
ផខសីហា ឆ្ន ុំ២០១២ ដដាយគណៈកម្ភម ធិការជាតសិរម្ភប់ការអភិវឌឍតាម 
ផបបរបជាធិបដតយយដៅថាន ក់ដរកាមជាតិ(គ.ជ.អ.ប)។ ដសៀវដៅដនោះ បរោិយ 
អុំពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ កិចចការរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ របព័នធ
រគប់រគងហិរញ្ញវតថុឃុុំ សង្កា ត់ របព័នធកសាងផផនការឃុុំ សង្កា ត់ និងការ
ដរជីសដរសីដមភូមិ នងិជុំនយួការភូមិ។ 
 រកសងួមហានផទ សូមសាវ គមន៍ោ៉ា ងកក់ដតត ចុំដពាោះការចូលរមួផតល់មតិ
ដោបល់ កនុងន័យសាថ បនា ដដមីបដីធវីឱយដសៀវដៅដនោះកាន់ ផតម្ភនភាពលអរបដសីរ 
ដឡងីផថមដទៀត។ 

ខែររកដា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 1 

១. ការក្រប់ក្រងរដ្ឋបាលឃ ាំ សង្កក ត់ 
 

១.១. អតថន័យននវិមជ្ឈការ 

ក. នយិមនយ័ 

 

វមិជឈការម្ភនន័យថា រាជរដាឋ ភិបាលរបគល់ឱយរកុមរបឹកា 
នូវភាពជាម្ភច ស់ដលីមុខង្ករ សិទធិអុំណាច និងធនធាន  
ដដីមបដីឆលីយតបដសចកតីរតូវការរបស់មូលដាឋ ន។ រកុមរបកឹា 
រតូវម្ភនគណដនយយភាពចុំដពាោះរបជាពលរដឋមូលដាឋ នដលី
បញ្ជា ទាុំងដនោះ។ 

ខ. ទដិឋភាពសខំាន់ៗ នៅកនងុវិមជឈការ 
 របជាពលរដឋដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់នីមួយៗម្ភនសទិធិដបាោះដឆ្ន តដរជីស

ដរសីសម្ភជកិរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 
 របជាពលរដឋរតូវបានផដល់សិទធ ិ និងការទទួលខុសរតូវ ដដីមបចូីល

រួមោ៉ា ងសកមមកនុងដុំដណីរការននការអភិវឌឍមូលដាឋ នឃុុំ សង្កា ត់ 
របស់ខលួន។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបានដរជីសដរសីដឡងីតាមរយៈការដបាោះ
ដឆ្ន តដដាយរបជាពលរដឋននឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ជាអងគការតុំណាងឱយរបជាពលរដឋកនុងឃុុំ 
សង្កា ត់របស់ខលួន និងម្ភនដបសកកមមបដរមីផលរបដោជន៍ទូដៅ 
កនុងឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនអាណតដិ៥ឆ្ន ុំ ដហីយរតូវផុតកុំណត់
ដៅដពលផដលម្ភនរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ថមីចូលកាន់តុំផណង។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបានផដល់ការទទួលខុសរតូវ នងិភារកិចច



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 2 

ជាដរចីនផដលខុសផបលកទាុំងរសុងពីការទទួលខុសរតូវ និងភារកិចច 
របស់ឃុុំ សង្កា ត់កាលពីមុនដបាោះដឆ្ន តឆ្ន ុំ២០០២។ ភារកិចចសុំខាន់ 
បុំផុតរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ គឺអភិវឌឍឃុុំ សង្កា ត់ និងដលកី 
កមពស់សុខុម្ភលភាពរបស់របជាពលរដឋ។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបុំដពញភារកិចចរបស់ខលួនរបកបដដាយការ 
ទទួលខុសរតូវ និងម្ភនគណដនយយភាពចុំដពាោះរបជាពលរដឋរបស់ខលួន។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតវូធានាឱយម្ភនការចូលរមួោ៉ា ងដពញដលញ 
ពីរបជាពលរដឋដៅកនុងដុំដណីរការដធវីដសចកដីសដរមច និងអនុវតត 
ដសចកតសីដរមចរបស់ខលួន។ ការចូលរមួដនោះម្ភនសារៈសុំខាន់ណាស់ 
គឺដដីមបធីានាថា បញ្ជា  តរមូវការ និងបុំណងរបាថាន របស់របជាពលរដឋ 
រគប់រូបរតូវបានរបមូល និងវភិាគរគប់រជុងដរជាយ មុននឹងដធវីដសចកត ី
សដរមចចតិត។  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនធនធានហរិញ្ញវតថុ ថវកិា រទពយសមបតដិ 
និងបុគគលិកផ្ទទ ល់ដដីមបអីនុវតដភារកិចចរបស់ខលួន។  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នមីួយៗម្ភនដសមៀនមួយរូបផដលរតូវផតងតាុំង 
ដដាយរកសួងមហានផទ។ 

 

 

បញ្ជា ក ់ ៖ ទិដឋភាពសុំខាន់ៗទ ុំងអស់បដលទក់ទងនឹង 
ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់រតូវបានកុំណត់នៅកៅ ង 
ចាបស់ដីពីការរគបរ់គងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត។់ 

 

  



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 3 

១.២. ទិសដៅវិមជ្ឈការ និងការគ្របគ់្រងរដ្ឋបាលឃ ុំ សង្កា ត ់

 ទិសដៅវមិជឈការ និងការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ គ៖ឺ 
 ផដល់ឱកាសដល់របជាពលរដឋឱយចូលរួមកាន់ផតទូលុំ

ទូលាយដៅកនុងការដធវីដសចកដសីដរមចចិតដផដលម្ភនផល
ប៉ាោះពាល់ដៅដលីជីវភាពរស់ដៅ និងអនាគតរបស់ខលួន។ 

 ដលីកកមពស់លទធិរបជាធិបដតយយ អភិបាលកិចចលអ និង
គុណភាពននជីវភាពរស់ដៅ។ 

 ធានាការអភិវឌឍរបកបដដាយចីរភាព រមួទាុំងការផដល់
ដសវាជាមូលដាឋ នផងផដរ។ 

ក. ការផដលឱ់កាសដលប់្រជាពលរដឋឱយចលូរួមកានត់ែទលូទំលូាយនៅកនងុការនធវើនសចកដ ី
សនប្មចចែិដតដលមានផលប ៉ះពាលន់ៅនលើជីវភាពរសន់ៅនងិអនាគែរបសខ់លនួ 

តាមរយៈរបព័នធអភិបាលកិចចមូលដាឋ នដៅថាន ក់ឃុុំ សង្កា ត់ របជាពលរដឋ 
រគប់រូប(ស្ដសដ ី បុរស ចាស់ ដកមង ជនង្កយរងដរោោះ) ម្ភនសិទធចូិលរមួោ៉ា ង 
សកមមដៅកនុងសកមមភាពរបស់ឃុុំ សង្កា ត់ និងដុំដណីរការននការអភិវឌឍ
មូលដាឋ ន ដូចជា ការបដញ្ចញមតិ នងិការរមួចុំផណកតាមមដធោបាយដផេងៗ។ 
របជាពលរដឋម្ភនសិទធិដលីកដឡងីអុំពីដសចកដរីតូវការ និងផលរបដោជន៍របស់ 
ខលួន តាមរយៈនីតិវធិី និងយនដការផដលបានកុំណត់កនុងលិខិតបទដាឋ ន 
និង ដសចកតីផណនាុំនានា។ 

របជាពលរដឋអាចចូលរមួតាមមដធោបាយជាដរចនី ដូចជា ៖ 
 ដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ផដលពួកោត់គិតថា 

អាចតុំណាងឱយផលរបដោជន៍របស់ពួកោត់បានរបដសីរបុំផុត 
 បដងាីតទុំនាក់ទុំនងជាមយួសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ចុំដពាោះ

ការង្ករផដលពាក់ព័នធនឹងការអភិវឌឍឃុុំ សង្កា ត់ 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 4 

 ដលីកដឡីងអុំពីបញ្ជា  និងផលរបដោជន៍របស់ពួកោត់ជាមួយ 
សម្ភជិករកុមរបឹកា ដដីមបីឱយសម្ភជិករកុមរបឹកាដលីកយកមក
ពិភាកាកនុងកិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ឬតាមរយៈការចាត់ 
ផចងកិចចការរបចាុំនថៃ របស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ ដដាយដមឃុុំ 
ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ ដៅសង្កា ត់រង ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់ 

 ពិនិតយតាមដានការអនុវតដដសចកតីសដរមចរបស់រកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
ដូចជាការផតល់ដសវា ការអនុវតតគដរម្ភងអភិវឌឍន៍ នងិការអនុវតត 
សកមមភាពនានាដៅកនុងមូលដាឋ នរបស់ខលួន 

 សិទធិចូលរួមទទួលបាននូវព័ត៌ម្ភនពីរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ឬ 
របជាពលរដឋអាចដៅកាន់សាលាឃុុំ សង្កា ត់ដដីមបទីទួលព័ត៌ម្ភន
ដផេងៗផដលខលួនចង់ដឹង។ 

ការដលីកកមពស់ការចូលរមួរបស់របជាពលរដឋ គឺជាភារកិចចោ៉ា ងសុំខាន់ 
របស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ ការចូលរមួដនោះជួយឱយរកមុរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 
ផសវងយល់ពីដសចកដីរតូវការ និងផលរបដោជន៍របស់របជាពលរដឋ ដហយី 
បដងាីតកមមវធិីដដីមបដីដាោះរសាយដសចកដរីតូវការទាុំងដនាោះ។ របសិនដបី របជា 
ពលរដឋបានចូលរមួ របជាពលរដឋម្ភនអារមមណ៍ថានឹងម្ភនការទទួលខុសរតូវ 
ចុំដពាោះការអភិវឌឍដៅកនុងមូលដាឋ នរបស់ខលួន។ 
ខ. ការនលើកកមពសល់ទធបិ្រជាធបិនែយយ អភបិាលកចិចលអ នងិគណុភាពននជីវភាពរសន់ៅ 

វមិជឈការរតូវបានចាត់ទុកថាជាមដធោបាយដ៏ម្ភនរបសិទធភាពកនុងការ 
ជុំរុញអភិបាលកិចចលអ។ អភិបាលកិចចលអ គឺជាការអនុវតដការង្ករឱយបាន 
សមរសបដៅនឹងទិដឋភាពសុំខាន់ៗមួយចុំនួនដូចខាងដរកាម ៖ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបុំដពញការង្ករដដាយអនុដលាមដៅតាម 
ចាប់ និងលិខិតបទដាឋ ននានា។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដឡីងដដាយរបជា



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 5 

ពលរដឋរបស់ខលួនតាមផបបលទធិរបជាធិបដតយយ។ ដូដចនោះអវីផដល 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់បានសដរមច និងអនុវតដ គឺរតូវទទួលខុសរតូវ 
ោ៉ា ងដពញដលញចុំដពាោះរបជាពលរដឋរបស់ខលួន។ ដនោះម្ភនន័យថា 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវ ៖  
- ដធវីផផនការឱយដឆលយីតបដៅនឹងតរមូវការរបស់របជាពលរដឋ  
- ផដល់ព័ត៌ម្ភនពីរដបៀបដរបីរបាស់ធនធានផដលខលួនម្ភន និង 
- ធានាថាធនធានទាុំងដនាោះពិតជារតូវបានដរបីរបាស់ ដដមីបបីដរម ី

ឱយផលរបដោជន៍របស់របជាពលរដឋរបកបដដាយតម្ភល ភាព និង 
គណដនយយភាព។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវម្ភនតម្ភល ភាពដៅកនុងការង្ករទាុំងអស់
ផដលខលួនបានបុំដពញ។ រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវជរម្ភបជូន
សាធារណជនពីកិចចការនានាផដលខលួនបានពិភាកា ឬពីដសចកដី
សដរមចផដលខលួនបានដធវ ីដូចជាការផេពវផាយដល់សាធារណជន 
និងការទទួលមតិដោបល់របស់សាធារណជនអុំពីការកសាង 
ផផនការអភិវឌឍន៍ និងការដរៀបចុំថវកិាឃុុំ សង្កា ត់ ការផេពវផាយ 
ជាសាធារណៈអុំពីដសចកដីសដរមចរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
តាមរយៈការបទិផាយដៅដលកីាដ រដខៀនព័ត៌ម្ភនឃុុំ សង្កា ត់ ឬតាម 
មដធោបាយដផេងៗដទៀតដៅមូលដាឋ ន។ 

 ការចូលរមួរបស់របជាពលរដឋ គឺជាសម្ភសធាតុោ៉ា ងសុំខាន់មួយ 
ដទៀតដៅកនុងអភិបាលកិចចលអ។ 

 ការបសវងយល់បបនែមពីអភិបាលកិចចលអសូមអាន 
នសៀវនៅបណនុំសនងេបសដីពីអភិបាលកិចចលអ 

សរាប់រកុមរបឹកាឃ ុំ សង្កា ត់។ 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 6 

គ. ការធានាដលក់ារអភវិឌ្ឍប្រកបនោយចរីភាព រួមទងំការផដលន់សវាជាមលូោឋ ន 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់សថតិដៅដកៀកជិតរបជាពលរដឋ ដហយីអាចដឹង

ចាស់អុំពីដសចកដីរតូវការរបស់របជាពលរដឋ។ រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់អាច
ដរៀបចុំផផនការ និងកមមវធិី ដដមីបដីលីកកមពស់ និងផកលមអជីវភាពរស់ដៅរបស់ 
របជាពលរដឋផដលសថិតដៅកនុង ផដនសមតថកិចចរបស់ខលួន។ ដូដចនោះរកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់អាចដរបរីបាស់ធនធានរបស់ឃុុំ សង្កា ត់ោ៉ា ងម្ភនរបសិទធភាពកនុងការ 
ដឆលីយតបដៅនឹងតរមូវការរបស់របជាពលរដឋរបស់ខលួន។ 

របជាពលរដឋអាចពិនិតយដមីលការដរបីរបាស់ធនធានរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់ថាដតីការដរបីរបាស់ធនធានទាុំងដនាោះពិតជាបដរមីឱយផលរបដោជន៍ 
របស់ខលួនផដរឬដទ។ របសិនដបី របជាពលរដឋបានចូលរមួដៅកនុងដុំដណីរការ 
កសាងផផនការអភិវឌឍន៍ កមមវធិីវនិិដោគ និងការអនុវតតគដរម្ភងនានាដៅ 
មូលដាឋ នរបស់ខលួនដនាោះ នឹងដធវីឱយពួកោត់កាន់ផតទទួលខុសរតូវដរចីនផថម 
ដទៀតដៅកនុងការអនុវតដផផនការទាុំងដនាោះ។ 

 

១.៣. តួនាទ ីម ខង្ករ និងអុំណាចននរដ្ឋបាលឃ ុំ សង្កា ត ់

 

 

 

 

ម្ភរតា៤១ននចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ផចង 
ថា រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនតនួាទីជុំរុញ នងិោុំពារអភិបាល 
កិចចលអ ដដាយចាត់ផចងដរបីរបាស់ធនធាននានាផដលម្ភន 
របកបដដាយចីរភាពសរម្ភប់បុំដពញដសចកដី រតូ វការជា 
មូលដាឋ នកនុងឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន បដរមផីលរបដោជន៍រមួ 
របស់របជាពលរដឋ នងិដោរពផលរបដោជន៍ជាតិរសបតាម 
ដោលនដោបាយទូដៅរបស់រដឋ។ 

 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 7 

ផផអកតាមបទបបញ្ញតដិកនុងចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបានដផទរឱយនូវតួនាទីមុខង្ករ និងអុំណាចមួយ 
ចុំនួនសរម្ភប់បដរមីរបជាពលរដឋ និងការអភិវឌឍដៅមូលដាឋ នរបស់ខលួន។ 
ក. អណំាចរបសរ់ដឋបាលឃុ ំសង្កា ែ ់

រដឋបាលឃុុំសង្កា ត់រតូវដឹកនាុំរគប់រគងដដាយរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 
រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនអុំណាចបញ្ញតដិ និងអុំណាចរបតិបតដ។ិ 

 អុំណាចបញ្ញតដិរបស់ឃុុំ សង្កា ត់រតូវដធវី ដឡីងតាមរយៈដីកាឃុុំ
សង្កា ត់ តាមការសដរមចរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដហយីរតូវចុោះ
ហតថដលខាដដាយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ សរម្ភប់រគប់រគងកិចចការនានា 
កនុងរកបខ័ណឌ តួនាទី មុខង្ករ និងអុំណាចរបស់ខលួនផដលចាប់ 
បានរបគល់ឱយ។ ដីកាឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនរបសិទធភាពអនុវតដផតដៅ 
កនុងរងវង់ផដនដីរបស់ខលួនប៉ាុដណាណ ោះ។ ដីកាឃុុំ សង្កា ត់មិនរតូវផទុយ 
នឹងសនធិសញ្ជញ  អនុសញ្ជញ អនដរជាតិផដលរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
ទទួលសាគ ល់សាម រតីរដឋធមមនុញ្ញ ចាប់ រពោះរាជរកឹតយ អនុរកឹតយ 
របកាស និងលិខិតបទដាឋ នពាក់ព័នធដឡីយ។ ដបីដីកាណាមួយ 
ផដលផទុយនឹងលិខិតបទដាឋ នគតិយុតដខាងដលីដនោះ ដីកាដនាោះនឹង 
រតូវបានចាត់ទុកជាដម្ភឃៈដាច់ខាត។ 

 អុំណាចរបតបិតដរិបស់ឃុុំ សង្កា ត់ ម្ភនន័យថារដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ 
ម្ភនសិទធិអនុវតដដសចកដីសដរមចរបស់ខលួនដៅកនុងរកបខ័ណឌ តួនាទី 
មុខង្ករ និងអុំណាចរបស់ខលួនផដលចាប់បានរបគល់ឱយ។ អុំណាច 
របតិបតដិដនោះរតូវបានដធវីរបតភូិកមមឱយដៅដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ជាអនក 
អនុវតដកនុងនាមរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 8 

ខ. ែនួាទ ីនងិមខុង្កររបសរ់ដឋបាលឃុ ំសង្កា ែ ់
រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនតនួាទពីីររបដភទ គឺ៖ 
១. តួនាទីបដរមីកិចចការមូលដាឋ នសរម្ភប់បដរមីផលរបដោជន៍ឃុុំ 

សង្កា ត់នងិរបជាពលរដឋកនុងឃុុំសង្កា ត់របស់ខលួន 
២. តួនាទីជាភាន ក់ង្ករតុំណាងរដឋ ដរកាមការចាត់តាុំង ឬការរបគល់

អុំណាចរបស់អាជាា ធររដឋ។ 
កនុងតនួាទបីដរមកីចិចការមូលដាឋ ន រដឋបាលឃុុំសង្កា ត់ម្ភនភារកិចច ៖ 
 ធានារកាសនដសុិខសណាដ ប់ធាន ប់ រដបៀបដរៀបរយសាធារណៈ 
 ដរៀបចុំចាត់ផចងដសវាសាធារណៈចាុំបាច់ និងដមលីការខុសរតូវឱយ 

កិចចការទាុំងដនាោះដុំដណីរការបានលអ 
 ដលីកទឹកចិតដឱយម្ភនការបដងាីនផ្ទសុកភាព និងសុខុម្ភលភាពរបស់ 

របជាពលរដឋ 
 ជុំរុញកិចចអភិវឌឍន៍ដសដឋកចិចសងគមកិចច និងដលកីកមពស់ជីវភាពរស់ 

ដៅរបស់របជាពលរដឋ 
 ការពារផថរកាបរសិាថ ន ធនធានធមមជាត ិវបបធម៌ ដបតិកភណឌ ជាត ិ
 សរមបសរមួលទសេនៈរបស់របជាពលរដឋ ដដីមបឱីយម្ភនការដោគ 

យល់អធោរស័យដៅវញិដៅមក 
 បុំដពញកិចចការជាទូដៅ ដដីមបដីឆលីយតបដសចកដីរតូវការរបស់របជា 

ពលរដឋ។ 
កនុងតនួាទជីាភាន ក់ង្ករតុំណាងរដឋ ៖ រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនភារកិចច

អនុវតដដៅតាមចាប់ រពោះរាជរកឹតយ អនុរកឹតយ របកាស និងលិខិតបទដាឋ ន
ពាក់ព័នធ។ កនុងករណីដនោះ អាជាា ធររដឋអាចដធវីរបតិភូកមមអុំណាចដល់ឃុុំ 
សង្កា ត់ដដាយភាា ប់ជាមួយនូវការបដងាីនសមតថភាព នងិផគត់ផគង់មដធោបាយ 
សម្ភភ រៈ ថវកិាសរម្ភប់អនុវតដ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាការចុោះបញ្ា ីអរតានុកូលដាឋ ន 
និងការចុោះដ ម្ ោះអនកដបាោះដឆ្ន តដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់ជាដដីម។ 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 9 

គ. ប្ពតំដនននអណំាច 
រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់អាចដធវីសកមមភាពបានផតដៅកនុងរកបខ័ណឌ

អុំណាច តួនាទី និងមុខង្ករផដលចាប់បានរបគល់ឱយប៉ាុដណាណ ោះ។ ដនោះម្ភន 
ន័យថា រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់មិនអាចដធវីសកមមភាពណាមួយផដលផទុយនឹង 
ដោលការណ៍ និងបទបបញ្ញតដិផដលបានកុំណត់ដៅកនុងរដឋធមមនុញ្ញ ចាប់ 
រពោះរាជរកឹតយ អនុរកតឹយ របកាស និងលិខិតបទដាឋ ននានាដឡយី។ 

រដឋបាលឃុុំសង្កា ត់ោម នអុំណាចសដរមចដលីវស័ិយ ៖ 
 នរពដឈ ី
 នរបសណីយ ៍នងិទូរគមនាគមន៍ 
 ការពារជាត ិ
 សនដិសុខជាត ិ
 រូបិយវតថុ 
 នដោបាយដរតរបដទស 
 ដោលនដោបាយសារដពីពនធ និង 
 វស័ិយដផេងដទៀតផដលម្ភនផចងកនុងចាប់ លិខិតបទដាឋ នពាក់ព័នធ។ 

១.៤. រចនាសមព័នធននរដ្ឋបាលឃ ុំ សង្កា ត ់

រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់នីមយួៗ រតូវម្ភនរចនាសមព័នធជាក់លាក់របស់ខលួន
ដដាយផផអកតាមបទបបញ្ញតដិផដលម្ភនផចងកនុងចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាល 
ឃុុំ សង្កា ត់។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនសម្ភជិក៥ ,  ៧,  ៩ ឬ១១នាក់ 
ផផអកតាមភូមិសាស្ដសត និងចុំននួរបជាពលរដឋផដលកុំពុងរស់ដៅកនុង
ឃុុំ សង្កា ត់។ ចុំនួនជាក់ផសដងននសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់
រតូវកុំណត់ដដាយអនុរកឹតយ។ 
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 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នីមួយៗម្ភនរបធាន០១រូប ផដលដៅថា 
របធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ របធានរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ គ ឺ
ជាដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់។ 

 ឃុុំ សង្កា ត់នីមួយៗម្ភនដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ម្ភន ក់។ ស្ដសដី និងបុរស
អាចរតូវបានដរជសីដរសីឱយដធវជីាដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ដដាយផផអកតាម
លទធផលននការដបាោះដឆ្ន ត។ 

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ម្ភនជុំនួយការ០២រូប គឺជុំទប់ទ១ី ឬដៅសង្កា ត់ 
រងទី១ និងជុំទប់ទ២ី ឬដៅសង្កា ត់រងទ២ី។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នមីួយៗរតូវដរៀបចុំដរជីសដរសីឱយម្ភនដមភូម ិ
ម្ភន ក់សរម្ភប់ភូមិនីមួយៗ កនុងឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួនដដាយអនុវតដ 
តាមដសចកដីផណនាុំដលខ០០៤ស.ណ.ន ចុោះនថៃទី១៧ ផខមីនា 
ឆ្ន ុំ២០០៦ របស់រកសួងមហានផទសដីពីផបបបទនីតិវធិនីនការដរជីស 
ដរសីដមភូមិ ការចូលកាន់តុំផណងការផ្ទល ស់បដូរដមភូមិ ការផតងតាុំង 
ជុំនួយការដមភូមិ និងតួនាទី ភារកិចចរដបៀបរបបដធវីការង្កររបស់ 
ភូមិ។ ដមភូមិ គឺជាតុំណាងឱយរបជាពលរដឋទាុំងអស់ដៅកនុងភូម ិ
និងជាផខេរយៈចមបងសរម្ភប់តភាា ប់ទុំនាក់ទុំនងរវាងភូមិ និង 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ ដមភូមិរតូវម្ភនជុំនួយការរបស់ខលួន០២រូប 
ម្ភន ក់ជាអនុរបធានភូមិ នងិម្ភន ក់ដទៀតជាសម្ភជិកភូម។ិ 

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់អាចចាត់តាុំងបដងាីតគណៈកម្ភម ធិការនានាបាន 
តាមការចាុំបាច់។ គណៈកម្ភម ធិការនីមួយៗម្ភនសម្ភជិកោ៉ា ងតិច 
០៣នាក់ ដដីមបផីដល់ដោបល់ និងជួយការង្ករដល់រកុមរបកឹាឃុុំ 
សង្កា ត់ និងដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់អុំពីបញ្ជា ជាក់លាក់ណាមួយ។ 
គណៈកម្ភម ធិការដនោះអាចយកសម្ភជិកណាម្ភន ក់កនុងរកុមរបកឹាឃុុំ 
សង្កា ត់ឱយដធវីជារបធានក៏បាន ឬអាចយករបជាពលរដឋផដលម្ភន 
សិទធិដបាោះដឆ្ន តណាម្ភន ក់កនុងឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន ដរតពសីម្ភជិក 
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រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ឱយដធវជីារបធានក៏បាន។ 
 ឃុុំ សង្កា ត់នមីួយៗម្ភនដសមៀនមួយរូបផដលរតូវបានផតងតាុំងនិង 

បដរមីការង្ករដៅកនុងរកបខ័ណឌ រដឋបាលរកសួងមហានផទ។ ដសមៀនឃុុំ 
សង្កា ត់ទទួលខុសរតូវចុំដពាោះរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ ដៅកនុងការ 
បុំដពញមុខង្កររបស់ខលួ នដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់រតូវផតអពោរកឹតយ 
មិនលដមអៀង ដហីយរតូវរបកាន់ឥរោិបទឱយបានដសមីៗោន ចុំដពាោះ 
របជាពលរដឋទាុំងអស់ដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់ សម្ភជិករកុមរបឹកា 
រគប់រូបដដាយ មនិរបកាន់ននិាន ការនដោបាយ និងចុំដពាោះគណៈ 
កម្ភម ធិការនានា។ 

  
ក្រុមក្បឹរាឃ ាំ សង្កក ត ់

មមឃ ាំ មៅសង្កក ត់ 

ជំទប់ទ១ី នៅសង្កា ែ់រងទ១ី ជំទប់ទី២ នៅសង្កា ែ់រងទី២ 

គណៈកម្ភម ធិការកសាង 
ផផនការ និងថវកិា 

គណៈកម្ភម ធកិារទទលួ គណៈកម្ភម ធកិារ 
.......... 

គណៈកមមការ 
លទធកមម 

ដសមៀន នងិបុគគលិកឃុុំ សង្កា ត់ 

ភូមិ ភូមិ ភូមិ ភូមិ ភូមិ 
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១.៥. តួនាទ ីនិងការទទួលខ សគ្តូវរបស់គ្កុមគ្បកឹាឃ ុំ សង្កា ត់ និង 

ប រគលិករបស់គ្កុមគ្បឹកាឃ ុំ សង្កា ត ់
  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដកីតដឡងីពីការដបាោះដឆ្ន ត ដដាយផ្ទទ ល់ពីរបជា 
ពលរដឋដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់ នងិម្ភនសវ័យភាពកនុងការដកឹនាុំ និងរគប់រគង 
ការង្ករអភិវឌឍន៍មូលដាឋ ន ផតរកុមរបឹកា ឃុុំ សង្កា ត់ ជាផផនកមួយននអុំណាច 
នីតិរបតិបតតិរបស់រដឋ ផដលម្ភនន័យថា រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវអនុវតត 
តាមរដឋធមមនុញ ចាប់ ដោលនដោបាយរបស់រាជរដាឋ ភិបាល និងលិខិត 
បទដាឋ នជាធរម្ភន។ 
ក. ប្រធានប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែ ់

 ដធវីជាអធិបតីដៅកនុងកិចចរបជុុំរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
 ធានាថា រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់បានរបជុុំោ៉ា ងតិចមួយដងកនុងមួយផខ 
 ធានាថា កិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបានដធវីដឡងីរសបតាម 

បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
 រការដបៀបដរៀបរយ នងិសណាត ប់ធាន ប់កនុងដពលរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ 

សង្កា ត់។ 
ខ. សមាជិកប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែ ់

 ធានាថារកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដរបីរបាស់អុំណាចតួនាទី និងមុខង្ករ 
ដូចម្ភនផចងដៅកនុងចាប់ និងលិខិតបទដាឋ នពាក់ព័នធ 

 ចូលរមួកនុងកិចចរបជុុំរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
 ដធវីសហរបតិបតដិការជាមួយនងឹរបជាពលរដឋ។ 

 
 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 
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គ. នមឃុ ំនៅសង្កា ែ ់
 ធានាថា ដសចកដីសដរមចរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបានអនុវតដ 
 រាយការណ៍អុំពកីារបុំដពញការង្កររបចាុំផខជូនរកមុរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 
 ផដល់ដោបល់ នងិជយួដល់រកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដលីការង្ករកសាង 

ផផនការ ការង្ករថវកិា ហរិញ្ញវតថុ និងការអនុវតដអុំណាច តួនាទី នងិ 
មុខង្កររបស់រកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 

 បុំដពញភារកចិចដផេងដទៀតផដលរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់របគល់ឱយ 
 ដផទរសិទធិដល់ជុំទប់ ដៅសង្កា ត់រងតាមឋានុរកមដពលខលួនអវតដម្ភន។ 

ឃ. ជំទបទ់១ី នៅសង្កា ែរ់ងទ១ី 
 ទទលួជយួដមឃុុំដៅសង្កា ត់ដលកីិចចការដសដឋកិចច នងិហរិញ្ញវតថុ 
 បុំដពញការង្ករជាដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់សដីទី កនុងករណីផដលដមឃុុំ 

ដៅសង្កា ត់អវតដម្ភន 
 បុំដពញភារកិចចដផេងៗដទៀត តាមការរបគល់របស់ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់។ 

ង. ជំទបទ់២ី នៅសង្កា ែរ់ងទ២ី 

 ជួយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ដលីការង្ករផផនករដឋបាល ដសវាសងគមកចិច 
ដសវាសាធារណៈ នងិសណាដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ 

 បុំដពញការង្ករជាដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់សដីទី កនុងករណីផដលដមឃុុំ 
ដៅសង្កា ត់ និងជុំទប់ទ១ី ដៅសង្កា ត់រងទី១អវតដម្ភន។ 

 បុំដពញភារកិចចដផេងៗដទៀត តាមការរបគល់របស់ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់។ 
ច. គណៈកមាា ធកិារនានា 

 ផដល់ដោបល់ និងជួយការង្ករជាក់លាក់ណាមួយរបស់រកមុរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់ ដូចជាការកសាងផផនការ នងិថវកិា 

 រាយការណ៍អុំពីការវវិឌឍការង្កររបចាុំផខរបស់ខលួន 
 ផដល់ដោបល់ពីវធិានការរតូវអនុវតដផដលពាក់ព័នធដៅនឹងការង្ករ 

ជាសមតថកិចចរបស់ខលួន។ 
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ឆ. នសាៀនឃុ ំសង្កា ែ ់

ថវីតបតិផតដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់ជាបុគគលិកសថិតដៅកនុងរកបខ័ណឌ រដឋបាល 
សុីវលិរបស់រកសួងមហានផទក៏ពិតផមន ប៉ាុផនដកនុងការអនុវតដការង្ករដសមៀនឃុុំ 
សង្កា ត់រតូវសថិតដៅដរកាមការដឹកនាុំរបស់រកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់។ ដសមៀនឃុុំ 
សង្កា ត់ជាអនក ៖ 

 ជួយរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ ដៅសង្កា ត់រង 
និងគណៈកម្ភម ធិការនានាបុំដពញតួនាទី និងមុខង្កររសបដៅតាម 
តរមូវការផផនកចាប់ 

 បុំដពញការង្កររដឋបាល 
 ធានាថាដសចកដីសដរមច និងការអនុវតដដសចកដសីដរមចរបស់រកុម

របឹកាឃុុំ សង្កា ត់ រសបដៅនងឹល័កាខ័ណឌ ចាប់ 
 ជួយរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់កនុងការដរៀបចុំ នងិការអនុវតដកចិចរបជុុំ

របស់រកុមរបឹកា និងគណៈកម្ភម ធិការនានារបស់ឃុុំ សង្កា ត់ 
 ចូលរមួរគប់កិចចរបជុុំរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ឬគណៈកម្ភម ធកិារ 

ដលីកផលងផតបានទទួលការអនុញ្ជញ តឱយអវតដម្ភនជាមុនពីរកុម 
របឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ឬដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ 

 ជួយដល់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់កនុងការដរៀបចុំឱយម្ភនកាដ រដខៀន
ព័ត៌ម្ភនមួយឬដរចីនកផនលង ដដីមបីបិទផាយដសចកដីជូនដុំណឹង
ដសចកដីសដរមច និងលិខិតបទដាឋ នដផេងៗរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់ នងិដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់សរម្ភប់ឱយសាធារណជនទូដៅបាន 
ដឹងនូវព័ត៌ម្ភនទាុំងដនាោះ។ 

 

 

 

ភារកិចចជានរចើននទៀតរបស់នសមៀនឃ ុំ សង្កា ត់រតូវបានកុំណត ់
នៅកៅ ងរបកាសនលខ១៣២៩របក ច ុះផថៃទី១៩ បខធៅូ  ឆ្ៅ ុំ២០០១ 
របស់រកសួងមហាផផៃសដីពីតួនទី ភារកិចច និងសិទោិរបស់នសមៀន ឃ ុំ 
សង្កា ត់។ 
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ជ. បគុគលកិឃុ ំសង្កា ែ ់
ម្ភរតា២៩ននចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ផចងថា “ឃុុំ 

សង្កា ត់អាចដរជីសដរសីបុគគលកិដរតរកបខ័ណឌ រដឋ ដដមីបជីួយកិចចការរបស់ខលួន 
តាមដសចកដីរតូវការ នងិការចាុំបាច់ននការង្ករ និងតាមដសចកដសីដរមចរបស់ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់កនុងអាណតដិ ដហយីអាចបនដការង្ករតាមការសដរមច 
របស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់អាណតដបិនាទ ប់”។ 

ផបបបទននការដរជីសដរសីបុគគលិកឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនបរោិយដៅកនុង 
ដសៀវដៅផណនាុំសដីពកីិចចការរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់។ 

ឈ. នមភមូ ិនងិជំនយួការនមភមូ ិ

ឈ.១. នមភូម ិ
 ទទួលខុសរតូវរមួកនុងភូមិរបស់ខលួន 
 តុំណាងឱយរបជាពលរដឋទាុំងអស់កនុងភូមិ និងជាផខេរយៈចមបង 

សរម្ភប់ភាា ប់ទុំនាក់ទុំនងរវាងភូមិ និងរកុមរបកឹាឃុុំសង្កា ត់ 
 បដងាីនការពិដរោោះដោបល់ ទទួលការផណនាុំ និងដធវីកិចចសហ

របតិបតដិការជាមួយរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន 
 ចូលរមួកនុងកិចចរបជុុំគណៈកម្ភម ធិការនានារបស់ឃុុំ សង្កា ត់ដៅដពល 

ផដលរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់តរមូវ ដដីមបីផដល់ដោបល់អុំពីកិចចការ 
ផដលពាក់ព័នធកនុងភូមិរបស់ខលួនម្ភនជាអាទិ៍៖ 
 ផដល់ដោបល់ដល់រកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់អុំពតីរមូវការ និងផល 

របដោជន៍របស់ភូម ិ
 ផដល់ដោបល់ដល់រកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់អុំពីរដបៀបបដងាីន និង 

កសាងសមតថភាព នងិធនធានរបស់ភូម ិ
 ផដល់ដោបល់ដល់គណៈកម្ភម ធិការកសាងផផនការ និងថវកិាឃុុំ 

សង្កា ត់អុំពី ៖ 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 
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+ តរមូវការ និងអាទិភាពរបស់ភូមិ ដដីមបបីញ្ចូ លកនុងផផនការ 
អភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ 

+ ការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់កនុងភូមិរបស់ខលួន 
+ ការរតួតពិនតិយ នងិវាយតនមលការអនុវតដផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ 

សង្កា ត់កនុងភូមិរបស់ខលួន។ 
 រតូវដធវីដសចកដីរាយការណ៍រាល់បញ្ជា ពាក់ព័នធនឹងភូមរិបស់ខលួន ដដីមប ី

ដាក់បញ្ចូ លកនុងរបាយការណ៍របចាុំឆ្ន ុំរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ  សង្កា ត់ 
 រតូវចូលរួមកិចចរបជុុំរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ កនុងករណីម្ភន

សុំណូមពរពីរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
 រតូវធានាផដល់ព័ត៌ម្ភនជាឯកសារជាសាធារណៈផដលពាក់ព័នធនឹង 

ភូមិរបស់ខលួនជូនដល់របជាពលរដឋរបស់ខលួន។ ឯកសារព័ត៌ម្ភនទាុំង 
ដនាោះអាចរមួម្ភនព័ត៌ម្ភនសដីពកីាររបជុុំរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
ផផនការអភិវឌឍន៍ នងិថវកិាឃុុំ សង្កា ត់ 

 រតូ វទទួលខុសរតូវអនុវតដកិចចការផដលបានរបគល់ឱយដដាយ
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 

បញ្ជា ក់ ៖ 

 ដមភូមិមិនម្ភនសិទធិអុំណាចចុោះហតថដលខាដលីកិចចសនោ ឬការដផទរ
អុំណាច ឬការចាត់ផចងដនទដទៀតកនុងនាមភូមបិានដឡយី។ 

 ដមភូមពុិុំម្ភនសទិធិអុំណាចសដរមចបញ្ជា ណាមយួផដលសថិតកនុងសមតថកិចច 
របស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដដាយោម នការដផទរអុំណាចពីរកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់រសបតាមរបកាសរបស់រកសងួមហានផទបានដឡយី។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់មិនអាចដផទរអុំណាចដល់បុគគល ឬគណៈកម្ភម
ធិការ ឬអងគការណាមួយដៅកនុងភូមិបានដឡីយ ដលីកផលងផតម្ភន
ការអនុញ្ជញ តផដលបានផចងកនុងរបកាសរបស់រកសួងមហានផទ។ 

 



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 17 

ឈ.២. ជុំនួយការនមភូម ិ
 អនុរបធានភូមិ ទទួលការង្ករជុំនួសដមភូមិកនុងដពលផដលដមភូមិ 

អវតដម្ភន ដដាយម្ភនមូលដហតុចាស់លាស់ ដូចជាម្ភនជុំងឺ ឬម្ភន 
ដបសកកមមដចញដរតឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួនដលីសពី១នថៃ។ ដរតពីដនោះ 
អនុរបធានភូមិរតូវទទលួជយួដមភូមិដលីការអនុវតដគដរម្ភងអភវិឌឍន៍ 
នានា កនុងភូមិតាមគដរម្ភងផផនការរបស់ឃុុំ សង្កា ត់។ 

 សម្ភជកិភូម ិ ទទលួជួយដធវជីាដលខាធិការឱយដមភូមិ និងទទួល
ជួយដមភូមិដលីការង្ករសថិតិ ការចុោះបញ្ា ីរបជាពលរដឋ និងការរកា 
ទុកឯកសារនានារបស់ភូម។ិ 

បញ្ជា ក់ ៖ នរៅពីការង្ករខាងនលើននុះនមភូមិអាចនធវើការបបងបចក ឬរបគល់
ភារកិចចដល់អន របធានភូមិ និងសាជិកភូមិតាមការច ុំបាច់ និងនធវើនសចកដី 
រាយការណ៍ជូននមឃ ុំ នៅសង្កា ត់សាមី។ 

១.៦. ទុំនាក់ទុំនងអនតររដ្ឋបាលរបស់គ្កុមគ្បឹកាឃ ុំ សង្កា ត់ 

ក. ទនំាកទ់នំងរវាងប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែជ់ាមយួប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែ ់
 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នីមួយៗដធវីការរបារស័យទាក់ទង ផចករ ុំផលក

ព័ត៌ម្ភន និងពិដរោោះដោបល់ជាមួយរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នានា
ដៅកនុងការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នមីួយៗដធវីកិចចសហការជាមួយរកុមរបឹកា
ឃុុំ សង្កា ត់នានា ដដីមបជីយួឧបតថមភោុំរទោន ដៅវញិដៅមក សុំដៅ
ដលីកកមពស់ការផតល់ដសវា នងិការអភិវឌឍមូលដាឋ នឱយកាន់ផតម្ភន
របសិទធភាព។ កនុងការដធវីកិចចសហរបតបិតតិការដនោះ រតូវអនុវតតតាម
កិចចរពមដរពៀង ឬតាមការចាត់ផចងរមួោន  



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 18 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នីមួយៗអាចផតល់ដោបល់ និងផតល់ដសវា
ោុំរទផផនករដឋបាល បដចចកដទស និងហរិញ្ញវតថុដល់រកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់ដផេងៗដទៀត ដៅតាមការដសនីសុុំ។ 

ខ. ទនំាកទ់នំងរវាងប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែជ់ាមយួប្កមុប្រកឹារាជធាន ីនខែត ប្កងុ ប្សកុ ខណឌ  
 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់គឺជាអងគដបាោះដឆ្ន តរបស់រកមុរបឹការាជធាន ី

ដខតត រកុង រសុក ខណឌ  
 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដធវីការរបារស័យទាក់ទង ផចករ ុំផលកព័ត៌ម្ភន 

និងពិដរោោះដោបល់ជាមួយរកមុរបឹការាជធានី ដខតត រកុង រសុក 
ខណឌ ដៅកនុងការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដសនសុីុំរកុមរបឹការាជធានី ដខតត រកងុ រសុក 
ខណឌ  កនុងការដឆលីយតបដៅនងឹតរមូវការរបជាពលរដឋ ជាពដិសស 
តរមូវការនានាផដលរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ពុុំអាចម្ភនលទធភាពដឆលីយ
តបបានកនុងរកបខ័ណឌ សទិធិអុំណាច មុខង្ករ នងិធនធានរបស់ខលួន 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដធវីកចិចសហការជាមយួរកុមរបកឹារាជធាន ី
ដខតត រកុង រសកុ ខណឌ  ដដីមបជីួយឧបតថមភោុំរទោន ដៅវញិដៅមក 
សុំដៅដលីកកមពស់ការផតល់ដសវា និងការអភិវឌឍមូលដាឋ នឱយកាន់ផត
ម្ភនរបសិទធភាព  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទទួលបាននូវចុំណូលផចករ ុំផលកជាមួយ 
រកុមរបឹការាជធានី ដខតត រកុង រសុក ខណឌ  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់អាចចូលរមួកិចចរបជុុំរកុមរបឹការាជធានី ដខតត 
រកុង រសុក ខណឌ ដៅតាមការដសនីសុុំ  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ចូលរមួដវទិកាផេពវផាយ និងពិដរោោះដោបល់ 
របស់រកុមរបឹការាជធាន ីដខតត រកុង រសកុ ខណឌ  



១. ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 19 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់អាចដសនសុីុំការោុំរទផផអករដឋបាល បដចចកដទស 
និងធនធានពីរកមុរបឹការាជធានី ដខតត រកុង រសុក ខណឌ  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ តាមរយៈដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ដាក់ជូន
អភបិាលរាជធានី ដខតត និងរកុងនូវដីកា និងដសចកតសីដរមចរបស់
ខលួន  ដដមីបពីិនិតយនីតោនុកូលភាព ៖  
– ចុំដពាោះរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់កនុងរសុក ដាក់ជូនអភិបាលដខតត  
– ចុំដពាោះរកមុរបឹកាសង្កា ត់កនុងរកុង ដាក់ជូនអភិបាលរកុង  
– ចុំដពាោះរកុមរបឹកាសង្កា ត់កនុងរាជធានី ដាក់ជូនអភិបាលរាជធានី 

គ. ទនំាកទ់នំងរវាងប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែជ់ាមយួប្កសងួ ស្ថា បន័ នងិទភីាន កង់្កររបសរ់ដឋ 
 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដធវីទុំនាក់ទុំនងជាផលូវការជាមួយរាជរដាឋ ភិបាល 

រកសួង សាថ ប័ន អាជាា ធរ នងិភាន ក់ង្ករនានារបស់រាជរដាឋ ភបិាល 
រពមទាុំងអងគការជាតិ និងអនតរជាតិនានា  តាមរយៈអភិបាល
រាជធានី ដខតត។ 

 រកសួង សាថ ប័ននានា អាជាា ធរ និងភាន ក់ង្ករនានារបស់រាជរដាឋ  
ភិបាល រពមទាុំងអងគការជាត ិ និងអនតរជាតិនានា អាចដធវីទុំនាក់
ទុំនង នងិកិចចសហការដដាយផ្ទទ ល់ជាមួយរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 
តាមការចាុំបាច់ ប៉ាុផនដរតូវជូនដុំណឹងដល់រដឋបាលរាជធានី ដខតដ។ 

 អភិបាលរាជធានី ដខតតរតូវសរមបសរមលួរវាងឃុុំ សង្កា ត់ពីរ ឬ
ដរចីនអុំពីបញ្ជា ណាមួយផដលម្ភនភាពរបទាញរបទង់ោន  ឬម្ភន
ជដម្ភល ោះជាមួយោន  ដហយីផដលឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងដនាោះមិនអាចដដាោះ
រសាយបាន។ 

 អភិបាលរាជធានី ដខតតរតូវសហការ និងពិដរោោះដោបល់ជាមួយ
រកសួង សាថ ប័ន ឬភាន ក់ង្ករពាក់ព័នធ ដដីមបដីដាោះរសាយបញ្ជា ផដល
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ម្ភនភាពរបទាញរបទង់ោន  ឬម្ភនជដម្ភល ោះពាក់ព័នធនឹងការដធវី 
របតិភូកមមអុំណាចរបស់រដឋចុំដពាោះឃុុំ សង្កា ត់ ឬដសចកតីសដរមច ឬ
សកមមភាពរបស់រកសួង សាថ ប័ន ឬភាន ក់ង្ករទាុំងដនាោះ។  

១.៧. ការតាមដាន ការគ្តួតពិនិតយ និងការដ្វើអនតរារមន៍ 

 អភិបាលរាជធានី ដខតតទទួលបានរបតិភូកមមអុំណាចពីរដឋមស្ដនតី 
រកសួងមហានផទ កនុងការតាមដាន ការរតួតពិនិតយ និងការោុំរទដល ី
ការដរបីរបាស់អុំណាច នងិការបុំដពញតួនាទី ភារកិចចរបស់រដឋបាល 
ឃុុំ សង្កា ត់ រមួទាុំងការពិនិតយនីតោនុកូលភាពដលីដីកា នងិដសចកត ី
សដរមចរបស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់។ 

 ឃុុំ សង្កា ត់ណាផដលមនិបានបុំដពញភារកចិចផដលចាប់បានតរមូវ 
រដឋមស្ដនតីរកសួងមហានផទរតូវដធវអីនតរាគមន៍ ដដីមបឱីយម្ភនការបុំដពញ 
ភារកិចចផដលចាប់បានតរមូវដនាោះជាបនាទ ន់។ 

 រដឋមស្ដនតីរកសួងមហានផទម្ភនសិទធិរ ុំសាយរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
(ម្ភរតា៥៧ និង៥៨ននចាប់សតីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់) 
កនុងករណី ៖  
– រដឋមស្ដនតីរកសួងមហានផទដធវីអនតរាគមន៍ដហយី ផតមនិទទលួបាន 

លទធផលចុំដពាោះភារកិចច ផដលចាប់បានតរមូវ  កនុ ងអុំឡុង 
ដពល៦ផខ ដហីយភារកិចចផដលចាប់បានតរមូវដនាោះ ជាទូដៅ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដនាោះ មនិអាចបុំដពញបាន ឬ 

– រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ណាដធវីសកមមភាពផទុយនឹងរដឋធមមនុញ្ញ 
ផទុយនឹងនដោបាយរដាឋ ភិបាល។ 

 

{Y| 
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២. រិច្ចការរដ្ឋបាលឃ ាំ សង្កក ត់ 

 

២.១. លិខិតបទដាឋ នរតិយ តតឃ ុំ សង្កា ត ់
ក. នយិមនយ័លខិែិបទោឋ នគែយិែុត 

លិខិតបទដាឋ នគតយុិតតរបស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ គឺជាលិខិតផដលកុំណត់ 
នូវវធិាន បទបបញ្ញតត ិ បទបញ្ជា  ឬដោលការណ៍នានាសរម្ភប់ការរគប់រគង 
ការផតងតាុំង ការបដងាីតដឡងីនូវយនតការ និងការផណនាុំអនុវតតកិចចការនានា។ 
ខ. ប្រនភទលខិែិបទោឋ នគែយិែុត 

លិខិតបទដាឋ នគតិយុតតរបស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ រមួម្ភនដីកា នងិ 
ដសចកតសីដរមច។ 

ខ.១. ដីកា 

ដីកាឃុុំ សង្កា ត់ គជឺាលិខតិបទដាឋ នគតិយុតតផដលកុំណត់នូវបទបបញ្ញតដ ិ
ទាុំងឡាយផដលរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់បដងាីតដឡងី សុំដៅបដរមីផលរបដោជន៍ 
របជាពលរដឋទូដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់ដដាយដសមភីាព មិនដរសីដអីង  និងសរម្ភប់
រគប់រគងកិចចការនានាកនុងរកបខ័ណឌ តួនាទ ី មុខង្ករ និងអុំណាចអនុវតដកនុង
រងវង់ផដនដីរបស់ខលួន។ 

ដីកាឃុុំ សង្កា ត់មិនរតូវផទុយនងឹចាប់និងលិខតិបទដាឋ ននានារបស់រដឋ 
ដឡយី។ ដីកាឃុុំសង្កា ត់រតូវចុោះហតថដលខាដដាយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ តាមការ 
សដរមចរបស់អងគរបជុុំរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ ផដលម្ភនចុំនួនដលីសពីពាក់ 
កណាដ លននសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូល។ 

ខ.២. នសចកដសីនប្មច 

ដសចកដសីដរមចឃុុំសង្កា ត់ គឺជាលិខតិបទដាឋ នគតិយុតតផដលបដងាីត 
ដឡងី ដដមីបអីនុវតដដីការបស់ខលួន ឬលិខតិបទដាឋ ននានារបស់រដឋ ឬផចងអុំពី
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ការបដងាីតការផតងតាុំងការដរៀបចុំ ឬការរគប់រគងកចិចការនានាកនុងរកបខ័ណឌ
តួនាទី មុខង្ករ នងិអុំណាចអនុវតដកនុងរងវង់ផដនដីរបស់ខលួន។ 

ដសចកដីសដរមចម្ភនលកាណៈរបហាក់របផហលនឹងដីកាឃុុំ សង្កា ត់ផដរ 
ប៉ាុផនដម្ភនឋានានុរកមទាបជាងដីកា និងខពស់ជាងលិខិតរដឋបាលសាមញ្ញ 
ធមមតាដផេងៗដទៀតកនុងឃុុំ សង្កា ត់។ 

ដសចកដសីដរមចឃុុំ សង្កា ត់មនិរតូវផទុយនងឹចាប់ និងលខិតិបទដាឋ ន
នានារបស់រដឋ និងដីការបស់ខលួនដឡយី។ ដសចកដីសដរមចឃុុំ សង្កា ត់រតូវចុោះ 
ហតថដលខាដដាយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់តាមការសដរមចរបស់អងគរបជុុំរកុមរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់ផដលម្ភនចុំនួនដលីសពពីាក់កណាដ លននសម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំ 
សង្កា ត់ទាុំងមូល។ 

កនុងករណីរបធានសកដ ិ នងិបនាទ ន់បុំផុតផដលមិនអាចដកាោះរបជុុំរកុម 
របឹកាឃុុំ សង្កា ត់បាន ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់អាចដចញដសចកតីសដរមច ដដីមបី 
ដដាោះរសាយសាថ នភាពបនាទ ន់ដនាោះ។ ដសចកតសីដរមចដនោះ នងឹរតូវដាក់ជូនកិចច 
របជុុំរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ដៅកិចចរបជុុំបនាទ ប់ ដដមីបពីិនិតយដឡងីវញិអុំពភីាព 
រតឹមរតូវតាមចាប់។ 

២.២. លិខិតរដ្ឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ក. នយិមនយ័លខិែិរដឋបាល 
 លិខិតរដឋបាល គឺជាលិខតិផដលដរៀបចុំតាក់ផតងដឡងីជាលាយលកាណ៍ 
អកេរសរម្ភប់ជាមដធោបាយទុំនាក់ទុំនងផលូវការរបស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ជា 
មួយសាថ ប័ន អងគភាព នងិបុគគលនានា កនុងដោលបុំណងជូនព័ត៌ម្ភន ផណនាុំ 
អដញ្ា ីញ រាយការណ៍ ផេពវផាយ ដឆលីយតប ឬចាត់តាុំង បុគគលណាមួយឱយ 
ដៅបុំដពញដបសកកមម។ 
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ខ. ប្រនភទលខិែិរដឋបាល 
លិខិតរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ផដលដរបី របាស់ជាផលូ វការ រួមម្ភន 

(១)លិខិតដសនី (២)ដសចកដជូីនដុំណឹងឬលិខតិជូនដុំណឹង (៣)លិខិត
អដញ្ា ីញ (៤)លិខិតបញ្ជា ដបសកកមម (៥)របាយការណ៍ (៦)កុំណត់ដហតុ 
(៧)លិខិតដផទរសិទធិ និង(៨)ដីកាអម។ 

ខ.១. លខិែិនសនើ 
លិខិតដសនី គឺជាលិខិតផដលឃុុំ សង្កា ត់ដរៀបចុំដឡីងដដីមបីបង្កា ញពី

ដោលបុំណង និងមូលដហតុននតរមូវការជាក់លាក់ណាមួយរបស់ខលួន
ផថលងដៅកាន់របូវនដបុគគល នីតបុិគគលសាធារណៈ ឯកជន រកសួង សាថ ប័ន 
អងគការ ឬសងគមសុីវលិផដលម្ភនសិទធអិុំណាចសដរមច ឬដដាោះរសាយចុំដពាោះ 
ការដសនីសុុំដនាោះ។ 

ខ.២. នសចកដជីនូដំណឹង 

ដសចកដីជូនដុំណឹង គជឺាលិខតិផដលឃុុំ សង្កា ត់ដរៀបចុំដឡងីដដីមបដីធវី
ការទុំនាក់ទុំនងជាមួយបុគគលរកសួង សាថ ប័ន អងគការសងគមសុីវលិម្ភន 
ខលឹមសារជាការដឆលីយបុំភលឺចុំដពាោះបញ្ជា  ឬជាការដឆលីយតបចុំដពាោះសុំដណី ឬជាការ 
ជូនដុំណឹងឱយសាធារណជនបានដឹងនូវព័ត៌ម្ភនទាុំងឡាយផដលឃុុំ សង្កា ត់ 
រតូវការផេពវផាយ។ 

ខ.៣. លខិែិអន ជ្ ើញ 

លិខិតអដញ្ា ីញ គឺជាលខិិតផដលឃុុំ សង្កា ត់ដរៀបចុំដឡងីដដមីបដីធវីការ 
អដញ្ា ីញបុគគល ឬតុំណាងរកសួង សាថ ប័ន អងគការសងគមសុីវលិឱយចូលរួម 
កនុងសកមមភាពរបស់ឃុុំ សង្កា ត់ ចុំដពាោះកិចចការផដលពាក់ព័នធដៅនឹងបុគគល ឬ 
អងគភាពទាុំងដនាោះ ដដាយម្ភនបញ្ជា ក់ដ ម្ ោះនិងឋានៈ(អនកផដលរតូវអដញ្ា ីញ) 
ទីកផនលងរបជុុំ ឬរបារឰពិធី កាលបរដិចេទកមមវធិី ឬរដបៀបវារៈរបជុុំ(និងអាច 
ម្ភនឯកសារផដលពាក់ព័នធនឹងការរបជុុំភាា ប់ជាមួយ)។ 
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ខ.៤. លខិែិបញ្ជជ នបសកកមា 
លិខិតបញ្ជា ដបសកកមម គឺជាលិខិតផដលឃុុំ សង្កា ត់ដរៀបចុំដឡងី ដដីមប ី

ចាត់តាុំងមស្ដនដី បុគគលកិឃុុំ សង្កា ត់ឱយចូលរមួកនុងសកមមភាពនានាដៅដរតឃុុំ 
សង្កា ត់។ លខិិតដនោះម្ភនភាា ប់ជាមួយនូវទិដាឋ ការដធវដីុំដណីរ។ 

ទិដាឋ ការដធវីដុំដណីរ គឺជាលិខិតរដឋបាលមួយរបដភទសរម្ភប់ឱយអនក
ផដលម្ភនភារកិចចដៅបុំដពញដបសកកមម យកដៅចុោះទិដាឋ ការនូវទីកផនលង 
កាលបរដិចេទ មដធោបាយដធវដីុំដណីរ និងហតថដលខារបស់អងគភាពម្ភនសមតថ 
កិចចផដលបានអនុញ្ជញ ត និងអងគភាពផដលបានទទួលដឹងអអុំពីការដចញ 
ដុំដណីរ និងការមកដល់ពីដុំណាក់មួយដៅដុំណាក់មួយដទៀត។ 

ដៅដពលរតឡប់មកវញិ រតូវដធវីរបាយការណ៍ ឬរាយការណ៍ជូនដមឃុុំ 
ដៅសង្កា ត់ ឬរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ឱយបានរជាបអុំពីលទធផល ឬបញ្ជា  សុំ
ខាន់ៗផដលខលួនបានដៅចូលរមួ។ 
ខ.៥. របាយការណ៍ 

របាយការណ៍ គឺជាដសចកដីរាយការណ៍អុំពីសកមមភាព ដុំដណីរការ 
និងលទធផលការង្កររបស់ឃុុំ សង្កា ត់ ឬបុគគលិកណាម្ភន ក់ ឬមួយរកុមផដល 
រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់បានបុំដពញ ឬឃុុំ សង្កា ត់បានចាត់តាុំងឱយដៅបុំដពញ 
ដដីមបរីាយការណ៍ជូនថាន ក់ដឹកនាុំ និងអងគភាពពាក់ព័នធ។ 

ទរមង់របាយការណ៍របចាុំផខ និងរបចាុំឆ្ន ុំរបស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់
រតូវអនុវតដតាមដសចកដីផណនាុំដលខ០៣៥ស.ណ.ន ចុោះនថៃទី១៦ ផខតុលា 
ឆ្ន ុំ២០១៣ របស់រកសួងមហានផទ សតីពីការដរៀបចុំរបាយការណ៍របស់រដឋបាល 
ថាន ក់ដរកាមជាត។ិ 

ដរតពីទរមង់របាយការណ៍របចាុំផខ និងទរមង់របាយការណ៍របចាុំឆ្ន ុំ
ខាងដលីដនោះ ឃុុំ សង្កា ត់អាចបដងាីត និងដរបីរបាស់ទរមង់របាយការណ៍ដផេង 
ដទៀតសរម្ភប់ដរបីរបាស់ដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 
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ខ.៦. កណំែន់េែ ុ

កុំណត់ដហតុ គឺជាការកត់រតារសង់យកមតិដោបល់ដសចកដសីដរមច 
និងការឯកភាពដលសីកមមភាព ផដលរតូវអនុវតដពីរគប់សម្ភជកិអងគរបជុុំ និង 
ការសដរមចរបស់អងគរបជុុំ ឬជាការកត់រតារាល់ដហតុការណ៍ណាមួយផដលបាន 
ដកីតដឡងីជាក់ផសដង ដដីមបរីកាទុកជាសកាីភាពដៅដពលផដលម្ភនតរមូវការ។ 

ខ.៧. លខិែិនផេរសទិធ ិ
លិខិតដផទរសិទធិ គឺជាលិខិតរបស់ដមឃុុំដៅសង្កា ត់របកាសជាលាយ

ល័កាណ៍អកេររបគល់សិទធិឱយជុំទប់ ដៅសង្កា ត់រងតាមឋានានុរកមដដីមបដីធវីវ 
ជាដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់សដីទីកនុងអុំឡុងដពលផដលដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់អវតដម្ភន។ 
ខ.៨. ដីកាអម 

ដីកាអម គឺជាឯកសាររដឋបាលផដលឃុុំសង្កា ត់ដរៀបចុំដឡងី ដផាីអមភាា ប់ 
ជាមួយសុំណុុំ លិខិត ផដលរតវូដផាីដចញដៅឱយអងគភាព រកសួង សាថ ប័នណា 
មួយ ដដាយម្ភនកត់រតាដ ម្ ោះ និងចុំនួនលិខិត(ឯកសារ)ដលីដីកាអមដនាោះ។ 

ឃុុំ សង្កា ត់ដរបីដីកាអម ដដីមបីដជៀសវាងការបាត់បង់ឯកសារផដល 
រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ដផាីដចញ។ 

២.៣. ការគ្របគ់្រងសមាា របរកិាា រឃ ុំ សង្កា ត ់

រគប់សម្ភភ របរកិាា ររបស់ឃុុំ សង្កា ត់រតូវចុោះបញ្ា ីឱយបានរតឹមរតូវ។ បញ្ា ី 
រគប់រគងសម្ភភ របរកិាា រដនោះរតូវរកាទុកឱយបានលអ របកបដដាយសុវតថិភាព 
និងដធវីបចចុបបននភាពជារបចាុំ។ 

រគប់សម្ភភ របរកិាា ររបស់ឃុុំ សង្កា ត់ផដលកាត់ដចញពីបញ្ា ីរតូវដធវីដឡងី 
រសបតាមនីតិវធិ ីនិងរតូវសដរមចដដាយអងគរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 
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២.៤. ការគ្របគ់្រងឯកសារឃ ុំ សង្កា ត់  
 

 

 

ដោងតាមអនុរកឹតយដលខ ២២ អនរក.បក សដីពីការដធវី វ ិ
មជឈការអុំណាច តួនាទី និងភារកិចចដៅឱយរកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់រតង់ម្ភរតា៩ ផចងថា ៖ 
 ឃុុំ សង្កា ត់ គឺជាម្ភច ស់ដលីរាល់លិខិតនិងឯកសារផដល 

ដរៀបចុំដឡងីដដាយរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ឬកនុងនាមរកមុ 
របឹកាឃុុំ សង្កា ត់ និងជាម្ភច ស់កមមសិទធិដលផីតមរបិ៍ រតាឃុុំ 
សង្កា ត់ រពមទាុំងឧបករណ៍ដផេងៗដទៀតទាុំងអស់របស់ 
ឃុុំ សង្កា ត់។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវធានាទុកដាក់ឯកសារ លិខិតសាន ម 
ផតមរបិ៍ រតាឱយបានរតឹមរតូវ និងគង់វងេ។ 

 

ក. នយិមនយ័ននការប្គបប់្គងឯកស្ថរ 
ការរគប់រគងឯកសារ គឺជាការដរៀបចុំទុកដាក់ និងផថរកាឯកសារទាុំង 

ឡាយតាមរបព័នធមួយ ម្ភនសណាដ ប់ធាន ប់ និងសុវតថិភាព។ 
ខ. ផលប្រនោជនន៍នការប្គបប់្គងឯកស្ថរ 

ការរគបរ់គងឯកសារនឹងផដលនូ់វផលរបដោជន៍មួយចុំនួនដូចជា ៖ 
 បងាលកាណៈង្កយរសួលកនុងការផសវងរកព័ត៌ម្ភន និងទិននន័យ

សរម្ភប់ដកឹនាុំដៅកនុងការពិភាកា និងការដធវីដសចកដសីដរមច 
 ជួយបនដនិរនដរភាពព័ត៌ម្ភន ដៅដពលម្ភនអនកមកកាន់ការង្ករថមី និង 

អនកផ្ទល ស់ដចញ 
 ផដល់នូវភសដុតាងជាក់លាក់ពីកិចចការ ឬរពឹតដិការណ៍ផដលដកីតរួច

មកដហយី 
 បដងាីនរបសិទធភាព និងសនេុំដពលដវលាដល់ការង្កររដឋបាលឃុុំ 

សង្កា ត់។ 
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គ. ប្រនភទឯកស្ថរ 
ជាទូដៅ ឯកសារឃុុំ សង្កា ត់ ម្ភន២របដភទ  គឺឯកសារនផទកនុង និង 

ឯកសារសាធារណៈ ។ 
ឯកសារនផទកនុង គឺជាឯកសារទាុំងឡាយណាផដលរតូវបានដរបីរបាស់ 

និងផេពវផាយសរម្ភប់ផតនផទកនុងរបស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ នងិបុគគលពាក់ព័នធ 
ផ្ទទ ល់ប៉ាុដណាណ ោះ។  

ឧទាហរណ៍ ៖ 
 របាយការណ៍ដសុីបអដងាត 
 ឯកសារអរតានុកូលដាឋ ន..។ល។ 
ឯកសារសាធារណៈ គឺជាឯកសារទាុំងឡាយណាផដលរតូវបាន   

ដរបីរបាស់ និងផេពវផាយសរម្ភប់សាធារណជនទូដៅ។  
ឧទាហរណ៍ ៖ 
 ផផនការអភិវឌឍន៍  
 កមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិ  
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ...។ល។ 

២.៥. កិចចគ្បជ្ ុំគ្កុមគ្បកឹាឃ ុំ សង្កា ត់ 
 

 

 

ដោងតាមចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ ៖ 
 ម្ភរតា២១ រកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដធវកីាររបជុុំោ៉ា ង 

តិចណាស់ចុំននួមួយដងកនុងមួយផខ។ 
 ម្ភរតា២៣ ការរបជុុំ រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូ វដធវី

ជាសាធារណៈ និងម្ភនលកាណៈរបជាធិបដតយយ។ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់អាចរបជុុំជាសម្ភៃ ត់បាន។ 
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ក. លកខណៈននការប្រជុំ ប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែ ់
 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដធវីការរបជុុំជាដទៀងទាត់ោ៉ា ងតិចមតង 

កនុងមួយផខ 
 កនុងករណីចាុំបាច់ រកមុរបឹកាអាចដធវីការរបជុុំពិដសសបាន ដដីមប ី

ពិភាកាដលីបញ្ជា ទាុំងឡាយណាផដលរកុមរបឹកាបានកុំណត់ថា
ជាកិចចការពិដសស ឬកិចចការបនាទ ន់ចាុំបាច់ 

 រាល់កិចចរបជុុំរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ និងគណៈកម្ភម ធិការ 
ជុំនួយការរតូវដធវីដឡងីជាសាធារណៈ  

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់អាចចាត់ឱយម្ភនកិចចរបជុុំជាសម្ភៃ ត់ ដដីមប ី
ពិភាកាបញ្ជា  ដូចខាងដរកាម ៖ 
- ការដាក់វន័ិយ ឬបញ្ឈប់សម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 
- បញ្ជា សនដសុិខកនុងឃុុំ សង្កា ត់ 
- ការដរៀបចុំសុំណុុំ ដរឿងដដមីបតីវា៉ា  ឬការពារកដីអវមីួយ 
- ការដដាោះរសាយបញ្ជា ផដលពាក់ព័នធនងឹកិតដយិសបុគគល 
- ...។ 

 កនុងកិចចរបជុុំសម្ភៃ ត់ម្ភនផតរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ និងដសមៀនឃុុំ 
សង្កា ត់ផតប៉ាុដណាណ ោះផដលម្ភនសិទធិចូលរមួកនុងអងគរបជុុំ។ 

 

បញ្ជា ក់ ៖ នសចកដីលមអិតសរាប់ការនរៀបចុំ និងការរបរពឹតដនៅផនកិចចរបជ ុំ 
របស់រកុមរបឹកាឃ ុំ សង្កា ត់ ានបចងនៅកៅ ង“បទបញ្ជា ផផៃកៅ ងរបស់
រកុមរបឹកាឃ ុំ សង្កា ត់ និងគណុៈកាម ធិការ”។ 
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ខ. ការនប្ែៀមនរៀបចកំចិចប្រជុំ  
ខ.១.លិខិតអន ា្ើញ 

ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវផតធានាថា លិខិតអដញ្ា ីញរតូវបានដរៀបចុំ នងិ 
ដផាីជូនដល់អនកផដលរតូវចូលរមួរបជុុំរគប់ោន ទាុំងអស់ឱយបានមុនដពលរបជុុំ។ 

លិខិតអដញ្ា ីញរតូវផតបញ្ជា ក់ឱយបានចាស់លាស់អុំពី ៖ 
 ដពលដវលា 
 ទីកផនលង និង 
 បញ្ជា សុំខាន់ផដលរតូវពិភាកា ឬជរម្ភបដៅដពលរបជុុំ និងឯកសារ 

ពាក់ព័នធផដលភាា ប់ជាមួយលិខតិអដញ្ា ីញ។ 

ខ.២.ការបនងាើតរនបៀបវារុៈរបជ ុំ 
រគប់ការរបជុុំទាុំងអស់រតូវម្ភនរដបៀបវារៈ ដហីយរតូវដផាីជូនដល់អនក 

ចូលរួមជាមុន។ ជាការរបដសីរ អនកចូលរួមគួរម្ភនឱកាសចូលរួមកនុងការ 
ដរៀបចុំរដបៀបវារៈ។ 

ខាងដរកាមដនោះ គឺជាចុំណុចមួយចុំននួសរម្ភប់ផដល់ជាគុំនិតកនុងការ 
បដងាីតរដបៀបវារៈ៖ 

 ការង្ករផដលរតូវពភិាកា នងិសដរមច 
 ព័ត៌ម្ភនផដលរតូវជរម្ភប 
 ដពលដវលាសរម្ភប់កចិចរបជុុំ (តាមរដបៀបវារៈនមីួយៗ)។ 
សម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដរចីនជាងមួយភាគបី អាចបផនថម

របធានបទដផេងដទៀតផដលសថិតដៅកនុងអុំណាច និងមុខង្កររបស់រកុមរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់ ដដីមបីដាក់បញ្ចូ លដៅកនុងរដបៀបវារៈននកិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់។ 

ចុំនួនរបជាពលរដឋផដលអាចដាក់ដសនីបញ្ចូ លបញ្ជា ដៅកនុងរដបៀបវារៈនន 
កិចចរបជុុំរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់បាន ម្ភនផចងដៅកនុងបទបញ្ជា នផទកនុងរបស់ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 
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ខ.៣.ការផសពវផាយអុំពីកចិចរបជ ុំដល់សាធារណជន 
កាលបរដិចេទ និងទីកផនលងននកិចចរបជុុំ រតូវផេពវផាយជាសាធារណៈ

ដដាយបទិផាយដៅដលីកាដ រដខៀនព័ត៌ម្ភនឃុុំសង្កា ត់ នងិដៅកផនលងសាធារណៈ 
កនុងភូមទិាុំងអស់ និងមដធោបាយផេពវផាយសមរសបផដលម្ភនដៅមូលដាឋ ន។ 

គ. ការប្រប្ពែឹដនៅននកចិចប្រជុំ 
គ.១.សាជកិរបស់អងគរបជ ុំ 

 សម្ភជិករកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ រតូវចូលរមួរាល់កិចចរបជុុំរកមុរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់ នងិអាចអវតដម្ភនបានលុោះរតាផតម្ភនការអនុញ្ជញ តជា 
មុន។ សម្ភជិករកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនសទិធបិដញ្ចញមតិ នងិ 
និោយដដាយោម នការភ័យខាល ច ការរ ុំខាន ឬការបុំភតិបុំភ័យដឡយី។ 

 របធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ឬរបធានរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់សដីទ ី
រតូវដឹកនាុំរាល់កិចចរបជុុំរកុមរបកឹា។ 

 ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់ នងិបុគគលិកដនទដទៀតរបស់ឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនសទិធ ិ
ចូលរមួកនុងកិចចរបជុុំរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 

 របជាពលរដឋម្ភនសិទធិចូលរមួកិចចរបជុុំរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដលីក 
ផលងផតកចិចរបជុុំសម្ភៃ ត់។ ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់ និងរបជាពលរដឋមិន
រតូវបានអនុញ្ជញ តឱយចូលរមួ ដៅកនុងការដធវីដសចកដសីដរមចចតិដ និង
ការដបាោះដឆ្ន តដឡយី។ 

គ.២.កូរ ុ៉ មផនកចិចរបជ ុំរកមុរបកឹាឃ ុំ សង្កា ត ់  
កិចចរបជុុំរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់អាចរបរពតឹដដៅដៅបាន លុោះរតាណា

ផតម្ភនសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដលីសពីពាក់កណាដ លននសម្ភជិក
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូលចូលរមួដៅកនុងកិចចរបជុុំដនាោះ។ 



២. កចិចការរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 31 

បញ្ជា ក់ ៖ ចុំនួនរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដលីសពីពាក់កណាដ លននសម្ភជកិ
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូលម្ភនដូចខាងដរកាម ៖ 

ចុំននួសម្ភជកិ 
រកមុរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 

ចុំននួសម្ភជកិរកមុរបកឹា 
ឃុុំ សង្កា ត់ចូលរមួោ៉ា ងតចិ 

៥រូប ៣រូប 
៧ រូប ៤រូប 
៩ រូប ៥រូប 

១១ របូ ៦រូប 

គ.៣.សកមមភាពសុំខាន់ៗ នៅកៅ ងកចិចរបជ ុំ 
កិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវរបរពឹតដដៅតាមលុំដាប់លុំដដាយ

ដូចខាងដរកាម ៖ 
១. ពិនិតយកូរ ៉ាុមននកិចចរបជុុំ 
២. ពិនិតយនងិអនុម័តរដបៀបវារៈននកិចចរបជុុំ 
៣. ពិនិតយនងិអនុម័តកុំណត់ដហតុននកិចចរបជុុំដលកីមុន 
៤. ពិភាកាតាមរដបៀបវារៈនីមួយៗ ដូចជាពិនិតយឯកសារ និងលិខតិ 

ដផេងៗផដលបានដាក់ជូនរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ពិនិតយ នងិសដរមច 
៥. បញ្ជា ដផេងដទៀត។ 

គ.៤.ការដកឹន ុំកចិចរបជ ុំ 
របធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវធានាថា កិចចរបជុុំរបរពឹតដដៅកនុង

លកាណៈរបជាធិបដតយយម្ភនសណាដ ប់ធាន ប់លអ និងោម នការរ ុំខាន។ អនកដឹកនាុំ 
កិចចរបជុុំលអរតូវបុំដពញកិចចការមួយចុំននួដូចខាងដរកាម ៖ 

 ធានាថា សម្ភជិកអងគរបជុុំទាុំងអស់ម្ភនសិទធបិដញ្ចញមតិ ដហយីមត ិ
របស់សម្ភជិកម្ភន ក់ៗរតូវបានពិចារណា។ រកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់
រតូវរបកាន់ឥរោិបទឱយបានដូចោន ចុំដពាោះសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ 
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ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 32 

សង្កា ត់ទាុំងអស់ ដទាោះបជីាសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដនាោះ
ម្ភនមតិផ្ទទ ល់ខលួនផបបណាក៏ដដាយ។ 

 ធានាថា ស្ដសដី និងបុរសម្ភនឱកាសដសមីោន កនុងការបដញ្ចញមតិ។ 
 ម្ភនលទធភាពដធវីការរបារស័យទាក់ទងដដាយចាស់លាស់ និង

ោ៉ា ងបុិនរបសពវ។ 
 សរមបសរមួលការពភិាកាដដាយដលីកយកបញ្ជា ដៅកនុងរដបៀបវារៈ 

មកពិនតិយមដងមួយ ដហយីពិភាកាបញ្ជា ដនាោះោ៉ា ងលអិតលអន់។ 
 ដបាោះដឆ្ន តដលីបញ្ជា ណាផដលសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់មិន 

ឯកភាពោន ។ 
 ដរបី របាស់ដពលដវលាផដលម្ភនឱយបានលអដដីមបីកុុំឱយកិចច របជុុំ

ចុំណាយដពលដវលាដរចនីជាងការចាុំបាច់។ 
 ធានាថា របជាពលរដឋផដលបានអដញ្ា ីញចូលរមួដៅកនុងការពភិាកា 

ដលីបញ្ជា ជាក់លាក់ណាមួយ នឹងម្ភនឱកាសសួរសុំណួរ។ 
គ.៥.ការនធវើនសចកដសីនរមច 

សម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់រគប់រូប ម្ភនសិទធិដបាោះដឆ្ន តដៅកនុង
រគប់កិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងអស់។ ការដបាោះដឆ្ន តរតូវដធវដីឡងី
ដដាយការដលីកនដ។ សុំដឡងោុំរទ និងសុំដឡងមិនោុំរទរតូវរបកាសឱយដឹងភាល ម 
ដហយីកត់រតាទុកដៅកនុងកុំណត់ដហតុ។ ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់ បុគគលិក និងអនក 
ដផេងដទៀតផដលចូលរមួរបជុុំ មនិអាចដបាោះដឆ្ន តបានដទ។ 

 ដសចកដីសដរមចននកិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់អាចចាត់ទុកជា 
បានការ លុោះរតាផតដសចកដីសដរមចដនោះ រតូវបានអនុម័តដដាយ 
សុំដឡងដលីសពីពាក់កណាដ លននសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
ទាុំងមូល ជាពិដសសការអនុម័តដលីបញ្ជា  ដូចម្ភនផចងកនុងម្ភរតា 
២២ ននចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់។ 
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ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 33 

 ចុំដពាោះដសចកដីសដរមចដលីកិចចការដផេងពីដនោះ អាចចាត់ទុកជា 
បានការ លុោះរតាផតម្ភនសុំដឡងោុំរទភាគដរចីនននចុំនួនសម្ភជិក 
រកុមរបឹកា ផដលម្ភនវតដម្ភនកនុងអងគរបជុុំ។ 

ឃ. នប្កាយកចិចប្រជុំ  
ឃ.១.កុំណតន់េត របជ ុំ 

ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់រតូវទទួលខុសរតូវកនុងការដធវីកុំណត់ដហតុរបជុុំ
ដដាយពិដរោោះដោបល់ជាមួយរបធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ សម្ភជិក
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រគប់រូប នឹងទទួលបានកុំណត់ដហតុផដលម្ភនចុោះ
ហតថដលខារបស់របធានអងគរបជុុំ ចុំនួន០១ចាប់ម្ភន ក់ដៅកនុងរបជុុំបនាទ ប់។ 

កុំណត់ដហតុរបជុុំរតូវយកចិតដទុកដាក់ដលីចុំណុចមួយចុំនួនដូចខាង 
ដរកាម ៖ 

 កាលបរដិចេទដពលដវលា និងទកីផនលងននកចិចរបជុុំ 
 បញ្ជា ក់អុំពីសម្ភសភាពអនកចូលរមួ រមួទាុំងចុំនួនវតដម្ភន និងអវតដម្ភន 
 រដបៀបវារៈននកិចចរបជុុំ 
 ដសចកដសីដរមច នងិបញ្ជា នានាផដលបានដលីកដឡងីកនុងអងគរបជុុំ 
 ដពលដវលាបទិអងគរបជុុំ 

កុំណត់ដហតុរបជុុំផដល់ផលរបដោជន៍ដូចខាងដរកាម ៖ 
 រកាទុកការដរៀបរាប់ដដាយសដងាប ប៉ាុផនដចាស់លាស់ពីអវផីដលបាន 

ពិភាកា នងិសដរមចដៅកនុងកចិចរបជុុំ 
 ដធវីជាឯកសារសុំអាងដៅដពលដរកាយ 
 អាចរបាប់ឱយដឹងថា ដហតុអវីបានជាដសចកដីសដរមចរតូវបានដធវីដឡងី? 
 អាចរបាប់ព័ត៌ម្ភនអុំពីអនកផដលរតូវបានរបគល់ភារកិចចជូន។ 
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ឃ.២.ការផសពវផាយលទោផលរបជ ុំដល់សាធារណជន 
បនាទ ប់ពីកិចចរបជុុំចប់ភាល ម របធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវចាត់ឱយ 

ដធវីការជូនដុំណឹងដល់សាធារណជនអុំពីដសចកាីសដរមចនានារបស់ខលួន 
ដដាយបិទផាយដៅដលីកាត រព័ត៌ម្ភនឃុុំ សង្កា ត់។ 
ឃ.៣.ការអន វតដនសចកដសីនរមចរបស់អងគរបជ ុំ 

ដសចកដីសដរមចរបស់អងគរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបានអនុវតដ
ដៅកនុងរងវង់ផដនដឃុីុំ សង្កា ត់របស់ខលួនបនាទ ប់ពីបញ្ច ប់កិចចរបជុុំភាល ម។ 

 

២.៦. កិចចគ្បជ្ ុំរណៈកមាា ្កិារផ្ដល់ដោបល់នានា 

 ជាដោលការណ៍ កិចចរបជុុំគណៈកម្ភម ធិការនានារបស់រកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់រតូវអនុវតដដូចកិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ផដរ ប៉ាុផនដម្ភនចុំណុច
ពិដសសមួយចុំនួនដូចខាងដរកាម ៖ 

 រដបៀបវារៈសរម្ភប់កចិចរបជុុំគណៈកម្ភម ធកិារ ៖ រដបៀបវារៈដៅកនុង 
កិចចរបជុុំគណៈកម្ភម ធិការផដល់ដោបល់រតូវដរៀបចុំ ដដាយដសមៀនឃុុំ 
សង្កា ត់ ដដាយម្ភនការពិដរោោះជាមួយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ដហយីរតូវ 
សដរមចដដាយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ និងរបធាន គណៈកម្ភម ធិការ។ 
របសិនដប ី សម្ភជកិគណៈកម្ភម ធិការដរចីនជាងមួយភាគប ី ម្ភន 
បុំណងពភិាកាបញ្ជា ផដលសថិតដៅកនុងការង្កររបស់គណៈកម្ភម ធិការ 
បញ្ជា ដនាោះរតូវដាក់ចូលដៅកនុងរដបៀបវារៈ។ 

 ដសចកដសីដរមចរបស់គណៈកម្ភម ធកិារ ៖ គណៈកម្ភម ធិការរតូវដធវ ី
ការសដរមច ដដាយការរពមដរពៀងឯកភាពោន  តាមរយៈការដលីកនដ 
ចុំដពាោះការដធវីដសចកដសីដរមច។ របសនិដបីមិនម្ភនការរពមដរពៀង 
ឯកភាពោន ដទ គណៈកម្ភម ធិការរតូវដធវីការដបាោះដឆ្ន ត។ គណៈកម្ភម  
ធិការរតូវរាយការណ៍អុំពីដសចកដីសដរមចរបស់ខលួន ជូនរកមុរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់ ឬជូនដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ដូចផដលបានបញ្ជា ក់ដៅកនុង 
តួនាទី នងិភារកចិចរបស់ខលួន។ 
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២.៧. ការដរៀបចុំបទបញ្ជា នផ្ៃកនងុរបស់គ្កុមគ្បឹកាឃ ុំ សង្កា ត់ 
 

 

 

អនុដលាមម្ភរតា២០ ននចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ 
សង្កា ត់បានកុំណត់ថា មុនចាប់ដផតីមការង្កររកុមរបកឹាឃុុំ 
សង្កា ត់នីមួយៗរតូវដរៀបចុំ និងអនុម័តបទបញ្ជា នផទកនុង ដដមីប ី
កុំណត់វធិានទាុំងឡាយសរម្ភប់អងគរបជុុំ និងរដបៀបរបបដធវី
ការង្កររបស់ខលួន។ 

ក. អពំកីារនរៀបចបំទបញ្ជជ នផេកនងុ 
បនាទ ប់ពកីិចចរបជុុំរបកាសសុពលភាពរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ រកុមរបឹកា 

ឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងអស់រតូវចាត់ផចងដរៀបចុំបទបញ្ជា នផទកនុងរបស់ខលួន ដដីមបកីុំណត់ 
វធិានទាុំងឡាយសរម្ភប់កិចចរបជុុំ នងិរដបៀបរបបដធវីការង្កររបស់រកុមរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់ និងគណៈកម្ភម ធិការនានារបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 
បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ រតូវដធវីដឡងីជា ទរមង់ដកីា និង 
ពិភាកា អនុម័តកនុងកិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ោ៉ា ងយូរបុំផុតរយៈដពល 
៣០នថៃ បនាទ ប់ពកីិចចរបជុុំដុំបូង មុននឹង្នដៅអនុវតតកចិចការដផេងដទៀត។ 

 

ខ. ការអនមុែ័បទបញ្ជជ នផេកនងុរបសប់្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែ ់
 ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់រតូវដរៀបចុំដាក់ជូនដសចកតីរពាងបទបញ្ជា នផទកនុង 

របស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដៅដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់របស់ខលួន ដដីមប ី
ដសនីសុុំពនិិតយ និងឯកភាពជាបឋមដលីដសចកតីរពាងដនោះ មុននឹង 
ដាក់ជូនកិចចរបជុុំរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ ដដមីបពីិភាកា និងអនុម័ត 
ដលីដសចកតីរពាងបទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដរៀបចុំកិចចរបជុុំពិភាកា និងអនុម័ត 
បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់ខលួន ដដាយអនុវតតរសបតាមល័កាខ័ណា ដូចម្ភន 
ផចងកនុងម្ភរតា២២ ននចាប់សតីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ 
ផដលកុំណត់ថា ការរបជុុំអនុម័តបទបញ្ជា នផទកនុងដនោះនឹងយកជាការ 
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លុោះរតាផតវតតម្ភនសម្ភជិករកុមរបឹកាម្ភនចុំនួនដលីសពីពាក់ 
កណាត លននសម្ភជកិរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូល ដហយីរតូវបាន 
អនុម័តដដាយសុំដឡងភាគដរចីនដាច់ខាតននសម្ភជិករកុមរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូល។ 

 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់រតូវដធវីកុំណត់ដហតុសតីព ី
កិចចរបជុុំអនុម័តបទបញ្ជា នផទកនុងដនោះឱយចាស់លាស់ នងិរតឹមរតូវ។ 

 ដរកាយពីរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់បានអនុម័តរួចដហីយ ដសមៀនឃុុំ 
សង្កា ត់រតូ វដរៀបចុំដាក់ជូនរបធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ចុោះ 
ហតថដលខា ដលីដីកាសតីពីបទបញ្ជា នផទកនុងរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 

 ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់រតូវថតចមលងផចកជូនរគប់សម្ភជិករកុមរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់ រពមទាុំងរតូវដផាជូីនអភិបាលរាជធានី ដខតត រកុង រសុក 
ខណឌ  និងរកាទុកជាឯកសារកនុងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់សាមី។ 

 កនុងករណីរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ណាអនុម័តបទបញ្ជា នផទកនុងរបស់ 
ខលួនមនិទាន់ដពលដវលាផដលបានកុំណត់ រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដនាោះ 
រតូវអនុវតតតាមគុំរូបទបញ្ជា នផទកនុងផដលបានភាា ប់ជាមួយដសចកតី 
ផណនាុំសតីពីការដរៀបចុំបទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
ដលខ០១៤ សណន ចុោះនថៃទ០ី៨ ផខមិថុនា ឆ្ន ុំ២០១៧ ឬអនុវតត 
តាមបទបញ្ជា នផទកនុងរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ ចាស់ផដលដទីបបញ្ច ប់ 
អាណតិត។ 

គ. ការពនិែិយនែីានកុលូភាពននបទបញ្ជជ នផេកនងុរបសប់្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែ ់
 ដីកាសតីពបីទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ផដលអនុម័ត 

រចួដហយី រតូវថតចមលងចុំននួមួយចាប់ជូនអភបិាលរាជធានី ដខតត 
កនុងរយៈដពលោ៉ា ងយូរ០៥នថៃបនាទ ប់ពីនថៃអនុម័ត ដដីមបីដធវីការ 
ពិនិតយនតីោនុកូលភាព។
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ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 37 

៣. ក្បព័ន្ធក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថឃុ ាំ សង្កក ត់ 

 
 
 

 

 

 

ចាប់សដីពកីាររគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ ៖ 
 ម្ភរតា៧៣ ៖ ឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនធនធានហរិញ្ញវតថុ ថវកិា 

និងរពទយសមបតដិផ្ទទ ល់។ 
 ម្ភរតា៨២  ៖  ឃុុំ សង្កា ត់រតូ វបដងាីតឱយម្ភនរបព័នធ

រគប់រគងតាមដាន និងរតតួពនិិតយហរិញ្ញវតថុរបស់ខលួន។ 

៣.១. គ្បភពចុំណលូឃ ុំ សង្កា ត់ 

របភពចុំណូលឃុុំ សង្កា ត់សុំខាន់ៗម្ភន៣ គឺ ៖ 
 ចុំណូលផ្ទទ ល់ 
 ចុំណូលពីមូលនធិិឃុុំ សង្កា ត់ និង 
 ចុំណូលពីការអនុវតដមុខង្ករជាភាន ក់ង្ករ។ 

ក. ចណូំលផ្ទេ ល ់
ឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនសិទធិទទួលចុំណូលផ្ទទ ល់ ផដលបានមកពីចុំណូល

សារដពីពនធ ចុំណូលមិនផមនសារដពីពនធ និងកនរមដសវាដផេងៗ។ 

បញ្ជា ក ់៖ របដភទ ករមតិ នងិរដបៀបននការរបមូលចុំណូលផ្ទទ ល់ដនោះនឹងរតូវ
កុំណត់កនុងចាប់ដដាយផឡក។ បចចុបបននដនោះ ឃុុំ សង្កា ត់មនិអាចអនុវតដការ
របមូលចុំណូលសារដពីពនធដនោះបានដឡយី ដដាយដហតុថា មនិទាន់ម្ភនចាប់ 
សដីពីការរបមូលចុំណូលដនោះ។ 
ខ. ចណូំលពមីលូនធិឃិុសំង្កា ែ ់

ចុំណូលពីមូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់ គឺជាចុំណូលផដលបានមកពីការដផទរ
ធនធានពីមូលនិធិឃុុំ សង្កា ត់ឱយដៅឃុុំ សង្កា ត់នមីួយៗ ផដលកនុងដនាោះម្ភន
ចុំផណកសរម្ភប់ចុំណាយផផនករដឋបាល នងិចុំណាយផផនកអភវិឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់។ 
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គ. ចណូំលពកីារអនវុែដមខុង្ករជាភាន កង់្ករ 
ចុំណូលកនុងការអនុវតតមុខង្ករជាភាន ក់ង្ករ គជឺាចុំណូលផដលបានមក

ពីការបុំដពញភារកិចចដដាយឃុុំ សង្កា ត់ជុំនសួមុខឱយរកសួង សាថ ប័ន ឬអងគភាព
នានារបស់រដឋ ដៅតាមការរពមដរពៀងោន ។ 

ដរតពីចុំណូលសុំខាន់ៗទាុំងបខីាងដលីដនោះ ឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនចុំណូល
ដផេងៗដទៀតដូចជា ៖ 

 ចុំណូលពីការចូលរមួចុំផណករបស់របជាពលរដឋមូលដាឋ ន 
 ចុំណូលពីអងគការមនិផមនរដាឋ ភិបាលនងិកមមវធិីនានា។ 
ឃុុំ សង្កា ត់រតូវទទួលខុសរតូវចុំដពាោះការរគប់រគងធនធានហិរញ្ញវតថុ  

ថវកិា និងរទពយសមបតដទិាុំងដនោះោ៉ា ងហមត់ចត់ ដដីមបធីានាថា ការដរបីរបាស់
ធនធានរបស់ឃុុំសង្កា ត់ដធវីដឡងីឱយបានរតឹមរតូវ ម្ភនតម្ភល ភាពសនេុំសុំនច 
និងម្ភនរបសិទធភាពខពស់។ 

៣.២. ថវិកាឃ ុំសង្កា ត ់

ថវកិា គជឺាលិខតិគតយុិតដផដលរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនសិទធដិពញ
ដលញកនុងការដរោងចុំណូល ចុំណាយ និងអនុវតដចុំណូល ចុំណាយតាម
ថវកិាដរោង។ 
ក. នោលការណ៍ថវិកាសខំាន់ៗ ននការនរៀបចគំនប្មាងថវិកាឃុសំង្កា ែ ់

 គដរម្ភងថវកិាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដរៀបចុំនិងអនុម័តរបចាុំឆ្ន ុំ(ឆ្ន ុំថវកិា
ចាប់ដផដីមពីនថៃទ០ី១ ផខមករា និងបញ្ច ប់ដៅនថៃទី៣១ ផខធនូ)។ 

 ថវកិារតូវផតតុលយភាព ៖ ផផនការចុំណាយសរុបរតូវផតរា៉ា ប់រង
ដពញដលញដដាយផផនការចុំណូលសរុប។ 

 ថវកិាឃុុំ សង្កា ត់រតូវផតឆលុោះបញ្ជច ុំងចុំណាយជាអាទិភាពរបស់
ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់។ 
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ខ. ការនរៀបច ំការអនមុែ័នងិការបញ្ជជ កទ់ទលួស្ថគ លគ់នប្មាងថវិកា 
 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវធានាថា ដុំដណីរការននការដរៀបចុំថវកិាម្ភន

ការចូលរមួពីរបជាពលរដឋមូលដាឋ ន។ 
 គណៈកម្ភម ធកិារកសាងផផនការ និងថវកិាជួយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់

កនុងការដរៀបចុំគដរម្ភងថវកិាឃុុំ សង្កា ត់។ 
 រកុមរបឹកាឃុុំ ពិនិតយនិងអនុម័តគដរម្ភងថវកិាឃុុំ រួចបញ្ាូ នដៅ

អភិបាលដខតតដដីមបីរតួតពិនិតយអនុដលាមភាព និងបញ្ជា ក់ទទួល
សាគ ល់ដលគីដរម្ភងថវកិាដនោះ។ 

 រកុមរបឹកាសង្កា ត់ចុំណុោះរកុងពិនិតយ និងអនុម័តគដរម្ភងថវកិា 
សង្កា ត់ រួចបញ្ាូ នដៅអភិបាលរកុងដដីមបីបញ្ចូ លជាមួយគដរម្ភង
ថវកិារកុង។ 

 រកុមរបឹកាសង្កា ត់ចុំណុោះរាជធានីពិនតិយ នងិអនុម័តគដរម្ភងថវកិា
សង្កា ត់រចួបញ្ាូ នដៅអភបិាលរាជធានី ដដមីបបីញ្ចូ លជាមយួគដរម្ភង 
ថវកិារាជធាន។ី 

 អភិបាលដខតដរតូវរតួតពិនិតយអនុដលាមភាព និងបញ្ជា ក់ទទួល
សាគ ល់ដលគីដរម្ភងថវកិារបស់ឃុុំ។ 

 អភិបាលដខតដរតូវរតួតពិនិតយអនុដលាមភាព និងបញ្ជា ក់ទទួល
សាគ ល់ដលគីដរម្ភងថវកិារបស់រកុងផដលម្ភនបញ្ចូ លថវកិាសង្កា ត់។ 

 រកសួងដសដឋកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ រតូវរតួតពិនិតយអនុដលាមភាព និង
បញ្ជា ក់ទទួលសាគ ល់ដលីគដរម្ភងថវកិារបស់រាជធានី ផដលម្ភន 
បញ្ចូ លថវកិាសង្កា ត់ចុំណុោះរាជធានី។ 
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គ. ការអនវុែដថវិកាឃុសំង្កា ែ ់

 ការផកតរមវូថវកិា ៖ ថវកិាឃុុំ សង្កា ត់អាចនឹងផកតរមូវកនុងឆ្ន ុំថវកិា 
ដដាយសារម្ភនការផ្ទល ស់បដូរសភាពការណ៍ដសដឋកិចច នងិហរិញ្ញវតថុ 
ផដលជោះឥទធិពលដល់ការពោករណ៍ដុំបូងននចុំណូល និងចុំណាយ។ 

 ការកុំណត់តនមលនិងរបមូលចុំណូល ៖ ចុំណូលផ្ទទ ល់របស់ឃុុំ 
សង្កា ត់រតូវកុំណត់ នងិរបមូលតាមបទបបញ្ញតិតចាប់ដដាយផឡក។ 

 ខបួននការចុំណាយ ៖ រមួម្ភន ការសនោចុំណាយ ការជរមោះបញ្ា ី 
ការដចញអាណតដិដបកីរបាក់ នងិការទូទាត់ ដូចផដលបានបញ្ជា ក់កនុង
របកាសផណនាុំសដីពនីីតិវធិចីុំណាយ និងលទធកមមរបស់ឃុុំ សង្កា ត់។ 

 របាយការណ៍អុំពលីទធផលននការអនុវតដថវកិា ៖ ឃុុំ សង្កា ត់រតូវដធវី
របាយការណ៍សដីពីការអនុវតដថវកិាតាមរបតទិិន និងនីតិវធិីផដលបានបញ្ជា ក់
កនុងរបកាសផណនាុំសដីពរីបព័នធទូទាត់ នងិគណដនយយរបស់ឃុុំសង្កា ត់។ 

 ការបទិបញ្ា ីថវកិា ៖ 
 ដៅដុំណាច់ឆ្ន ុំថវកិាឃុុំ សង្កា ត់រតូវបិទបញ្ា ីថវកិា។ 
 គណដនយយករឃុុំ សង្កា ត់រតូវដរៀបចុំរបាយការណ៍បិទបញ្ា ី

គណដនយយជូនដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់។ 
 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ពិនិតយ និងអនុម័តរបាយការណ៍បិទបញ្ា ី

គណដនយយ។ 
 អភិបាលរាជធានី ដខតដពិនិតយ និងបញ្ជា ក់ទទួលសាគ ល់ដលី

ដសចកដសីដរមចសដពីីការបទិបញ្ា ីថវកិា។ 
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៣.៣. គ្បព័នធទូទាត់និងរណដនយយឃ ុំ សង្កា ត ់

ក. នោលការណ៍ទនូៅ 

 ឃុុំ សង្កា ត់រតូវដបីកគណនីរបាក់បដញ្ញីដៅរតនាោររាជធានី ដខតដ។ 
 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ជាអាណាប័ក និងម្ភនសិទធិដពញដលញដលីការ

របមូល ឬការទទលួចុំណូល ការអនុវតដចុំណាយ នងិការដចញអា
ណតដដិបីករបាក់ ដដាយផផអកដលីថវកិាផដលបានអនុម័ត។ 

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់អាចដផទរសិទធិកនុងការសដរមចដលីថវកិាដៅឱយជុំទប់
ដៅសង្កា ត់រងរបស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់។ ការដផទរសិទធជិាអាណាប័ក 
ដនោះ រតូវដធវីសកមមភាពដដាយសថិតដៅកនុងការទទលួខុសរតវូ និង
រតួតពិនតិយរបស់ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់។ 

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ និងអនកទទួលសិទធិរតូវផតតមាល់គុំរូហតថដលខា
ជាផលូវការដៅរតនាោររាជធាន ីដខតដ។ 

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ អនកទទលួសិទធិ នងិបុគគលិករដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់
ជាទូដៅ មិនរតូវបានអនុញ្ជញ តឱយកាន់កាប់មូលនិធិ ឬដធវកីារទូទាត់
ចុំណាយ ដលីកផលងផតកនុងករណីទូទាត់រជាដទយយបុដររបទាន និង
ចុំណូលផដលរបមូលបានដដាយភាន ក់ង្កររបមូលចុំណូល។ 

 សិទធិបញ្ជា ចុំណាយ និងការទូទាត់មិនរតូវរបគល់ឱយមនុសេផតម្ភន ក់
បានដឡយី។ 

 រតនាោររាជធានី ដខតដបុំដពញមុខង្ករជាគណដនយយករឃុុំ សង្កា ត់។ 

ខ. ប្រពន័ធទទូែ ់
 ការទូទាត់ផ្ទទ ល់ ជាការទូទាត់តាមរយៈរតនាោររាជធានី ដខតដ។ 
 ការទូទាត់តាមរយៈរជាដទយយបុដររបទាន ៖ ចុំនួនទឹករបាក់សរម្ភប់

មួយដោលការណ៍ចុំណាយ ឬមួយប័ណណចុំណាយននរជាដទយយបុដរ
របទានោ៉ា ងដរចីនបុំផុតរតឹម៥០០.០០០ដរៀល(របាុំរយពាន់ដរៀល)។ 
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គ. ប្រពន័ធគណននយយ 
 គណដនយយហរិញ្ញវតថុ ៖ គណដនយយករដៅរតនាោររាជធាន ីដខតដ

ម្ភនភារកិចចអនុវតដគណដនយយហិរញ្ញវតថុ។ គណដនយយហរិញ្ញវតថុ 
គឺជាកិចចបញ្ា ីការរាល់ចុំណូល ចុំណាយដៅកនុងរបព័នធគណដនយយ 

 គណដនយយថវកិា ៖ ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ម្ភនភារកចិចទទលួខុសរតូវ
កនុងការអនុវតដគណដនយយថវកិា។ គណដនយយថវកិា គឺជាការ
តាមដាន និងរាយការណ៍អុំពកីារអនុវតតចុំណូល ចុំណាយ ថវកិា
ផដលម្ភនអនុម័ត។ 

៣.៤. របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថឃុ ុំសង្កា ត ់

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុឃុុំ សង្កា ត់ម្ភន៣របដភទ ៖ 
 របាយការណ៍សដីពចីុំណូលចុំណាយថវកិារបចាុំផខ 
 របាយការណ៍សដីពចីុំណូលចុំណាយថវកិារបចាុំឆម្ភស 
 របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុរបចាុំឆ្ន ុំ។ 

៣.៥. កិចចលទធកមាឃ ុំសង្កា ត ់

កចិចលទធកមម គឺជាដុំដណីរការលទធកមមចាប់ពីដពលដរៀបចុំឯកសារដដញ
នថលរហូតដល់ដពលទទួលបានទុំនិញ សុំណង់ ឬដសវាកមម។ លទធកមម សុំដៅ
ដល់ការទញិ ឬការរកបាននូវទុំនិញ សុំណង់ ឬដសវាកមមតាមរយៈវធិីសាស្ដសត 
ផដលបានកុំណត់។ 
ក. នោលការណ៍សខំាន់ៗ ននកចិចលទធកមា 

 លទធកមមសុំណង់ លទធកមមដសវាកមម និងលទធកមមទុំនញិរតូវអនុវតដ
កនុងលកាណៈមួយផដលម្ភនតម្ភល ភាពរបសិទធភាព នងិសនេុំសុំនច
បុំផុតតាមផដលអាចដធវីដៅបានដដាយធានាគុណភាព 
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 អនកទទលួការ អនកផតល់ដសវាកមម នងិអនកផគត់ផគង់រតូវបានផដល់ឱ
កាសដសមីៗោន ដដីមបីចូលរួមដៅកនុងដុំដណីរការដដញនថលដរកាមល័កា
ខ័ណឌ យុតតិធម៌និងដសមីភាព 

 លទធផលននការដដញនថលរតូវផេពវផាយជាសាធារណៈ។ 
ខ. សមាសភាពគណៈកមាការលទធកមា 

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់   ជារបធាន 
 សម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់០២រូប ជាសម្ភជកិ 
ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់បុំដពញតួនាទីជាដលខាធិការឱយគណៈកមមការ

លទធកមមឃុុំ សង្កា ត់។ 
គ. វិធសី្ថស្ដសដលទធកមា 

 ការដដញនថលដដាយរបកួតរបផជងជាចុំហ(ជាសាធារណៈ) 
 ការសទង់តនមលកនុងរសុក 
 ការទិញផ្ទទ ល់ ឬការចុោះកចិចសនោផ្ទទ ល់(ការចរចាតនមលផ្ទទ ល់)។ 

៣.៦. ការទូទាត ់

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់មិនរតូវដធវកីារទូទាត់ឱយអនកទទលួការ ឬអនកផតល់
ដសវាកមម ឬអនកផគត់ផគង់ជាមុនដឡយី។ 

 ការទូទាត់រតូវដធវី ដឡីង ផតដៅដពលណាផដលទុំនិញរតូវបាន
របគល់ទទួលរតមឹរតូវ និងការង្ករសុំណង់ និងការង្ករដសវាកមម
រតូវបានបុំដពញរតឹមរតូវដៅតាមល័កាខ័ណឌ ផដលម្ភនផចងកនុង
កិចចសនោ។ 

 
 

{Y| 



៤. របព័នោកសាងបផនការឃ ុំ សង្កា ត់ 
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៤. ក្បព័ន្ធរសាងខទន្ការឃ ាំ សង្កក ត់ 

 
 

 
 

 

ចាប់សដីពកីាររគប់រគងរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ ម្ភរតា៦០ ផចង 
ថា រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតវូដរៀបចុំ អនុម័ត នងិអនុវតដ
ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ កនុងដោលបុំណងកុំណត់នូវ 
ទសេនវស័ិយកមមវធិ ីនិងកិចចអភិវឌឍឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 

ផផនការឃុុំ សង្កា ត់រមួម្ភនផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ នងិកមមវធិវីនិិ 
ដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិឃុុំ សង្កា ត់។ 
៤.១. ដោលការណ៍សុំខាន់ៗននការកសាងផផ្នការឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការកសាងផផនការឃុុំ សង្កា ត់រតូវផផអកតាមដោលការណ៍សុំខាន់ៗ 
ដូចខាងដរកាម ៖  

 ការផចករ ុំផលកព័ត៌ម្ភន ៖ កនុងដុំដណីរការកសាងផផនការរតូវម្ភន 
ការផចករ ុំផលកព័ត៌ម្ភនរវាងរដឋបាលថាន ក់ដផេងៗោន រវាងរបជាពលរដឋ 
រវាងការោិល័យ អងគភាព អងគការជាតិ អនដរជាតិ និងនដគូនានា 
រពមទាុំងវស័ិយឯកជន ផដលម្ភនដៅកនុងផដនសមតថកិចចរបស់
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។  

 តម្ភល ភាព ៖ ការកសាងផផនការរតូវដធវីដឡីងរសបតាមផបបបទ 
នីតិវធីិ ដោលការណ៍ផណនាុំ មិនម្ភនការលាក់ដលៀម រគប់អនក
ពាក់ព័នធបានចូលរួមកនុងដុំដណីរការដធវីដសចកតីសដរមចចិតដនានា 
ដហីយព័ត៌ម្ភនជុុំវញិការដធវីដសចកដីសដរមចចិតដដនោះ រតូវបានផេពវ
ផាយជាសាធារណៈ។  

 សងគតភិាព នងិសុខដុមនយីកមម ៖ ផផនការរតូវដរៀបចុំដឡងីម្ភន
លុំដាប់លុំដដាយរតឹមរតូវ សុសីង្កវ ក់ និងម្ភនលកាណៈសមរសប
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សរម្ភប់រគប់អនកពាក់ព័នធដៅកនុងផដនសមតថកិចចរកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់។ ផផនការឃុុំ សង្កា ត់រតូវរសបដៅនឹងដោលនដោបាយ 
ជាតិ ផផនការយុទធសាស្ដសដអភិវឌឍន៍ជាតិ ផផនការអភិវឌឍន៍រាជធាន ី
ដខតដ និងផផនការអភិវឌឍន៍រកុង រសុក។    

 ការចូលរមួពដិរោោះដោបល់ជាទូដៅ ៖ កនុងដុំដណីរការកសាង
ផផនការ រតូវម្ភនការពិដរោោះដោបល់ជាមួយរបជាពលរដឋ និងអនក 
ពាក់ព័នធនានាដៅកនុងផដនសមតថកិចចរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។  

 ការដឆលយីតបនងឹតរមវូការ ៖ ផផនការឃុុំ សង្កា ត់ ពិដសសចកាុវស័ិយ 
ដោលបុំណង ដោលដៅ យុទធសាស្ដសដអភិវឌឍន៍ ឬគដរម្ភងវនិិដោគ 
រតូវផតដឆលីយតបដៅនឹងតរមូវការជាអាទិភាពរបស់របជាពលរដឋ
ដៅកនុងផដនសមតថកិចចរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 

 គណដនយយភាពតាមផបបរបជាធបិដតយយ ៖ កនុងដុំដណីរការកសាង
និងអនុវតតផផនការ រតូវម្ភនគណដនយយភាពចុំដពាោះរបជាពលរដឋ
ដៅកនុងផដនសមតថកិចចរកុមរបឹកា ដដាយរកុមរបឹកា និងគណៈ
កម្ភម ធិការកសាងផផនការនិងថវកិាឃុុំ សង្កា ត់(គ.ផ.ថ) រតូវដធវី
ដសចកតសីដរមចអុំពីការអភិវឌឍមូលដាឋ នដដាយឈរដលតីរមូវការជា 
អាទិភាពរបស់របជាពលរដឋ នងិរតូវផតល់ព័ត៌ម្ភនជូនរបជាពលរដឋ
អុំ ពី ដហតុផលននការ ដធវី ដសចកតីស ដរមចរបស់ខលួ ន  ចុំ ដពាោះ  
ការអភិវឌឍមូលដាឋ នទាុំងដនាោះ រពមទាុំងទទួលខុសរតូវចុំដពាោះ
របជាពលរដឋអុំពីការសដរមចរបស់ខលួន រមួទាុំងផលវបិាកផដលដកីត 
ដឡងីពីការសដរមចទាុំងដនោះ។  

 របសទិធភាព នងិសុរកតឹភាពដសដឋកចិច នងិសងគម ៖ កនុងដុំដណីរការ
កសាង និងអនុវតតផផនការរតូវធានានូវរបសទិធភាព និងរតូវចូលរមួ
ចុំផណកជុំរុញការអភិវឌឍដសដឋកិចច នងិសងគមដៅកនុងផដនសមតថកិចច
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របស់រកុមរបឹកា។ ដដីមបីធានាឱយម្ភនរបសិទធភាព ចាុំបាច់រតូវ
កុំណត់ឱយបាននូវតរមូវការផដលម្ភនអាទិភាពខពស់បុំផុត និងរតូវ
សដរមចដរបីរបាស់ធនធានសរម្ភប់ដឆលីយតបចុំដពាោះតរមូវការជា 
អាទិភាពទាុំងដនោះ របកបដដាយសនេុំសុំនចខពស់ ដដាយរតូវដធវោី៉ា ង
ណាឱយការចុំណាយតិចបុំផុត និងទទួលផលបានដរចីនបុំផុតតាម 
ផដលអាចដធវីបាន។ 

 ការធានាចរីភាពធនធានធមមជាត ិ នងិបរសិាថ ន ៖ កនុងដុំដណីរការ
កសាង នងិអនុវតដផផនការឃុុំ សង្កា ត់រតូវចូលរមួចុំផណកកនុងការ
ការពារធនធានធមមជាតិ និងបរសិាថ ន សុំដៅធានាបាននូវនិរនដរភាព 
ធនធានធមមជាតិ និងបរសិាថ ន ដពាលគឺមិនបងាឱយម្ភនផលប៉ាោះពាល់ 
ជាអវជិាម្ភនដល់ធនធានធមមជាតិ និងបរសិាថ នកនុងឃុុំ សង្កា ត់ដឡយី។  

 ការធានាសមធម៌ ៖ កនុងដុំដណីរការកសាង និងអនុវតដផផនការឃុុំ 
សង្កា ត់រតូវធានាឱយម្ភនការចូលរមួ និងផដល់ផលរបដោជន៍ដល់ 
រគប់អនកពាក់ព័នធទាុំងអស់ ពិដសសស្ដសដ ី កុម្ភរ ជនរកីរក ជនពិការ 
រកុមជនភាគតិច និងជនង្កយរងដរោោះផដលម្ភនដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់។  

៤.២. អតថនយ័ននផផ្នការអភិវឌ្ឍន ៍និងកមាវិ្ី វនិិដោរបីនន ុំរកកិលឃ ុំ  សង្កា ត់ 

ក. តផនការអភវិឌ្ឍនឃ៍ុ ំសង្កា ែ ់ 
ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនរយៈដពលរបាុំឆ្ន ុំ ដូចអាណតិតរកមុ 

របឹកាផដរ។ ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ គឺជាមដធោបាយោ៉ា ងសុំខាន់ 
របស់រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ផដលរតូវដរបី របាស់សរម្ភប់កុំណត់អុំពីបញ្ជា  
តរមូវការ និងយុទធសាស្ដសតនានា ដដីមបីដដាោះរសាយបញ្ជា ទាុំងដនាោះ សុំដៅ 
ដឆលីយតបដៅនឹងតរមូវការជាអាទិភាពរបស់របជាពលរដឋឱយម្ភនរបសិទធភាព។ 
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ខ. កមាវិធវិីននិោគបឆី្ន រំកំលិឃុ ំសង្កា ែ ់
កមមវធិី វនិិ ដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ គឺជាការដធវីឱយខលឹមសារនន 

ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ដៅជាគដរម្ភងសកមមភាព ឬដសវាកមមជាក់ 
ផសតង ដដាយម្ភនភាា ប់នូវចុំណាយមូលនិធ ិ សុំដៅដលីកកមពស់ការផតល់ដសវា 
សាធារណៈ និងកចិចអភិវឌឍន៍សរម្ភប់រយៈដពលបឆី្ន ុំ។ កមមវធិីវនិិដោគដនោះ 
រតូវដធវីបចចុបបននភាពជាដរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ 

៤.៣. តួនាទ ីនិងភារកិចចរបស់អនកពាកព់័នឋ 

យនតការ ផដលទទួលខុសរតូវកនុងការដរៀបចុំ និងកសាងផផនការ
អភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ គឺ ៖ 

ក. ប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែ ់ 
 ពិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំ

រ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ ដដាយធានាឱយម្ភនភាពរគប់រជុងដរជាយ និង
ដឆលីយតបនងឹដសចកតីរតូវការរបស់របជាពលរដឋពិដសស ស្ដសត ី កុម្ភរ 
ជនពិការ យុវជន និងជនង្កយរងដរោោះ ជាដដីម។     

 ពិនិតយ និងអនុម័តរាល់ការដធវីវដិសាធនកមមផផនការអភិវឌឍន៍ និង 
កមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិឃុុំ សង្កា ត់  

 តាមដាន និងវាយតនមលអុំពលីទធផលននការសដរមចបាននូវផផនការ 
អភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់។ 

ខ. នមឃុ ំនៅសង្កា ែ ់ 
 ដឹកនាុំការរបមូលទនិនន័យភូមិ ឃុុំ សង្កា ត់ 
 ដឹកនាុំការង្ករកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំ 

រ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់  
 ដាក់ដសចកតីរពាងផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិល

ឃុុំ សង្កា ត់ ជូនដៅរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ដដីមបពីិនិតយ និងអនុម័ត។ 



៤. របព័នោកសាងបផនការឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 48 

គ. គណៈកមាា ធកិារកស្ថងតផនការ នងិថវិកាឃុ ំសង្កា ែ(់គ.ផ.ថ) 
 ជួយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ កនុងការដរៀបចុំ និងកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ 

និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ដដាយអនុវតតតាមផបបបទ 
នីតិវធិីដូចម្ភនកុំណត់កនុងដសចកតីផណនាុំបដចចកដទសសតពីីការដរៀបចុំ 
និងកសាងផផនការអភវិឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ និងដសចកតីផណនាុំសតីព ី
ការដរៀបចុំ និងកសាងកមមវធិវីនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ និងសង្កា ត់។   

 យនតការទាុំងបីខាងដលី គឺជាយនតការសនូលកនុងការចូលរួម និង
ទទួលខុសរតូវផ្ទទ ល់ដលីការដរៀបចុំ និងកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ នងិកមមវធិី
វនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់។ ដដីមបីធានាឱយផផនការអភិវឌឍន៍ និង
កមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនគុណភាព ចាុំបាច់រតូវម្ភនយនតការ
ោុំរទ ផដលរមួម្ភន ៖ 

ឃ. គណៈកមាា ធកិារទទលួបនេកុកចិចការនារ ីនងិកមុារឃុ ំសង្កា ែ(់គ.ក.ន.ក)  
 ជួយរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ កនុងការរបមូល វភិាគព័ត៌ម្ភន ទនិនន័យ

ពាក់ព័នធនឹងបញ្ជា  តរមូវការរបស់នារ ីនិងកុម្ភរ ដដីមបដីាក់បញ្ចូ ល 
កនុងផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិដិោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ 

 ទាក់ទាញការោុំរទ ដដីមបីឱយអនកពាក់ព័នធនានា ពិ ដសសស្ដសតី  
ជនពិការ យុវវយ័ នងិជនង្កយរងដរោោះនានាបានចូលរមួកនុងការ
ដធវីដសចកតសីដរមចចិតតដលកីារអភិវឌឍមូលដាឋ ន 

 ចូលរួមផតល់ព័ត៌ម្ភន និងជុំរុញឱយម្ភនការយកចិតតទុកដាក់ដលី
បញ្ជា ស្ដសតី កុម្ភរ និងជនង្កយរងដរោោះនានាផដលម្ភនកនុងផដន
សមតថកិចចខលួនដៅកនុងដុំដណីរការកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ 

 សហការបុំដពញការង្ករតាមសុំណូមពរពីគ.ផ.ថ ដដីមបីកសាង
ផផនការអភិវឌឍន៍ នងិកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់។ 



៤. របព័នោកសាងបផនការឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 49 

ង. មនេរីតផនការរាជធាន ីនខែត 
 ោុំរទបដចចកដទសកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិដិោគប ី

ឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ ដូចជា ការង្កររសង់ទិននន័យពីមូលដាឋ នភូម ិ
ឃុុំ សង្កា ត់ ការង្ករចងរកងករមងព័ត៌ម្ភនសាថ នភាពឃុុំ សង្កា ត់ 
របចាុំឆ្ន ុំ ឯកសារពិនទុវស័ិយ នងិព័ត៌ម្ភនដផេងៗដទៀត។ 

 សហការជាមយួមណឌ លអភិវឌឍន៍ធនធានមនុសេរាជធាន ី ដខតត 
និងទីចាត់ការផផនការនិងវនិិដោគរាជធានី ដខតតកនុងការបណតុ ោះ
បណាត លអុំពីបដចចកដទសកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិ ិ
ដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ ការដរបីរបាស់ទិននន័យ និងបដចចកដទស 
តាមដាន និងវាយតនមលលទធផលអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ និង
កមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិឃុុំ សង្កា ត់។ 

 សហការផតល់ការោុំរទបដចចកដទសអុំពីការកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ 
និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ និងការតាមដាន នងិ 
វាយតនមលលទធផលននការអនុវតតផផនការអភវិឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគ 
បីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ដល់សម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដសមៀន 
និងបុគគលិកសុំខាន់ៗរបស់ឃុុំ សង្កា ត់ តាមសុំដណីពីអនកពាក់ព័នធ។ 

ច. ទចីាែក់ារតផនការ នងិវិននិោគរាជធាន ីនខែត  
 ផតល់ការបណតុ ោះបណាត លដល់សម្ភជិករកមុរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ គ.ផ.ថ 

និងអនកពាក់ព័នធអុំពីនីតិវធីិកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធីិ
វនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ ដដាយម្ភនកិចចសហការជាមួយ
មណឌ លអភិវឌឍន៍ធនធានមនុសេរាជធានី ដខតត មនទីរផផនការរាជ
ធានី ដខតត និងឬអងគភាពជុំនាញ កនុងករណីចាុំបាច់ 

 ជុំរុញ និងោុំរទការរបមូល និងរកាដសៀវដៅផផនការអភិវឌឍន៍ 
និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ទុកជាឯកសារ 



៤. របព័នោកសាងបផនការឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 50 

 ជួយរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់កនុងការដរៀបចុំនិងការអនុវតតផផនការ
អភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ តាមដាន និង
វាយតនមលអុំពីលទធផលននការអនុវតតផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធីិ 
វនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិឃុុំ សង្កា ត់។ 

ឆ. ការោិលយ័តផនការ នងិោបំ្ទឃុ ំសង្កា ែ ់ ឬការោិលយ័តផនការ នងិអភវិឌ្ឍន ៍ 
 ជួយរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់កនុងការវភិាគ វាយតនមល និងដរៀបចុំ

ផផនការអភិវឌឍន៍ នងិកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់  
 ជួយទីចាត់ការផផនការ និងវនិិដោគរាជធាន ី ដខតត ដដីមបពីិនិតយ 

និងដលីកដោបល់ជូនអភិបាលរាជធានី ដខតដ អុំពកីារដធវីអនុដលាម
ភាពផផនការអភវិឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់  

 ជួយអភិបាលរកុង(សង្កា ត់កនុងរកុង)អុំពីការដធវីអនុដលាមភាព
ផផនការអភិវឌឍន៍សង្កា ត់  

 សរមបសរមលួ នងិរបមូលឯកសារ ដដីមបបីញ្ាូ នដៅអងគភាពពាក់ព័នធ 
 សិកា វាយតនមល និងដលីកដោបល់អុំពីសមតថភាពរបស់រកុមរបឹកា 

ឃុុំ សង្កា ត់ និងតរមូវការោុំរទនានា  
 ជួយរកុមរបឹកាឃុុំសង្កា ត់កនុងការដដាោះរសាយសុំដណី សុំណូមពរ 

និងបញ្ជា របឈមនានារបស់ឃុុំ សង្កា ត់  
 ោុំរទរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់កនុងការដរៀបចុំការកសាង និងការអនុវតដ 

ផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់។ 

ជ. ការោិលយ័តផនការប្កងុ ប្សកុ ខណឌ   
 ជួយសរមបសរមួល និងជុំរុញអាជាា ធរភូមិ ឃុុំ សង្កា ត់ កនុងការ

រសង់ទិននន័យមូលដាឋ នភូម ិឃុុំ សង្កា ត់ 
 ជួយ គ.ផ.ថ កនុងការវភិាគព័ត៌ម្ភនសាថ នភាព និងពិនទុ វស័ិយ 

ទិននន័យភូមិ ឃុុំ សង្កា ត់។ 



៤. របព័នោកសាងបផនការឃ ុំ សង្កា ត់ 
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ឈ. មនេរីជំនាញ នងិអងគភាពពាកព់ន័ធនានាថ្នន ករ់ាជធាន ីនខែត 
 ទទួលខុសរតូវផតល់ជុំនួយបដចចកដទសផដលពាក់ព័នធនឹងជុំនាញ

របស់ខលួនដល់ការដរៀបចុំ និងកសាងផផនការអភវិឌឍន៍ និងកមមវធិ ី
វនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ ដូចជា ដយនឌ័រ ការផរបរបួល 
អាកាសធាតុ ការរគប់រគងអាវុធយុទធភ័ណឌ មិនទាន់ផទុោះផដលសល់ព ី
សស្ដង្កគ ម ពិការភាព។ល។ 

ញ. អងគការសងគមសុវិីល វិសយ័ឯកជន នងិអនកពាកព់ន័ធនានា 

 ចូលរមួជាតុំណាងឱយផលរបដោជន៍របស់សហគមន៍មូលដាឋ ន នងិ 
អនកពាក់ព័នធណាមួយជាក់លាក់ ដូចជាតុំណាងឱយស្ដសតី កុម្ភរ 
យុវជន ជនរកីរក ជនជាតិដដមីភាគតចិ។ល។ 

 ចូលរួមផតល់ចុំដណោះដឹង និងគុំនិតដផេងៗកនុងការដរៀបចុំផផនការ
អភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ 

 ចូលរួមកនុងការពិភាកា និងពិដរោោះដោបល់នានាផដលពាក់ព័នធ
នឹងដុំដណីរការកសាងផផនការអភិវឌឍន៍និងកមមវធីិវនិិដោគបីឆ្ន ុំ
រ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់។ 

ដ. ប្រជាពលរដឋ  
កនុងដុំដណីរការកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំ 

រ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ របជាពលរដឋកនុងឃុុំ សង្កា ត់ រតូវចូលរមួកនុងកិចចរបជុុំពិដរោោះ
ដោបល់ ដដីមបីកុំណត់បញ្ជា  និងតរមូវការអាទិភាពនានាកនុងសហគមន៍ 
និងមូលដាឋ នខលួនដៅតាមសាថ នភាពជាក់ផសតងរបស់សាមីខលួននីមួយៗ។ 
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៤.៤. ដ្ុំដណើរការដរៀបចុំ និងកសាងផផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំ សង្កា ត ់

ដុំដណីរការដរៀបចុំ និងកសាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ម្ភន៣
ជុំហាន គឺ ៖ 

 ជុំហានទ១ី ៖ ការវភិាគសាថ នភាព នងិការកុំណត់តរមូវការ
 អភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ 

 ជុំហានទ២ី ៖ ការដរៀបចុំ និងចងរកងដសចកតរីពាងផផនការ
 អភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ 

 ជុំហានទី៣ ៖ ការពិនិតយ អនុម័ត និងផេពវផាយផផនការ
 អភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ 

 

ជំហានទ១ី ៖ ការវិភាគស្ថា នភាព នងិការកណំែែ់ប្មវូការអភវិឌ្ឍនឃ៍ុ ំសង្កា ែ ់
ក. របជ ុំនៅឃ ុំ សង្កា តន់លើកទី ១ 

 គ.ផ.ថ ជួបរបជុុំដៅឃុុំ សង្កា ត់ ដដីមបីដធវីការវភិាគទិននន័យភូមិ 
ទិននន័យឃុុំ សង្កា ត់ ឯកសារព័ត៌ម្ភនសាថ នភាពឃុុំ សង្កា ត់ និង
ទិននន័យ ឬព័ត៌ម្ភន ឬដរបីឧបករណ៍វភិាគដផេងៗកនុងការកុំណត់
អុំពីបញ្ជា  ទីតាុំងននបញ្ជា  មូលដហតុននបញ្ជា  តរមូ វការ និង  
ដុំដណាោះរសាយ។ កិចចរបជុុំដនោះ អាចវភិាគសាថ នភាព ឬបញ្ជា នានា 
ផដលឃុុំ សង្កា ត់កុំពុងជបួរបទោះ។ 

 គ.ផ.ថ រសង់បញ្ជា  ទតីាុំងននបញ្ជា  មូលដហតុននបញ្ជា  តរមូវការ 
និងដុំដណាោះរសាយទាុំងដនោះ ចូលកនុងតារាង១.១.បញ្ជា  តរមវូការ 
នងិដុំដណាោះរសាយ តាមលុំដាប់អាទិភាព។ 

ខ. របជ ុំនៅតាមភូម ិ
 តុំណាងភូមិផដលជាសម្ភជិក គ.ផ.ថ រសង់បញ្ជា  ទតីាុំងននបញ្ជា  

មូលដហតុននបញ្ជា  តរមូវការ និងដុំដណាោះរសាយទាុំងឡាយផដល
ពាក់ព័នធនឹងភូមិរបស់ខលួនដចញពតីារាង១.១ សរម្ភប់របជុុំពិភាកា
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ជាមួយរបជាពលរដឋដៅកនុងភូមិរបស់ខលួន។  
 ដៅកនុងការរបជុុំតាមភូមិដនោះ តុំណាង គ.ផ.ថ រតូវ ៖ 

- បង្កា ញអុំពបីញ្ជា  ទីតាុំងននបញ្ជា  មូលដហតុននបញ្ជា  តរមវូការ 
និងដុំដណាោះរសាយដល់របជាពលរដឋផដលបានចូលរមួ 

- ពិភាកា នងិដធវីសុពលភាពបញ្ជា  ទីតាុំងននបញ្ជា  មូលដហតុនន 
បញ្ជា  តរមូវការ និងដុំដណាោះរសាយទាុំងដនោះ 

- ផបងផចកអនកចូលរមួជារកមុ ដដីមបពីិភាកា និងកុំណត់អុំពីបញ្ជា  
ទីតាុំងននបញ្ជា  មូលដហតុននបញ្ជា  តរមូវការ ឧបសគគ និង 
ដុំដណាោះរសាយបផនថម 

គ. របជ ុំនៅឃ ុំ សង្កា តន់លើកទី ២ 
 បនាទ ប់ពបីញ្ច ប់ការរបជុុំតាមភូមិ គ.ផ.ថ ជួបរបជុុំដៅឃុុំ សង្កា ត់

ដដីមបបូីកសរុបបញ្ជា  ទីតាុំងននបញ្ជា  មូលដហតុននបញ្ជា  តរមូវការ នងិ 
ដុំដណាោះរសាយផដលបានមកពីបណាដ ភូមិនានា។ កនុងការបូកសរុប 
ដនោះ គ.ផ.ថ រតូវពិនតិយ និងបនេុោីន នូវរាល់បញ្ជា  តរមូវការនានា 
របស់របជាពលរដឋ តាមភូមនិីមួយៗទូទាុំងឃុុំ សង្កា ត់។ 

 គ.ផ.ថ រសង់លទធផលននការពិនិតយពិភាកាទាុំងដនោះចូលកនុងតារាង 
១.២.ការបូកសរុបបញ្ជា  តរមវូការ នងិដុំដណាោះរសាយរបស់ឃុុំ 
សង្កា ត់។ 

ជំហានទ២ី ៖ ការនរៀបច ំនងិការចងប្កងនសចកតបី្ពាងតផនការអភវិឌ្ឍនឃ៍ុ ំសង្កា ែ ់
ក. ការនរៀបចុំសាែ នភាពនសដឋកចិច សងគមរបស់ឃ ុំ សង្កា ត ់

 ផផអកដលីលទធផលននការវភិាគសាថ នភាព តារាង១.១ និងតារាង ១.២ 
គ.ផ.ថ រតូវដរៀបចុំបរោិយអុំពីសាថ នភាពដសដឋកិចច សងគមរបស់ឃុុំ 
សង្កា ត់។   
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ខ. ការនរៀបចុំនសចកតរីាងរកបខណ័ឌ អភវិឌ្ឍនឃ៍ ុំ សង្កា ត ់
 ផផអកដលីតារាង១.២ គ.ផ.ថ ពិភាកានិងដរៀបចុំចកាុ វ ស័ិយ 

ដោលបុំណង ដោលដៅ នងិយុទធសាស្ដសតអភវិឌឍន៍សរម្ភប់អាណតតិ
របស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់  

 បនាទ ប់មក គ.ផ.ថ រសង់ចកាុវស័ិយ ដោលបុំណង ដោលដៅ និង
យុទធសាស្ដសតអភិវឌឍន៍ ចូលកនុងតារាង២.១.រកបខ័ណឌ អភវិឌឍន៍ឃុុំ 
សង្កា ត់ តាមលុំដាប់លុំដដាយ។ 

គ. ការនរៀបចុំកមមវធិអីភវិឌ្ឍនមូ៍លដ្ឋឋ នរយុៈនពល៥ឆ្ៅ ុំ 
 ផផអកតាមរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ដដាយ

ម្ភនដសមៀន និងគ.ផ.ថ ជាជុំនួយការ រតូវដរៀបចុំកមមវធិីអភិវឌឍន៍
មូលដាឋ នរយៈដពល៥ឆ្ន ុំរបស់ឃុុំ សង្កា ត់ ដដាយកុំណត់អុំពី ៖ 
- រកបខ័ណឌ វនិិដោគ(តារាង២.២)  
- រកបខ័ណឌ ផតល់ដសវា(តារាង២.៣) និង 
- ការដាក់ដចញនូវលិខតិបទដាឋ នគតិយុតតនានា(តារាង២.៤) 

ឃ. ការពិនិតយ និងសនរមចរកបខណ័ឌ អភវិឌ្ឍន ៍និងកមមវធិ ីអភវិឌ្ឍន៍
មូលដ្ឋឋ ន 
 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ដាក់ជូនកិចចរបជុុំរកុមរបឹការបស់ខលួននូវដសចកតី

រពាងរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីអភិវឌឍន៍មូលដាឋ ន ដដីមបី
ពិនិតយ នងិសដរមច។   

 របធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដកាោះរបជុុំរកុមរបឹការបស់ខលួនដដីមបី
ពិនិតយ និងសដរមចរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងកមមវធីិអភិវឌឍន៍
មូលដាឋ ន។ ឯកសារទាុំងពីរដនោះ គឺជាមូលដាឋ នសរម្ភប់ការដរៀបចុំ
កមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់។ 
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ង. ការនរៀបចុំរកបខណ័ឌ តាមដ្ឋន និងវាយតផមលការអន វតតបផនការ
អភវិឌ្ឍនឃ៍ ុំ សង្កា ត ់ 
 គ.ផ.ថ រតូវដរៀបចុំរកបខ័ណឌ តាមដាន និងវាយតនមលការអនុវតត

ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ ផដលរមួម្ភន ៖ 
- រកបខ័ណឌ តាមដាន នងិវាយតនមលការអនុវតតរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ 

(តារាង២.៥) 
- រកបខ័ណឌ តាមដាន នងិវាយតនមលការអនុវតតកមមវធិអីភិវឌឍន៍មូល

ដាឋ ន(តារាង២.៦) 
 រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទទួលខុសរតូវតាមដាន និងវាយតនមលការអនុ

វតតផផនការអភិវឌឍន៍របស់ខលួន ៖ 
- ជារបចាុំឆ្ន ុំ តាមរយៈការដរៀបចុំ និងការអនុវតតកមមវធិីវនិិដោគបី

ឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ 
- ដៅពាក់កណាត លអាណតតិរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់  
- ដៅកនុងរយៈដពល៦ផខ មុនដពលបញ្ច ប់អាណតតិរកុមរបឹកាឃុុំ 

សង្កា ត់។ 
ច. ការចងរកងនសចកតរីាងនសៀវនៅបផនការអភវិឌ្ឍន ៍ 

 បនាទ ប់ពីដរៀបចុំចប់សពវរគប់នូវព័ត៌ម្ភន និងតារាងនានាខាងដលី 
គ.ផ.ថ រតូវដរៀបចុំចងរកងដសចកតីរពាងដសៀវដៅផផនការអភិវឌឍន៍
ឃុុំ សង្កា ត់ រសបតាមម្ភតកិាផដលបានកុំណត់។ 

ឆ. កចិចរបជ ុំពិនររុះនោបល់នលើនសចកតរីាងបផនការអភវិឌ្ឍន ៍ 
 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដរៀបចុំកិចចរបជុុំពិដរោោះដោបល់ដលីដសចកតី

រពាងផផនការអភិវឌឍន៍ ដដាយ ៖ 
- បង្កា ញរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ នងិកមមវធិអីភិវឌឍន៍មូលដាឋ ន  
- ដសនីសុុំឱយអនកចូលរមួផតល់ដោបល់ដៅដលីរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និង 

កមមវធិីអភិវឌឍន៍មូលដាឋ ន 
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 គ.ផ.ថ និងដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់បូកសរុបដោបល់ផដលទទួល
បានពិនិតយ ពិចារណា និងផកសរមួលដសចកតី រពាងរកបខ័ណឌ
អភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីអភិវឌឍន៍មូលដាឋ ន។  

ជ. ការពិនិតយ និងការផតល់នោបល់  
 គ.ផ.ថ ដាក់ជូនដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់នូវដសចកតីរពាងរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ 

និងកមមវធិអីភិវឌឍន៍មូលដាឋ នផដលបានផកសរមលួដៅតាមដោបល់
ផដលទទួលបានពីកិចចរបជុុំពិដរោោះដោបល់ ដដីមបពីិនិតយ និងផតល់
ដោបល់ 

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ពនិិតយ នងិផតល់ដោបល់ដៅដលីដសចកតីរពាងរកប 
ខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងកមមវធិីអភិវឌឍន៍មូលដាឋ នផដលបានផកសរមួល 

 គ.ផ.ថ ផកសរមួលដសចកតីរពាងរកបខ័ណឌ អភិវឌឍន៍ និងកមមវធិី
អភិវឌឍន៍មូលដាឋ ន ដៅតាមមតិដោបល់របស់ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ 
ដហយីដាក់ជូនរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ពនិិតយ នងិអនុម័ត។ 

ជំហានទ៣ី ៖ ការពនិែិយ ការអនមុែ័ នងិការផវពវផាយតផនការអភវិឌ្ឍនឃ៍ុ ំសង្កា ែ ់
ក. ការអន មត័បផនការអភវិឌ្ឍន ៍ 

 កចិចរបជុុំរកមុរបកឹា ៖  
- បនាទ ប់ពីទទួលបានដសចកតីរពាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ 

របធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដរៀបចុំកិចចរបជុុំរកុមរបឹការបស់ 
ខលួន ដដីមបពីិនិតយ និងអនុម័តផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់។ 

- គ.ផ.ថ ផកសរមួលដសៀវដៅផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ដៅ
តាមការសដរមចរបស់រកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់។ 
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 ការពនិតិយអនុដលាមភាព ៖ 
- ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ចាត់ផចងបញ្ាូ នដសៀវដៅផផនការអភវិឌឍន៍ផដល 

អនុម័តរចួ ដដីមបពីិនិតយ និងផតល់អនុដលាមភាពដូចខាងដរកាម ៖  
+ ឃុុំ ៖ អភិបាលដខតត  
+ សង្កា ត់កនុងរកុង ៖ អភិបាលរកុង  
+ សង្កា ត់កនុងរាជធាន ី៖  អភបិាលរាជធាន។ី  

- អភិបាលរាជធានី ដខតត ឬរកុងរតូវពិនិតយ និងផតល់អនុដលាមភាព 
កនុងរយៈដពល៤៥នថៃ បនាទ ប់ពីទទួលបានពីឃុុំ សង្កា ត់។ កនុង
រយៈដពល៤៥នថៃដនោះ ដបីោម នការដឆលីយតបដទ ដនាោះរតូវបាន 
ចាត់ទុកថា អភិបាលរាជធានី ដខតត ឬរកុងបានឯកភាពដលី
ដសចកតីរពាងផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់។ 

- គ.ផ.ថ និងដសមៀនពិនតិយ នងិផកសរមលួដសចកតីរពាងផផនការ
អភិវឌឍន៍ដៅតាមមតិដោបល់របស់អភបិាលរាជធានី ដខតត ឬ 
រកុង។ កនុងករណីម្ភនការផកសរមួល ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដាក់ 
ជូនកិចចរបជុុំរកុមរបឹកាពិនិតយ និងអនុម័តនូវចុំណុចផដលផក 
សរមួលទាុំងដនាោះ។  

 ការដាក់ដចញដសចកតសីដរមច ៖ 
- បនាទ ប់ពីទទួលបានអនុដលាមភាព និងអនុម័តដៅដលីចុំណុច 

គ.ផ.ថ រតូវដរៀបចុំដសចកតីរពាងដសចកតីសដរមចសតីពីការដាក់ឱយ 
ដរបរីបាស់ផផនការអភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់  

- របធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវចុោះហតថដលខាដលីដសចកតី
សដរមចដនោះ។ 
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ខ. ការនបាុះព មភ និងការផសពវផាយនសៀនៅបផនការអភវិឌ្ឍន ៍ 
 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដរៀបចុំដបាោះពុមពដសៀវដៅផផនការអភិវឌឍន៍  

ផេពវផាយជាសាធារណៈ និងតមាល់ទុកដៅ ៖  
- រដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់  
- រដឋបាលរកងុ រសុក ខណឌ   
- រដឋបាលរាជធានី ដខតត  
- មនទីរផផនការរាជធានី ដខតត  
- មនទីរដសដឋកិចច នងិហរិញ្ញវតថុរាជធានី ដខតត។ 

 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវផណនាុំឱយម្ភនការផេពវផាយខលមឹសារផផនការ
អភិវឌឍន៍ឃុុំ សង្កា ត់ឱយបានទូលុំទូលាយដល់របជាពលរដឋកនុងឃុុំ 
សង្កា ត់ និងអនកពាក់ព័នធ ដូចជាផេពវផាយកនុងកិចចរបជុុំនានាកនុង
ដវទិកាសាធារណៈ តាមសារព័ត៌ម្ភន វទិយុ និងតាមមដធោបាយ
ដផេងៗដទៀតផដលអាចដធវីបាន។ 

៤.៥. ដ្ុំដណើរការដរៀបចុំ នងិកសាងកមាវិ្ីវិនិដោរបីនន ុំរកកិលឃ ុំ សង្កា ត ់

ដុំដណីរការដរៀបចុំ និងកសាងកមមវធីិវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់
ម្ភន៣ជុំហាន គឺ ៖ 

 ជុំហានទ១ី ៖ ការរបមូលព័ត៌ម្ភនសតីពតីរមូវការរបស់មូលដាឋ ន
  សរម្ភប់កសាងកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិ 

 ជុំហានទ២ី ៖  ការដរៀបចុំដសចកតីរពាងកមមវធិីវនិិដោគបឆី្ន ុំរ ុំកិល 
 ជុំហានទី៣ ៖ ការពិនិតយ ការអនុម័ត និងការផេពវផាយកមមវធិី

  វនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិ 
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ជំហានទី១ ៖ ការប្រមូលព័ែ៌មានសតីពីែប្មូវការរបស់មូលោឋ នសប្មាប់កស្ថងកមាវិធី
វិននិោគបឆី្ន រំកំលិ 

ក. របជ ុំនៅឃ ុំ សង្កា តន់លើកទី ១ 
 គ.ផ.ថ ជួបរបជុុំដដីមបពីិនិតយ និងវភិាគសាថ នភាពទូដៅដៅកនុងឃុុំ 

សង្កា ត់។ ដរតពី គ.ផ.ថ អនកចូលរួមដផេងៗដទៀតរួមម្ភន ដសមៀន 
ដមភូមឬិតុំណាងភូម ិជនបដង្កគ ល រកុមការង្ករគណដនយយភាពសងគម 
(ដបីម្ភន) រកមុយុវជន តុំណាងការោិល័យជុំនាញ អងគការមិនផមន 
រដាឋ ភិបាល ផផនកឯកជន និងអនកពាក់ព័នធនានា តាមការសម័រគចិតត 

 គ.ផ.ថ ដរៀបចុំតារាងបញ្ជា  តរមូវការ និងដុំដណាោះរសាយ 
 ដមភូមិនីមួយៗរសង់យកបញ្ជា  តរមូវការ និងដុំដណាោះរសាយ 

ផដលពាក់ព័នធនងឹភូមិរបស់ខលួន។ 
ខ. របជ ុំនៅតាមភូម ិ

 ដមភូមិរតូវដរៀបចុំរបជុុំភូមិ ដដមីបបីង្កា ញ នងិពិដរោោះដោបល់អុំពី
បញ្ជា  តរមូវការ និងដុំដណាោះរសាយជាមួយរបជាពលរដឋកនុងភូមិ
របស់ខលួន។ ចុំដពាោះសង្កា ត់ កនុងករណីពិបាករបមូលរបជាពលរដឋមក 
របជុុំ ដមភូមិអាចរបមូលបញ្ជា  និងតរមូវការរបស់របជាពលរដឋតាម
មដធោបាយ ដូចខាងដរកាម ៖ 
- ចុោះជួបរបជាពលរដឋផ្ទទ ល់តាមខនងផទោះ និង ឬ   
- ដផាីទរមង់តារាងកុំណត់បញ្ជា  តរមូវការដល់រគួសារនីមួយៗឱយ 

បុំដពញ និងកុំណត់កាលបរដិចេទ ផដលដមភូមិរតូវរបមូលរតឡប់ 
មកវញិ។ 
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គ. របជ ុំនៅឃ ុំ សង្កា តន់លើកទី ២ 
 ផផអកតាមលទធផលននការរបជុុំភូមិ គ.ផ.ថ បូកសរុប ដផទៀងផ្ទទ ត់ 

និងផកសរមួលតារាងបញ្ជា  តរមូវការ និងដុំដណាោះរសាយផដលជា 
លទធផលននការរបជុុំដៅឃុុំ សង្កា ត់ដលីកទី១ 

 គ.ផ.ថ បុំផបលងបញ្ជា  តរមូវការ និងដុំដណាោះរសាយទាុំងដនាោះដៅជា 
គដរម្ភង សកមមភាព និងចាត់អាទិភាពគដរម្ភង សកមមភាពទាុំងដនោះ 

 គ.ផ.ថ ពចិារណ និងកុំណត់សកមមភាពនានាននការអនុវតតមុខង្ករ
ជាកាតពវកិចចផដលរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ទទលួបាន នងិឬគដរម្ភងនានា 
ផដលរតូវដរបីរបាស់មូលនិធិម្ភនភាា ប់ល័កាខ័ណឌ   

 គ.ផ.ផ ក៏រតូវពិចារណា នងិកុំណត់គដរម្ភងជាអាទិភាពផដលសល់ 
ពីឆ្ន ុំកនលងដៅផងផដរ   

 គ.ផ.ថ រសង់សកមមភាព គដរម្ភងទាុំងដនោះចូលតារាង១.១.ក
“តរមវូការគដរម្ភង សកមមភាពអាទភិាព” តាមផផអក និងតាមលុំដាប់
លុំដដាយអាទភិាព 

 ផផអកតាមការផណនាុំរបស់រកុមការង្ករកសាងផផនការរកុង រសុក 
ខណឌ  គ.ផ.ថ រតូវដរៀបចុំទរមង់ទី១របស់រកងុ រសុក ខណឌ  ចុំដពាោះ
គដរម្ភងទាុំងឡាយណាផដលរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់រតូវដសនីសុុំបញ្ចូ ល
កនុងកមមវធីិវនិិ ដោគរកុង រសុក ខណឌ  ដហីយដផាីទរមង់ទី១ដនោះ 
ដៅរកុង រសកុ ខណឌ តាមកាលបរដិចេទកុំណត់។ 

ជំហានទ២ី ៖ ការនរៀបចនំសចកតបី្ពាងកមាវិធវិីននិោគបឆី្ន រំកំលិឃុ ំសង្កា ែ ់
ក. ការពិនិតយគនរាង និងសកមមភាពអាទិភាពន ើងវញិ 

 បនាទ ប់ពីកិចចរបជុុំផេពវផាយដៅថាន ក់រកុងរសុកខណឌ  គ.ផ.ថ រតូវ
ពិនិតយដមីលដឡងីវញិនូវតរមូវការគដរម្ភង សកមមភាពអាទិភាពរបស់ 
ឃុុំ សង្កា ត់ផដលបានដរៀបចុំកនុងជុំហានទ១ី ដដមីប ី៖ 
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- កុំណត់យកគដរម្ភង សកមមភាពណាផដលដៅផតម្ភនតរមវូការ 
ជាអាទិភាព ដហយីរសង់ចូលតារាង១.១.ខ“តរមវូការគដរម្ភង 
សកមមភាពអាទភិាព” 

- ដកដចញនូវគដរម្ភង សកមមភាពណាផដលផលងម្ភនតរមូវការ 
ចាុំបាច់។ 

 ផផអកតាមតារាង១.១.ខ គ.ផ.ថ ដរៀបចុំទរមង់ទ៥ីរបស់រកុង រសុក 
ខណឌ  ដហយីដផាីទរមង់ទ៥ីដនោះជូនរដឋបាលរកុង រសុក ខណឌ ។ 

ខ. ការនរតៀមនរៀបចុំចូលរួមសិកាេ សាលាសាេរណកមមនៅថ្នៅ ក ់
រកងុ រស ក ខណឌ  
 បនាទ ប់ពទីទួលបានព័ត៌ម្ភនអុំពីលទធភាពថវកិា គ.ផ.ថ ពិនតិយ និង 

សដរមចជាបដណាត ោះអាសននកនុងការដរជីសដរសីគដរម្ភង សកមមភាព 
អាទិភាពសរម្ភប់ដរបីរបាស់ថវកិាដនោះ ដដាយដរជីសដរសី ៖  
- គដរម្ភង  ឬសកមមភាពសរម្ភប់ដរបីរបាស់មូលនិធិម្ភនភាា ប់ 

លកាខណឌ ដដាយផផអកតាមអាទភិាពននសុំដណីគដរម្ភងកនុងផផនក
នីមួយៗ  

- គដរម្ភង ឬសកមមភាពផដលពាក់ព័នធនឹងការអនុវតតមុខង្ករជា
កាតពវកចិច  

- គដរម្ភងអាទភិាពនានាសរម្ភប់ដរបីរបាស់មូលនធិិោម នភាា ប់ល័កា
ខ័ណឌ  ដដីមបដីឆលីយតបដៅនងឹតរមូវការរបស់របជាពលរដឋ។ 

 បនាទ ប់មក គ.ផ.ថ ដរៀបចុំតារាង១.១.គ “តរមវូការគដរម្ភង សកមម
ភាពអាទភិាព” ដដាយបុំដពញបផនថមនូវរបភពថវកិា។ 

 បនាទ ប់ពីដរៀបចុំតារាង១.១.គ រួច គ.ផ.ថ ដរៀបចុំតារាង១.២“ 
លទធផលននការអនុវតតគដរម្ភងកនុងឆ្ន ុំថវកិា”។ 
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 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ដផាីតារាង១.១.គ និងតារាង១.២ ដៅមនទីរផផនការ 
រាជធានី ដខតត តាមរយៈរដឋបាលរកុង រសុក ខណឌ  ដដីមបីដរៀបចុំ 
ឯកសារសរម្ភប់សិកាា សាលាសម្ភហរណកមមកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំ 
រ ុំកិលដៅថាន ក់រកុង រសុក ខណឌ ។ 

គ. ការចូលរួមសិកាេ សាលាសាេរណកមមនៅថ្នៅ ករ់កងុ រស ក ខណឌ  
 ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ចាត់ផចងសរម្ភប់ការចូលរួមកនុងសិកាា សាលា

សម្ភហរណកមមដៅថាន ក់រកងុ រសុក ខណឌ  ដូចខាងដរកាម ៖ 
- ចាត់តុំណាងរបតិភូចូលរមួ ៖ ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ដសមៀន សម្ភជិក 

រកុមរបឹកា១-២រូប នងិដមភូមមិួយចុំននួតាមការចាុំបាច់ 
- ដរៀបចុំឯកសារបិទបង្កា ញ ៖ ផផនទីភូមិសាស្ដសត ដសដឋកិចច សងគម 

តារាង១.១.គ នងិតារាង១.២  
- ដរៀបចុំបទបង្កា ញខលមឹសារតារាង១.១.គ នងិតារាង១.២  
- ចាត់តុំណាង១រូបចាុំបុំភលឺខលឹមសារតារាងនានាផដលបានបិទ

បង្កា ញកនុងសិកាា សាលា 
- ដរតៀមឯកសារសរម្ភប់ចុោះកចិចរពមដរពៀងបដណាត ោះអាសនន។ 

 តុំណាងរបតិភូ១រូប(ធមមតា គដឺមឃុុំ ដៅសង្កា ត់) ដឡងីបង្កា ញបុំភល ឺ
ខលឹមសារ អតថន័យរបស់តារាង១.១.គ និងតារាង១.២ ដដីមបសុីុំការ 
ោុំរទថវកិា នងិបដចចកដទស។ 

ឃ. ការង្ករនរកាយពីសិកាេ សាលាសាេរណកមមនៅថ្នៅ ករ់កងុ 
រស ក ខណឌ  
 គ.ផ.ថ ពិនិតយ និងផកសរមួលតារាង១.១.គ ផផអកតាមលទធផល

សិកាា សាលាសម្ភហរណកមម រពមទាុំងឯកភាពោន កនុងការដរបរីបាស់ 
មូលនិធិរបស់ឃុុំ សង្កា ត់(ដបីម្ភនការផ្ទល ស់បតូ រ) សរម្ភប់អនុវតត 
គដរម្ភង សកមមភាពអាទិភាពផដលោម នការសនោោុំរទ។  



៤. របព័នោកសាងបផនការឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 63 

 ដមភូមិនមីួយៗរតូវរសង់យកដ ម្ ោះគដរម្ភង សកមមភាពផដលសថិត
ដៅកនុងភូមិរបស់ខលួន ដចញពីតារាង១.១.គ ដដីមបយីកដៅបង្កា ញ 
និងពិភាកា ពិដរោោះដោបល់ជាមួយរបជាពលរដឋកនុងភូមិខលួន។ 
ដមភូមិបូកសរុបមតិដោបល់ ដហីយដាក់ជូន គ.ផ.ថ ពិនិតយ 
ពិចារណ និងផកតរមូវតារាង១.១.គ។ 

 គ.ផ.ថ ដរៀបចុំតារាងនានាដូចខាងដរកាម ៖ 
- តារាង២.១ ៖ សដងាបរបភពមូលនិធ ិ 
- តារាង២.២ ៖ គដរម្ភង សកមមភាពកុំពុងដុំដណីរការ  

  (ផផអកតាមតារាង១.២) 
- តារាង២.៣ ៖ គដរម្ភង សកមមភាពផដលម្ភនការសនោ  

  ោុំរទថវកិា 
- តារាង២.៤ ៖ គដរម្ភង សកមមភាពផដលមិនទាន់ម្ភន  

  ការសនោោុំរទថវកិា  
- តារាង២.៥ ៖ កមមវធិីរបតបិតតិការដសវារដឋបាល 
- តារាង២.៦ ៖ ការដាក់ដចញលិខិតបទដាឋ នគតិយុតតនានា 

ង. ការនរៀបចុំតាមដ្ឋននិងវាយតផមលការអន វតតកមមវធិវីនិិនោគ  
 គ.ផ.ថ ដរៀបចុំតារាងតាមដានការអនុវតតកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិល 

ឃុុំ សង្កា ត់។ 
ច. ការចងរកងនសចកតរីាងកមមវធិវីនិិនោគបឆី្ៅ ុំរ ុំកលិ  

 គ.ផ.ថ ដរៀបចុំដសចកតីរពាងដសៀវដៅកមមវធីិវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ 
សង្កា ត់ រសបតាមម្ភតិកាផដលបានកុំណត់។   

  



៤. របព័នោកសាងបផនការឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 64 

ជំហានទ៣ី ៖  ការពនិែិយ ការអនមុែ័ នងិការផសពវផាយកមាវិធវិីននិោគបឆី្ន រំកំលិឃុ ំសង្កា ែ ់
ក. កចិចរបជ ុំពិនិតយ និងអន មត័នសចកតរីាងកមមវធិវីនិិនោគ  

 បនាទ ប់ពីទទួលបានដសចកតីរពាងកមមវធិីវនិិដោគ របធានរកុមរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់រតូវដកាោះរបជុុំរកុមរបឹការបស់ខលួន ដដីមបីពិនិតយ និង
អនុម័តដសចកតីរពាងកមមវធិីវនិិដោគ។ 

 បនាទ ប់ពកីិចចរបជុុំរកុមរបកឹា គ.ផ.ថ រតូវ ៖ 
- ផកតរមូវកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិឃុុំ សង្កា ត់ ដៅតាមការសដរមច 

របស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់  
- តាក់ផតងដសចកតីរពាងដសចកតសីដរមចសតពីីការដាក់ឱយដរបីរបាស់

កមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់  
- ដាក់ជូនរបធានរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នូវដសៀវដៅកមមវធិីវនិិដោគ 

បីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ផដលបានផកតរមូវរួច និងដសចកតីរពាង 
ដសចកតីសដរមចដាក់ឱយដរបីរបាស់កមមវធីិវនិិដោគដនោះ ដដីមបី 
ពិនិតយ នងិចុោះហតថដលខា។ 

ខ. ការនបាុះព មភ និងការផសពវផាយនសៀនៅកមមវធិវីនិិនោគ  
 ការដបាោះពុមភដសៀដៅកមមវធិវីនិដិោគ ៖ ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតវូដរៀបចុំ

ដបាោះពុមភដសៀវដៅកមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកលិឃុុំ សង្កា ត់។ 
 ការផេពវផាយដសៀដៅកមមវធិវីនិដិោគ ៖  

- ដសៀវដៅកមមវធិីវនិិដោគឃុុំ សង្កា ត់ រតូវតមាល់ទុកដៅ ៖  
+ សាលាឃុុំ សង្កា ត់  
+ ការោិល័យផផនការនិងោុំរទឃុុំ សង្កា ត់ ឬការោិល័យ

ផផនការ នងិអភិវឌឍ  
+ ទីចាត់ការផផនការ នងិវនិិដោគរាជធានី ដខតត  



៤. របព័នោកសាងបផនការឃ ុំ សង្កា ត់ 

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 65 

+ មនទីរផផនការរាជធានី ដខតត  
+ មនទីរដសដឋកិចច នងិហរិញ្ញវតថុរាជធានី ដខតត។ 

- ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវផណនាុំឱយម្ភនការផេពវផាយខលឹមសារ
កមមវធិីវនិិដោគបីឆ្ន ុំរ ុំកិលឃុុំ សង្កា ត់ឱយបានទូលុំទូលាយដល់
របជាពលរដឋកនុងឃុុំសង្កា ត់ និងអនកពាក់ព័នធ ដូចជាផេពវផាយ
កនុងកិចចរបជុុំនានា កនុងដវទិកាសាធារណៈ តាមសារព័ត៌ម្ភន វទិយុ 
និងតាមមដធោបាយដផេងៗដទៀតផដលអាចដធវីបាន 

- ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដរៀបចុំកិចចរបជុុំផេពវផាយអុំពីគដរម្ភងដរបី 
របាស់មូលនិធឃុិុំ សង្កា ត់ រសកុ រកុង ខណឌ  រាជធានី ដខតត និង
គដរម្ភងដរបីរបាស់របភពមូលនិធិដផេងដទៀត ផដលរតូវអនុវតតកនុង 
ផដនដីរដឋបាលឃុុំ សង្កា ត់ ដដមីបឱីយរបជាពលរដឋកនុងឃុុំ សង្កា ត់ 
បានដឹង។ 

 
 

{Y| 
 



៥. ការនរជើសនរ ើសនមភូម ិនិងជុំនួយការនមភូម ិ

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 66 

៥. ការមក្រើសមរើសមមភមូិ ន្ិងរាំន្ួយការមមភូមិ 

៥.១. និយមន័យភូមិ 

ភូម ិ គឺជាកផនលងរបមូលផដុ ុំដដាយផទោះ និងរគួសាររបជាពលរដឋជាដរចីន។ 
ភូមិជាដរចីនរួមផដុ ុំោន បដងាីតបានឃុុំ ឬសង្កា ត់មួយ។ ភូមិមិនផមនជាថាន ក់ 
រដឋបាលផដលបានផចងកនុងរដឋធមមនុញ្ញដឡយី។ 

ភូមិនីមួយៗ រតូវរគប់រគងដដាយដមភូមិម្ភន ក់ អមដដាយអនុរបធាន
ភូមិម្ភន ក់ និងសម្ភជិកភូមិម្ភន ក់ជាជុំនួយការ។ 

៥.២. អាណតដកិារង្កររបស់ដមភូមិ អន គ្បធានភូមិ និងសមាជិ្កភូមិ 

ដមភូមិ  អនុរបធានភូមិ  និងសម្ភជិកភូមិ  មិនរតូ វបានកុំណត់
អាណតដកិារង្ករដឡយី។ 

ដមភូម ិអនុរបធានភូមិ និងសម្ភជិកភូមិកនុងមុខតុំផណង រតវូបានបនដ 
ការង្កររហូតដល់ម្ភនការផតងតាុំងដមភូមិ អនុរបធានភូមិ និងសម្ភជិក 
ភូមិថមីមកជុំនសួ។ 

៥.៣. ល័កាខ័ណឌ នានាននការបាតប់ងម់ ខតុំផណងរបស់ដមភូមិ អន គ្បធានភូមិ 

និងសមាជិ្កភូមិ 

ដមភូម ិ អនុរបធានភូមិ និងសម្ភជិកភូមិ រតូវបាត់បង់ពីមុខតុំផណង
កនុងករណីណាមួយដូចខាងដរកាម ៖ 

 សាមីខលួនទទលួមរណភាព 
 សាមីខលួនដាក់ពាកយសុុំលាឈប់ពីមុខតុំផណងជាលាយល័កាណ៍អកេរ 
 សាមីខលួនបាត់បង់សមបទាវជិាា ជីវៈដដាយម្ភនលិខិតបញ្ជា ក់ពី

ភាន ក់ង្ករម្ភនសមតថកិចច 
 សាមីខលួនរតូវបានលុបដ ម្ ោះដចញពីបញ្ា ីដ ម្ ោះអនកដបាោះដឆ្ន តនន

ឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន 
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 សាមីខលួនរតូវតុលាការផដនាទ ដទាសពីបទឧរកិដឋ ឬមជឈមឹណាមយួ 
 សាមីខលួនផ្ទល ស់ទលីុំដៅដៅភូមដិផេង 
 សាមីខលួនម្ភនកុំហុសឆគងកនុងការង្ករ ដហីយរតូវបញ្ឈប់ពីមុខ

តុំផណងដដាយរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 
ដមភូមិ ឬអនុរបធានភូមិ ឬសម្ភជិកភូមិផដលអនុវតដផទុយពីតួនាទី 

ភារកិចច និងរដបៀបរបបការង្ករ ដូចម្ភនផចងដៅកនុងដសចកដីផណនាុំដលខ
០០៤ ស.ណ.ន ចុោះនថៃទ១ី៧ ផខមីនា ឆ្ន ុំ២០០៦ របស់រកសួងមហានផទសដីព ី
ផបបបទនីតិវធីិននការដរជីសដរសីដមភូមិ ការចូលកាន់តុំផណង  ការផ្ទល ស់បដូរ 
ដមភូមិ ការផតងតាុំងជុំនួយការដមភូមិ និងតួនាទី ភារកិចច រដបៀបរបបដធវី 
ការង្កររបស់ភូមិរតូវចាត់ទុកថាម្ភនកុំហុសឆគងកនុងការង្ករ។ 

៥.៤. នីតិវិ្ីកនងុការបញ្ឈប់ដមភូមិ អន គ្បធានភូមិ និងសមាជិ្កភូមិពីម ខ

តុំផណង 

កនុងករណីម្ភនដមភូមិ ឬអនុរបធានភូមិ ឬសម្ភជិកភូមិណាមយួផដល 
បានរបរពឹតដខុសឆគងកនុងការង្ករ ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់សាមីរតូវដធវីការផណនាុំ
ជាលាយល័កាណ៍អកេរ ឱយសាមីខលួនផកលមអចុំណុចខុសឆគងទាុំងដនាោះ និង
រតូវដធវីដសចកដីរាយការណ៍ជូនកនុងកិចចរបជុុំបនាទ ប់របស់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់
របស់ខលួន។ 

កនុងករណីផដលបានទទួលការផណនាុំដហីយ ប៉ាុផនដសាមីខលួនដៅផត
របរពឹតដខុសឆគងបនដដទៀតដនាោះ ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដធវីដសចកដីរាយការណ៍
ជូនរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដហីយរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដកាោះអដញ្ា ីញ
សាមីខលួនឱយមកទទួលការផណនាុំដៅកនុងកិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
ដដាយម្ភនចុោះកនុងកុំណត់ដហតុននកិចចរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដដីមបឱីយ 
សាមីខលួនដធវីការផកលមអកុំហុសឆគង។ 
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ដរកាយពីបានទទួលការផណនាុំពីរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រួចដហីយ 
របសិនដប ី សាមីខលួនមិនរពមរាងចាល ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដធវីដសចកដរីាយ
ការណ៍ជូនរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ និងដសនីសុុំឱយរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់
សដរមចអនុម័តបញ្ឈប់ជនដនាោះពីមុខតុំផណង តាមសុំដឡងភាគដរចីនដលីស
ពីពាក់កណាដ លននចុំននួសម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូល។ 

កនុងករណីម្ភនដមភូមិ ឬអនុរបធានភូមិ ឬសម្ភជិកភូមិណាម្ភន ក់ 
រតូវបានបាត់បង់ពមុីខតុំផណងតាមករណីណាមួយខាងដលីដនោះ រកុមរបឹកា 
ឃុុំ សង្កា ត់រតូវចាត់ឱយដធវីការដរជីសដរសីដបកាជនសរម្ភប់កផនលងផដលទុំដនរដនាោះ 
ដដីមបីដាក់ជូនរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ពិនិតយ អនុម័តកនុងរយៈដពល០៧នថៃ
ោ៉ា ងយូររសបដៅតាមផបបបទ និងនីតិវធិី ដូចម្ភនផចងដៅកនុងដសចកដី
ផណនាុំដលខ០០៤ ស.ណ.ន ចុោះនថៃទី១៧ ផខមីនា ឆ្ន ុំ២០០៦ របស់
រកសួងមហានផទ សដីពីផបបបទនីតិវធីិននការដរជីសដរសីដមភូមិ ការចូលកាន់
តុំផណង ការផ្ទល ស់បដូ រដមភូមិ ការផតងតាុំងជុំនួយការដមភូមិ និងតួនាទី 
ភារកិចច រដបៀបរបបដធវីការង្កររបស់ភូម។ិ 

៥.៥. ផបបបទ និងនីតិវិ្ីននការដគ្ជ្ើសដរើសដមភូមិ 

អនុដលាមតាមម្ភរតា៣០ ននចាប់សដីពីការរគប់រគងរដឋបាលឃុុំ 
សង្កា ត់រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នីមួយៗ រតូវដរៀបចុំដរជីសដរសីដមភូមិម្ភន ក់
សរម្ភប់ភូមនិីមយួៗចុំណុោះឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 

ក. ភមូតិដលប្ែវូនប្ជើសនរ ើសនមភមូ ិ
ការដរៀបចុំដរជីសដរសីដមភូមិរតូវដធវីដឡីងផតដៅភូមិណាផដលរកសួង 

មហានផទបានទទួលសាគ ល់ជាផលូវការ។ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នីមយួៗរតូវចាត់ឱយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់របស់ខលួន 

ដធវីដសចកដីរាយការណ៍អុំពីដ ម្ ោះភូម ិ ផដលរកសងួមហានផទបានទទួលសាគ ល់ 
ជាផលូវការ។ 
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ខ. លកខណសមបែតនិននបកខជននមភមូ ិ
ដបកាជនដមភូមិ គឺជារបជាពលរដឋផខមរទាុំងពីរដភទផដលម្ភនលកាណ 

សមបតដិដូចខាងដរកាម ៖ 
 ម្ភនសញ្ជា តិផខមរ 
 ម្ភនដ ម្ ោះកនុងបញ្ា ីដ ម្ ោះដបាោះដឆ្ន តកនុងឃុុំ សង្កា ត់ផដលសាមីខលួន 

កុំពុងរស់ដៅ 
 ម្ភនអាយុោ៉ា ងតិច២៥ឆ្ន ុំ គតិរតឹមនថៃដាក់ដសនីដបកាជន 
 ដចោះអាន និងដចោះសរដសរអកេរផខមរ 
 ម្ភនទីលុំដៅអចិនស្ដនដយក៍នុងភូមផិដលបានដាក់ដសនីដបកាជនដនាោះ 

ោ៉ា ងតិច០៦ផខជាប់ៗោន ។ 

គ. នែីវិិធនីប្ជើសនរ ើសនមភមូ ិ
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដធវីការដរជីសដរសីដមភូមិសរម្ភប់ភូមិនីមួយៗ 

តាមនីតិវធិដូីចខាងដរកាម ៖ 
 ការរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
 ការដរជីសដរសីដបកាជនដមភូម ិ
 ការពិនិតយដបកាជនដមភូមិ និងការបដងាីតគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន ត

ដរជីសដរសីដមភូម ិ
 កិចចដុំដណីរការដបាោះដឆ្ន តដរជសីដរសីដមភូម ិ
 ដសចកដសីដរមចផតងតាុំងដមភូមិ។ 

គ.១.ការរបជ ុំរកមុរបកឹាឃ ុំ សង្កា ត ់
មុននឹងដុំដណីរការដរជីសដរសីដមភូមិ របធានរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវ 

ដកាោះរបជុុំរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួនផដលម្ភនរដបៀបវារៈ ដូចតដៅ ៖ 
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 រាយការណ៍អុំពីភូមិផដលទទលួសាគ ល់ដដាយរកសងួមហានផទ 
 ផណនាុំអុំពីនីតិវធិីដាក់ដសនីដបកាជនដមភូម ិ
 កាលវភិាគននដុំដណីរការដរជសីដរសីដមភូម ិ
ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវរាយការណ៍ជូនអងគរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់

អុំពីដ ម្ ោះភូមិផដលរកសងួមហានផទទទលួសាគ ល់។ 
អធិបតអីងគរបជុុំ រតូវផណនាុំដល់ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ ដៅសង្កា ត់

រងអុំពីនតីិវធិីននការដាក់ដសនីដបកាជនដមភូមិ។ 
អងគរបជុុំ ក៏រតូវឯកភាពោន ផងផដរដៅដលីកាលវភិាគននដុំដណីរការ

ដរជីសដរសីដមភូមិ ដូចតដៅ ៖ 
 កាលបរដិចេទននការដាក់ដសនីដបកាជនដមភូមិ។ 
 កាលបរដិចេទននការរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដដីមបពីិនិតយដបកាជន 

ដមភូមិ នងិបដងាតីគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិ។ 
 កាលបរដិចេទននការរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដដីមបីដបាោះដឆ្ន ត

ដរជីសដរសីដមភូមិ។ 

គ.២. ការនរជើសនរ ើសនបកេជននមភូម ិ
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់នីមួយៗរតូវចាត់ឱយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ 

ដៅសង្កា ត់រងរបស់ខលួន ដរៀបចុំដរជីសដរសីដបកាជនដមភូមិោ៉ា ងតិច០៣រូប
សរម្ភប់ភូមិនីមយួៗ កនុងឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 

ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ទ១ី ដៅសង្កា ត់រងទ១ី និងជុំទប់ទី២ ដៅ
សង្កា ត់រងទី២ម្ភន ក់ៗ រតូវដរជីសដរសីដបកាជនដមភូមិោ៉ា ងតិចចុំនួន០១រូប 
កនុងមួយភូម ិ ផដលម្ភនលកាណសមបតដិដូចចុំណុចខនន៥.៥ នងិផដលខលួន 
ទុកចិតដ ដៅរគប់ភូមិទាុំងអស់ននឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួន។ 
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របសិនដបី កនុងចុំដណាមដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ទី១ ដៅសង្កា ត់រងទី១ 
និងជុំទប់ទ២ី ដៅសង្កា ត់រងទ២ី ម្ភនអនកណាម្ភន ក់មនិដាក់ដសនីដបកាជន ដម
ភូមិ រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវ ៖ 

 ដុំដណីរការដរៀបចុំការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិ ដបីដបកាជនដមភូម ិ
ផដលបានដសនីម្ភនចុំនួនោ៉ា ងតិច០៣រូប សរម្ភប់មួយភូមិ។ 

 ដសនីឱយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ឬជុំទប់ទី១ ដៅសង្កា ត់រងទី១ ឬជុំទប់ទី២ 
ដៅសង្កា ត់រងទី២ណាផដលបានដាក់ដសនីដបកាជនដមភូមរិចួដហយី 
ដាក់ដសនីដបកាជនដមភូមិបផនថម ដដីមបឱីយចុំនួនដបកាជនដមភូមិសរម្ភប់ 
មួយភូមិម្ភនចុំនួនោ៉ា ងតិច០៣រូប របសិនដបីដបកាជនដមភូមិ 
ផដលបានដសនមី្ភនចុំនួនតិចជាង៣រូបសរម្ភប់មួយភូមិ។ 

ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ ដៅសង្កា ត់រងរតូវពិដរោោះពិភាកាោន ខិតខុំ 
ដរជីសដរសីឱយម្ភនស្ដសដសីរម្ភប់ជាដបកាជនដមភូម ិ ដៅរគប់ភូមទិាុំងអស់ននឃុុំ 
សង្កា ត់របស់ខលួន។ 

បនាទ ប់ពីដរជសីដរសីបានដបកាជនដហយី ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ទី១ 
ដៅសង្កា ត់រងទី១ និងជុំទប់ទី២ ដៅសង្កា ត់រងទី២រតូវដធវីលិខិតជាលាយ
ល័កាណ៍អកេរដសនសុីុំដាក់ដបកាជនដមភូមិទាុំងដនាោះដរៀងៗខលួន ដៅរបធានរកុម 
របឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដដីមបីដរៀបចុំការដបាោះដឆ្ន តដដាយភាា ប់ជាមួយនូវរបវតដិរូប
សដងាបរបស់ដបកាជនដមភូមិ។ 
គ.៣. ការពិនិតយនបកេជននមភូម ិនិងការបនងាើតគណុៈកមមការនបាុះនឆ្ៅ ត 

នរជើសនរ ើសនមភូម ិ
បនាទ ប់ពទីទួលបានសុំដណីសុុំដាក់ដបកាជនដមភូមិពីដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ 

ជុំទប់ទី១ ដៅសង្កា ត់រងទី១ និងជុំទប់ទី២ ដៅសង្កា ត់រងទី២ របធានរកុម
របឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដកាោះរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដដីមប ី៖ 
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 ពិនិតយដបកាជនដមភូមិ និង 
 ដរៀបចុំអនុម័តបដងាតីគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិ។ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដធវកីារពិនិតយដបកាជនដមភូមិផដលបានដាក់ 

ដសនីដដាយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ និងជុំទប់ ដៅសង្កា ត់រង មដងមួយភូមិៗថាដតី 
ដបកាជនដមភូមិទាុំងដនាោះម្ភនលកាណសមបតដិសមរសប ដូចបានកុំណត់ដៅ 
ចុំណុចខនន៥.៥ផដរឬដទ។ 

គណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិ ម្ភនសម្ភសភាព០៣រូប 
ដូចខាងដរកាម ៖ 

 សម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់០១រូប ជារបធាន 
 សម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់០១រូប ជាសម្ភជកិ 
 ដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់   ជាសម្ភជកិ 

គណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជសីដរសីដមភូមិ ម្ភនភារកិចច ៖ 
 ដរៀបចុំសនលឹកដឆ្ន តសរម្ភប់ភូមិនីមួយៗននភូមិទាុំងអស់ដៅកនុងឃុុំ 

សង្កា ត់។ 
 ដរៀបចុំ និងអនុវតដកចិចដុំដណីរការដបាោះដឆ្ន តដរជសីដរសីដមភូមិរគប់ 

ភូមិទាុំងអស់ដៅកនុងឃុុំ សង្កា ត់។ 

សនលឹកដឆ្ន តននភូមិនីមួយៗរតូវ ៖ 
 ដរបីរកដាសពណ៌សផដលម្ភនទរមង់ ទុំហុំដូចោន  ដដាយសរដសរ

ដ ម្ ោះដបកាជន ដៅតាមលុំដាប់អកេរននដ ម្ ោះរបស់ដបកាជន 
(សរដសរដដាយនដ ឬម្ភ៉ា សុីនអងគុលីដលខ ឬកុុំពយូទ័រ)។ 

 ដរៀបចុំឱយម្ភនចុំនួនដសមីនឹងចុំននួសម្ភជកិរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ 
 ម្ភនរតារបស់ឃុុំ សង្កា ត់ ផដលដបាោះដៅដលីខនងននសនលកឹដឆ្ន ត។ 
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គ.៤. កចិចដុំនណើ រការនបាុះនឆ្ៅ តនរជើសនរ ើសនមភូម ិ
បនាទ ប់ពីបានដរៀបចុំសនលឹកដឆ្ន តតាមភូមិនីមួយៗរគប់ភូមិទាុំងអស់ 

កនុងឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួនរចួដហយី គណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូម ិ
រតូវដាក់សនលឹកដឆ្ន តទាុំងដនាោះជូនដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ពិនិតយ។ 

ដរកាយពីពិនិតយដឃីញថា សនលឹកដឆ្ន តទាុំងដនាោះម្ភនភាពរតឹមរតូវ
ដហយី ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ផដលជារបធានរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដកាោះរបជុុំ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដដីមបដីរៀបចុំការដបាោះដឆ្ន តកនុងរយៈដពល៧នថៃ បនាទ ប់ 
ពីនថៃដាក់ដសនីដបកាជនដនាោះ។ 

មុននឹងដុំដណីរការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិ អធិបតីននអងគរបជុុំ
ផដលជារបធានរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវជរម្ភបជូនអងគរបជុុំអុំពីដោលការណ៍ 
សុំខាន់ៗដូចខាងដរកាម ៖ 

 សនលឹកដឆ្ន តសរម្ភប់ភូមិនីមួយៗ រតូវដរៀបចុំឱយម្ភនចុំនួនដសមីនឹង 
សម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់។ សនលឹកដឆ្ន តសរម្ភប់ភូមិនមីួយៗ 
រតូវដរៀបចុំឱយដូចៗោន នូវទរមង់ ទុំហុំ នងិដ ម្ ោះដបកាជន។ 

 សម្ភជិករកុមរបកឹាម្ភន ក់ៗ ម្ភនសិទធទិទលួបានសនលឹកដឆ្ន តមួយ 
សនលឹកសរម្ភប់ភូមិមួយ ផដលបានផចកជូនកនុងដពលដបាោះដឆ្ន ត។ 

 សម្ភជិករកុមរបឹកាម្ភន ក់រតូវគូសដរជីសយកដបកាជនផដលខលួន 
ោុំរទផតម្ភន ក់ប៉ាុដណាណ ោះដលីសនលឹកដឆ្ន ត ផដលបានផចកជូនដដាយ 
គណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជសីដរសីដមភូមិ។ 

 សនលឹកដឆ្ន តមិនបានការជាសនលឹកដឆ្ន តផដល ៖ 
 មិនផមនជាសនលឹកដឆ្ន ត ផដលបានផចកជូនដដាយគណៈកមមការ 

ដបាោះដឆ្ន តដរជសីដរសីដមភូម ិ
 ោម នរតារបស់ឃុុំ សង្កា ត់ 
 គូសោុំរទដបកាជនដលីសពីម្ភន ក់ 
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 មិនម្ភនគុំនូសោុំរទដបកាជនណាម្ភន ក់ 
 ម្ភនសញ្ជញ ផដលដធវីឱយដគសាគ ល់អនកដបាោះដឆ្ន ត 
 រផហក ឬខូច 
 ម្ភនគុំនូស ផតគណៈកមមការដរៀបចុំការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសី

ដមភូមិមនិអាចកុំណត់បានថាោុំរទដបកាជនណាមួយ។ 
បនាទ ប់ពីផណនាុំរួចដហីយ អធិបតីននអងគរបជុុំរតូវរបគល់កមមវធិីជូន

គណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិ ដដីមបីដរៀបចុំដបាោះដឆ្ន តមដងមួយ
ភូមិៗ។ របធានគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តរតូវ ៖ 

 ជរម្ភបជូនអងគរបជុុំថា“ការដបាោះដឆ្ន តដនោះគឺជាការដបាោះដឆ្ន តសម្ភៃ ត់” 
 បង្កា ញ និងផណនាុំអុំពីលកាណៈននសនលឹកដឆ្ន ត ៖ 

 ខាងមុខម្ភនសរដសរអកេរថា“សនលកឹដឆ្ន ត” 
 ខាងកនុងម្ភនបញ្ា ីដ ម្ ោះដបកាជនដមភូម ិ
 ខាងដរកាយម្ភនរតាឃុុំ សង្កា ត់ 

 ផណនាុំអុំពីរដបៀបគូសសនលឹកដឆ្ន ត ៖ សម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ 
សង្កា ត់ រតូវគូសសញ្ជញ “” ដៅដលីសនលឹកដឆ្ន តរតង់កូដឡាន 
“ការដបាោះដឆ្ន តោុំរទ” ដៅជួរបនាទ ត់ននដ ម្ ោះដបកាជនដមភូមិ ផត 
ម្ភន ក់ប៉ាុដណាណ ោះផដលខលួនោុំរទ។ 

 បនាទ ប់ពគូីសសនលឹកដឆ្ន តរចួរតវូយកមកដាក់កនុងហបិដឆ្ន ត។ 
ដបាោះគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិអនុវតដដុំដណីរការដឆ្ន ត 

មដងមួយភូមិៗដូចតដៅ ៖ 
 របធានគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិ អានដ ម្ ោះ

ដបកាជនដមភូមិជូនអងគរបជុុំ 
 ផចកសនលកឹដឆ្ន តជូនសម្ភជិករកុមរបឹកាផដលម្ភនវតដម្ភនកនុងកិចច

របជុុំម្ភន ក់មយួសនលឹកដដីមបដីបាោះដឆ្ន តដរជសីដរសីដមភូមិ។ 
 ទុកដពលដវលាឱយរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដធវីការដបាោះដឆ្ន ត និងដាក់ 
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សនលឹកដឆ្ន តផដលបានគូសរចួដៅកនុងហបិដឆ្ន ត។ 
 យកសនលកឹដឆ្ន តដចញពីហបិដឆ្ន ត បនាទ ប់ពីរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់

បានដាក់សនលឹកដឆ្ន តរបស់ខលួនដៅកនុងហបិដឆ្ន តរគប់ៗោន ។ 
 រាប់សនលឹកដឆ្ន តផដលបានដបាោះដហយីដៅចុំដពាោះមុខអងគរបជុុំ។ 
 ពិនិតយសនលឹកដឆ្ន ត និងកត់រតាលទធផលននការដបាោះដឆ្ន ត ដដាយ

ដធវីការផបងផចកការង្ករកនុងគណៈកមមការដូចខាងដរកាម ៖ 
 របធានគណៈកមមការពិនិតយសនលឹកដឆ្ន ត អានដ ម្ ោះដបកាជន

ដមភូមិផដលបានទទួលការដបាោះដឆ្ន តោុំរទ និងបង្កា ញសនលឹក 
ដឆ្ន តដនាោះដល់អងគរបជុុំ។ 

 សម្ភជិកគណៈកមមការផដលជាសម្ភជកិរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 
កត់រតាលទធផលននការដបាោះដឆ្ន តដលីកាដ រដខៀន ឬរកដាសផ្ទទ ុំងធុំ 

 សម្ភជិកគណៈកមមការផដលជាដសមៀនឃុុំ សង្កា ត់ដធវកីុំណត់ដហតុ។ 
 បនាទ ប់មក របធានគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិរតូវ 

រាយការណ៍ជូនអងគរបជុុំដូចខាងដរកាម ៖ 
 សនលឹកដឆ្ន តផដលបានដបាោះសរុបចុំនួន  ...........សនលឹក 
 សនលឹកដឆ្ន តបានការចុំនួន  ...........សនលឹក 
 សនលឹកដឆ្ន តមិនបានការចុំនួន  ...........សនលឹក 
 លទធផលម្ភនដូចតដៅ ៖ 

+ ដលាក ឬដលាករស.ី..............បាន..........សុំដឡង 
+ ដលាក ឬដលាករស.ី..............បាន..........សុំដឡង 
+ ដលាក ឬដលាករស.ី..............បាន..........សុំដឡង 

បញ្ជា ក់ ៖ សម្ភជិកគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជសីដរសីដមភូមផិដលជាសម្ភជិក 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ក៏រតូវដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិ ដូចសម្ភជិក 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដនទដទៀតផដរ។ 
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អធិបតីននអងគរបជុុំរតូវរបកាសលទធផលននការដបាោះដឆ្ន ត បនាទ ប់ពី 
ការរាប់សនលឹកដឆ្ន តដហយីភាល ម។ 

បនាទ ប់មក អធិបតីននអងគរបជុុំរតូវចាត់ឱយគណៈកមមការដបាោះដឆ្ន ត
ដរៀបចុំដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិដផេងដទៀត ផដលដៅសល់ជាបនដបនាទ ប់ 
រហូតរគប់ចុំនួនភូមិផដលបានទទួលសាគ ល់ជាផលូវការ។ 

ដបកាជនផដលជាប់ដឆ្ន ត គជឺាដបកាជនផដលម្ភនសុំដឡងដឆ្ន តោុំរទ
ដរចីនជាងដគ ដហយីសុំដឡងោុំរទដនាោះរតូវម្ភនចុំននួដលីសពីពាក់កណាដ ល
ននចុំនួនសម្ភជកិរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូល។ 

កនុងករណីផដលម្ភនដបកាជនណាផដលម្ភនសុំដឡងដឆ្ន តដសមីោន  ៖ 
 ដបីដបកាជនផដលម្ភនសុំដឡងដសមីោន ដនាោះ សុទធផតជាបុរស ឬសុទធ 

ផតជាស្ដសដ ីសុំដឡងរបស់អធិបតីននអងគរបជុុំម្ភនឧតដម្ភនុភាព។ 
 ដបីដបកាជនផដលម្ភនសុំដឡងដសមីោន ដនាោះ ម្ភន ក់ជាបុរស និងម្ភន ក់ 

ជាស្ដសដ ីដបកាជនស្ដសដីរតូវបានជាប់ដឆ្ន តជាដមភូម។ិ 
ចុំដពាោះដបកាជនភូមិណាផដលមិនបានទទួលសុំដឡងោុំរទដលីសពី 

ពាក់កណាដ លននសម្ភជិករកុមរបឹកាទាុំងមូល អងគរបជុុំរតូវចាត់ឱយដមឃុុំ 
ដៅសង្កា ត់ ជុំទប់ ដៅសង្កា ត់រង ដាក់ដសនីដបកាជនជាថម ី និងដុំដណីរការដបាោះ 
ដឆ្ន តជាថមីសរម្ភប់ភូមិដនាោះ ដៅតាមផបបបទនីតិវធិីដូចបានដរៀបរាប់ខាងដលី។ 

កនុងករណីដនោះ រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដកាោះរបជុុំដដីមបីដបាោះដឆ្ន ត
ដរជីសដរសីដបកាជនដមភូមិដនាោះជាដលីកទី២ កនុងរយៈដពលោ៉ា ងយូរ០៧នថៃ 
បនាទ ប់ពីនថៃដបាោះដឆ្ន តដលីកទ១ី។ 

ដៅកនុងការដបាោះដឆ្ន តដលីកទី២ដនោះ របសិនដបី ដបកាជនដៅផតមិន
បានទទួលសុំដឡងោុំរទដលីសពីពាក់កណាដ លននសម្ភជិករកុមរបឹកាទាុំង 
មូលដទៀត អងគរបជុុំរតូវចាត់ឱយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ដរជីសយកផតដបកាជន០២រូប 
ផដលម្ភនសុំដឡងដឆ្ន តោុំរទបនដបនាទ ប់ោន  មកដធវីការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសី 
សាដឡងីវញិភាល ម។ 
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បនាទ ប់ពីដរជសីដរសីបានដបកាជន០២រូបផដលម្ភនសុំដឡងដឆ្ន តោុំរទ 
បនដបនាទ ប់ោន រចួមក គណៈកមមការដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីដមភូមិរតូវដរៀបចុំ 
សនលឹកដឆ្ន ត និងអនុវតដដុំដណីរការដបាោះដឆ្ន តដូចដុំដណីរការដបាោះដឆ្ន តដលីក 
ទី១ នងិដលីកទ២ីផដរ។ 

កនុងការដបាោះដឆ្ន តសាដឡងីវញិភាល មដនោះ ដបីដៅផតមិនម្ភនដបកាជន
ណាម្ភន ក់ផដលបានទទួលសុំដឡងោុំរទដលីសពីពាក់កណាដ លននសម្ភជិក
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូលដទៀត រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវសដរមច
ដរជីសដរសីដៅកនុងអងគរបជុុំ ៖ 

 សដរមចដរជីសយកដបកាជនជាស្ដសដីដធវីជាដមភូមិ ដបីកនុងចុំដណាម
ដបកាជនទាុំងពីរខាងដលីដនោះម្ភនម្ភន ក់ជាស្ដសដ ី

 សដរមចដរជីសយកដបកាជន ផដលម្ភនអាយុចាស់ជាងដធវីជាដមភូម ិ
ដបីដបកាជនទាុំងពីរខាងដលីដនោះសុទធផតជាបុរស ឬសុទធផត ជាស្ដសដី។ 

គ.៥.នសចកដសីនរមចបតងតា ុំងនមភូម ិ
បនាទ ប់ពីរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដបាោះដឆ្ន តដរជីសដរសីបានដមភូមិរួច 

ដហីយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដចញដសចកដីសដរមចផតងតាុំងដមភូមិទាុំងដនាោះ 
កនុងរយៈដពល០៧នថៃោ៉ា ងយូរ បនាទ ប់ពីនថៃផដលរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់បាន 
ដបាោះដឆ្ន តោុំរទ។ 

៥.៦. ការផតងតាុំងជ្ុំនួយការដមភូមិ 

ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវផណនាុំដមភូមិនមីួយៗ ផដលបានទទលួការផតង 
តាុំងជាផលូវការរួចដហីយដនាោះ ឱយដរជីសដរសីដបកាជនជុំនួយការរបស់ខលួនជា 
អនុរបធាន នងិសម្ភជិកភូម ិ រចួដហយីដលីកសុំដណីដល់ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់ 
សាមី ដដមីបដីាក់ជូនរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់របស់ខលួនពនិិតយ និងអនុម័តកនុងរ
យៈដពលោ៉ា ងយូរ០៧នថៃ បនាទ ប់ពីនថៃផតងតាុំងដមភូមដិនាោះជាផលូវការ។ 
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ការដរជីសដរសីជុំនួយការដមភូមិសរម្ភប់ភូមិនីមួយៗ រតូវអនុវតដតាម 
នីតិវធិីដូចខាងដរកាម ៖ 

 ការរបជុុំជាមយួដមភូមិផដលដទបីផតងតាុំងថម ី
 ការដរជីសដរសីដបកាជនជុំនួយការដមភូម ិ
 ការរបជុុំរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ដដីមបពីិនិតយ និងអនុម័ត 
 ដសចកដសីដរមចផតងតាុំង។ 

ក. ការប្រជុំជាមយួនមភមូតិដលនទើបតែងតងំថាី  
បនាទ ប់ពីការផតងតាុំងដមភូមិរចួ ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដរៀបចុំការរបជុុំ

មួយជាមួយនឹងដមភូមិផដលដទបីនឹងផតងតាុំងថមទីាុំងដនាោះ ដដមីប ី៖ 
 ផណនាុំអុំពីនីតិវធិីននការដាក់ដសនីដបកាជនជុំនយួការដមភូម ិ
 កុំណត់កាលបរដិចេទដាក់សុំដណីដបកាជនជុំនួយការដមភូម។ិ 

 

ខ. ការនប្ជើសនរ ើសនបកខជនជំនយួការនមភមូ ិ
ដមភូមិនមីួយៗផដលបានទទលួការផតងតាុំងជាផលូវការរចួដហយីរតូវដធវី

ការដរជីសដរសីដបកាជនជុំនួយការរបស់ខលួន ជាអនុរបធាន និងសម្ភជិកភូមិ 
កនុងរយៈដពលោ៉ា ងយូរ០៧នថៃ បនាទ ប់ពីនថៃផតងតាុំងដមភូមិដនាោះជាផលូវការ។ 

លកាណសមបតដិននដបកាជនជុំនយួការដមភូមិ ម្ភនដូចតដៅ ៖ 
 ម្ភនសញ្ជា តិផខមរ 
 ម្ភនដ ម្ ោះកនុងបញ្ា ីដ ម្ ោះដបាោះដឆ្ន តកនុងឃុុំ សង្កា ត់ផដលសាមីខលួន 

កុំពុងរស់ដៅ 
 ម្ភនអាយុោ៉ា ងតិច២៥ឆ្ន ុំ គតិរតឹមនថៃដាក់ដសនីដបកាជន 
 ដចោះអាន និងដចោះសរដសរអកេរផខមរ 
 ម្ភនទីលុំដៅអចិនស្ដនដយក៍នុងភូមផិដលបានដាក់ដសនីដបកាជនដនាោះ

ោ៉ា ងតិច០៦ផខជាប់ៗោន ។ 
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ដបកាជនជុំនួយការដមភូម(ិអនុរបធានភូម ិ នងិសម្ភជិកភូម)ិ ននភូមិ
នីមួយៗោ៉ា ងតិចណាស់រតូវម្ភនដបកាជនជាស្ដសដីម្ភន ក់សរម្ភប់មុខតុំផណង 
អនុរបធានភូមិ ឬសម្ភជិកភូមិ ចុំដពាោះភូមិទាុំងឡាយណាផដលម្ភនដមភូមិ 
ជាបុរស។ 

បនាទ ប់ពីដរជសីដរសីដបកាជនរចួ ដមភូមិរតូវដធវលីិខិតជាលាយល័កាណ៍
អកេរដសនីសុុំដាក់ដបកាជនទាុំងដនាោះ ដៅដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់របស់ខលួន ដដាយ 
ភាា ប់មកជាមួយនូវរបវតដិរូបសដងាបរបស់ដបកាជនជុំនួយការដមភូម។ិ 

គ. ការប្រជុំ ប្កមុប្រកឹាឃុ ំសង្កា ែ ់នដើមបពីនិែិយ នងិអនមុែ័ 
រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដរៀបចុំកិចចរបជុុំដដីមបីពិនិតយ និងអនុម័ត

ដបកាជនអនុរបធានភូមិ និងសម្ភជិកភូមិននភូមិនមីួយៗ ចុំណុោះឃុុំ សង្កា ត់
របស់ខលួន មដងមួយភូមិៗកនុងរយៈដពល០៥នថៃ បនាទ ប់ពទីទួលសុំដណីដាក់
ដបកាជនពីដមភូម។ិ 

រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវអនុម័តដដាយដលីកនដដលីដបកាជនអនុរបធាន 
ភូមិ និងសម្ភជិកភូមិនមីួយៗ ចុំណុោះឃុុំសង្កា ត់របស់ខលួនតាមសុំដឡងភាគ 
ដរចីនដលីសពីពាក់កណាដ លននសម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំសង្កា ត់ទាុំងមូល។ 

ដបីដបកាជនសរម្ភប់មុខតុំផណងជាអនុរបធានភូមិ និងសម្ភជិកភូម ិ
ននភូមិណាមួយ មិនបានទទួលការោុំរទពីរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ ដដាយ 
សុំដឡងភាគដរចីនដលសីពីពាក់កណាដ លននសម្ភជិករកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 
ទាុំងមូលដទដនាោះ រកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់រតូវចាត់ឱយដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់របស់ 
ខលួន ពិដរោោះពិភាកាជាមួយជុំទប់ ដៅសង្កា ត់រង ដដីមបផីណនាុំដមភូមិឱយដាក់ 
ដសនីដបកាជនជាដលកីទី២កនុងរយៈដពល៥នថៃោ៉ា ងយូរ។ 

កនុងករណីដនោះរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់រតូវដកាោះរបជុុំ ដដមីបពីនិិតយ និង
អនុម័តដៅដលីដបកាជនជុំនួយការដនាោះជាដលីកទី២ កនុងរយៈដពលោ៉ា ងយូរ 



៥. ការនរជើសនរ ើសនមភូម ិនិងជុំនួយការនមភូម ិ

ការរគប់រគងរដឋបាលឃ ុំ សង្កា ត់តាមបបបវមិជឈការ 80 

០៧នថៃ បនាទ ប់ពីនថៃផដលបានដាក់ដសនីដបកាភាព។ 
ដលីកទី២ដនោះ របសិនដបីដបកាជនផដលបានដាក់ដសនីដនោះដៅផតមិន

បានទទលួការោុំរទពីរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ដដាយសុំដឡងភាគដរចីនដលីស 
ពីពាក់កណាដ លននសម្ភជិករកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ទាុំងមូលដទដនាោះ អធបិត ី
អងគរបជុុំរតូវដសនីឱយអងគរបជុុំសរម្ភកកនុងរយៈដពលខលីមួយ របផហល៣០នាទ ី
ដដីមបឱីយសម្ភជកិរកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ម្ភនដពលដវលា សរម្ភប់គិតពចិារណា 
និងពិដរោោះដោបល់ោន ។ បនាទ ប់មក អធិបតីអងគ របជុុំរតូវចាត់ឱយដរៀបចុំអនុម័ត 
ជាថមីមដងដទៀត ដដាយសុំដឡងភាគដរចីនននសម្ភជិករកុមរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់ 
ផដលបានចូលរមួរបជុុំ។ 

ឃ. នសចកដសីនប្មចតែងតងំជំនយួការនមភមូ ិ
ដបកាជនជុំនួយការដមភូមិទាុំងឡាយណាផដលរកុមរបកឹាឃុុំ សង្កា ត់ 

បានអនុម័តយល់រពមរចួដហយី ដមឃុុំ ដៅសង្កា ត់រតូវដចញដសចកដីសដរមច
ផតងតាុំងជុំនួយការដមភូមិនីមួយៗ កនុងរយៈដពល០៧នថៃោ៉ា ងយូរ បនាទ ប់ពី 
នថៃផដលរកមុរបឹកាឃុុំ សង្កា ត់បានអនុម័ត។ 
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