
សហការររៀំចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្ំឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាំ់រដ្ើម 

 

 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

រាជ្រដ្ាភិបាេរមពជុា 

រេខ្ៈ ១១៦ អនក្រ.ំរ 

 

អនកុ្រឹត្យ 

ស្តីពី 

ការដារ់មន្តនតរីាជាការស្ុីវិល 

ឲ្យស្ថិត្នៅរនងុភាពទំននរ គ្មា នន ៀវត្ស 

 

រាជរដាា ភិបាលរមពជុា 
- បានរ ើញរដ្ាធមមនុញ្ ញក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា១៩៩៣ 

- បានរ ើញក្រះរាជ្ក្រឹត្យរំស់ក្រះររុណាក្រះបាទសរមេច ក្ពះននរាត្តម ស្ីហនុវរ្ ាន ក្រះមហារសក្ត្ ននក្រះរាជាណាចក្រ

រមពជុាចុះនង ៃទី ០១ ណខ្វិច ឆកា ឆ្នា ១ំ៩៩៣ សេរីីការណត្ងតាងំរាជ្រោា ភិបាេរមពជុា 

- បានរ ើញក្រះរាជ្ក្រឹត្យរេខ្ នស.ររត្ ១០៩៤.៨៣ ចុះនង ៃទី ២៤ ណខ្ត្ុលា ឆ្នា ១ំ៩៩៤ សេរីីការណរសំរួេសមាសភារ

រាជ្រោា ភិបាេរមពជុា 

- បានរ ើញក្រះរាជ្ក្រឹត្យរេខ្ នស.ររត្.១០៩៤.៩០ ចុះនង ៃទី ៣១ ណខ្ត្ុលា ឆ្នា ១ំ៩៩៤ សេរីីការណរសំរួេសមាសភារ

រាជ្រោា ភិបាេរមពជុា 

- បានរ ើញចាំ់សេីរីការសហេរខន កិរៈមន្តន េរីាជ្ការសីុវិេ ណដ្េក្ំកាសឲ្យរក្ ើំរោយក្រះរាជ្ក្រម ចុះនង ៃទី ២០ ណខ្ត្ុលា ឆ្នា ំ

១៩៩៤  

- បានរ ើញចាំ់សេរីីសហេរខន េរិៈមន្តន េរីាជ្ការសីុវិេ ណដ្េក្ំកាសឲ្រ្ក្ ើំរោយក្រះរាជ្ក្រមរេខ្ ០៦.នស.៩៤. ចុះនង ៃទី 

៣០ ណខ្ររកោ ឆ្នា ំ១៩៩៤  

- តាមសំរែើររំស់រដ្ ារេខាធិការ ននរដ្ ារេខាធិការោា ន មុខ្ងារសាធារែៈ 

- គ្ែៈរដ្ាមន្តន េយីេក់្រមផង 

 

 



សហការររៀំចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្ំឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាំ់រដ្ើម 

ស្ំនរច 

ជំពូរទី១ 

 ទ បញ្ញត្តិទូនៅ 

 
មាក្ា ១.-  

 ភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស គ្ឺជាសាា នភាររំស់ំមន្តនេរីាជ្ការ ណដ្េ បាត្សិ់ទធិទទួេក្បាររ់ំៀវត្សរ ើងឋាននេរស័រិេ ឬ

ថ្នា រន់ងិអត្ីត្ភារការងារសំរាំ់ទទួេរសាធននវិត្េន៍ ។ 

មាក្ា ២.-  

 ភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្សក្ត្ូវក្ំកាសរោយំញ្ញត្េិ ឬ ក្ត្ូវបានអនញុ្ញញ ត្រោយសាា ំ័នមានសមត្ារិច ចរាុងការណត្ងតាងំ

តាមពារយរសាើសំុរំស់សាមីជ្ន ។ ការោរ់ មន្តន េ ីរាជ្ ការឲ្សាិត្រៅរាងុភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស ក្ត្ូ វសំររចរោយក្រះរាជ្

ក្រតឹ្យ អនកុ្រតឹ្យ ឬក្ំកាស ។ 

ជំពូរទី២ 

ភាពទំននរគ្មា នន ៀវត្សនដាយ ញ្ញត្ត ិ

 
មាក្ា ៣.-  

ការោរម់ន្តន េរីាជ្ការឲ្សាិត្រៅរាងុភារទំរនរ គ្មម នរំៀវត្សរោយំញ្ញត្េ ិមានររែីដូ្ចត្រៅ ៖ 

- មន្តនេរីាជ្ការណដ្េរបាះំង់ការងារ ឬអនវុត្េមានរោយគ្មម នចាំ់អនញុ្ញញ ត្រយៈររេ ១៥ នង ៃជាំ់គ្មា  រេើរណេង

ណត្មន្តនេរីោះមានររែីរិរសសណាមួយ ។ រាងុចរោល ះររេ១៥នង ៃណដ្េអវត្េមានរោះ ក្ំធានសាា ំ័ន ក្ត្ូវរេំរឹសាមីខ្លនួ

យ៉៉ងរហាចណាស់រីរដ្ងណដ្រ ។ 

- មន្តនេរីាជ្ការសាិត្រាុងការជ្ំនុំជ្ំរះរំស់ត្ុលារថ្នមានរទាសរីំទឧក្រដិ្ ា ឬំទមជ្ឈឹម រហើយណដ្េបានំេឹង

ឧទធរែ៍រហូត្ដ្េន់ង ៃមានសាេក្រមចុងរក្កាយំងអស់ ។ 

មាក្ា ៤.-  

រយៈររេននការោរឲ់្សាិត្រៅរាុងភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស រោយ ំញ្ញត្េតិាមររែីណដ្េមានំញ្ញា ររ់ៅរាុងវារយ

ខ្ែ័ឌ ទី២ ននមាក្តា ៣ខាងរេើរនះ រំុ អាចរេើសរី៣ណខ្រ ើយ ។ ផុត្រយៈររេ៣ណខ្រនះមន្តន េរីាជ្ការ ណដ្េ រំុបានក្ត្ ំ់

រៅំំររញការងារវិញ រក្កាយ រីបានោររ់ំហិត្ឲ្ចូេរធវើការតាមការរំែត្រី់រដ្ង ក្ត្ូវ េុំ រមម ះរចញរីក្រំខ្ែ័ឌ  ណដ្េ

មានណចងរាុងមាក្តា៥៥ ននសហេរខន េិរៈមន្តន េរីាជ្ការសីុវិេ ។ 

 

 

 

 



សហការររៀំចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្ំឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាំ់រដ្ើម 

ជំពូរទី៣ 

ភាពទំននរគ្មា នន ៀវត្សនដាយមានពារយស្ុំ 

 
មាក្ា ៥.-  

ការោរឲ់្សាិត្រៅរាងុភារទំរនរ គ្មម នរំៀវត្ស ក្ត្ូវបានអនញុ្ញញ ត្តាមពារយរសាើសំុរំស់សាមីខ្លនួ រេើរណេងណត្មាន

ការចាបំាច់រំស់ចាំ់សំរាំ់រយៈររេ ៣ណខ្ នងិមិនរេើសរី ២ឆ្នា ំ រហើយអាចំនេជាងម ីមិនឲ្ហួសរី ៤ឆ្នា ំ ចំរពាះររែីដូ្ច

ត្រៅ ៖ 

- រដ្ើមះីរៅរធវើការរៅរាុងណផ ារឯរជ្ន ឬរធវើការងារជាក្ំរយ៉ជ្នស៍ាធារែៈ។ 

- រដ្ើមះីរធវើការក្សាវក្ជាវរៅរាងុ ឬ រក្ៅក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា រាុងទិសរៅំំររើផេក្ំរយ៉ជ្នទូ៍រៅ ។ 

- រដ្ើមះីជាផេក្ំរយ៉ជ្នផ៍្ទា េខ់្លនួ ។ 

មាក្ា ៦.-  

ការោរឲ់្សាិត្រៅរាងុភារទំរនរ គ្មម នរំៀវត្ស ក្ត្ូវបានអនញុ្ញញ ត្ជាចាបំាច់ជ្ូនមន្តន េរីាជ្ការ ណដ្េបានោរព់ារយរសាើ

សំុក្ត្ឹមក្ត្ូវតាមចាំ់សំរាំ់រយៈររេ ៣ណខ្ នងិមិនរេើសរី ២ឆ្នា ំ រហើយអាចំនេជាងមី មិនឲ្ហួសរី ៤ឆ្នា ចំំរពាះររែីដូ្ច

ត្រៅ ៖ 

- សំុរៅណងទំាសហរទ័ធ ឬ រូនណដ្េមានជ្មៃធឺៃន់ ។ 

- សំុរៅរមួរស់សហរទ័ធ ជាមន្តនេ ីរាជ្ការរាុងររែីសំុផ្ទល ស់មិនទានប់ាន ។ 

 

ជំពូរទី៤ 

ល័រខខ័ណ្ឌ ននការចា ់ន្តើមឈ ់ និងការវិលចូល ំនរើការវិញ 

 

មាក្ា ៧.-  

ការោរឲ់្សាិត្រៅរាងុភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស តាមពារយរសាើសំុរំស់មន្តន េរីាជ្ការចាំ់មានក្ំសិទធភិាររៅនង ៃទី០១ 

ននណខ្ំោា ំ់ណដ្េមានការយេក់្រមរីថ្នា រម់ានសមត្ារិច ចសំររច ។ 

មាក្ា ៨.-  

មន្តនេរីាជ្ការសាិត្រៅរាុងភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស រោយមានការអនញុ្ញញ ត្ក្ត្ឹមក្ត្ូវតាមចាំ់ ក្ត្ូវ ណត្ោរព់ារយសំុ

ំនេភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស ឬ ចូេ ំំររើការងាររំស់ខ្លនួវិញ ឲ្យបានរីរណខ្មុនររេផុត្រំែត្ន់នរយៈររេសាិត្រៅរាុងភារ

ទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស ។ មន្តន េី រាជ្ការណារំុបានោរព់ារយសំុំនេភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស ឬ រំុបានចូេំំររើការងាររំស់ខ្លនួវិញ

រៅនង ៃចុងរក្កាយននភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្សចាត្ទុ់រថ្នរបាះំង់រចាេការងារ និង ក្ត្ូវបានេុំ រមម ះរីក្រំខ្ែ័ឌចាំ់រីនង ៃ

រោះត្រៅ ។ 

 



សហការររៀំចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្ំឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាំ់រដ្ើម 

មាក្ា ៩.-  

មន្តនេរីាជ្ការសាិត្រៅរាុងភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស ណដ្េបានោរព់ារយរសាើសំុចាំ់ចូេំំររើការងាររ ើងវិញរៅររេ

ផុត្រំែត្ក់្ត្ូវសាិត្រៅរាុងភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស រហូត្ដ្េរ់រេណាមានរណនលងទំរនរសំរាំ់រធវើការវិញ ។ 

មាក្ា ១០.-  

ការចូេំំររើការងាររ ើងវិញគ្ឺជាសិទធរិំស់មន្តន េរីាជ្ការ ។ មន្តន េី រាជ្ការចូេំំររើការងាររ ើងវិញមានអាទិភារ

ទទួេរណនលងទំរនរសមក្សំ និងឋាននេរស័រិេរំស់ខ្លនួ ។ 

មាក្ា ១១.-  

រសចរេសំីររចឲ្យចូេំំររើការងាររ ើងវិញ ឬ ំញ្ឈំ់ រីការងាររំស់មន្តន េីរាជ្ការសាិត្រាុងភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស 

ក្ត្ូវបានសំររចរោយក្រះរាជ្ក្រតឹ្យ អនកុ្រតឹ្យ ឬ ក្ំកាស ។ 

ជំពូរទី៥ 

អវសាន ញ្ញត្តិ 

 
មាក្ា ១២.-  

ក្រះរាជ្ក្រតឹ្យ អនកុ្រតឹ្យ ក្ំកាស ណដ្េ ោរម់ន្តន េរីាជ្ការឲ្យសាិត្រៅរាុងភារទំរនរគ្មម នរំៀវត្ស ក្ត្ូវ រផ ញើជាចាចំាច់

រៅរដ្ារេខាធិការោា នមុខ្ងារសាធារែៈមួយចាំ់ ។ 

មាក្ា ១៣.-  

ំទំញ្ញត្េទំិាងឡាយណា ណដ្េផាយុនងឹអនកុ្រតឹ្យរនះក្ត្ូវទុរជានរិាររែ៍ ។ 

មាក្ា ១៤.-  

សហរដ្ាមន្តន េទីទួេំនារុទីសេកីារគ្ែៈរដ្ាមន្តន េី រដ្ ាមន្តន េកី្គ្ំ់ក្រសួង រដ្ ារេខា ធិការ ក្គ្ំ់រដ្ ារេខាធិការោា ន ក្ត្ូវ

ទទួេំនារុអនវុត្េ អនកុ្រតឹ្យរនះ ចាំ់រីនង ៃឡាយក្រះហត្ារេខា និង ចុះហត្ារេខាត្រៅ ។ 

 

 

 

 

 

រធវើរៅរាជ្ធានភីាំររញ នង ៃទី ១៩ ណខ្ ត្ុលា ឆ្នា  ំ១៩៩៥ 

 នាយររដ្ាមន្តនរទី១ី  នាយររដ្ាមន្តនរទី២ី 

ននរាត្តម រណ្ឫទិធ ហ៊ុន សស្ន 

 

 

រសនែងទទួល 

-ខ្ុទាកាេ័យក្រះមហារសក្ត្ 

-អគ្គរេខាធិការោា នរដ្ ាសភា 

-ខ្ុទាកាេ័យសរមេចោយររដ្ាមន្តន រីទី១ 

-ខ្ុទាកាេ័យសរមេចោយររដ្ាមន្តន រីទី២ 

-ដូ្ចមាក្តា ១៤ 

 

 


