
ច្បាប់ស្តពិីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត គ្រងុ គ្ស្ុរ េណ្ឌ  

- បានររង់យល់ រដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានររង់យល់ រពះរាជររឹត្យលលខ នស/ ររត្/ ០៧០៤/ ១២៤ ចុះនងៃរី១៥ ខខររកដា ឆ្ប ាំ
២០០៤ សឋីពីការខត្ងតាំងរាជរដាឌ ភិបាលននរពះរាជាណាចរររមពុជា 

- បានររង់យល់ រពះរាជររមលលខ ០២/នស/៩៤ ចុះនងៃរី២០ ខខររកដា ឆ្ប ាំ១៩៩៤ ខដល
របកាសឱ្យ លរបើចាប់សឋីពីការលរៀបចាំនិងការរបរពឹត្ថលៅននគណៈរដឌមន្តនថី 

- បានររង់យល់ រពះរាជររមលលខ នស/ ររម/ ០១៩៦/ ០៨ ចុះនងៃរី២៤ ខខមររា ឆ្ប ាំ១៩៩៦ 
ខដលរបកាសឱ្យ លរបើចាប់សឋីពីការបលងកើត្ររសួងមហានផធ 

- បានររង់យល់ លសចរឋីរកាបបងគាំរូលថ្វវ យ របស់សលមឋចអគគមហាលសនាបតី្លត្លជា ហុ៊ន 
ខសន នាយររដឌមន្តនថី ននរពះរាជាណាចរររមពុជា និងរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ 

របកាសឱ្យលរបើ 

ចាប់ សឋីពីការរគប់រគងរដឌបាលរាជធានី លខត្ថ ររងុ ស្សុរ ខណឍ  បានអនុម័ត្កាលពីនងៃរី 
០១ ខខ លមសា ឆ្ប ាំ ២០០៨ នាសម័យរបជុាំរដឌសភា លលើររី ៧ នីតិ្កាលរី ៣ និងខដល
រពឹរនសភាបានយល់ស្សបតមររមង់ និងគតិ្ននចាប់លនះទាំងស្សុង លដាយគ្មម នការខរខរបអវី
លឡើយ កាលពីនងៃរី ២៩ ខខ លមសា ឆ្ប ាំ ២០០៨ នាសម័យរបជុាំលពញអងគរពឹរនសភា លលើររី ៤ 
នីតិ្កាលរី ២ លហើយររមុរបឹរាធមមនុញ្ដបានរបកាសថ្វស្សបនឹងរដឌធមមនុញ្ដ តមរយៈ
លសចរឋីសលរមចលលខ០៩៦/ ០០១/២០០៨ របធ.ច ចុះនងៃរី០៨ ខខឧសភា ឆ្ប ាំ២០០៨ ខដល
មានលសចរឋីទាំងស្សុង ដូចត្លៅលនះ: 

ជាំពូររី ១ 

អាំពីបរបផញ្ដត្ថិរូលៅ 

មារត ១.- 

ចាប់លនះមានលគ្មលបាំណងរាំណត់្ការរគប់រគងរដឌបាលរាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សុរ ខណឍ ។ 

មារត ២.- 



រាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សរុ ខណឍ  រត្ូវរគប់រគងតមលគ្មលការណ៍ននរដឌបាលឯរភាពលដើមផី
បលងកើត្ ជាំរញុ និងលធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ តមរយៈ
នលោបាយវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ។ 

មារត ៣.- 

ឃុាំ សង្កក ត់្រត្ូវរគប់រគងតមចាប់សឋីពីការរគប់រគងរដឌបាលឃុាំ សង្កក ត់្ លលើរខលងខត្បញ្ហា
ទាំងឡាយណាខដលបានខចងរបុងចាប់លនះ។ 

មារត ៤.- 

ភបាំលពញ ជារាជធានីននរពះរាជាណាចរររមពុជា។ 

រាជធានីភបាំលពញ ខចរជាខណឍ ។ 

ខណឍ  ខចរជាសង្កក ត់្។ 

មារត ៥.- 

លខត្ថ ខចរជាររុង និងជាស្សុរ។ 

ររុង ខចរជាសង្កក ត់្។ 

ស្សុរ ខចរជាឃុាំ និងជាសង្កក ត់្។ 

មារត ៦.- 

ការបលងកើត្ ការលុបលោល ការខរខរបរពាំរបរល់ និងការរាំណត់្ល ម្ ះលខត្ថ រត្ូវសលរមច
លដាយរពះរាជររឹត្យ តមសាំលណើ របស់នាយររដឌមន្តនថី តមលសចរឋីលសបើសុាំពីរដឌមន្តនថីររសួង
មហានផធ។ 

ការរាំណត់្រពាំរបរល់រាជធានីភបាំលពញ រត្ូវសលរមចលដាយរពះរាជររឹត្យ តមសាំលណើ របស់
នាយររដឌមន្តនថី តមលសចរឋីលសបើសុាំពីរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ៧.- 

ការបលងកើត្ ការលុបលោល ការខរខរបរពាំរបរល់ និងការរាំណត់្ល ម្ ះររងុ ស្សុរ ខណឍ  រត្ូវ
សលរមចលដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 



មារត ៨.- 

ការបលងកើត្រដឌបាលឯរភាពលៅរដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ គឺសាំលៅដល់ការពរងឹងអងគឯរភាព
របស់រដឌ លដើមផសីរមបសរមួលនូវរាល់សរមមភាពរដឌបាលសាធារណៈលៅរបុងខដនដី របស់ខលួ
ន។ 

មារត ៩.- 

រាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សរុ ខណឍ  ជានីតិ្បុគគលនននីតិ្សាធារណៈ។ 

មារត ១០.- 

នីតិ្បុគគលនីមួយៗ រត្ូវមានររុមរបឹរាមួយជាត្ាំណាងខដលរត្ូវបានលបាះលឆ្ប ត្លរជើសលរ ើស
លឡើង ស្សបតមចាប់សឋីពីការលបាះលឆ្ប ត្លរជើសលរ ើស ររុមរបឹរារាជធានី ររុមរបឹរាលខត្ថ 
ររុមរបឹរាររុង ររុមរបឹរាស្សុរ ររុមរបឹរាខណឍ ។ 

មារត ១១.- 

នីតិ្បុគគលនីមួយៗរត្ូវបលងកើត្ ជាំរញុ និងលធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិប
លត្យយ។ 

មារត ១២.- 

ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយរមួមាន : 

- ភាពជាត្ាំណាងសាធារណៈ 

- សវ័យភាពរបស់មូលដាឌ ន 

- ការពិលរគ្មះលោបល់ និងការចូលរមួ 

- ការលឆលើយត្ប និងគណលនយយភាព 

- ការលលើររមពស់គុណភាពជីវតិ្របស់របជាជនលៅរបុងមូលដាឌ ន 

- ការលលើរសធួយសមធម៌ 

- ត្មាល ភាព និងសុចរតិ្ភាព 



- វធិានការរបឆ្ាំងអាំលពើពុររលួយ និងការរ ាំលោភអាំណាច។ 

មារត ១៣.- 

នីតិ្បុគគលររួលសិរនិអាំណាចរបស់ខលួន លដាយរដឌធមមនុញ្ដ ចាប់ រពះរាជររឹត្យ អនុររឹត្យ និង
លិខិត្បរដាឌ នដនរលរៀត្ ខដលស្សបនឹងចាប់លនះ។ 

ជាំពូររី ២ 

អាំពីររមុរបឹរា 

ខផបររី ១ 

ររមុរបឹរារាជធានី លខត្ថ ររងុ ស្សុរ ខណឍ  

មារត ១៤.- 

រាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សរុ ខណឍ  រត្ូវមានររុមរបឹរារបស់ខលួន ខដលរត្ូវបានលរជើសលរ ើសលឡើង 
តមការលបាះលឆ្ប ត្អសរល ស្សបតមនីតិ្វធីិខដលរាំណត់្លដាយចាប់សឋីពីការលបាះលឆ្ប ត្
លរជើសលរ ើស ររុមរបឹរារាជធានី ររមុរបឹរាលខត្ថ ររុមរបឹរាររុង ររុមរបឹរាស្សុរ ររមុ
របឹរាខណឍ  ខដលលៅកាត់្ថ្វ “ររុមរបឹរា”។ 

មារត ១៥.- 

ររុមរបឹរាមានអាណត្ថិរបាាំ (០៥)ឆ្ប ាំ លហើយរត្ូវផុត្រាំណត់្លៅលពលររុមរបឹរាងមីចូលកាន់ត្ាំ
ខណង។ 

អាណត្ថិរបស់ររុមរបឹរា រត្ូវគិត្ោប់ពីនងៃលបាះលឆ្ប ត្លរជើសលរ ើសររុមរបឹរា និងផុត្រាំណត់្
នងៃលបាះលឆ្ប ត្បនាធ ប់។ 

មារត ១៦.- 

របុងលពលរង់ោាំររុមរបឹរាងមីចូលកាន់មុខត្ាំខណង ររុមរបឹរាខដលចប់អាណត្ថិមានសិរនិអនុ
វត្ថខត្រិចចការរដឌបាល របោាំនងៃខត្បុ៉លណាត ះ។ 

មារត ១៧.- 

ររុមរបឹរានីមួយៗ រត្វូមានរបធានមាប រ់។ 

របធានររុមរបឹរា គឺជាលបរខជនខដលសទិត្លៅលាំដាប់លលខលរៀងលលើលគននបញ្ជ ីលបរខជនខដល
មាន អាសនៈលរចើនជាងលគ លៅរបុងររុមរបឹរា។ 



របុងររណីខដលបញ្ជ ីលបរខជនមានអាសនៈលសមើគ្មប លៅរបុង ររុមរបឹរា របធានររុមរបឹរា រត្ូវ
លរជើសលរ ើសយរលបរខជន ខដលមានលលខលរៀងលលើលគននបញ្ជ ីលបរខជនខដលមានសាំលឡងលឆ្ប ត្
បានការលរចើន ជាងលគ។ 

មារត ១៨.- 

ចាំនួនសមាជិរររុមរបឹរានីមួយៗ រត្ូវរាំណត់្លដាយខផែរតមរតថ របជារាស្តសថនឹងរតថ ភូមិ
សាស្តសថ ដូចខាងលរកាម : 

- ររុមរបឹរារាជធានីភបាំលពញ មានចាំនួនសមាជិរមិនលលើសពីនមៃមួយ (២១) របូ 

- ររុមរបឹរាលខត្ថ មានចាំនួនសមាជិរពីរបាាំបួន (០៩)របូ ដល់នមៃមួយ(២១)របូ 

- ររុមរបឹរាររុង មានចាំនួនសមាជិរពីរបាាំពីរ (០៧)របូ ដល់ដប់របាាំ (១៥)របូ 

- ររុមរបឹរាស្សុរ ររុមរបឹរាខណឍ  មានចាំនួនសមាជិរពីរបាាំពីរ (០៧)របូ ដល់ដប់របាាំបួន 
(១៩) របូ។ 

ចាំនួនជារ់ខសឋងននសមាជិរររុមរបឹរានីមួយៗ រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យ តមសាំលណើ
របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ របុងរយៈលពលោ៉ងតិ្ចមួយរយនមៃ (១២០)នងៃ មុនលពលផុត្
រាំណត់្អាណត្ថិរបស់ររុមរបឹរា។ 

របុងររណីគ្មម នអនុររឹត្យ ខចងអាំពីចាំនួនសមាជិរររុមរបឹរាអាណត្ថិបនាធ ប់លរលនាះចាំនួន
សមាជិរ សរបុរបស់ររមុរបឹរា សរមាប់ររុមរបឹរានីមួយៗ រត្ូវយរតមចាំនួនសរបុចុង
លរកាយននររុមរបឹរាអាណត្ថិោស់។ 

មារត ១៩.- 

ររុមរបឹរានីមួយៗរត្ូវលធវើជាត្ាំណាង និងលធវើសរមមភាពរបុងនាមរបជាពលរដឌទាំងអស់ ខដល
រស់លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

មារត ២០.- 

ររុមរបឹរានីមួយៗ រត្វូបលងកើត្ ជាំរញុ និងលធវើឱ្យ មានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិ
បលត្យយ លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

មារត ២១.- 



របជាពលរដឌខខមរទាំងពីរលភរខដលមានបាំណងឈរល ម្ ះជាលបរខជនលបាះ លឆ្ប ត្លរជើសលរ ើស 
ររុមរបឹរារាជធានី ររមុរបឹរាលខត្ថ ររុមរបឹរាររុង ររុមរបឹរាស្សុរ ររមុរបឹរាខណឍ  រត្ូវ
បាំលពញតមលរខខណឍ  និងមានលរខណសមផត្ថិ ដូចខាងលរកាម : 

- មានសញ្ហជ តិ្ខខមរពីរាំលណើ ត្ 

- មានអាយុោ៉ងតិ្ចនមៃរបាាំ(២៥)ឆ្ប ាំ គិត្មរដល់នងៃលបាះលឆ្ប ត្ 

- មានសិរនលបាះលឆ្ប ត្ និងមានលរខណសមផត្ថិរគប់រគ្មន់ តមលរខខណឍ ខដលរាំណត់្លដាយ
ចាប់សឋីពីការលបាះលឆ្ប ត្លរជើសលរ ើស ររុមរបឹរា។ 

មារត ២២.- 

សមាជិរររុមរបឹរាមាប រ់ រត្ូវបាត់្បង់សមាជិរភាពពីសមាជិរររុមរបឹរារបុងររណីណា
មួយ ដូចខាងលរកាម : 

-សាមីខលួនបាត់្បង់លរខណសមផត្ថិ និងលរខខណឍ  សរមាប់ឈរល ម្ ះជាលបរខជនលបាះលឆ្ប ត្
លរជើសលរ ើសររុមរបឹរា 

- សាមីខលួនសុាំោឈប់ពីររុមរបឹរា តមការដារ់ពារយសុាំោឈប់ជាោយលរខណ៍អរសរ
លៅរបធានររុមរបឹរា 

-សាមីខលួនររួលមរណភាព 

- សាមីខលួនមិនបានចូលរមួរបុងរិចចរបជុាំសាមញ្ដរបស់ររុមរបឹរា ជាប់ៗគ្មប  ោប់ពី ពីរ (០២) 
ដងលឡើងលៅ លដាយគ្មម នចាប់អនុញ្ហដ ត្ 

-សាមីខលួនរត្ូវបលណឋ ញលចញពីសមាជិរររុមរបឹរា អនុលោមតមចាប់ នីតិ្វធីិ ឬបរបញ្ហជ
នផធរបុង ឬ ររមសីលធម៌របស់ររុមរបឹរា 

- សាមីខលួនរត្ូវតុ្ោការផឋនាធ លទសពីបរឧររិដឌ ឬ មជឈិមណាមួយ 

- សាមីខលួនបាត់្បង់សមាជិរភាពពីគណបរសនលោបាយរបស់ខលួន។ 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវសលរមច និងរបកាសពីការបាត់្បង់សមាជិរភាពពីររុមរបឹរា 
របុងររណីដូចខាងលលើលនះ។ 

មារត ២៣.- 



លៅលពលខដលមានសមាជិរររុមរបឹរាណាមាប រ់បាត់្បង់សមាជិរភាពពី ររុមរបឹរា រត្ូវ
លរជើសលរ ើសលបរខជនលាំដាប់លលខលរៀងបនាធ ប់ ពីរបុងបញ្ជ ីលបរខជនជាមួយមរជាំនួសរបុងរយៈ
លពលោ៉ងយូរដប់បួន (១៤)នងៃ លដាយរបកាសរបស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ២៤.- 

របសិនលបើររុមរបឹរាណាមួយអនុវត្ថផធុយពីបរបផញ្ដត្ថិណាមួយនន រដឌធមមនុញ្ដ ឬចាប់ ឬ 
រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុររឹត្យ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវលធវើការខណនាាំជាោយលរខណ៍អរសរ
ដល់ ររុមរបឹរាលនាះឱ្យលគ្មរព និងអនុវត្ថបរបផញ្ដត្ថិទាំងលនាះ លៅរបុងអាំឡុងលពលជារ់ោរ់ 
និងសមលហតុ្ផល។ 

របុងររណីររុមរបឹរាលនាះលៅខត្មិនរពមអនុវត្ថតមការខណនាាំ រាជរដាឌ ភិបាលរត្ូវរ ាំសាយ
ររុមរបឹរាលនាះលដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ២៥.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្លរៀបចាំការលបាះលឆ្ប ត្ “គ.ជ.ប” រត្ូវលរៀបចាំការលបាះលឆ្ប ត្លឡើងវញិ លដើមផី
លរជើសលរ ើសររុមរបឹរា របុងររណីណាមួយដូចខាងលរកាម : 

- លខត្ថ ររុង ស្សរុ ខណឍ  ខដលបលងកើត្ងមីដូចមានខចងរបុងមារត ៦ និងមារត ៧ ននចាប់លនះ 

រត្ូវលធវើលឡើងរបុងរយៈលពលោ៉ងយូរពីររយខសសិប (២៤០) នងៃ 

- ររុមរបឹរាខដលរត្ូវរ ាំសាយតមល័រខខ័ណឍ ដូចមានខចងរបុងមារត ២៤ ននចាប់ននចាប់
លនះរត្ូវលធវើលឡើងរបុងរយៈលពលោ៉ងយូរមួយរយ នមៃ(១២០)នងៃ។ 

- ររុមរបឹរាខដលលរើត្លឡើងលដាយការលបាះលឆ្ប ត្លឡើងវញិខាងលលើលនះ មានអាណត្ថិលសមើនឹង
អាណត្ថិខដលលៅសល់របស់ររុមរបឹរាលនាះ។ 

មារត ២៦.- 

ការលបាះលឆ្ប ត្លឡើងវញិមិនរត្ូវអនុញ្ហដ ត្ឱ្យលធវើលឡើយ របសិនលបើអាណត្ថិខដលលៅសល់របស់
ររុមរបឹរាមានរយៈលពលមិនលលើសពីមួយ រយខប៉ត្សិប(១៨០)នងៃ។ 

មារត ២៧.- 

របុងររណីខដលមានររុមរបឹរាណាមួយរត្ូវរ ាំសាយ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវោត់្វធិាន
ការលដើមផរីគប់រគងជាំនួស រហូត្ដល់មានររុមរបឹរាងមីចូលកាន់ត្ាំខណង។ 



មារត ២៨.- 

សមាជិរររុមរបឹរាលៅរបុងមុខត្ាំខណង រត្ូវររួលរបារ់ឧបត្ទមៃ ខដលរត្ូវលបើរលចញពី
គលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំរបស់ររុមរបឹរាលនាះ។ 

របារ់ឧបត្ទមៃខាងលលើលនះ រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួង
មហានផធ និងរដឌមន្តនថីររសួងលសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 

ខផបររី ២ 

តួ្នារី ភាររិចច និងសិរនិអាំណាចរបស់ររមុរបឹរា 

មារត ២៩.- 

ររុមរបឹរាមានតួ្នារីោត់្ខចងរិចចការោាំបាច់នានា លដើមផសីលរមចនូវលគ្មលបាំណងរបុងការ
បលងកើត្ ការជាំរញុ និងការលធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ រពម
ទាំងលដើមផបីាំលពញមុខង្ករភាររិចចខដលបានរបគល់ និងខដលបានលធវើរបតិ្ភូរមមតមចាប់លនះ 
ឬ ខដលស្សបតមចាប់លនះ។ 

មារត ៣០.- 

ររុមរបឹរា មានសិរនិអាំណាចលធវើលសចរឋីសលរមចខាងបញ្ដត្ថិ និងលសចរឋីសលរមចខាង
របតិ្បត្ថិ។ 

មារត ៣១.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវបាំលពញមុខង្ករ និងភាររិចច លដាយលធវើលសចរឋីសលរមចលៅរបុងអងគរបជុាំររុម
របឹរារបស់ខលួន និងរត្ូវធានាថ្វលសចរឋីសលរមចលនាះរត្ូវបានអនុវត្ថ។ 

មារត ៣២.- 

ររុមរបឹរា លរបើរបាស់សិរនិអាំណាចបញ្ដត្ថិរបស់ខលួនលដាយការលធវើដីកា ស្សបលៅតមបរ
បផញ្ដត្ថិដូចមានខចងរបុងខផបររី ៣ ជាំពូររី ២ ននចាប់លនះ។ 

មារត ៣៣.- 

ររុមរបឹរា លរបើរបាស់សិរនិអាំណាចរបតិ្បត្ថិរបស់ខលួនលដាយលធវើលសចរឋីសលរមច លៅរបុងអងគ
របជុាំរបស់ររុមរបឹរា។ 



មារត ៣៤.- 

ររុមរបឹរារត្ូវមានគណលនយយភាពលដាយផ្ទធ ល់ចាំលពាះរបជាពលរដឌ ទាំងអស់ អាំពីជលរមើស
ជាអារិភាព លដើមផលីធវើលសចរឋីសលរមច ធានា បានការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅរបុង
ខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

ររុមរបឹរាអាចលធវើការអលងកត្លលើររណីទាំងឡាយណា ខដលខលួនយល់លឃើញថ្វមានសារៈ
សាំខាន់ដល់របជាពលរដឌខដលខលួនជាត្ាំណាង រពមទាំងអាចផសពវផាយលរនផលននការលធវើ
អលងកត្លនាះ រចួលហើយរត្ូវផឋល់លគ្មលការណ៍ខណនាាំអនុវត្ថដល់គណៈអភិបាលនិងអភិបា
ល។ 

មារត ៣៥.- 

ររុមរបឹរារត្ូវមានគណលនយយភាពចាំលពាះរាជរដាឌ ភិបាលអាំពីការ របតិ្បត្ថិតមរដឌធមមនុញ្ដ 
ចាប់ រពះរាជររឹត្យ អនុររឹត្យ និងលិខិត្បរដាឌ ននានា។ 

មារត ៣៦.- 

លរៀងរាល់រិចចរបជុាំរបស់ខលួន ររុមរបឹរារត្ូវលធវើលសចរឋីសលរមច ឬ ដីកាតមការោាំបាច់
ទរ់រិនលៅនឹង : 

- ការលរៀបចាំលដើមផរីរួលមុខង្ករ ភាររិចច និងធនធានងមី ស្សបតមចាប់លនះ 

- មុខង្ករជាកាត្ពវរិចចរបស់ររុមរបឹរា 

- មុខង្ករជាជលរមើសរបស់ររុមរបឹរា 

-រមមវធីិវនិិលោគបី(៣)ឆ្ប ាំរ ាំរិលរបោាំឆ្ប ាំ និងខផនការអភិវឌណរយៈលពលរបាាំ (៥)ឆ្ប ាំ រមួទាំង
សមាសភាពននខផនការលនាះ ខដលសទិត្លៅលរកាមការរគប់រគង និងការរត្តួ្ពិនិត្យរបស់ររុម
របឹរារមួគ្មប  របលភរររុមរបឹរាលផសងៗលរៀត្ ររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល និងអបរ
ពារ់ព័នននានា 

- គលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំ និងររបខ័ណឍ ចាំណាយចាំណាយរយៈលពលមធយម 

- បញ្ហា ហិរញ្ដវត្ទុលផសងលរៀត្ 

- ការលរៀបចាំរចនាសមព័នន របព័នន និងធនធាន រមួទាំងគណៈរមាម ធិការ អងគភាពនិងបុគគលិរ
របស់ររុមរបឹរា 



- ការរគប់រគង និងការលរបើរបាស់ររពយសមផត្ថិ 

- ដាំលណើ រការពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយសាធារណជនរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុម របឹរា និង
ការផសពវផាយព័ត៌្មាននានាជូនរបជាពលរដឌ 

- រិចចការលផសងៗលរៀត្ ខដលរាំណត់្លដាយចាប់ រពះរាជររឹត្យ អនុររឹត្យ និងលិខិត្បរដាឌ ន
ខដលបានលធវើលឡើងស្សបតមចាប់លនះ។ 

មារត ៣៧.- 

ររុមរបឹរារត្ូវលរៀបចាំ និងអនុម័ត្ខផនការអភិវឌណរយៈលពលរបាាំ(៥)ឆ្ប ាំ ខដលរត្ូវលធវើបចចុបផនប
ភាពជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ តមការលរៀបចាំរមមវធីិវនិិលោគបី(៣)ឆ្ប ាំរ ាំរិលរបោាំឆ្ប ាំ។ 

មារត ៣៨.- 

របុងការលរៀបចាំ និងការអនុវត្ថខផនការអភិវឌណ ររមុរបឹរារត្ូវពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយ : 

- របជាពលរដឌលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន 

- របលភរររុមរបឹរាលផសងលរៀត្លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន 

- ររសួង សាទ ប័ន និងអងគភាពពារ់ព័នននានារបស់រាជរដាឌ ភិបាល 

- អបរពារ់ព័នននានា។ 

នីតិ្វធីិននការពិលរគ្មះលោបល់លៅរបុងដាំលណើ រការរសាងខផនការអភិវឌណ របស់រដឌបាលថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្ រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យ តមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ បនាធ ប់ពី
បានពិភារាជាមួយររសួងខផនការ និងររសួង សាទ ប័នពារ់ព័នន។ 

មារត ៣៩.- 

ររុមរបឹរារត្ូវលរៀបចាំខផនការអភិវឌណ ខដលរមួមាន : 

- ចរខុវស័ិយរបស់ររុមរបឹរា លដាយបង្កា ញពីលគ្មលលៅ និងលគ្មលបាំណងសរមាប់អភិវឌណ
លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

- ការប៉ាន់របមាណពីររមិត្ននការអភិវឌណខដលមានស្សាប់លៅរបុងខដន សមត្ទរិចចរបស់ខលួន 

និងការប៉ាន់របមាណពីត្រមូវការពីត្រមូវការអភិវឌណសាំខាន់ៗរមួមាន : 



+ ត្រមូវការរបស់ររុមរបឹរាលៅរបុងការលរៀបចាំររួលយរនូវការលផធរមុខង្ករ ភាររិចច និង
ធនធានងមីៗ 

+ លសវា មលធោបាយ សមាៃ រៈ និងលហដាឌ រចនាសមព័ននសាធារណៈជាមូលដាឌ ននិងោាំបាច់នានា 

+ ការកាត់្បនទយភាពររីររ 

+ ត្រមូវការលផសងៗរបស់ស្តសថី បុរស យុវវយ័ រុមារ ររុមជនង្កយររួលរងលរគ្មះរមួទាំងជនររី
ររ ជនជាតិ្លដើមភាគតិ្ច។ 

- ររបខ័ណឍ អភិវឌណខដលរត្ូវខចងអាំពីលគ្មលការណ៍ខណនាាំជាមូលដាឌ នរបុង ការលរបើរបាស់ 
និងរគប់រគងការលរបើរបាស់ដីធលី និងធនធានធមមជាតិ្លៅត្ាំបន់លនាះ 

- ខផនការរគប់រគងលរគ្មះមហនថរាយ 

- ខផនការហិរញ្ដវត្ទុ លដាយរត្ូវរាប់បញ្ចូ លទាំងខផនការអភិវឌណមូលធន ការលរគ្មងងវកិា
សរមាប់រយៈលពលដប់ពីរ(១២)ខខ ោប់ពីលពលលរៀបចាំខផនការ និងសរមាប់រយៈលពលបី (៣)
ឆ្ប ាំ ោប់ពីលពលលរៀបចាំខផនការ លហើយរត្ូវលធវើបចចុបផនបភាពជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ 

- យុរនសាស្តសថអនុវត្ថខផនការអភិវឌណ លដើមផធីានាឱ្យមានត្មាល ភាពនិងគណលនយយភាព ចាំលពាះ
របជាពលរដឌទាំងអស់លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន 

- សូចនាររបាំលពញការង្ករសាំខាន់ៗ និងលគ្មលលៅនានាទរ់រិននឹងអារិភាព និងរិសលៅ
អភិវឌណន៍នីមួយៗដូចមានខចងរបុងខផនការអភិវឌណ 

ររុមរបឹរារត្ូវរាំណត់្ឱ្យ ដាច់ពីគ្មប លៅរបុងខផនការអភិវឌណ និងងវកិានូវមុខង្ករជាជលរមើស 
និងមុខង្ករជាកាត្ពវរិចច។ 

ខបបបរ នីតិ្វធីិជារ់ខសឋងននការលរៀបចាំ ការរគប់រគង និងការអនុវត្ថខផនការអភិវឌណរបស់រដឌ
បាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ 
បនាធ ប់ពីបានពិលរគ្មះពិភារាជាមួយររសួងខផនការ និងររសួង សាទ ប័នពារ់ព័នន។ 

មារត ៤០.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវតមដាន និងវាយត្នមលជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ លៅលលើការអនុវត្ថខផនការអភិវឌណ
របស់ខលួន លដាយរាប់ទាំងខផបរននខផនការអភិវឌណខដលសទិត្លៅលរកាមការរគប់រគង និងការ
រត្ួត្ពិនិត្យរបស់ : 



- ររុមរបឹរាលភររមួគ្មប  

- របលភរររុមរបឹរាលផសងៗលរៀត្ 

- ររសួង សាទ ប័ន អងគភាពនានារបស់រាជរដាឌ ភិបាល 

- អបរពារ់ព័នននានា។ 

មារត ៤១.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវលធវើការផសពវផាយជាសាធារណៈ និងជាបនាធ ន់នូវខផនការអភិវឌណបនាធ ប់ពី
បានអនុម័ត្រចួលហើយភាល ម។ 

សាធារណជន អាចពិនិត្យឯរសារខផនការលនះ លៅការោិល័យរបស់ររុមរបឹរាលដាយឥត្
គិត្នងល ឬ អាចលសបើសុាំជាវឯរសារខផនការលនះពីររុមរបឹរា លដាយគិត្រតឹ្មត្នមលលដើម។ 

មារត ៤២.- 

ររុមរបឹរារត្ូវោត់្ខចងរិចចការហិរញ្ដវត្ទុសាធារណៈ លដើមផជីាំរញុដល់ការអភិវឌណតមខបប
របជាធិបលត្យយ និងខដលលផ្ទឋ ត្លៅលលើត្រមូវការអភិវឌណសាំខាន់ៗបាំផុត្រមួមាន : 

- ត្រមូវការរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ របុងការលរៀបចាំសរមាប់ររួលមុខង្ករ ភាររិចច និង
ធនធានងមីៗ 

- លសវា មលធោបាយ សមាៃ រៈ និងលហដាឌ រចនាសមព័ននសាធារណៈជាមូលដាឌ ន និងោាំបាច់ 

- ការកាត់្បនទយភាពររីររ 

- ត្រមូវការលផសងៗរបស់ស្តសថី បុរស យុវវយ័ និង រុមារ ររុមជនង្កយររួលរងលរគ្មះលដាយរមួ
បញ្ចូ លទាំងជនររីររជាតិ្លដើមភាគតិ្ច។ 

មារត ៤៣.- 

ររុមរបឹរារត្ូវោត់្ខចងរិចចការហិរញ្ដវត្ទុ ឱ្យមានត្មាល ភាព និងមានគណលនយយភាពចាំលពាះ
របជាពលរដឌខលួន។ 

មារត ៤៤.- 



រាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សរុ រត្ូវមានងវកិាផ្ទធ ល់របស់ខលួន ខដលលៅកាត់្ថ្វ ងវកិារដឌបាលថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្។ 

ខណឍ  និងសង្កក ត់្ចាំណុះរាជធានី រត្ូវមានងវកិារបស់ខលួនលៅរបុងងវកិារបស់រាជធានី។ 

សង្កក ត់្ចាំណុះររុង រត្ូវមានងវកិារបស់ខលួនរបុងងវកិារបស់ររុង។ 

ររុមរបឹរារត្ូវអនុម័ត្លលើងវកិារបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមថ្វប រ់ ស្សបតមនីតិ្វធីិនិងរបតិ្រិន
ននការរសាងងវកិារដឌជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ 

ររុមរបឹរារត្ូវអនុម័ត្ររបខ័ណឍ ចាំណាយរយៈលពលមធយម លហើយរត្ូវលធវើបចចុបផនបភាពជាលរៀង
រាល់ឆ្ប ាំ។ 

ការរគប់រគងនិងការអនុវត្ថគលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំ រត្ូវខផែរតមចាប់សឋីពីរបបហិរញ្ដវត្ទុ និង
ការរគប់រគងររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ខដលលរៀបចាំលឡើងស្សបតមចាប់
លនះ និងចាប់សឋីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុសាធារណៈ។ 

ងវកិារត្ូវលរៀបចាំលឡើងលដាយលគ្មរពតមលគ្មលការណ៍សាំខាន់ៗទាំងអស់ននការរគប់រគង
ហិរញ្ដវត្ទុសាធារណៈ។ 

ងវកិារដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្រត្ូវខត្មានតុ្លយភាពរវាងចាំណូល និងចាំណាយ។ 

មារត ៤៥.- 

របុងការរគប់រគងរិចចការហិរញ្ដវត្ទុ ររុមរបឹរារត្ូវធានាអនុវត្ថតមបរដាឌ ន វធិានរបព័នន និង
នីតិ្វធីិ ខដលបានរាំណត់្ទរ់រិនលៅនឹង : 

- ការលរៀបចាំ ការអនុម័ត្ និងការអនុវត្ថងវកិា 

- គណលនយយ និងរបាយការណ៍ 

- ររពយសរមម និងររពយអសរមម 

- ត្មាល ភាព និងគណលនយយភាព 

- ការរគបរគង: 

+ ចាំណូលផ្ទធ ល់ 



+ ចាំណូលខដលខចររ ាំខលរ មូលនិធិលផធរពីងវកិាជាតិ្ និងនងលលសវាសរមាប់អនុវត្ថមុខង្ករជា
ភាប រ់ង្កររបុងនាមររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល 

+ ចាំណូលពីរបលភរលផសងៗលរៀត្។ 

- លរនរមមសាធារណៈ 

- ការលធវើសវនរមមនផធរបុង 

- ការលធវើសវនរមមនផធលរៅ 

- ត្រមូវការខផបរហិរញ្ដវត្ទុសាធារណៈលផសងៗលរៀត្។ 

បរដាឌ ន វធិាន របព័នន និងនីតិ្វធីិសរមាប់រគប់រគងហិរញ្ដវត្ទុសាធារណៈរបស់រដឌបាលថ្វប រ់ 

លរកាមជាតិ្ រត្ូវរាំណត់្លដាយចាប់សឋីពីរបបហិរញ្ដវត្ទុ និងការរគប់រគងររពយសមផត្ថិរបស់រដឌ
បាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ខដលលរៀបចាំលឡើងស្សបតមចាប់លនះ និងចាប់សឋីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុ
សាធារណៈ លដាយខផែរតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ និងរដឌមន្តនថីររសួងលសដឌ
រិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 

មារត ៤៦.- 

រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវររួលខុសរត្ូវរបុងការរគប់រគង និងលរបើរបាស់ររពយសមផត្ថិរដឌ
ខដលបានលផធរមរឱ្យខលួន ឬ ខដលបានររួលលដាយមលធោបាយផ្ទធ ល់ខលួនលផសងលរៀត្ឱ្យមាន
របសិរនភាព។ 

នីតិ្វធីិននការរគប់រគងររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាម ជាតិ្ រត្ូវរាំណត់្លដាយចាប់ 
និងលិខិត្បរដាឌ នពារ់ព័នន តមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ និងរដឌមន្តនថីររសួង
លសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 

មារត ៤៧.- 

របុងររណីខដលមានការរ ាំលោភអាំណាចលរើត្មានលឡើង លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន ររុម
របឹរារត្ូវមានភាររិចចរាយការណ៍ជាោយល័រខណ៍អរសរជាបនាធ ន់ ជូនរដឌមន្តនថីររសួងមហា
នផធ។ 

មារត ៤៨.- 



ការរ ាំលោភអាំណាចលរើត្លឡើងលៅលពលខដលអបរជាប់លឆ្ប ត្ណាមាប រ់ ឬ អបរខដលបានររួល
ការខត្ងតាំងលៅរបុងររសួង សាទ ប័ន ឬ ភាប រ់ង្កររបស់រដឌ ឬ របុងររុមរបឹរាណាមួយ ឬ ជន
ណាមាប រ់ ខដលបានរបរពឹត្ថអាំលពើលដាយលចត្នា លហើយខដលមិនអាចលធវើយុត្ថិរមមបានដូចជា : 

- ការលរបើរបាស់តួ្នារី ឬ អាំណាចរបស់ខលួន លដើមផលីរងរបវញ័្ច  ឬ លធវើរុរខបុរលមបញដល់បុគគល
ណាមាប រ់ ឬ ររុមមនុសស ឬ ររពយសមផត្ថិសាធារណៈ ឬ ធនធានសាធារណៈណាមួយ 

- ការមិនបានលរបើរបាស់តួ្នារី ឬ អាំណាចរបស់ខលួន លដើមផរីប់សាក ត់្ជនមាប រ់លរៀត្ខដលសទិត្
លៅលរកាមអាំណាច ឬ ការរត្ួត្ពិនិត្យរបស់ខលួន លៅលពលខដលខលួនបានដឹងអាំពីរាំហុសឆគង
របស់ជនលនាះ ខដលបានលរងរបវញ័្ច  ឬ លធវើរុរបុរលមបញដល់បុគគលណាមាប រ់ ឬ ររុមមនុសស 
ឬររពយសមផត្ថិសាធារណៈ ឬ ធនធានសាធារណៈ។ 

មារត ៤៩.- 

ការរ ាំលោភអាំណាច រមួមានសរមមភាពណាមួយ ដូចខាងលរកាម : 

- ការរ ាំលោភសិរនិស្សបចាប់ ឬ សិរនិមនុសសរបស់ជនណាមាប រ់ 

- ការកាន់កាប់ ឬ ការរបឹអូសររពយសមផត្ថិសាធារណៈ ឬ ររពយសមផត្ថិឯរជន និងធនធាន
ធមមជាតិ្មរលធវើជារបស់ខលួនលដាយខុសចាប់ 

- ការលធវើឱ្យអនថរាយដល់បរសិាទ ន ធនធានធមមជាតិ្ 

- ការដរយរងវកិា ឬ ររពយសមផត្ថិរដឌលដាយខុសចាប់ ឬ ការលរបើរបាស់ររពយសមផត្ថិរដឌមិន
រតឹ្មរត្ូវ 

- ការលសបើសុាំ ឬ ការររួលរបារ់ ឬ រង្កវ ន់អវីមួយជាងបូរនឹងការលធវើ ឬ មិនលធវើរិចចការណាមួយ 

ខដលសទិត្លៅរបុងវសិាលភាពននភាររិចចផលូវការរបស់ជនលនាះ លហើយខដលការចាំណាយ ឬ 
រង្កវ ន់ លនាះមិនបានរាំណត់្លៅរបុងចាប់ 

- ភាពមិនរបររតី្លៅរបុងការអនុវត្ថចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុររឹត្យ ឬរបកាស 

- ការមិនរបររតី្លៅរបុងការអនុវត្ថដីការបស់ររុមរបឹរា 

- ការលធវើលសចរឋីសលរមចលៅរបុងវសិាលភាពននភាររិចចផលូវការ លដើមផផីលរបលោជន៍ផ្ទធ ល់ខលួន 
ឬ ផលរបលោជន៍រគួសាររបស់ខលួន។ 

មារត ៥០.- 



ររុមរបឹរារត្ូវលរៀបចាំ និងអនុម័ត្របាយការណ៍របោាំឆ្ប ាំខដលពារ់ព័នន : 

- ដីកា និងលសចរឋីសលរមចនានាខដលបានដារ់លចញ 

- សរមមភាពនានាខដលបានអនុវត្ថ 

- របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ 

- ការវាយត្នមលការបាំលពញការង្កររបស់គណៈអភិបាល និងបុគគលិរររុមរបឹរា 

- លរនផលននការតមដាន និងវាយត្នមល ដូចមានខចងរបុងមារត ៤០ ននចាប់លនះ 

- វធិានការោាំបាច់ លដើមផលីធវើឱ្យរបលសើរលឡើងនូវការអនុវត្ថការង្កររបស់ររុមរបឹរា ររុមរបឹរា
រត្ូវពិនិត្យ និងអនុម័ត្របាយការណ៍របោាំឆ្ប ាំខាងលលើលនះ មិនឱ្យលលើសពីខសសិបរបាាំ (៤៥) 
នងៃ បនាធ ប់ពីដាំណាច់ឆ្ប ាំ។ 

មារត ៥១.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវបងកលរខណៈង្កយស្សួលដល់សាធារណជនរបុងការជូនព័ត៌្មានជា សាធារ
ណៈអាំពីរបាយការណ៍ រលបៀបវារៈរបជុាំ រាំណត់្លហតុ្របជុាំ ដីកា ចាប់ រពះរាជររឹត្យ អនុររឹត្យ 
និងរបកាសទាំងអស់ខដលពារ់ព័នននឹងររុមរបឹរា និងឯរសារដនរលរៀត្របស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ៥២.- 

ររុមរបឹរានីមួយៗមានកាឋ រព័ត៌្មានជាសាធារណៈ ឬ មលធោបាយផសពវផាយព័ត៌្មានលផសង
លរៀត្លៅការោិល័យរណាឋ លរបស់ខលួន និងលៅតមរីរខនលងនានារបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់
ខលួនតមការោាំបាច់ លហើយរីរខនលងទាំងលនាះមានភាពង្កយស្សួលសរមាប់របជាពលរដឌ
ររួលបាន ព័ត៌្មានជាសាធារណៈទាំងលនាះ។ 

ខផបររី ៣ 

ដីការបស់ររមុរបឹរា 

មារត ៥៣.- 

ដីកា គឺជាវធិានខាងផលូវចាប់ខដលបានអនុម័ត្លដាយររុមរបឹរា។ 

លោងតមបរបផញ្ដត្ថិននចាប់លនះ ររុមរបឹរាលរបើរបាស់សិរនិអាំណាចបញ្ដត្ថិរបស់ខលួន តម
ការលធវើលសចរឋីសលរមចលដើមផីដារ់លចញនូវដីកាតមការោាំបាច់។ 



មារត ៥៤.- 

ដីការបស់ររុមរបឹរា មានវសិាលភាពលដើមផរីាំណត់្ លដើមផហីាមឃាត់្ ឬ លដើមផរីត្ូវពិនិត្យលលើ
សរមមភាព លលើនីតិ្វធីិ ឬ លលើរិចចការណាមួយ ខដលសទិត្លៅរបុងវសិាលភាពននមុខង្ករ ភារ
រិចច និងធនធានរបស់ររុមរបឹរារមួមាន : 

- តួ្នារី ភាររិចច សិរនិអាំណាចរបស់ររុមរបឹរា 

- មុខង្ករ ឬ ភាររិចច ខដលរបគល់ឱ្យររុមរបឹរា 

- មុខង្ករ ឬ ភាររិចច ខដលបានលធវើរបតិ្ភូរមមលៅឱ្យររុមរបឹរា របុងររណីខដលការលធវើរបតិ្ភូ
រមមលនាះ មិនបានដរលចញនូវសិរនិអាំណាចខលះ ឬ ទាំងអស់លដើមផីដារ់លចញដីកា 

- រិចចការណាមួយខដលចាប់លនះ ឬ ចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុររឹត្យ ឬ របកាសដនរ
លរៀត្ ត្រមវូឱ្យររុមរបឹរាដារ់លចញដីកា។ 

មារត ៥៥.- 

ដីកាខដលដារ់លចញលដាយររុមរបឹរា រត្វូរបតិ្បត្ថិ និងអនុវត្ថលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចទាំង
មូលរបស់ខលួន លលើរខលងខត្ដីកាខចងលផសងពីលនះ ឬ លលើរខលងខត្ចាប់ណាមួយបានត្រមូវ
ឱ្យ ដរលចញពីដីកានូវត្ាំបន់ខដលបានរាំណត់្រពាំរបរល់ចាស់ោស់។ 

មារត ៥៦.- 

ដីកាខដលររុមរបឹរា បានអនុម័ត្រចួ រត្ូវចូលជាធរមានលៅនងៃខដលររុមរបឹរារបកាស
ផាយដីកាលនាះ។ 

ដីកា អាចរាំណត់្យរកាលបរលិចេរណាមួយនាលពលអនាគត្ សរមាប់ការចូលជាធរមាននូវ
ដីកាទាំងមូល ឬ ខផបរខលះននដីកា។ 

ដីកា មិនអាចមានរបតិ្រមម និងមិនអាចចូលជាធរមានមុនលពលខដលដីការត្ូវបានអនុម័ត្ 
និងរបកាសផាយលនាះលឡើយ។ 

មារត ៥៧.- 

ដីកា ខដលខចងផធុយពីបរបផញ្ដត្ថិណាមួយននរដឌធមមនុញ្ដ ឬ ចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុ
ររឹត្យ ដីកាលនាះនឹងមិនមានសុពលភាពបានលឡើយ។ 



មារត ៥៨.- 

ដីកាណាមួយខដលលធវើលឡើងលដាយមានការលរ ើសលអើងរបុងន័យជាអវជិជមាន ឬ អនុវត្ថចាំលពាះខត្
បុគគលណាមាប រ់ ឬ ររុមមនុសសណាមួយ លដាយខផែរលលើរតថ ជាតិ្សាសន៍ សាសនា លភរ 
អាយុ ពណ៌សមផុរ ជាតិ្ ឬ ជាតិ្រាំលណើ ត្ ឬ អសមត្ទភាពខាងសាម រតី្ ឬ ខាងកាយសមផទ 
ដីកាលនាះមិនមានសុពលភាពបានលឡើយ។ 

មារត ៥៩.- 

ដីកាអាចបលងកើត្បរបផញ្ដត្ថិសរមាប់ការពិន័យជារបារ់ចាំលពាះការ របរពឹត្ថលលមើស ឬការមិន
លគ្មរពតមបរបផញ្ដត្ថិមួយ ឬ លរចើនននដីកាលនាះបាន។ 

ខបបបរ នីតិ្វធីិននការលរៀបចាំបរបផញ្ដត្ថិ សរមាប់ការពិន័យជារបារ់លដាយដីការបស់ររុម
របឹរា និងររមិត្ននរបារ់ពិន័យលនះ រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថី
ររសួងមហានផធ។ 

មារត ៦០.- 

ររុមរបឹរានីមួយៗរត្ូវអនុវត្ថលៅតមនីតិ្វធីិរបុងការលរៀបចាំតរ់ខត្ង ការខរខរបការលុប
លោលដីការបស់ខលួន។ 

ការខរខរបដីកា ឬ ការលុបលោលដីការបស់ររុមរបឹរា រត្ូវសលរមចលដាយដីការបស់ររុម
របឹរា។ 

នីតិ្វធីិននការលរៀបចាំ ការខរខរប និងការលុបលោលដីការបស់ររុមរបឹរា រត្ូវរាំណត់្លដាយ
អនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ៦១.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវអនុវត្ថ និងពរងឹងការអនុវត្ថដីកាទាំងអស់របស់ខលួន។ 

របុងររណីោាំបាច់ ររុមរបឹរាអាចពរងឹងការអនុវត្ថដីការបស់ខលួនតមរយៈ ឬ លដាយមានរិចច
សហការជាមួយមន្តនថីនគរបាលយុត្ថិធម៌។ 

មន្តនថីនគរបាលយុត្ថិធម៌រត្ូវជួយររុមរបឹរា លដើមផពីរងឹងការអនុវត្ថដីការបស់ររុមរបឹរា លៅ
លពលខដលមានការលសបើសុាំជាោយលរខណ៍អរសរពីររុមរបឹរា។ 



ខផបររី ៤ 

អងគរបជុាំ និង បរបញ្ហជ នផធរបុងររមុរបឹរា 

មារត ៦២.- 

អងគរបជុាំចូលកាន់ត្ាំខណងរបស់ររុមរបឹរា រត្ូវរបារពនលធវើលឡើងលៅរបុងរយៈលពលមិនឱ្យលលើស
ពីដប់បួន(១៤)នងៃ បនាធ ប់ពីនងៃខដលគណៈរមាម ធិការជាតិ្លរៀបចាំការលបាះលឆ្ប ត្របកាសលរន
ផល ជាផលូវការននការលបាះលឆ្ប ត្លរជើសលរ ើសររុមរបឹរា។ 

ររសួងមហានផធ រត្ូវោត់្តាំងមន្តនថីមួយរបូឱ្យ លធវើជាអធិបតី្របុងអងគរបជុាំចូលកាន់ត្ាំណាង
របស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ៦៣.- 

របធានររុមរបឹរា គឺជារបធានអងគរបជុាំទាំងអស់របស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ៦៤.- 

របធានអងគរបជុាំរបស់ររុមរបឹរា មានភាររិចច : 

- ដឹរនាាំរិចចរបជុាំររុមរបឹរា លដាយមិនលាំលអៀង 

- លគ្មរព អនុវត្ថចាប់ និងបរបញ្ហជ នផធរបុងសរមាប់អងគរបជុាំរបស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ៦៥.- 

របុងររណីរបធានររុមរបឹរាអវត្ថមាន រត្ូវលរជើសយរសមាជិរររុមរបឹរាខដលសទិត្លៅ
លលខលរៀងលាំដាប់ បនថបនាធ ប់ននបញ្ជ ីលបរខជនជាមួយរបធានររុមរបឹរាលធវើជាអធិបតី្ ននអងគ
របជុាំ។ 

របុងររណីសមាជិរររុមរបឹរា ខដលសទិត្របុងលាំដាប់លលខលរៀងបនថបនាធ ប់ននបញ្ជ ីលបរខជន
ជាមួយរបធាន ររុមរបឹរាអវត្ថមាន រត្ូវលរជើសលរ ើសយរសមាជិរររុមរបឹរាខដលសទិត្លៅ
លលខលរៀងលលើលគនន បញ្ជ ីលបរខជនខដលជាប់លឆ្ប ត្លាំដាប់រី ២ របុងររុមរបឹរា លដើមផលីធវើជា
អធិបតី្ននអងគរបជុាំ។ 

ររណីសមាជិរររុមរបឹរា ខដលសទិត្លៅលលខលរៀងលលើលគននបញ្ជ ីលបរខជនខដលជាប់លឆ្ប ត្
លាំដាប់រី ២ របុងររុមរបឹរាវត្ថមាន រត្ូវលរជើសយរសមាជិរររុមរបឹរាខដលសទិត្របុងលលខ
លរៀងលាំដាប់ បនថបនាធ ប់ននបញ្ជ ីលបរខជនជាមួយលនាះឱ្យលធវើជាអធិបតី្ននអងគរបជុាំ។ 



មារត ៦៦.- 

រាល់រិចចរបជុាំរបស់ររុមរបឹរានឹងមានសុពលភាពលៅបាន លុះរតខត្មានវត្ថមានសមាជិរ
ររុមរបឹរាមិនតិ្ចជាងពារ់រណាឋ លនន សមាជិរររុមរបឹរាទាំងមូល។ 

សមាជិរររុមរបឹរារគប់ៗរបូខដលមានវត្ថមានលៅរបុងអងគរបជុាំ មានសិរនិលបាះលឆ្ប ត្មួយ
សាំលឡងលដើមផអីនុម័ត្រាល់លសចរឋីសលរមចរបស់ ររុមរបឹរា។ 

ររុមរបឹរារត្ូវអនុម័ត្ដីកា ឬ លសចរឋីសលរមច លដាយសាំលឡងលលើសពីពារ់រណាឋ លននចាំនួន
សមាជិររុមរបឹរាទាំងមូល។ 

មារត ៦៧.- 

របុងររណីមានសាំលឡងលឆ្ប ត្លសមើគ្មប  សាំលឡងរបស់អធិបតី្ននអងគរបជុាំររុមរបឹរាមានឧត្ឋមានុ
ភាព។ 

មារត ៦៨.- 

អងគរបជុាំរបស់ររុមរបឹរា រត្ូវលធវើលឡើងជាសាធារណៈ។ 

ររុមរបឹរាអាចរបជុាំជាសមាៃ ត់្បាន។ 

រិចចដាំលណើ រការននការរបជុាំជាសមាៃ ត់្ រត្ូវរាំណត់្លដាយលសចរឋីខណនាាំរបស់រដឌមន្តនថីររសួង
មហានផធ។ 

មារត ៦៩.- 

អងគរបជុាំរបស់ររុមរបឹរារត្ូវអនុវត្ថលៅតមបរបញ្ហជ នផធរបុងសរមាប់ការរបជុាំ តមរបលភរ
ររុមរបឹរានីមួយៗ។ 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវលចញលសចរឋីខណនាាំអាំពីគាំរបូរបញ្ហជ  នផធ របុងសរមាប់ការរបជុាំ 
តមរបលភរររុមរបឹរានីមួយៗ។ 

មារត ៧០.- 

អងគរបជុាំសាមញ្ដលលើររី ១ របស់ររុមរបឹរា រត្ូវរបារពនលឡើងមិនឱ្យហួសពីដប់របាាំ(១៥)នងៃ 
បនាធ ប់ពីអងគរបជុាំចូលកាន់ត្ាំខណងរបស់ររុមរបឹរា។ 



មារត ៧១.- 

របុងរិចចរបជុាំលលើររី ២ របស់ខលួន ររុមរបឹរារត្ូវោត់្វធិានការលដើមផអីនុម័ត្បរបញ្ហជ នផធរបុង
សរមាប់ ការរបជុាំរបស់ខលួនតមររមង់ជាដីកា។ 

ររុមរបឹរាអាចអនុម័ត្យរគាំរបូរបញ្ហជ នផធរបុងសរមាប់ការរបជុាំ តមការខណនាាំរបស់ររសួង
មហានផធ លដាយមានការខរខរប ឬ លដាយមិនមានការខរខរប។ 

មារត ៧២.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវលគ្មរពតមបរបញ្ហជ នផធរបុងសរមាប់ការរបជុាំរបស់ខលួន។ 

លសចរឋីសលរមចទាំងឡាយណាខដលលធវើលឡើងមិនស្សបនឹងបរបញ្ហជ នផធរបុង  សរមាប់ការរបជុាំ
របស់ររុមរបឹរា លសចរឋីសលរមចលនាះពុាំមានសុពលភាពលឡើយ។ 

មារត ៧៣.- 

សមាជិរររុមរបឹរា មានលសរភីាពរបុងការបលញ្ច ញមតិ្របុងអងគរបជុាំររុមរបឹរារបស់ខលួន។ 

គ្មម នសមាជិរររុមរបឹរាណាមាប រ់រត្ូវបានោប់ខលួន ឬ ឃុាំខលួន ឬ របឈមនឹងសរមមភាព ឬ ចាំ
ណាត់្ការណាមួយលដាយសារខត្លហតុ្ផលននការបលញ្ច ញមតិ្ ឬ ការលបាះលឆ្ប ត្របស់ខលួនរបុង
អងគរបជុាំរបស់ររុមរបឹរាលឡើយ។ 

មារត ៧៤.- 

ររុមរបឹរារាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សុរ ខណឍ  រត្ូវរបជុាំសាមញ្ដលៅរបុងខដនដីរបស់ខលួនោ៉ង
លហាចណាស់ចាំនួនដប់ពីរ (១២)ដង ជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ 

អងគរបជុាំសាមញ្ដររុមរបឹរារាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សុរ ខណឍ  រត្ូវរបារពនលឡើងមិនឱ្យមុននមៃរបាាំ 
(២៥)នងៃ ឬ លលើសពីសាមសិបរបាាំ (៣៥) នងៃ បនាធ ប់ពីអងគរបជុាំសាមញ្ដលលើរមុនរបស់ររុម
របឹរាបានលឡើយ។ 

មារត ៧៥.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវអនុម័ត្របតិ្រិនននការរបជុាំសាមញ្ដរបស់ខលួន សរមាប់រយៈលពលដប់ពីរ (១២)
ខខ មិនឱ្យហួសពីអងគរបជុាំសាមញ្ដលលើររី ២ និងសរមាប់រយៈលពលជាបនថបនាធ ប់លរៀត្របុងរ
យៈលពលដប់ពីរ (១២) ខខមឋងៗ លដាយបញ្ហជ រ់អាំពីកាលបរលិចេរ និងរីរខនលងជារ់ោរ់។ 



មារត ៧៦.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវផសពវផាយជាសាធារណៈ និងជាបនាធ ន់នូវរបតិ្រិនននការរបជុាំសាមញ្ដរបស់
ខលួន។ 

មារត ៧៧.- 

ររុមរបឹរា អាចលកាះរបជុាំវសិាមញ្ដលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួនបានតមការ ោាំបាច់ 
លដើមផលីដាះស្សាយបញ្ហា បនាធ ន់ ឬ ពិលសសណាមួយ។ 

ខផបររី ៥ 

រលងវើមិនស្សបចាប់ លដាយររមុរបឹរា 

ឬលដាយបុគគលិររបស់ររមុរបឹរា 

មារត ៧៨.- 

សរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចទាំងឡាយរបស់ររុមរបឹរា ឬ សមាជិរររុមរបឹរា ឬ គណៈ
រមាម ធិការ ឬ គណៈអភិបាល ឬ អភិបាល ឬ បុគគលិរ ខដលលធវើលឡើងហួសពីសិរនិអាំណាច
របស់ររុមរបឹរា ឬ ហួសពីសិរនិអាំណាចរបស់សមាជិរររុមរបឹរា ឬ របស់គណៈរមាម ធិការ 
ឬ របស់គណៈអភិបាល ឬ របស់អភិបាល ឬ របស់បុគគលិររបស់ររុមរបឹរាគឺជារលងវើមិន
ស្សបចាប់។ 

មារត ៧៩.- 

សរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចទាំងឡាយណាខដលខុសចាប់ សរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមច
លនាះ ពុាំមានសុពលភាពលឡើយ។ 

មារត ៨០.- 

ការចាំណាយទាំងឡាយណាខដលលធវើលឡើងលដាយររុមរបឹរា ឬ របុងនាមររុមរបឹរាលដើមផអីនុ
វត្ថសរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចណាមួយខដលមិនស្សបចាប់ គឺជាការចាំណាយមិនស្សប
ចាប់។ 

មារត ៨១.- 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវជូនដាំណឹងជាោយលរខណ៍អរសរលៅររុម របឹរា និងគណៈ
អភិបាលអាំពីសរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចមិនស្សបចាប់ណាមួយ ខដលលធវើលឡើងលដាយ



ររុមរបឹរា ឬ សមាជិរររុមរបឹរា ឬ គណៈរមាម ធិការ ឬ គណៈអភិបាល ឬ អភិបាល ឬ 

បុគគលិរររុមរបឹរាលនាះ។ 

លរកាយររួលបានការជូនដាំណឹងជាោយលរខណ៍អរសរពីរដឌមន្តនថីររសួង  មហានផធររុម
របឹរា ឬ គណៈអភិបាល រត្ូវលឆលើយបាំភលឺត្បវញិរបុងរយៈលពលោ៉ងយូរមួយ (០១)ខខ។ 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ រត្ូវលឆលើយត្បវញិរបុងរយៈលពលោ៉ងយូរមួយ (០១)ខខ លបើសិន
ររសួងយល់លឃើញថ្វរលងវើលនាះមិនស្សបចាប់។ 

មារត ៨២.- 

មុនលពលលចញដីកា ឬ លសចរឋីសលរមច ឬ រិចចរពមលរពៀងណាមួយ ររុមរបឹរា ឬ គណៈ
អភិបាលអាចលលើរសាំលណើ ជាោយលរខណ៍អរសរសុាំលោបល់ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ 
របសិនលបើយល់លឃើញថ្វបញ្ហា ទាំងលនាះជាបញ្ហា រលសើប ឬ មិនចាស់ោស់។ 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវលឆលើយត្បវញិលៅរបុងរយៈលពលមួយ(០១)ខខ បនាធ ប់ពីបានររួល
សាំលណើ លនាះ។ 

មារត ៨៣.- 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវផឋល់លោបល់ដល់ររុមរបឹរា និងគណៈអភិបាលអាំពីវធិានការ
ោាំបាច់លដើមផឲី្យររុមរបឹរា គណៈអភិបាលលធវើសរមមភាព ឬ លធវើលសចរឋីសលរមចឲ្យបានស្សប
ចាប់លឡើងវញិ។ 

មារត ៨៤.- 

របុងររណីខដលររុមរបឹរាបានអនុវត្ថរចួលហើយនូវសរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចមិនស្សប
ចាប់ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវខណនាាំររុមរបឹរា ឱ្យោត់្វធិានការោាំបាច់នានាលៅរបុង
ររបខ័ណឍ សិរនិអាំណាចរបស់ ខលួន លដើមផលីធវើសរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចឱ្យបានស្សបចាប់
លឡើងវញិលៅរបុងរយៈលពលមួយ(០១)ខខ។ 

ររុមរបឹរា រត្ូវផសពវផាយលដាយសាធារណៈភាល មនូវការខណនាាំរបស់រដឌមន្តនថី ររសួង
មហានផធទរ់រងនឹងបញ្ហា លនះ លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

មារត ៨៥.- 



របុងររណីខដលររុមរបឹរាមិនអាចលធវើឱ្យសរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចមិនស្សបចាប់ឱ្យ
ស្សបតមចាប់លឡើងវញិលៅរបុងសិរនិ អាំណាចរបស់ខលួនលនាះ ររុមរបឹរារត្ូវលុបលោល
សរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចមិនស្សបចាប់លៅរបុងអងគរបជុាំរបស់ខលួន និងរត្ូវផសពវផាយជា
សាធារណៈពីការលុបលោលលនាះ។ 

ជនណា ឬ បុគគលណាខដលបានររួលរងនូវការខូចខាត្ ឬ បានបង់ពនន ឬ រនរមលដាយសារ
ខត្សរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចមិនស្សបចាប់លនាះអាចទមទរឲ្យររុមរបឹរាផឋល់ 

សាំណង និងការបង់របារ់មរវញិឱ្យបានរគប់ចាំនួន។ 

ជនណាខដលរត្ូវបានររុមរបឹរាបដិលសធមិនផឋល់សាំណង ឬ ការបង់របារ់មរឲ្យវញិរបុងរ
យៈលពលពីរ(០២)ខខ ជនលនាះអាចជូនដាំណឹង និងអាចបឋឹងត្វ៉ាលៅរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ
លដើមផសីរមបសរមលួ លដាះស្សាយ។ 

របុងររណីខដលជនណាមិនឯរភាពតមការសរមបសរមួលលដាះស្សាយរបស់រដឌមន្តនថី
ររសួងមហានផធ ជនលនាះមានសិរនិបឋឹងលៅតុ្ោការ។ 

មារត ៨៦.- 

ការចាំណាយ ឬ ផលប៉ះពាល់ពីលសចរឋីសលរមចមិនស្សបចាប់ណាមួយ ខដលលធវើលឡើងលដាយ
ររុមរបឹរា ឬ របុងនាមររុមរបឹរារត្ូវររួលសងនូវការចាំណាយ ឬ សងការខូចខាត្ខដល
មានផលប៉ះពាល់ពីលសចរឋីសលរមច ឬ សរមមភាពមិនស្សបចាប់លនាះមរវញិ លៅរបុងរយៈ
លពលមួយ(០១)ខខ។ 

មារត ៨៧.- 

របុងររណីខដលការចាំណាយមិនស្សបចាប់លធវើលឡើង លដើមផអីនុវត្ថលសចរឋីសលរមច ឬ 

សរមមភាពរបស់ររុមរបឹរាឬគណៈរមាម ធិការណាមួយ ឬ គណៈអភិបាល លហើយខដលជា
សមាជិរររុមរបឹរា ឬ គណៈអភិបាលទាំងមូលបានគ្មាំររសរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមច
លនាះ សមាជិរររុមរបឹរាមាប រ់ៗ ឬ គណៈអភិបាលមាប រ់ៗលនាះ រត្ូវររួលសងនូវចាំខណរ
ខដលមិនស្សបចាប់ឱ្យបានរគប់ចាំនួនមរវញិ របុងចាំខណរលសមើៗគ្មប ។ 

របុងររណីខដលការចាំណាយមិនស្សបចាប់ មិនបានលធវើលឡើងលដើមផអីនុវត្ថលសចរឋីសលរមច ឬ 

សរមមភាពរបស់ររុមរបឹរា ឬ គណៈរមាម ធិការណាមួយ ឬ គណៈអភិបាលលនាះលរការ
ចាំណាយមិនស្សបចាប់ទាំងអស់ រត្ូវររួលសងឱ្យបានរគប់ចាំនួនពីសមាជិរររុមរបឹរា
ជារ់ោរ់ណាមួយ ឬ ពីអភិបាល ឬ អភិបាលរង ឬ ពីបុគគលិរជារ់ោរ់ណាមួយខដល
ររួលខុសរត្ូវចាំលពាះសរមមភាព ឬ លសចរឋីសលរមចលនាះ។ 



មារត ៨៨.- 

របុងររណីោាំបាច់ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ អាចលធវើរបតិ្ភូរមមលៅឱ្យររុមរបឹរាស្សុរលដើមផពិី
និត្យ នីត្ោនុរូលភាពននការអនុវត្ថការង្កររបស់ររុមរបឹរាឃុាំ សង្កក ត់្ តមលរខខណឍ ខដល
មានខចងរបុងចាប់លនះ និងចាប់សឋីពីការរគប់រគងរដឌបាលឃុាំ សង្កក ត់្។ 

ខផបររី ៦ 

ការលដាះស្សាយវវិារលៅមូលដាឌ ន 

មារត ៨៩.- 

របុងរបឹរារត្ូវោត់្វធិានការសមស្សប លដើមផលីដាះស្សាយវវិារលៅមូលដាឌ នខដលសទិត្របុង
ខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

មារត ៩០.- 

វវិារលៅមូលដាឌ ន គឺជាវវិារមានលរខណៈឯរជនរវាងរបជាពលរដឌខដលសទិត្លៅរបុងខដន 

សមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាជាមួយគ្មប  ឬ ខដលសទិត្របុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាលផសង
គ្មប ។ 

មារត ៩១.- 

ការលដាះស្សាយវវិារ រត្វូខផែរតមពារយបណឋឹ ងរបស់ភាគីណាមួយ ឬ ភាគីទាំងសង្កខ ងលៅ
របុងវវិារលៅររុមរបឹរាខដលភាគលរចើនលនាះ សាប រ់លៅជាអចិនន្តនថយ៍របុងខដនសមត្ទរិចចរបស់
ររុមរបឹរាលនាះ។ 

មារត ៩២.- 

ររុមរបឹរារត្ូវសរមុះសរមួលលដាះស្សាយវវិារលៅមូលដាឌ ន លដាយខផែរតមលរខណៈខដល
អាចររួលយរបានលដាយភាគីលៅរបុងវវិារ ទាំងសងខាង។ 

របុងររណីភាគីណាមួយលៅរបុងវវិារ មិនអាចររួលយរបាននូវការសរមះុសរមួលលដាះ
ស្សាយររុមរបឹរារត្ូវ ខណនាាំភាគីលនាះអាំពីនីតិ្វធីិតមផលូវចាប់សរមាប់បនថលដាះស្សាយ 

វវិារលនាះ។ 

មារត ៩៣.- 



របុងររណីមានសាំណូមពរ ឬ ការត្វ៉ានានាពីរបជាពលរដឌលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន 

ររុមរបឹរារត្ូវពិនិត្យ និងលដាះស្សាយសាំណូមពរ ឬ ការត្វ៉ាលនាះឱ្យបានសមស្សប។ 

របុងររណីសាំណូមពរ ឬ ការត្វ៉ាលនាះសទិត្របុងសមត្ទរិចចរបស់ខលួន ររុមរបឹរារត្ូវោត់្វធិាន
ការលដាះស្សាយ រចួលហើយរត្ូវជូនដាំណឹងលៅរបជាពលរដឌវញិ។ 

ររណីសាំណូមពរ ឬ ការត្វ៉ាលនាះមិនសទិត្របុងសមត្ទរិចចរបស់ខលួន ររុមរបឹរារត្ូវលធវើលសចរឋី
រាយការណ៍ជូនររសួង សាទ ប័នមានសមត្ទរិចច ឬ ររុមរបឹរាខដលពារ់ព័នន លដើមផលីដាះស្សា
យ។ 

មារត ៩៤.- 

របុងការសរមុះសរមួលលដាះស្សាយវវិារលៅមូលដាឌ ន ររុមរបឹរាមិនរត្ូវលធវើលសចរឋីសលរមច
លៅលលើបញ្ហា ទាំងឡាយនាខដល ពារ់ព័នន ររណីដូចខាងលរកាម : 

- ការខលងលះ 

- អាំលពើហិងារបុងរគួសារខដលមានលរខណៈជាបរលលមើសឧររិដឌ ឬ មជឈិម 

- បរលលមើសឧររិដឌ ឬ មជឈិមខដលមានខចងរបុងររមរពហមរណឍ  ឬ ររណីខដលសទិត្លៅរបុង
ររបខ័ណឍ សណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 

- វវិារខដលរាំពុងលដាះស្សាយលដាយតុ្ោការ ឬ ខដលមានលសចរឋីសលរមចគឺតុ្ោការ 

- វវិារខដលចាប់ ឬ ខដលរាជរដាឌ ភិបាលបានរាំណត់្ឱ្យសាទ ប័ន ឬ យនថការជារ់ោរ់ណា
មួយសរមុះសរមលួលដាះស្សាយ។ 

មារត ៩៥.- 

នីតិ្វធីិរបុងការលដាះស្សាយវវិារលៅមូលដាឌ ន រត្ូវផែរតមចាប់ ឬ អនុររឹត្យ។ 

ខផបររី ៧ 

បរបផញ្ដត្ថិពិលសសសរមាប់ររមុរបឹរាស្សុរ ររមុរបឹរាឃុាំ 
ររមុរបឹរាសង្កក ត់្ខដលសទិត្របុងស្សុរ 

មារត ៩៦.- 



ររុមរបឹរាស្សុរ រត្ូវបលងកើត្ ជាំរញុ និងលធវើឱ្យមានចីរភាពសរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិ
បលត្យយរបុងស្សុររបស់ខលួន។ 

មារត ៩៧.- 

លដើមផបីលងកើត្ ជាំរញុ និងលធវើឱ្យមានចីរភាពសរមាប់ការអភិវឌណត្មខបបរបជាធិបលត្យយលៅ របុង
ស្សុរ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្រត្ូវ : 

- ជួយររុមរបឹរាឃុាំ ររមុរបឹរាសង្កក ត់្នីមួយៗឱ្យបលងកើត្ ជាំរញុ និងលធវើឱ្យមានចីរភាព 
សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ 

- រមួមួយររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ លដើមផជីាំរញុឱ្យមានការចូលរមួពីសាធារណជន 

លៅរបុងដាំលណើ រការអភិបាលរិចចលៅរបុងស្សុរ និងឃុាំ សង្កក ត់្ 

- ខសវងយល់និងលឆលើយត្ប ចាំលពាះត្រមូវការរបុងស្សុររបស់ខលួន និងសាំលណើ របស់ររុមរបឹរាឃុាំ 
ររុមរបឹរាសង្កក ត់្។ 

មារត ៩៨.- 

ររុមរបឹរាស្សុររត្ូវមានគណលនយយភាព ចាំលពាះររុមរបឹរាឃុាំ សង្កក ត់្និងរបជាពលរដឌទាំង
អស់លៅរបុងស្សុរអាំពីជលរមើស លសចរឋីសលរមច ការអនុវត្ថរបស់ខលួន រពមទាំងផលប៉ះពាល់នន
ជលរមើស លសចរឋីសលរមច និងការអនុវត្ថទាំងលនាះ។ 

មារត ៩៩.- 

ររុមរបឹរាស្សុរ រត្ូវពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្និងអបរពារ់
ព័នននានា លដើមផីវាយត្នមលឱ្យបានលរៀងទត់្ពីសមត្ទភាពរបស់ររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរា
សង្កក ត់្ និងលធវើការបណឋុ ះបណាឋ ល រសាងសមត្ទភាពដល់ររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ 

និងបុគគលិររបស់ររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ រពមទាំងលធវើការអប់ាំបណឋុ ះបណាឋ លដល់
របជាពលរដឌរបុងឃុាំ សង្កក ត់្នីមួយៗឱ្យបានលរៀងទត់្ លដើមផបីលងកើត្ ជាំរញុនិងលធវើឱ្យមានចី
រភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ។ 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ រត្ូវររួលសាគ ល់គុណភាពននការអប់រ ាំបណឋុ ះបណាឋ ល ខដលស្សប
ជាមួយខលឹមសារននចាប់លនះ និងចាប់សឋីពីការរគប់រគងរដឌបាលឃុាំ សង្កក ត់្។ 

មារត ១០០.- 



ររុមរបឹរាស្សុរ ររុមរបឹរាឃុាំ និងររុមរបឹរាសង្កក ត់្ខដលពារ់ព័នន រត្ូវដារ់បញ្ចូ លយុរន
សាស្តសថ រមមវធីិ និងសរមមភាពខដលបានរាំណត់្ សរមាប់លឆលើយត្បលៅនឹងត្រមូវការនិង
សាំលណើ របស់ររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្លៅរបុងរមមវធីិវនិិលោគបី(០៣)ឆ្ប ាំរ ាំរិល របោាំ
ឆ្ប ាំ និងខផនការអភិវឌណរយៈលពលរបាាំ (០៥)ឆ្ប ាំរបស់ស្សុរ និងរបស់ឃុាំ សង្កក ត់្រពមទាំង
គលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំ និងររបខ័ណឍ ចាំណាយរយៈលពលមធយមរបស់ស្សុរ និងឃុាំសង្កក ត់្។ 

មារត ១០១.- 

បនាធ ប់ពីមានការពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ ររុមរបឹរាស្សុរ
រត្ូវសរមបសរមួល និងគ្មាំររដល់ការបលងកើនសមត្ទភាពខផបររដឌបាល ឬ ធនធានខផបររដឌបា
លខដលោាំបាច់ដល់ររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ លដើមផឱី្យររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរា
សង្កក ត់្ មានសមត្ទភាពខផបររដឌបាល ឬ ធនធានខផបររដឌបាលរគប់រគ្មន់ និងជាអចិនន្តនថយ៍
លដើមផី : 

- ជាំរញុ ឬ លធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ ឬ បាំលពញមុខង្ករ ភារ
រិចចោាំបាច់មួយ ឬ លរចើន 

- បាំលពញសមត្ទភាពខផបររដឌបាល និងធនធានខផបររដឌបាល រមួទាំងបុគគលិរ ឧបររណ៍ ររពយ
សមផត្ថិ និងសមាៃ រៈោាំបាច់នានា។ 

មារត ១០២.- 

ការលរៀបចាំោត់្ខចងបលងកើនសមត្ទភាពខផបររដឌបាល ឬ ធនធានខផបររដឌបាលលៅរបុងឃុាំ 
សង្កក ត់្ អាចលធវើលឡើងលដាយអនុញ្ហដ ត្ឱ្យររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ពីរ ឬ លរចើនលរបើ
របាស់រមួគ្មប នូវបុគគលិរ ឧបររណ៍ ររពយសមផត្ថិ ឬ សមាៃ រៈខលះ ឬ ទាំងអស់តមការោាំបាច់។ 

មារត ១០៣.- 

របុងររណីខដលររុមរបឹរាស្សុរបានរបឹងខរបងសរមបសរមួលបលងកើន សមត្ទភាពខផបររដឌបា
ល ឬ ធនធានខផបររដឌបាលដល់ររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្រចួលហើយ បុ៉ខនថររុមរបឹរា
ឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្លនាះលៅខត្មិនអាចបាំលពញភាររិចចជាមូលដាឌ ន និងោាំបាច់របស់ខលួន
បាន ឬ មិនអាចជាំរញុការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយឱ្យ បានរគប់រគ្មន់ររុមរបឹរា
ស្សុររត្ូវពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយ ររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ លដើមផីរាយការណ៍ជា
ោយលរខណ៍អរសរជាបនាធ ន់លៅរដឌមន្តនថី ររសួងមហានផធ។ 



របាយការណ៍ខាងលលើលនះ រត្ូវដារ់បញ្ចូ លនូវអនុសាសន៍សមស្សបអាំពីសាំលណើ ខរត្រមូវរងវះ
ខាត្ទាំងលនះ។ 

មារត ១០៤.- 

របុងររណីខដលរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធឯរភាពតមរបាយការណ៍របស់ ររុមរបឹរាស្សុរ រដឌ
មន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវលធវើការពិលរគ្មះពិភារាជាមួយ ររុមរបឹរាស្សុរ និងររុមរបឹរាឃុាំ 
ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ពារ់ព័នន លដើមផលីរៀបចាំផឋល់ការគ្មាំររដល់ររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្
ឱ្យ មានសមត្ទភាពរបុងការជាំរញុ និងលធវើការឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិប
លត្យយឱ្យមាន របសិរនភាព។ 

មារត ១០៥.- 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធអាចលធវើរបតិ្ភូរមមអាំណាចដល់ ររុមរបឹរា លខត្ថ និងគណៈអភិបាល
លខត្ថលដើមផអីនុវត្ថបរបផញ្ដត្ថិោាំបាច់មួយចាំនួនរបុង ខផបររី ៧ ននចាប់លនះ។ 

ខផបររី ៨ 

រាជធានីភបាំលពញ 

មារត ១០៦.- 

ររុមរបឹរារាជធានីភបាំលពញរត្ូវមានខដនសមត្ទរិចចលៅរបុងត្ាំបន់  របស់ខលួន សរមាប់បលងកើត្ 
ជាំរញុ និងលធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ។ 

មារត ១០៧.- 

ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ និងររុមរបឹរាខណឍ  រត្ូវសទិត្លរកាមការរត្ួត្ពិនិត្យ និងការរគប់រគង
របស់ររុមរបឹរារាជធានីភបាំលពញ។ 

មារត ១០៨.- 

ររុមរបឹរារាជធានីភបាំលពញរត្ូវលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ និងភាររិចចលៅឱ្យររុមរបឹរាខណឍ  ររុម
របឹរាសង្កក ត់្ លដើមផបីលងកើត្ ជាំរញុ និងលធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្
យយ។ 

មារត ១០៩.- 



តួ្នារី ភាររិចច និងរាំនារ់រាំនងការង្កររបស់ររុមរបឹរារាជធានី ររុមរបឹរាខណឍ  និងររុម
របឹរាសង្កក ត់្ រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

ខផបររី ៩ 

ររងុលរៅពីរាជធានីភបាំលពញ 

មារត ១១០.- 

ររុមរបឹរាររុងរត្ូវមានខដនសមត្ទរិចចរបុងត្ាំបន់របស់ខលួន សរមាប់បលងកើត្ ជាំរញុនិងលធវើឱ្យ
មានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ។ 

មារត ១១១.- 

ររុមរបឹរាសង្កក ត់្រត្ូវសទិត្លៅលរកាមការរត្ួត្ពិនិត្យ និងការរគប់រគងរបស់ររុមរបឹរាររុង។ 

មារត ១១២.- 

ររុមរបឹរាររុងរត្ូវលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ ភាររិចច លៅឱ្យររុមរបឹរាសង្កក ត់្ លដើមផបីលងកើត្ 
ជាំរញុ និងលធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ។ 

មារត ១១៣.- 

តួ្នារី ភាររិចច និងរាំនារ់រាំនងការង្កររបស់ររុមរបឹរាលខត្ថ ររុមរបឹរាររុង និងររុមរបឹរា
សង្កក ត់្ រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

ជាំពូររី ៣ 

អាំពីគណៈរមាម ធិការររមុរបឹរា និងគណៈអភិបាល 

 

ខផបររី ១ 

គណៈរមាម ធិការរបស់ររមុរបឹរា 

មារត ១១៤.- 

ររុមរបឹរា មានកាត្ពវរិចចលរៀបចាំឱ្យមានគណៈរមាម ធិការដូចខាងលរកាម : 

- គណៈរមាម ធិការសរមបសរមលួបលចចរលរស 

- គណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារ 



- គណៈរមាម ធិការលរនរមម។ 

មារត ១១៥.- 

លរៅពីគណៈរមាម ធិការទាំងបីខាងលលើលនះ ររុមរបឹរាអាចបលងកើត្គណៈរមាម ធិការលផសង
លរៀត្លដើមផជួីយការង្កររបស់ ររុមរបឹរាតមការោាំបាច់។ 

ររុមរបឹរាអាចខត្ងតាំងសមាជិរររុមរបឹរា អភិបាល អភិបាលរង បុគគលិរររុមរបឹរាជា
សមាជិរគណៈរមាម ធិការបាន។ 

គណៈរមាម ធិការខាងលលើលនះ មិនរត្ូវមានតួ្នារី ភាររិចចរត្ួត្គ្មប ជាមួយនឹងតួ្នារីភាររិចច
របស់គណៈរមាម ធិការទាំងបី របស់ររុមរបឹរា ឬ តួ្នារី ភាររិចចរបស់គណៈអភិបាលលឡើ
យ។ 

មារត ១១៦.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវសលរមចអាំពីចាំនួនសមាជិរគណៈរមាម ធិការនីមួយៗ អាំពីការខត្ងតាំងរបធាន 
អនុរបធាន និងអាំពីការរាំណត់្តួ្នារី ភាររិចច សរមមភាពរបស់គណៈរមាម ធិការនីមួយៗ
ខដលខលួនបានបលងកើត្លឡើង។ 

មារត ១១៧.- 

ររុមរបឹរា អាចអនុញ្ហដ ត្ឱ្យ គណៈរមាម ធិការនីមួយៗលរជើសលរ ើសបុគគល ខដលមិនខមនជា
សមាជិរររុមរបឹរា លធវើជារីរបឹរាតមការោាំបាច់។ 

មារត ១១៨.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវធានាឱ្យមានត្ាំណាងស្តសថីលៅរបុងគណៈរមាម ធិការរបស់ខលួនរមួទាំងរបធាន ឬ 
អនុរបធានគណៈរមាម ធិការផង។ 

មារត ១១៩.- 

គណៈរមាម ធិការនីមួយៗននររុមរបឹរា រត្ូវរាយការណ៍អាំពីសរមមភាពរបស់ខលួនឱ្យបានលរៀង
ទត់្ឱ្យររុមរបឹរា និងគណៈអភិបាល។ 

មារត ១២០.- 

ររុមរបឹរា អាចបញ្ឈប់សមាជិរណាមួយពីគណៈរមាម ធិការខដលខលួនបានបលងកើត្លឡើង។ 



របុងររណីខដលសមាជិរគណៈរមាម ធិការលនាះ ជាសមាជិរររុមរបឹរា សមាជិរលនាះលៅខត្
ជាសមាជិរររុមរបឹរាដខដល។ 

មារត ១២១.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវររួលខុសរត្ូវរាល់លសចរឋីសលរមច និងសរមមភាពរបស់គណៈរមាម ធិការ
នានា ខដលខលួនបានបលងកើត្លឡើង និងររួលខុសរត្ូវចាំលពាះផលវបិារពីសរមមភាពរបស់គ
ណៈរមាម ធិការទាំងលនាះ។ 

មារត ១២២.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវផឋល់ការគ្មាំរររិចចការខផបរលលខាធិការដាឌ ន និងការគ្មាំររដនរលរៀត្ដល់គ
ណៈរមាម ធិការនានាខដលខលួនបានបលងកើត្លឡើង។ 

ខផបររី ២ 

គណៈរមាម ធិការសរមបសរមលួបលចចរលរស 

មារត ១២៣.- 

គណៈរមាម ធិការសរមបសរមួលបលចចរលរស មានសមាសភាព : 

- អភិបាល ជារបធាន 

- របធានអងគភាពទាំងអស់របស់ររុមរបឹរា 

- របធានហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមរបឹរា 

- របធានមនធីរ អងគភាពននររសួង សាទ ប័ននានារបស់រដាឌ ភិបាលខដលផឋល់លសវាសមាៃ រៈ ឬ 

លហដាឌ រចនាសមព័ននលដាយផ្ទធ ល់លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ ររុមរបឹរា។ 

- ត្ាំណាងលផសងៗលរៀត្តមការោាំបាច់។ 

មារត ១២៤.- 

គណៈរមាម ធិការសរមបសរមួលបលចចរលរសរត្ូវខិត្ខាំធានាឱ្យបានថ្វ ខផនការអភិវឌណនិង
ងវកិារបស់ររសួង សាទ ប័ន ឬ មនធីរ អងគភាពនានារបស់រដាឌ ភិបាលខដលផឋល់លសវាសមាៃ រៈ ឬ 

លហដាឌ រចនាសមព័ននលដាយផ្ទធ ល់លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា រត្ូវបានដារ់បញ្ចូ ល
ោ៉ងរតឹ្មរត្ូវលៅរបុងខផនការអភិវឌណរយៈលពល របាាំ (0៥)ឆ្ប ាំ រមមវធីិវនិិលោគបី (០៣)ឆ្ប ាំ 



រ ាំរិលរបោាំឆ្ប ាំ ររបខ័ណឍ ចាំណាយរយៈលពលមធយម និងគលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំរបស់រដឌបាល
ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ១២៥.- 

ររសួងមហានផធ អាចរាំណត់្ឱ្យ ររុមរបឹរាពីរ ឬ លរចើនលរបើរបាស់រមួគ្មប នូវគណៈរមាម ធិការ
សរមបសរមលួបលចចរលរស។ 

មារត ១២៦.- 

ការបលងកើត្ ការលរៀបចាំ និងការរបរពឹត្ថលៅននគណៈរមាម ធិការសរមបសរមលួបលចចរលរស រត្ូវ
រាំណត់្លដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

ខផបររី ៣ 

គណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារ 

មារត ១២៧.- 

សមាជិរគណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារ រត្ូវលរជើសលរ ើសលចញពីរបុង
ចាំលណាមសមាជិរររុមរបឹរាជាស្តសថីលៅ របុងររុមរបឹរាលនាះ ឬ ស្តសថី និងបុរស លៅរបុងខដន
សមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ១២៨.- 

គណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារមានសិរនិ និងមានភាររិចចផឋល់
លោបល់និងលលើរអនុសាសន៍ជូនររុមរបឹរា គណៈអភិបាល អភិបាល និងគណៈរមាម ធិ
ការដនរលរៀត្របស់ររុមរបឹរា លលើបញ្ហា ពារ់ព័នននឹងសមភាពលយនឌ័រ បញ្ហា ស្តសថីនិងរុមារ
ខដលសទិត្លៅរបុងអាំណាច មុខង្ករ និងភាររិចចរបស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ១២៩.- 

គណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារមានសិរនិចូលរមួរបុងរិចចរបជុាំរបស់
ររុមរបឹរា គណៈរមាម ធិការនានា និងគណៈអភិបាល។ 

មារត ១៣០.- 



របុងការចូលរមួរបុងរិចចរបជុាំខាងលលើលនះ គណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថីនិង
រុមារ មានសិរនិររួលបាននូវរលបៀបវារៈរបជុាំ និងឯរសារសរមាប់រិចចរបជុាំដូចសមាជិរអងគ
របជុាំដនរលរៀត្ខដរ។ 

មារត ១៣១.- 

គណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារ អាចោត់្តាំងសមាជិររបស់ខលួន
បានោ៉ងលរចើនពីរ (០២)របូ លដើមផចូីលរមួរបុងរាល់រិចចរបជុាំរបស់ររុមរបឹរា គណៈអភិបាល 

និងរិចចរបជុាំននគណៈរមាម ធិការនានារបស់ររុមរបឹរា។ 

សមាជិរខដលបានោត់្តាំងទាំងលនះ មានសិរនិបលញ្ច ញលោបល់របុងរិចចរបជុាំនានាដូចគ្មប
នឹងសមាជិរដនរលរៀត្ននអងគរបជុាំខដរ។ 

មារត ១៣២.- 

របុងររណីសមាជិរខដលរត្ូវបានោត់្តាំងឱ្យ ចូលរមួរបុងរិចចរបជុាំ ដូចមានខចងរបុងមារត 
១៣១ ជាសមាជិរររុមរបឹរា សមាជិរលនាះមានសិរនិលបាះលឆ្ប ត្អនុម័ត្របុងរិចចរបជុាំរបស់ 

ររុមរបឹរា បុ៉ខនថមិនមានសិរនិលបាះលឆ្ប ត្អនុម័ត្របុងរិចចរបជុាំរបស់គណៈ អភិបាលបានលឡើ
យ។ 

មារត ១៣៣.- 

គណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារ រត្ូវលរៀបចាំរបាយការណ៍របោាំឆ្ប ាំ 
លដើមផដីារ់បញ្ចូ លលៅរបុងរបាយការណ៍របោាំឆ្ប ាំរបស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ១៣៤.- 

របាយការណ៍របោាំឆ្ប ាំខាងលលើលនះ រត្ូវរមួបញ្ចូ លនូវ : 

- សាទ នភាពរមួននការចូលរមួរបស់ស្តសថី របុងការលលើររមពស់ការអភិវឌណ តមខបបរបជាធិបលត្
យយ និងសាទ នភាពរបស់រុមារ លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា 

- សមិរនផល និងបញ្ហា របឈមរបស់គណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារ 
និងអនុសាសន៍ លដើមផពីរងីងគណៈរមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារ 

-អនុសាសន៍លដើមផលីធវើឱ្យ របលសើរលឡើងនូវការចូលរមួរបស់ស្តសថីរបុងការលលើររមពស់ការអភិវឌណ
តមខបបរបជាធិបលត្យយ។ 



មារត ១៣៥.-  

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ អាចលចញរបកាសខណនាាំអាំពីការលរៀបចាំ និងការរបរពឹត្ថលៅននគណៈ
រមាម ធិការពិលរគ្មះលោបល់រិចចការស្តសថី និងរុមារតមការោាំបាច់ លដាយខផែរតមបរបផញ្ដត្ថិ
ននចាប់លនះ។ 

ខផបររី ៤ 

គណៈរមាម ធិការលរនរមម  

មារត ១៣៦.- 

គណៈរមាម ធិការលរនរមមមានសិរនិ និងភាររិចចធានាឱ្យ សរមមភាពរិចចលរនរមមទាំងអស់
របស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ របរពឹត្ថលធវើលឡើងរបរបលដាយភាពលសាម ះរត្ង់ លបើរចាំហត្មាល
ភាព មិនលាំលអៀង លដាយអនុលោមតមចាប់ បរបផញ្ដត្ថិសឋីពីលរនរមមសាធារណៈលដើមផី
ការពារផលរបលោជន៍របស់ រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ និងរបជាពលរដឌរបស់ខលួន។ 

មារត ១៣៧.- 

ការបលងកើត្ ការលរៀបចាំ និងការរបរពឹត្ថលៅននគណៈរមាម ធិការលរនរមម រត្ូវរាំណត់្លដាយ
របកាសអនថរររសួងរវាងររសួងមហានផធ និងររសួងលសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 

ខផបររី ៥ 

គណៈអភិបាល 

មារត ១៣៨.-  

រត្ូវលរៀបចាំឱ្យ មានគណៈអភិបាលសរមាប់រាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សុរ ខណឍ ។ 

មារត ១៣៩.- 

គណៈអភិបាលរមួមាន របធានមួយរបូ ខដលលៅថ្វ អភិបាល និងអភិបាលរងមួយចាំនួន។ 

មារត ១៤០.- 

គណៈអភិបាលរាជធានីភបាំលពញមានចាំនួនោ៉ងលរចើនរបាាំពីរ (០៧)របូ។ 

គណៈអភិបាលលខត្ថមានចាំនួនពីបី (០៣)របូ លៅរបាាំពីរ (០៧) របូ។ 



គណៈអភិបាលររុង ស្សុរ ខណឍ មានចាំនួនពីបី (០៣)របូ លៅរបាាំ (០៥)របូ។ 

ចាំនួនជារ់ខសឋងននគណៈអភិបាល សរមាប់លខត្ថ ររុង ស្សុរ ខណឍ  រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុ
ររឹត្យតមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ១៤១.- 

អភិបាលរាជធានី អភិបាលលខត្ថ រត្ូវខត្ងតាំងលដាយរពះរាជររឹត្យតមសាំលណើ របស់នាយរ
រដឌមន្តនថី តមលសចរឋីលសបើសុាំពីរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

អភិបាលរងរាជធានី អភិបាលរងលខត្ថ អភិបាលររុង អភិបាលស្សុរ អភិបាលខណឍ  រត្ូវ
ខត្ងតាំងលដាយអនុររឹត្យ តមសាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

អភិបាលរងររុង អភិបាលរងស្សុរ អភិបាលរងខណឍ  រត្ូវខត្ងតាំងលដាយរបកាសរបស់រដឌម
ន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ១៤២.- 

អភិបាលរាជធានី អភិបាលលខត្ថ រត្ូវលរជើសលរ ើសពីរបុងចាំលណាមមន្តនថីទាំងពីរលភរខដលសទិត្
របុង ររបខ័ណឍ មន្តនថីរដឌបាលជាន់ខពស់ររសួងមហានផធ ខដលមានលរខណសមផត្ថិដូចខាង
លរកាម : 

-មានឋាននថរសរឋិឧត្ថមមន្តនថី 

-មានអាយុោប់ពីសាមសិបរបាាំ (៣៥)ឆ្ប ាំលឡើង គិត្ដល់នងៃខត្ងតាំង 

មានបរពិលសាធន៍ការង្ករខផបររដឌបាលសាធារណៈោ៉ងតិ្ចចាំនួនរបាាំពីរ (០៧)ឆ្ប ាំ ឬ/និង
មានសញ្ហដ បរត្បរញិ្ហដ បរត្ខដលររួលសាគ ល់លដាយររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 

-មានល ម្ ះរបុងបញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ប ត្ផលូវការរបុងរយៈលពលននការខត្ងតាំង 

-មិនធាល ប់មានលទសឧររិដឌ ឬ មជឈិមណាមួយ។ 

មារត ១៤៣.- 

អភិបាលរងរាជធានី អភិបាលរងលខត្ថ រត្ូវលរជើសលរ ើសពីរបុងចាំលណាមមន្តនថីទាំងពីរលភរ ខដល
សទិត្របុងររបខ័ណឍ មន្តនថីរដឌបាលជាន់ខពស់ ររសួងមហានផធខដលមានលរខណៈសមផត្ថិ ដូច
ខាងលរកាម : 



-មានឋាននថរសរឋិ ោប់ពីវរមន្តនថីលឡើងលៅ 

-មានអាយុោប់ពីសាមសិបរបាាំ (៣៥)ឆ្ប ាំលឡើង គិត្ដល់នងៃខត្ងតាំង 

-មានបរពិលសាធន៍ការង្ករខផបររដឌបាលសាធារណៈោ៉ងតិ្ចចាំនួនរបាាំ (០៥) ឆ្ប ាំ ឬ/និងមាន
សញ្ហដ បរត្បរញិ្ហដ បរត្ខដលររួលសាគ ល់លដាយររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 

-មានល ម្ ះរបុងបញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ប ត្ផលូវការរបុងរយៈលពលននការខត្ងតាំង 

-មិនធាល ប់មានលទសឧររិដឌ ឬ មជឈិមណាមួយ។ 

មារត ១៤៤.- 

អភិបាលររុង អភិបាលស្សុរ អភិបាលខណឍ  រត្ូវលធវើការលរជើសលរ ើសពីរបុងចាំលណាមមន្តនថីទាំង
ពីរលភរខដលសទិត្ របុងររបខ័ណឍ មន្តនថីរដឌបាលជាន់ខពស់ររសួងមហានផធ ខដលមានលរខណ
សមផត្ថិ ដូចខាងលរកាម : 

-មានឋាននថរសរឋិោប់ពីអនុមន្តនថីលឡើង 

-មានអាយុ ោប់ពីសាមសិប(៣០)ឆ្ប ាំលឡើង គិត្ដល់នងៃខត្ងតាំង 

-មានបរពិលសាធន៍ការង្ករខផបររដឌបាលសាធារណៈោ៉ងតិ្ចចាំនួនរបាាំ (០៥) ឆ្ប ាំ ឬ/និងមាន
សញ្ហដ បរត្បរញិ្ហដ បរត្ខដលររួលសាគ ល់លដាយររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរីឡា 

-មានល ម្ ះរបុងបញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ប ត្ផលូវការរបុងរយៈលពលននការខត្ងតាំង 

-មិនធាល ប់មានលទសឧររិដឌ ឬ មជឈិមណាមួយ។ 

មារត ១៤៥.- 

-អភិបាលរងររុង អភិបាលរងស្សុរ អភិបាលរងខណឍ  រត្ូវលធវើការលរជើសលរ ើសរបុងចាំលណាមម
ន្តនថីទាំងពីរលភរ ខដលសទិត្របុងររបខ័ណឍ មន្តនថីររមការររសួងមហានផធ ខដលមានលរខណ
សមផត្ថិដូចខាងលរកាម : 

-មានឋាននថរសរឋិោប់ពីនាយររមការលឡើង 

-មានអាយុោប់ពីនមៃរបាាំ(២៥) ឆ្ប ាំលឡើង គិត្ដល់នងៃខត្ងតាំង 



-មានបរពិលសាធន៍ការង្ករខផបររដឌបាលសាធារណៈោ៉ងតិ្ចចាំនួនបី(០៣) ឆ្ប ាំ  ឬ/និងមាន
សញ្ហដ បរត្បរញិ្ហដ បរត្រងខដលររួលសាគ ល់លដាយររសួងអប់រ ាំ យុវជននិងរីឡា 

-មានល ម្ ះរបុងបញ្ជ ីល ម្ ះលបាះលឆ្ប ត្ផលូវការរបុងរយៈលពលននការខត្ងតាំង 

-មិនធាល ប់មានលទសឧររិដឌ ឬ មជឈិមណាមួយ។ 

មារត ១៤៦.- 

របុងររណីោាំបាច់ អភិបាល អភិបាលរង អាចលរជើសលរ ើសពីរបុងចាំលណាមមន្តនថីទាំងពីរលភរ
ខដលសទិត្របុង ររបខ័ណឍ មន្តនថីរាជការសីុវលិ លរៅពីររបខ័ណឍ ររសួងមហានផធបានបុ៉ខនថមន្តនថី
លនាះរត្ូវមាន លរខណសមផត្ថិ សមស្សបតមមារត ១៤២ មារត ១៤៣ មារត ១៤៤ និង
មារត ១៤៥ ននចាប់លនះ។ 

មារត ១៤៧.- 

អភិបាល អភិបាលរង មានអាណត្ថិការង្ករមិនលលើសពីបួន (០៤)ឆ្ប ាំ។ 

អភិបាល អភិបាលរងអាចរត្ូវបានខត្ងតាំងបានបួន (០៤)ឆ្ប ាំលរៀត្ សរមាប់អាណត្ថិរី ២ 
របស់ខលួនលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចដខដល។ 

មារត ១៤៨.- 

អភិបាល អភិបាលរងមិនខមនជាសមាជិរររុមរបឹរាលឡើយ។ 

មារត ១៤៩.- 

អភិបាល អភិបាលរងអាចចូលរមួរគប់អងគរបជុាំ និងមានសិរនិបលញ្ច ញមតិ្របុងអងគរបជុាំរបស់
ររុមរបឹរាបាន ខត្មិនអាចលធវើការលបាះលឆ្ប ត្បានលឡើយ។ 

មារត ១៥០.- 

អភិបាល អភិបាលរង រត្ូវបញ្ឈប់ពីមុខត្ាំខណងលៅមុនលពលបញ្ច ប់អាណត្ថិការង្កររបសិន
លបើសាមីខលួន : 

-ដារ់ពារយោខលងជាោយលរខណ៍អរសរជូនលៅរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ ឬ 

-រត្ូវបានដរហូត្ពីមុខត្ាំខណង។ 



មារត ១៥១.- 

អភិបាល អភិបាលរងណាមួយ រត្ូវដរហូត្ពីមុខត្ាំខណងមានមុនលពលបញ្ច ប់អាណត្ថិ
ការង្ករ របុងររណីណាមួយដូចខាងលរកាម : 

-បាត់្បង់លរខណសមផត្ថិជាអភិបាល ឬ អភិបាលរង 

-អសមត្ទភាព 

-បាំលពញការង្ករមិនបានលែ 

-មានបញ្ហា សុខភាព ឬ បាត់្បង់សមផទវជិាជ ជីវៈ លដាយមានលិខិត្បញ្ហជ រ់ពីសាទ ប័នមាន
សមត្ទរិចច 

-លបាះបង់លោលការង្ករ 

-របរពឹត្ថខុសឆគងពីររមសីលធម៌វជិាជ ជីវៈ។ 

មារត ១៥២.- 

ររុមរបឹរា អាចលសបើជាោយលរខណ៍អរសរលៅរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ លដើមផដីរហូត្
អភិបាល អភិបាលរងលចញពីមុខដាំខណង លដាយខផែរតមររណីណាមួយរបុងចាំលណាម
ររណីដូចមានខចងរបុងមារត ១៥១ ននចាប់លនះ។ 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវលធវើការលសុើបអលងកត្ជាបនាធ ន់នូវ សាំលណើ ខាងលលើលនះ លដើមផលីធវើ
លសចរឋីរាយការណ៍ជូនរបមុខរាជរដាឌ ភិបាល ពិនិត្យសលរមចចាំលពាះអភិបាលរាជធានី
អភិបាលលខត្ថ អភិបាលរាជធានី អភិបាលរងលខត្ថ អភិបាលររុង អភិបាលស្សុរ អភិបាលខ
ណឍ ។ 

ចាំលពាះអភិបាលរងររុង ស្សុរ ខណឍ  រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធរត្ូវលធវើការលសុើបអលងកត្និងលដាះ
ស្សាយជាបនាធ ន់។ 

មារត ១៥៣.- 

អភិបាល អភិបាលរង រត្ូវររួលរបារ់លបៀវត្ស និងអាចររួលរនរមលផសងៗលរៀត្ខដលសម
ស្សបនឹងមុខត្ាំខណងលនះ។ 



របារ់លបៀវត្ស និងរនរមលផសងៗលរៀត្របស់អភិបាល អភិបាលរងរត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យ
តមសាំលណើ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ បនាធ ប់ពីបានពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយរដឌមន្តនថីររសួង
លសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ។ 

មារត ១៥៤.- 

អភិបាល មានតួ្នារីជាត្ាំណាងររសួង សាទ ប័ននានារបស់រាជរដាឌ ភិបាល លដើមផខីណនាាំ 
សរមបសរមលួ ត្រមង់រិសមនធីរ អងគភាព ខខសបលណាឋ យរបស់ររសួង សាទ ប័ននានារបស់និង
រីភាប រ់ង្ករនានារបស់រាជរដាឌ ភិបាល ខដលលធវើសរមមភាពរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុម
របឹរា។ 

អភិបាល រត្ូវលធវើត្ាំណាងរាជរដាឌ ភិបាល ត្ាំណាងររសួង សាទ ប័នពារ់ព័ននរបុងការង្ករ សនថិ
សុខ សណាឋ ប់ធាប ប់រលបៀបលរៀបរយសាធារណៈ ចាប់ និងសិរនិមនុសសរបុងខដនសមត្ទរិចច
របស់ខលួន។ 

របុងតួ្នារីជាត្ាំណាងរាជរដាឌ ភិបាល ររសួង សាទ ប័ននានារបស់រាជរដាឌ ភិបាល រត្ូវមាន
គណលនយយភាព ចាំលពាះរាជរដាឌ ភិបាល ររសួងមហានផធ និងររសួង សាទ ប័ននានា។ 

របុងររណីោាំបាច់ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធអាចលសបើរាជរដាឌ ភិបាលលចញអនុររឹត្យលដើមផ ី
រាំណត់្តួ្នារី សិរនិអាំណាចរបស់អភិបាលរបុងតួ្នារីជាត្ាំណាងរាជរដាឌ ភិបាល និងររសួង 

សាទ ប័ននានា តមការោាំបាច់។ 

មារត ១៥៥.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវផឋល់លោបល់ជូនររុមរបឹរា រាយការណ៍ជូនររុមរបឹរា និងជាអបរអនុ
វត្ថលសចរឋីសលរមចរបស់ររុមរបឹរា។ 

គណៈអភិបាល រត្ូវជួយររុមរបឹរា លដើមផឱី្យររុមរបឹរាសលរមចបាននូវការអនុវត្ថមុខង្ករ 
សិរនិអាំណាច និងភាររិចចរបស់ខលួន ស្សបតមបរបផញ្ដត្ថិននចាប់លនះ។ 

មារត ១៥៦.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវជួយររុមរបឹរារបុងការពិនិត្យលមើលមុខង្ករ ភាររិចច និងធនធានទាំង
អស់ ខដលបានខបងខចរ ឬ បានលផធរលៅឱ្យ រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ លដាយចាប់លនះ ឬ 

ខដលស្សបតមចាប់លនះរចួលហើយរត្ូវផឋល់អនុសាសន៍ដល់ររុមរបឹរា អាំពីរលបៀបបាំលពញ
មុខង្ករ ភាររិចច និងការោត់្ខចងធនធានទាំងលនាះ។ 



មារត ១៥៧.- 

ររុមរបឹរារត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យសរមមភាព និងការអនុវត្ថរបស់គណៈអភិបាល និងអភិបាល។ 

របុងររណីោាំបាច់ ររុមរបឹរាអាចលកាះអលញ្ជ ើញគណៈអភិបាល ឬ អភិបាល និងបុគគលខដល
ពារ់ព័ននមរសារសួរបាំភលឺរបុងរិចចរបជុាំសាមញ្ដ ឬ វសិាមញ្ដរបស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ១៥៨.- 

គណៈអភិបាល ឬ អភិបាលខដលបានសលរមច ឬ បានអនុវត្ថរិចចការណាមួយខដលសទិត្របុង
សមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា  លហើយពុាំបានររួលការសលរមចពីររុមរបឹរា ការសលរមច ឬ 

សរមមភាពលនាះ ពុាំមានសុពលភាពបានលឡើយ។ 

មារត ១៥៩.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវរាយការណ៍ជូនររុមរបឹរាអាំពីការអនុវត្ថលសចរឋីសលរមចរបស់ ររុម
របឹរា និងសរមមភាពខដលបានអនុវត្ថលដាយគណៈអភិបាល និងគណៈរមាម ធិការនានា
របស់ររុមរបឹរា របុងចលនាល ះអងគរបជុាំសាមញ្ដមួយលៅអងគរបជុាំសាមញ្ដមួយលរៀត្របស់ ររុម
របឹរា។ 

មារត ១៦០.- 

គណៈអភិបាលរត្ូវផឋល់លោបល់ និងរាយការណ៍ជូនររុមរបឹរាពីការលរៀបចាំយុរនសាស្តសថ 
និងការលរៀបចាំរចនាសមព័នន របព័នន និងធនធានរបស់ររុមរបឹរា លដើមផរីរួលយរ មុខង្ករ ភារ
រិចច និងធនធាន ខដលនឹងរត្ូវលផធរលៅឱ្យ ររុមរបឹរាលដាយចាប់លនះ ឬខដលស្សបតមចាប់
លនះ។ 

មារត ១៦១.- 

គណៈអភិបាល របុងនាមររុមរបឹរា រត្ូវមានវធិានការលដើមផធីានាឱ្យ មន្តនថី អងគភាពនិង
បុគគលិររបស់ររុមរបឹរាបាំលពញតួ្នារី ភាររិចចរបស់ខលួន និងបាំលពញការង្កររបោាំនងៃរបស់
ររុមរបឹរា រពមទាំងអនុវត្ថលសចរឋីសលរមចរបស់ររុមរបឹរារបរបលដាយរបសិរនភាព។ 

មារត ១៦២.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវផឋល់អនុសាសន៍ និងដារ់ជូនររុមរបឹរា លដើមផពិីភារាសលរមចអាំពី : 

- ការបលងកើត្ ឬ រ ាំសាយអងគភាព 



- ការលរៀបចាំតួ្នារី ភាររិចច និងលរខខណឍ ការង្កររបស់បុគគលិរ 

- ការខត្ងតាំង ការដាំលឡើងឋាននថរស័រថិ និងការបញ្ឈប់បុគគលិរ លដាយខផែរតមបរបផញ្ដត្ថិនន
ការរគប់រគងបុគគលិររបស់ររុមរបឹរា 

- ការរាំណត់្លរខណសមផត្ថិននការលរជើសលរ ើស ការខត្ងតាំង ការរាំណត់្របារ់លបៀវត្ស និង
របារ់រនរមលផសងៗលរៀត្ននបុគគលិររបស់ររុមរបឹរា 

- ការរាំណត់្នីតិ្វធីិរដឌបាល និងហិរញ្ដវត្ទុ សរមាប់អងគភាព និងបុគគលិររបស់ររុមរបឹរា 

- ការរាំណត់្យុរនសាស្តសថ លដើមផអីភិវឌណសមត្ទភាពដល់ររុមរបឹរា និងបុគគលិររបស់ខលួន។ 

មារត ១៦៣.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវលរៀបចាំដារ់ជូនររុមរបឹរារបស់ខលួនលដើមផពិីនិត្យ និងអនុម័ត្នូវ : 

- រមមវធីិវនិិលោគបី(០៣)ឆ្ប ាំរ ាំរិលរបោាំឆ្ប ាំ និងគលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំ 

- ខផនការអភិវឌណរយៈលពលរបាាំ(០៥)ឆ្ប ាំនិង ររបខ័ណឍ ចាំណាយរយៈលពលមធយមខដលរត្ូវលធវើ
បចចុបផនបភាពលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ និង 

- របាយការណ៍របោាំឆ្ប ាំរបស់ររុមរបឹរាដូចមានខចងរបុងមារត ៥០ ននចាប់លនះលដើមផី
ផសពវផាយជូនរបជាពលរដឌលៅរបុងខដនសមត្ទរិចច របស់ខលួន។ 

មារត ១៦៤.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវលលើរសាំលណើ លៅររុមរបឹរា លដើមផរីាំណត់្អាំពីយុរនសាស្តសថ និងរលបៀបនន
ការពិលរគ្មះលោបល់លលើបញ្ហា ោាំបាច់លផសងៗរមួទាំងខផនការ អភិវឌណជាមួយ : 

- របជាពលរដឌលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា 

- ខផបរលផសងលរៀត្របស់ររុមរបឹរាខដលអនុវត្ថមុខង្ករ និងភាររិចចលៅរបុងខដនសមត្ទរិចច
របស់ខលួន 

- ររសួង សាទ ប័ន និងអងគភាពពារ់ព័នននានារបស់រដាឌ ភិបាល 

- នដគូពារ់ព័ននដនរលរៀត្។ 



ការពិលរគ្មះលោបល់លលើបញ្ហា ោាំបាច់លផសងៗ រមួទាំងខផនការអភិវឌណខដលរត្ូវលធវើលឡើង
លដាយររុមរបឹរាផ្ទធ ល់ ឬ លដាយគណៈអភិបាលរបុងនាមររុមរបឹរា។ 

មារត ១៦៥.- 

គណៈអភិបាលរត្ូវរាយការណ៍ជូនរគប់អងគរបជុាំសាមញ្ដរបស់ ររុមរបឹរា ជាមួយនឹងអនុ
សាសន៍ោាំបាច់នានា សរមាប់លលើររមពស់ការអនុវត្ថ : 

- មុខង្ករជាកាត្ពវរិចចខដលបានលផធរឱ្យររុមរបឹរា 

- មុខង្ករជាជលរមើសរបស់ររុមរបឹរា 

- រមមវធីិវនិិលោគបី(០៣)ឆ្ប ាំរ ាំរិលរបោាំឆ្ប ាំ និងខផនការអភិវឌណរយៈលពលរបាាំ(០៥) ឆ្ប ាំរបស់
ររុមរបឹរា រមួទាំងសមាសភាពននខផនការខដលសទិត្លៅលរកាមការរគប់រគង និងការរត្ួត្
ពិនិត្យរបស់ : 

+ ររុមរបឹរារមួគ្មប  

+ របលភរររុមរបឹរាលផសងៗ 

+ ររសួង សាទ ប័ន ឬ មនធីរ អងគភាពនានារបស់រាជរដាឌ ភិបាល 

+ នដគូពារ់ព័នននានា។ 

- គលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំ និងររបខ័ណឍ ចាំណាយរយៈលពលមធយមរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាម
ជាតិ្ 

- សាទ នភាពហិរញ្ដវត្ទុរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ 

- ដីការបស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ១៦៦.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយគណៈរមាម ធិការសរមបសរមួលបលចចរលរស 

លដើមផធីានាឱ្យខផនការសរមមភាព និងងវកិារបស់បណាឋ ររសួង សាទ ប័ន មនធីរ អងគភាពនានា
របស់រាជរដាឌ ភិបាលខដលផឋល់លសវា សមាៃ រៈនិងលហដាឌ រចនាសមព័នន លដាយផ្ទធ ល់លៅរបុងខដន
សមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា បានដារ់បញ្ចូ លលៅរបុងខផនការអភិវឌណរយៈលពលរបាាំ(០៥)ឆ្ប ាំ 
និងរមមវធីិវនិិលោគបី(០៣)ឆ្ប ាំរ ាំរិលរបោាំឆ្ប ាំ រពមទាំងងវកិារបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 



មារត ១៦៧.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវលលើររឹរចិត្ថ សរមបសរមលួ និងគ្មាំររដល់សមាជិរររុមរបឹរា
បុគគលិររបស់ររុមរបឹរា លដើមផរីាយការណ៍ជាោយលរខណ៍អរសរលៅររុមរបឹរា និងរដឌម
ន្តនថីររសួងមហានផធជាបនាធ ន់ លៅលពលខដលបានលឃើញ ឬ ខដលបានសងស័យលដាយមាន
លហតុ្ផល ឬ ខដលមានការបឋឹងត្វ៉ា ឬ បឋឹងបរហិារ អាំពីការរ ាំលោភអាំណាចលដាយបុគគលណា
មាប រ់លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ ររុមរបឹរា។ 

មារត ១៦៨.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវផឋល់អនុសាសន៍ជូនររុមរបឹរាពីការបលងកើត្គណៈរមាម ធិការនានា តម
ការោាំបាច់ លដើមផជួីយដល់ររុមរបឹរារបុងការអនុវត្ថការង្ករអនុលោមតមចាប់ លនះ។ 

មារត ១៦៩.- 

គណៈអភិបាលរត្ូវធានាឱ្យមានកាឋ របិរផាយព័ត៌្មាន និងមលធោបាយផសពវផាយព័ត៌្មាន
លផសងៗលរៀត្ តមត្រមូវការរបស់ររុមរបឹរារបស់ខលួន។ 

រាល់ឯរសារទាំងអស់ខដលបានលបាះពុមពផាយស្សបតមចាប់លនះ រត្ូវខត្បិរផាយលៅលលើ
កាឋ រព័ត៌្មាន ឬ រត្ូវផសពវផាយតមមលធោបាយបានលផសងៗលរៀត្របុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ 

ររុមរបឹរា។ 

មារត ១៧០.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវធានាឱ្យ សាធារណជនមានលរនភាពរគប់រគ្មន់របុងការពិនិត្យលមើ
ព័ត៌្មាននានាលៅលលើ កាឋ របិរផាយព័ត៌្មាន លហើយរត្ូវធានាខងររាការពារសុវត្ទិភាពកាឋ រ
ព័ត៌្មាន ខដលមានរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា។ 

មារត ១៧១.- 

គណៈអភិបាល រត្ូវលធវើការខបងខចរភាររិចចជាោយល័រខណ៍អរសរនូវរិចចការខដលសទិត្លៅ
របុងសិរនិអាំណាចរបស់ខលួន។ 

មារត ១៧២.- 



របុងររណីោាំបាច់ រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធអាចលលើរសាំលណើ ជូនរាជរដាឌ ភិបាលលដើមផរីាំណត់្ 

នូវតួ្នារី ភាររិចច និងរលបៀបរបបការង្កររបស់គណៈអភិបាលរាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សុរ 
ខណឍ  លដាយអនុររឹត្យ។ 

ជាំពូររី ៤ 

អាំពីបុគគលិរ និងអងគភាពរបស់ររមុរបឹរា 

 

ខផបររី ១ 

បុគគលិររបស់ររមុរបឹរា 

មារត ១៧៣.- 

ររុមរបឹរានីមួយៗ រត្វូមានបុគគលិរររុមរបឹរារបស់ខលួន។ 

បុគគលររុមរបឹរា គឺជាបុគគលិររបស់ររុមរបឹរាខដលបានខត្ងតាំងលដាយររុម ឬ ជា
បុគគលិរខដលបានខត្ងតាំងឱ្យ លៅបាំលពញការង្ករជាមួយររុមរបឹរា ឬ ជាបុគគលិរខដលរត្ូវ
បានលរៀបចាំលឡើងវញិលៅឱ្យររុមរបឹរាស្សបតម បរបផញ្ដត្ថិននចាប់លនះ។ 

សមាជិរររុមរបឹរា មិនខមនជាបុគគលិររបស់ររុមរបឹរាលឡើយ។ 

មារត ១៧៤.- 

បុគគលិររបស់ររុមរបឹរា រត្ូវសទិត្លរកាមការរគប់រគង និងការរត្ួត្ពិនិត្យលដាយផ្ទធ ល់របស់គ
ណៈអភិបាលរបុងនាមររុមរបឹរា របស់ខលួន។ 

មារត ១៧៥.- 

បុគគលិរររុមរបឹរា មិនរត្ូវបញ្ចូ លនូវមន្តនថីននររសួង សាទ ប័ន មនធីរ អងគភាពនានារបស់រាជរ
ដាឌ ភិបាល ឬ មន្តនថីដនរលរៀត្ខដលអនុវត្ថភាររិចចពារ់ព័នននឹងសនថិសុខ សណាឋ ប់ធាប ប់ រលបៀប
លរៀបរយសាធារណៈ ចាប់ និងសិរនិមនុសសរបុងនាមរាជរដាឌ ភិបាលលឡើយ។ 

មារត ១៧៦.- 

បុគគលិរខដលរត្ូវបានលរជើសលរ ើស និងខត្ងតាំងលដាយររុមរបឹរា រត្ូវដាំលណើ រការតមការ
របរួត្របខជងខដលមានត្មាល ភាព។ 



របុងដាំលណើ រការលរជើសលរ ើស និងខត្ងតាំងបុគគលិររបស់ររុមរបឹរា រត្ូវធានាឱ្យមានចាំនួនស្តសថី
សមស្សបលៅមុខត្ាំខណងរបធាន ឬ អនុរបធាន អងគភាព និងបុគគលិររបស់ររុមរបឹរា។ 

ការលរជើសលរ ើស និងការខត្ងតាំងលនះ រត្ូវលធវើឱ្យ ស្សបលៅតមបរបផញ្ដត្ថិសឋីពីបុគគលិររដឌបា
លថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ១៧៧.- 

ររុមរបឹរារត្ូវសលរមចអាំពីការខត្ងតាំង ការបលណឋ ញលោល ការររមិត្របារ់លបៀវត្ស និងអត្ទ
របលោជន៍លផសងៗលរៀត្ សរមាប់មុខត្ាំខណងបុគគលិររបស់ខលួន។ 

ការខត្ងតាំង ការបលណឋ ញលោល ការររមិត្របារ់លបៀវត្ស និងអត្ទរបលោជន៍លផសងៗរបស់
បុគគលិរររុមរបឹរា រត្វូលធវើលឡើងឱ្យ ស្សបលៅតមបរបផញ្ដត្ថិសឋីពីបុគគលិររដឌបាលថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្។ 

មារត ១៧៨.- 

បុគគលិរទាំងអស់ រត្ូវមានការររួលខុសរត្ូវ និងគណលនយយភាពលដាយផ្ទធ ល់ចាំលពាះរបធាន
រគប់រគងផ្ទធ ល់របស់ខលួន និងរត្ូវមានការររួលខុសរត្ូវ និងគណលនយយភាពលដាយ
របលោលចាំលពាះនាយររដឌបាល អភិបាល គណៈអភិបាល និងររុមរបឹរាតមឋានានុររ
ម។ 

មារត ១៧៩.- 

រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្នីមួយៗ រត្ូវមានរបធានហិរញ្ដវត្ទុមួយរបូ។ 

របធានហិរញ្ដវត្ទុលនះ រត្ូវបានខត្ងតាំងលដាយររុមរបឹរា លដើមផបីាំលពញភាររិចចលៅរបុងខដន
សមត្ទរិចចរបស់ខលួន បនាធ ប់ពីមានការយល់រពមពីរដឌមន្តនថីររសួងលសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ តម
សាំលណើ របស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ១៨០.- 

របធានហិរញ្ដវត្ទុរត្ូវររួលខុសរត្ូវរបុងការរគប់រគង ហិរញ្ដវត្ទុ រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ 
ការង្ករលរនរមម និងធានាដល់ការលធវើសវនរមមឱ្យ បានរតឹ្មរត្ូវស្សបតមចាប់លនះ និង
លិខិត្បរដាឌ ននានា ខដលលធវើលឡើងស្សបតមចាប់លនះ។ 

មារត ១៨១.- 



ររុមរបឹរាស្សុរ រត្ូវមានអងគភាពមួយសរមាប់គ្មាំររឃុាំ សង្កក ត់្។ 

អងគភាពគ្មាំររឃុាំ សង្កក ត់្រត្ូវមានរបធានមួយរបូ។ 

ការលរៀបចាំ និងការរបរពឹត្ថលៅននអងគភាពគ្មាំររឃុាំ សង្កក ត់្រត្ូវរាំណត់្លដាយរបកាសរបស់រដឌ
មន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ១៨២.- 

បុគគលិរររុមរបឹរា រត្វូបាំលពញរិចចការរបោាំនងៃ លរកាមការដឹរនាាំរបស់របធានអងគភាពរបស់
ខលួន លដើមផអីនុវត្ថលសចរឋីសលរមចរបស់ររុមរបឹរា និងគណៈអភិបាល។ 

ខផបររី ២ 

នាយររដឌបាល 

មារត ១៨៣.- 

ររុមរបឹរានីមួយៗ រត្វូមាននាយររដឌបាលមួយរបូខដលខត្ងតាំងលដាយរដឌមន្តនថីររសួង
មហានផធ។ 

មារត ១៨៤.- 

នាយររដឌបាល មានតួ្នារីជាជាំនួយការរបុងការោត់្ខចងរិចចការរដឌបាល និងធានានិរនថរ
ភាពរិចចការរដឌបាលរបោាំនងៃរបស់ររុមរបឹរា និងគណៈអភិបាលរបស់ខលួន។ 

របុងតួ្នារីខាងលលើលនះ នាយររដឌបាលរត្ូវលធវើលសចរឋីរាយការណ៍ និងមានគណលនយយភាព 
ចាំលពាះររុមរបឹរា និងគណៈអភិបាលរបស់ខលួន។ 

មារត ១៨៥.- 

នាយររដឌបាល មានតួ្នារី ភាររិចចដូចខាងលរកាម : 

- អនុវត្ថរិចចការរបោាំនងៃរបស់ររុមរបឹរា និងគណៈអភិបាល 

- ធានាឱ្យអងគភាព បុគគលិររបស់ររុមរបឹរា អនុវត្ថលសចរឋីសលរមចរបស់ររុមរបឹរា និងគ
ណៈអភិបាលរបស់ខលួន 

- អនុវត្ថដីការបស់ររុមរបឹរា 



- ចូលរមួ និងមានលោបល់រាល់រិចចរបជុាំរបស់ររុមរបឹរា គណៈរមាម ធិការរបស់ររុមរបឹរា 
និងគណៈអភិបាល បុ៉ខនថពុាំមានសិរនិលបាះលឆ្ប ត្បានលឡើយ 

-ផឋល់លោបល់ដល់ររុមរបឹរា ដល់គណៈរមាម ធិការនានារបស់ររុមរបឹរា លដើមផរីរុមរបឹរា
សលរមចបាននូវលគ្មលបាំណងរបុងការបលងកើត្ ការជាំរញុ និងការលធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការ
អភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ 

-ផឋល់លោបល់ដល់គណៈអភិបាល លដើមផគីណៈអភិបាលអនុវត្ថមុខង្ករ និងភាររិចចរបស់ខលួន
ឱ្យមានរបសិរនភាព។ 

មារត ១៨៦.- 

គណៈអភិបាល អាចលធវើរបតិ្ភូរមមការង្ករលៅឱ្យ នាយររដឌបាលនូវរិចចការណាមួយខដល
សទិត្របុងវសិាលភាពការង្កររបស់ គណៈអភិបាល លដើមផលីលើរលោបល់ជូនគណៈអភិបាល
សលរមច។ 

មារត ១៨៧.- 

នាយររដឌបាល រត្ូវធានឱ្យរបធានហិរញ្ដវត្ទុបាំលពញភាររិចចរបស់ខលួនបានរតឹ្មរត្ូវ។ 

មារត ១៨៨.- 

ល័រខខ័ណឍ ននការខត្ងតាំង តួ្នារី ភាររិចច និងរលបៀបរបបលធវើការង្កររបស់នាយររដឌបាល រត្ូវ
រាំណត់្លដាយរបកាសរបស់រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

ខផបររី ៣ 

អងគភាពរបស់ររមុរបឹរា 

មារត ១៨៩.- 

ររុមរបឹរារត្ូវមានអងគភាពនានារបស់ខលួន តមការោាំបាច់។ 

រដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ រត្ូវលលើរសាំលណើ ដារ់លចញនូវអនុររឹត្យលដើមផឱី្យ ររុមរបឹរារាំណត់្
នូវការលរៀបចាំអងគភាព ការរាំណត់្មុខង្ករ ភាររិចច និងការលរៀបចាំមុខត្ាំខណងបុគគលិររបុងអងគ
ភាពនានារបស់ខលួនឱ្យបាន សមស្សប។ 

មារត ១៩០.- 



អងគភាពរបស់ររុមរបឹរានីមួយៗ រត្ូវសទិត្លរកាមការរគប់រគង និងការរត្តួ្ពិនិត្យរបស់គ
ណៈអភិបាលរបុងនាមររុមរបឹរារបស់ខលួន។ 

មារត ១៩១.- 

អងគភាពនីមួយៗ រត្ូវសទិត្លរកាមការររួលខុសរត្ូវ ការរត្ួត្ពិនិត្យ និងការរគប់រគងលដាយ
ផ្ទធ ល់របស់របធានអងគភាព។ 

របធានអងគភាពនីមួយៗ រត្ូវររួលខុសរត្ូវ និងមានគណលនយយភាពផ្ទធ ល់ចាំលពាះនាយររដឌ
បាល។ 

ជាំពូររី ៥ 

អាំពីដាំលណើ រការអនុវត្ថ 

ខផបររី ១ 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ 
លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ 

មារត ១៩២.- 

រត្ូវបលងកើត្ឱ្យ មានគណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ 

ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ លៅកាត់្ថ្វ “គ.ជ.អ.ប” ខដលរាំណត់្លដាយរពះរាជររឹត្យតមសាំលណើ របស់
នាយររដឌមន្តនថី តមលសចរឋីលសបើសុាំពីរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធ។ 

មារត ១៩៣.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ មាន
សមាជិរមរពីររសួង សាទ ប័នពារ់ព័ននរបស់រាជរដាឌ ភិបាល។ 

មារត ១៩៤.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្រត្ូវ
មានអនុគណៈរមាម ធិការមុខង្ករ និងធនធាន អនុគណៈរមាម ធិការរិចចការសារលពើពនន និង 
ហិរញ្ដវត្ទុ នឹងអនុគណៈរមាម ធិការបុគគលិររបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្និងអនុ គណៈរមាម
ធិការលផសងៗលរៀត្ជាជាំនួយការ។ 



តួ្នារី ភាររិចច និងសមាសភាពននអនុគណៈរមាម ធិការខាងលលើលនះ រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុ
ររឹត្យ តមសាំលណើ របស់គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបប របជាធិបលត្យយ
ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ១៩៥.- 

អនុគណៈរមាម ធិការ រត្ូវពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយររសួង សាទ ប័នពារ់ព័នននានារបស់រាជរដាឌ
ភិបាល មុនលពលផឋល់អនុសាសន៍ដល់គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតម ខបប
របជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ១៩៦.- 

អនុគណៈរមាម ធិការនីមួយៗ អាចបលងកើត្ររុមការង្ករមួយ ឬ លរចើនតមការោាំបាច់លដើមផី
សិរា និងរាយការណ៍អាំពីការង្ករខដលសទិត្លៅរបុងភាររិចច និងសិរនិអាំណាចរបស់អនុគណៈ
រមាម ធិការ។ 

មារត ១៩៧.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
មានលលខាធិការដាឌ នមួយជាលសនាធិការ។ 

លលខាធិការដាឌ នរបស់គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបប របជាធិបលត្យយលៅ
ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្សទិត្លៅរបុងររសួងមហានផធ។ 

ការលរៀបចាំ និងការរបរពឹត្ថលៅននលលខាធិការដាឌ ន រត្ូវរាំណត់្លដាយអនុររឹត្យតមសាំលណើ
របស់គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការ អភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជា
តិ្។ 

មារត ១៩៨.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
របជុាំោ៉ងតិ្ចពី(០២)ខខមឋង។ 

មារត ១៩៩.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
អនុម័ត្បរបញ្ហជ នផធរបុងរបស់ខលួន។ 



មារត ២០០.- 

ខផែរតមលរខខណឍ នានាខដលបានខចងរបុងចាប់លនះ គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការ
អភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្ រត្ូវពិនិត្យលមើលលឡើងវញិនូវការររួល
ខុសរត្ូវ និងមុខង្កររបស់ររសួង សាទ ប័ន មនធីរ អងគភាព និងអាជាញ ធររគប់លាំដាប់ថ្វប រ់ លដើមផី
រាំណត់្មុខង្ករសរមាប់លផធរដល់ររុមរបឹរានានាលៅថ្វប រ់លរកាម ជាតិ្។ 

ការរាំណត់្ និងការលផធរមុខង្ករខាងលលើលនះ រត្ូវលធវើលឡើងលដាយរមួជាមួយនឹង : 

- ការលផធរធនធានរមួមាន ចាំណូល ហិរញ្ដវត្ទុ បុគគលិរ ររពយសមផត្ថិ និងសមត្ទភាពលដើមផី
រគប់រគង និងអនុវត្ថមុខង្ករនីមួយៗ 

- ការផឋល់លរនភាព និងអាំណាច លដើមផរីរួលបានធនធានោាំបាច់រមួមាន ចាំណូលហិរញ្ដវត្ទុ 
បុគគលិរ ររពយសមផត្ថិ និងសមត្ទភាពសរមាប់រគប់រគង និងអនុវត្ថមុខង្ករនីមួយៗលនាះ 

-ការផឋល់អាំណាច និងភាររិចច លដើមផរីគប់រគង និងអនុវត្ថរាល់មុខង្កររបស់ខលួនតមលគ្មល
ការណ៍សវ័យភាពមូលដាឌ ន និងគណលនយយភាពលៅមូលដាឌ នរបុងររមិត្ជាអតិ្បរមា។ 

មារត ២០១.- 

របុងលពលខដលរង់ោាំការលផធរមុខង្ករ និងភាររិចចដល់ររុមរបឹរានានាលៅរដឌបាលថ្វប រ់លរកាម
ជាតិ្ គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្
រត្ូវធានាឱ្យ បានថ្វ ររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាលលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្បានលធវើសមា
ហរណរមមនូវ ខផនការអភិវឌណ និងងវកិារបស់ខលួនលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្លៅរបុងខផនការអភិវឌណ 
និង ងវកិារបស់ររុមរបឹរាតមរបលភរនីមួយៗ។ 

មារត ២០២.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
ធានាឱ្យចាប់លនះ រត្ូវបានអនុវត្ថលដាយររសួង សាទ ប័នពារ់ព័នននានា លៅថ្វប រ់ជាតិ្ មនធីរអងគ
ភាពនានារបស់រាជរដាឌ ភិបាលលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ និងររុមរបឹរានានាលៅរដឌបាលថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្។ 

មារត ២០៣.- 



គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
ធានាឱ្យលគ្មលនលោបាយ យុរនសាស្តសថ និងរមមវធីិរាំខណររមង់នានាមានសងគតិ្ភាពជាមួយ
ចាប់លនះ។ 

មារត ២០៤.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ អាច
ផថល់អនុសាសន៍លដាយផ្ទធ ល់ដល់រាជរដាឌ ភិបាល ឬ ររសួង សាទ ប័នណាមួយរបស់រាជរដាឌ ភិ
បាលអាំពីការតរ់ខត្ង ឬ ការលធវើវលិសាធនរមមចាប់ ឬ លិខិត្បរដាឌ ននានា លដើមផឱី្យ ស្សប
តមចាប់លនះ។ 

មារត ២០៥.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្ អាច
លដាះស្សាយ ឬ លលើរសាំលណើ សុាំលសចរឋីសលរមចពីរាជរដាឌ ភិបាលលលើការមិនចុះសរមងុគ្មប  
ខដលអាចលរើត្មានលឡើងទរ់រងនឹងការអនុវត្ថចាប់លនះ។ 

មារត ២០៦.- 

អនុគណៈរមាម ធិការនានាននគណៈរមាម ធិការជាតិ្ សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្
យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាលខដលពារ់ព័ននមនធីរ អងគភាព
នានា និងររុមរបឹរាលៅរដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ មានភាររិចចអនុវត្ថលសចរឋីសលរមចរបស់គ
ណៈរមាម ធិការជាតិ្ សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ២០៧.- 

ររណីររសួង សាទ ប័នណាមួយរបស់រាជរដាឌ ភិបាល មិនអនុវត្ថតមការសលរមចរបស់គណៈ
រមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណ តមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ គណៈរមាម
ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវរាយការណ៍ 

លដើមផសុីាំការសលរមចពីរបមុខរាជរដាឌ ភិបាល។ 

មារត ២០៨.- 

ររណីររុមរបឹរាលៅរដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ មិនអនុវត្ថតមការសលរមចរបស់គណៈរមាម ធិ
ការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណ តមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្រត្ូវសឋីដល់ររសួង
មហានផធ លដើមផអីនុវត្ថលៅតមនីតិ្វធីិខដលបានរាំណត់្របុងចាប់លនះ។ 



មារត ២០៩.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
លធវើលសចរឋីរាយការណ៍ជាោយល័រខណ៍អរសរអាំពីការអនុវត្ថចាប់ លនះ ជូនរាជរដាឌ ភិបាល
ោ៉ងតិ្ចរបាាំមួយ (០៦)ខខមឋង។ 

មារត ២១០ 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
មានងវកិារបស់ខលួន។ 

ងវកិារបស់គណៈរមាម ធិការជាតិ្ សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្រត្ូវគិត្បញ្ជូ លលៅរបុងគលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំ របស់ររសួងមហានផធ។ 

មារត ២១១.- 

លដើមផអីនុវត្ថចាប់លនះ គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ 
លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្រត្ូវអនុម័ត្: 

- រមមវធីិជាតិ្ពីរយៈលពលមធយមលៅរយៈលពលខវង សរមាប់គ្មាំររដល់ការអនុវត្ថចាប់លនះ 

ខដលរត្ូវលធវើបចចុបផនបភាពជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ 

- ខផនការសរមមភាព និងគលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំរបស់ខលួន លដាយខផែរលលើរមមវធីិជាតិ្ 

- របាយការណ៍របោាំឆ្ប ាំ សឋីពីការអនុវត្ថចាប់លនះ។ 

មារត ១១២.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្មាន
សិរនិររួលមូលនិធិ និងការគ្មាំររពីនដគូអភិវឌណនានា និងពីរបភពលផសងៗលរៀត្លដើមផអីនុវត្ថ
ភាររិចចរបស់ខលួនរបរបលដាយ របសិរនភាព។ 

ខផបររី ២ 

មុខង្ករ 

មារត ២១៣.- 



រាជរដាឌ ភិបាល គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់ 

លរកាមជាតិ្ និងររុមរបឹរាទាំងអស់លៅរដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវសលរមចឱ្យ បាននូវ
លគ្មលបាំណងរមួរបុងការបលងកើត្ ការជាំរញុ និងការលធវើឱ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌណតមខបប
របជាធិបលត្យយ។ 

មារត ២១៤.- 

ររុមរបឹរារបលភរនីមួយៗ រត្ូវរមួចាំខណររបុងការសលរមចឱ្យ បាននូវលគ្មលបាំណងរមួលនះ 
លដាយលធវើការរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករខដលបានលផធរឱ្យអនុលោមតមចាប់លនះ
របរបលដាយ របសិរនភាព។ 

មារត ២១៥.- 

របុងការពិនិត្យលមើលលឡើងវញិនូវមុខង្កររបស់ររសួង សាទ ប័ន មនធីរ អងគភាពនានានិងអាជាញ ធរ
រគប់លាំដាប់ថ្វប រ់ គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្ រត្ូវផឋល់អារិភាពដល់បញ្ហា ខដលទរ់រងនឹងខផបរនានាដូចខាងលរកាម: 

-រសិរមម 

-អប់រ ាំ 

-នរពលឈើ ធនធានធមមជាតិ្ និងបរសិាទ ន 

-សុខាភិបាល អាហារបូត្ទមៃ និងលសវារបជាជន រមួទាំងត្រមូវការលផសងៗរបស់ស្តសថី បុរស យុវវ ័
យ រុមារ ជនង្កយរងលរគ្មះ និងជនជាតិ្លដើមភាគតិ្ច 

-ឧសាហរមម និងការគ្មាំររការអភិវឌណលសដឌរិចច 

-ការលរបើរបាស់ដីធលី 

-ការផលិត្ និងការខចរោយអគគិសនី 

-ការរគប់រគងរឹរ 

-លហដាឌ រចនាសមព័នន និងមលធោបាយ សមាៃ រៈោាំបាច់ លដើមផគី្មាំររ និងោត់្ខចងការររួលខុស
រត្ូវទាំងលនះ និង 



-ត្រមូវការពិលសស ឬ ត្រមូវការខដលបានរាំណត់្ជារ់ោរ់ សរមាប់រាជធានី លខត្ថ ររុង 
ស្សុរ ខណឍ  ឃុាំ សង្កក ត់្ លដាយគិត្ទាំងវស័ិយលរសចរណ៍ ត្ាំបន់របវត្ថិសាស្តសថនិងលររ
ដាំខណលវបផធម៌ផងខដរ។ 

មារត ២១៦.- 

របុងការរត្ួត្ពិនិត្យលមើលលឡើងវញិនូវមុខង្ករ និងការររួលខុសរត្ូវនីមួយៗដូចមានខចងរបុង
មារត ២១៥ ននចាប់លនះ រត្ូវផឋល់អារិភាពដល់ការពិនិត្យលមើលលឡើងវញិនូវមុខង្ករជាមូល
ដាឌ ន និងោាំបាច់ខដលមានផលប៉ះពាល់ផ្ទធ ល់ដល់ការកាត់្បនទយភាពររីររ និងការខរលមែ
គុណភាពននជីវភាពរស់លៅរបស់របជាពលរដឌ។ 

មារត ២១៧.- 

លគ្មលបាំណងននការពិនិត្យលមើលឡើងវញិនូវមុខង្ករ និងការររួលខុសរត្ូវទាំងលនះគឺលដើមផី
រាំណត់្មុខង្ករ និងការររួលខុសរត្ូវខដលនឹងរត្ូវបានលផធរឱ្យ ររុមរបឹរាឃុាំ ឱ្យ ររុមរបឹរា
សង្កក ត់្ ឱ្យររុមរបឹរាស្សុរ ឱ្យ ររុមរបឹរាររុង ឱ្យ ររុមរបឹរាលខត្ថ ឱ្យ ររុមរបឹរារាជធានី 
ឬ រត្ូវររារុរជាមុខង្ករ និងការររួលខុសរត្ូវរបស់ថ្វប រ់ជាតិ្។ 

ការរាំណត់្លឡើងវញិនូវមុខង្ករ និងការររួលខុសរត្ូវខាងលលើលនះ រត្ូវធានាឱ្យ បានថ្វ មុខ
ង្ករ និងការររួលខុសរត្ូវខដលបានលផធរ រត្ូវលធវើលឡើងជាមួយនឹងការលផធរធនធានសមស្សប
លដើមផរីគប់រគង និងោត់្ខចងមុខង្ករ និងការររួលខុសរត្ូវទាំងលនាះ។ 

មារត ២១៨.-  

ការលផធរមុខង្ករ និងធនធាន រត្ូវលធវើលឡើងលដាយមានការលរគ្មងរុរ មានដាំណារ់កាល មាន
សនិទនភាព មានការសរមបសរមលួ មានការពិលរគ្មះលោបល់ មានត្មាល ភាព និងមានការ
រ ាំខានជាអបផបរមាលៅលលើរបតិ្បត្ថិការខដលរាំពុងដាំលណើ រការ របស់រាជរដាឌ ភិបាល និងការគ្មាំ
ររពីអបរពារ់ព័នននានា។ 

មារត ២១៩.- 

យុរនសាស្តសថ និងរមមវធីិជាតិ្ រត្ូវមានសងគតិ្ភាពជាមួយមុខង្ករ និងធនធាន ខដលរត្ូវបាន
លផធរសរមាប់តមចាប់លនះ។ 

មារត ២២០.- 



លដើមផលីធវើការលផធរមុខង្ករឱ្យ បានសមស្សបសរមាប់របលភរររុមរបឹរានីមួយៗ ជាបឋមរត្ូវលធវើ
ការពិនិត្យលមើលមុខង្ករទាំងលនាះ លដាយខផែរតមលគ្មលការណ៍ដូចខាងលរកាម: 

- សទិត្លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាលនាះ 

- អាចរគប់រគង និងអនុវត្ថលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាលនាះ 

- បលរមើ ឬ ផឋល់ផលរបលោជន៍ជាចមផងដល់របជាជនលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុម
របឹរាលនាះ 

- មានផលប៉ះពាល់ជាចមផងលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាលនាះ។ 

ខផែរតមលគ្មលការណ៍ខាងលលើលនះ គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជា
ធិបលត្យយលៅថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្ រត្ូវបញ្ហជ រ់លហតុ្ផលឱ្យ បានចាស់ោស់របុងការលផធរមុខង្ករ
លៅឱ្យថ្វប រ់រដឌបាលខដលសមស្សប លដាយឈរលលើលគ្មលការណ៍មានរបសិរនភាព។ 

មារត ២២១.- 

របុងការលផធរមុខង្ករដូចមានខចងរបុងមារត ២១៥ មារត ២១៧ និងមារត ២២០ ននចាប់លនះ 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
រាំណត់្មុខង្ករណាមួយមានលរខណៈជាមុខង្ករជាកាត្ពវរិចច ឬ មុខង្ករជាជលរមើស និងរត្ូវ
រាំណត់្មុខង្ករណាមួយមានលរខណៈជាមុខង្ករខដលរត្ូវរបគល់ ឬ ជាមុខង្ករខដលរត្ូវលធវើ
របតិ្ភូរមម។ 

ខផបររី ៣ 

មុខង្ករជាកាត្ពវរិចច 

មារត ២២២.-  

មុខង្ករជាកាត្ពវរិចច គឺជាមុខង្ករខដលរាំណត់្លដាយចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុររឹត្យ ឬ 

របកាសតមសាំលណើ របស់គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបប របជាធិបលត្យយ 
លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល។ 

ចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុររឹត្យ ឬ របកាសខាងលលើលនះ រត្ូវខចងអាំពីត្រមូវការជា
កាត្ពវរិចចចាស់ោស់ និងជារ់ោរ់សរមាប់រគបរគង និងអនុវត្ថមុខង្ករលដាយបញ្ហជ រ់
ចាស់អាំពីររបខ័ណឍ លពលលវោសរមាប់ អនុវត្ថបរដាឌ ន និងនីតិ្វធីិ។ 



មារត ២២៣.- 

មុខង្ករជាកាត្ពវរិចច ខដលរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថលដាយរបលភរររុមរបឹរាណាមួយ 
លហើយមិនត្រមូវឱ្យ មានការរមួចាំខណរជារបោាំពីររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាលបុ៉ខនថ
ររសួង សាទ ប័នទាំងលនាះ រត្ូវលផធរធនធានលដើមផឱី្យ ររុមរបឹរារគប់រគង ោត់្ខចង និង អនុវត្ថ
មុខង្ករលនាះ។ 

មុខង្ករជាកាត្ពវរិចចខាងលលើលនះ រត្ូវរបគល់ឱ្យរបលភរររុមរបឹរាខដលសមស្សប។ 

មារត ២២៤.- 

មុខង្ករជាកាត្ពវរិចច ខដលអនុវត្ថលដាយរបលភរររុមរបឹរាសមស្សបណាមួយ ត្រមូវឱ្យ មាន
ការចូលរមួចាំខណរជារបោាំពីររសួង សាទ ប័នពារ់ព័ននរបស់រាជរដាឌ ភិបាល លទះបីធនធាន
ោាំបាច់លដើមផរីគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករលនាះ បានលផធរឱ្យរចួលហើយរឋី។ 

មុខង្ករជាកាត្ពវរិចចខាងលលើលនះ រត្ូវលធវើរបតិ្ភូរមមដល់របលភរររុមរបឹរា ខដលសមស្សប។ 

មារត ២២៥.- 

ការរបគល់ ឬ ការលធវើរបតិ្ភូរមម មុខង្ករជាកាត្ពវរិចច រត្ូវជាំរញុដល់ការអភិវឌណតមខបប
របជាធិបលត្យយលៅរដឌបាលថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្លដាយ: 

- ផឋល់លៅឱ្យររុមរបឹរានូវអាំណាចជាអតិ្បរមា លដើមផឱី្យររុមរបឹរាលធវើការរគប់រគង 
ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករទាំងលនាះ 

- ត្រមូវឱ្យររុមរបឹរារគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករទាំងលនាះលដាយមានការលឆលើយត្ប 

និងមានគណលនយយភាពចាំលពាះរបជាពលរដឌរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

មារត ២២៦.- 

មុខង្ករជាកាត្ពវរិចចខដលបានលធវើរបតិ្ភូរមម ររមុរបឹរារត្ូវមានការររួលខុសរត្ូវចាំលពាះ
ររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល លដាយអនុលោមលៅតមត្រមូវការននការលធវើរបតិ្ភូរមម
លនាះ។ 

ខផបររី ៤ 

មុខង្ករជាជលរមើស 

មារត ២២៧.- 



មុខង្ករខដលមិនមានលរខណៈជាកាត្ពវរិចច គឺជាមុខង្ករខដលមានលរខណៈជាជលរមើស។ 

មារត ២២៨.- 

មុខង្ករខដលមានលរខណៈជាជលរមើស រត្ូវរបគល់ឱ្យ របលភរររុមរបឹរាណាមួយខដលសម
ស្សប។ 

មារត ២២៩.- 

ររុមរបឹរារត្ូវបនថរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជាជលរមើសបនថពីររសួង សាទ ប័ន
របស់រាជរដាឌ ភិបាល បនាធ ប់ពីររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាលបានលផធរឱ្យររុមរបឹរា។ 

មារត ២៣០.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជាជលរមើសរបុងររមិត្អតិ្បរមាននលរន
ភាព និងធនធានខដលបានលផធរឱ្យខលួន។ 

របុងររណីខដលមុខង្ករជាជលរមើស មិនកាល យលៅជាមុខង្ករជាកាត្ពវរិចច ររុមរបឹរាអាចលសបើ
លៅគណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបប របជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ 
លដើមផកីារខរខរប ឬ បញ្ឈប់ការរគប់រគង ការោត់្ខចង និងការអនុវត្ថមុខង្ករទាំងលនាះ។ 

ធនធានទាំងអស់ខដលបានលផធរឱ្យ ររុមរបឹរាលដើមផរីគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជា
ជលរមើស រត្ូវររារុរជាធនធានរបស់ររុមរបឹរា លហើយររុមរបឹរាអាចោត់្ខចងធនធាន
ទាំងលនាះ លដាយអនុលោមតមបរបញ្ដត្ថិននចាប់លនះ។ 

មារត ២៣១.- 

ររុមរបឹរាមានសិរនិរបុងការលធវើលសចរឋីសលរមចលៅលលើរលបៀប រគប់រគង ោត់្ខចងនិងអនុវត្ថ
មុខង្ករជាជលរមើស លដាយអនុលោមលៅតមបរដាឌ ន និងនីតិ្វធីិខដលមានខចងលៅរបុងចាប់ 
ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុររឹត្យ ឬ របកាសជាធរមាន។ 

មារត ២៣២.- 

របុងររណីខដលររុមរបឹរាសលរមចលធវើការរគបរគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជាជលរមើស
ខដលមិនធាល ប់បានរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថពីមុនមរ លដាយររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរ
ដាឌ ភិបាល បរដាឌ ន នីតិ្វធីិ និងធនធានសរមាប់រគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករលនាះ 

រត្ូវសលរមចលដាយឆនាធ នុសិរនិផ្ទធ ល់របស់ររុមរបឹរា។ 



ខផបររី ៥ 

ការរបគល់ និងការលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ 

មារត ២៣៣.- 

ការលផធរមុខង្ករឱ្យ របលភរររុមរបឹរាណាមួយខដលសមស្សបតមការរបគល់ ឬតមការលធវើ
របតិ្ភូរមមរត្ូវលធវើលឡើងតមលគ្មលការណ៍ននការរបគល់ ឬ ការលធវើរបតិ្ភូរមមជាលរខណៈអ
ចិនន្តនថយ៍ លដាយមិនរត្ូវលធវើការរបគល់ ឬ លធវើរបតិ្ភូរមមជាលរខណៈបលណាឋ ះអាសនបលឡើយ។ 

មារត ២៣៤.- 

ការលផធរធនធានខដលោាំបាច់ឱ្យ របលភរររុមរបឹរាណាមួយខដលសមស្សប លដើមផរីគប់រគង 
ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករណាមួយ រត្ូវលធវើលឡើងតមលគ្មលការណ៍ជាលរខណៈអចិនន្តនថយ៍ 

លដាយមិនរត្ូវលធវើការលផធរជាលរខណៈបលណាឋ ះអាសនបលឡើយ។ 

មារត ២៣៥.- 

របុងការរបគល់ ឬ ការលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករជាកាត្ពវរិចច ឬ មុខង្ករជាជលរមើសខដលររសួង 

សាទ ប័នណាមួយរបស់រាជរដាឌ ភិបាលធាល ប់បានរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថពីមុនមរលៅឱ្យ 
របលភរររុមរបឹរាណាមួយខដលសមស្សប គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតម
ខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្រត្ូវរាំណត់្ជាមុននូវធនធាន និងការអភិវឌណសមត្ទ
ភាព លដើមផរីរុមរបឹរាបនថរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករលនាះ។ 

មារត ២៣៦.- 

លដើមផរីគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករណាមួយឱ្យ មានរបសិរនភាព និងមានចីរភាព គ
ណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្ ឬ 
ររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាលអាចរបគល់ ឬ លធវើរបតិ្ភូរមមឱ្យ ររុមរបឹរាពីរ ឬ លរចើន 

លដាយរាំណត់្អាំពីធនធានខដលរត្ូវខចររ ាំខលរជាមួយគ្មប  និងរត្ូវរមួចាំខណរជាមួយគ្មប  
លដាយរមួទាំងបុគគលិរជាំនាញលៅរបុងចាំលណាមររុមរបឹរាទាំងលនាះផង។ 

មារត ២៣៧.- 

មុខង្ករខដលបានរបគល់ ឬ ខដលបានលធវើរបតិ្ភូរមម គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការ
អភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្រត្ូវពិនិត្យលឡើងវញិ លដើមផលីធវើការខរ
សរមួលនូវមុខង្ករណាមួយ លដាយមានការពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយររសួង សាទ ប័នរបស់រាជ
រដាឌ ភិបាល និងជាមួយររុមរបឹរាពារ់ព័ននរបុងររណីខដល: 



- មុខង្ករខដលបានរបគល់ គួររត្ូវបានលធវើរបតិ្ភូរមម 

- មុខង្ករខដលបានលធវើរបតិ្ភូរមម គួរខត្រត្ូវបានរបគល់ 

- មុខង្ករជាកាត្ពវរិចច គួរ ឬ បានកាល យលៅជាមុខង្ករជាជលរមើស ឬ 

- មុខង្ករជាជលរមើស គួរ ឬ បានកាល យលៅជាមុខង្ករជាកាត្ពវរិចច។ 

មារត ២៣៨.- 

ការរបគល់មុខង្ករ ឬ ការលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ រត្វូលធវើលឡើយលដាយចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ 
អនុររឹត្យ ឬ របកាស។ 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្រត្ូវពិ
និត្យលមើលលឡើងវញិនូវចាប់ រពះរាជររឹត្យ អនុររឹត្យ ខដលពារ់ព័នននឹងការរបគល់មុខង្ករ ឬ 

ការលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ លដើមផបីាំលពញខបបបរលធវើវលិសាធនរមមឱ្យ ស្សបតមបរបផញ្ដត្ថិនន
ចាប់លនះ។ 

មារត ២៣៩.- 

ការរបគល់មុខង្ករ ឬ ការលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតម
ខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវសរមបសរមួលជាមួយររសួងសាទ ប័នពារ់ព័នន
របស់រាជរដាឌ ភិបាល លដើមផីដារ់លចញលសចរឋីសលរមចខដលបញ្ហជ រ់: 

- ចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុររឹត្យ ឬ របកាសខដលបានលធវើការរបគល់ ឬ លធវើរបតិ្ភូរមម 

- កាលបរលិចេរចូលជាធរមាននូវការរបគល់ ឬ ការលធវើរបតិ្ភូរមម 

- រាំណត់្បញ្ហជ រ់មុខង្ករលនាះ មានលរខណៈកាត្ពវរិចច ឬ ជាជលរមើស 

- រាំណត់្បញ្ហជ រ់មុខង្ករលនាះ ជាមុខង្កររត្ូវបានរបគល់ ឬ លធវើរបតិ្ភូរមម។ 

មារត ២៤០.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្រត្ូវ
ផឋល់ចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ អនុររឹត្យ ឬ របកាស និងលសចរឋីសលរមចរបស់គណៈរមាម ធិ
ការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបប របជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ដល់: 



- ររុមរបឹរាខដលរត្ូវបានរបគល់មុខង្ករ ឬ លធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ 

- ររុមរបឹរាលផសងៗលរៀត្ 

- ររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាលខដលបានរគប់រគងលលើមុខង្ករលនាះពីមុនមរ 

- ររសួងមហានផធ ររសួងលសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ និងររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល។ 

ខផបររី ៦ 

របបហិរញ្ដវត្ទុរបស់រាជធានី លខត្ថ ររងុ ស្សុរ ខណឍ  

មារត ២៤១.- 

ងវកិារដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ សាំលៅលៅលលើងវកិារបស់រាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សុរ ខណឍ  ដូច
មានខចងរបុងមារត ៤៤ ននចាប់លនះ។ 

ងវកិារដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវរមួចាំខណរដល់ការបលងកើត្ ការជាំរញុ និងការលធវើឱ្យ មានចី
រភាពដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ។ 

មារត ២៤២.- 

ររុមរបឹរាលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវមានធនធានហិរញ្ដវត្ទុសមស្សប លដើមផី : 

- រគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជាកាត្ពវរិចចរបស់ខលួន 

- លធវើការលរជើសលរ ើសរបុងការរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជាជលរមើសរបស់ខលួន 

- អនុវត្ថតួ្នារី ភាររិចចតមចាប់រាំណត់្ 

- ចាំណាយខផបររដឌបាលរបស់ខលួន និង 

-អនុវត្ថមុខង្ករ ភាររិចច សរមាប់ជាំរញុដល់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅរបុងខដន
សមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

មារត ២៤៣.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវរគប់រគងហិរញ្ដវត្ទុរបស់ខលួនរបរបលដាយរបសិរនភាព ត្មាល ភាពនិង
គណលនយយភាពចាំលពាះរបជាពលរដឌរបស់ខលួន និងចាំលពាះរាជរដាឌ ភិបាល។ 



មារត ២៤៤.- 

ររុមរបឹរារាជធានី ររមុរបឹរាលខត្ថ ររុមរបឹរាររុង ររុមរបឹរាស្សុរមានសិរនិររួលបាន
ចាំណូលពីរបភពលៅមូលដាឌ ន ពីរបភពលៅថ្វប រ់ជាតិ្ និងពីរបភពលផសងៗលរៀត្លដាយ
អនុលោមលៅតមចាប់សឋីពីរបបហិរញ្ដវត្ទុ និងការរគប់រគងររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្ ខដលលរៀបចាំលឡើងស្សបតមចាប់លនះ និងចាប់សឋីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុសាធារ
ណៈ។ 

ររុមរបឹរាខណឍ  និងររមុរបឹរាសង្កក ត់្ រត្ូវមានងវកិាសរមាប់អនុវត្ថមុខង្ករភាររិចចរបស់
ខលួន ខដលសទិត្លៅរបុងងវកិារាជធានី និងងវកិាររងុ។ 

មារត ២៤៥.- 

អភិបាល គឺជាអាណាប័ររបុងនាមររុមរបឹរារបស់ខលួន។ 

គណៈអភិបាលមានភាររិចចរបុងការលរៀបចាំខផនការអភិវឌណរមមវធីិ វនិិលោគ បី (០៣) ឆ្ប ាំរ ាំរិល
របោាំឆ្ប ាំ គលរមាងងវកិា និងររបខ័ណឍ ចាំណាយរយៈលពលមធយម លដើមផដីារ់ជូនររុមរបឹរាពិ
និត្យ និងអនុម័ត្។ 

ខបបបរ និងនីតិ្វធីិននការលរៀបចាំ ការអនុម័ត្ ការអនុវត្ថ និងការរូទត់្ងវកិាននរដឌបាលថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្ រត្ូវរាំណត់្លដាយចាប់សឋីពីរបបហិរញ្ដវត្ទុ និងការរគប់រគងររពយសមផត្ថិននរដឌបា
លថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ខដលលរៀបចាំលឡើងស្សបតមចាប់លនះ និងចាប់សឋីពីរបព័ននហិរញ្ដវត្ទុសា
ធារណៈ។ 

មារត ២៤៦.- 

ចាំណូលពីរបភពលៅមូលដាឌ នរមួមាន : 

- ពននលៅមូលដាឌ ន 

- ឈបួល រនរម និងចាំណូលមិនខមនសារលពើពននលផសងលរៀត្ 

- ចាំណូលរបស់ររុមរបឹរាស្សុរ បានមរពីពនន ឈបួល និងរនរម ខដលរត្ូវខចររ ាំខលររវាង
ររុមរបឹរាស្សុរ ជាមួយររុមរបឹរាឃុាំ និងររុមរបឹរាសង្កក ត់្របុងស្សុរ 

- អាំលណាយសម័រគចិត្ថ 



- របភពលផសងលរៀត្ខដលរាំណត់្លដាយចាប់ ឬ អនុររឹត្យ ពី ដាំណារ់កាលមួយលៅដាំណារ់
កាលមួយលរៀត្។ 

ពនន និងអាររលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវរាំណត់្លដាយចាប់របុងររបខ័ណឍ ចាប់សឋីពីចាប់
សារលពើពនន។ 

មារត ២៤៧.- 

ចាំណូលពីថ្វប រ់ជាតិ្ រមួមាន : 

- ចាំណូលខចររ ាំខលរ 

- មូលនិធិលផធរពីងវកិារដឌនិង 

-នងលលសវា បានមរពីមុខង្ករជាភាប រ់ង្ករ ខដលអនុវត្ថលដាយររុមរបឹរារបុងនាមររសួង សាទ ប័
នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល។ 

មារត ២៤៨.- 

ការខបងខចរចាំណូលខដលបានមរពីនងៃចលចញអាជាញ ប័ណតអាជីវរមម ពីរនរមលសវានិងពី
ចាំណូលមិនខមនសារលពើពននដនរលរៀត្រវាងស្សុរ ឃុាំ និងសង្កក ត់្របុងស្សុរ រត្ូវរាំណត់្លដាយ
ចាប់សឋីពីរបបហិរញ្ដវត្ទុ និងការរគប់រគងររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ២៤៩.- 

ររុមរបឹរាមានសិរនិររួលពីចាំណូលជាតិ្នូវមូលនិធិលផធរមានភាជ ប់លរខខណឍ និងមូលនិធិលផធរ
គ្មម នភាជ ប់ល័រខខ័ណឍ ។ 

ការលផធរមូលនិធិពីងវកិារដឌ រមួមានមូលនិធិលផធរមានភាជ ប់លរខខណឍ  និងមូលនិធិលផធរគ្មម នភាជ ប់
លរខខណឍ ពីថ្វប រ់ជាតិ្ដល់រដឌបាល ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវលធវើលឡើងជាដាំណារ់កាលៗសរមាប់
ឆ្ប ាំនីមួយៗ។ 

មារត ២៥០.- 

មូលនិធិលផធរមានភាជ ប់លរខខណឍ គឺជាមូលនិធិខដលររុមរបឹរារត្ូវលរបើរបាស់ : 

- លដើមផរីគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជាកាត្ពវរិចចមួយ ឬ លរចើនខដលរត្ូវបានលផធរឱ្យ
ររុមរបឹរា តមការរបគល់មុខង្ករ ឬ ការលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ ឬ 



- លដើមផបីនថរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជាជលរមើសមួយ ឬ លរចើនខដលររសួង សាទ ប័
នរបស់រាជរដាឌ ភិបាលធាល ប់បានអនុវត្ថ ឬ 

- សរមាប់លគ្មលបាំណងជាកាត្ពវរិចចមួយ ឬ លរចើនខដលបានរាំណត់្។ 

មារត ២៥១.- 

មូលនិធិលផធរគ្មម នភាជ ប់លរខខណឍ គឺជាមូលនិធិខដលររុមរបឹរា រត្វូលរបើរបាស់លដើមផី : 

- បាំលពញភាររិចចតមផលូវចាប់ 

- បាំលពញមុខង្ករ ភាររិចច របុងការបលងកើត្ ការជាំរញុ និងការលធវើឱ្យ មានចីវភាពដល់ការអភិវឌណ
តមខបបរបជាធិបលត្យយ 

- ចាំណាយខផបររដឌបាលរបស់ខលួន និង 

- លរជើសលរ ើស រគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករជាជលរមើសនានា។ 

មារត ២៥២.- 

ររុមរបឹរាគ្មម នសិរនិខចីរបារ់ លបាះផាយសញ្ហដ ប័ណត ឬ/និងមូលប័រត្ ធានារគប់រិចចសនោ 

និងលរបើរបាស់ឧបររណ៍ហិរញ្ដវត្ទុណាមួយខដលនាាំឱ្យលរើត្ជាបាំណុល។ 

មារត ២៥៣.- 

របុងការលរៀបចាំរបបហិរញ្ដវត្ទុរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ខបបបរ និងនីតិ្វធីិននការលរៀបចាំ 
ការអនុម័ត្ និងកាអនុវត្ថងវកិារបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ការលរៀបចាំរបភពចាំណូលរមួ
មាន ចាំណូលពីថ្វប រ់ជាតិ្ និងចាំណូលលៅមូលដាឌ ន ការលផធរការឧបត្ទមៃងវកិារមួមានមូលនិធិ
លផធរមានភាជ ប់លរខខណឍ  និងមូលនិធិលផធរគ្មម នភាជ ប់លរខខណឍ ពីថ្វប រ់ជាតិ្លៅររុមរបឹរា លៅ
ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ការលផធរររពយ សមផត្ថិរដឌ ការោត់្ខចង ការរគប់រគងការលរបើរបាស់ររពយ
សមផត្ថិរដឌខដលរបគល់ឱ្យរដឌបាល ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្និងររពយសមផត្ថិខដលររុមរបឹរាររបាន
លដាយខលួនឯង គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់
លរកាមជាតិ្ រត្ូវលធវើការពិលរគ្មះពិភារាសរមបសរមួលជាមួយររសួងលសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ 
និងររសួង សាទ ប័នពារ់ព័នននានាតមការោាំបាច់ លដើមផបីាំលពញការង្ករខាងលលើលនះ លដាយ
មានខផនការជាជាំហានៗមានសនិទនភាព មានការសរមបសរមួល មានការពិលរគ្មះ
លោបល់ មានត្មាល ភាព និងមានគណលនយយភាព។ 



ខផបររី ៧ 

ការរគប់រគងររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ 

មារត ២៥៤.- 

លដើមផធីានាឱ្យ ររុមរបឹរាមានលរនភាពអនុវត្ថមុខង្ករភាររិចចរបស់ខលួន ខផែរតមចាប់លនះ 
ោាំបាច់រត្ូវផឋល់លរនភាពឱ្យ ររុមរបឹរាររួលបាននូវររពយសមផត្ថិោាំបាច់នានា។ 

ររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្រមួមាន ររពយសមផត្ថិរដឌខដលបានលផធរឱ្យ និង
ររពយសមផត្ថិខដលររបានលដាយខលួនឯង ខដលរបុងខផបរលនះលៅថ្វររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបា
លថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ២៥៥.- 

ររពយសមផត្ថិរដឌខដលរត្ូវបានលផធរឱ្យ រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ គឺជាររពយសមផត្ថិខដលរដឌបា
លថ្វប រ់លរកាមជាតិ្អាចរគប់រគងនិង លរបើរបាស់ និងទញយរផលចាំណូលពីររពយសមផត្ថិ
ទាំងលនាះ។ 

រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវខងររាការពារររពយសមផត្ថិខដលរដឌរបគល់ឱ្យ រគប់រគងឱ្យ 
បានគង់វងស លហើយរដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្គ្មម នសិរនលរ់ដូរ ឬ លផធររមមសិរនិ ឬ លផធរការលរបើ
របាស់ររពយសមផត្ថិទាំងលនាះ លដាយគ្មម នការយល់រពមជាមុនពីរដឌមន្តនថីររសួងលសដឌរិចច និង
ហិរញ្ដវត្ទុ បនាធ ប់ពីមានការឯរភាពពីរដឌមន្តនថីររសួងមហានផធបានលឡើយ។ 

ការរត្ួត្ពិនិត្យ ការរគប់រគង ការោត់្ខចង និងការលរបើរបាស់ររពយសមផត្ថិរដឌ និងររពយ
សមផត្ថិខដលរដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ររបានលដាយខលួនឯង រត្ូវរាំណត់្លដាយចាប់សឋីពីរបប
ហិរញ្ដវត្ទុ និងការរគប់រគងររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ២៥៦.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
សរមបសរមលួឱ្យមានការលផធរររពយសមផត្ថិ ស្សបលពលជាមួយនឹងការពិនិត្យលមើលលឡើងវញិ
នូវការររួលខុសរត្វូតម លរខខណឍ ខដលមានខចងរបុងចាប់លនះ និងរត្ូវលធវើលឡើងលៅតម
រលបៀបខដលមានខផនការ មានវោិរណភាព មានការពិលរគ្មះលោបល់និងមានត្មាល ភាព។ 

មារត ២៥៧.- 



របុងការលផធរររពយសមផត្ថិ គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ
លៅថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្អាចរាំណត់្ឱ្យ ររុមរបឹរាពីរ ឬ លរចើនលរបើរបាស់រមួគ្មប នូវររពយសមផត្ថិ
ណាមួយ លដើមផីររុមរបឹរាទាំងលនាះបាំលពញការង្កររបស់ខលួនឱ្យ មានរបសិរនភាព។ 

មារត ២៥៨.- 

របុងររណីខដលររុមរបឹរាបានររួលមុខង្ករមួយ ឬ លរចើន បុ៉ខនថររពយសមផត្ថិោាំបាច់
សរមាប់ោត់្ខចងមុខង្ករលនាះមានបរមិាណមិន រគប់រគ្មន់ ឬ គ្មម នខត្មឋង ររុមរបឹរារត្ូវ
ររួលបានធនធានហិរញ្ដវត្ទុ លដើមផលីដាះស្សាយមលធោបាយោាំបាច់សរមាប់បាំលពញលសចរឋី
រត្ូវការរបស់ ខលួន។ 

មារត ២៥៩.- 

ការលផធរររពយសមផត្ថិរត្ូវមានឯរសារផលូវចាប់សរមាប់លផធរ សិរនិកាន់កាប់ររពយសមផត្ថិលៅឱ្យ
ររុមរបឹរា របសិនលបើររពយសមផត្ថិលនាះមានប័ណតសមាគ ល់រមមសិរនិ។ 

របុងររណីខដលររពយសមផត្ថិណាមួយមិនមានប័ណតសមាគ ល់រមមសិរនិ គណៈរមាម ធិការជាតិ្
សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវសរមបសរមួលជាមួយ
ររសួង សាទ ប័នពារ់ព័ននរបស់រាជរដាឌ ភិបាល ខដលរគប់រគងររពយសមផត្ថិលនាះរចួលហើយ គ
ណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
ដារ់លចញលសចរឋីសលរមចខដលរាំណត់្អាំពី : 

- ររពយសមផត្ថិខដលរត្ូវលផធរ 

- របលភរររុមរបឹរាខដលររួលររពយសមផត្ថិ 

- ររុមរបឹរាជារ់ោរ់ខដលររួលររពយសមផត្ថិ 

- ររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល ឬ មនធីរ អងគភាពនានាថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ខដលរត្ូវរបគល់
ររពយសមផត្ថិដល់ ររុមរបឹរា និង 

- កាលបរលិចេរខដលរត្ូវរបគល់ររពយសមផត្ថិឱ្យ ររុមរបឹរា។ 

លសចរឋីសលរមចខាងលលើលនះ អាចលផធរររពយសមផត្ថិមួយ ឬ លរចើន ឬ អាចលផធរររពយសមផត្ថិ
ទាំងអស់របុងរបលភរណាមួយរ៏បាន។ 

មារត ២៦០.- 



របុងររណីររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល ឬ មនធីរ អងគភាពនានាថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ មិន
បានរបគល់ររពយសមផត្ថិ ស្សបតមការរាំណត់្របុងលសចរឋីសលរមចរបស់គណៈរមាម ធិការ
ជាតិ្សរមាប់ ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ឬ មិនបានលរៀបចាំឯរ
សារផលូវចាប់ឱ្យ បានរតឹ្មរត្ូវសរមាប់លផធររមមសិរនិ ររុមរបឹរារត្ូវរាយការណ៍បញ្ហា លនះជា
បនាធ ន់ជូន គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់ លរកាម
ជាតិ្។ 

មារត ២៦១.- 

ររុមរបឹរា រត្ូវលរៀបចាំគលរមាងខងទាំររពយសមផត្ថិរបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ លដាយ
បញ្ចូ លលៅរបុងគលរមាងងវកិារបោាំឆ្ប ាំ លដើមផធីានារបសិរនភាពរបុងការរគប់រគង និងលរបើរបាស់
ររពយសមផត្ថិទាំងលនាះ។ 

ររុមរបឹរារត្ូវលធវើបញ្ជ ីសារលពើភ័ណឍ ននររពយសមផត្ថិរបស់ រដឌបាល ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ និងរត្ូវ
លធវើបចចុបផនបភាពជាលរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ 

ខផបររី ៨ 

បុគគលិរ 

មារត ២៦២.- 

លដើមផឱី្យ ររុមរបឹរាមានលរនភាពរគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករ ភាររិចចខដលបាន
លផធរតមចាប់លនះ គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ
ថ្វប រ់ លលរកាមជាតិ្ និងររសួង សាទ ប័នរបស់រាជរដាឌ ភិបាល រត្ូវពិនិត្យ និងលធវើការខរសរមួល
លឡើងវញិនូវការលរៀបចាំបុគគលិរ ស្សបលពលជាមួយនឹងការលផធរមុខង្ករ និងភាររិចចរបុងលគ្មល
បាំណងបលងកើត្ឱ្យ មានររបខ័ណឍ បុគគលិររបស់រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

មារត ២៦៣.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
មានការររួលខុសរត្ូវរបុងការរាំណត់្លគ្មលនលោបាយ យុរនសាស្តសថសរមាប់ធានាឱ្យ ការពិ
និត្យ និងការខរសរមលួលឡើងវញិនូវការលរៀបចាំបុគគលិរឱ្យ បានសមស្សប។ 

មារត ២៦៤.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
រាំណត់្អាំពីរបលភរបុគគលិរសរមាប់ររុមរបឹរា និងរាំណត់្អាំពីរលបៀប និងមលធោបាយរបុងការ



សរមួលលឡើងវញិនូវការលរៀបចាំបុគគលិរលនះ លដាយធានាមិនឱ្យ មានការបលងកើនចាំនួនបុគគលិរ
មួយចាំនួនមុខង្ករសាធារណៈ។ 

ការរគប់រគងបុគគលិរមុខង្ករសាធារណៈ ខដលបាំលពញការង្ករសរមាប់ររុមរបឹរាថ្វប រ់លរកាម
ជាតិ្ រត្ូវរាំណត់្លដាយលរខនថិរៈលដាយខឡរសរមាប់បុគគលិររដឌបាលថ្វប រ់លរកាម ជាតិ្។ 

មារត ២៦៥.- 

ការពិនិត្យ និងការខរសរមួលលឡើងវញិនូវការលរៀបចាំបុគគលិរ រត្ូវលធវើលឡើងខផែរតមលគ្មល
ការណ៍ដូចខាងលរកាម : 

- រត្ូវស្សបជាមួយនឹងការពិនិត្យលមើលលឡើងវញិនូវមុខង្ករ និងការររួលខុសរត្ូវនានា ដូច
មានខចងលៅរបុងចាប់លនះ 

- រត្ូវលរៀបចាំលៅតមរលបៀបខដលមានខផនការ មានរមមវធីិ មានសនិទនភាព មានការ
ពិលរគ្មះលោបល់ និងមានត្មាល ភាព លដាយអនុលោមតមចាប់លនះ 

-រត្ូវគិត្គូរអាំពីផលរបលោជន៍របស់ររុមរបឹរា និងរបស់បុគគលិរ។ 

មារត ២៦៦.- 

របុងររណីមុខង្ករ ភាររិចចណាមួយរត្ូវបានលផធរលៅឱ្យ ររុមរបឹរា បុគគលិរខដលធាល ប់
រគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករភាររិចចលនាះ រ៏រត្ូវលធវើការលផធរលៅឱ្យររុមរបឹរាលនាះខដ
រ។ 

មារត ២៦៧.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្អាច
លធវើលសចរឋីសលរមចលលើការពិនិត្យ និងការខរសរមលួលឡើងវញិនូវការលរៀបចាំបុគគលិរមាប រ់ ឬ 

លរចើននារ់លៅតមរបលភរមុខត្ាំខណង។ 

បុគគលិរខដលបានខរសរមួលលឡើងវញិលនាះ រត្ូវមានលរខខណឍ ការង្ករ របារ់លបៀវត្ស និង
របារ់ឧបត្ទមៃលផសងៗមិនទបជាងលរខខណឍ ការង្ករ របារ់លបៀវត្ស និងរបារ់ឧបត្ទមៃលផសងៗ
ខដលបុគគលិរទាំងលនាះធាល ប់បានររួលមុនលពល លរៀបចាំលឡើងវញិលឡើយ។ 

មារត ២៦៨.- 



របុងររណីខដលមុខង្ករ ភាររិចចណាមួយរត្ូវបានលផធរលៅឱ្យ ររុមរបឹរា លហើយបុគគលិរ
ោាំបាច់មានចាំនួនមិនរគប់រគ្មន់ ឬ គ្មម នខត្មឋង ររុមរបឹរារត្ូវបានររួលធនធានហិរញ្ដវត្ទុ 
លដើមផលីរជើសលរ ើសបុគគលិរមរបលរមើការង្ករតមការោាំបាច់។ 

មារត ២៦៩.- 

របសិនលបើការពិនិត្យ និងការខរសរមួលលឡើងវញិនូវការលរៀបចាំបុគគលិរ ត្រមូវឱ្យបុគគលិរណា
មាប រ់បឋូររីលាំលៅរបស់ខលួន លហើយបុគគលិរលនាះមិនយល់រពមតមការលរៀបចាំលនះ សាមីខលួនរត្ូវ
លធវើការបញ្ហជ រ់ជាោយលរខណ៍អរសរអាំពីមូលលហតុ្នន ការមិនយល់រពមលនាះលៅរបុងរយៈ
លពលមួយ (០១)ខខ បនាធ ប់ពីររួលបានលសចរឋីសលរមច។ 

បុគគលិរខដលមិនយល់រពមតមការសលរមចខាងលលើលនះ អាចបនថសទិត្លៅជាបុគគលិររបស់
ររសួង សាទ ប័នរាជរដាឌ ភិបាលជាបនថលរៀត្ បុ៉ខនថរត្ូវរបគល់ភាររិចចលផសង។ 

មារត ២៧០.- 

លសចរឋីសលរមចលរៀបចាំបុគគលិរលឡើងវញិ រត្ូវចូលជាធរមានលៅលពលគណៈរមាម ធិការជាតិ្
សរមាប់ការអភិវឌណតមខបប របជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ និងររសួងសាទ ប័នរបស់
រាជរដាឌ ភិបាលខដលរាំពុងរគប់រគងបុគគលិរលនាះ ដារ់លចញលសចរឋីសលរមចខដលរាំណត់្អាំពី 
: 

- បុគគលិរខដលរត្ូវបានលរៀបចាំលឡើងវញិ 

- របលភរររុមរបឹរាខដលបុគគលិរលនាះរត្ូវលៅបាំលពញការង្ករ 

-កាលបរលិចេរខដលបុគគលិរលនាះរត្ូវចូលបលរមើការង្ករ។ 

លសចរឋីសលរមចខាងលលើលនះ អាចលរៀបចាំលឡើងវញិនូវបុគគលិរមាប រ់ ឬ លរចើននារ់លៅតមការ
ោាំបាច់។ 

មារត ២៧១.- 

ររសួងលសដឌរិចច និងហិរញ្ដវត្ទុ រត្ូវលផធរដល់ររុមរបឹរានូវរបារ់លបៀវត្ស របារ់ឧបត្ទមៃនិងអត្ទ
របលោជន៍លផសងៗលរៀត្របស់បុគគលិរខដលបានលផធរ ឱ្យ ររុមរបឹរា លដាយគិត្ោប់ពីនងៃ
ខដលបុគគលិរលនាះបានចូលបាំលពញការង្កររបស់ ររុមរបឹរា។ 

មារត ២៧២.- 



ររុមរបឹរារត្ូវរាយការណ៍ជាបនាធ ន់ដល់គណៈរមាម ធិការជាតិ្ សរមាប់ ការអភិវឌណតមខបប
របជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ របុងររណីខដលបុគគលិរណាមាប រ់រត្ូវបានលផធរឱ្យររុម
របឹរា រចួលហើយ ខត្បុគគលិរលនាះខរខានមិនបានចូលបលរមើការង្ករតមការរាំណត់្លៅរបុង 

លសចរឋីសលរមច។ 

មារត ២៧៣.- 

ខបបបរ និងនីតិ្វធីិននការពិនិត្យ និងការខរសរមលួលឡើងវញិនូវការលរៀបចាំបុគគលិររត្ូវ
រាំណត់្លដាយ អនុររឹត្យ តមសាំលណើ របស់គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបប 

របជាធិបលត្យយលៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

ជាំពូររី ៦ 

អាំពីលទសបផញ្ដត្ថិ 

មារត ២៧៤.- 

សមាជិរររុមរបឹរា គណៈអភិបាល នាយររដឌបាល និងបុគគលិររបស់ររុមរបឹរាខដលមិន
លគ្មរពតមបរបផញ្ដត្ថិននចាប់ លនះ រត្ូវររួលវន័ិយលដាយមិនទន់គិត្ដល់លទសរពហមរណឍ  
និងការររួលខុសរត្ូវខផបររដឌបផលវណីលផសងលរៀត្។ 

មារត ២៧៥.- 

វន័ិយខដលរត្ូវអនុវត្ថចាំលពាះសមាជិរររុមរបឹរាខដលបានរបរពឹត្ថ  នូវរាំហុស រត្ូវខផែរតម
លគ្មលការណ៍ននបរបផញ្ដត្ថិដូចមានខចងរបុងចាំណុចរី ៤ ចាំណុចរី ៥ មារត ២២ ននចាប់
លនះ។ 

មារត ២៧៦.- 

វន័ិយខដលរត្ូវអនុវត្ថ ចាំលពាះគណៈអភិបាល នាយររដឌបាល បុគគលិរររុមរបឹរារត្ូវខផែរ
តមលគ្មលការណ៍ននបរបផញ្ដត្ថិដូចមាន ខចងរបុងចាំណុចរី ៣ និងចាំណុចរី ៦ មារត ១៥១ 
ននចាប់លនះ ចាប់សឋីពីសហលរខនថិរៈមន្តនថីរាជការសីុវលិ និងលរខនថិរៈលដាយខឡររបស់
បុគគលិររដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្។ 

ជាំពូររី ៧ 

អាំពីអនថរបផញ្ដត្ថិ 



 

ខផបររី ១ 

ការលផធរសិរនិ និងការររួលខុសរត្វូ 

មារត ២៧៧.- 

រដាឌ ភិបាលរាជធានី រដឌបាលលខត្ថ រដឌបាលររុង រដឌបាលស្សុរ រដឌបាលខណឍ ខដលរត្ូវបាន
បលងកើត្លឡើងលដាយចាប់លនះនឹងជាំនួសរដឌបាល លខត្ថ ររុង ស្សុរ ខណឍ  នាលពលបចចុបផនប
លនះ។ 

មារត ២៧៨.- 

អភិបាលរាជធានី អភិបាលលខត្ថ អភិបាលររុង អភិបាលខណឍ  អភិបាលស្សុរខដលបាន
ខត្ងតាំងលឡើងលៅមុនលពលចាប់លនះចូលជាធរមាន រត្ូវបនថសទិត្របុងមុខត្ាំខណងនិងបាំលពញ
ការង្កររហូត្ដល់មាន ររុមរបឹរា និងគណៈអភិបាលខដលបានលរៀបចាំលឡើងស្សបតមចាប់
លនះមរជាំនួស។ 

មារត ២៧៩.- 

ការខត្ងតាំងគណៈអភិបាលសរមាប់ររុមរបឹរាអាណត្ថិរី ១ លនះ រត្ូវលធវើលឡើងោ៉ងយូរដប់
បួន (១៤)នងៃ បនាធ ប់ពីគណៈរមាម ធិការជាតិ្លរៀបចាំការលបាះលឆ្ប ត្ “គ.ជ.ប” របកាសលរនផល
ជាផលូវការននការលបាះលឆ្ប ត្លរជើសលរ ើសររុមរបឹរា នីមួយៗលនាះ។ 

មារត ២៨០.- 

ដីកា លិខិត្បរដាឌ ន រិចចសនោ រិចចរពមលរពៀង ការង្ករ ររពយសមផត្ថិ ចាំណូល និងរបារ់ទាំង
អស់ខដលអនុវត្ថ ឬ ខដលបានកាន់កាប់លដាយ ឬ របុងនាមរដឌបាលលខត្ថ ររុង ស្សុរ ខណឍ  
លៅមុនលពលចាប់លនះចូលជាធរមាន ដីកា លិខិត្បរដាឌ ន រិចចសនោ រិចចរពមលរពៀងការង្ករ 
ររពយសមផត្ថិ ចាំណូល និងរបារ់ទាំងអស់លនាះរត្វូអនុវត្ថ និងោត់្ខចងបនថលដាយរដឌបាលរាជ
ធានី រដឌបាលលខត្ថ រដឌបាលររុង រដឌបាល ស្សុរ រដឌបាលខណឍ ។ 

មារត ២៨១.- 

អងគភាព និងមន្តនថីបុគគលិរខដលបាំលពញការង្កររបុងអងគភាពរបស់រដឌបាលលខត្ថ ររុង ស្សុរ 
ខណឍ  លៅមុនលពលចាប់លនះចូលជាធរមាន រត្ូវបនថជាអងគភាព និងជាមន្តនថីបុគគលិរននអងគ
ភាពទាំងលនាះរបស់រដឌបាលរាជធានី រដឌបាលលខត្ថ រដឌបាលររុង រដឌបាលស្សុរ រដឌបាល
ខណឍ  រហូត្ដល់មានការលរៀបចាំជាងមី។ 



មារត ២៨២.- 

ររសួងមហានផធ រត្ូវលធវើការរាំណត់្ និងរត់្រតនូវការលផធរ និងការររួលយរនូវសិរនិ 
កាត្ពវរិចចទាំងអស់ រមមសិរនិ ររពយសមផត្ថិ ចាំណូល និងរបារ់ រពមទាំងអងគភាព បុគគលិរពី
រដឌបាលលខត្ថ ររងុ ស្សុរ ខណឍ  បចចុបផនបជូនលៅរដឌបាលរាជធានី រដឌបាលលខត្ថ រដឌបាលររុង 

រដឌបាលស្សុរ រដឌបាលខណឍ  ឱ្យ បានសមស្សប និងមានត្មាល ភាព។ 

ខផបររី ២ 

ររមុរបឹរាឃុាំ សង្កក ត់្ 

មារត ២៨៣.- 

ររុមរបឹរាឃុាំ សង្កក ត់្ រត្ូវបនថអនុវត្ថចាប់សឋីពីការរគប់រគងរដឌបាលឃុាំ សង្កក ត់្ និងលិខិត្
បរដាឌ នពារ់ព័នននានា លលើរខលងខត្លគ្មលការណ៍ដូចមានខចងរបុងមារត ៨៨លគ្មលការណ៍
ននខផបររី ៦ ខផបររី ៧ ខផបររី ៨ ននជាំពូររី ២ និងលគ្មលការណ៍ននជាំពូររី ៥ ននចាប់លនះ។ 

មារត ២៨៤.- 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយលៅ ថ្វប រ់ លរកាមជាតិ្ រត្ូវ
លរៀបចាំលិខិត្បរដាឌ នសរមាប់គ្មាំររឃុាំ សង្កក ត់្ លដើមផីអនុវត្ថបរបផញ្ដត្ថិដូចមានខចងរបុង
មារត ៨៨ លគ្មលការណ៍ននខផបររី ៦ ខផបររី ៧ ខផបររី ៨ ខផបររី ៩ ននជាំពូររី ២ និងលគ្មល
ការណ៍ននជាំពូររី ៥ ននចាប់លនះ។ 

គណៈរមាម ធិការជាតិ្សរមាប់ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ លៅថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ រត្ូវពិ
និត្យលឡើងវញិនូវចាប់សឋីពីការរគប់រគងរដឌបាលឃុាំ សង្កក ត់្ និងលិខិត្បរដាឌ នពារ់ព័នន 
លដើមផលីសបើលធវើវលិសាធនរមម ឬ ដារ់លចញនូវលិខិត្បរដាឌ នងមី ឱ្យ សមស្សបសរមាប់ររររង់ដល់
លគ្មលការណ៍ននការអភិវឌណតមខបប របជាធិបលត្យយខដលខចងរបុងចាប់លនះ។ 

ជាំពូររី ៨ 

អវសានបផញ្ដត្ថិ 

មារត ២៨៥.- 

បរបផញ្ដត្ថិទាំងឡាយណាខដលផធុយនឹងចាប់លនះ រត្ូវរុរជានិរាររណ៍។ 

មារត ២៨៦.- 



ចាប់លនះរត្ូវបានរបកាសជាការរបញាប់។ 

scan 

សនាធ នុររម 

LEXICON 

រ. ខ. ឃ  

រសាងសមត្ទភាព (Capacity Building): គឺជាការអភិវឌណចាំលណះដឹង ជាំនាញ សមត្ទភាពរបស់
បុគគលិរ ឬ សាទ ប័ន លដើមផីបាំលពញរិចចការលដាយមានរបសិរនភាព។ ការរសាងសមត្ទភាពអាច
លធវើលឡើងតមរយៈការអប់រ ាំ វគគបណឋុ ះបណាឋ ល (Training Courses) ជាផលូវការ ឬ តមរយៈការ
លរៀនបលណឋើ រលធវើបលណឋើ រ (On-job-training)។ 

ការអភិវឌណតមខបបរបជាធិបលត្យយ (Democratic Development) : គឺជាការអភិវឌណខដល
ដាំលណើ រការលដាយមានលរខណៈដូចខាងលរកាម : 

- ភាពជាត្ាំណាងសាធារណៈ (Public Representation) : ររុមរបឹរា រត្ូវអនុវត្ថការង្កររបុង
នាម និងលធវើជាត្ាំណាងឱ្យ របជាពលរដឌទាំងអស់លៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន។ 

-សវ័យភាពរបស់មូលដាឌ ន (Local Autonomy) : សាទ នភាពខដលររុមរបឹរាអាចមាច ស់ការ
ោត់្ខចង រគប់រគងនូវរិចចការខដលបានរបគល់ ឬ លធវើរបតិ្ភូរមមឱ្យ លដាយចាប់លនះរបរប
លដាយរបសិរនភាព។ 

-ការពិលរគ្មះលោបល់ និងការចូលរមួ (Consultation and Participation) : ជាដាំលណើ រការននការ
អនុវត្ថការង្ករ និងការលធវើលសចរឋីសលរមចរបស់ររុមរបឹរាខដលររុមរបឹរារត្ូវ : 

 ជួប និងពិលរគ្មះលោបល់ជាមួយរបជាពលរដឌលៅមូលដាឌ ន 

 លលើររឹរចិត្ថ និងសរមបសរមួលឱ្យ មានការចូលរមួរបស់របជាពលរដឌលៅមូលដាឌ ន 

លៅរគប់ខផបរទាំងអស់ននអភិបាលរិចច លដើមផខីសវងយល់និងលឆលើយត្បត្រមូវការរបស់
របជាពលរដឌ។ 

- លឆលើយត្ប និងគណលនយយភាព (Responsiveness and Accountability) : របុងនាមជាត្ាំណាង
របជាពលរដឌលៅមូលដាឌ ន ររុមរបឹរារត្ូវលឆលើយត្បចាំលពាះរបជាពលរដឌរបស់ខលួនរបុងការលធវើ 
លគ្មលនលោបាយ លសចរឋីសលរមចចិត្ថ សរមមភាព និងការបាំលពញការង្កររបស់ខលួន របរប
លដាយការររួលខុសរត្ូវនូវអវីខដលខលួនបានអនុវត្ថ។ ររុមរបឹរារ៏ររួលខុសរត្ូវផងខដរ
ចាំលពាះរាជរដាឌ ភិបាលរបុងការ របតិ្បត្ថិការរដឌធមមនុញ្ដ និងចាប់នានា។ 



- លលើររមពស់គុណភាពជីវតិ្របស់របជាពលរដឌលៅរបុងមូលដាឌ ន (Promotion of Life Quality 

of the Local Residents) សាំលៅលៅលលើរិចចខិត្ខាំរបឹងខរបងលដើមផី : 

 បលងកើត្ និងលធវើឱ្យមាននិរនថរភាពនូវបរោិកាសមួយរបរបលដាយសនថិភាព សុវត្ទិភាព 
និងសុខុមាលភាព 

 លលើររមពស់ការអភិវឌណសងគម និងលសដឌរិចច និង 

 លលើររមពស់ផ្ទសុខភាព និងគុណភាពជីវតិ្ននរបជាពលរដឌរបុងមូលដាឌ ន 

- លលើរសធួយសមធម៌ (Promotion of Equity) : ការគិត្គូរ និងយរចិត្ថរុរដារ់ជាពិលសសលៅ
លលើត្រមូវការខុសៗគ្មប របស់ស្តសថី បុរស យុវជន និងរុមាររពមទាំងត្រមូវការខុសៗគ្មប របស់
ររុមជនង្កយរងលរគ្មះ រាប់បញ្ចូ លទាំងរបជាពលរដឌររីររ និងជនជាតិ្លដើមភាគតិ្ច។ 

- ត្មាល ភាព សុចចរតិ្ភាព (Transparency and Integrity) : គឺជាការោត់្ខចង និងរគប់រគងរិចច
ការនានា រាប់បញ្ចូ លទាំងរិចចការហិរញ្ដវត្ទុ លដាយអនុលោមតមបរដាឌ នខពស់បាំផុត្ននសុ
ចចរតិ្ភាព និងចាប់របុងលរខណៈលបើរចាំហ ត្មាល ភាព ភាពចូលរមួ ភាពលឆលើយត្ប។ 

- វធិានការរបឆ្ាំងអាំលពើពុររលួយ និងការរ ាំលោភអាំណាច (Measures to Fight Corruption and 

Abuse of Power) : គឺជាការរបកាន់យរនូវវធិានននចាប់រពមទាំងការរបឆ្ាំង និងរាយការណ៍
អាំពីអាំលពើពុររលួយ និងការរ ាំលោភអាំណាច។ 

ខរសរមលួលឡើងវញិនូវការលរៀបចាំបុគគលិរ (Redeployment of Personnel) : សាំលៅលលើការពិ
និត្យលឡើងវញិនូវបុគគលិររបស់ររសួង សាទ ប័ននានា លដើមផលីធវើការលរៀបចាំលឡើងវញិនូវបុគគលិរ
សរមាប់បលរមើការង្ករឱ្យ របលភរររុមរបឹរាសមស្សប ខដលការង្ករលនះរត្វូលធវើលឡើងស្សប
លពលជាមួយការលផធរមុខង្ករ ធនធាន និងការររួលខុសរត្ូវលៅឱ្យររុមរបឹរាលនាះ។ 

ររបខ័ណឍ ចាំណាយរយៈលពលមធយម (Medium Term Expenditure Framework) : ការលធវើ
ខផនការចាំណាយសាធារណៈខដលមានរយៈលពលពីបី(០៣) ដល់របាាំ(០៥) ខដលរាំណត់្
ត្រមូវការធនធាននាលពលអនាគត្សរមាប់លសវារមម និងការអភិវឌណខដលសទិត្របុងបរបិរនន
ការប៉ាន់សាម នធនធានសរបុរបស់ រដាឌ ភិបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ ខដលបានមរពីរបភពរបុងមូល
ដាឌ ន និងរបភពពីខាងលរៅ។ 

ររងុ (Municipality) : គឺរដឌបាលររុងខដលសទិត្លរកាមខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាររុង។ 

លខត្ថ (Province) : គឺជារដឌបាលលខត្ថ ខដលសទិត្លរកាមខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាលខត្ថ។ 

ខណឍ  (Khan) : គឺជារដឌបាលខណឍ ខដលសទិត្លរកាមខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាខណឍ ។ 



ឃុាំ (Commune) : គឺជារដឌបាលឃុាំខដលសទិត្លរកាមខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាឃុាំ។ 
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ខដនសមត្ទរិចច (Juridiction) : គឺជាត្ាំបន់ ជាមុខង្ករ និងជាភាររិចច ខដលសទិត្លៅលរកាមសិរនិ
អាំណាចរបស់ររុមរបឹរា ។ 

ដីកា (By-law) : គឺជាវធិានចាប់ខដលរត្ូវបានអនុម័ត្លដាយររុមរបឹរារបុងរពាំ ខដនននសិរនិ
អាំណាចរបស់ខលួន លដើមផអីនុវត្ថខត្របុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន ។ 

រត្តួ្ពិនិត្យនីត្ោនុរូលភាព (Legality Control) : គឺជាការធានាឱ្យ បានថ្វររុមរបឹរាមិនលធវើ
សរមមភាពលរៅពីសិរនិអាំណាចរបស់ខលួន លហើយអនុវត្ថតមខត្នីតិ្វធីិខដលត្រមូវលដាយវធិាន
ចាប់ជាធរមាន។ 

ររពយសមផត្ថិ (Asset) : របុងន័យរូលៅគឺសាំលៅលៅលលើលរគឿងម៉ាសីុន ោនយនថ ឧបររណ៍
លរគឿងសង្កា រមឹ សមាៃ រៈការោិល័យ លិខិត្សាប ម ឯរសារ និងដីសាធារណៈអចលនររពយ
សាធារណៈ សាំណង់សាធារណៈ ឬ លហដាឌ រចនាសមព័ននសាធារណៈដូចជា សាព ន អគ្មរ ខរពរ 
ផលូវ ឬ វត្ទុរបហារ់របខហលគ្មប លនះ។ 

ររពយសរមម (Asset) : គឺជាការរត់្រតរបុងខផបរគណលនយយសាំលៅលៅលលើររពយសមផត្ថិនានា
ជា រមមសិរនិរបស់ររុមរបឹរាខដលមានត្នមលមួយពិត្របារដរមួទាំង របារ់កាសផង។ 

ររពយអសរមម (Liability) : គឺជាការរត់្រតរបុងខផបរគណលនយយខដលសាំលៅលៅលលើកាត្ពវរិចច
រូទត់្ ខដលរត្ូវបានរត់្រត។ ការរូទត់្លនាះមិនទន់បានលធវើលៅលឡើយលរ។ 

ធនធាន (Resources) : រមួមានររពយសមផត្ថិ ហិរញ្ដវត្ទុ ចាំណូល បុគគលិរ និងសមត្ទភាព។ 

ធនធានខផបររដឌបាល (Administrative Resources) : រមួមានមុខង្ករ សិរនិអាំណាច ហិរញ្ដវត្ទុ 
ររពយសមផត្ថិ បុគគលិរ និងសមត្ទភាព សរមាប់រគប់រគង ោត់្ខចង និងអនុវត្ថមុខង្ករ។ 

នីតិ្បុគគលនននីតិ្សាធារណៈ (Public Legal Entity) : គឺជាររុមមនុសសខដលចាប់បាន
អនុញ្ហដ ត្ឱ្យ លធវើសរមមភាព ដូចជាបុគគល លដើមផជីាផលរបលោជន៍សាធារណៈ។ ចាប់សឋីពី
ការរគប់រគងរដឌបាលរាជធានី លខត្ថ ររងុ ស្សុរ ខណឍ  បានផឋល់នីតិ្បុគគលដល់រាជធានី លខត្ថ 
ររុង ស្សុរ ខណឍ ។ 
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បរបផញ្ដត្ថិោាំបាច់ (Compulsory Provision) : បរបផញ្ដត្ថិខដលត្រមូវឱ្យររុមរបឹរាអនុវត្ថ
លដាយខានមិនបាន។ បរបផញ្ដត្ថិលនះ រាំណត់្លដាយរដឌធមមនុញ្ដ ចាប់ ឬ រពះរាជររឹត្យ ឬ 

អនុររឹត្យ។ 

បរបញ្ហជ នផធរបុង (Internal Rule) : វធិានខដលរត្ូវបានអនុម័ត្លដាយររុមរបឹរាសរមាប់
រាំណត់្រលបៀបរបបលធវើ ការង្ករ ការលរៀបចាំ និងដាំលណើ រការរបជុាំរបស់ររុមរបឹរា។ 

របគល់មុខង្ករ (Assignment of Function) : គឺជាការលផធរភាពជាមាច ស់ននមុខង្ករការររួលខុស
រត្ូវអាំណាច និងឆនាធ នុសិរនិទាំងអស់ខដលោាំបាច់ លដើមផរីគប់រគង និងអនុវត្ថមុខង្ករ 

របតិ្ភូរមមមុខង្ករ (Delegation of Function) : គឺការលផធរនូវមុខង្ករ ការររួលខុសរត្ូវ អាំណាច 
និងឆនាធ នុសិរនិ លដើមផរីគប់រគង និងអនុវត្ថមុខង្កររបុងនាមអាជាញ ធរខដលលធវើរបតិ្ភូរមម លដាយ
ខផែរតមត្រមូវការននការលធវើរបតិ្ភូរមមលនាះ។ អាជាញ ធរខដលលធវើរបតិ្ភូរមម លៅខត្ររាភាពជា
មាច ស់លលើរិចចការលធវើរបតិ្ភូរមម។ 

របលភរររមុរបឹរា (Category of Council) : មានដូចជាររុមរបឹរាឃុាំ ររុមរបឹរាសង្កក ត់្ ររមុ
របឹរាស្សុរ ររុមរបឹរាខណឍ  ររុមរបឹរាររុង ររុមរបឹរាលខត្ថ ររុមរបឹរារាជធានី។ 

លផធរ (Transfer) : គឺជាការរបគល់ ឬ ការលធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ។ 

មុខង្ករ (Function) : គឺជាអាំលពើ ឬ សរមមភាពខដលរាប់បញ្ចូ លទាំងការផឋល់លសវាសាធារណៈ
លហដាឌ រចនាសមព័នន និងមលធោបាយលផសងលរៀត្។ 
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រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ (Sub-National Administration) : ជារូលៅសាំលៅលលើរាជធានី លខត្ថ 
ររុង ស្សុរ ខណឍ  ឃុាំ សង្កក ត់្។ សូមលមើលពារយរាជធានី លខត្ថ ររុង ស្សរុ ខណឍ  ឃុាំ សង្កក ត់្។ 

បរបផញ្ដត្ថិមួយចាំនួនននចាប់លនះ  រដឌបាលថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ គឺសាំលៅរតឹ្មខត្រាជធានី លខត្ថ 
ររុង ស្សុរ ខណឍ  ខត្បុ៉លណាត ះ។ 

រដឌបាលឯរភាព (Unified Administration) : គឺជាការលរៀបចាំឱ្យ មានររុមរបឹរាលៅរដឌបាល
ថ្វប រ់លរកាមជាតិ្ខដលអាចមាច ស់ការរបុង ការរគប់រគង ោត់្ខចងមុខង្ករ និងធនធានរាប់ទាំង
ហិរញ្ដវត្ទុ បុគគលិរ ររពយសមផត្ថិរបស់ខលួន លហើយររុមរបឹរានីមួយៗលនាះមានសមត្ទភាព
សរមបសរមលួ របរបលដាយរបសិរនភាពនូវសរមមភាពននការផឋល់លសវារមម និងការអភិវឌណ
លផសងៗលរៀត្ខដលមានលៅរបុងខដនសមត្ទរិចចរបស់ខលួន រមួទាំងការផឋល់លសវារមម និងការ



អភិវឌណខដលលធវើលឡើងលដាយររសួង សាទ ប័ននានារបស់រាជរដាឌ ភិបាលសាំលៅលឆលើយត្បលសចរឋី
រត្ូវការរបស់ របជាពលរដឌលៅមូលដាឌ ន។ 

រាជធានី (Capital) : គឺជារដឌបាលរាជធានីខដលសទិត្លរកាមខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា 

រាជធានី។ ភបាំលពញ គឺជារាជធានីននរពះរាជាណាចរររមពុជា។ 

វមិជឈការ (Decentralization) : រាជរដាឌ ភិបាលរបគល់ឱ្យ ររុមរបឹរានូវភាពជាមាច ស់លលើមុខ
ង្ករ សិរនិអាំណាច និងធនធាន លដើមផលីឆលើយត្បលសចរឋីរត្ូវការរបស់មូលដាឌ ន។ ររុមរបឹរារត្ូវ
មានគណលនយយភាពចាំលពាះរបជាពលរដឌមូលដាឌ នលលើបញ្ហា  ទាំងលនះ។ 

វសិហមជឈការ (Deconcentration) : រាជរដាឌ ភិបាល ឬ ររសួង សាទ ប័ន លធវើរបតិ្ភូរមមមុខង្ករ 
សិរនិអាំណាច និងធនធានលៅអងគភាពលរកាមបង្កគ ប់ ឬ លៅររុមរបឹរារបលភរណាមួយ លដើមផី
អនុវត្ថរបុងនាមរាជរដាឌ ភិបាល ឬ ររសួង សាទ ប័ន។  អងគភាព ឬ ររុមរបឹរាលនាះ រត្ូវមាន
គណលនយយភាពចាំលពាះរាជរដាឌ ភិបាល ឬ ររសួង សាទ ប័នស្សបលៅតមត្រមូវការននការលធវើ
របតិ្ភូរមមលនាះ។ 

ស 

សមត្ទភាពខផបររដឌបាល (Administrative Capacity) : គឺជាលរនភាពរបុងការរគប់រគងោត់្ខចង 
និងអនុវត្ថមុខង្ករ ធនធានរបរបលដាយសមធម៌ មានត្មាល ភាព មានគណលនយយភាព និង
មានរបសិរនភាព។ 

សង្កក ត់្ (Sangkat) : គឺជារដឌបាលសង្កក ត់្ ខដលសទិត្លរកាមខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរា
សង្កក ត់្។ 

ស្សុរ (District) : គឺជារដឌបាលស្សុរខដលសទិត្លរកាមខដនសមត្ទរិចចរបស់ររុមរបឹរាស្សុរ។ 

សិរនិអាំណាច (Authority) : គឺជាលរនភាពតមផលូវចាប់របុងការលធវើអវីមួយ។ 

សិរនិអាំណាចរបតិ្បត្ថិ (Executive Power) : គឺជាការលធវើលសចរឋីសលរមចចិត្ថខផបររគប់រគងនិង
រដឌបាល។ ឧទហរណ៍ : ការលធវើលសចរឋីសលរមចចិត្ថរបស់ររុមរបឹរាលលើគលរមាងខដលរត្ូវ 
អនុវត្ថលៅរបុងមូលដាឌ នរបស់ខលួន។ 

សិរនិអាំណាចបញ្ដត្ថិ (Legislative Power) : គឺជាសមត្ទភាពរបុងការលធវើលិខិត្បរដាឌ ន។ 
ឧទហរណ៍ : ររុមរបឹរាលខត្ថមានសិរនអាំណាចរបុងការដារ់លចញដីកា។ 
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