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− បា�នេឃ�ញរដ�ធម�នុ� �ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០៧០៤/០០១ ចុះៃថ �ទ ី១៣ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៤ ែដល្របកា�សឲ 

េ្រប�ច្បោបធ់ម�នុ� �បែន�ម សំេ�ធា�នដំេណ�រកា�រជ្រប្រកតីៃនសា�� ប័នជត ិ

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/០៩៤/០២ ចុះៃថ �ទ ី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ១៩៩៤ ែដល្របកា�សឲេ្រប�ច្បោប ់

ស�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះៃថ �ទ ី ១៥ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៤ ស�ពីីកា�រែតង 

តា�ងំរជរដ� ភិបា�លកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ ០៦/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី ៣០ ែខ តុលា� ឆា�� ំ១៩៩៤ ស�ពីីច្បោបស់ហលក�ន �ិកៈ 

ម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០៦៩៩/០៥ ចុះៃថ �ទ ី ១៧ ែខ មិថុន ឆា�� ំ ១៩៩៩ ស�ីពកីា�របេង ��ត 

្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ�សភា�-្រពទឹ�សភា� និងអធិកា�រកិច � 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ៦៧/៩៩  អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី០៣ ែខ សីហា� ឆា�� ំ ១៩៩៩ ស�ីពកីា�រេរៀបចំ និងកា�រ 

្រប្រពឹត�េ�របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ�សភា�-្រពទឹ�សភា� និងអធកិា�រកិច �  
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រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី០៦ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៩ 
 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ១៣៧  អន្រក/បក ចុះៃថ �ទ ី៣០ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ២០០៦ ស�ពីីកា�របេង ��តនយកដ� ន 

សវនកម�ៃផ �ក��ង នយកដ� នសហ្របតិបត�ិកា�រអន�រជតៃិន្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ�សភា�-្រពទឹ�សភា� និង 

អធិកា�រកិច �  

− តា�មកា�រចា�បំា�ច់របស់្រកសួង 

សេ្រមច 
្របកា�រ ១.−  
 ្របកា�សេនះបេង ��តេឡ�ងេដ�ម្ីបកំណតក់ា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�របសក់ា�រ�យល័យចំណះុនយកដ� នសហ-  

្របតបិត�កិា�រអន�រជត ិៃន្រកសងួទនំក់ទំនងជមយួរដ�សភា�-្រពទឹ�សភា� និង អធកិា�រកិច �។  
្របកា�រ ២.−  
 នយកដ� នសហ្របតបិត�កិា�រអន�រជតិរបស់្រកសួងទនំក់ទំនងជមយួរដ�សភា�-្រពទឹ�សភា� និងអធកិា�រកិច � មា�ន

កា�រ�យល័យចំណះុចំនួន ០៣ : 

− កា�រ�យល័យសហ្របតិបត�ិកា�រអន�រជត ិ
− កា�រ�យល័យកិច �កា�រឣស៊ា�ន 
− កា�រ�យល័យទំនក់ទំនងអង�កា�រអន�រជតិ 

 កា�រ�យល័យនីមយួៗដឹកនេំដយ្របធា�ន ០១ រូប និងមា�នអនុ្របធា�នមយួចំនួនជជំនួយកា�រ តា�មកា�រចា�បំា�ច់។ 

្របកា�រ ៣.− 

 តួនទ ីនិងភា�រកិច �របស់កា�រ�យលយ័នីមយួៗ មា�នដូចខាងេ្រកា�ម ៖ 

១- កា�រ�យលយ័សហ្របតបិត�កិា�រអន�រជត ិមា�នតនួទ ីនងិភា�រកចិ � ៖ 

− ស្រមបស្រម�ល និងទំនក់ទំនងជមយួ្រកសួងកា�របរេទស និងសហ្របតិបត�ិកា�រអន�រជត។ិ 
− សហកា�រ និងស្រមបស្រម�លេរៀបចំពិធសី្រមា�បថ់� ក់ដឹកន ំ ក��ងកិច �្របជុំនន និងពធិីេផ្សងៗរបស់

្រកសួងជមយួេភ��វបរេទស។ 
− េរៀបចំសណំ ុំឯកសា�រេផ្សងៗ ែដលពា�ក់ព័ន �នឹងកិច �កា�រអន�រជតិស្រមា�ប់ចរចា� និងចុះហត�េលខាេល�

កំណត់េហត ុ អនុសា�រណៈ ពធិសីា�រ និងកិច �្រពមេ្រព�ងេផ្សងៗជមយួបណ� ្របេទស េ្រ�ព្ីរកបខ័ណ�

ឣស៊ា�នជូនថ� ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
− ទំនក់ទំនង និងែស�ងរកជំនួយពីបណ� ៃដគអូភិវឌ្ឍន៍អន�រជត ិ េ្រ�ពី្រកបខណ័�ឣស៊ា�ន សេំ�គំា�្រទ 

ដល់េបសកកម�របស់្រកសួង ជពិេសសេល�កា�រងរព្រងឹងសមត�ភា�ពសា�� ប័ន។ 
− ស្រម�លលិខតិសា�� ម លិខិតឆ�ងែដន ទដិ� កា�រ ជូនម�ន�ីរជកា�រេ្រកា�មឱវទ្រកសួង ែដល្រត�វេ�បំេពញ 

ទស្សនកិច � េបសកកម�េ្រ�្របេទសតា�មកា�រចា�តត់ា�ងំរបស់្រកសួង និងតា�មសំេណ�របសជ់ំនញកា�រ

បរេទស ែដលបំេពញកា�រងរជមយួ្រកសួង។ 
− សហកា�រ និងស្រមបស្រម�លកា�រងរសកិ្សោ្រសា�វ្រជវគេ្រមា�ង កា�រងរេរៀបចំគេ្រមា�ង និងចូលរួមក��ង 

កា�រអនុវត�គេ្រមា�ងតា�មកា�រចា�ត់តា�ងំរបស់្របធា�ននយកដ� ន ឬថ� ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវ និង្របមូលផ��នូំវ្របភពពត័៌មា�ន ែដលពា�ក់ពន័ �ដល់វ�សយ័ទំនក់ទំនងជមយួរដ�សភា�-

្រពទឹ�សភា� និងអធកិា�រកិច � ពីបណ� ្របេទសននេ្រ�ពី្រកបខ័ណ�ឣស៊ា�ន េដ�ម្ីបចង្រកងជឯកសា�រ 

បទពេិសា�ធន៍កា�រងរ ស្រមា�បផ់្សព�ផ្សោយជូនម�ន�ីរជកា�រ្រកសួង។ 
− េធ��របា�យកា�រណ៍សកម�ភា�ព និងលទ�ផលកា�រងរ្របចា�ែំខ ្របចា�ឆំមា�ស និង្របចា�ឆំា��  ំជូន្របធា�ននយក- 

ដ� ន។ 
− អនុវត�កា�រងរ និងកិច �កា�រេផ្សងៗេទៀត ែដល្របធា�ននយកដ� ន និងរដ�ម�ន�ី្របគល់ជូន។ 

២- កា�រ�យលយ័កចិ �កា�រឣស៊ា�ន មា�នតនួទ ីនងិភា�រកចិ � ៖ 

− េរៀបចំគេ្រមា�ងសហ្របតិបត�កិា�រេទ�ភា�គ ី និងពហុភា�គីជមយួៃដគូអន�រជតិែដលពា�ក់ព័ន � និងវ�សយ័ 

 អធិកា�រកិច � តា�មេគា�លកា�រណ៍របស់រជរដ� ភិបា�ល ជពេិសសពា�ក់ព័ន �នឹងអង�ភា�ព្របឆំា�ងអំេព�ពុក

រលួយរបសប់ណ� ្របេទសឣស៊ា�ន។ 
− េរៀបចំសណំ ុំឯកសា�រេផ្សងៗ ែដលពា�ក់ព័ន �នឹងកិច �កា�រអន�រជតិស្រមា�ប់ចរចា� និងចុះហត�េលខាេល�

កំណត់េហត ុ អនុសា�រណៈ ពធិីសា�រ និងកិច �្រពមេ្រព�ងេផ្សងៗជមយួបណ� ្របេទសឣស៊ា�នជូនថ� ក់

ដឹកន្ំរកសួង។ 
− សហកា�រ និងស្រមបស្រម�លកា�រងរសិក្សោ្រសា�វ្រជវគេ្រមា�ង កា�រងរេរៀបចំគេ្រមា�ង និងចូលរួមក��ង

កា�រអនុវត�គេ្រមា�ងតា�មកា�រចា�ត់តា�ងំរបស់្របធា�ននយកដ� ន ឬថ� ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
− តា�មដន និងវយតៃម�កា�រអនុវត�ខ�មឹសា�រពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រងរអធិកា�រកិច � ែដលមា�នែចងក��ងកំណត់

េហត ុ អនុសា�រណៈ ពិធីសា�រ និងកិច �្រពមេ្រព�ង ែដលបា�នចុះហត�េលខាជូនថ� ក់ដឹកន្ំរកសួង េដ�ម្ីប

បេង ��ន្របសទិ�ភា�ពៃនកិច �កា�រទនំក់ទំនងឣស៊ា�ន។ 
− ទំនក់ទំនងកា�រងរជមយួបណ� សា�� នទតូ្របេទសឣស៊ា�ននន េដ�ម្ីបែស�ងរកជំនួយ និងសហ-

្របតបិត�កិា�រកា�រងរ។ 
− េធ��របា�យកា�រណ៍សកម�ភា�ព និងលទ�ផលកា�រងរ្របចា�ែំខ ្របចា�ឆំមា�ស និង្របចា�ឆំា�� ំជូន្របធា�ននយក- 

 ដ� ន។ 
− អនុវត�កា�រងរ និងភា�រកិច �េផ្សងៗ ែដល្របធា�ននយកដ� ន និងរដ�ម�ន�ី្របគល់ជូន។ 

៣- កា�រ�យលយ័ទនំកទ់នំងអង�កា�រអន�រជត ិមា�នតនួទ ីនងិភា�រកចិ � ៖ 

−   ស្រមបស្រម�ល និងទំនក់ទំនងកា�រងរ រលស់កម�ភា�ពរបស់អង�កា�រេ្រ�រជរដ� ភិបា�ល អង�កា�រ 

អន�រជតិនន និងបណ� ្របេទសផ�លជ់ំនួយ ែដលបា�នចុះអនុសា�រណៈ ពធិីសា�រ កិច �្រពមេ្រព�ងជមយួ 

្រកសួង  េហ�យរយកា�រណល៍ម�ិតអពំីលទ�ផលៃនកា�រងរទំា�ងេនះជូនថ� ក់ដឹកន។ំ 

−   សហកា�រ និងស្រមបស្រម�លកា�រងរសិក្សោ្រសា�វ្រជវគេ្រមា�ង កា�រងរេរៀបចំគេ្រមា�ង និងចូលរួមក��ង 

កា�រអនុវត�គេ្រមា�ងតា�មកា�រចា�ត់តា�ងំរបស់្របធា�ននយកដ� ន ឬថ� ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
−   សុំមតិែកស្រម�ល សុំេស��បន�ជំនួយ ឬប��ប់កិច �្រពមេ្រព�ងណមយួ ែដលអនុវត�ពុបំា�ន្រតឹម្រត�វតា�ម

េគា�លកា�រណ៍កំណត។់ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

េទសរដ�ម�ន�ី 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ�សភា�-្រពឹទ�សភា� និង អធិកា�រកិច� 

ហត�េលខា និង្រតា� 

 

ែម៉ន សំអន 

 

 

 

  

  

 

ចម�ងជនូ 

− ខុទ�កា�ល័យសេម�ចនយករដ�ម�ន �ី  

− ខុទ�កា�ល័យឯកឧត�មឧបនយករដ�ម�ន � ីស េខង 

− ទីស�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន � ី

− ្រកសួងកា�របរេទស និងសហ្របតិបត�ិកា�រអន�រជត ិ

− ្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� 

− ្រគប់្រកសួង/សា�� ប័ន ( េដ�ម្បីជូន្រជប) 

− ដូចក��ង្របកា�រ ៥ (េដ�ម្បីអនុវត�) 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

 

  

−   េធ��របា�យកា�រណ៍សកម�ភា�ព និងលទ�ផលកា�រងរ្របចា�ែំខ ្របចា�ឆំមា�ស និង្របចា�ឆំា�� ំជូន្របធា�ននយក-    

ដ� ន។ 

−   អនុវត�កា�រងរ និងភា�រកិច �េផ្សងៗ ែដល្របធា�ននយកដ� ន និងរដ�ម�ន�ី្របគល់ជូន។ 
្របកា�រ ៤.− 

 ម�ន�ីក��ងនយកដ� នសហ្របតិបត�ិកា�រអន�រជត ិ ្រត�វអនុវត�ភា�រកិច �្របកបេដយតមា�� ភា�ព កា�រទទួលខុស្រត�វ មិន 

លំេអៀង និង្របកបេដយ្រកមសីលធម៌ជនំញវ�ជ� ជវីៈ េដយមិនអនុ�� ត�ឲលា�ត្រតដង ឬផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មា�នេ� 

កា�ន់មជ្ឈដ� នខាងេ្រ�េឡ�យ។ 

្របកា�រ ៥.− 

្រគប់អគ�នយកដ� ន ខុទ�កា�លយ័ នយកដ� នរដ�បា�ល-បុគ�លកិ នយកដ� នសហ្របតបិត�កិា�រអន�រជតិ និងអង�- 

ភា�ពែដលពា�ក់ព័ន �នន ្រត�វអនុវត�តា�ម្របកា�សេនះេឣយមា�ន្របសទិ�ភា�ពចា�បព់ៃីថ �ចុះហត�េលខាតេ�។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


