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្រ�កាស 

ស��ព� 

ការេរៀបចំ ន�ង ការ្រ�្រព�ត�េ� 

ៃននាយកដា� នអ�វឌ្ឍស�ងដ់ារ បណ�ុ ះបណា� ល ន�ងព�េ្រគាះេយាបល ់

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�ង់ដរកម��ជ 

− ពិនិត្យសណំមូពរចា�បំា�ច់របស់្រកសួង ។ 



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 

 

សេ្រមច 
 

្របកា�រ ១.−  

នយកដ� នអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ បណ�� ះបណ� ល និងពេិ្រគា�ះេយបល ់ ស�ិតេ�េ្រកា�មកា�រ្រគប់្រគង និងដឹកន ំ

ផ� ល់របស់វ�ទ្យោសា�� នស�ង់ដរកម��ជ និង មា�នភា�រកិច �ដូចតេ�ៈ 

− េរៀបចំេគា�លនេយបា�យ យទុ�សា��ស� និងែផនកា�រអភិវឌ្ឍស�ងដ់រជត ិ

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងេរៀបចំឯកសា�រស�ង់ដរជត ិេរៀបចំេគា�លនេយបា�យេល�កទឹកចិត�អតិថិជន ឲេ្រប�  

 ្របា�សស់�ង់ដរកម��ជ តា�មរយៈកា�រជំរុញឲបេង��តសមា�គមផលតិករ និងសមា�គមអ�កេ្រប�្របា�ស ់និង 

េគា�លកា�រណ៍ែណននំន 

− េធ��ជជំនួយកា�រឲរល់គណៈកម�កា�របេច �កេទសស�ង់ដរក��ងកា�រកំណត់ស�ង់ដរកម��ជនិមយួៗ 

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

 េរៀបចំស�ងដ់រ និងកិច �្រពមេ្រព�ងទទួលសា�� លេ់�វ�ញេ�មកេដយសហកា�រជមយួ្រកសួង សា�� ប័នពា�ក់ 

ព័ន � 

− ផ�ល់កា�រែណនអំពំីកា�រេ្រប�្របា�ស ់និងកា�រអនុវត�ស�ងដ់រជតិដល់្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និង 

អង�ភា�ពពា�ក់ព័ន �នន 

− សហកា�រជមយួ្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និង អង�ភា�ពពា�ក់ព័ន � េដ�ម្ីបជំរុញសកម�ភា�ព 

ស�ងដ់រូបនីយកម�ឲបា�ន្រតមឹ្រត�វ 

− េធ��អត�ស�� ណកម� និងេរៀបចំែផនកា�រស្រមា�ប់េធ��កា�របណ�� ះបណ� លអពំសី�ងដ់រូបនីយកម� 

− ្របតបិត� ិនិង្រគប្់រគងសកម�ភា�ពបណ�� ះបណ� ល េដយសហកា�រជមួយនយកដ� ននន 

− សហ្របតិបត�ិកា�រជមយួអ�កជនំញកា�រជត ិ និងអន�រជតិ ក��ងកា�របណ�� ះបណ� ល និងកា�រពេិ្រគា�ះេយបល ់

 អពំីស�ងដ់រូបនីយកម� កា�រវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម និងកា�រធា�នគុណភា�ព 

− ផ�ល់េសវពេិ្រគា�ះេយបល់តា�មកា�រេស��សុំរបស់្រក�មហ៊ុន េរងច្រក សហ្រគា�ស និងអង�ភា�ពនន ែដលេរៀប 

 ចំេស��សុំវ��� បនប្រតប�� ក់តា�មអនុេលា�មតា�មស�ងដ់រស្រមា�ប់ផលិតផល និងវ��� បនប្រតប�� ក់្របព័ន � 

 ្រគប់្រគង 

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

្របកា�រ២.−  

នយកដ� នអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ បណ�� ះបណ� ល និងពិេ្រគា�ះេយបល ់ ដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប និងមា�ន 

អនុ្របធា�នមយួចំនួនជជំនួយកា�រតា�មកា�រចា�បំា�ច់។ 

្របកា�រ៣.−  

នយកដ� នអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ បណ�� ះបណ� ល និងពេិ្រគា�ះេយបល់ មា�នរចនសម�័ន �ដូចតេ�ៈ 

 ១- កា�រ�យល័យអភវិឌ្ឍស�ងដ់រ ១ 

 ២- កា�រ�យល័យអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ ២ 



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 

 

 ៣- កា�រ�យល័យអភវិឌ្ឍស�ងដ់រ ៣ 

 ៤- កា�រ�យល័យបណ�� ះបណ� ល និង ពិេ្រគា�ះេយបល ់ 

 ៥- កា�រ�យល័យ ជំរុញកា�រអនុវត�ស�ងដ់រ និងរដ�បា�ល  
  

កា�រ�យល័យនិមយួៗដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប និងមា�នអនុ្របធា�នមយួចំនួនជជំនួយកា�រ តា�មកា�រចា� ំ

បា�ច់។  

 អង�កា�រេលខរបសន់យកដ� នអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ បណ�� ះបណ� ល និងពេិ្រគា�ះេយបល ់ជឧបសម�័ន �ៃន្របកា�ស 

េនះ។ 

្របកា�រ៤.−  

អពំីតនួទ ីនិងភា�រកិច �របស់កា�រ�យលយ័និមយួៗ: 

 ១- កា�រ�យល័យអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ១: 

 តួនទីៈ 

កា�រ�យល័យអភិវឌ្ឍស�ង់ដរ១ ជេសនធកិា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរកសា�ង េរៀបចំែក 

ស្រម�ល និងពិនិត្យេឡ�ងវ�ញេល�ស�ងដ់រែផ �កម��បឣហា�រ ផលិតផលកសិកម� សា�រធា�តុ និងផលិតផលគមី ី

និងែរ�។  

 ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំគេ្រមា�ង និងែផនកា�រសកម�ភា�ពស្រមា�បក់ា�រអភវិឌ្ឍន៍ស�ងដ់រ ក��ងែផ �កែដលមា�នែចងក��ងតួនទ ី

របស់កា�រ�យល័យ 

− េរៀបចំគេ្រមា�ងសុំថវ�កា�ស្រមា�ប់សកម�ភា�ពស�ងដ់រូបនីយកម�  

− េរៀបចំចង្រកង និងបេង ��តេសចក�ី្រពា�ងស�ងដ់រ េគា�លកា�រណ៍ែណននំន និងឯកសា�រេផ្សងេទៀត 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�បទ់ទលួរលស់ំេណ�សុំអភវិឌ្ឍស�ង់ដរ េគា�លកា�រណ៍ែណន ំឬឯកសា�រ 

ពា�ក់ព័ន �ែដលបា�នេស��សុំេដយភា�គីមា�នចំណប់ឣរម�ណ ៍

− េធ��ជជំនួយកា�រ េលខាធកិា�រ និងជយួស្រមបស្រម�លឲគណៈកម�កា�របេច �កេទស និងអនុគណៈកម�កា�រ 

ឬ្រក�មកា�រងរអភិវឌ្ឍស�ង់ដរ  

− ចូលរួមសហកា�រ និងតា�មដនសកម�ភា�ពកា�រងររបស់អង�កា�រពា�ណិជ �កម�ពិភពេលា�ក អង�ភា�ពស�ងដ់រ 

អន�រជត ិតំបន់ ជត ិនិងអង�ភា�ពពា�ក់ព័ន � េដ�ម្ីបអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ និងេរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងទទួលសា�� ល ់

េ�វ�ញេ�មកនន ។ 

២- កា�រ�យល័យអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ២: 

 តួនទីៈ 

កា� រ�យល័យអភិវឌ្ឍស�ង់ដរ២ ជេសនធកិា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរកសា�ង េរៀបចំែក 

ស្រម�ល និងពិនិត្យេឡ�ងវ�ញេល�ស�ងដ់រែផ �កផលិតផលអគ�សិនី និងេអឡិច្រត�និច ្របព័ន �ពត័៌មា�នវ�ទ្យោ 

និងផលិតផលពា�ក់ព័ន �េផ្សងៗេទៀតេ�ក��ងែផ �កទំា�ងេនះ។  



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�ៈ 

− េរៀបចំគេ្រមា�ង និងែផនកា�រសកម�ភា�ពស្រមា�បក់ា�រអភវិឌ្ឍន៍ស�ងដ់រក��ងែផ �ក  ែដលមា�នែចងក��ងតួនទ ី

របស់កា�រ�យល័យ  

− េរៀបចំគេ្រមា�ងសុំថវ�កា�ស្រមា�ប់សកម�ភា�ពស�ងដ់រូបនីយកម�  

− េរៀបចំចង្រកង និងបេង ��តេសចក�ី្រពា�ងស�ងដ់រ េគា�លកា�រណ៍ែណននំន និងឯកសា�រេផ្សងេទៀត 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�បទ់ទលួរលស់ំេណ�សុំអភវិឌ្ឍស�ង់ដរ េគា�លកា�រណ៍ែណន ំឬឯកសា�រ 

ពា�ក់ព័ន �ែដលបា�នេស��សុំេដយភា�គីមា�នចំណប់ឣរម�ណ ៍

− េធ��ជជំនួយកា�រ េលខាធកិា�រ និងជយួស្រមបស្រម�លឲគណៈកម�កា�របេច �កេទស និងអនុគណៈកម�កា�រ 

ឬ្រក�មកា�រងរអភិវឌ្ឍស�ង់ដរ  

− ចូលរួមសហកា�រ និងតា�មដនសកម�ភា�ពកា�រងររបស់អង�កា�រពា�ណិជ �កម�ពិភពេលា�ក អង�ភា�ពស�ងដ់រ 

អន�រជត ិតំបន់ ជត ិនិងអង�ភា�ពពា�ក់ព័ន � េដ�ម្ីបអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ និងេរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងទទួលសា�� ល ់

េ�វ�ញេ�មកនន។ 

៣- កា�រ�យល័យអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ៣: 

 តួនទីៈ 

 កា�រ�យល័យអភិវឌ្ឍស�ង់ដរ៣ ជេសនធកិា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរកសា�ង េរៀបចំ 

ែកស្រម�ល និងពិនិត្យេឡ�ងវ�ញេល�ស�ង់ដរែផ �កេសវកម� សមា�� រៈេ្រប�្របា�ស ់ សណំង ់ ដឹកជ���ន និង 

ែផ �ក្របព័ន �្រគប់្រគងនន។  

 ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំគេ្រមា�ង និងែផនកា�រសកម�ភា�ពស្រមា�បក់ា�រអភវិឌ្ឍន៍ស�ងដ់រក��ងែផ �ក ែដលមា�នែចងក��ងតួនទ ី

របស់កា�រ�យល័យ  

− េរៀបចំគេ្រមា�ងសុំថវ�កា�ស្រមា�ប់សកម�ភា�ពស�ងដ់រូបនីយកម�  

− េរៀបចំចង្រកង និងបេង ��តេសចក�ី្រពា�ងស�ងដ់រ េគា�លកា�រណ៍ែណននំន និងឯកសា�រេផ្សងេទៀត 

− េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវ�ធសី្រមា�បទ់ទលួរលស់ំេណ�សុំអភវិឌ្ឍស�ង់ដរ េគា�លកា�រណ៍ែណន ំឬឯកសា�រ 

ពា�ក់ព័ន �ែដលបា�នេស��សុំេដយភា�គីមា�នចំណប់ឣរម�ណ ៍

− េធ��ជជំនួយកា�រ េលខាធកិា�រ និងជយួស្រមបស្រម�លឲគណៈកម�កា�របេច �កេទស និងអនុគណៈកម�កា�រ 

ឬ្រក�មកា�រងរអភិវឌ្ឍស�ង់ដរ  

− ចូលរួមសហកា�រ និងតា�មដនសកម�ភា�ពកា�រងររបស់អង�កា�រពា�ណិជ �កម�ពិភពេលា�ក អង�ភា�ពស�ងដ់រ 

អន�រជត ិតំបន់ ជត ិនិងអង�ភា�ពពា�ក់ព័ន � េដ�ម្ីបអភិវឌ្ឍស�ងដ់រ និងេរៀបចំកិច �្រពមេ្រព�ងទទួលសា�� ល ់

េ�វ�ញេ�មកនន។ 



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 

 

៤- កា�រ�យល័យបណ�� ះបណ� ល និងពិេ្រគា�ះេយបល់: 

 តួនទីៈ 

កា�រ�យល័យបណ�� ះបណ� ល និងពេិ្រគា�ះេយបល ់ជេសនធកិា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរកសា�ង 

 េរៀបចំកម�វ�ធបីណ�� ះបណ� ល និងផ �ល់កា�រពិេ្រគា�ះេយបល់អពំីកា�រអនុវត� និងកា�រេ្រប�្របា�សស់�ងដ់រ        

 បទប្ប��ត�បិេច �កេទស កា�រវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម កា�រធា�នគុណភា�ព ្របព័ន �្រគប្់រគងគណុភា�ព 

 សុវត�ិភា�ពបរ�សា�� ន កិច �្រពមេ្រព�ង នន និងែផ �កពា�ក់ព័ន �េផ្សងៗេទៀត។ 

ភា�រកិច�ៈ 

ក-កា�របណ�� ះបណ� ល 

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវ េរៀបចំ និងផ �ល់វគ�បណ�� ះបណ� ល សកិា�� សា�លា�ក��ងែផ �កស�ង់ដរូបនីយកម� 

កា�រអនុវត� និងកា�រេ្រប�្របា�សស់�ងដ់រ បទប្ប��ត�បិេច �កេទស កា�រវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម 

កា�រធា�នគុណភា�ព ្របព័ន �្រគប្់រគងគណុភា�ព សវុត�ិភា�ព បរ�សា�� ន កិច �្រពមេ្រព�ងនន និងែផ �ក 

ពា�ក់ព័ន �េផ្សងេទៀត 

− េរៀបចំនីតិវ�ធេី្រជ�សេរ�ស និងចុះប��ី្រគ�បណ�� ះបណ� លែដលមា�ន្របភពពីខាងក��ង និងខាងេ្រ� 

 វ�ទ្យោសា�� ន 

− ្របតបិត� ិ្រគប់្រគង និងវយតៃម�រលស់កម�ភា�ពបណ�� ះបណ� ល េដយសហកា�រជមយួនយកដ� ន

ពា�ក់ព័ន � 

− សហកា�រជមយួនយកដ� នជនំញរបស់វ�ទ្យោសា�� ន បេង ��តែផនកា�រសកម�ភា�ពអភិវឌ្ឍន៍ធនធា�ន

មនុស្សក��ង និងេ្រ�វ�ទ្យោសា�� ន  

− សហកា�រជមយួអង�កា�រជត ិ និងអន�រជត ិ បេង ��តកម�វ�ធីបណ�� ះបណ� ល សិកា�� សា�លា� កិច �្របជុំ

ពិភា�ក្សោស្រមា�បក់ា�រអភវិឌ្ឍធនធា�នមនុស្សក��ងែផ �កស�ង់ដរូបនីយកម� កា�រវយតៃម�ភា�ព

អនុេលា�ម កា�រធា�នគណុភា�ព ្របព័ន �្រគប់្រគងគុណភា�ព សវុត�ិភា�ព បរ�សា�� ន និងែផ �កពា�ក់ព័ន � 

េផ្សងេទៀត 

− សហកា�រ និងគំា�្រទបណ� ្រគឹះសា�� នអប់រ�នន និងអង�ភា�ពរដ� ភិបា�ល ឲចូលរួមបេង ��នសមត�ភា�ព

ធនធា�នមនុស្សេល�ែផ �កស�ង់ដរូបនីយកមម្ កា�រវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម កា�រធា�នគណុភា�ព 

្របព័ន � ្រគប់្រគងគុណភា�ព សុវត�ិភា�ព បរ�សា�� ន និងែផ �កពា�ក់ព័ន �េផ្សងេទៀត 

ែដល្រសបេ�នឹងែផនកា�រសកម�ភា�ពរបស់វ�ទ្យោសា�� ន 

− េរៀបចំគេ្រមា�ងសុំថវ�កា�ស្រមា�បស់កម�ភា�ពេប�កវគ�បណ�� ះបណ� ល សិកា�� សា�លា� និងសកម�ភា�ព

ពា�ក់ព័ន �នន។ 

ខ-កា�រពេិ្រគា�ះេយបល ់

− េរៀបចំយទុ�សា��ស� និងែផនកា�រសកម�ភា�ពផ�លក់ា�រពេិ្រគា�ះេយបល ់ 

− ស្រមបស្រម�ល និង្រគប់្រគងសកម�ភា�ពពេិ្រគា�ះេយបលជ់មយួអតិថិជន និងអង�ភា�ពដៃទេទៀត 



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 

 

− េរៀបចំនីតិវ�ធេី្រជ�សេរ�ស និងចុះប��ីអ�កពេិ្រគា�ះេយបល់ែដលមា�ន្របភពពីខាងក��ង និងខាងេ្រ�

 វ�ទ្យោសា�� ន  

− ផ�ល់កា�រពេិ្រគា�ះេយបល ់ និងេដយែឡកេដយសហកា�រជមយួនិងអង�ភា�ពផ�ល់កា�រពេិ្រគា�ះ

េយបលក់��ង និងេ្រ�្របេទស ក��ងែផ �កស�ងដ់ររូបនីយកម� កា�រវយតៃម�ភា�ពអនុេលា�ម កា�រធា�ន 

គុណភា�ព សុវត�ិភា�ព បរ�សា�� ន និងកា�របេង ��ន្របសទិ�ភា�ពផលតិកម� និងេសវកម�េផ្សងេទៀត  

−  វ�ភា�គ និងវយតៃម�លទ�ផលៃនកា�រពិេ្រគា�ះេយបល ់េដ�ម្ីបេធ��ឲមា�នកា�ររ�កចេ្រម�ន។ 

៥- កា�រ�យល័យជំរុញកា�រអនុវត�ស�ង់ដរ និងរដ�បា�ល: 

 តួនទីៈ 

 កា�រ�យល័យជំរុញកា�រអនុវត�ស�ង់ដរ និងរដ�បា�ល ជេសនធកិា�រឲថ� ក់ដឹកននំយកដ� នេល�កា�រងរ្រសា�វ

 ្រជវ េរៀបចំេគា�លនេយបា�យ និងយទុ�សា��ស� កម�វ�ធីជំរុញឲមា�នកា�រចូលរួមក��ងសកម�ភា�ពអភិវឌ្ឍន៍ និង 

 អនុវត�ស�ងដ់រជត ិនិង្រគប់្រគងកា�រងររដ�បា�ល និងបុគ�លិក ។ 

  ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំេគា�លនេយបា�យ និងយទុ�សា��ស�អភិវឌ្ឍន៍ និងអនុវត�ស�ង់ដរជត ិ

− េរៀបចំគេ្រមា�ង និងែផនកា�រសកម�ភា�ពស្រមា�បជ់ំរុញកា�រអភិវឌ្ឍ និងតា�មដនសកម�ភា�ពអនុវត�ស�ងដ់រ 

ជត ិ 

− េរៀបចំចង្រកងគេ្រមា�ងែផនកា�រនិងព័ត៌មា�នរបសក់ា�រ�យល័យចំណះុនយកដ� ន 

− ជំរុញ និងបំផុសេគា�លគំនិតស�ងដ់រូបនីយកម�ស្រមា�បក់ា�រអភវិឌ្ឍ និងអនុវត�ស�ងដ់រជត ិ

− េរៀបចំគេ្រមា�ងសុំថវ�កា� និងែស�ងរកកា�រគំា�្រទពី្របភពនន េដ�ម្ីបជំរុញកា�រអភិវឌ្ឍ និងអនុវត�ស�ងដ់រ 

ជត ិ

− េរៀបចំនីតិវ�ធីក��ងកា�រទទលួអតថិិជនចូលជសមា�ជិកកមក��ងកម�វ�ធអីភិវឌ្ឍស�ង់ដរជត ិ

− េរៀបចំកម�វ�ធេីល�កទឹកចិត�ដលអ់តិថិជនែដលបា�នអនុវត�ស�ងដ់រនិងេគា�លកា�រណ៍ែណននំន និងកា�រ 

ទំនក់ទំនងក��ងភា�ពជៃដគូបា�នល � 

− ជំរុញ និងគំា�្រទកា�របេង ��តសមា�គមផលតិករ និងសមា�គមអ�កេ្រប�្របា�ស ់ ឲចូលរួមក��ងសកម�ភា�ពស�ង ់

ដររូបនីយកម�  

− ្រគប់្រគង និងែបងែចកលិខតិេចញ-ចូលរបសន់យកដ� ន 

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

− ្រគប់្រគងម�ន�-ីបុគ�លិកក��ងនយកដ� ន 

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

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

នឹងកា�រងររបស់នយកដ� ន  

− េល�កគេ្រមា�ងចំណយ្របចា�ឆំា��  ំនិងគេ្រមា�ងពា�ក់ព័ន �េផ្សងេទៀត 

− បូកសរុប និងេធ��របា�យរណក៍ា�រងរ និងសកម�ភា�ពេផ្សងៗរបសន់យកដ� ន។ 



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� និងថមពលេខត�-្រក�ង 

 “េដ�ម្បី្រជបជព័តម៌ា�ន” 

− ដូច្របកា�រ ៦ “េដ�ម្បីអនុវត�” 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

 

  

្របកា�រ៥.− 

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

ជនិរករណ៍។ 

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

សមត�កិច �េរៀងៗខ��នតា�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 ១១០៥ ឧរថ.វសក.្របក 

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

អង�ការេលខរបសន់ាយកដា� នអ�វឌ្ឍស�ងដ់ារ បណ�ុ ះបណា� ល ន�ងព�េ្រគាះេយាបល ់

 

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� នអភិវឌ្ឍស�ង់ដរ 

បណ�� ះបណ� ល និងពិេ្រគា�ះេយបល់ 

េឆង ឧត�រ 

្របធាននាយកដ� ន 

 

អនុ្របធាននាយកដ� ន 

 

កា�រ�យលយ័ 

អភិវឌ្ឍស�ង់ដរ ៣ 

 

កា�រ�យលយ័ 

អភិវឌ្ឍស�ង់ដរ ២ 

 

កា�រ�យលយ័ 

អភិវឌ្ឍស�ង់ដរ ១ 
កា�រ�យលយ័ 

បណ�� ះបណ� ល 

និងពិេ្រគា�ះេយបល ់

កា�រ�យលយ័ 

ជំរុញកា�រអនុវត� 

ស�ង់ដរ និងរដ �បា�ល 


