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ច�ប ់

ស��ព� 

ការេរៀបចំ ន�ងការ្រ�្រព�ត�េ� 

ៃនគណៈរដ�ម�ន�� 
 

ជំពូកទី ១ 

តួនទ ីនិាសមា�សភា�ពរជរដ� ភិបា�ល 

មា�្រតា� ១.− 

ររដ ភិបលៃន្ារជណច្ររម��ជ ជអង�ករនីតិ្ ះតះិតរ ិមា�នដររិច �របណត ់និងអនរវតរនេយបអ

រះសរ់ុ្ សះ្មេគា�លករណ៍ែុលែចងរ��ងរុាម�នរ� �។ ររដ ភិបលធា� ករអនរវតរន៍ច្បោះ ់និងុឹរ បេា�ើករ  

ទភេ�រះសរ់ុ េលើរែលងែតរិច �ករអ�ីែុលជសមត�រិច �រះសអ់ង �ករនីតិះ��តរ ិនិងអង�ករតរលា�ករ។ 

មា�្រតា� ២.− 

ររដ ភិបល្គះ់្ គង ះ��  េ្ះើ្ បសេ់យធា� នគរបល រមា�� បង្ះដះឣ់វរាេផ្ងៗេទៀត និងរុបល

រ��ងករេា�ើសរម�ដរះសខ់��ន។ 

មា�្រតា� ៣.− 

ររដ ភិបលុឹរ បរិច �ករទភេ�រះសរ់ុ្ មរម� វ�ាីនេយបអ និងែផនកររុែុលរុសដបនអនរម័ត។ 

មា�្រតា� ៤.− 

សមា�សដៃនររដ ភិបលមា�ន៖ 

−  អររុម�នរ ី

− ឧះ អររុម�នរី 

− េទសរុម�នរី 

− រុម�នរី 

− រុេលខាិករ 

រ��ងររណែីុល្ាមហា�រ្្ត្ទងប់នែតង្បង អររុម�នរទីី ១ មសអរភះ និង អររុម�នរីទី ២ 

មសអរភះ ្មមា�្្ ១៣៨ ៃនរុាម�នរ� �  អររុម�នរីទា�បងីររភះេនា មា�នសទិិ�អបណច និងះរ�សិទិ�េស�ើៗ គា��  េ ើុម្ីប

ុឹរ បររដ ភិបល េដអឈរេលើេគា�លករណ៍សហ័ន �សេ្មច។ 

មា�្រតា� ៥.− 

  អររុម�នរីជសមា�ិររុសដ។  សមា�ិរររដ ភិបលឯេទៀតឣចេ្ើសេរ�សអររ��ងចបេណម 

សមា�ិររុសដ ឬ េ្�សមា�ិររុសដ ះ៉រែន រ្ ត�វជសមា�រិគណៈះរ្ មា�នតបណងេ�រ��ងរុសដ។ សមា�ិរ 
ររដ ភិបលទា�បងអស់ ្ត�វែតង្បងេដអ្ារ្រឹត្យ េ្កអបីនេសចររីអនរមត័ទររចិតររីុ សដ។ 
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មា�្រតា� ៦.− 

អនររុេលខាិករ្ត�វែតង្បងេដអ្ារ្រឹត្យ ្មសបេណើរះស ់អររុម�នរី។  អនររុេលខាិករ

មិនែមនជសមា�ិរររដ ភបិលេទ េហើអរ៏មិនែមនជដ� រ់ងររុបលអចិៃ�នរអែ៍ុរ។   េ�េលណែុលរ-

រដ ភិបល្ត�វបនលា�ែលងឬរ�លា�អ អនររុ េលខាកិររ៏្ត�វអសត់បែណងែុរ។ 

មា�្រតា� ៧.− 

េ�េលផរតនីតិកលរះសរ់ុសដ ឬេលផ� សះ់រ�រររដ ភិបល ររដ ភិបលែុល្ត�វេចញតីបែណង

មា�នដររិច �ុ ឹរ បករងរ្ះចា�បៃថ �ែតះ៉រេណរ ា រហភតុល់មា�នររដ ភិបលថ�ីចភលកន់តបែណង។ 

ជំពូកទី ២ 

គណៈរដ�ម�ន� ីនិាសមត�កិច�របសន់យករដ�ម�ន� ី

មា�្រតា� ៨.− 

  អររុម�នរីជ្ះមរខររដ ភិបល មា�នដរៈទទសលខរស្ត�វរសមជមសអសមា�ិរទា�បងឡអៃនររដ -

ភិបល ចបេពាមរខរុសដ អបនីេយបអទភេ� និងសរម�ដរះសរ់រដ ភិបល។ 

មា�្រតា� ៩.− 

  អររុម�នរីុឹរ បករងររះសគ់ណៈរុម�នរី ចា�តែ់ចង ះ�� រល់សរម�ដរះសរ់រដ ភិបលេលើ្ គះ់

 វ�សអ័។ 

មា�្រតា� ១០.− 

  អររុម�នរីជអ�រេកា្ះរបនិងជអាះិតអីង �្ ះរប។ អង�្ ះរបេញអង�គណៈរុម�នរីសេ្មចេដា្សា�អ

រល់រិច �កទភេ�រះសរ់រដ ភិបល។ 

មា�្រតា� ១១.− 

  អររុម�នរីឣច្ះគលស់ទិិ�ភនសមា�ិរររដ ភិបលណមា�� រ់េកា្ះរប និងជអាះិតអីង �្ ះរបអនររ-

្រសសង ះ៉រែន រអង �្ ះរបេនាគា�� នសទិិ�សេ្មចរិច �ករ្ង មររដ ភិបលេឡើអ។ 

មា�្រតា� ១២.− 

  អររុម�នរីុឹរ បករចរចា� និងចរាហត�េលខេលើរិច �្ មេ្�ងពណិ �រម� សហ្ះតិះតរកិរ េសុរិច � 

វះ្យាម ៌  វ�ទ្យោសា��សរ ះេច �រេទស និងករពរ្ះេទស។  អររុម�នរីឣច្ះគលស់ទិិ�េឣអសមា�ិររ-

រដ ភិបលណមា�� រ់ជអ�រចរចា� និង ជអ�រចរាហត�េលខ។ 

មា�្រតា� ១៣.− 

  អររុម�នរីចរាហត�េលខេលើអនរ្រឹត្យ េសចររីសេ្មច និងសា�រចររះសគ់ណៈរុម�នរី។ លិខិតះទដ ន

  ែុលមា�នឣនរដទភេ�រះសរ់រដ ភិបល្ត�វែតបនចរារ��ងររិច �។ 

មា�្រតា� ១៤.− 

  អររុម�នរេីលើរសបេណើុ ល់គណៈរមា�� ាិករអចិៃ�នរអរ៍ុសដឲេកា្ះរបរុ សដជវ�សា�ម�� េលើរ

សបេណើសរីេីសចររី្ ពងច្បោះ់ និងសបេណើែតង្បង ផ� សះ់រ�រ ះ��ះដ់ររិច � សមា�ិរររដ ភបិលភនរុសដេ ើុម្ីប

អនរម័ត។ 



សហករេរៀះចបេដអអគ�េលខាិករដ នៃន្រ�ម្ះឹរ្សោរបែណទ្មង់រុ បល និងរម�វ�ាីរបែណទ្មង់រុ បល និងវ�ម្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទា�បង្ស�ង្មច្បោះ់េ ើុម 

 

  អររុម�នរេីលើរសបេណើថ� អ្ាមហា�រ្្ត ែតង្បង ផ� សះ់រ�រ ះ��ះដ់ររិច �េដអ្ារ្រឹត្យនភវ

ម�នរីជន់ខ�សស់រី វ�ល និងេយធា� ភុចតេ� ៖ 

− េទសា�ភិបល េទសា�ភិបលរងា គា�រជតៃិនរម��ជ 

− ទី្ ះឹរ្សោររុភិបល ទី្ ះឹរ្សោ អររុម�នរី 

− អគ�េលខាិករររដ ភិបល 
− អគ�េលខាិករ្រសសង អគ� អរ្រសសង 
− ្ះតិភភររដ ភិបល 
− អភិបលេខតរ ្រ�ង 

− ឯរអគ�រទភត 

− េ្ះសិត វ�សា�ម�� និងេញសមត�ដ 

−  អអគ�េស ាកិរ និង អអគ�េស ាិកររង 

− ឧតរមេសនីអ៍េឡើងេ� 

 មរខងរ និង្រះខ័ណ�ម�នរីជន់ខ�សស់រីវ�ល និង េយធា�មសអចបនសនេផ្ងេទៀត នឹង្ត�វែតង្បង ផ� សះ់រ�រ 

ះ��ះដ់ររិច �េដអ្ារ្រឹត្យែុរ ្សះ្មកររបណតរ់��ងលិខតិះទដ នេដអែឡរ ែុលះេង �ើតេដអសា�� ះ័ន

េ ា។ 

មា�្រតា� ១៥.− 

  អររុម�នរែីតង្បង ផ� សះ់រ�រ ះ��ះដ់ររិច �េដអអនរ្រឹត្យ នភវម�នរីជន់ខ�សស់រីវ�ល េយធា� ម�នរកីរទភត 

និងអភិបលរង េខតរ ្រ�ង អភិបល្ស�រ ខណ� ែុលមិនមា�នែចងរ��ងមា�្្ ១៤ េលើរែលងែតម�នរីែុលមា�នែចង

រ��ងមា�្្ ២៨ ៃនច្បោះេ់នា។ 

មា�្រតា� ១៦.− 

រ��ងររណិេសស ឬ ្ះធា�នសររិ  អររុម�នរីមា�នសទិ�ះិ�� ចបណអេ្�កីររបណតរ់��ងថវ�កជត ិ

េ ើុម្ីបេដា្សា�អរិច �ករចា�បបច់និងះ � ន់ រសចរអករណ៍ភនរុសដដ� ម។ 

មា�្រតា� ១៧.− 

 អររុម�នរី ុឹរ បករងររះសទ់សីរកីរគណៈរុម�នរី។ 

មា�្រតា� ១៨.− 

 រ��ងេលែុល អររុម�នរអីវតរមា�ន ឧះ អររុម�នរីទទសលករងរបនសស្មករ្ះគលស់ទិិ�ចបេពាមរខ

 ីអររុម�នរ។ី 



សហករេរៀះចបេដអអគ�េលខាិករដ នៃន្រ�ម្ះឹរ្សោរបែណទ្មង់រុ បល និងរម�វ�ាីរបែណទ្មង់រុ បល និងវ�ម្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទា�បង្ស�ង្មច្បោះ់េ ើុម 

 

ជំពូកទី ៣ 

សមត�កិច� សមា�ជិករជរដ� ភិបា�ល 

មា�្រតា� ១៩.− 

ឧះ អររុម�នរីជសមា�ិរររដ ភិបល ែុលមា�នឣស នរ្ រមេលើសមា�ិរុៃទេទៀត។ ឧះ អរ

រុម�នរីសអករងរ អររុម�នរី ្មករ្ះគលស់ទិ�ចិបេពាមរខ ីអររុម�នរី។ រិច �ករែុលទា�រ់ទងនឹងករុឹរ

 បរសមរះសរ់រដ ភិបល េះើគា�� នករអល់្ ម ីអររុម�នរី ឧះ អររុម�នរីគា�� នសទិ�សិេ្មចេឡើអ។ 

មា�្រតា� ២០.− 

េទសរុម�នរីនិងរុម�នរី ែុលមនិុឹរ ប្ រសសងឣចទទសលដររិច �្ មកររបណត់ រះស ់អររុម�នរី។ 

មា�្រតា� ២១.− 

សមា�ិរទា�បងឡអៃនររដ ភិបលែុលុឹរ ប្ គះ់្ គង្រសសង ឬ រុេលខាិករដ ន េ�ថ្ះធា�ន

សា�� ះ័ន។ 

្ះធា�នសា�� ះ័នុឹរ បករងររ��ងសា�� ះ័ន និង្គះ់្ គងះរគ�លិរ ម�នរីរករែុលជដ� រ់ងររុបលរណរ ល 

និងរុបលមភលដ នេ�េ្កមឱវទ។ 

មា�្រតា� ២២.− 

្ះធា�នសា�� ះ័ន មា�នដររិច �ុ ឹរ ប្ គះ់្ គងសា�� ះ័ននិងអង�ដចបណ រា រ��ង្រះខ័ណ�សមត�រិច �ែុលរបណតរ់��ង

ច្បោះ់។ 

មា�្រតា� ២៣.− 

 រ��ងររណីែុល្រសសង្ត�វបនុឹរ ប និង្គះ់្ គងេដអសហរុម�នរី រុ ម�នរីទា�បងីររភះមា�នសទិិ�អបណចេស�ើ

គា�� ។  រ��ងករុឹរ ប្ គះ់្គង្រសសង ្ត�វឈរេលើេគា�លករណស៍ហ័ន �សេ្មច។ 

មា�្រតា� ២៤.− 

រ��ងររណីែុល្រសសង្ត�វបនុឹរ ប និង្គះ់្ គងេដអរុម�នរីនិងរុេលខាិករ រុម�នរីជ្ះធា�នសា�� ះ័ន 

រុេលខាិករជអនរ្ះធា�នសា�� ះ័ន។ រុេលខាិករអនរវតរ្ មដររិច �ែុលរុម�នរី្ ះគល់ភន។ រលះ់�� ាបៗ 

រុម�នរី្ត�វិេ្គា�ាជមសអរុេលខាកិរមរននឹងេា�ើេសចររសីេ្មចជសា�� រ។ 

មា�្រតា� ២៥.− 

 ្រសសង ឬ រុេលខាិករដ នស�អ័ត ែុលុឹរ បេដអរុេលខាិករ រុេលខាិករជ្ះធា�នសា�� ះ័ន

េ ា។ 

មា�្រតា� ២៦.− 

រ��ងររណីែុល្រសសងមា�នរុម�នរី ឬ រុេលខាិករជ្ះធា�នសា�� ះ័ន អនររុេលខាិករ សអរិច �កររ��ង

្រសសង្មករ្ះគលដ់ររិច �ៃន្ះធា�នសា�� ះ័ន។ 



សហករេរៀះចបេដអអគ�េលខាិករដ នៃន្រ�ម្ះឹរ្សោរបែណទ្មង់រុ បល និងរម�វ�ាីរបែណទ្មង់រុ បល និងវ�ម្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទា�បង្ស�ង្មច្បោះ់េ ើុម 

 

មា�្រតា� ២៧.− 

អនររុេលខាិករ ែុលជ្ះធា�នសា�� ះ័នចបណ រាផ� លទ់សីរីករគណៈរុម�នរី ុឹរ បករងររះសស់ា�� ះ័នេ ា 

េ្កមករ្គះ់្ គងផ� លរ់ះស ់អររុម�នរី ះ៉រែន រ អររុម�នរីឣច្ះគលស់ិទិ�ឲ្រុ ម�នរ ី ឬ រុេលខាិករណ

មា�� រ់ុឹរ ប្ គះ់្ គងរ៏បន។ 

មា�្រតា� ២៨.− 

្ះធា�នសា�� ះ័នមា�នសិទ�េិលើរសបេណើែតង្បង ផ� សះ់រ�រ ះ��ះដ់ររិច �ម�នរីរករេ្កមឱវទ ្មែះះះទ

នីតិវ�ាជីារមា�នចា�ះថី� រ់្ះធា�ន អរដ ន វរេសនីអឯ៍រ និងថ� រ់្ះហា�រ់្ះែហលេឡើងេ�។ ្ះធា�នសា�� ះ័ន

មា�នសិទ�ែិតង្បង ផ� សះ់រ�រ ះ��ះដ់ររិច �ម�នរីរករេ្កមឱវទ ្មែះះះទនីតិ វ�ាជីារមា�នេដអ្ះកស 

ចា�ះ់ថី� រ់េ្កម្ះធា�ន អរដ ននិងថ� រ់្ះហា�រ់្ះែហល។ 

មា�្រតា� ២៩.− 

្ះធា�នសា�� ះ័នមា�នសិទ�េិចញ្ះកសនិងសា�រចរ។ សា�រចរជអត�ះទស្មា�ះះ់បភ�រិឺច �ករ និងេា�ើករែណ

 ប។ ្ះកស ឬ សា�រចររះសស់ា�� ះ័ន មិនឣចែចងអបរិីច �ករអ�ីែុលមិនចភលរ��ងរង �ង់្រះខ័ណ�សមត�រិច �សា�� ះ័ន

េឡើអ េហើអរ៏របឣចមា�នទប សជ់មសអលិខិតះទដ ន  ភុចជអនរ្រឹត្យ ឬសា�រចររះសរ់រដ ភិបលែុរ។ 

មា�្រតា� ៣០.− 

ករេរៀះចបរច សម�័ន � និងករ្ះ្ឹតរេ�រះស់្ រសសង និងរុេលខាកិរដ ន ចា�ះថី� រ់ អរដ នេឡើង 

្ត�វរបណតេ់ដអអនរ្រឹត្យចា�ះ់្ បងថី� រ់ អរដ នេឡើង។ 

ករេរៀះចបរច សម�័ន � និងករ្ះ្ឹតរេ�រះស់្ រសសង និងរុេលខាកិរដ ន ចា�ះថី� រ់េ្កម អរដ ន

ចរា្ត�វរបណតេ់ដអ្ះកស។ 

មា�្រតា� ៣១.− 

រុម�នរី ឬសហរុម�នរទីទសលះន��រទសីរីករគណៈរុម�នរី អមេដអរុេលខាិករ អនររុ េលខាិករ្ម

ទា�បងមា�នអគ�េលខាកិរររដ ភិបលផង ្គះ់្ គង ចា�តែ់ចងករងរទសីរកីរគណៈរុម�នរី សបរះសបរសលករងរ

្ះចា�បៃថ �ៃនគណៈរុម�នរី េ្កមករទទសលខរស្ត�វរះស ់អររុម�នរី។ 

មា�្រតា� ៣២.− 

សមា�ិរមសអរភះៗ ៃនររដ ភបិលទទសលខរស្ត�វេរៀងៗខ��ន ចបេពា អររុម�នរី និងចបេពារុសដ អបី

អបេើែុលខ��នបន្ះ្ឹតរ។ 

 អររុម�នរី្ ត�តិនិត្យករងរ សរម�ដ អបេើ្ះ្តឹរ និងករទទសលខរស្ត�វរះសស់មា�ិរររដ ភ-ិ 

បល េហើអមា�នសទិ�ិុ រ និងដរ់បនសសសមា�ិរររដ ភិបលបន ្មែះះះទនិងនីតិវ�ាជីារមា�ន។ 

ជំពូកទី ៤ 

កា�របេា��ត្រកសួានិារដ�េលខាធិកា�រដ� ន 

មា�្រតា� ៣៣.− 

ករះេង �ើត្រសសង និងរុេលខាិករដ ន ្ត�វរបណតេ់ដអច្បោះ់។ 



សហករេរៀះចបេដអអគ�េលខាិករដ នៃន្រ�ម្ះឹរ្សោរបែណទ្មង់រុ បល និងរម�វ�ាីរបែណទ្មង់រុ បល និងវ�ម្ឈករ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទា�បង្ស�ង្មច្បោះ់េ ើុម 

 

ជំពូកទី ៥ 

អវសា�នប្ប��ត�ិ 

មា�្រតា� ៣៤.− 

 ច្បោះស់រីករេរៀះចប និងករ្ះ្តឹរេ�ៃន្រ�ម្ះឹរ្សោរុម�នរីែុល្ះកសឲេ្ះើ្ ម្រឹត្យេលខ ៥០្រ 

ចរាៃថ �ទ ី០២ ែខ ឧសដ ឆា�� ប១៩៩២ ្មទា�បងលិខតិះទដ នអ�ែីុលផ��អេីនា ្ត�វទររជនិរររណ៍ េហើអ្ត�វបនសស

េដអច្បោះេ់នាជសា�� រ។ 

មា�្រតា� ៣៥.− 

 ច្បោះ់េនា្ត�វ្ះកសជករ្ះញះ។់ 

 

                                                               ច្បោះ់េនា្ត�វបនរុសដៃន្ារជណច្ររម��ជអនរម័ត 

                                                              េ�ភ�បេញ, ៃថ �ទ ី១៩ ែខ ររ�ដ ឆា�� ប ១៩៩៤ 

                                                               រ��ងសមអ័្ះរប វ�សា�ម�� នីតកិលទ១ី 

                                                         ្របធា�នរដ�សភា�ស�ីទ ី

                                                         ហត�េលខ និង ្្ 

                                                         ឡ�យ សុឹមឈា 

 

 

 


