
1¼5 

 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ   សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

 
&' 

 

 

 

កិច្ចព្រមពព្រៀង 
 

ស្តីអំរី 

 

ការបែងបចរការទទលួខសុព្រូវ 
លលើការព្រែព់្រង និងបែទាំ ជសួជលុ 

ព្ររន័ធធារាសាស្រសតសទឹងជីនិរ 

 

 

 

រវាង 

 

 

- មនទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ពេតតកំរង់ធំ 

 

 

- ស្ហគមន៍កសិ្ករពព្បើព្ាស់្ទឹក 
ព្បរ័នធរាសាស្រស្តស្ទឹងជីនិត 



2¼5 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ   សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

&' 
 

យោងតាមៈ 
- សារាចរណ៍ យលខ ០១ ននព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា ចុះនងៃទី ១១ ខខមររា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ស្តីពី ការអនុវត្តន ៍
យោលនយោបាយនិរនតរភាពននព្បព័នធធារាសាស្រស្ត 

- ព្បកាស្យលខ ៣០៦ ព្បរ.ធ.ទ.ឧ ចុះនងៃទ ី ២០ ខខររកដា ឆ្ន ាំ២០០០ របស្់ព្រស្ួងធនធានទរឹ 
និងឧតុ្និយមស្តីពី កាយព្បីព្បាស្់ជាផលូវការនូវឯរសារជាមូលដាា នយ ីមបបីយងកីត្ នងិអភិវឌ្ឍន៏ ស្.រ.ប.ទ 

- ព្បកាស្យលខ ០៨៨ ព្បរ.ធ.ទ.ឧ ចុះនងៃទ ី ៣០ ខខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០០៦ របស្់ព្រស្ងួធនធានទឹរ 
និងឧតុ្និយមស្តីពី កាយព្បីព្បាស្់ជាផលូវការនូវ លរខនតិរៈស្ហគមនរ៍ស្រិរយព្បីព្បាស្់ទឹរព្បព័នធធារាសាស្រស្ត 
ស្ទឹងជីនតិ្ (ស្.រ.ប.ទ/ព្ប.ធ.ស្.ជ) 

-  ីការសាលាយខត្ត ១១៧ យចញនងៃទី ២៨ ខខវចិឆកា ឆ្ន ាំ២០០៧ ស្តីអាំពីការបយងកតី្គណៈរម្មា ធិការព្ទព្ទង ់
អាងទឹរព្បព័នធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជីនតិ្ 

 

កិច្ចព្រមពព្រៀងអនុវត្តពោយ 
 

មនទីរធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម យខត្តរាំពង់ធាំ ត្ាំណាងយដាយ យលារ ជាត្ិ សុ្ីវុតាា  ព្បធានមនទីរ 
 

និង 

ស្ហគមនរ៌ស្រិរយព្បីព្បាស្់ទឹរព្បព័នធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជីនតិ្ ត្ាំណាងយដាយ យលារ អុឹម យអៀប ព្បធាន 
គណៈរម្មា  ធិការស្ហគមន ៌ 

 

ខ្លឹមសារននកិច្ចព្រមពព្រៀងពនេះមានដចូ្ខាងពព្ោម៖ 

 

ព្បការ ១ ពោលបំណង  
 

 រិចចព្ពមយព្ពៀងយនះ យរៀបចាំយ ងីយ ីមបរីាំណត្់ ការខបងខចរការទទួលខុស្ព្ត្ូវយលីការព្គប់ព្គងព្បព័នធ
ធារាសាស្រស្តស្ទឹងជីនតិ្។ 

 រិចចព្ពមយព្ពៀងយនះ ម្មនខចងលាំអតិ្អាំពី ការទទួលខុស្ព្ត្ូវរបស្់ភាគីទាំងពីរខាងយលី យ ីមបយីអាយ 
រិចច ាំយណីរការ និងការខងទាំ-ជួស្ជុល យលពី្បព័នធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជីនិត្ ព្បព្ពតឹ្តយៅបានរលូន
និងម្មននិរនតរភាព។ 

 

ព្បការ ២ ការទទួលេុស្ព្តូវរបស់្ស្ហគមន៍កសិ្ករពព្បើព្ាស់្ទឹក 

 

២.១- ការទទលួខុស្ព្តូ្វយល ីការខងទាំ  



3¼5 

 

ស្ហគមនរ៍ស្រិរយព្បីព្បាស្់ទឹរ ធានាយធវីការខងទាំ-ជសួ្ជុលយលីព្បឡាយ នងិស្ាំណងស់្ិលបការមួយចាំនួន 
 ូចខាងយព្កាម៖ 

- ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីព្បឡាយរង
(ព្បយភទព្បឡាយទី២) រមួទាំងស្ាំណងខ់ លយៅព្បឡាយរងទាំងយនាះ (ស្ាំណង់សាទ រ់ទរឹ 
ស្ាំណង់យដាះទរឺចុងព្បឡាយរង ស្ាំណង់បយងហៀរយៅពារ់រណាត លព្បឡាយរង ស្ាំណង់មុខទឹរ 
ចូលបលុរ សាព ន)។ 

- ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីស្ាំណង់សាទ រ់ទឹររនុង
ព្បឡាយយដាះទឹរធាំនិងសាព នយៅតាមព្បឡាយយដាះទឹរធាំ។  

- ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីព្បឡាយយព្សាចព្ស្ពបលុរ 
និងព្បឡាយយដាះទឹរបលុរ និងស្ាំណង់យៅយលីព្បឡាយទាំងយនាះ (ស្ាំណង់សាទ រ់ទឹរចុងព្បឡាយ
យដាះទឹរបលុរ ស្ាំណងប់យងហៀរចុងព្បឡាយយព្សាចព្ស្ពបលុរ ស្ាំណង់សាទ រទ់ឹររនុងព្បឡាយ)។ 

- ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីព្បព័នធផលូវយចញចូលខព្ស្ 
រនុងបលុរ និងផលូវអមព្បឡាយរង។  

 

២.២- ការទទលួខុស្ព្តូ្វយល ីរិចច ាំយណីរការយព្សាចព្ស្ព 

ស្ហគមនរ៍ស្រិរយព្បីព្បាស្់ទឹរ ធានាយធវីការងារព្គប់ព្គង និងខបងខចរទរឹយៅរនុងព្បពន័ធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជនីិត្ 
យដាយទទួលខុស្ព្ត្ូវយលីការយបីរឬបទិ ឬព្ត្ួត្ពិនតិ្យយលី ស្ាំណង់ស្ិលបការមួយចាំននួម្មន  ូចខាងយព្កាម៖ 

- ទវ រទឹរព្បឡាយរង (ព្បយភទព្បឡាយទី២) 
- ស្ាំណង់សាទ រ់ទរឹនុងព្បឡាយរង ស្ាំណងផ់លូម(មុខទឹរបញ្ចូ លបលុរ) 
ស្ាំណង់សាទ រ់ទរឹតាមព្បឡាយយដាះទឹរធាំ 

- ស្ាំណង់សាទ រ់ទរឹតាមព្បឡាយយដាះទឹរបលុរ។ល។ 

 

ព្បការ ៣ ការទទួលេុស្ព្តូវរបស់្មនទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម  

៣.១- ការទទលួខុស្ព្តូ្វយល ីការខងទាំ 
មនទីរធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម ធានាយធវីការខងទាំ-ជួស្ជុលយលីព្បឡាយ និងស្ាំណង់ស្លិបការមួយចាំនួន៖  

- ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីអាងទឹរ 
និងស្ាំណង់ស្ិលបការមួយចាំននួស្ាតិ្យៅយលីទាំនបអ់ាង (ស្ាំណង់បយងហៀរ ស្ាំណង់ទវ រយដាះទឹរអាង 
ស្ាំណង់ជយណតី រព្ត្ី ។ល។) 

-  ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីព្បឡាយយម 
និងទវ រទឹរព្បឡាយយម 

- ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីព្បឡាយយដាះទឹរធាំ  
- ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីផលូវអមព្បឡាយយម 
- ការជួស្ជុលបនាទ ន់ ការខងទាំមុនរ ូវកាលដាាំ ុះ ការខងទាំជាព្បចាំ យលីផលូវអមព្បឡាយយដាះទឹរធាំ 

យធវីការព្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ាំនលយលីសាា នភាពព្បឡាយយម ព្បឡាយយដាះទរឹធាំ ផលូវលាំអមតាមព្បឡាយយម 
ព្បឡាយយដាះទឹរធាំ និងស្ាំណង់ស្លិបការមួយចាំននួខ លយៅយលីព្បឡាយទាំងយនាះ។ 
 



4¼5 

 

ររណីម្មនយព្ោះធមាជាត្ិ យធវីយអាយខូចខាត្ព្បព័នធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជិនិត្ មនទីរធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម 
នឹងខស្វងររងវកិា ឬស្ហការជាមួយន គូរអភិវឌ្ឍន៍ យ ីមបជីួស្ជុល ឬសាងស្ង់យ ងីវញិនូវព្បព័នធព្បឡាយ 
ឬស្ាំណងណ់ាខ លខូចខាត្។ 
 
៣.២- ការទទលួខុស្ព្តូ្វយល ីរិចច ាំយណីរការយព្សាចព្ស្ព 

មនទីរធនធានទឹរ នងិឧតុ្និយម ធានាទទលួយធវីការងារព្គប់ព្គង និងខបងខចរទរឹយៅរនុងព្បពន័ធធារាសាស្រស្ត
ស្ទឹងជីនតិ្ យដាយទទលួខុស្ព្ត្ូវយលីការយបីរឬបិទ ឬព្ត្ួត្ពិនិត្យយលី ស្ាំណង់ស្លិបការមួយចាំនួន 
ម្មន ូចខាងយព្កាម៖ 

- ទវ រទឹរព្បឡាយយម 
- ស្ាំណង់ជយណតី រព្ត្ី 
- ស្ាំណង់បយងហៀរអាងទឹរ 
- ទវ រយដាះទឹរពអីាង 

ចូលរមួព្បជុាំព្បចាំស្បាត ហ៍ស្តអីាំពីការរាំណត្់រាំរតិ្រាំពស្់ទឹរ ជាមួយគណៈរម្មា ធិការស្ហគមនរ៍ស្ិររយព្បីព្បាស្់
ទឹរ យៅរនុងរាំ ុងយពល ាំយណីរការខបងខចរទរឹយព្សាចព្ស្ព។ 
 

៣.៣-ការព្បឹរាយោបល ់និងអនរត្ាំណាង  

- មនទីរធនធានទឹរ នងិឧតុ្និយម យធវីការស្ាំរបស្ាំរលួ រាល់ការទាំនារ់ទាំនងជាមួយសាា បន័
សាធារណៈយផេងៗ ខ លពារ់ព័នធជាមួយការព្គប់ព្គងព្បពន័ធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជនីិត្។ 

- មនទីរធនធានទឹរ នងិឧតុ្និយម ចូលរមួផតល់យោបល់ យអាយស្ហគមន៍រស្រិរយព្បីព្បាស្់ទឹរ 
តាមការយស្នីរសុ្ាំរបស្់គណៈរម្មា ធិការស្ហគមនព៏ារ់ព័នធជាមួយ ការយធវីខផនការខបងខចរទឹរ
យព្សាចព្ស្ព ការយរៀបចាំគាំយរាងងវកិា និងការគណនាត្ាំនលព្បារ់យស្វារមា ។  

 

ព្បការ ៤ សិ្ទធិព្គប់ព្គង ចាត់ចច្ងពលើអច្លនព្ទរយ ននព្បរ័នធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជីនិត 

 

 ព្បព័នធព្បឡាយ នងិស្ាំណង់ស្ិលបការ យៅរនុងព្បពន័ធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជនីិត្ ជាអចលនព្ទពយ
របស្់ព្រស្ួងធនធានទរឹ នងិឧតុ្និយម។  

 ស្ហគមនរ៍ស្រិរយព្បីព្បាស្់ទឹរ ម្មនស្ិទធិព្គប់ព្គងចត្់ខចងយលី រិចច ាំយណីរការ ព្បព័នធព្បឡាយរង 
និងស្ាំភារៈទាំងឡាយទទួលបានពីគាំយរាងស្ទងឹជនិតិ្ ស្ាំរាប់យព្បីព្បាស្់យលីរិចច ាំយណីរការយនះ។   
 

ព្បការ ៥ ព្បភរថវកិា សំ្រាប់កិច្ចដំពណើ រការ និងជួស្ជុលចថទំ 
 

ព្បភពងវកិា ស្ាំរាប់អនុវត្តរិចច ាំយណីរការ និងជួស្ជុលខងទាំ ព្បព័នធព្បឡាយ និងស្ាំណងស់្ិលបការរនុង 
ព្បព័នធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជីនិត្៖ 

- ងវកិារបស្់ព្រស្ួងធនធានទរឹ និងឧតុ្និយម 
- ងវកិារបស្់មនទីរធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម 
- ព្បារ់យស្វារមាយព្បីព្បាស្់ព្បព័នធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជនីតិ្ 
- មូលនិធិឃុាំ-ស្ងាក ត្ ់
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- មូលនិធិព្ស្រុ ខណឌ  
- ជាំនួយពអីងគការជាត្ិ និងអនតរជាត្ ិ
- ជាំនួយពីស្បបុរស្ជន 
- ចាំណូលយផេងៗ 

មនទីរធនធានទឹរ និងឧតុ្និយមយខត្តរាំពងធ់ាំ និងស្ហគមនរ៍ស្ិររយព្បីព្បាស្់ទឹរព្បពន័ធធារាសាស្រស្តស្ទឹងជីនតី្ 
ស្ហការោន  ខិត្ខាំររងវកិា ពីព្បភពខាងយលី យ ីមបបីាំយពញការងារខ លស្ាិត្យៅយព្កាមការទទួលខុស្របស្់ខលួន 
យអាយអស្់ពីលទធភាព។ 
 

ព្បការ ៦ ការព្តួតរិនិតយ និងវាយតំនល  
 

 និត្ិវធិីស្ាំរាប់ព្ត្ួត្ពនិិត្យ និងវាយត្ាំនលយលរីិចចព្ពមយព្ពៀងយនះ នឹងព្ត្ូវបានយរៀបចាំយ ងី និងអនុម័ត្ 
យៅរនុងគណៈរម្មា ធិការព្ទព្ទង់អាងទឹរស្ទងឹជនីិត្។  

 និត្ិវធិីយនះ នងិព្ត្ូវដារ់ជូនព្រស្ងួធនធានទរឹ និងឧតុ្និយមពិនតិ្យ និងអនុម័ត្បនាទ ប់ពភីាគីទាំងបី
ឯរភាពោន ។ 

 

ព្បការ ៧ ការព ោះស្រសាយវវិាទ  
 
គណៈរម្មា ធិការព្ទព្ទង់អាងទរឹស្ទឹងជីនតិ្ ជាយវទិការស្ាំរាប់ពិភារា ព្បឹរាយោបល់ ស្ាំរាប់យដាះព្សាយបញ្ហហ  
ឬវវិាទ ខ លអាចយរីត្ម្មនយ ងី រនុងរាំ ុងយពលអនុវត្តរិចចព្ពមយព្ពៀង។  

 

ព្បការ ៨ សុ្រលភារននកិច្ចព្រមពព្រៀង  
 

១. សុ្ពលភាព ននរិចចព្ពមយព្ពៀងយនះ ស្ាំរាប់រយៈយពលអនតរកាល ៣ ឆ្ន ាំ 
២. ភាគីទាំងអស្់ អាចយស្នីរយអាយយរៀបចាំឯរសារឧបស្មព័នធ នឹងដារ់អនុម័ត្ យ ីមបយីធវីយអាយខលឹមសារ រនុងរចិច 
ព្ពមយព្ពៀងយនះ ស្មព្ស្បតាមសាា នភាពជារ់ខស្តង។ 

៣. ការព្បកាស្ប ិយស្ធ នឹងខលឹមសាររិចចព្ពមយព្ពៀង យដាយភាគីខត្មួយ រនុងចាំយណាមភាគីទាំងអស្់ 
នឹងមនិម្មនសុ្ពលភាពយទ។ 

៤. យៅយពលរិចចព្ពមយព្ពៀងយនះផុត្ សុ្ពលភាព ភាគីទាំងពី នងឹយរៀបចាំ អនុសារណៈយោគយល់ ស្តអីាំពី 
ការខបងខចរការទទួលខុស្ព្ត្ូវយលីការព្គប់ព្គងព្បព័នធធារាសាស្រស្ត។ 

 

 

                                        

 
 

                           

 

 

 

 

  

 


