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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� ន វ��� បនប្រតកម� ស�ិតេ�េ្រកា�មកា�រ្រគប់្រគងនិងដឹកនផំ� ល់របស់វ�ទ្យោសា�� នស�ងដ់រកម��ជ 

និងមា�នភា�រកិច �ដូចតេ�ៈ 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធីស្រមា�ប់េចញវ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មស�ងដ់រផលតិផល សុវត�-ិ 

 ភា�ព និង្របព័ន �្រគប្់រគងមា�នជឣទិ៍ ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP េល�ក 

 ែលងែតផលិតផលឱសថ បរ�កា�� រេពទ្យ និងេ្រគ�ងសំឣង  

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ង ឬកិច �សន្យោរបស់្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងអង�ភា�ពននពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រ 

 អនុវត�តា�មកា�រត្រម�វៃន្របព័ន �េចញវ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មស�ងដ់រផលិតផល ឬ្របព័ន � 

 ្រគប់្រគង 

− េធ��អធិកា�រកិច �េ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងអង�ភា�ពននែដលបា�នេស��សុ ំ និងែដលបា�នទទួល 

  វ��� បនប្រត ប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មស�ង់ដរផលតិផល  

− េធ��សវនកម�េ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងអង�ភា�ពននែដលបា�នេស��សុ ំ និងែដលបា�នទទួល 

  វ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ព្របព័ន �្រគប់្រគង  

− ចូលរួមេធ��សវនកម�ជមយួអង�ភា�ពេចញវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន �្រគប់្រគងននតា�មកា�រេស��សុ ំ

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�ប់កា�រពន្យោរេពល កា�រព្យ�រទកុ កា�រដកហូត និងកា�រលុបេចា�លវ��� បនប្រត 

 ប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មស�ង់ដរផលិតផល ឬ្របព័ន �្រគប់្រគងរបស់្រក�មហ៊ុនេរងច្រក សហ្រគា�ស និង 

 អង�ភា�ពនន 

− ចូលរួមជមយួសមា�គមេ្រ�្របេទស អង�កា�រពា�ណិជ �កម�ពិភពេលា�ក និងអង�កា�រអន�រជតនិន ក��ងកា�រ 

 វយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និងេរៀបចំអនុវត�កិច �្រពមេ្រព�ងទទលួសា�� ល់េ�វ�ញេ�មកេដយសហកា�រជមយួ 

 ្រកសួង-សា�� ប័នពា�ក់ព័ន � 

− អនុវត�ភា�រកិច �េផ្សងេទៀតែដល្របធា�នវ�ទ្យោសា�� ន្របគល់ជូន ។ 

្របកា�រ២.−  

នយកដ� ន វ��� បនប្រតកម�ដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប និងមា�នអនុ្របធា�នមយួចំនួនជជំនួយកា�រ តា�ម 

កា�រចា�បំា�ច់ ។ 

្របកា�រ៣.−  

នយកដ� ន វ��� បនប្រត មា�នរចនសម�័ន �ដូចតេ�ៈ 

 ១- កា�រ�យល័យរដ�បា�ល 

 ២- កា�រ�យល័យ វ��� បនប្រតកម�ផលតិកម� 

 ៣- កា�រ�យល័យ វ��� បនប្រតកម�្របព័ន �្រគប់្រគង 

 ៤- កា�រ�យល័យ វ��� បនប្រតកម�្របព័ន �្រគប់្រគងសវុត�ិភា�ពម��បឣហា�រ 
  



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 

 

កា�រ�យល័យនិមយួៗដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប និងមា�នអនុ្របធា�នមយួចំនួនជជំនួយកា�រតា�មកា�រ 

ចា�បំា�ច់។  

 អង�កា�រេលខរបសន់យកដ� ន វ��� បនប្រតកម� 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�រ្រគប់្រគងែផ �ករដ�បា�លរបស ់

នយកដ� ន។  

 ភា�រកិច�ៈ 

− ្រគប់្រគង និងែបងែចកលិខតិេចញ-ចូលរបសន់យកដ� ន 

− ្រគប់្រគងម�ន�-ីបុគ�លិកក��ងនយកដ� ន 

− េរៀបចំពធិីកា�រក��ងកា�រទទលួេភ��វ សិកា�� សា�លា� វគ�បណ�� ះបណ� ល កិច �្របជុ ំ និងពិធេីផ្សងៗេទៀតែដល 

ពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រងររបស់នយកដ� ន  

− ្រគប់្រគង និង្រត�តពិនិត្យកា�រេធ��ចរចរលិខិត ឯកសា�រ្រគប់្របេភទរបស់នយកដ� ន 

− េល�កគេ្រមា�ងចំណយ្របចា�ឆំា��  ំនិងគេ្រមា�ងេផ្សងេទៀតរបសន់យកដ� ន 

− ្រគប់្រគងចលន្រទព្យ អចលន្រទព្យ និងេធ��ប��ីសា�រេព�ភណ័� របស់នយកដ� ន 

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

− បូកសរុប និងេធ��របា�យរណក៍ា�រអពំីសកម�ភា�ពននរបស់នយកដ� ន។ 

 ២- កា�រ�យល័យវ��� បនប្រតកម�ផលិតផលៈ 

 តួនទីៈ  

 កា�រ�យល័យវ��� បនប្រតកម�ផលិតផល ជេសនធិកា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរេចញវ��� បន- 

 ប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មស�ងដ់រផលិតផល ។  

 ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំក្ប�ន្របតិបត�ិស្រមា�បេ់ចញវ��� បនប្រតផលតិផលតា�មេគា�លកា�រណ៍ែណនអំន�រជតសិ�ពីកីា�រ 

ត្រម�វទូេ�ស្រមា�បអ់ង�ភា�ព្របតិបត�ិ្របព័ន �វ��� បនប្រតផលិតផល 

− េរៀបចំលក�ណៈវ�និច �យ័ស្រមា�បក់ា�រេ្រជ�សេរ�សអធកិា�ររបស់កា�រ�យលយ័វ��� បនប្រតកម�ផលតិផល 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ង ឬកិច �សន្យោស្រមា�ប្់រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងសិប្បកម�ននពា�ក់ព័ន �

នឹងកា�រអនុវត�តា�មកា�រត្រម�វៃន្របព័ន �េចញវ��� បនប្រតផលតិផល 

− ចុះេធ��អធិកា�រកិច � និងយកគំរូផលិតផលេ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងសិប្បកម�ននែដល 

បា�នដក់ពា�ក្យេស��សុំវ��� បនប្រតផលតិផល 



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 

 

− ចុះអេង �ត និងយកគំរូផលតិផលតា�មកម�វ�ធីកំណត់េ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងសិប្បកម� 

ននែដលបា�នទទួលវ��� បនប្រតផលតិផល 

− ចុះេសុ�បអេង �ត និងយកគំរូផលិតផលេ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងសិប្បកម�ននែដល 

បា�នទទួលវ��� បនប្រតផលិតផលេ�េពលមា�នពត័៌មា�ន ឬករណីេផ្សងៗេក�តេឡ�ងែដលពា�ក់ព័ន �នឹង 

ផលិតផល 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធីស្រមា�ប់កា�រពន្យោរេពល កា�រព្យ�រទុក កា�រដកហូត និងកា�រលុបេចា�ល 

 វ��� បនប្រតផលិតផលរបស់្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងសិប្បកម�នន 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងស្រមា�បេ់្រប�វ��� បនប្រតនិងឣជ� ប័ណ�េ្រប�ស�� ស�ង់ដរ ចំេពា�ះផលិតផលែដល 

អនុេលា�មតា�មស�ង់ដរកម��ជ 

− តា�មដនកា�រេ្រប�្របា�ស់វ��� បនប្រតផលិតផល និងឣជ� ប័ណ�េ្រប�ស�� ស�ង់ដរ ចំេពា�ះផលតិផលែដល 

បា�នអនុេលា�មតា�មស�ងដ់រកម��ជ 

− េរៀបចំនីតិវ�ធសី្រមា�បេ់ដះ្រសា�យកា�រតវ�  បណ� ឹង និងជេមា�� ះេល�កា�រេចញវ��� បនប្រតផលិតផល 

− េធ��សវនកម�ៃផ �ក��ងនិងកា�រពិនិត្យេឡ�ងវ�ញេល�កា�រ្រគប់្រគង 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងស្រមា�បេ់្រប�្របា�សអ់ធកិា�រ និងមន�ីរពេិសា�ធន៍ពខីាងេ្រ� 

− េរៀបចំនីតិវ�ធសី្រមា�បចុ់ះប��អីធិកា�រក��ង្រកបខណ័� ៃនកា�រងរេចញវ��� បនប្រតផលតិផល 

− ទទួលបន��កក��ងកិច �សហកា�រជមយួសមា�គមឣស៊ា�ន និងអង�ភា�ពពា�ក់ព័ន �ននក��ងកា�រវយតៃម�ភា�ព 

អនុេលា�ម និងេរៀបចំអនុវត�កិច �្រពមេ្រព�ងទទួលសា�� ល់េ�វ�ញេ�មក 

− េរៀបចំកម�វ�ធបីណ�� ះបណ� លរបស់កា�រ�យលយ័។ 

 ៣- កា�រ�យល័យវ��� បនប្រតកម�្របព័ន�្រគប្់រគងៈ 

 តួនទីៈ  

 កា�រ�យល័យវ��� បនប្រតកម�្របព័ន �្រគប់្រគង ជេសនធិកា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរេចញ    

 វ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មស�ង់ដរ្របព័ន �្រគប់្រគង េល�កែលងែតស�ង់ដរ្របព័ន �្រគប់្រគង 

សុវត�ិភា�ពម��បឣហា�រ។  

 ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំក្ប�ន្របតិបត�តិា�មេគា�លកា�រណ៍ែណនអំន�រជតិស�ពីតី្រម�វកា�រស្រមា�បអ់ង�ភា�ពេធ��សវនកម� និង 

ផ�ល់វ��� បនប្រតេល�្របព័ន �្រគប់្រគងដូច ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 800   

។ ល។   

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ង ឬកិច �សន្យោរបស្់រក�មហ៊នុ េរងច្រក សហ្រគា�ស សិប្បកម� និងអង�ភា�ពនន 

ពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រអនុវត�តា�មកា�រត្រម�វៃន្របព័ន �េចញវ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មស�ងដ់រ 

្របព័ន �្រគប់្រគង 

− ចុះេធ��សវនកម�េ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស សិប្បកម� និងអង�ភា�ពននែដលបា�នដក់ពា�ក្យ 

េស��វ��� បនប្រត 



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 

 

− ចុះេធ��សវនកម�េឡ�ងវ�ញេ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស សិប្បកម� និងអង�ភា�ពននែដលសុ ំ

បន�វ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន � 

− ចូលរួមេធ��សវនកម�ជមយួអង�ភា�ពេចញវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន �្រគប់្រគងននតា�មកា�រេស��សុ ំ 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធីស្រមា�ប់កា�រពន្យោរេពល កា�រព្យ�រទុក កា�រដកហូត និងកា�រលុបេចា�ល

 វ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�ម្របព័ន �ខាងេល�របស់្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស សិប្បកម� 

និង អង�ភា�ពននែដលមិនេគា�រពតា�មលក�ណ�  និងកិច �្រពមេ្រព�ងែដលបា�នកំណត ់

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងស្រមា�បក់ា�រេ្រប�វ��� បនប្រត និងេ្រប�ស�� ស�ង់ដរកម��ជ 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងស្រមា�បេ់្រប�្របា�សស់វនករ និងអ�កជំនញកា�របេច �កេទសមកពីខាងេ្រ� 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងស្រមា�បេ់្រប�្របា�សអ់ង�ភា�ពវ��� បនប្រតមកពខីាងេ្រ� ក��ងសកម�ភា�ពេចញ 

 វ��� បនប្រត 

− េរៀបចំនីតិវ�ធសី្រមា�បេ់ដះ្រសា�យកា�រតវ�  បណ� ឹង និងជេមា�� ះេល�កា�រេចញវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន � 

− េរៀបចំនីតិវ�ធសី្រមា�បចុ់ះប��សីវនករេ�តា�មជំនញនិមយួៗក��ង្រកបខណ�ៃនកា�រងរេចញវ��� បនប្រត 

− េរៀបចំកម�វ�ធបីណ�� ះបណ� លរបស់កា�រ�យលយ័។ 

 ៤- កា�រ�យល័យវ��� បនប្រត្របព័ន�្រគប់្រគងសុវត�ិភា�ពម��បឣហា�រៈ 

 តួនទីៈ 

 កា�រ�យល័យវ��� បនប្រតកម�្របព័ន �្រគប់្រគងសុវត�ិភា�ពម��បឣហា�រ ជេសនធកិា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� ន 

 េល�កា�រងរេចញវ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មេគា�លកា�រណ៍ែណនសំ�ពីីក្ប�នអនុវត�ផលិតកម�ល � 

 (GMP) េគា�លកា�រែណនសំ�ី្របព័ន �សុវត�ិភា�ពម��បឣហា�រ(HACCP) ស�ង់ដរ្រគប់្រគងសុវត�ិភា�ពម��បឣហា�រ 

 (ISO 22000)  និងេគា�លកា�រណ៍ែណននំនពា�ក់ព័ន �េ�នឹងសុវត�ិភា�ពម��បឣហា�រ។ 

 ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំក្ប�ន្របតិបត�ិស្រមា�ប្់របព័ន �េចញ វ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មេគា�លកា�រណ៍ែណនសំ�ី

ពីក្ប�នអនុវត�ផលតិកម�ល � (GMP)េគា�លកា�រណ៍ែណនសំ�ី្របពន័ �សុវត�ិភា�ពម��បឣហា�រ (HACCP) និង 

ស�ងដ់រ្រគប់្រគងសវុត�ិភា�ពម��បឣហា�រ (ISO 22000) និងេគា�លកា�រណ៍ែណននំនពា�ក់ពន័ �នឹងសុវត� ិ

ភា�ពម��បឣហា�រ  

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ង ឬកិច �សន្យោរបស់្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស សិប្បកម� និងអង�ភា�ពនន 

ពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រអនុវត�តា�មកា�រត្រម�វៃន្របព័ន �េចញវ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�មស�ងដ់រ 

និងេគា�លកា�រណ៍ែណនខំាងេល� 

− ចុះេធ��សវនកម�េ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស សបិ្បកម�និងអង�ភា�ពននបា�នដក់ពា�ក្យេស��សុ ំ

 វ��� បនប្រត 

− ចុះេធ��សវនកម�អេង �តេ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស សិប្បកម� និងអង�ភា�ពននែដលបា�ន 

ទទួលវ��� បនប្រតប�� ក់្របពន័ �ខាងេល� 



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�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល 

 “េដ�ម្បីជូន្រជប” 

− ្រគប់នយកដ� នេសនធិកា�រ្រកសួង 

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

 “េដ�ម្បី្រជបជពតម៌ា�ន ” 

− ដូច្របកា�រ ៦ “េដ�ម្បីអនុវត�” 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

− ចុះេធ��សវនកម�េឡ�ងវ�ញេ�ក��ង្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស សិប្បកម� និងអង�ភា�ពននែដលសុំបន� 

 វ��� បនប្រត 

− ចូលរួមេធ��សវនកម�ជមយួអង�ភា�ពេចញវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន �្រគប់្រគងននតា�មកា�រេស��សុ ំ 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធីស្រមា�ប់កា�រពន្យោរេពល កា�រព្យ�រទុក កា�រដកហូត និងកា�រលុបេចា�ល

 វ��� បនប្រតប�� ក់ភា�ពអនុេលា�មតា�ម្របព័ន �ខាងេល�របស់្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស សិប្បកម� 

និង អង�ភា�ពននែដលមិនេគា�រពតា�មលក�ណ� និងកិច �្រពមេ្រព�ងែដលបា�នកំណត ់

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងស្រមា�បក់ា�រេ្រប�វ��� បនប្រតនិងេ្រប�ស�� ស�ង់ដរកម��ជ 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងស្រមា�បក់ា�រេ្រប�្របា�ស់សវនករ និងអ�កជំនញកា�របេច �កេទសមកពខីាងេ្រ� 

− េរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងស្រមា�បេ់្រប�្របា�សអ់ង�ភា�ពវ��� បនប្រតមកពខីាងេ្រ� ក��ងសកម�ភា�ពេចញ 

 វ��� បនប្រត 

− េរៀបចំនីតិវ�ធសី្រមា�បេ់ដះ្រសា�យកា�រតវ�  បណ�ងឹ និងជេមា�� ះេល�កា�រេចញវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន � 

ខាងេល� 

− េរៀបចំនីតិវ�ធសី្រមា�បចុ់ះប��សីវនករេ�តា�មជំនញនិមយួៗក��ង្រកបខណ�ៃនកា�រងរេចញវ��� បនប្រត

ខាងេល� 

− េរៀបចំកម�វ�ធបីណ�� ះបណ� លរបស់កា�រ�យលយ័ ។ 

្របកា�រ៥.− 

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

ទុកជនិរករណ ៍។ 

្របកា�រ៦.− 

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

លយ័ ្របធា�ននយកដ� នរដ�បា�ល ្របធា�ននយកដ� នបគុ�លិក ្របធា�ននយកដ� នគណេនយ្យ និងហិរ� �វត�� 

និង្របធា�ននយកដ� ន វ��� បនប្រតកម� មា�នភា�រកិច �អនុវត�ក��ង្រកបខ័ណ�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 

 

តា�រងឧបសម�័ន �ៃន្របកា�សេលខ ១១០៦ ឧរថ.វសក.្របក 

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

អង�ការេលខរបសន់ាយកដា� ន��� បនប្រតកម� 

 

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 ី៣០ ែខ ក��  ឆា�� ំ២០០៩ 

្របធា�នវ�ទ្យោសា�� នស�ង់ដរកម��ជ 

ពឹង សីុវឡយ 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី២៩ ែខ ក��  ឆា�� ំ២០០៩ 

្របធា�ននយកដ� ន វ��� បនប្រតកម� 

 

េសង ឆា�ង 

្របធាននាយកដ� ន 

 

អនុ្របធាននាយកដ� ន 

 

កា�រ�យលយ័ 

 វ��� បនប្រតកម�្របពន័ �្រគប្់រគង 

សុវត�ិភា�ពម��បឣហា�រ 

 

កា�រ�យលយ័ 

 វ��� បនប្រតកម�្របពន័ �្រគប្់រគង  

 

កា�រ�យលយ័ 

 វ��� បនប្រតកម�ផលិតផល  

 

កា�រ�យលយ័ 

រដ �បា�ល  

 


