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

 

 

នក / រកត / ០១០៨ / ០៣៩ 

ព្រះរាជព្កឹតយ 

ស្តីរី 

របបស្នតិសុ្ខស្ង្គមស្ព្ាប់មន្តនតីរាជការស្ុីវិល 

យ ើង្ 

ព្រះករុណាព្រះបាទស្យមតចព្រះបរមនាថ នយរាតតម ស្ីហមុនី 

ស្ានភូមិជាតិសាស្នា រកខតខតតិយា យខមរារដ្ឋរាន្តស្ត រុទធនិ្ទ្រា ធរាមហាកសព្ត 

យខមរាជនា ស្មូយហាភាស្ កមពជុឯករាជរដ្ឋបូរណស្នតិ ស្ុភមង្គលា សិ្រីវិបុលា 

យខមរាព្សី្រិរាន្តស្ត ព្រះយៅព្កុង្កមពជុាធិបតី 

 

- បានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ ញននទ្រះរាជាណាចទ្ររម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ទ្រះរាជទ្រឹត្យលលខ នស/ររត្/០៧០៤/១២៤ ចុះនង ៃរី ១៥ ខខររកដា ឆ្នា ំ២០០៤ សតីរីការខត្ង

តាងំរាជរដាឋ ភិបាលននទ្រះរាជាណាចទ្ររម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ទ្រះរាជទ្រម្លលខ ០២/នស/៩៤ ចុះនង ៃរី ២០ ខខររកដា ឆ្នា ំ១៩៩៤ ខដ្លទ្រកាសឲលទ្រើចារ់សតី

រីការលរៀរចំ និងការទ្រទ្រឹត្តលៅននគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី 

- បានទ្រង់យល់ទ្រះរាជទ្រម្លលខ ០៦/នស/៩៤ ចុះនង ៃរី២៦ខខត្ុលា ឆ្នា ំ១៩៩៤ ខដ្លទ្រកាសឲលទ្រើចារ់សតីរី

សហលរខន តិរៈម្ន្តនតីរាជការសុីវិលននទ្រះរាជាណាចទ្ររម្ពុជា 

- បានទ្រង់យល់ទ្រះរាជទ្រម្លលខ នស/ររម្/០១០៥/០០១ ចុះនង ៃរី១៧ ខខម្ររា ឆ្នា ំ២០០៥ 

ខដ្លទ្រកាសឲលទ្រើចារ់សតីរីការរលង កើត្ទ្រសួងសងគម្រិច ច អត្ីត្យុរធជន និងយុវនីត្ិសម្បទា 

- បានទ្រង់យល់ទ្រះរាជទ្រម្លលខ ជស/ររម្/០៦៩៦/០៣ ចុះនង ៃរី១៥ ខខម្ិងុនា ឆ្នា ំ ១៩៩៦ 

ខដ្លទ្រកាសឲលទ្រើចារ់សតីរីលរខន តិរៈរូលៅននសហទ្ាសសាធារណៈ 

- បានទ្រង់យល់ទ្រះរាជទ្រឹត្យលលខ នស/ររត្/១២៩៧/៩១ ចុះនង ៃរី៣១ ខខធា ូឆ្នា ំ១៩៩៧ សតីរីលរខន តិរគត្ិយុត្ត

ននទ្គឹះសាា នសាធារណរដ្ឋបាល 

- បានទ្រង់យល់ទ្រះរាជទ្រឹត្យលលខ នស/ររត្/១២០១/៤៥០ ចុះនង ៃរី០១ ខខធា ូឆ្នា ំ២០០១ សតីរីលរៀវត្សម្ូលដាឋ ន 

និងទ្បារ់រនាា រ់រនសនំនលរៀវត្សររស់ម្ន្តនតីរាជការសុីវិល 



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

 

- បានទ្រង់យល់លសចរតីទ្ការរងគំរូលថ្វា យររស់សលម្តចអគគម្ហាលសនារត្ីលត្លជា ហ៊ុន ខសន នាយររដ្ឋម្ន្តនតីនន

ទ្រះរាជាណាចទ្ររម្ពុជា 

ព្ាស់្បង្គគ ប់ 

ជំរូកទ ី១   

បទបញ្ញតតិទូយៅ 

ាព្ា ១ .- 

ទ្រះរាជទ្រឹត្យលនះ មានលាលលៅរំណត្់រីរររសនតិសុខសងគម្ សាា រ័នអនុវត្ត និងម្ូលនិធិសទ្មារ់ទ្រទ្រង់

រររសនតិសុខសងគម្ សទ្មារ់ម្ន្តនតីរាជការសុីវិល ខដ្លសាិត្លៅលទ្កាម្ររ បបញ្ញត្ិតចារ់ សតីរីសហលរខន តិរៈ ម្ន្តនតីរាជការ 

សុីវិលននទ្រះរាជាណាចទ្ររម្ពុជា។ 

ាព្ា ២ .- 

រររសនតិសុខសងគម្ទ្គរដ្ណតរ់លលើតាវកាលិរ ដូ្ចខាងលទ្កាម្៖ 

- ការចូលនិវត្តន៍ 

- ការបាត្់រង់សម្បទាវិជាា ជីវៈ 

- មាត្ុភារ 

- លទ្ាះថ្វា រ់ការងារ 

- ម្រណភារ និង 

- អារលៅរាុងរនារុ។ 

ាព្ា ៣ .- 

ម្ន្តនតីរាជការសុិវិលជាសមាជិរនន ប.ជ.ស្.។ 

សិរធិវន តននរររសនតិសុខសងគម្ រួម្មានម្ន្តនតីរាជការសុីវិល និវត្តជន ជនបាត្់រង់សម្បទាវិជាា ជីវៈ និង អារលៅ 

រាុងរនារុររស់ជនទំាងលនះ។ 

ជំរូកទ ី២ 

សាា ប័នអនុវតត 

ាព្ា ៤ .- 

ការទ្គរ់ទ្គង និងការផ្តល់រររសនតិសុខសងគម្ ទ្ត្ូវសាិត្លៅលទ្កាម្ ‹លរឡាជាត្ិសនតិសុខសងគម្ សទ្មារ់ម្ន្តនតី 

រាជការសុីវិល› សរលសសកាត្់ថ្វ ‹ប.ជ.ស្.› ខដ្លជាទ្គឹះសាា នសាធារណរដ្ឋបាល ខដ្លទ្ត្ូវបាន រលង កើត្ល ើងលដាយ 

អនុទ្រឹត្យ។ 

 

 



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

 

ាព្ា ៥ .- 

ទ្រសួងសងគម្រិច ច អត្ីត្យុរធជន និងយុវនីត្ិសម្បទា ទ្ត្ូវលរៀរចំរលង កើត្លរឡាជាត្ិសនតិសុខ សងគម្ សទ្មារ់

ម្ន្តនតីរាជការសុីវិល។ 

ជំរូកទ ី៣ 

របបស្នតិសុ្ខស្ង្គម 

ាព្ា ៦ .- 

ម្ន្តនតីរាជការសុីវិលអាចររួលរររសនតិសុខសងគម្បាន លុះទ្តាខត្រំលរញតាម្លរខខណឌ  ដូ្ចបាន ខចងរាុង 

ចារ់សតីរីលរខន តិរៈម្ន្តនតីរាជការសុីវិលននទ្រះរាជាណាចទ្ររម្ពុជា និងទ្រះរាជទ្រឹត្យ សតីរីលរខន តិរៈលដាយខ រននទ្ររខ័ណឌ  

នីម្ួយៗររស់ម្ន្តនតីរាជការសុីវិល។ 

ាព្ា ៧ .- 

សមាជិរ និងសិរធិវន ត ប.ជ.ស្.ទ្ត្ូវបានររួលរី ប.ជ.ស្. នូវរររសនតិសុខសងគម្ ដូ្ចមានខចងរាុង មាទ្តា២ 

ននទ្រះរាជទ្រឹត្យលនះ លៅតាម្រររខដ្លបានរំនត្់លដាយរដ្ឋរនលងម្រ និងខដ្លលៅជា ធរមាន។ការខរខទ្រតាវកាលិរនន 

រររសនតិសុខសងគម្លនះ និងការផ្តល់រខនាម្នូវតាវកាលិដ៏្នរលរៀត្ ទ្ត្ូវ បានរំណត្់លដាយអនុទ្រឹត្យតាម្សំលណើររស់ ទ្រុម្ 

ទ្រឹរាភិបាលនន ប.ជ.ស្.។ 

ជំរូកទ ី៤ 

មូលនិធិស្ព្ាប់ព្ទទង្់របបស្នតិសុ្ខស្ង្គម 

ាព្ា ៨ .- 

ម្ូលនិធិសទ្មារ់ទ្រទ្រង់លលើរររសនតិសុខសងគម្មានទ្រភរម្រ រីងវិការដ្ឋ ទ្បារ់ភាគទាន ររស់ ម្ន្តនតីរាជការ 

សុីវិល និវត្តជន ជនបាត្់រង់សម្បទាវិជាា ជីវៈ និងអារលៅរាុងរនារុររស់ជនទំាងលនះ និងផ្លចំលណញ បានរីការវិនិលោគ 

និងជំនួយម្នុសសធម្៌ រីទ្រភរលផ្សងៗលរៀត្។ 

ាព្ា ៩ .- 

រាជរដាឋ ភិបាល ម្ន្តនតីរាជការសុីវិល និវត្តជន ជនបាត្់រង់សម្បទាវិជាា ជីវៈ និងអារលៅរាុង រនារុររស់ជន 

ទំាងលនះ ទ្ត្ូវមានកាត្រារិច ចរង់ភាគទានសទ្មារ់ ប.ជ.ស្. លៅតាម្អទ្តាភាគទាន លលើលរៀវ ត្ស សរុរ ខដ្លទ្ត្ូវរំណត្់ 

ល ើងលៅរាុងអនុទ្រឹត្យ។ 

ជំរូកទ ី៥ 

អនតរបបញ្ញតតិ 

ាព្ា ១០ .- 

ការទ្គរ់ទ្គង និងការផ្តល់រររសនតិសុខសងគម្ខដ្លលៅជាធរមាន សទ្មារ់ម្ន្តនតីរាជការសុីវិល និវត្តជន ជន 

បាត្់រង់សម្បទាវិជាា ជីវៈ និងអារលៅរាុងរនារុររស់ជនទំាងលនះ ទ្ត្ូវអនុវត្តរហូត្ដ្ល់ ប.ជ.ស្. ដំ្លណើរការ។ 



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

 

ាព្ា ១១ .- 

និលោជរ និងនិលោជិ ត្ ននសហទ្ាសសាធារណៈខដ្លបានរង់ភាគទានជូនរដ្ឋ ទ្ត្ូវរនតអនុវត្តរររ 

សនតិសុខសងគម្ ដូ្ចម្ន្តនតីរាជការសុីវិលរហូត្ដ្ល់មានរររបញ្ញត្ិតង មី។ 

ជំរូកទ ី៦ 

អវសានបបញ្ញតតិ 

ាព្ា ១២ .- 

រររបញ្ញត្តិទំាងឡាយណាខដ្លផ្ាយុនឹងទ្រះរាជទ្រឹត្យលនះ ទ្ត្ូវរុរជានិរាររណ៍។ 

ាព្ា ១៣ .- 

សលម្តចអគគម្ហាលសនារត្ីលត្លជា ហ៊ុន ខសន នាយររដ្ឋម្ន្តនតីននទ្រះរាជាណាចទ្ររម្ពុជា ទ្ត្ូវ អនុវត្តឲ 

បានសរក្មចនូវទ្រះរាជទ្រឹត្យលនះចារ់រីនង ៃឡាយទ្រះហសតលលខាត្លៅ។ 

 

លធាើលៅទ្រះររម្រាជវាងំ រាជធានីភាំលរញ, នង ៃរី ១២ ខខម្ររា ឆ្នា ំ ២០០៨ 

ព្រះហស្តយលខា និង្ ព្រះរាជលញ្ឆករ  

នយរាតតម ស្ីហមុន ី                  

 

 

 

បាន កយស្ចកតីព្កាបបង្គំទូលថ្វា  ព្រះមហាកសព្ត 

ស្ូមឡា ព្រះហស្តយលខា 

នា ករដ្ឋមន្តនតី 

ហតាយលខា 

ស្យមតចអគ្គមហាយស្នាបតីយតជា ហ៊ុន សស្ន  

រេខ្ : ៥៥ ច.េ 

ដ ើម្បីចម្លងចចក 

រាជ្ធានីភ្នំរេញ, ថ្ង ៃទី ២២ ណខ្ មររា ឆ្នន ំ ២០០៨ 

អគ្គដេខាធិការរងរាជរដ្ឋា ភិបាេ 

ហត្ថដេខា 

ឃុន ជិនដកន 


