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េសច��សេ្រមច 

ស��ព� 

ការបេង��តគណៈកមា� ធ�ការដ�កនំាការងារែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហ�រ��វត�ុសាធារណៈ 

3 
រាជរដា� �បាល 

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

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

តា�ងំរជរដ� ភិបា�ល ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ១៩៩៤ ែដល្របកា�សឲេ្រប�ច្បោប ់

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

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៦៩/១៨ ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ តុលា� ឆា�� ំ ១៩៩៦ ែដល្របកា�សឲេ្រប� 

ច្បោបស់�ពីីកា�របេង ��ត្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ១៣៥ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី ២១ ែខ ក��  ឆា�� ំ ២០០៧ ស�ពីកីា�រែកស្រម�លកា�រ 

េរៀបចំ និង្រប្រពតឹ�េ�ៃនគណៈកមា�� ធិកា�រេគា�លនេយបា�យេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� 

− េយងតា�មត្រម�វកា�រចា�បំា�ច់របស់គណៈកមា�� ធិកា�រេគា�លនេយបា�យេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� 
 

សេ្រមច 

្របកា� ១.− 

បេង ��ត “គណៈបមា�� ធ�កា�ជដឹបនកំា�ជងជែបទ្រាងក់ា�ជ្រគប្់រគងហ�ជ��វត�លសា�ធា�ជណៈ” េ�កា�តថ់ “គហស” 

ែដលមា�នភា�រកិច �ដឹកនេំរៀបចំ ស្រមបស្រម�លកា�រអនុវត� និងតា�មដន្រត�តពិនិត្យកា�រអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់កា�រ្រគប ់



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 

 

្រគងហិរ� �វត��សា�ធា�រណៈរបសរ់ជរដ� ភិបា�ល ្រពមទំា�ងមា�នភា�រកិច �ស្រមបស្រម�លកិច �សហ្របតិបត�ិកា�រជមយួនឹង 

ៃដគូអភវិឌ្ឍន៍ែដលមា�នកា�រពា�ក់ព័ន �។  

្របកា� ២.−  

 “គហស” មា�នសមា�សភា�ពដូចខាងេ្រកា�មៈ 

១- រដ�េលខាធិកា�រៃន្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត��               ្របធា�ន 

២- េទសា�ភិបា�លរងៃនធនគា�រជតៃិនកម��ជ               អនុ្របធា�ន 

៣- អគ�េលខាធិកា�ររងៃន្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម��ជ និងជអគ�េលខាធិកា�រ 

 ៃនគណៈកមា�� ធកិា�រនីតិសម្បទា� និងអភិវឌ្ឍន៍កម��ជ             អនុ្របធា�ន 

៤- អគ�េលខាធិកា�រ្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត��              អនុ្របធា�ន្របចា�កំា�រ 

៥-តំណងរបស់្រគប់្រកសងួ-សា�� ប័នៃនរជរដ� ភបិា�ល ថ� ក់អគ�េលខាធិកា�រ  

ឬអគ�នយកទទលួបន��កហិរ� �វត��                     សមា�ជិក 

្របកា�ជ ៣.−  

 “គហស” មា�នេលខាធកិា�រដ� នអចិៃ�ន�យ៍មយួរបស់ខ��ន េ�្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត��ស្រមា�បជ់ជំនួយកា�រ

េ�ក��ងកា�របេំពញកា�រងរ។ េលខាធកិា�រដ� ន េនះ្រត�វបេង ��តេដយ្របកា�សរបស់រដ�ម�ន�ី្រកសងួេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� 

និងជ្របធា�នគណៈកមា�� ធិកា�រេគា�លនេយបា�យេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� តា�មសំេណ�របស់្របធា�ន “គហស” ។ 

្របកា�ជ ៤.− 

េដ�ម្ីបធា�ន្របសទិ�ភា�ពៃនកា�រេរៀបចំ កា�រស្រមបស្រម�លអនុវត� និងកា�រតា�មដន្រត�តពិនិត្យកា�រអនុវត�កម�វ�ធែីក 

ទ្រមងក់ា�រ្រគប់្រគងហិរ� �វត��សា�ធា�រណៈ េ�ក��ង្រកបខណ�ៃនេបសកកម� និងភា�រកិច �របស់ “គហស” ដូចមា�នែចងក��ង 

្របកា�រ១ ខាងេល� ្រគប់្រកសងួ-សា�� ប័នែដលមា�នកា�រពា�ក់ព័ន �្រត�វេរៀបចំបេង ��ត “្របលាកា�ជងជែបទ្រាងក់ា�ជ្រគប្់រគង 

ហ�ជ��វត�លសា�ធា�ជណៈ ” មយួេ�ក��ង្រកសងួ-សា�� ប័នរបសខ់��ន។ ្រក�មកា�រងរេនះ ្រត�វស�ិតេ�េ្រកា�មកា�រដឹកនផំ� ល ់

របស់ម�ន�ីតំណងៃន្រកសួង-សា�� ប័នពា�ក់ព័ន � ែដលជសមា�ជិកេ�ក��ង “គហស”។ រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច � និង 

ហិរ��វត��្រត�វេចញេសចក�ីែណនសំ�ពីកីា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�ៃន្រក�មកា�រងរេនះ ជនូដល់្រគប់្រកសងួ-សា�� ប័ន 

ពា�ក់ព័ន �តា�មសំេណ�របស ់ “គហស”។ េដយែឡក ្រកសួងេសដ�កិច �និង ហិរ��វត�� ្រត�វបេង ��ត “គណៈបា�កា�ជ

ែបទ្រាងក់ា�ជ្រគប្់រគងហ�ជ��វត�លសា�ធា�ជណៈ” មួយ ែដលស�តិេ�េ្រកា�មកា�រដឹកនផំ� ល់របស់្របធា�ន “គហស” 

េដ�ម្ីបស្រមបស្រម�លកា�រេរៀបចំ កា�រអនុវត� និងកា�រតា�មដន្រត�តពិនិត្យកា�រអនុវត�កម� វ�ធីែកទ្រមងក់ា�រ្រគប្់រគង

ហិរ� �វត�� សា�ធា�រណៈេ�ក��ង្រកបខណ�ៃនសមត�កិច �ផ� ល់របស់្រកសួង។ 

្របកា�ជ ៥.− 

− “គហស” មា�នសទិ�អិេ���ញម�ន�ីេផ្សងេទៀតៃន្រកសួង-សា�� ប័នពា�ក់ព័ន �មកចូលរួម្របជុំក��ងករណចីា�បំា�ច់។ 

− “គហស” មា�នសទិ�ិអេ���ញតណំងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ តំណងវ�សយ័ឯកជន និងតំណងសង�មសុីវ�លឲចូលរួម 

្របជុំក��ងឋា�នៈជសមា�ជិក ឬជអ�កសេង�តកា�រណ ៍្រសបេ�តា�មត្រម�វកា�រចា�បំា�ច់ៃនកា�រងរ។ 



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 

 

្របកា�ជ ៦.− 

− “គហស” េធ��កា�រតា�មកា�រអេ���ញរបស់្របធា�ន 

− “គហស” េ្រប�្របា�ស់្រតា�របស់្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត��។ 

្របកា�ជ ៧.− 

បទប្ប��ត�ិទំា�ងឡយណែដលមា�នខ�ឹមសា�រផ��យនឹងេសចក�សីេ្រមចេនះ ្រត�វចា�តទ់ុកជនិរករណ៍។ 

្របកា�ជ ៨.−  

 រដ�ម�ន�្ីរកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� ្របធា�នឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោេសដ�កិច �ជត ិ និង្រគប់្របធា�នសា�� ប័នែដលមា�ន 

កា�រពា�ក់ព័ន � មា�នភា�រកិច �អនុវត�េសចក�ីស្រមច េនះចា�បព់ៃីថ �ចុះហត�េលខាតេ�។ 

 

  
 

 

 

 

 

  

បែន�ងទទួិ ៈ 

−  ្រកសួង្រពះបរមរជវងំ 

−  អគ�េលខាធិកា�រដ� ន្រពឹទ�សភា� 

−  អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

−  អគ�េលខាធិកា�ររជរដ� ភិបា�ល 

−  ខុទ�កា�ល័យសេម�ចអគ�មហា�េសនបតីេតេជនយករដ�ម�ន � ី

−  ខុទ�កា�ល័យ ឧបនយករដ�ម�ន �ី 

− ដូច្របកា�រ ៨ “េដ�ម្បីអនុវត�” 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

 

  

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី៣០ ែខ តលុា�  ឆា�� ំ ២០០៧ 

នយបជដដា�ន� ី

 

   

 សេា�ចអគ�ាហា�េសនបតីេតេកហ៊ុន ែសន 

 

 

 

 

 


