
 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)- ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

 

 
 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុា 

រេខ្ៈ ១០ អនក្រ.បរ 

 

អនុក្កឹត្យ 

ស្តីពី 

នីត្ិវិធីននការអនុវត្តន ៍

វិន័យចំពោះម្ន្តនតរីាជការស្ុីវិល 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុា 

 

- បានរ ើញរដ្ាធមមនុញ្ ញននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 

- បានរ ើញក្រះរាជ្ក្រឹត្យរបស់ក្រះររុណា ក្រះបាទសរមេច ក្រះនររាត្េម សីហនុវរ្ មន ក្រះមហារសក្ត្ននក្រះរាជាណាចក្រ 

រមពជុាចុះនង ៃទី០១ ណខ្វិច ឆកិា ឆ្នា ១ំ៩៩៣ សេរីីការណត្ងតាងំរាជ្រោា ភិបាេរមពជុា 

- បានរ ើញក្រះរាជ្ក្រឹត្យរេខ្ នស.ររត្ ១០៩៤.៨៣ ចុះនង ៃទី២៤ ណខ្ត្ុលា ឆ្នា ១ំ៩៩៤ សេរីីការណរសម្រួលសមាសភារ

រាជ្រោា ភិបាេរមពជុា 

- បានរ ើញក្រះរាជ្ក្រឹត្យរេខ្ នស.ររត្.១០៩៤.៩០ ចុះនង ៃទី៣១ ណខ្ត្ុលា ឆ្នា ំ១៩៩៤ សេរីីការណរសម្រួលសមាសភារ

រាជ្រោា ភិបាេរមពជុា 

- បានរ ើញចាប់សេរីីការររៀបចំ និងការក្បក្រឹត្តរៅននគ្ែៈរដ្ឋមន្តនេណីដ្េក្បកាសរោយរក្បើរោយក្រះរាជ្ក្រមចុះនង ៃទី ២០ ណខ្

ររកោ ឆ្នា ១ំ៩៩៤ 

- បានរ ើញចាប់សេរីីសហេរខន េរិៈមន្តន េរីាជ្ការសីុវិេននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា ណដ្េក្បកាសឱ្យរក្បើក្រះរាជក្រមរេខ្ ០៦ 

នស.៩៤. ចុះនង ៃទី៣០ ណខ្ត្ុលា ឆ្នា ១ំ៩៩៤ 

- បានរ ើញក្រះរាជ្ក្រមរេខ្ នស.ររម.០១៩៦.២៤ ចុះនង ៃទី២៤ មររា ១៩៩៦សេរីីការបរង កើត្រដ្ ារេខាធិការោា នមុខ្ងារ

សាធារែៈ 

 

 



 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)- ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

- តាមសំរែើររបស់ រដ្ ារេខាធិការ ននរដ្ ារេខាធិការោា នមុខ្ងារសាធារែៈ 

- រោយមានការយេក់្រមរីគ្ែៈរដ្ាមន្តន េផីង 

 

ស្ំពរច 

ជំពូកទី១ 

កំហុស្ខាងវិស្័យ 

 
មាក្ា ១. រំហុសខាងវិស័យគ្ឺការររើត្រ ើងរីការក្បក្រឹត្េ ិ រោយរចត្នា ឬ អរចត្នា ការខារខានមិនបានក្បក្រឹត្េ ិការ

រភលចភាល ំង ការរធេសក្បណហស ការខ្ជខីាជ  នងិរាេក់ារបំពានរៅរេើជ្ំរូរទី៥ ននចាប់សេរីីសហេរខន េិរៈមន្តន េរីាជ្

ការសីុវិេ ននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា ក្ត្ង់មាក្តា ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ណដ្េរំែត្ត់ាមឆនាា នសិុទធ ិ

ននោជាា ធរោរ់វិនយ័ថា ជាការខ្េះខាត្រាុងកាត្រេរិច ចបំររញការងារ ។ 

មាក្ា ២. រាេរ់ំហុសខាងវន័ិយ ណដ្េក្បក្រឹត្េរោយអាររាជ្ការណាមាា រត់្រំវូឲអន្ររាជ្ការរនាះទទួេទែឌរមមខាង

វិនយ័ ណដ្េមានណចងរាុងមាក្តា៤០ ននចាប់សេរីីសហេរខន េិរៈមន្តន េរីាជ្ការសីុវិេ ននក្រះរាជាណាចក្រ

រមពជុា ។ រំហុសខាងវិនយ័ រំហុសខាងរដ្ាបយរវែី នងិរំហុសខាងក្រហ មទែឌមានភារសេយ័ត្រវាងគ្នា  ។ ទែឌ

រមមរដ្ ាបបរវែី ឬទែឌរមមក្រហ មទែឌ រម៏ានភារសេយ័ត្រវាងគ្នា ណដ្រ ។ 

 

 ជំពូកទ២ី 

នីត្ិវិធីអនុវត្តវិន័យោក់ព័នធនិងទណ្ឌ កម្មថ្នា ក់ទ ី១ 

 
មាក្ា ៣. មន្តនេរីាជ្ការជាប់រោទក្បកាន ់ មានសិទិធសំុរមើេសំែ ុរំរឿងខ្លនួ តាមេរ័ខខ្ែ័ឌណដ្េមានណចងរាងុមាក្តា៦ នន

ចាប់សេរីីសហេរខន េរិៈមន្តន េរីាជ្ការសីុវិេ ននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា ការសំុរមើេសំែ ុរំរឿងក្ត្ូវរធេើរ ើងរាុង

រយៈររេ ១៥នង ៃ រក្កាយរីបានទទួេដំ្ែឹងជាផលវូការ រីក្បធានអងគភារ ឬសាា ប័នសាមី ។ អារទទួេខ្សុក្ត្ូវ

សំែ ុរំរឿងក្ត្ូវររាការសំងាត្ន់វូរមម ះសារសី ។ សាមីខ្លនួោចរធេើេខិ្តិ្ត្វ៊ារៅក្បធានសាា ប័នរាងុរយៈររេ

យ៉៉ងយូរ១៥នង ៃ រក្កាយរីបានរមើេសំែ ុំររឿង ។ 

មាក្ា ៤. រក្កាយរីបានទទួេការរនយេរ់ោះសា ឬរាុងររែីណដ្េគ្នម នការរោះសារីអាររាជ្ការរាុងរយៈររេរំែត្ដូ់្ច

ខាងរេើ ក្បធានសាា ប័នោចសំររចយរចំែចុណាមួយដូ្ចខាងរក្កាម៖ 

- ទុរសំែ ុរំរឿងរោយមិនបាច់មានវិធានការបនេ 

- រធេើការសេីបរនាា ស 

- មានវិធានការោរទ់ែឌរមមខាងវិនយ័ ថាា រទី់មួយរផសងរទៀត្តាមនតី្ិវិធី ។ 



 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)- ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

មាក្ា ៥. របូភារវិនយ័សេបីរនាា សក្ត្ូវរធេើជាេខិ្តិ្រផ ាើរៅសាមីខ្លនួរោយក្បធានអងគភារ ឬ ក្បធានសាា ប័ន ។ េខិ្តិ្ សេី

បរនាា សរនះ អស់ ក្បសិទធភាររក្កាយរយៈររេ ១ឆ្នា ំ រេើរ ណេងណត្រាុងរយៈររេរនាះសាមីខ្លនួបានក្បក្រឹត្េខ្សុ

ឆគងអេមួីយបណនាមរទៀត្ ។ របូភារ វិនយ័សេបីរនាា សណដ្េមានចំណាររាុងសំែ ុេំខិ្តិ្ផ្ទា េខ់្លនួការផ្ទល ស់រោយបងខំ 

នងិការេបុរមម ះរចញរីតារាងរ ើងឋាននេរស័រិេ ឬ ថាា រក់្ត្ូវសំររចតាមក្រះរាជ្ក្រតឹ្យ អនកុ្រតឹ្យ ឬក្បកាស ។ 

ការសេបីរនាា សណដ្េមានចំណាររាុងសំែ ុេំខិ្តិ្ផ្ទា េខ់្លនួ ការ ផ្ទល ស់រោយបងខោំចមានក្បសិទិធភារ

រយៈររេ ២ឆ្នា  ំរាុងររែីសាមីខ្លនួមិនបានក្បក្រឹត្េខិ្សុង មរីទៀត្ ។ 

ចំរពាះការផ្ទល ស់រោយបងខសំាមីខ្លនួរំុមានសិទិធវិេក្ត្ ប់មរកានត់្ំណែងរដ្ើមវិញជាសេ័យក្បវត្េិ ។ 

ការេុបរមម ះរចញរីតារាងរ ើងឋាននេរសរេឬិថាា រក់្ត្វូអនវុត្េរាុងឆ្នា រំហូត្ដ្េរ់រេរធេើតារាងរ ើង

ឋាននេរសរេថិាា រន់នឆ្នា បំនាា ប់ ។ 

ទែឌរមមរនះនងឹអស់ក្បសិទធភិារេុះណាណត្រាុងរយៈររេខាងរេើ សាមីខ្លនួរំុបានក្បក្រឹត្េខិ្សុឆគងអេមួីយ

បណនាមរទៀត្ រហើយររែីរនះក្ត្ូវបញ្ជជ រច់ាស់រាុងក្រះរាជ្ក្រតឹ្យ អនកុ្រតឹ្យ ឬក្បកាសោរទ់ែឌរមម ។ 

 

ជំពូកទី៣ 

នីត្ិវិធីអនុវត្តវិន័យោក់ព័នធនិងទណ្ឌ កម្មថ្នា ក់ទី ២ 

 

មាក្ា ៦. របូភារវិន័យថាា រទី់២ មាន ៖ 

រ. សេបីរនាា សជាទមៃនប់ណាេ េឱ្យេបុរចញរីតារាងរ ើងឋាននេរស័រេ ិឬ ថាា ររ់បើសិនជាមានចុះរមម ះរហើយ 

ឬរធេើឱ្យយឺត្រាងុការរ ើងឋាននេរស័រេ ិឬ ថាា ររ់ាុងរងររវលាមួយមានរំែត្ណ់ត្មិនក្ត្ូវរោយរេើសរី២ឆ្នា រំាុង

ការត្រមលើងឋាននេរស័រេ ិឬថាា រត់ាមរវនរក្ជ្ើសររើសឬតាមរវនអត្ីត្ភារ ។ 

ខ្. ោរឱ់្យរៅទំរនរគ្នម នរបៀវត្ស មិនឲរេើសរី១ឆ្នា ំ ។ 

គ្. បនាយឋាននេរស័រេ ិឬថាា រ់ ១ថាា រ់ ឬរក្ចើនថាា រ់ ។ 

 .ោរឲ់យចូេនវិត្េនមុ៍នរំែត្់ ឬបញ្ឈប់រីការងាររោយបងខ ំ។ 

ង. បរែេញរចញរីមុខ្ត្ំណែងមន្តនេរីាជ្ការ ។ 

ការរោទក្បកានអ់ំរីរំហុសខាងវិនយ័ថាា រទី់២ ក្ត្ូវមានការអរង កត្ជាមុនសិន ។ ការអរង កត្ក្ត្ូវក្បគ្េ់

ឲយត្ំណាងក្បធានសាា ប័នសាមីមួយរបូ ឬ រក្ចើន របូ ណដ្េមានឋាននេរស័រេ ិនងិថាា រខ់្ ពស់ជាង ឬមានឋាននេរស័រេិ

រសមើគ្នា  ណត្មានអត្ីត្ភារការងាររក្ចើនជាងអាររាជ្ការណដ្េក្ត្ូវជាប់រោទក្បកាន ់។ រាុងការអរង កត្សាមីខ្លនួ ក្ត្ូវ

បានអរញ្ជើញជាផលវូការមររមើេសំែ ុរំរឿងខ្លនួ និងត្វ៊ាតាមេរខខ្ែ័ឌ នងិររេរវលាដូ្ចមានណចងរាុងមាក្តា៣ នន

អនកុ្រតឹ្យរនះ ។ ការអរង កត្រនះមានរយៈររេ២ណខ្ យ៉៉ងយូរ ។ 

សំែ ុរំរឿងអរង កត្រចួរហើយក្ត្ូវបញ្ជនូរៅក្បធានសាា ប័ន រដ្ើមបី រិនតិ្យនងិសំររចថាគ្រួបញ្ជនូអាររាជ្ការ

ជាប់រោទក្បកានរ់នាះ ឱ្យរៅក្រុមក្បឹរាវិនយ័ ឬរសំ៏ររចថា បញ្ឈប់ការរោទក្បកានវ់ិញ ឬោរ់វិនយ័ក្ត្ឹមថាា រ់



 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)- ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

ទី១ ។ រាុង ររែីណដ្េក្បធានសាា ប័នយេថ់ា គ្ួរ បនេការរោទក្បកានសំ់ែ ុរំរឿងក្ត្ូវបញ្ជនូរៅក្រុមក្បឹរាវិនយ័ 

។ 

របាយការែ៍ឬការវាយត្នមលរបស់អធិការោា ន ឬ អគ្នគ ធិការោា ន មាន េរខែៈោបំាច់សំរាប់ក្បធាន

សាា ប័ន រាុងររែីណដ្េការរោទក្បកានមិ់នប៉ះពាេដ់្េអ់ធិការឬអគ្នគ ធិការ ។ 

មាក្ា ៧. ការណត្ងតាងំក្រុមក្បឹរាវិន័យក្ត្ូវសំររចរោយ ក្រះរាជ្ក្រតឹ្យ អនកុ្រឹត្យ ឬក្បកាស ។ ក្រុមក្បឹរាវិនយ័ក្ត្ូវបាន

បរង កើត្រ ើងរៅតាមររែីជារណ់សេងនមួីយៗ រៅររេណដ្េមានបញ្ជា ខាងវិនយ័ររើត្រ ើង ។ 

មាក្ា ៨. ក្រុមក្បឹរាវិនយ័ក្ត្ូវមានសមាជ្រិ ៥របូ ៖ 

- អាររាជ្ការ ៣នារ ់ោត្ត់ាងំរោយក្បធានសាា ប័ន ណដ្េអាររាជ្ការ ជាប់រោទក្បកានរ់នាះរៅរក្កាមឱ្វាទ

រាុងរនាះមាា របំ់ររញមុខ្ងារជាក្បធាន មាា រ់ រទៀត្បំររញមុខ្ងារ ជា សមាជ្ិររាយការែ៍ និង អារទី៣ ជា

សមាជ្រិ ។ 

- អាររាជ្ការ ២នារ ់ ណដ្េរៅរាុងក្របខ្ែ័ឌជាមួយគ្នា  នឹង អាររាជ្ការជាប់រោទក្បកាន់ រ៏ បុ៉ណន េមាន 

ឋាននេរស័រេខិ្ ពស់ជាង ឬមានអត្ីត្ភារការងារោស់ជាងរាុងថាា ររ់សមើគ្នា  ។ 

រាុងររែីអគ្គនាយរ ឬអគ្នគ ធិការ ក្ត្ូវបញ្ចនូរៅរាុងក្រុមក្បឹរាវិនយ័ ក្រុមក្បឹរាវិនយ័ក្ត្ូវណត្ងតាងំ

រោយក្រះរាជ្ក្រតឹ្យ រាុ ងចំរណាមមន្តនេរីាជ្ការ ណដ្េ មានក្របខ្ែ័ឌជាមួយគ្នា មានឋាននេរស័រិេខ្ ពស់ជាង ឬ មាន

អត្ីត្ភារការងារោស់ជាង រាុងថាា ររ់សមើគ្នា  ណដ្េរធេើការរៅអងគភាររផសង ននសាា ប័នជាមួយគ្នា  ។ រាុង ររែីរំុ

មានមន្តនេរីាជ្ការ ដូ្ចរពាេខាងរេើរាជ្រោា ភិបាេរសាើសំុសំររចណត្ងតាំងក្រុមក្បឹរាវិនយ័ រាុងចំរណាមមន្តនេជីាន់

ខ្ ពស់មររីសាា ប័នរផសង រៗ៏បាន ។ 

មិនោចោត្ត់ាងំរោយចូេរាុងក្រុមក្បឹរាវិនយ័រនះបាន អាររាជ្ការណា ណដ្េជាអាររធេើពារយបែេ ឹង

ចំរពាះអាររាជ្ការជាបរ់ោទក្បកាន់ ឬជាក្រុមញាត្ិ រហូត្ដ្េជ់្ូរទី៣របស់អាររាជ្ការជាប់រោទក្បកានរ់នាះ ។ 

មាក្ា ៩. រក្កាយររេក្រុមក្បឹរាវិនយ័ក្ត្ូវបានណត្ងតាងំរចួរហើយ ក្បធានសាា ប័ន ណដ្េ ក្គ្ប់ក្គ្ងអាររាជ្ការរនាះ ក្ត្ូ វ

បញ្ចនូសំែ ុំររឿងទំាងអស់ ពារ់ រ័ន ធនងឹអាររាជ្ការជាប់រោទក្បកាន់ រៅ រោយក្បធានក្រុមក្បឹរាវិនយ័ ណដ្េ

ក្ត្ូវបញ្ចនូរៅឱ្យសមាជ្ិររាយការែ៍ ។ 

មាក្ា ១០. សមាជ្ិររាយការែ៍ក្ត្ូវរោយអាររាជ្ការជាប់រោទក្បកានរ់មើេសំែ ុរំរឿងផ្ទា េខ់្លនួ នងិឱ្យផ េេន់វូបញ្ជី

កសិែសារសី ក្រមទំាងរមម ះត្ំណាងការពារខ្លនួ ។ បនាា ប់មរសមាជ្ិររាយការែ៍ក្ត្ូវរធេើអរង កត្រសុើបសួរររឿង

រនាះរោយ ៖ 

- ទារររសំោងរផសង  ៗរបើសិនជាការោបំាច់ ។ 

- ក្សង់យរចរមលើយរបស់រសិែសារសីរបើសិនជាមាន ។ 

- សាេ ប់ការរនយេផ់្ទា េម់ាត្់ និងមត្តិ្ំណាងការពារណដ្េជាអាររាជ្ការ ។ 

- ទទួេយរពារយត្វ៊ារបស់អាររាជ្ការជាប់រោទក្បកាន់ ។ 



 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)- ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

  សមាជ្ិររាយការែ៍ ក្ត្ូវ រធេើរបាយការែ៍ជាលាយេរ័ខអរសររីេទធផេអរង កត្ រោយមិនបរញ្ចញរយ៉បេ់

ផ្ទា េខ់្លនួរាុងរយៈររេ១៥នង ៃយ៉៉ងយូរ រហើយបញ្ជនូរបាយការែ៍ជាបនាា នរ់ៅក្បធានក្រុមក្បឹរាវិនយ័ ។ 

មាក្ា ១១. រក្កាយររេណដ្េបានទទួេរបាយការែ៍ ក្រមុក្បឹរាវិនយ័ក្ត្ូវរកាះក្បជ្ុយ៉ំ៉ងយូររាុងរយៈររេ១៥នង ៃ ។ រាុង

ររែីសំែ ុេំខិ្តិ្មិនទានក់្គ្ប់ក្គ្នន ់ ក្បធានោចបងាគ ប់ឱ្យសមាជ្ិររាយការែ៍រររត្៌មានបណនាមរទៀត្នងិ

រនាររេក្បជ្ុរំៅនង ៃរក្កាយបាន ក្រមទំាងោចោត្វ់ិធានការរផសង ណៗដ្េមានសារៈក្បរយ៉ជ្នរ៍ដ្ើមបីររការ

រិត្ នងិរុឱំ្យប៉ះពាេដ់្េរ់សចរេវីិនចិ ឆ័យ របស់ត្ុលាការរាុងររែីណដ្េត្ុលាការបានសំររចរីមុនមររហើយ ។ 

 ការក្សាវក្ជាវខាងរេើរនះ មិនក្ត្ូវរោយរេើសរី ២ណខ្រ ើយ ។ 

រាុងររែីោបំាច់ណដ្េមានភាររិបាររាុងការក្សាវក្ជាវរត្៌មានក្បធានក្រុមក្បឹរាវិនយ័ោចរនារ

ររេក្បជ្ុបំានក្ត្ឹមណត្ ២ណខ្រទៀត្ ។ 

មាក្ា១២. ក្រុមក្បឹរាវិនយ័របើរការក្បជ្ុតំាមរសចរេអីរញ្ជើញរបស់ក្បធាន រោយក្ត្ូវណត្មានវត្េមានសមាជ្ិរក្គ្ប់ចំននួ ។ 

រាុងររែីណដ្េសមាជ្ិរណាមួយអវត្េមាន រោយមានធុរៈ ក្បធានសាា ប័ន ក្ត្ូវមានវិធានការបំររញបណនាម

សមាជ្ិរង ម ីជ្ំនួសបន្តង គប់ ។ អាររាជ្ការជាប់រោទក្បកាន់ ក្ត្ូវណត្ចូេបងាា ញខ្លនួតាមការអរញ្ជើញរនាះ ។ អាររាជ្

ការរោទក្បកាន់ ណដ្េ ចូេបងាា ញខ្លនួតាមការអរញ្ជើញ ោច នាតំ្ំណាងការពារខ្លនួរោយផ្ទា េម់ាត្់ ឬរោយ

លាយេរខអ័រសរ ។ 

មាក្ា១៣. រក្កាយរីរិភារាសារសួរយររត្៌មានចប់សរេក្គ្ប់រហើយ ក្រុមក្បឹរាវិនយ័ងយរៅរិរក្គ្នះរិោរណា សនាិោា ន

រោយសមាៃ ត្ ់។ បនាា ប់ មរក្រុមក្បឹរាវិនយ័រធេើការរបាះរឆ្នា ត្ រោយសមាៃ ត្ជ់ាបនេបនាា ប់ ោប់តាងំរីទែឌរមម

ខាងវិនយ័រំរតិ្ខ្ពស់បំផុត្ចុះមរ ។ ការ របើរសនលឹររឆ្នា ត្ក្ត្ូវរបើរទំាងអស់ណត្មេងរៅររេរបាះរឆ្នា ត្តាមរំរតិ្

ទែឌរមមនមួីយៗ រចួរហើយរបើមានសរមលងរសមើគ្នា ក្ត្ូវរបាះរឆ្នា ត្រេើរំរតិ្ទែឌរមមខាងវិនយ័រនាះមេងរទៀត្ ។ 

មាក្ា១៤. រំែត្រ់ហត្េុទធផេននការរិភារា នងិការរបាះរឆ្នា ត្សមាៃ ត្រ់នះក្បធាន ក្រុមក្បឹរាវិនយ័ក្ត្ូវរធេើភាល ម រចួបញ្ចនូ

រៅសាមីខ្លនួ រោយទទួេយររោយមានចុះហត្ារេខាបញ្ជជ រម់រវិញផង ។ រាុង ររែីណដ្េមន្តនេ ី រាជ្ការជាប់

រោទក្បកាន់ មិន ក្រមទទួេរសចរេជី្ូនដំ្ែឹងរនះរទ ក្រុមក្បឹរាវិនយ័ រ៏ រៅណត្មានសិទិធ បញ្ជនូ សំែ ុរំរឿងរៅ

ក្បធានសាា ប័នរិនតិ្យ និង សំររចរោយរាយការែ៍ជាលាយេរ័ខអរសរថា សាមី ខ្លនួមិនក្រមចុះហត្ារេខារេើ

រសចរេជី្ូនដំ្ែឹងរបស់ក្រុមក្បឹរាវិន័យរទ ។ 

មាក្ា១៥. ថាា រម់ានសមត្ារិច ចរាុងការសំររចោរទ់ណ្ឌរមមខាងវិនយ័ មិនោបំាច់ថាក្ត្ូវណត្សំររចតាមរយ៉បេរ់បស់ក្រុម

ក្បឹរាវិនយ័រ ើយ ។ រាុង ររែីណដ្េក្រុមក្បឹរាវិនយ័យេរ់ ើញថា មាន រំហុសថាា រម់ានសមត្ារិច ចោចមិន

យរតាមរយ៉បេរ់បស់ក្រុមក្បឹរាវិនយ័ រោយ បញ្ជជ ររី់មូេរហត្ជុាលាយេរខអ័រសរ នងិ សំររចោរទ់ែឌរមម

ខាងវិនយ័ថាា រទី់២ ណាមួយក្សាេជាងសំរែើរបស់ក្រុមក្បឹរាវិនយ័ ។ 

មាក្ា១៦. ទែឌរមមជាសាា ររ ក្ត្ូវរំែត្រ់ោយក្រះរាជ្ក្រតឹ្យ អនកុ្រតឹ្យ ឬក្បកាស ។ 

 
ជំពូកទី៤ 



 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)- ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

នីត្ិវិធីអនុវត្តវិន័យចំពោះអាករាជការជាប់ពោទក្បកាន ់

ពីបទវិន័យដែលបាត្ខ់្លនួរកពំុព ើញ 

 
មាក្ា១៧. រាុងររេអនវុត្េនតី្ិវិធីោរ់វិនយ័ របើអាររាជ្ការជាប់រោទក្បកានប់ាត្ខ់្លនួរររំុរ ើញ រាុងរយៈររេ ១៥នង ៃ ជា

បនេបនាា ប់រក្កាយរីការអរញ្ជើញរីររេើរ ក្ត្ូវោរ់ឱ្យរៅរាុងភារទំរនរគ្នម នរបៀវត្សរោយបញ្ញត្េ ិ។ ផុត្រយៈររេ 

៣ណខ្ របើសាមីជ្នជាប់រោទក្បកានរ់ៅណត្រររំុរ ើញរក្កាយរីការជ្ូនដំ្ែឹង ២ដ្ង ក្ត្ូវេបុរមម ះរចញរីក្រប

ខ្ែ័ឌ  ។ 

ជំពូកទី៥ 

អវសានបបញ្ញត្តិ 

 
មាក្ា១៨. បទបញ្ញត្េ ិទំាងឡាយណា ណដ្េផាយុនងឹអនកុ្រតឹ្យរនះក្ត្ូវទុរជានរិាររែ៍ ។ 

មាក្ា១៩. សហរដ្ាមន្តន េទីទួេបនារុទីសេកីារគ្ែៈរដ្ាមន្តន េ ី រដ្ ាមន្តន េកី្គ្ប់ក្រសួង រដ្ ាមន្តន េកី្គ្ប់ក្រសួង រដ្ ារេខាធិការក្គ្ប់

រដ្ ារេខាធិការោា នក្ត្ូវទទួេអនវុត្េក្រតឹ្យរនះោប់រីនង ៃឡាយក្រះ ហសារេខានងិចុះហត្ារេខាត្រៅ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

រធេើរៅរាជ្ធានភីារំរញ នង ៃទី ២៨ ណខ្ មររា ឆ្នា  ំ១៩៩៧ 

 នាយករែាម្ន្តនរទី១ី  នាយករែាម្ន្តនរទី២ី 

  

 

 

 នពរាត្តម្ រណ្ឫទិធ ហ៊ុន ដស្ន 
 

បានក្កាបបងគទួំេថាេ យនងិជ្ំរាបជ្ូន 

សរមេច នាយររដ្ាមន្តន រីទី១នងិទី២ 

រែាពលខាធិការ 

ននរដ្ ារេខាធិការោា នមុខ្ងារសាធារែៈ 

 

 



 

សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)- ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រណនលងទទួេ 

-ខ្ុទាកាេ័យក្រះមហារសក្ត្ 

-អគ្គរេខាធិការោា នរដ្ ាសភា 

-ខ្ុទាកាេ័យសរមេចក្រមុក្រះនាយររដ្ាមន្តន េីទី១ 

-ខ្ុទាកាេ័យនាយររដ្ាមន្តន រីទី២ 

-ដូ្ចមាក្តា១៩ 

-ឯរសារ កាេបបវត្េ ិ

 

 


