
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 

 

 

 

 
 

្រពះរាជ្រ�ត្យ 

ស��ព� 
 

ការែកស្រម�ល្រពះរាជ្រ�ត្យេលខ នស/រកត/០២០១/០៣៦ 

ចះុៃថ�ទ� ១៤ ែខកមុ�ៈ ឆា�  ំ២០០១ ស��ព�ការបេង��ត្រក�ម្រ��ក�ជា�កម�ុជាេដ�ម្ប��ស�� 

 

េយ�ង 

្រពះករណុា្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមរាថ នេរាត�ម ស�ហមនុ� 

សមានភមូ�ជា�សាសនា រកតូខ��យា េខមរារដ�រា�ស� ពទុ���នា� ធរាមហាក្ស្រត 

េខមរាជនា សមេូហាភាស កម�ុជឯករាជរដ�បរូណសន�� សភុមង�លា ស�រ��បលុា 

េខមរា្រស�ព�រា�ស� ្រពះេ�្រក�ងកម�ុជាធ�ប� 

 

− បា�ន្រទងយ់ល់រដ�ធម�នុ� �ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ  

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះៃថ �ទ ី១៥ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៤ ស�ីពកីា�រែតង 

តា�ងំរជរដ� ភិបា�ល ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី២០ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្របកា�សឲេ្រប�ច្បោប ់

ស�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០១០៥/០០២ ចុះៃថ �ទ ី១៧ ែខ មករ ឆា�� ំ ២០០៥ ែដល្របកា�ស 

ឲេ្រប�ច្បោប់ស�ពីកីា�របេង ��ត្រកសួងកិច �កា�រនរ� 

− បា�ន្រទងយ់ល់អនុស�� ស�ពីកីា�រលុបបំបា�ត់រលទ់្រមងៃ់នកា�រេរ�សេអ�ង្របឆំា�ងនឹងនរ�េភទ ែដល្របេទស 

កម��ជបា�នចុះហត�េលខាេ�ៃថ �ទ ី២២ ែខក��  ឆា�� ំ ១៩៩២ និងផ �ល់សចា�� ប័នេ�ៃថ �ទ ី១៥ ែខតលុា� ឆា�� ំ ១៩៩២ 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០២០១/០៣៦ ចុះៃថ �ទ ី ១៤ ែខ កុម�ៈ ឆា�� ំ ២០០១ ស�ីពកីា�រ 

បេង ��ត្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដ�ម្ីប�ស�ី 

 

 

 

នស/រកត/០៨០៥/៣៨៨ 



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 

 

្រតាសប់ងា� ប ់
 

ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទូេ� 

មា�្រតា� ១.−  

្រពះរជ្រកឹត្យេនះកំណត់កា�របេង ��ត្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដ�ម្ីប�ស�ី មា�នអក្សរកា�ត់ថ ក.ជ.ក.ស។ ក.ជ.ក.ស 

ជយន�កា�រស្រមបស្រម�ល និងផ �ល់េយបលជ់ូនរជរដ� ភិបា�ល េល�ប�� ែដលទា�ក់ទងដលក់ា�រេល�កកម�ស់សា�� នភា�ព 

តួនទីរបស់�ស� ី និងសខុុមា�លភា�ពសង�ម�ស�ីកម��ជ សំេ�កា�តប់ន�យ ឈា�នេ�លុបបបំា�ត់រលទ់្រមងៃ់នកា�រេរ�ស 

េអ�ង្របឆំា�ងនឹង�ស� ីនិងអំេព�ហងិ្សោេល��ស�។ី 

ជំពូកទី ២ 

សមា�សភា�ព 

មា�្រតា� ២.−  

 ក.ជ.ក.ស មា�នសមា�សភា�ពដូចតេ�ៈ 

១- សេម�ច្រពះមហា�ក្ស្រត ី្រពះវររជមា�តា�ជតិែខ�រ         ្រពះ្របធា�នកិត�យិស 

២- សេម�ចនយករដ�ម�ន� ី               អនុ្របធា�នកិត�យិស 

៣- រដ�ម�ន� ី្រកសួងកិច �កា�រនរ�              ្របធា�ន 

៤- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងមហា�ៃផ�             ១រូប អនុ្របធា�ន 

៥- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងយុត�ធិម ៌             ១រូប អនុ្របធា�ន 

៦- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងកិច �កា�រនរ�            ១រូប សមា�ជិក 

៧- រដ�េលខាធិកា�រទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី            ១រូប សមា�ជិក 

៨- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងកា�ររេទស និងសហ្របតិបត�កិា�រអន�រជត ិ    ១រូប សមា�ជិក 

៩- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត��         ១រូប សមា�ជិក 

១០- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងកា�រងរ និងបណ�� ះបណ� លវ�ជ� ជវីៈ      ១រូប សមា�ជិក 

១១- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងអប់រ� យវុជន និងកីឡ         ១រូប សមា�ជិក 

១២- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ          ១រូប សមា�ជិក 

១៣- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងវប្បធម ៌និងវ�ចិ្រតសិល្បៈ        ១រូប សមា�ជិក 

១៤- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងសខុាភិបា�ល            ១រូប សមា�ជិក 

១៥- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងេទសចរណ ៍            ១រូប សមា�ជិក 

១៦- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងពត័៌មា�ន             ១រូប សមា�ជិក 

១៧- រដ�េលខាធកិា�រ ្រកសួងែផនកា�រ             ១រូប សមា�ជិក 

១៨- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងសង�មកិច � អតីតយទុ�ជន និងយវុនីតិសម្បទា�   ១រូប សមា�ជិក 



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 

 

១៩- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងកសិកម� រុកា�� ្របមា�ញ់ និងេនសា�ទ      ១រូប សមា�ជិក 

២០- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពល       ១រូប សមា�ជិក 

២១- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងពា�ណិជ �កម�            ១រូប សមា�ជិក 

២២- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយ៍កម� និងសំណង ់    ១រូប សមា�ជិក 

២៣- រដ�េលខាធិកា�រ ្រកសួងបរ�សា�� ន            ១រូប សមា�ជិក 

២៤- រដ�េលខាធិកា�រ ៃនរដ�េលខាធិកា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ      ១រូប សមា�ជិក 

២៥- អនុ្របធា�ន ឣជ� ធរជត្ិរបយទុ�្របឆំា�ងនឹងជំងេឺអដស ៏      ១រូប សមា�ជិក 

២៦- អនុ្របធា�ន គណៈកមា�� ធិកា�រសិទ�មិនុស្សកម��ជ         ១រូប សមា�ជិក 

២៧- អគ�េលខាធកិា�រ ្រក�ម្របកឹ្សោជតិកម��ជេដ�ម្ីបកុមា�រ       ១រូប សមា�ជិក 

មា�្រតា� ៣.−  

 ក.ជ.ក.ស មា�នសិទ�ទិំនក់ទនំងបែន�មជមយួ្រកសងួ សា�� ប័ននន អង�កា�រសង�មសុីវ�ល អង�កា�រអន�រជត ិ

្របេទសផ�ល់ជំនួយដៃទេទៀតែដលពុបំា�នែចងក��ងសមា�សភា�ពេនះ េដ�ម្ីបចូលរួម្របជុផំ �លេ់យបល់ ឬេធ��ជអ�កសេង �ត 

កា�រណ៍តា�មកា�រអេ���ញរបស ់ ក.ជ.ក.ស។ 

ជំពូកទី ៣ 

ភា�រកិច� រចនសម�័ន� និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�របស ់ក.ជ.ក.ស 

មា�្រតា� ៤.−  

ក.ជ.ក.ស មា�នភា�រកិច �ដូចតេ� : 

− ជយួរជរដ� ភិបា�ល ក��ងកា�រស្រមបស្រម�ល តា�មដន វយតៃម�កា�រអនុវត� និងផ �ល់អនុសា�សន៍ ក��ងេគា�ល 

បំណងគំា�្រទ និងជំរុញកា�រអនុវត�េគា�លនេយបា�យជត ិ ច្បោប ់ បទប��  និងវ�ធា�នកា�រែដលទា�ក់ទងដលក់ា�រ 

េល�កកម�ស ់សា�� នភា�ព តួនទ ីនិងសុខុមា�លភា�ពសង�ម�ស�ីកម��ជ 

− ជយួរជរដ� ភិបា�លក��ងកា�រតា�មដនកា�រអនុវត�សន�សិ�� អន�រជតិនន ពា�ក់ព័ន �េ�នឹងសទិ�និរ� និងកា�រអនុវត�  

ច្បោប់ជតិែដលទា�ក់ទងដល់កា�រទបស់ា�� តក់ា�រជូញដូរមនុស្ស និងកា�រេកង្របវ���ផ ��វេភទ កា�រទប់សា�� ត់អេំព�

ហិង្សោ ក��ង្រគ�សា�រ និងកិច �កា�រពា�រជនរងេ្រគា�ះ និងបទប្ប��ត�ិច្បោបន់នែដលទា�ក់ទងដល់�ស� ី េដ�ម្ីបផ �ល់

េយបល ់ េល�កអនុសា�សន៍ ឬសុំេធ��វ�េសា�ធនកម�តា�មករណជីក់ែស�ង េដ�ម្ីបេធ��ឲសា�� នភា�ព�ស�ីកា�ន់ែត្របេស�រ

េឡ�ង 

− ស្រមបស្រម�លកា�រេរៀបចំរបា�យកា�រណ៍ជត ិ ស�ពីកីា�រអនុវត�អនុស�� លុបបំបា�ត់រលទ់្រមង់ៃនកា�រេរ�សេអ�ង 

្របឆំា�ងនឹង�ស�ីេភទេ�្រពះរជណច្រកកម��ជ និងពិនិត្យ ផ�ល់េយបល ់ េដ�ម្ីបដក់ជូនរជរដ� ភិបា�ល ពិនិត្យ 

និងសេ្រមច មុននឹងេផ ��េ�អង�កា�រសហ្របជជត ិ

− តា�មដន និងជំរុញកា�រប��� បេយនឌ័រេ�ក��ងេគា�លនេយបា�យជត ិ និងក��ងកម�វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍ជតិរបស់រជ- 

រដ� ភិបា�ល 



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 

 

− េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍្របចា�ឆំា��  ំស�ពីីសកម�ភា�ពែដល្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដ�ម្ីប�ស�ីបា�នបំេពញ េដ�ម្ីបេផ ��ជូនរជ 

រដ� ភិបា�ល 

− ពិនិត្យ និងសេ្រមចេល�បទប�� ៃផ �ក��ងរបស ់ក.ជ.ក.ស 

− ទទួលភា�រកិច �េផ្សងៗេទៀតតា�មសំណមូពររបស់រជរដ� ភិបា�ល។ 

មា�្រតា� ៥.− 

ក.ជ.ក.ស ្រត�វមា�នអគ�េលខាធិកា�រដ� នអចិៃ�ន�យ៍មយួជេសនធកិា�រ ែដលមា�នទីតា�ងំេ�ទីស�កីា�រ្រកសួង

កិច �កា�រនរ�។ កា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�របសអ់គ�េលខាធិកា�រដ� នអចិៃ�ន�យ ៍ ក.ជ.ក.ស នឹងកំណត់េដយ

អនុ្រកឹត្យ។ 

អគ�េលខាធិកា�រដ� នអចិៃ�ន�យដឹ៍កនេំដយអគ�េលខាធិកា�រមយួរូប មា�នឋា�នៈេស��អនុរដ�េលខាធិកា�រ អមេដយ 

អគ�េលខាធិកា�ររងមួយចំនួន មា�នឋា�នៈេស��អគ�នយករង ែដលេផ�រមកបេ្រម�កា�រងរជអចិៃ�ន�យេ៍�អគ�េលខាធ-ិ 

កា�រដ� នេដយកា�រ្រគប់្រគង្រកបខណ�  និងេបៀវត្សេ�្រកសួងកិច �កា�រនរ� និងមា�នម�ន�ីមយួចំនួនេទៀតេផ �រមកបេ្រម�

កា�រងរ ជអចិៃ�ន�យេ៍�អគ�េលខាធកិា�រដ� ន ក.ជ.ក.ស។ 

អគ�េលខាធិកា�រ្រត�វបា�នែតងតា�ងំេដយ្រពះរជ្រកឹត្យតា�មសំេណ�របស់រជរដ� ភិបា�ល អគ�េលខាធិកា�ររងែតង 

តា�ងំេដយអនុ្រកឹត្យតា�មសេំណ�របស់្របធា�ន ក.ជ.ក.ស និងជរដ�ម�ន�ី្រកសួងកិច �កា�រនរ�។ 

្របធា�ន ក.ជ.ក.ស មា�នសិទ�ិែតងតា�ងំមខុតំែណង និងដំេឡ�ងឋា�នៈម�ន�ីេ�អគ�េលខាធកិា�រដ� នតា�មសេំណ�របស ់

ថ� ក់ដឹកនអំគ�េលខាធិកា�រដ� ន ក.ជ.ក.ស។ 

មា�្រតា� ៦.− 

ក.ជ.ក.ស ឣច : 

− បេង ��តអនុគណៈកម�កា�រជំនញ មា�នសមា�សភា�ពទំា�ងពីរេភទ ែដលជម�ន�ីមា�ន្រកបខណ�្រសា�ប ់ជជំនួយកា�រ 

េដ�ម្ីបអនុវត�តា�មត្រម�វកា�រភា�រកិច � ដូចែដលមា�នែចងក��ងមា�្រតា� ៤ ៃន្រពះរជ្រកឹត្យេនះ 

− មា�នទី្របឹក្សោជត ិ និងអន�រជតិមយួចំនួនែដលមា�នសមា�សភា�ពជអ�កជនំញ េដ�ម្ីបជួយកា�រងរ ក.ជ.ក.ស 

និងអគ�េលខាធិកា�រដ� ន។  

មា�្រតា� ៧.− 

ក.ជ.ក.ស ្រត�វជបួ្របជុជំសា�ម��េរៀងរល្់រតីមា�ស ក��ងករណីមា�នកា�រចា�បំា�ច់ ក.ជ.ក.ស ឣច្របជុជំវ�សា�ម�� 

តា�មកា�រេកា�ះ្របជុ ំ និងេ្រកា�មអធិបតីភា�ពរបស់្របធា�ន ក.ជ.ក.ស។ ្របធា�ន ក.ជ.ក.ស ឣចអេ���ញ្រកសួង 

សា�� ប័នដៃទេទៀតចូលរួម្របជុខំាងេល� តា�មត្រម�វកា�រចា�បំា�ច់។  

ក��ងមយួឆា�� ំម�ង ក.ជ.ក.ស ្រត�វេធ��កា�របូកសរុបរបា�យកា�រណជ៍ូនអង�្របជុ ំក.ជ.ក.ស េ្រកា�ម្រពះរជធិបតីភា�ព 

របស់សេម�ច្រពះមហា�ក្ស្រត ី្រពះវររជមា�តា�ជតិែខ�រ ក��ងេសរ�ភា�ព េសចក�ៃីថ �ថ ��រ និងសុភមង�ល ្រពះ្របធា�នកិត�យិស 

និងសេម�ចនយករដ�ម�ន�ី អនុ្របធា�នកិត�យិស េល�លទ�ផលៃនកា�រអនុវត�កម�វ�ធកីា�រងរែដល្រត�វស្រមបស្រម�ល និង 

អនុសា�សន៍ែដល ក.ជ.ក.ស ្រត�វដក់េចញ។ 

 



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 

 

មា�្រតា� ៨.− 

ក.ជ.ក.ស មា�នបទប�� ៃផ �ក��ង និមិត�ស��  និង្រតា�មយួេដយែឡករបសខ់��ន។ 
 

ជំពូកទី ៤ 

ថវ�កា� 

មា�្រតា� ៩.− 

ក.ជ.ក.ស មា�នថវ�កា�ផ� ល់ខ��នេដយែឡក ្រត�វជឧបសម�ន័ �ថវ�កា�របស់្រកសួងកិច �កា�រនរ�។ ថវ�កា�េនះមា�ន

្របភពទុនពីរ : 

− ថវ�កា�ជត ិ

− ជំនួយឧបត�ម�ពីអង �កា�រអន�រជត ិ្របេទសផ�ល់ជំនួយ សប្ប�រសជនជត ិឬបរេទស។ 
 

ជំពូកទី ៥ 

អវសា�នប្ប��ត� ិ

មា�្រតា� ១០.−  

រល់បទប្ប��ត�ិទំា�ងឡយណែដលផ��យនឹង្រពះរជ្រកឹត្យេនះ និង្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០២០១/០៣៦ 

ចុះៃថ �ទ ី១៤ ែខ កុម�ៈ ឆា�� ំ ២០០១ ស�ពីីកា�របេង ��ត្រក�ម្របឹក្សោជតិកម��ជេដ�ម្ីប�ស� ី្រត�វទុកជនិរករណ៍។ 

មា�្រតា� ១១.−  

 សេម�ចនយករដ�ម�ន�ីៃនរជរដ� ភិបា�លៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ ្រត�វទទលួបន��កអនុវត�្រពះរជ្រកឹត្យេនះចា�ប ់

ពៃីថ �ចា�បព់ីៃថ �ឡយ្រពះហស�េលខាតេ�។ 

  

បា�នយកេសចក�ីថ� យបង��ទំលូថ� យ 

្រពះមហា�ក្ស្រត សមូឡយ្រពះហស�េលខា 

នយករដ�ម�ន� ី

ហត�េលខា និង្រតា� 

ហ៊ុន ែសន 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី៣០ ែខ សីហា�  ឆា��  ំ២០០៥ 

្រពះហស�េលខា និង្រពះរជល��ករ 

 ហត�េលខា និង្រតា� 

 

នេរត�ម សីហមុនី 

 

ពរល. ០៥០៨.៤០៩ 

 

េដ�ម្បចីម�ងែចក 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី០៥ ែខ ក��  ឆា�� ំ ២០០៥ 

 

អគ�េលខាធកិា�ររជរដ� ភិបា�ល 

ហត�េលខា និង្រតា� 

ណឌ ីតា�ន់ 


