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3 
រាជរដា� �បាល 

 

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

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រឹត្យេលខ នស/ររត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះៃថ �ទ ី២៥ ែខ រ��  ឆា�� ំ ២០០៨ ស�ពីីកា�រែតង

តា�ងំរជរដ� ភិបា�លៃន្ពះរជណច្ររម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី២០ ែខ ររ�ដ ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្បកា�សឲេ្ប�ច្បោប់ស�ី

ពកីា�រេរៀបចំ និងកា�រ្ប្ពតឹ�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ ០៦/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី២៦ ែខ តលុា� ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្បកា�សឲេ្ប�ច្បោបស់�ីពី

សហលរ�ន �ិរៈម�ន�រីជកា�រសុីវ�លៃន្ពះរជណច្ររម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ នស/ររម/០១៩៦/០៨ ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ មររ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ែដល្បកា�សឲ

េ្ប�ច្បោបស់�ីពកីា�របេង ��ត្រសួងមហា�ៃផ� 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រឹត្យេលខ ១៦ អន្រ ចុះៃថ �ទ ី២០ ែខធ�� ឆា�� ១ំ៩៩៣ ស�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្ប្ពតឹ�េ�ៃន 

្រសួងមហា�ៃផ� 

− េយងតា�មសំេណ�ររបសរ់ដ�ម�ន�ី្ រសួងមហា�ៃផ� 
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សេ្រមច 
 

មា�្រតា� ១.− 

្ត�វបា�នរំណតត់ួនទ ីភា�ររិច � និងរចនសម�័ន �របសអ់គា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រនេយបា�យ រដ�បា�ល និងនគរបា�ល 

ែដលមា�នែចងរ��ងមា�្តា� ៥ ៃនអនុ្រឹត្យេលខ ១៦ អន្រ ចុះៃថ �ទ ី២០ ែខ ធ�� ឆា��  ំ១៩៩៣ ស�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ

្ប្ពឹត�េ�ៃន្រសួងមហា�ៃផ�។ 

មា�្រតា� ២.−  

អគា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រនេយបា�យ រដ�បា�ល និងនគរបា�ល មា�នតនួទីជេសនធកិា�រជូនរដ�ម�ន�ី្ រសួង 

មហា�ៃផ� រ��ងកា�រ្ត�តពិនិត្យកា�របំេពញតួនទ ី និងភា�ររិច �របសម់�ន�ីេ្កា�មឱវទ្រសួងមហា�ៃផ� េធ��អធិកា�ររិច �េល�

បណ� អង�ភា�ពននស�ិតរ��ងរចនសម�័ន �្ រសួងមហា�ៃផ� និងទទួលពិនិត្យ សិរ្សោ ្សា�វ្ជវ និងេល�រេយបល ់ ជូន

ថ� រ់ដឹរនពំិនិត្យ សេ្មចេល�រល ់វ�វទរដ�បា�ល ពា�រ្យបណ�ងឹតវ�  និងបណ� ឹងបរ�ហា�ររបស់្ បជពលរដ� ែដលពា�រ់ព័ន �

ជមយួម�ន�រីជកា�រេ្កា�មឱវទ្រសួងមហា�ៃផ�។ 

មា�្រតា� ៣.−  

អគា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រនេយបា�យ រដ�បា�ល និងនគរបា�ល មា�នភា�ររិច �ដូចខាងេ្កា�មៈ 

− េធ��អធិកា�ររិច �េ�តា�មអង�ភា�ពថ� រ់រណ� ល និងថ� រ់េ្កា�មជត ិ ែដលស�ិតេ្កា�មឱវទ្រសួងមហា�ៃផ� 

ទំា�ងែផ �ររដ�បា�លសុីវ�ល និងនគរបា�ល តា�មរំណតៃ់នឆា�� ំនីមួយៗ។ 

− ្ត�តពិនិត្យសរម�ភា�ពកា�រងរ និងរិច �្ បតិបត�កិា�ររបសម់�ន�ីរដ �បា�ល និងម�ន�ីនគរបា�លេ�ថ� រ់រណ� ល និង

េ�ថ� រ់រជធា�នី េខត� ្រ�ង ្ស�រ ខណ�  ឃំុ សង� ត ់ ចំណះុ្រសួងមហា�ៃផ�  រ��ងកា�រអនុវត�ែផនកា�រសរម�-

ភា�ពរបស់្ រសួងមហា�ៃផ�  រម�វ�ធនីេយបា�យរបសរ់ជរដ� ភិបា�ល និងច្បោបរ់ដ�។ 

− សហកា�រជមយួអង�ភា�ពននចំណះុ្រសួងមហា�ៃផ� រ��ងកា�រេល�រសំេណ�ជូនរដ�ម�ន�ី េដ�ម្ីបពនិិត្យ សេ្មច 

ផ� រកា�រងរបេណ� ះឣសន� ចំេពា�ះម�ន�ីែដលពា�រ់ព័ន �រំហុសធ�ន់ធ�រ េដ�ម្ីបទុរឱកា�សេធ��កា�រអេង �ត្សា�វ

្ជវ។ 

− រ��ងររណពីិនិត្យ និង្សា�វ្ជវររេឃ�ញថ ម�ន�នីនស�តិរ��ងរចនសម�័ន �្ រសួងមហា�ៃផ� បា�ន្ប្ពឹត�នូវ

រំហុសធ�ន់ធ�រ ែដល្ត�វេស��អនុវត�ទណ�រម�ខាង វ�ន័យ អគា�� ធិកា�រដ� ន្ត�វពិភា�រ្សោជមយួអង�ភា�ពសា�ម ី

េដ�ម្ីបរយកា�រណជ៍ូនរដ�ម�ន�ី និងេស��សុេំយបលព់ិនិត្យ សេ្មចេ�េល�រូបភា�ពទណ�រម�ខាង វ�ន័យ ែដលនឹង

្ត�វយរមរអនុវត� ឲបា�នសម្សបតា�មេគា�លកា�រណ ៍និងនីតិវ�ធជីធរមា�ន។ 

− សហកា�រជមយួអង�ភា�ពពា�រ់ពន័ �ចំណះុ្រសួងមហា�ៃផ�ទំា�ងេ�ថ� រ់រណ� ល និងថ� រ់រជធា�នី េខត� ្រ�ង 

្ស�រ ខណ�  ឃំុ សង� ត ់េដ�ម្ីប្បមូលពត័ម៌ា�នែដលទា�រ់ទងដល់កា�រេធ��អេង �ត ្សា�វ្ជវ និងេធ��អធកិា�ររិច �។ 

− ែណន ំ និងបណ�� ះបណ� លដល់ម�ន�ីអគា�� ធិកា�រដ� ន េល�ជំនញអធិកា�ររិច �រ��ងកា�រតា�មដន និងជំរុញកា�រ

អនុវត�េគា�លនេយបា�យ ច្បោប ់និងលិខតិបទដ� ននន ែដលរជរដ� ភិបា�ល និង្រសួងបា�នដរ់េចញ។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រ�ម្បឹរ្សោរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងរម�វ�ធីរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

− បន� បព់បីា�នទទលួបណ� ឹងតវ�  ឬបណ� ឹងបរ�ហា�ររបស់្ បជពលរដ�ដល់ម�ន�ីេ្កា�មឱវទ្រសួងមហា�ៃផ� 

អគា�� ធិកា�រដ� ន្ត�វពិនិត្យ សិរ្សោ ្សា�វ្ជវ និងេល�រេយបល់ជូនរដ�ម�ន�ី្រសួងមហា�ៃផ� េដ�ម្ីបពិនិត្យ និង

សេ្មចេ�េល� វ�ធា�នកា�រនន្សបេ�តា�មេគា�លកា�រណច៍្បោប។់ 

− ចូលរួមពិនិត្យ ្សា�វ្ជវ និងេដះ្សា�យបណ� ឹងននជមយួគណៈរម�កា�រច្ម�ះអន�រ្រសួង រ��ងររណី

មា�នកា�រេស��សុ។ំ 

− បូរសរុបលទ�ផលកា�រងរ ្គប់្ គងឯរសា�រ កា�រងរបុគ�លិរ ភស��ភា�រ គណេនយយ្ របសអ់គា�� ធិកា�រដ� ន 

តា�មកា�ររំណតរ់បស់្ រសួង។ 

− បំេពញតួនទ ីនិងភា�ររិច �េផ្សងៗេទៀតែដលរដ�ម�ន�ី្រសួងមហា�ៃផ�្ បគលឲ់។ 

មា�្រតា� ៤.−  

 អគា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រនេយបា�យ រដ�បា�ល និងនគរបា�ល ្ត�វបា�នដឹរនេំដយអគា�� ធិកា�រមយួរូប និងមា�ន

អគ�ធិកា�ររងមួយចំនួន ជជំនួយកា�រ។ 

 អគា�� ធិកា�រ្ត�វបា�នេ្ជ�សេរ�សរ��ងចំេណមម�ន�ីរជកា�រ ែដលមា�នឋា�នន�រស័រ�ិ ឧត�ម�ន�ី ៃន្របខណ�ម�ន�រីដ �

បា�លជន់ខ�ស ់ឬម�ន�នីគរបា�លែដលមា�នឋា�នន�រស័រ�ឧិត�មេសនីយ។៍ 

 អគា�� ធិកា�ររង្ត�វបា�នេ្ជ�សេរ�សរ��ងចំេណមម�ន�ីរជកា�រ ែដលមា�នឋា�នន�រស័រិ� ចា�ប់ពវីរម�ន�ី ៃន្រប

ខណ�ម�ន�រីដ �បា�លជន់ខ�ស់្ រសងួមហា�ៃផ� ឬពរី��ងចំេណមម�ន�ីនគរបា�លជត ិែដលមា�នឋា�នន�ស័រិ�ជឧត�មេសនីយ៍។ 

មា�្រតា� ៥.− 

 រចនសម�័ន �របសអ់គា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រនេយបា�យ រដ�បា�ល និងនគរបា�ល ្ត�វបា�នរំណត់ដូចខាងេ្កា�ម ៖ 

− េលខាធិកា�រដ� ន 

− អធិកា�រដ� នអធកិា�ររិច � រិច �កា�រនេយបា�យរដ�បា�ល 

− អធិកា�រដ� នទទលួពា�រ្យបណ� ឹង និងអេង �ត្សា�វ្ជវរិច �កា�រនេយបា�យរដ�បា�ល 

− អធិកា�រដ� នអធកិា�ររិច � រិច �កា�រនគរបា�ល 

− អធិកា�រដ� នទទលួពា�រ្យបណ� ឹង និងអេង �ត្សា�វ្ជវរិច �កា�រនគរបា�ល។ 

មា�្រតា� ៦.−  

 អធិកា�រដ� នចំណះុអគា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រនេយបា�យ រដ�បា�ល និងនគរបា�ល ្ត�វបា�នដឹរន ំេដយអធិកា�រ 

មយួរូប និងមា�នអធិកា�ររងមួយចំនួន ជជំនួយកា�រ។ 

 េលខាធិកា�រដ� នៃនអគា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រនេយបា�យ រដ�បា�ល និងនគរបា�ល ្ត�វបា�នដឹរនេំដយ 

្បធា�នមួយរូប ែដលមា�នឋា�នៈេស��នឹងអធកិា�ររង ៃនអធកិា�រដ� នចំណះុអគា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រនេយបា�យរដ�បា�ល និង 

នគរបា�ល។ 

 អធិកា�រ្ត�វបា�នេ្ជ�សេរ�សរ��ងចំេណមម�ន�ីរជកា�រ ែដលមា�នឋា�នន�រស័រ�ិចា�ប់ព ី វរម�ន�ី ៃន្របខណ�ម�ន�ី

រដ �បា�លជន់ខ�ស់្រសងួមហា�ៃផ� ឬពរី��ងចំេណមម�ន�នីគរបា�លជត ិ ែដលមា�នឋា�នន�រស័រ�ចិា�ប់ព ី វរេសនីយឯ៍រ 

េឡ�ងេ�។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រ�ម្បឹរ្សោរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងរម�វ�ធីរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

 អធិកា�ររង្ត�វបា�នេ្ជ�សេរ�សរ��ងចំេណមម�ន�ីរជកា�រ ែដលមា�នឋា�នន�រស័រិ�ចា�ប់ព ី អនុម�ន�ី ៃន្របខណ�

ម�ន�ីរដ �បា�លជន់ខ�ស់្ រសួងមហា�ៃផ� ឬពីរ��ងចំេណមម�ន�ីនគរបា�លជត ិ ែដលមា�នឋា�នន�រស័រ�ិចា�បព់ ី វរេសនីយ៍ឯរ 

េឡ�ងេ�។ 

មា�្រតា� ៧.−  

 តួនទ ីភា�ររិច � និងរចនសម�័ន �របសអ់ធកិា�រដ� ន និងេលខាធកិា�រដ� ន ៃនអគា�� ធិកា�រដ� នរិច �កា�រ 

នេយបា�យ រដ�បា�ល និងនគរបា�ល ្ត�វរំណតេ់ដយ្បកា�សរបស់្ រសួងមហា�ៃផ�។ 

មា�្រតា� ៨.− 

 បទប្ប��ត�ិទំា�ងឡយណែដលមា�នខ�ឹមសា�រផ��យនឹងអនុ្រឹត្យេនះ ្ត�វទុរជនិរររណ៍។ 

មា�្រតា� ៩.−  

 រដ�ម�ន�ីទទលួបន��រទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្ រសួងមហា�ៃផ� រដ�ម�ន�ី្ រសួងេសដ�រិច � និងហិរ� �វត��  

រដ�េលខាធិកា�រ ៃនរដ�េលខាធកិា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ រដ�ម�ន�ី រដ�េលខាធិកា�រ ្គប់្ រសួង សា�� ប័ន ែដលពា�រ់ព័ន � 

្ត�វអនុវត�អនុ្រឹត្យេនះ ចា�ប់ពៃីថ �ចុះហត�េលខាតេ�។ 

 

 

បែន�ងទទួិ 

− ្រសួង្ពះបរមរជវងំ 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� ន្ពឹទ�សភា� 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

− អគ�េលខាធិកា�ររជរដ� ភិបា�ល 

− ខុទ�កា�ល័យសេម�ចនយររដ�ម�ន � ី

“(េដ�ម្បីជូន្ជប) 

− ដូចមា�្តា� ៩ 

− ឯរសា�រ-កា�លប្បវត� ិ

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី៣០ ែខ មររ ឆា�� ំ ២០០៩ 

 

នយបជដដា�ន�ី 

 

សេា�ចអគ�ាហា�េសនបតីេតេក ហ៊ុន ែសន 


