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្រ�កាស 

ស��ព� 

ការេរៀបចំ ន�ង ការ្រ�្រព�ត�េ� 

ៃននាយកដា� នប��ត�កម� ន�ងវាយតៃម�ទទលួសា� ល ់

3 
រដ�ម�ន��្រកសងួឧស�ហកម� ែរ ៉ន�ងថាមពល 

 

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

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះៃថ �ទ ី២៥ ែខ ក��  ឆា�� ំ ២០០៨ ស�ពីីកា�រែតង 

តា�ងំរជរដ� ភិបា�លៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ  

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៥ ចុះៃថ �ទ ី២៤  ែខ មករ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ែដល្របកា�ស 

ឲេ្រប�ច្បោប់ស�ពីកីា�របេង ��ត្រកសួងឧស្សោហកម�ែរ� និងថមពល ។ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០៦០៧/០១៣ ចុះៃថ �ទ ី២៤  ែខ មិថុន ឆា�� ំ ២០០៧ ែដល្របកា�ស 

ឲេ្រប�ច្បោប់ស�ពីសី�ងដ់រកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ៣៥ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី ២៦ ែខ េមសា� ឆា�� ំ ១៩៩៩ ស�ីពកីា�រេរៀបចំ និងកា�រ 

្រប្រពឹត�េ�របស់្រកសួងឧស្សោហកម�ែរ� និងថមពល 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ៦២ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី០៤  ែខ មិថុន ឆា�� ំ ២០០៨ ស�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ 

្រប្រពឹត�េ�ៃនវ�ទ្យោសា�� នស�ងដ់រកម��ជ 

− ពិនិត្យសណំមូពរចា�បំា�ច់របស់្រកសួង។ 
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សេ្រមច 
 

្របកា�រ ១.−  

នយកដ� នប��ត�កម� និងវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់ ស�តិេ្រកា�មកា�រ្រគប់្រគងរបស់វ�ទ្យោសា�� នស�ងដ់រកម��ជ និង 

មា�នភា�រកិច �ដូចតេ�ៈ 

− េរៀបចំបេង ��តស�� ស�ងដ់រកម��ជ 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�បក់ា�រចុះប��ីផលតិផលេ្រប�ស�� ស�ងដ់រកម��ជតា�មកា�រេស��សុ ំ

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�ប់កា�រេចញឣជ� បណ័�ប�� ក់ផលិតផលតា�មកា�រេស��សុ ំ

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�ប់កា�រចុះប�� ី និងេចញទដិ� កា�រចំេពា�ះបុគ�ល ឬអង�ភា�ពណមយួែដលមា�ន 

 បំណងផ្សព�ផ្សោយពា�ណិជ �កម�អពំកីា�រទទួលបា�នវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន �្រគប់្រគងណមយួេល�កែលងែត 

 ផលិតផលឱសថ បរ�កា�� រេពទ្យ និងេ្រគ�ងសំឣង 

− េរៀបចំ និង្រគប់្រគងស�ង់ដរ និងប�� ក់មខុស��  និង/ឬស�ងដ់រេ្រប�្របា�ស់សា�រធា�តុគមីីក��ងវ�សយ័ 

 ឧស្សោហកម�តា�មកា�រេស��សុ ំ

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�ប់កា�រេចញលិខតិប�� ក់ទំនិញនចូំល ចំេពា�ះផលតិផលែដល្រត�វអនុេលា�ម 

 តា�មប��ត�បិេច �កេទស ឬស�ង់ដរប��  តា�មត្រម�វកា�ររបសស់មត�កិច �ពា�ក់ព័ន � និងតា�មកា�រេស��សុ ំ 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ង ឬកិច �សន្យោពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រេ្រប�ឣជ� បណ័� 

−  ចុះេធ��អធកិា�រកិច � តា�មកា�រកំណត់ដូចមា�នែចងក��ងមា�្រតា� ៧ និងមា�្រតា� ៨ ៃនច្បោបស់�ពីីស�ងដ់រកម��ជ 

−  េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�ប់កា�រពន្យោេពល កា�រព្យ�រទុក កា�រដកហូត និងកា�រលុបេចា�លឣជ� ប័ណ� 

− ជំរុញឲផលិតផលមា�នកា�រេ្រប�្របា�សស់�ង់ដរ និងមា�នកា�រ្រប្រពតឹ�េ�្របកបេដយ្របសទិ�ភា�ព ្រពមទំា�ង 

 ជំរុញកា�រ្របកួត្របែជង្រតមឹ្រត�វេ�ក��ងកា�រេធ��ពា�ណិជ �កម�  

− េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណន ំនិងផ �ល់េយបល់ក��ងកា�រកំណត់ស�ងដ់រប��  ឬប��ត�ិបេច �កេទស 

− សិក្សោ ្រសា�វ្រជវ និងផ្សព�ផ្សោយអពំផីលតិផល ទំនិញ សមា�� រៈែដលមា�នភា�ពេ្រគា�ះថ� ក់ដល់សខុភា�ព 

 សុវត�ិភា�ព បរ�សា�� ន និង្រទព្យសម្បត�ិសង �ម េដយសហកា�រជមយួសមត�កិច �ពា�ក់ព័ន � 

− ចូលរួមក��ងកា�រអនុវត�កិច �្រពមេ្រព�ងពា�ក់ព័ន �ជមយួអង�ភា�ពប��ត�កម�អន�រជត ិ តំបន់ និង្របេទសជ 

 សមា�ជិកអង�កា�រពា�ណជិ �កម�ពិភពេលា�ក និងអង�កា�រអន�រជតិននេដយសហកា�រជមយួ្រកសួង-សា�� ប័ន 

 ពា�ក់ព័ន � 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�ប់េចញវ��� បនប្រតវយតៃម�ទទលួសា�� ល ់ ឬ វ��� បនប្រតចុះប��ីអង �ភា�ព 

 វយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម មន�ីរពិេសា�ធន៍េធ��េតស� ឬ្រកិតខា� ត អង�ភា�ពបណ�� ះបណ� លស្រមា�ប់កា�រវយតៃម� 

 ភា�ពអនុេលា�ម និងបុគ�លណមយួែដលមា�នលក�ណសម្បត�ិេដ�ម្ីបវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម 

− មិន្រត�វបា�នអនុ�� តឲេធ��កា�រវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់ ចំេពា�ះអង�ភា�ពវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និងមន�ីរ 

 ពិេសា�ធន៍ែដលេ�ចំណះុវ�ទ្យោសា�� នេឡ�យ 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ង ឬកិច �សន្យោរបស់អង�ភា�ពវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម មន�ីរពិេសា�ធន៍េធ��េតស� ឬ្រកិត 



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 

 

ខា� ត អង�ភា�ពបណ�� ះបណ� លស្រមា�បក់ា�រវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និងបុគ�លណមយួែដលមា�នលក�ណ 

សម្បត� ិ េដ�ម្ីបវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�មពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រអនុវត�តា�មកា�រត្រម�វៃន្របព័ន �េចញ វ��� បនប្រត 

វយតៃម�ទទួលសា�� ល ់ឬ វ��� បនប្រតចុះប�� ី

− េធ��សវនកម�ក��ងអង�ភា�ពវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម មន�ីរពិេសា�ធន៍េធ��េតស� ឬ្រកិតខា� តអង�ភា�ពបណ�� ះបណ� ល  

ស្រមា�បក់ា�រវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និងបុគ�លណមយួែដលមា�នលក�ណ សម្បត� ិេដ�ម្ីបវយតៃម�ភា�ព  

− អនុេលា�ម ែដលស�ិតេ�េ្រ�្រកបខ័ណ� របស់វ�ទ្យោសា�� ន និងែដលបា�នេស��សុ ំនិងែដលបា�នទទលួ 

 វ��� បនប្រតវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់ឬ វ��� បនប្រតចុះប�� ី

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធីស្រមា�ប់កា�រពន្យោេពល កា�រព្យ�រទកុ កា�រដកហូត និងកា�រលុបេចា�លវ��� បនប្រត 

 វយតៃម�ទទួលសា�� ល ់ឬ វ��� បនប្រតចុះប�� ី

− ចូលរួមសហកា�រជមយួសមា�គមេ្រ�្របេទស អង�កា�រពា�ណជិ �កម�ពិភពេលា�ក និងអង�កា�រអន�រជតិនន 

 ក��ងកា�រវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់និងចុះប�� ីនិងេរៀបចំអនុវត�កិច �្រពមេ្រព�ងនន 

− ទទួលអនុវត�ភា�រកិច �េផ្សងៗេទៀតែដល្របធា�នវ�ទ្យោសា�� ន្របគលជ់ូន។ 

្របកា�រ២.−  

នយកដ� នប��ត�កម� និងវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់ ដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប និងអមេដយអនុ្របធា�ន 

មយួចំនួនជជំនួយកា�រ តា�មកា�រចា�បំា�ច់។ 

្របកា�រ៣.−  

នយកដ� នប��ត�កម� និងវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់មា�នរចនសម�័ន �ដូចតេ�ៈ 

 ១- កា�រ�យល័យរដ�បា�ល 

 ២- កា�រ�យល័យប��ត�កម� 

 ៣- កា�រ�យល័យ្រគប់្រគងសា�រធា�តុគមី ី

 ៤- កា�រ�យល័យអធកិា�រកិច �  

 ៥- កា�រ�យល័យវ��� បនប្រតវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់និងកា�រចុះប�� ី

 កា�រ�យល័យនិមយួៗ ដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប និងអមេដយអនុ្របធា�នមយួចំនួនជជំនួយកា�រ តា�មកា�រ 

ចា�បំា�ច់។  

 អង�កា�រេលខរបស ់ប��ត�កម� និងវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់ជឧបសម�័ន �ៃន្របកា�សេនះ ។ 

្របកា�រ៤.−  

អពំីតនួទ ីនិងភា�រកិច �របស់កា�រ�យលយ័និមយួៗ: 

  

 ១- កា�រ�យល័យរដ�បា�ល: 

 តួនទីៈ  

 កា�រ�យល័យរដ�បា�ល ជេសនធិកា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងររដ�បា�ល បូកសរុបសកម�ភា�ព 

កា�រ ងរែដលនយកដ� នបា�នអនុវត�។  



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 

 

 ភា�រកចិ �ៈ 

− កា�រងរ្រគប់្រគងលិខតិេចញ-ចូល និងប���នលិខតិ 

− េរៀបចំកម�វ�ធកីា�រងរ្របចា�ៃំថ �របស់នយកដ� ន 

− េរៀបចំេធ��បដិសណ� រកិច �ក��ងនយកដ� ន 

− ្រគប់្រគងប��វីត�មា�ន-អវត�មា�ន 

− ្រគប់្រគងចលន្រទព្យ និងអចលន្រទព្យ ឯកសា�រ និងកា�រងរបណ� លយ័របស់នយកដ� ន 

− េរៀបចំែផនកា�រកា�រងរេដយសហកា�រជមយួកា�រ�យលយ័េផ្សងេទៀតក��ងនយកដ� នេល�កា�រងរបណ�� ះ

បណ� ល 

− វយតៃម�កា�រអនុវត�កា�រងររបស់កា�រ�យលយ័នីមយួៗចំណះុនយកដ� ន 

− េល�កគេ្រមា�ងចំណយរដ�បា�ល្របចា�ឆំា�� ំរបស់នយកដ� ន 

− េធ��របា�យកា�រណ៍បូកសរុបកា�រងររបស់នយកដ� ន 

− េរៀបចំទីកែន�ង និងឯកសា�រស្រមា�ប្់រគបក់ា�រងរ្របជុ ំ

− េរៀបចំេធ��ប��ីកត់្រតា�លម�តិអពំីវ��� បនប្រតវយតៃម�ទទួលសា�� ល ់ ឬ វ��� បនប្រតចុះប��ទំីា�ងឡយ 

ែដលបា�នេរៀបចំេដយនយកដ� ន ។ 

 ២- កា�រ�យល័យប��ត�កម�: 

 តួនទីៈ  

 កា�រ�យល័យប��ត�កម� ជអង�ភា�ពេសនធកិា�រជំនួយកា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរេរៀបចំប��ត� ិ

និងបទប្ប��ត� ិបេច �កេទសពា�ក់ព័ន �នឹងស�ង់ដរូបនីយកម�។  

 ភា�រកចិ �ៈ 

− េរៀបចំបេង ��តស�� ស�ងដ់រកម��ជ ស្រមា�ប់ផលិតផល ឬទំនិញ ឬស្រមា�ប់ផលតិកម� ែខ្សសង� ក់ផលិត 

កម� កា�រែកៃឆ� ឬ្រប្រពឹត�ិកម�េល�ផលិតផល ឬទំនិញ ឬេសវកម� ឬស្រមា�ប់្របព័ន �ណមយួ 

− ជំរុញឲផលិតផលមា�នកា�រេ្រប�្របា�សស់�� ស�ងដ់រ និងមា�នកា�រ្រប្រពតឹ�េ�្របកបេដយ្របសទិ�ភា�ព 

្រពមទំា�ងជំរុញកា�រ្របកួត្របែជង្រតឹម្រត�វេ�ក��ងកា�រេធ��ពា�ណជិ �កម� 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធ ីស្រមា�ប់កា�រចុះប��ីផលតិផលេ្រប�ស�� ស�ងដ់រកម��ជ  

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធ ីស្រមា�ប់កា�រេចញឣជ� បណ័�ប�� ក់កា�រចុះប��ីផលិតផល 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ង ឬកិច �សន្យោពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រេ្រប�ឣជ� បណ័� 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធីស្រមា�ប់កា�រពន្យោរេពល កា�រព្យ�រទកុ កា�រដកហូត និងកា�រលុបេចា�លឣជ�  

ប័ណ� 

− តា�មដន និងអេង �តេល�កា�រេ្រប�្របា�សឣ់ជ� ប័ណ� 

− េរៀបចំ្របកា�សរួមរបស់្រកសួងឧស្សោហកម�ែរ� និងថមពល និង្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត��េដ�ម្ីប    

កំណត់កា�របង់កៃ្រមក��ងកា�រេស��សុំឣជ� ប័ណ� 



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 

 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធ ីស្រមា�ប់កា�រចុះប�� ីនិងេចញទិដ� កា�រចំេពា�ះបុគ�ល ឬអង�ភា�ពណមយួែដល 

មា�នបំណងផ្សព�ផ្សោយពា�ណិជ �កម�អពំកីា�រទទួលបា�នវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន �្រគប់្រគងណមយួ 

− សិក្សោ និង្រសា�វ្រជវអពំីផលតិផល ទំនិញ សមា�� រៈ ែដលមា�នភា�ពេ្រគា�ះថ� ក់ដលស់ុខភា�ព សុវត�ិភា�ព 

បរ�សា�� ន និង្រទព្យសម្បត�សិង �មេដយសហកា�រជមយួសមត�កិច �ពា�ក់ព័ន � 

− េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ែណន ំនិងផ �ល់េយបល់ក��ងកា�រកំណត់ស�ងដ់រប��  ឬប��ត�ិបេច �កេទស 

− ទទួលបន��កស្រមបស្រម�លកា�រងរ្រគប់្រគងហា�និភយ័របស់្រកសួង 

− ចូលរួមក��ងកា�រអនុវត�កិច �្រពមេ្រព�ងពា�ក់ព័ន �ជមយួអង�ភា�ពប��ត�កម�អន�រជត ិ តំបន់ និង្របេទសជ 

សមា�ជិក អង�កា�រពា�ណិជ �កម�ពិភពេលា�ក និងអង�កា�រអន�រជតិនន េដយសហកា�រជមយួ្រកសួង-

សា�� ប័នពា�ក់ព័ន � 

− តា�មដន និងអេង �តេល�កា�រេ្រប�្របា�សស់�� ស�ងដ់រកម��ជ 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធ ីស្រមា�ប់កា�រេចញលិខតិប�� ក់ទំនិញនចូំល ចំេពា�ះផលតិផលែដល្រត�វអនុ- 

េលា�មតា�មប��ត�បិេច �កេទស ឬតា�មស�ងដ់រប��  តា�មត្រម�វកា�ររបស់សមត�កិច �ពា�ក់ព័ន �។ 

 ៣- កា�រ�យល័យ្រគប្់រគងសា�រធា�តុគីមី: 

 តួនទីៈ  

 កា�រ�យល័យ្រគប់្រគងសា�រធា�តគុីម ីជអង�ភា�ពេសនធកិា�រជំនួយឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរ្រគប ់ 

 ្រគងសា�រធា�តុគមី។ី 

 ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំេគា�លនេយបា�យ និងយទុ�សា��ស�្រគប់្រគងសា�រធា�តុគមី ី

− េរៀបចំេគា�លកា�រណ៍ក��ងកា�រ្រគប់្រគង និងេ្រប�្របា�ស់សា�រធា�តុគមីី 

− ្រគប់្រគងកា�រអនុវត�ក��ងកា�រេ្រប�សា�� កស�� សា�រធា�តុគមី ី

− េរៀបចំកា�រប�� ក់មុខស��  និងស�ងដ់រេ្រប�្របា�ស់សា�រធា�តុគមីកី��ងវ�សយ័ឧស្សោហកម� 

− េរៀបចំ និង្រគប់្រគងស�ងដ់រសា�រេ្រប�្របា�ស់សា�រធា�តគុីមីក��ងវ�សយ័ឧស្សោហកម� 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធីចុះប��ីសា�រធា�តុគីមីែដលផលិត និងេ្រប�្របា�ស់ក��ង្រស�ក នចូំល និងនេំចញ 

− ទទួលបន��កស្រមបស្រម�លកា�រងរេ្រគ�ងេញ�នរបស្់រកសួង 

− ចូលរួមសហកា�រជមយួសា�� ប័នពា�ក់ព័ន �ក��ងកា�រទប់សា�� តក់ា�របែង �សា�រធា�តុគីមពីជីំនួញ្រតមឹ្រត�វ្រសប 

ច្បោបយ់កេ�េ្រប�្របា�ស់ក��ងសកម�ភា�ពខុសច្បោប ់(កា�របំពុលបរ�សា�� ន កា�រផលិតេ្រគ�ងេញ�ន កា�របេ្រម� 

សកម�ភា�ពេភវរកម� កា�រផលិតឣវុធគមី ីជីវសា��ស�។ ល។ 

 ៤- កា�រ�យល័យអធកិា�រកិច�: 

 តួនទីៈ  

 កា�រ�យល័យអធិកា�រកិច � ជអង�ភា�ពេសនធិកា�រជំនួយឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរចុះេធ��អធិកា�រ 

កិច �តា�មកា�រកំណត់ដូចមា�នែចងក��ងច្បោបស់�ពីីស�ង់ដរកម��ជ។  

  



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 

 

ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�បក់ា�រេធ��អធកិា�រកិច � ្រសបតា�មច្បោបស់�សី�ងដ់រកម��ជ 

− ពិនិត្យ និងយកគំរូផលតិផល ឬទំនិញ ឬសមា�� រៈ ឬសា�រធា�តុែដលបា�នេ្រប�្របា�ស ់ឬែដលសង្័សយថនឹង 

យកមកេ្រប�្របា�ស់ក��ងកម�ន �សា�ល 

− េប�កប��ប ់ឬកុងតឺន័រែដលមា�នផ��ក ឬសង្័សយថមា�នផ��កផលតិផលឬទំនិញ ឬសមា�� រៈ ឬ សា�រធា�ត ុ

ចំេពា�ះផលតិផល ឬទំនិញៈ 

• ែដលេស��សុំឣជ� ប័ណ� ឬ 

• ែដលមា�នឣជ� ប័ណ�េហ�យ ែតសង្័សយថបា�នផលិត ឬបា�នែកៃឆ�ក��ងផលតិកម�ែដលមិន 

អនុេលា�មតា�មស�ងដ់រពា�ក់ព័ន � ឬ 

• ែដលត្រម�វឲអនុេលា�មតា�មស�ង់ដរប��  

− ចុះេធ��អធិកា�រកិច �តា�ម្រក�មហ៊ុន ែដលមា�នេ្រប�ពា�ក្យស�ងដ់រកម��ជ ឬអក្សរកា�ត ់ISC 

− ចុះេធ��អធិកា�រកិច �តា�ម្រក�មហ៊ុន ែដលផ្សព�ផ្សោយពា�ណិជ �កម�អពំីកា�រទទលួវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន � 

ណមយួ 

− ចុះេធ��អធិកា�រកិច � និង្រសា�វ្រជវអពំផីលតិផលែដលមា�នេ្រគា�ះថ� ក់ដល់សខុភា�ពមនុស្ស សត� និង 

បរ�សា�� ន 

− ចូលរួមសហកា�រជមយួសា�� ប័នពា�ក់ព័ន �ននក��ងកា�រេធ��អធកិា�រកិច �េល�កា�រងរពា�ក់ព័ន � 

− េ្រជ�សេរ�សបុគ�លិកែដលមា�នសមត�ភា�ពក��ងនយកដ� ន េដ�ម្ីបេស��សុំចា�តត់ា�ងំពី្របធា�នវ�ទ្យោសា�� នឲ 

បំេពញកា�រងរជអធិកា�រតា�មច្បោបស់�ពីីស�ង់ដរកម��ជ 

− េ្រជ�សេរ�សបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដលមា�នសមត�ភា�ព េដ�ម្ីបេស��សុំចា�តត់ា�ងំពី្របធា�នវ�ទ្យោសា�� នឲបំេពញ 

កា�រងរជអធិកា�រតា�មច្បោបស់�ពីសី�ងដ់រកម��ជ 

− រក្សោទុកឲបា�នសម្រសបតា�មបេច �កេទសនូវគំរូផលតិផល ឬទំនិញ ឬសមា�� រៈ ឬសា�រធា�តុែដលបា�នេ្រប� 

្របា�ស ់ ឬសង្័សយថនឹងយកមកេ្រប�្របា�សក់��ងកម�ន �សា�លែដលបា�នយកមកេដយអធិកា�រ េដ�ម្ីបេធ��កា�រ 

ពិេសា�ធន៍ 

− ្រគប់្រគង និងពិនិត្យឯកសា�រែដលអធិកា�របា�ន្របមូល និងេធ��កា�រវយតៃម�េល�លទ�ផលៃនកា�រេធ�� 

អធិកា�រកិច �េដ�ម្ីបជូនថ� ក់ដឹកនពំិនិត្យ និងសេ្រមច  

− េរៀបចំមន�ីរពិេសា�ធន៍ស្រមា�ប់េធ��េតស�ជបឋម 

− រក្សោនូវកា�រសមា�� ត់រល់ឯកសា�រ និងលទ�ផលៃនកា�រវ�ភា�គេផ្សងៗេទៀតែដលទទួលបា�នពកីា�រេធ��អធកិា�រ 

កិច �។ 

 ៥- កា�រ�យល័យវ��� បនប្រតវយតៃម�ទទួលសា�� ល់ និងកា�រចុះប�� :ី 

 តួនទីៈ 

 កា�រ�យល័យ វ��� បនប្រតទទលួសា�� ល ់ និងកា�រចុះប�� ី ជអង�ភា�ពេសនធកិា�រជំនួយកា�រឲថ� ក់ដឹកន ំ

នយកដ� នេល�កា�រងរេចញវ��� បនប្រតវយតៃម�ទទួលសា�� ល់ ឬចុះវ��� បនប្រតចុះប��។ី  



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 

 

កែន�ងទទលួៈ 

− ទីស�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន � ី

− ្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� 

− រដ �េលខាធិកា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ 

− ្រក�ម្របឹក្សោកំែណទំរង់រដ �បា�ល 

 “េដ�ម្បីជូន្រជប” 

− ្រគប់នយកដ� នេសនធិកា�រ្រកសួង 

− ្រគប់មន�ីរឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពលរជធា�នី-េខត� 

 “េដ�ម្បី្រជបជព័តម៌ា�ន” 

− ដូច្របកា�រ ៦ “េដ�ម្បីអនុវត�” 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�ប់េចញវ��� បនប្រតវយតៃម�ទទលួសា�� លឬ់ វ��� បនប្រតចុះប��ីអង �- 

ភា�ព  វយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម មន�ីរពិេសា�ធន៍េធ��េតស� ឬ្រកិតខា� ត អង�ភា�ពបណ�� ះបណ� លស្រមា�ប់កា�រ 

វយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម បុគ�លណមយួែដលមា�នលក�ណសម្បត�ិេដ�ម្ីបវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និង 

េសវកម�នន េល�កែលងែតអង�ភា�ពវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និងមន�ីរពិេសា�ធន៍ែដលេ�ចំណះុវ�ទ្យោ 

សា�� ន 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ង ឬកិច �សន្យោរបស់អង�ភា�ពវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម មន�ីរពិេសា�ធន៍េធ��េតស�� ឬ 

្រកិតខា� ត អង�ភា�ពបណ�� ះបណ� លស្រមា�ប់កា�រវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និងបុគ�លណមយួែដលមា�ន 

លក�ណសម្បត� ិ េដ�ម្ីបវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និងេសវកម�ននពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រអនុវត�តា�មកា�រត្រម�វ 

ៃន្របព័ន �េចញវ��� បនប្រត។ 

្របកា�រ៥.− 

រល់្របកា�ស និងេសចក�ីសេ្រមចទំា�ងឡយណ ែដលមា�នន័យផ��យនឹងខ�ឹមសា�រៃន្របកា�សេនះ ្រត�វចា�ត ់

ទុកជនិរករណ៍។ 

្របកា�រ៦.− 

អគា�� ធិកា�រៃនអគា�� ធកិា�រដ� ន ្របធា�នវ�ទ្យោសា�� នស�ងដ់រកម��ជ អគ�នយក្រគប់នយកដ� ន នយក 

ខុទ�កា�លយ័ ្របធា�ននយកដ� នរដ�បា�ល ្របធា�ននយកដ� នបុគ�លិក ្របធា�ននយកដ� នគណេនយ្យ និងហិរ� �វត�� 

និង្របធា�ននយកដ� នអភវិឌ្ឍស�ងដ់រ បណ�� ះបណ� ល និងពេិ្រគា�ះេយបល ់ មា�នភា�រកិច �អនុវត�ក��ង្រកបខណ័�  

សមត�កិច �េរៀងៗខ��ន តា�ម្របកា�សេនះ ។ 

្របកា�រ៧.− 

្របកា�សេនះ មា�ន្របសទិ�ភា�ពអនុវត�ចា�បព់ៃីថ �ចុះហត�េលខាេនះតេ� ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី១៩ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ២០០៩ 

រដ�ម�ន�ី 

 

សុ៊យ ែសម 

 



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 

 

អង�ការេលខរបសន់ាយកដា� ន��� បនប្រតកម� ន�ងវាយតៃម�ទទលួសា� ល ់

តា�រងឧបសម�័ន �ៃន្របកា�សេលខ ១១០៧ ឧរថ.វសក.្របក 

ចុះៃថ �ទ ី១៩ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា��  ំ២០០៩ 

 

បា�នេឃ�ញ នងិឯកភា�ព 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី១៩ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ២០០៩ 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ� និង ថមពល 

សុ៊យ ែសម 

បា�នេឃ�ញ នងិពនិតិ្យ្រតមឹ្រត�វ 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី០១ ែខ តលុា� ឆា�� ំ ២០០៩ 

្របធា�នវ�ទ្យោសា�� នស�ង់ដរកម��ជ 

ពឹង សីុវឡយ 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី០១ ែខ តលុា� ឆា�� ំ ២០០៩ 

្របធា�ននយកដ� នប��ត�កម� 

និងវយតៃម�ទទួសា�� ល់ 

េសង ឆា�ង  

កា�រ�យលយ័ 

អធិកា�រកិច � 

 

កា�រ�យលយ័ 

្រគប់្រគងសា�រធា�តុគីមី 

 

កា�រ�យលយ័ 

រដ �បា�ល  

 

កា�រ�យលយ័ 

 វ��� បនប្រតវយ 

តៃម�ទទលួសា�� ល ់និងកា�រចុះប�� ី

្របធាននាយកដ� ន 

 

អនុ្របធាននាយកដ� ន 

 

កា�រ�យលយ័ 

 វ��� បនប្រតកម�ផលិតផល  

 


