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                   គណៈរដ�ម�ន�� 

រដ�េលខាធ�ការដា� នមខុងារសាធារណៈ 

                   េលខ: ៦៧៤ មស  

េសច��សេ្រមច 

ស��ព� 

ការចាតត់ាំងនាយក្រគប្់រគងកម��ធ�កេន�មអទ�ភាព 

ន�ងការបេង��ត្រក�មការងារកេន�មអាទ�ភាព 

្រ�ចាំរដ�េលខាធ�ការដា� នមខុងារសាធារណៈ 

3 
រដ�េលខាធិកា�រ ៃនរដ�េលខាធិកា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ 

 

− បា�នេឃ�ញរដ�ធម�នុ� �ៃនរជណច្រកកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០៧០៤/០០១ ចុះៃថ �ទ ី១៣ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៤ ែដល្របកា�ស

ឱ្យេ្រប�ច្បោបធ់ម�នុ� �មែន�មសំេ�ធា�ននូវដំេណ�រកា�រជ្រប្រកតៃីនសា�� ប័នជត ិ

− បា�នេឃ�ញ ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ សន/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះៃថ �ទ ី១៥ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៤ ស�ពីកីា�រែតង

តា�ងំរជរដ� ភិបា�លៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី២០ ែខកក�ដ ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្របកា�សឱ្យេ្រប�ច្បោប់

េរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�ទសី�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/២៤ ចុះៃថ �ទ ី ២៤ ែខ មករ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ពីកា�របេង ��ត 

រដ� ភិបា�លមខុងរសា�ធា�រណៈ 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ១៩ អន្រក.បក ចុះ ៃថ �ទ ី ២៨ ែខ ឧសភា� ឆា�� ំ ១៩៩៧ ស�ពីកីា�រេរៀបចំ និង

កា�រ្រប្រពតឹ�េ�របសរ់ដ�េលខាធិកា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី១៣ ែខ សីហា� ឆា�� ំ ២០០២ ស�ីពកីា�របេង ��ត និងដក់ឱ្យ

ដំេណ�រកា�រកម� វ�ធកីេន្សោមឣទភិា�ព 

− េយងតា�មសំណមូពរចា�បំា�ច់ 



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:  ចា�ត់តា�ងំឯកឧត�ម រស់ សូផន់ អនុរដ�េលខាធិកា�រ ជនយក្រគប្់រគងកម� វ�ធីកេន្សោមឣទិភា�ព្របចា�ំ

រដ�េលខាធិកា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ។ 

្របកា�រ ២: បេង ��ត្រក�មកា�រងរកេន្សោមឣទិភា�ព ែដលមា�នសមា�សភា�ពដូចខាងេ្រកា�ម ៖ 

 ១. ឯកឧត�ម  ហ៊ុយ ចា�ន់ទី  អគា�� ធិកា�រ   ជ្របធា�ន 

 ២. ឯកឧត�ម  េថ េសដ�ណ អគ�នយក   អនុ្របធា�ន 

 ៣. េលា�ក  ជុក មុន�ី  អគា�� ធិកា�រង   អនុ្របធា�ន 

 ៤. េលា�ក  ជួប សុផន  ្របធា�ននយកដ� ននីតិកម�  

      និង វ�វទមុខងរសា�ធា�រណៈ     សមា�ជិក 

 ៥. េលា�ក  ទិន សុខឃួន ្របធា�ន នយកដ� ន្រត�តពិនិត្យរដ�បា�ល  

      និង្រគប់្រគងម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល សមា�ជិក 

 ៦. េលា�ក  េខៀវ ច័ន�ប៊ុនេធឿន ្របធា�ននយកដ� ន្រកបខណ�សកិ្សោ 

      ្រសា�វ្រជវបណ�� ះបណ� ល  សមា�ជិក 

 ៧. េលា�ក  ែកវ ឡ�ង  ្របធា�ននយកដ� នរដ �បា�ល និងហិរ��កិច � សមា�ជិក 

 ៨. េលា�ក  ស៊ន សុឃន ្របធា�នមជ្ឍមណ�លធនធា�នឣស៊ា�នកម��ជ  សមា�ជិក 

្របកា�រ ៣:  ្រក�មកា�រងរកេន្សោមឣទិភា�ពេនះមា�នភា�រកិច � ៖ 

− ជយួនយក្រគប់្រគងកម�វ�ធីកេន្សោមឣទិភា�ពនូវកា�រងរកេន្សោមឣទិភា�ព ៃនរដ�េលខាធិកា�រដ� ន 

មុខងរសា�ធា�រណៈ។ 

− េធ��ទំនក់ទំនងកា�រងរជមយួ្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល និងគណៈកមា�� ធិកា�រេរៀបចំ

គេ្រមា�ងកេន្សោមឣទិភា�ពរបស្់រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល។ 

− កំណតអ់ត�ស�� ណេបសកកម�ឣទិភា�ព កំណតឣ់ទិភា�ពៃនេបសកកម�ឣទិភា�ព េរៀបចំសេំណ�

សុំដក់ឱ្យដំេណ�រកា�រកេន្សោមឣទិភា�ព វយតៃម�ពា�ក្យសុេំ្រជ�សេរ�សចូលជសមា�ជិកកេន្សោម

ឣទិភា�ព និង បំេពញភា�រកិច �េផ្សងៗេទៀតតា�មចា�បំា�ច់។ 

− េរៀបចំលិខតិបទដ� នននតា�មដំណក់កា�លនីមយួៗ ែដលពា�ក់ព័ន �នឹងកា�រងរកេន្សោមឣទិភា�ព។ 

្របកា�ស ៤:  សមា�ជិក្រក�មកា�រងរកេន្សោមឣទិភា�ព្រត�វចូលរួម្របជុតំា�មកា�រអេ���ញ និងេ្រកា�មកា�រដឹកនរំបស់

នយក្រគប់្រគងកេន្សោមឣទភិា�ព ឬេ្រកា�មកា�រដឹកនរំបស្់របធា�ន្រក�មកា�រងរតា�មកា�រ្របគល់

ភា�រកិច �នយក។ 

្របកា�ស ៥:  េសចក�សីេ្រមចទំា�ងឡយណែដលមា�នខ�ឹមសា�រផ��យពេីនះ ចា�តទ់ុកជនិរករណ៍។ 

្របកា�ស ៦:  អគ�នយកៃនអគ�នយកដ� ន អគា�� ធិកា�រៃនអគា�� ធកិា�រដ� ន នយកខទុ�កា�លយ័ ្របធា�ននយកដ� ន

រដ�បា�ល និងហិរ� �កិច � ឯកឧត�ម អស់េលា�ក ដូចមា�នេឈា�� ះក��ង្របកា�រ ១ និង្របកា�រ ២ ខាងេល� មា�ន

ភា�រកិច �អនុវត�េសចក�សីេ្រមចេនះឱ្យមា�ន្របសទិ�ភា�ព ចា�បព់ីៃថ �ចុះហត�េលខាតេ�។ 



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 

 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ. ៃថ �ទ ី១៩ ែខ សីហា� ឆា�� ំ ២០០៤ 

ហត�េលខា និង្រតា� 

 

េព្រជ ប៊ុនធិន 
កែន�ងទទួល: 

− ទីស�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន �ី 

− ្រកសួងេសដ�កិច � និងហិ� �វត�� 

− ្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល 

          “េដ�ម្បីជូន្រជប” 

− ដូច្របកា�រ ៦ 

− ឯកសា�រ-កា�លប្បវត� ិ


