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  េយងតា�មមា�្រតា� ៥២ ៃនរដ�ធម�នុ� �ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ និងអនុវត�តា�មសា�� រតីែណនរំបស់

រជរដ� ភិបា�ល ្រកសួងមហា�ៃផ� កា�រ�យល័យសន�សិុខថ� ក់កណ� ល អគ�ប�� កា�រដ� នៃនកងេយធពលេខមរភូមិន � 

អគ�ស�ងកា�រដ� ន នគរបា�លជត ិប�� កា�រដ� នកងរជឣវុធហត�េល�ៃផ �្របេទស បា�នដក់េចញនូវសា�រលិខិតអំពា�វនវ 

និងបទប�� ជបន�បន� ប ់េដ�ម្ីបធា�នកា�រែថរក្សោស�ិរភា�ព សន�ិសុខ សវុត�ិភា�ព និងសណ� ប់ធា�� ប់សា�ធា�រណៈ េហ�យនិង

េដ�ម្ីបរក្សោនិរន�រភា�ពរបស់រដ� ែដលជកា�រ្រត�វធា�នេដយរជរដ� ភិបា�លសំេ�រក្សោ្រប្រកតភីា�ពដំេណ�រកា�ររដ�បា�ល

សា�ធា�រណៈ ក៏ដូចវ�ស័យេសដ�កិច � សង�មកិច � ្រពមទំា�ងជីវភា�ពរស់េ�របស់្របជពលរដ� រជរដ� ភិបា�លសូមេធ��កា�រ

ែណនដូំចខាងេ្រកា�មៈ 

១- ម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លក��ង្រកបខណ�មុខងរសា�ធា�រណៈ ្រគបល់ំដបថ់� ក់្រត�វែតចូលមកបេ្រម�កា�រងរជធម�តា�េ� 

តា�ម្រកសួង សា�� ប័ន សា�លា�េខត�-្រក�ង មន�ីរ អង�ភា�ពរបស់ខ��ន បន� បព់ីបា�នប��បក់ា�រសុំច្បោប់ឈប់ស្រមា�កកា�រងរ 

េ�បំេពញេបសកកម� ក��ងឱកា�សយទុ�នកា�រេឃា�សនេបា�ះេឆា�� ត េ្រជ�សេរ�សតណំងរ�ស�ឣណត�ទិ ី៣េនះ។ ្របធា�ន 

្រកសួង សា�� ប័ន អង�ភា�ព សា�លា�េខត�-្រក�ង និងមន�ីរជុំវ�ញេខត�-្រក�ង ្រត�វ្រគប់្រគងប��ីវត�មា�ន ឲបា�នជប់ជ្របចា� ំ

និងម៉ត់ចត់។ 

 រដ�េលខាធិកា�រដ� នមខុងរសា�ធា�រណៈ មា�ន ភា�រកិច �ក��ងកា�រ្រគប្់រគងប��ីវត�មា�នរបសម់�ន�ីរជកា�រសុីវ�លេ�

តា�ម្រកសួង សា�� ប័ន និងេខត�-្រក�ង រួចរយកា�រណជ៍ូនរជរដ� ភបិា�ល តា�មរយៈទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។  

 ក��ងករណីអវត�មា�នគា�� នមូលេហត ុ ្រគប់្រកសងួ សា�� ប័ន និងសា�លា�េខត� ្រក�ង ្រត�វចា�ត ់វ�ធា�នកា�រណ៍អនុវត�ជ

បន� ន់តា�មច្បោប់ស�ពីសីហលក�ន �កិៈម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល លក�ន �ិកៈេដយែឡកៃនម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លនិងបទប្ប��តិ�

េផ្សងៗពា�ក់ព័ន �នឹងម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល ជពេិសសកម� វ�ធនីេយបា�យរបសរ់ជរដ� ភិបា�លែដលកំពុងស�ិតេ�ជធរមា�ន

េ�េឡ�យ។ 



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 

 

 
 

២- េយធិន កងរជឣវុធហត�ជតៃិនកងេយធពលេខមរភូមិន្ទ និងកងនគរបា�លជតិទំា�ងអស់ 
្រត�វមកបំេពញ កា�រងរជ្រប្រកតីជកំហិត េដយនមំកវ�ញនូវរល់មេធ្យោបា�យ សមា�� រៈ េ្រគ�ងបំពា�ក់ ឣវុធ 

្រគា�ប់រ�េសវ ែដលខ��នបា�នយកេ�េ្រ�កងឯកភា�ព។  រ�ឯេមប�� កា�រ្រគប់កងឯកភា�ព នយក្រគប់សា�� ប័នៃនកង- 

េយធពលេខមរភូមិន � កងរជឣវុធហត�ជត ិ និងកងនគរបា�លជត ិ ្រត�វេធ��កា�រ្រត�តពិនិត្យ និងរយកា�រណអ៍ពំ ី

លទ�ផលៃនកា�រ្របមូលកមា�� ងំ និងេ្រគ�ងបពំា�ក់ឲបា�នជបជ់្របចា� ំ និងមុឺងម៉ា�ត់។ េយធិន កងរជឣវុធហត�ជត ិ

និងកងនគរបា�លជត ិ ែដលមិនេគា�រពតា�មកា�រែណនេំនះ្រត�វទទលួខសុ្រត�វចំេពា�ះមុខច្បោបស់�ពីីលក�ន �ិកៈទេូ� 

ចំេពា�ះេយធិនៃនកងេយធពលេខមរភូមិន � និងបទប្ប��តិ�  វ�ន័យរបស់កងនគរបា�លជត។ិ  

៣- ្រកសួង សា�� ប័ន និងឣជ� ធរែដនដី្រគប់លំដបថ់� ក់ ្រត�វខតិខំបេង ��នកា�រែថរក្សោ និងធា�នទបស់ា�� ត់កា�របា�តប់ង ់

សមា�� រៈកា�រ�យល័យ និងសមា�� រៈននរបស់រដ� េដ�ម្ីបធា�នឲដំេណ�រកា�រជ្រប្រកតៃីនរដ�បា�លសា�ធា�រណៈរបស់រជ 

រដ� ភិបា�ល។ 

៤- ឣជ� ធរែដនដី្រគប់លំដប់ថ� ក់ ្រត�វអប់រ�ពលរដ� កំុឲេជឿពា�ក្យេឃា�សន ញ�ះញង់ អជុឣលគា�� នកា�រពតិ 

េដ�ម្ីបធា�នកា�រពា�រឲបា�ននូវសន�ិសុខ សុវត�ិភា�ព ស�ិរភា�ពសង�ម សណ� ប់ធា�� ប់សា�ធា�រណៈ និងភា�ពសុខសា�ន�របស់្របជ 

ពលរដ�។ 

 ទទួលបា�នសា�រចរេនះ សហរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី រដ�េលខាធិកា�រ ៃន្រគប់្រកសួង សា�� ប័ន អគ�េមប�� កា�រៃនកង 

េយធពលេខមរភូមិន � អគ�ស�ងកា�រដ� ននគរបា�លជត ិ ប�� កា�រកងរជឣវុធហត�េល�ៃផ �្របេទស និងអភិបា�ល្រគប ់

េខត�-្រក�ង ្រត�វអនុវត�តា�មខ�ឹមសា�រខាងេល�ឲបា�នសេ្រមចលទ�ផលជវ�ជ �មា�ន។ 

 

 

ចម�ងជនូ 

− ្រកសួង្រពះបរមរជវងំ 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� ន្រពឹទ�សភា� 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

− ្រក�ម្របឹក្សោធម�នុ� � 

− ្រកសួង រដ �េលខាធិកា�រដ� ន និងសា�� ប័ន 

− ខុទ�កា�ល័យសេម�ចនយករដ�ម�ន �ី 

− អគ�ប�� កា�រដ� នៃនកងេយធពលេខមរភូមិន � 

− អគ�ស�ងកា�រដ� ននគរបា�លជត ិ

− ប�� កា�រដ� នកងរជឣវុធហត�េល�ៃផ �្របេទស 

− ្រគប់សា�លា�េខត� ្រក�ង 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី0៥ ែខ សីហា� ឆា�� ំ ២០០៣ 

នយករដ�ម�ន� ី

         

       ហ៊ុន ែសន 

 

 

េលខៈ ១៥២ ច.ល.ម.ស 

បា�នថតចម�ង្រតឹម្រត�វតា�មច្បោប់េដ�មជូនៈ 

ឯកឧត�មអនុរដ�េលខាធិកា�រ ឯកឧត�មអគ�នយក 

ឯកឧត�មអគា�� ធិកា�រ េលា�ក្របធា�ននយកដ� ន 

េដ�ម្បីជូន្រជប និងអនុវត� 

ភ�ំេពញ ៃថ �ទី ២៥ ែខសីហា� ឆា�� ំ ២០០៣ 

រដ�េលខាធិកា�រ 

 

េព្រជ បុ៊នធិន 

 

 


