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 េទា�ះបីជច្បោបស់�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�របសគ់ណៈរដ�ម�ន�ី ែដល្របកា�សេឣយេ្រប�េដយ

្រពះរជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី២០ ែខ កក�ដ ឆា��  ំ១៩៩៤ ច្បោប់ស�ពីកីា�សហលក�ន �ិកៈម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល

ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជែដល្របកា�សេឣយេ្រប�េដយ្រពះរជ្រកមេលខ ០៦/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី៣០ ែខ តលុា� ឆា��  ំ

១៩៩៤ អនុ្រកឹត្យេលខ ២០ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី២៨ ែខ ឧសភា� ឆា�� ំ ១៩៩៧ ស�ីពេីគា�លកា�រណរួ៍មៃននីតិវ�ធ្ីរគប់្រគង

ម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល សា�រចរេលខ ០១ សរ ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ មករ ឆា�� ំ ១៩៩៧ ស�ពីីេគា�លកា�រណ៍េ្រជ�សេរ�សេឣយ

ចូលក��ង្រកបខណ�រដ� និងេគា�លកា�រណេ៍្រជ�សេរ�សបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈៃន្រកសួងសា�� ប័ននន សា�រចរែណនេំលខ 

០២ សរណន ចុះៃថ �ទ ី ១៥ ែខ មីន ឆា��  ំ ១៩៩៩ ស�ពីកីា�រេ្រជ�សេរ�ស និងែតងតា�ងំម�ន�រីជកា�រសុីវ�ល និងលិខិត

បទដ� នេផ្សងៗេទៀត ែដលរជរដ� ភបិា�លបា�នដក់េចញជបន�បន� ប់េដ�ម្ីបេធ��េឣយរដ�បា�លរបស់រដ�មា�នលក�ណៈ 

អព្យោ្រកឹត តមា�� ភា�ព និងអភបិា�លកិច �ល � រជរដ� ភិបា�លបា�នសេង�តេឃ�ញថ កា�រអនុវត�ន៍របស់្រកសួងសា�� ប័ន និង 

េខត�-្រក�ងមយួចំនួនក��ងកា�រេ្រជ�សេរ�សេឣយចូលក��ង្រកបខណ�រដ� និងកា�រែតងតា�ងំម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លក��ង្រកបខណ�

មុខងរសា�ធា�រណៈ េ�ែតមា�នបា�តុភា�ពមិន្រប្រកតីែដលផ��យនឹងេគា�លកា�រណ ៍ និងនីតិវ�ធីែដលបា�នកំណត់េហ�យមិន

ទា�ន់មា�នលក�ណៈឯកភា�ពគា�� េ�េឡ�យ។ 

 េដ�ម្ីបព្រងងឹកា�រអនុវត�ន៍ច្បោប ់ លិខិតបទដ� ន និង លុបបំបា�ត់បា�តុភា�ពមិន្រប្រកតីខាងេល� រជរដ� ភិបា�ល

សូមេធ��កា�រែណនបំែន�មដូចខាងេ្រកា�ម ៖ 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី២៨ ែខ មិថុន ឆា�� ំ ១៩៩៩ 

    

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

១. កា�ជែតងតា�ងំា�ន�ីរកា�ជសីុវ�ិេ�្របសួង-សា�� ប័ន : 

− ្រត�វបន�អនុវត�េឣយបា�ន្រតមឹ្រត�វតា�មចំណចុទ២ី ស�ីអពំកីា�រែតងតា�ងំមុខតំែណងែដលកំណត់ក��ង

សា�រចរែណនេំលខ ០២ សរណន ចុះៃថ �ទ ី១៥ ែខ ែខ មីន ឆា�� ំ ១៩៩៩ េពា�លគ ឺ: 

ក- កា�រែតងតា�ងំេឣយកា�ន់មខុតំែណងណមយួៃនមខុងរសា�ធា�រណៈ របស់្រកសួងសា�� ប័ន ជ

េគា�លកា�រណ្៍រត�វអនុវត�ចំេពា�ះម�ន�ីរជកា�រ្រកបខណ�ៃន្រកសងួសា�� ប័នេនះ។ 

ខ- កា�រែតងតា�ងំ្រត�វែផ �កេល�សណំមូពរ ភា�រកិច �ជក់ែស�ង ស�� ប័្រតជនំញ បទពេិសា�ធន៍កា�រងរ

របសស់ា�មីជន េឣយសម្រសបេ�តា�មតនួទីភា�រកិច � និងរចនសម�័ន �របស់្រកសួងនីមយូៗ។ 

គ- កា�រែតងតា�ងំេឣយកា�ន់មុខតំែណងណមយួ ក��ងមុខងរសា�ធា�រណៈ ្រត�វអនុវត�េឣយបា�នសម

្រសបេ�តា�មច្បោប់ស�ពីកីា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�របសគ់ណៈរដ�ម�ន�ីែដលមា�នែចង

ក��ងមា�្រតា� ២៨ ជំពូក ទ ី៣ ស�ពីសីទិ�ិក��ងកា�រែតងតា�ងំ។ 

− ្រត�វេធ��កា�រពិេ្រគា�ះេយបល់េឣយបា�នឯកភា�ពគា��  េជៀសវងដច់ខាតមិនេឣយមា�នបា�តភុា�ពេ� 

ក��ងសា�� ប័នរបស់ខ��នមុននឹងេល�កសំេណ�ែតងតា�ងំ ឬេធ��េសចក�ីសេ្រមចជសា�� ពរ។ 

− រល់លិខតិបទដ� នឯកត�ជនស�ពីកីា�រែតងតា�ងំម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល ដូចជ្រពះរជ្រកឹត្យ អនុ្រកឹត្យ និង 

្របកា�ស ្រត�វដក់ឆ�ងជមុនេដ�ម្ីបេផ ��ងផ� ត់ែផ �ករដ�បា�លេដយរដ�េលខាធិខាដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ 

និងែផ �កថវ�កា�េដយម�ន�ី្រត�តពនិិត្យហិរ� �វត��ែដល្រត�វចុះទដិ� កា�រេរៀងៗខ��ន។ 

− លិខិតបទដ� នឯកត�ជនណែដលគា�� នទដិ� កា�រេនះ ្រត�វទុកជនិរករណ៍។ 

២. កា�ជែតងតា�ងំ្របធា�នាន�ីជំនញេខត�-្របលង : 

− កា�រផ��ចេផ ��មលិខតិែតងតា�ងំ្រត�វេធ��េឡ�ងេដយ្រកសួងសា�� ប័នជនំញ។ 

− ្រត�វេធ��កា�រពិេ្រគា�ះេយបល ់ េឣយបា�នឯកភា�ពគា�� ក��ង្រកសួងសា�� ប័ន េដ�ម្ីបកំណតយ់កេបក�ជនែដល

្រត�វែតងតា�ងំ។ 

− បន� បម់ក្រត�វពិេ្រគា�ះេយបលេ់ល�់េបក�ជនែដល្រត�វែតងតា�ងំេនះ ជមយួអភិបា�លេខត�-្រក�ងសា�មី

េហ�យអភិបា�លេខត�-្រក�ងសា�មីេនះ្រត�វេធ��កា�រពិេ្រគា�ះេយបល់េឣយមា�នកា�រឯកភា�ពគា��  ក��ងជួរ

ថ� ក់ដឹកនេំខត�-្រក�ង មុននឹងផ�ល់េយបល់េឆ��យតប។ 

− ក��ងករណីមិនមា�នកា�រឯកភា�ពរវង្រកសួងសា�� ប័នសា�មីជមយួនឹងេខត�-្រក�ង េនះអភិបា�លេខត�្រក�ង 

្រត�វេល�កសំេណ�ជូន្រកសងួមហា�ៃផ� េដ�ម្ីបជយួេធ��កា�រស្រមបស្រម�លជមយួ្រកសួងសា�� ប័នសា�ម។ី 

− ក��ងករណីមិនឣចស្រមបស្រម�លបា�ន ្រកសួងមហា�ៃផ� ឬ្រកសួងសា�� ប័នសា�ម្ីរត�វេល�កសំេណ�

ជូន្របមខុរជរដ� ភិបា�លពិនិត្យ និងសេ្រមច។ 

៣. ក��ងករណពីិនិត្យេឃ�ញថ លិខិតបទដ� នឯកត�ជនស�ពីកីា�រែតងតា�ងំម�ន�ីរជកា�ររបស់្រកសួងសា�� ប័នេធ��

េឡ�ងផ ��យនឹងច្បោប ់ ឬលិខតិបទដ� នជធរមា�ម ទីស�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី រដ�េលខាធិកា�ដ� នមមុខងរ

សា�រធា�រណៈ្រត�វរយកា�រណ៍ជូនរជរដ� ភិបា�ល េដ�ម្ីបសុកំា�រអនុត��� តលបុេចា�ល េហ�យ្រត�វេធ��កា�រ

ែណន្ំរកសូងសា�� ប័នេនះេធ��េឣយបា�ន្រតឹម្រត�វេឡ�ងវ�ញ។ 



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 

 

 

ទទួលបា�នសា�រចរេនះ ្រគប់្រកសួងសា�� ប័ន និងេខត�-្រក�ង ្រត�វខិតខំអនុវត�តា�មខ�ឹមសា�រខាងេល� េដយ 

សា�� រតីខុស្រត�វ និងមា�ន្របសទិ�ភា�ពខ�ស់។ 

 

 

 

    

នយបជដដា�ន� ី 

 

ហត�េិខា ន�ង្រតា�  

   

 ហ៊ុន ែសន 

 

 

 

 

 

 

 

ចា�ងូន : 
 

− ឧទ�កា�ល័យ្រពះមហា�ក្ស្រត 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� ន្រពឹទ�សភា� 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

− ខុទ�កា�ល័យនយករដ�ម�ន � ី

− ខុទ�កា�ល័យឧបនយករដ�ម�ន �ី 

− ្រគប់្រកសួង-សា�� ប័ន 

− ្រគប់សា�លា�េខត�-្រក�ង 

− ឯកសា�រ-កា�លប្បវត� ិ

 

 

 

  

 

 

 


