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 ែផ �កតា�រខ�ឹរសា�រៃន្ពះរជ្ករេលខ ០៦ នស ៩៤ ចុះៃថ �ទ ី៣០ ែខតលុា� ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្បកា�សឲេ្បម 

ច្បោបស់�ពីីសហលក�ន �ិកៈរ�ន�ីរជកា�រសុីវ�លៃន្ពះរជណច្កករ��ជ និង្ពះរជ្កឹត្យេលខ ជស/រកត/១២៩៧/ 

២៧៣ ចុះៃថ �ទ ី០១ ែខធ�� ឆា��  ំ១៩៩៧ ស�ពីីេគា�លកា�រណ៍រួរៃនកា�រេរៀបចំរុខងរសា�ធា�រណៈរបស់រដ� ្កសួង សា�� ប័ន

រយួចំនួន ្ត�វកសា�ងលក�ន �កិៈេដយែឡកសំរប់្កបខ័ណ� នីរួយៗ។ រជរដ� ភិបា�លបា�ន្បកា�សផ្សោយរួចេហមយ 

នូវ្ពះរជ្កឹត្យស�ពីីលក�ន �ិកៈេដយែឡកៃន្កបខ័ណ�រយួចំនួន ឯលក�ន �ិកៈេដយែឡករយួចំនួនេទៀត កំពុងែត 

កសា�ងេឡមងជបន�បន� ប។់ ក��ងសា�� នភា�ពែដលេយមងពុំទា�ន់បា�នេធ�មសមា�ហរណករ�្ កបខណ័�បច ��ប្បន �េផ �រចូលេ�ក��ង 

្កបខ័ណ�ថ �ៃីនលក�ន �ិកៈេដយែឡកេនះ ្កសួង សា�� ប័ននីរយួៗ ជួបកា�រលំបា�កក��ងកា�រេរៀបចំដក់រ�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល 

ឲចូលនិវត�ន៍។ ដូចេនះេដមរ្ីបឲ្សបនឹងសា�� នភា�ពជក់ែស�ង រជរដ� ភិបា�លសរូេធ�មកា�រកំណតល់័ក�ខ័ណ�ៃនកា�រចូល 

និវត�ន៍របសរ់�ន�ីរជកា�រសុីវ�លដូចតេ�៖ 

១-ម�ន�ីែដលដល់ឣយុ ៦០ ឆា��  ំ្រត�វចូលនិវត�ន៍ៈ 

ក- រ�ន�ីែដលកំពងុកា�ន់រខុតំែណងពតិ្បា�កដក��ងអង�កា�រេលខ ៃនរចនសរ�័ន �ៃនកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្ប្ពឹត�េ� 

របស់្កសួង សា�� ប័ន មា�នៈ 

– អគ�នយក អគ�េលខាធកិា�រ អគា�� ធិកា�រ អភិបា�លេខត� ្ក�ង 

– អគ�នយករង អគ�េលខាធិកា�ររង អគា�� ធិកា�ររង ្បធា�ននយកដ� ន អភិបា�លរងេខត� ្ក�ង 

– អនុ្បធា�ននយកដ� ន អធកិា�ររង ្បធា�នរន�ីរេខត� ្ក�ង អភបិា�ល្ស�ក ខ័ណ�  

– និងរុខតំែណងឯេទៀត ែដលមា�នថ� ក់េស�មនឹងរុខតំែណងខាងេលម ែដលមា�នេ�ក��ងអង�កា�រេលខ ៃនរចន-

សរ�័ន �ៃនកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្ប្ពតឹ�េ�របស់្កសួង សា�� ប័ន។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្ក�រ្បឹក្សោកំែណទ្រង់រដ �បា�ល និងករ�វ�ធីកំែណទ្រង់រដ �បា�ល និងវ�រជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចរ�ងខ�ឹរសា�រទំា�ង្ស�ងតា�រច្បោប់េដមរ 

 

 
 

ខ- រ�ន�ីកំពងុបេ្រមកា�រងរក��ង្កបខ័ណ� រដ� ែដលមា�ន្បេភទកា�ំេបៀវត្សបច ��ប្បន �ចា�បព់ ីក II-៧ េឡមងេ�។ 

គ- រ�ន�ីែដលមា�ន្បេភទកា�ំេបៀវត្សបច ��ប្បន � ខ I ឬរ�ន�ីែដលមា�នស�� ប័្តសររូលនឹងបរ��� ប័្តេឡមងេ�។ 

ឃ-រ�ន�ីែដលបេ្រមកា�រងរក��ង្កបខ័ណ� ្គ�បេ្ង�នរបស់្ កសងួអប់រ� យុវជន និងកីឡទំា�ងអស ់ និង្គ�បេ្ង�ន 

អចិៃ�ន�យ៍េ�តា�រសា�កលវ�ទ្យោលយ័ រហា�វ�ទ្យោលយ័ និងសា�លា�បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈៃន្កសួងនន េហមយែដល 

បា�នទទួល្បា�ក់កំៃរគរុេកា�សល្យ។ 

២-ម�ន�ីែដលដល់ឣយុ ៥៨ ឆា��  ំ្រត�វចូលនិវត�ន៍ៈ 

ក- រ�ន�ីែដលកំពងុកា�ន់រខុតំែណងពតិ្បា�កដក��ងអង�កា�រេលខ ៃនរចនសរ�័ន �ៃនកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្ប្ពឹត�េ� 

របស់្កសួង សា�� ប័ន មា�នៈ 

– ្បធា�នកា�រ�យលយ័ក��ងរដ�បា�លកណ� ល-អភិបា�លរង្ស�ក ខ័ណ�  អនុ្បធា�នរន�ីរេ�េខត� ្ក�ង 

– អនុ្បធា�នកា�រ�យលយ័ក��ងរដ�បា�លកណ� ល-្បធា�នកា�រ�យលយ័ៃនរន�ីរេ�េខត� ្ក�ង 

– អនុ្បធា�នកា�រ�យលយ័ៃនរន�ីរេ�េខត� ្ក�ង 

– និងរុខតំែណងឯេទៀត ែដលមា�នថ� ក់េស�មនឹងរុខតំែណងខាងេលមែដលមា�នេ�ក��ងអង�កា�រេលខៃនរចន- 

សរ�័ន �ៃនកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្ប្ពតឹ�េ� របស់្កសងួ សា�� ប័ន 

ខ- រ�ន�ីកំពងុបេ្រមកា�រងរក��ង្កបខ័ណ� រដ� ែដលមា�ន្បេភទកា�េំបៀវត្សបច ��ប្បន �ចា�បព់ ីក II-១០ ដល់ ក II-៨។ 

គ- រ�ន�ីែដលមា�ន្បេភទកា�ំេបៀវត្សបច ��ប្បន � ខ II ឬរ�ន�ីែដលមា�នស�� ប័្តសររលូនឹងស�� ប័្តរធ្យរ 

សិក្សោឯកេទស 

៣-ម�ន�ីែដលដល់ឣយុ ៥៥ ឆា��  ំ្រត�វចូលនិវត�ន៍គ ឺ: 

 រ�ន�ីែដលមា�ន្បេភទកា�ំេបៀវត្សបច ��ប្បន � ខ II-១១  ខ III-  ខ IV-  គ I-  គ II-  គ III  និង គ IV។ 

៤- ករណីម�ន�ីែដលមា�នឣយុ ៥៥ឆា��  ំ េឡ�ងេ� េហមយកំពុងកា�ន់រុខតំែណង ឬមា�នលក�័ខ័ណ� ដូចចំនុច ១ និង ២ 

ខាងេលម ែតរិនទា�ន់បា�នដក់ឲចូលនិវត�ន៍ ្ត�វេ�បន�កា�រងររហូតដល់ឣយុចូលនិវត�ន៍ គ ឺ៦០ឆា�� ំ ឬ ៥៨ ឆា�� ំ។ 

  េបមមា�នកា�រលំបា�កស��្ គសា�� ញក��ងកា�រអនុវត�ន៍ ្គប់្កសួង សា�� ប័ន ្ត�វ ពេិ្គា�ះ េយបល់ ជរយួរដ�េលខា 

ធិកា�រដ� នរខុងរសា�ធា�រណៈ េដមរ្ីបពិនិត្យេដះ្សា�យ។ 

 ទទួលបា�នសា�រចរេនះ ទីស�កីា�រគណៈរដ�រ�ន�ី រដ�េលខាធកិា�រដ� នរុខងរសា�ធា�រណៈ ្កសួងសង�រកិច �កា�រងរ 

បណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជីវៈ និងយុវនីតិសរ្បទា� និង្គប់្កសួង សា�� ប័ន្ត�វអនុវត�ខ�រឹសា�រខាងេលមេដយសា�� រតទីទួលខសុ 

្ត�វ និងមា�ន្បសទិ�ភា�ពខ�ស ់ចា�ប់ពៃីថ �ចុះហត�េលខាេនះតេ�។ 

 
កែន�ងទទលួ 

− ្កសូង្ពះបរររជវងំ 

− េលខាធិកា�រដ� ន្ក�រ្បឹក្សោធរ�នុញ 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� ន្ពឹទ�សភា� 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

− ខុទ�កា�ល័យសេរ�ចនយករដ�រ�ន �ី 

− ្គប់្កសួង សា�� ប័ន  

− េខត� ្ក�ង 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី០២ ែខ កក�ដ  ឆា�� ំ ២០០១ 

នយករដ�ម�ន� ី

         

        ហ៊ុន ែសន 


