
 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

 
 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុ ជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

 
 

សេចក្ដីេសរេច 

េដីពី 

ការកក្េរេួលរាក្់ឧបត្ថេភសោលនសោាយធានារ៉ា ប់រងេងគេេំរ៉ប់េន្តនរីរ៉ជការេ៊ីវិល 

 

រ៉ជរដ្ឋា ភិាលក្េពជុា 

- បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ ញននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ នស/ររត្/០៧០៤/១២៤ ចុះនង ៃទី១៥ ខខររកដា ឆ្នា ំ២០០៤សដីរីការខត្ងតាងំរាជរដាឋ ភិបាេ

ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ ០២/នស/៩៤ ចុះនង ៃទី២០ ខខររកដា ឆ្នា ំ១៩៩៤ ខដ្េបានព្រកាសឃោយឃព្រើចារ់ សដីរីការ

ឃរៀរចំ និងការព្រព្រឹត្តឃៅននគណៈរដ្ឋម្ន្តនត ី

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ ០៦/នស/៩៤ ចុះនង ៃទី២៦ ខខត្ុលា ឆ្នា ំ១៩៩៤ ខដ្េបាន ព្រកាសឃោយឃព្រើចារ់សដីរី

សហេរខន តិរៈម្ន្តនដីរាជការសុីវិេននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ ជស/ររត្/១២៩៧/២៧៣/ ចុះនង ៃទី០១ ខខធា ូឆ្នា ំ១៩៩៧ សដីរីឃោេការណ៍រួម្ននការឃរៀរចំ

មុ្ខងារសាធារណៈររស់រដ្ឋ 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ នស/ររត្/០៩០៤/២៨៤ ចុះនង ៃទី២៧ ខខរញ្ញញ  ឆ្នា ំ២០០៤ សដីរីការរឃងកើត្ឧត្តម្ព្រុម្ព្រឹរា 

រំខណទំរង់រដ្ឋ 

- បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ ៥១ អនព្រ.ររ ចុះនង ៃទី១០ ខខមិ្ងុនា ឆ្នា ំ១៩៩៩  សដីរីការរឃងកើត្ព្រុម្ព្រឹរា រំខណទំរង់រដ្ឋបាេ 

រ៉ជរដ្ឋា ភិាលក្េពជុា 

សលខៈ ៥២ េេរ  

 

 

 

 

 



 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

- បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ ៧១ អនព្រ.ររ ចុះនង ៃទី២៦ ខខត្ុលា ឆ្នា ំ២០០៤ សដីរីការឃរៀរចំ និងការព្រព្រឹត្តឃៅររស់អគគ-

ឃេខាធិការដាឋ ន ននព្រុម្ព្រឹរារំខណទំរង់រដ្ឋបាេ 

- បានឃ ើញឃសចរដីសំឃរចឃេខ ២៤៥ សសរ. ចុះនង ៃទី០៥ ខខវិច ឆកា ឆ្នា ំ១៩៨៨ ររស់ព្រុម្ព្រឹរារដ្ឋម្ន្តនតីសដីរីរររឃោេ

នឃោបាយធានារាា រ់រងសងគម្ សំរារ់រម្មម ភិបាេ រុគគេិរ រម្មរររដ្ឋ និវត្តជន និងជនបាត្់រង់សម្ត្ថភាររេរម្ម 

 - តាម្សំឃណើរររស់ព្រធានព្រុម្ព្រឹរារំខណទព្ម្ង់រដ្ឋបាេ 

 

េសរេច 

របការ ១. 

ឃសចរដីសំឃរចឃនះ ម្មនឃោេឃៅខរសព្ម្ួេព្បារ់ឧរត្ថម្ភឃោេនឃោបាយធានារាា រ់រងសងគម្ សំរារ់ម្ន្តនតីរាជការ

សុីវិេខដ្េទទួេម្រណភារ និងសំរាេរូន ខដ្េបានរំណត្់រាុងឃសចរដីសំឃរចឃេខ ២៤៥សសរ. ចុះនង ៃទី០៥ ខខវិច ឆិកា 

ឆ្នា ំ១៩៨៨ ររស់ព្រុម្ព្រឹរារដ្ឋម្ន្តនតី សដីរីរររឃោេនឃោបាយធានា  រាា រ់រងសងគម្ សំរារ់រម្មភិបាេ រុគគេិរ រម្មរររដ្ឋ 

និវត្តជន និងជនបាត្់រង់សម្ថភាររេរម្ម ។ 

របការ ២. 

ព្ត្ូវបានឧរត្ថម្ភជាងិវកា ឃដ្ើម្បីរួម្ចំខណរ និងជួយដ្េ់ព្គួសារសរម្ន្តនតីរាជការសុីវិេខដ្េ  ទទួេម្រណភារ 

សំរារ់ឃធវើរិធីរុណយតាម្ព្រនរណីរាុងម្មា រ់ៗ ដូ្ចខាងឃព្កាម្ ៖ 

-ទទួេម្រណភារឃដាយជំងឺធម្មតា ចំនួន១ ២០០ ០០០ ឃរៀេ(ម្ួយលាន រីរខសន ឃរៀេ) 

-ទទួេម្រណភាររាុងឃរេរំឃរញឃរសរម្ម ឬ ឃព្ោះថ្នា រ់ការងារ ចំនួន ១ ៥០០ ០០០ឃរៀេ(ម្ួយលាន ព្បាខំសន 

ឃរៀេ) ។ 

របការ ៣. 

ម្ន្តនតីរាជការសុីវិេជាន្តសតីឃភទខដ្េសំរាេរូន និងសំរារេំខហម្មត្ុភារ ព្ត្ូវបានទទួេងវិកាឧរត្ថម្ភរាុងម្មា រ់ៗចំនួន 

៦០០ ០០០ ឃរៀេ(ព្បាមំ្ួយរយពាន់ឃរៀេ) ។ 

របការ ៤. 

ផេព្រឃោជន៍ឃផេងៗឃទៀត្ររស់ម្ន្តនតីរាជការសុីវិេខដ្េទទួេម្រណភារ និងសំរាេរូន នឹងម្មនរំណត្់ឃដាយ 

ខែរ ។ 



 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

ឃធវើឃៅរាជធានីភាំឃរញ នង ៃទី ០៦ ខខ ធា ូឆ្នា ំ ២០០៥ 

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ី
 

 
   ហ៊ុ្ សែ្ 

របការ ៥. 

នីត្ិវិធី និងខរររទននការអនុវត្តឃសចរដីសឃព្ម្ចឃនះ នឹងរំណត្់ឃដាយព្រកាសររស់ព្រសួងសងគម្រិច ច អត្ីត្យុទធជន 

និងយុវនីត្ិសម្បទា និងឃដាយម្មនការរិឃព្ោះឃោរេ់ជាម្ួយព្រុម្ព្រឹរារំខណទំរង់រដ្ឋបាេ ។ 

របការ ៦. 

រដ្ឋម្ន្តនតីទទួេរនទរុទីសដីការគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី រដ្ ឋម្ន្តនតីព្រសួងឃសដ្ឋរិច ច និងហិរញ្ ញវត្ថុ រដ្ ឋម្ន្តនតីព្រសួងសងគម្រិច ច អត្ីត្

យុទធជន និងយុវនីត្ិសម្បទា ព្រធានព្រុម្ព្រឹរារំខណទំរង់រដ្ឋបាេ រដ្ឋឃេខាធិការននរដ្ឋឃេខាធិការម្ុ ខងារសាធារណៈ 

រដ្ឋម្ន្តនតី រដ្ ឋឃេខាធិការ ព្គរ់ព្រសួង សាថ រ័នព្ត្ូវទទួេរនទរុអនុវត្តឃសចរដីសឃព្ម្ចឃនះ តាម្ភាររិច ចឃរៀងខៗលនួ ។ 

របការ ៧. 

ឃសចរដីសឃព្ម្ចឃនះ ម្មនព្រសិទធភារអនុវត្តចារ់រីនង ៃទី០១ ខខម្ររា ឆ្នា ំ២០០៦ ត្ឃៅ ។ 

 

 
                    

 
 
 
 
 
 

 
    
    
 
 

បានយរឃសចរដីជព្ម្មរជូន 

សឃម្ដចនាយររដ្ឋម្ន្តនតី សូម្ឃម្តាត ចុះហត្ថឃេខា

ឧរនាយររដ្ឋម្ន្តនតី រដ្ ឋម្ន្តនតីទទួេរនទរុទីសដីការគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី 

         និងជាព្រធានព្រុម្ព្រឹរារំខណទព្ម្ង់រដ្ឋបាេ 

 

 

  េ៊ខ អាន 

       ក្កនែងទទួល ៖   

- ព្រសួងព្រះររម្រាជវាងំ 

- អគគឃេខាធិការដាឋ នព្រុម្ព្រឹរាធម្មនុញ្ ញ 

- អគគឃេខាធិការដាឋ នព្រឹទធសភា 

- អគគឃេខាធិការដាឋ នរដ្ឋសភា 

- ខុទទកាេ័យសឃម្ដចនាយររដ្ឋម្ន្តនត ី

- អគគឃេខាធិការរាជរដាឋ ភិបាេ 

- អគគសាងការដាឋ នឧត្តម្ព្រុម្ព្រឹរារំខណទំរង់រដ្ ឋ 

- ដូ្ចម្មព្តា ៦ 

- ឯរសារ-កាេរបវត្តិ   

 


