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− េយងអនុ្រកឹត្យេលខ ៣៩ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី២៧ ែខ មិថុន ឆា�� ំ ២០០០ របស់រជរដ� ភបិា�លស�ពីេីគា�ល-  

កា�រណ៍រួមៃននីតិវ�ធ្ីរគប់្រគងម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល។ 

− េយងសា�រចរេលខ ១៤ សរណន ចុះៃថ �ទ ី០១ ែខតលុា� ឆា�� ំ ១៩៩៩ របស់រជរដ� ភិបា�លស�ពីកីា�រេធ��ជេំរឿន  

ម�ន�ីរជកា�រ និងវ�ភា�គមុខងរ។ 

− េយងសា�� រតីអង �្របជុអំន �រ្រកសងួ នៃថ�ទ ី២៨ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ២០០០  
 

រជរដ� ភិបា�លបា�ន្របកា�សជផ��វកា�រ នូវអនុ្រកឹត្យស�ពីីេគា�លកា�រណ៍រួមៃននីតិវ�ធី្រគប់្រគងម�ន�ីរជកា�រ 

សុីវ�ល សេំ�ឈា�នេ�្រគប់្រគងម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លឲបា�នល �្របេស�រទំា�ងបរ�មា�ណ និងគុណភា�ព។ តា�មនីតិវ�ធីថ �ីេនះ 

កា�រ្រគប់្រគងរដ�បា�ល និងហិរ� �វត��របស់ម�ន�ីរជកា�រសុី វ�លមា�នកា�រផ� ស់ប��រសា�� នភា�ពរដ�បា�ល និងកា�រផ� សប់��រ

សា�� នភា�ព្រគ�សា�រ ្រត�វេធ��េឡ�ងេដយ្របព័ន �ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ។ ក��ងរយៈេពលអន�រកា�លែផ�កតា�មខ�ឹមសា�រជពំូក ៣ ៃន

អនុ្រកឹត្យេនះ និងែផ �កតា�មលទ�ផលៃនកា�រេធ��ជំេរឿនម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លកន�ងមក ្រគប់្រកសងួ សា�� ប័ន េខត� ្រក�ង 

្រត�វេ្រប�្របា�សត់ា�រងទូទា�ត់េបៀវត្សថ �។ី េដ�ម្ីបអនុវត�តា�រងទទូា�ត់េបៀវត្សតា�ម្របព័ន �ពត័៌មា�នវ�ទ្យោែដលបា�នេបា�ះពុម�

ខាងេល�េនះឲមា�ន្របសទិ�ភា�ព រដ�េលខាធិកា�រដ� នមខុងរសា�ធា�រណៈសូមេធ��កា�រែណនដូំចតេ� : 

្រគប់្រកសួង សា�� ប័ន និងអង�ភា�ព ែដលបា�នេធ��សពុលភា�ពទិន �ន័យម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លរបស់ខ��នជមយួ 

អគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របកឹ្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល ្រពមទំា�ងបា�នេបា�ះពមុ�តា�រងទូទា�ត់េបៀវត្សតា�ម្របពន័ �

ពត័៌មា�ន វ�ទ្យោ្រតមឹ្រត�វរួចេហ�យេនះ ្រត�វយកតា�រងទូទា�ត់េបៀវត្សតា�ម្របព័ន �ពត័៌មា�នវ�ទ្យោេនះេ្រប�្របា�សជ់ផ��វកា�រ

ជំនួសតា�រងទូទា�ត់េបៀវត្សែដលបា�នេធ��េដយៃដកន�ងមក។ 

 

                    គណៈរដ�ម�ន�� 

េលខាធ�ការដា� នមខុងារសាធារណៈ       

េលខៈ  ០០៣ សណន.មស 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមងរ់ដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

I- នីតិវ�ធីៃនកា�រពិនិត្យ ផ�ល់ទិដ� កា�រ និងកា�រេបា�ះពុម�ឯកសា�រស្រមា�ប់េប�កេបៀវត្ស 

  ជេរៀងរល់ែខ ្រគប់្រកសួង សា�� ប័នែដលអនុវត�តា�រងទទូា�ត់េបៀវត្សតា�ម្របព័ន �ពត័៌មា�នវ�ទ្យោ្រត�វេធ��សំេណ� 

មករដ�េលខាធិកា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ េដ�ម្ីបសុពំិនិត្យ និងផ �លទ់ិដ� កា�រេល�សំណ ុំឯកសា�រៃនកា�រផ� ស់ប��រសា�� នភា�ព 

រដ�បា�ល និងកា�រផ� សប់��រសា�� នភា�ព្រគ�សា�ររបសម់�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល។ េ្រកា�យពីបា�នពិនិត្យ និងផ �ល់ទដិ� កា�ររួច 

រដ�េលខាធិកា�រដ� នមខុងរសា�ធា�រណៈ នឹងរយកា�រណព៍សីា�� នភា�ពៃនកា�រផ� ស់ប��រទំា�ងេនះជូនទីស�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី 

េដ�ម្ីបេធ��សមទិនេល�ទិន �ន័យម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លក��ង្របព័ន �ព័តម៌ា�នវ�ទ្យោ និងេបា�ះពមុ�ឯកសា�រយកេ�េ្រប�្របា�ស ់

ស្រមា�បេ់ប�កេបៀវត្សជូនម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល។ 

 ឯកសា�រែដល្រត�វេបា�ះពមុ�រួមមា�ន : 

 ១- តា�រងទូទា�តេ់បៀវត្ស           ចំនួន ២ ច្បោប ់

 ២- តា�រង្រកបខ័ណ�ម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លតា�ម្របេភទេបៀវត្ស  ចំនួន ២ ច្បោប ់
 

តា�រងទូទា�ត់េបៀវត្សែដលបា�នេបា�ះពមុ�ខាងេល�េនះ នឹង្រត�វចុះហត�េលខាេដយ្រកសួង សា�� ប័នសា�មី និងប�� ក់ព ី

រដ�េលខាធិកា�រដ� នមខុងរសា�ធា�រណៈ។ ឯកសា�រមួយច្បោបរ់ក្សោទុកេ�រដ�េលខាធកិា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ និង

មយួច្បោប់ស្រមា�បយ់កេ�េ្រប�្របា�ស់ក��ងកា�រេប�កេបៀវត្សជូនម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល។ 

II-  សំណុំលិខិតែដល្រត�វបំេពញ   

  សំណ ុលំិខតិែដល្រកសួង សា�� ប័ន ្រត�វបំេពញស្រមា�បេ់ស��សុទំិដ� កា�រេល�សំណ ុំឯកសា�រៃនកា�រផ� សប់��រសា�� នភា�ព 

រដ�បា�ល និងសា�� នភា�ព្រគ�សា�ររបសម់�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល េដ�ម្ីបទទួលបា�នឯកសា�រេប�កេបៀវត្សតា�ម្របព័ន �ព័ត៌មា�នវ�ទ្យោ 

ស្រមា�បយ់កេ�េ្រប�ក��ងកា�រេប�កេបៀវត្សមា�ន : 

 ១- លិខិតេស��សុទំិដ� កា�រ           (មា�នគំរូ ) ចំនួន ២ច្បោប ់

 ២- របា�យកា�រណ៍ស�ពីកីា�រផ� សប់��រសា�� នភា�ពរដ�បា�លនិង 

   សា�� នភា�ព្រគ�សា�ររបសម់�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល     (មា�នគំរូ ) ចំនួន ២ច្បោប ់  

 ៣- សណំ ុំឯកសា�រប�� ក់មយួមុខៗ           ចំនួន ២ច្បោប ់

III-  កា�លបរ�េច�ទៃនកា�រប���នឯកសា�រ 

− ្រកសួង សា�� ប័ន ្រត�វប���នសណំ ុលំិខិតមកដល់រដ�េលខាធកិា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ េដ�ម្ីបពិនិត្យ និងផ �ល ់ 

  ទដិ� កា�រេល�សំណ ុឯំកសា�រៃនកា�រផ� ស់ប��រសា�� នភា�ពរដ�បា�ល និងសា�� នភា�ព្រគ�សា�ររបសម់�ន�ីរជកា�រសុីវ�លឲ    

  បា�នមុនៃថ �ទ ី០៥ ៃនែខនីមយួៗ។ 

− រដ�េលខាធិកា�រដ� នមខុងរសា�ធា�រណៈ េផ ��របា�យកា�រណ៍ៃនកា�រផ� សប់��រសា�� នភា�ពរដ�បា�ល និងសា�� នភា�ព   

  ្រគ�សា�ររបស់ម�ន�ីរជកា�រសុីវ�លជូនទសី�ីកា�គណៈរដ�ម�ន�ីឲបា�នមុនៃថ �ទ ី១២ ៃនែខនីមយួៗ។ 

− ្រត�វេបា�ះពុម�ឯកសា�រស្រមា�បេ់ប�កេបៀវត្សជូន្រកសួង សា�� ប័នឲបា�នមុនៃថ �ទ ី២០ ៃនែខនីមយួៗ។ 
  

 ទទួលបា�នេសចក�ីែណនេំនះ ្រគប់្រកសងួ សា�� ប័ន ្រត�វសហកា�រ និងចា�ត់តា�ងំអនុវត�តា�រងទូទា�តេ់បៀវត្សតា�ម 

្របព័ន �ពត័៌មា�នវ�ទ្យោក��ងរយៈេពលអន�រកា�លេឣយទទលួបា�នលទ�ផលល �្របេស�រ។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមងរ់ដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្រស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

ចម�ងជនូៈ 

− ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ � 

− ទីស�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន � ី

− ្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល “េដ�ម្បីជូន្រជប ” 

− ្រគប់្រកសួង សា�� ប័ន “េដ�ម្បីអនុវត� ” 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី០៣ ែខ មករ ឆា�� ំ ២០០១ 

រដ�េលខាធកិា�រ 

 

េព្រជ ប៊ុនធនិ 

 

 

 

 

 

 

 


