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រាជរដា� �បាល 

 

− បា�នេឃ�ញរដ�ធម�នុ� �ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថ �ទ ី ៣០ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ១៩៩៨ ស�ពីីកា�រែតង 

តា�ងំរជរដ� ភិបា�លៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

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

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

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ៤៩ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី ០៩ ែខ មិថុន ឆា�� ១ំ៩៩៩ ស�ីពកីា�រេផ �រគណៈកម�កា�រ 

អចិៃ�ន�យ៍េរៀបចំបុណ្យជត-ិអន�រជតិឲស�ិតេ�េ្រកា�មកា�រ្រគប់្រគងរបសទ់ីស�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី 

− តា�មសំេណ�របស់ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ីទទួលបន��កទីស�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី 

សេ្រមច 
ជំពកូទ� ១ 

បទ�្ប����ទេូ� 

មា�្រតា� ១.−  
អនុ្រកឹត្យេនះកំណតេ់បសកកម� មុខងរ ភា�រកិច � និងកា�រេរៀបចំ្រក�មននរបសអ់គ�េលខាធកិា�រដ� ន ៃនគណៈ 

កម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបុណ្យជត-ិអន�រជតិ ែដលស�ិតេ�េ្រកា�មកា�រ្រគប់្រគងរបសទ់ីស�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។  



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 

 

ជំពកូទ� ២ 

េបសកកម� តនួាទ� ន�ងភារ�ច� 

មា�្រតា� ២.−  
គណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យ៍េរៀបចំបុណ្យជត-ិអន�រជតិ មា�នអគ�េលខាធកិា�រដ� នមយួ ជអង�ភា�ព្របតបិត�ិែដល្រត�វ 

បា�នដឹកន ំ និង្រគប់្រគងេដយអគ�េលខាធិកា�រមយួរូប អមេដយអគ�េលខាធកិា�ររង តា�មកា�រចា�បំា�ច់។ អគ�េលខា- 

ធិកា�រមា�នឋា�នៈេស��រដ �េលខាធកិា�រ អគ�េលខាធិកា�ររងមា�នឋា�នៈេស��អនុរដ�េលខាធកិា�រ។ 

មា�្រតា� ៣.− 

អគ�េលខាធិកា�រដ� នៃនគណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបណុ្យជត-ិអន�រជតិ មា�នេបសកកម�អនុវត�រល់កា�រងរ 

របសគ់ណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបណុ្យជត-ិអន�រជត ិ តា�មកា�រែណន ំ និងកា�រចង��លទសិរបសទ់សី�កីា�រគណៈរដ� 

ម�ន�ី។ ក��ងសកម�ភា�ពេនះ អគ�េលខាធកិា�រដ� ន មា�នភា�រកិច �ជឣទិ៍ៈ 

− េល�កគេ្រមា�ងែផនកា�រ អពំីរូបភា�ពចា�តត់ា�ងំ និងទទលួេរៀបចំ្រគបព់ិធមីទិ�ិង បុណ្យ្របៃពណជីត ិ បុណ្យជត ិ

បុណ្យអន�រជត ិ និង្រគបទ់ិវបណុ្យ្របចា�ឆំា��  ំ ែដលរជរដ� ភបិា�លបា�នកំណតេ់ដយ្រត�វធា�នអត�ន័យ និងខ�ឹម 

សា�រៃនបុណ្យនីមយួៗ។ 

− ទទួលបន��ក្រគបក់ា�រងរពធិីកា�រផ ��វកា�រ ក��ងឱកា�សេរៀបចំទទលួ និងជូន្រពះរជដំេណ�រ្រពះមហា�ក្ស្រត ទទួល 

និងជូនដំេណ�រគណៈ្របតិភូជន់ខ�ស់ជត-ិអន�រជតិជផ��វកា�រ។ 

− ទទួលបន��កចា�តត់ា�ងំ និងេរៀបចំកម�វ�ធីបដិសណ� រកិច � និងពធិីកា�រក��ងកា�រទទលួ-ជូនដំេណ�រទស្សនកិច �ផ ��វកា�រ 

ក��ង្របេទសកម��ជរបស់្របមុខរដ�-្របមខុរជរដ� ភបិា�ល ្របធា�នរដ�សភា� ្របធា�ន្រពទឹ�សភា� ក��ងឋា�នៈជេភ��វ 

របស់រដ�។ 

− ទទួលបន��កចា�តត់ា�ងំ េរៀបចំសន�ិបា�ត សន�ិសទី ឬសិកា�� សា�លា�ក្រមិតជត ិ និងអន�រជតិ កា�រតា�ងំពពិ័រណ៍ជត ិ

និងអន�រជត ិ និង្របជុំធំៗ ឯេទៀត ដូចជសន�ិសទីអន�រជតិថ� ក់រដ �ម�ន�ី និងសន�ិសទីកំពូលថ� ក់្របមុខរដ� 

្របមុខរជរដ� ភិបា�ល តា�មកា�រសេ្រមចរបសទ់សី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។ 

− េរៀបចំេសចក�ី្រពា�ង សា�រចរ េសចក�ីសេ្រមច និងែផនកា�រែណន ំ ៃនពធិីបណុ្យនីមយួៗជូនទសី�ីកា�រគណៈ 

រដ�ម�ន�ី។ 

− េល�កគេ្រមា�ង និងេកា�ះ្របជុ ំ កំណត់ែបងែចកភា�រកិច �ជូន្រកសួង រដ�េលខាធិកា�រដ� ន សា�� ប័ន និងេខត�-្រក�ង 

ពា�ក់ព័ន � តា�មដនជំរុញកា�រអនុវត�ជក់ែស�ង កា�រងរចុះសួរសខុទុក�្របជជន្រកី្រក អ�ករបួស ពកិា�រ តា�មមន�ីរ 

េពទ្យ កុមា�រកំ្រពា� ចា�ស់្រពឹទា�� ចា�រ្យគា�� នទីពងឹ េដយមា�នកា�រឯកភា�ពពទីសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី និងតា�មសា�� រត ី

សា�រចរ និងកា�រែណនរំបស់រជរដ� ភិបា�ល។ 

− េរៀបចំចង្រកង និងកំណត់ែបបបទជពធិីកា�រជតមិយួ ស្រមា�ប់ទិវនីមយួៗ ្រសបតា�ម្របៃពណ ី ទេំនៀម 

ទលំា�បជ់ត ិនិងអន�រជតិ។ 

− ចង្រកង េបា�ះពមុ�្របតទិិនឈបស់្រមា�ក្របចា�ឆំា�� ៃំនម�ន�ីរជកា�រ និេយជតិ កម�ករ និងមហា�ស�ង� ន� ្របតទិិន 

ចន�គត-ិសុរ�យគតិ្របចា�ឆំា��  ំស្រមា�ប់ឯកភា�ពេ្រប�្របា�ស់ជសកលក��ងទូទំា�ង្របេទស េស��សុេំសចក�ីសេ្រមចពទីសី� ី

កា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។ 



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 

 

− េល�កគេ្រមា�ងថវ�កា�ចំណយទទូា�ត់សរុប ស្រមា�ប់បេ្រម�កា�រេរៀបចំបណុ្យ្របៃពណជីត ិបុណ្យជត ិបុណ្យអន�រ- 

ជត ិ ទិវបណុ្យ្របចា�ឆំា��  ំ និងទទួល-ជូនដំេណ�រគណៈ្របតិភជូន់ខ�ស់ជត-ិអន�រជតិ េស��សុេំយបលស់េ្រមចពី 

ទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។ 

− បូកសរុបលទ�ផលៃនកា�រអនុវត�កា�រងរក��ងកា�រេរៀបចំពិធបីុណ្យនីមួយៗជូនទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។ 

− អនុវត�ភា�រកិច �េផ្សងៗេទៀត ែដលទសី�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី្របគលជ់ូន។ 

មា�្រតា� ៤.−  

អគ�េលខាធិកា�រដ� នៃនគណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបណុ្យជត-ិអន�រជតិ ្រត�វេធ��កា�រេកា�ះ្របជុំកា�រងរតា�ម 

សំណមូពរជក់ែស�ង និងតា�មកា�រែណនរំបសទ់សី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។ 
មា�្រតា� ៥.−  

អគ�េលខាធិកា�រដ� នៃនគណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបណុ្យជត-ិអន�រជតិ មា�នសទិ�ិេ្រប�្របា�ស់្រតា�របសគ់ណៈ 

កម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបុណ្យជត-ិអន�រជតិែដលមា�ន្រសា�ប ់េដ�ម្ីបបំេពញកា�រងររបស់ខ��ន។ 
មា�្រតា� ៦.−  

អគ�េលខាធិកា�រដ� ន មា�នសិទ�េិល�កសំេណ�ជូនទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី េដ�ម្ីបពិនិត្យ និងសេ្រមចេល�េសចក�ី្របកា�ស 

ែតងតា�ងំ េផ �រភា�រកិច � ឬដកេចញពីតំែណងនូវម�ន� ីបុគ�លិក ថ� ក់េ្រកា�មនយកដ� នរបសអ់គ�េលខាធិកា�រដ� នៃនគណៈ 

កម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបុណ្យជត-ិអន�រជតិ។ 

ជំពកូទ� ៣ 

រចនាសម�ន័� 

មា�្រតា� ៧.− 

អគ�េលខាធិកា�រដ� នៃនគណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបណុ្យជត ិអន�រជត ិមា�នរចនសម�័ន �ដូចតេ�ៈ 

១- ្រក�មរដ�បា�ល បុគ�លិក និង្រសា�វ្រជវេបា�ះពមុ�ផ្សោយ 

២- ្រក�មពធិីកា�រ និងបដិសណ� រកិច � 

៣- ្រក�មែផនកា�រគណេនយ្យ 

មា�្រតា� ៨.− 

កា�រែបងែចងភា�រកិច �លម�ិតរបស់បគុ�លិក និងម�ន�ីរជកា�រ ែដលបេ្រម�កា�រងរេ�ក��ងអគ�េលខាធិកា�រដ� ន្រត�វ 

កំណត់េដយ្របកា�សរបសទ់សី�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។ ្របធា�ន្រក�មនីមយួៗ មា�នឋា�នៈេស��្របធា�ននយកដ� ន។ 

មា�្រតា� ៩.− 

្រក�មរដ�បា�ល បុគ�លិក និង្រសា�វ្រជវេបា�ះពមុ�ផ្សោយ ដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប អមេដយអនុ្របធា�ន តា�មកា�រ 

ចា�បំា�ច់។ 

្រក�មរដ�បា�ល បគុ�លកិ នងិេបា�ះពមុ�ផ្សោយ មា�នមខុងរ នងិភា�រកចិ �ដូចតេ�ៈ 

− ទទួលខុស្រត�វែផ �ករដ�បា�ល។ 

− ទទួលខុស្រត�វកា�រងរេរៀបចំកសា�ងសណំ ុំលិខតិឯកសា�រេចញ-ចូលេផ្សងៗ។ 



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 

 

− េល�កគេ្រមា�ងែផនកា�របុណ្យនីមយួៗ កំណត់ែបងែចកភា�រកិច �លម�ិត េកា�ះអេ���ញ្របជុ ំ េធ��កំណតេ់ហតុ្របជុ ំ

អេ���ញបណ� ញសា�រព័ត៌មា�ន ្រគបព់ិធបីុណ្យ។ 

− ្រពា�ងអត�បទបទដ� ននន សរចរ ែផនកា�រែណន ំ េសចក�ីសេ្រមច េសចក�ីែថ �ងអំណរគុណ និងេសចក� ី

អំពា�វនវេផ្សងៗក��ងពធិីបណុ្យ។ 

− ្រគប់្រគងម�ន�ីរជកា�រ វត�មា�ន អវត�មា�ន េធ��តា�រងជូនរង� ន់សរេស�រ និងដក់ពិន័យ។ 

− េរៀបចំតុបែតងលម� ចងបដ ពា�ក្យេសា�� ក ក��ងពធិីបណុ្យេផ្សងៗ។ 

− រក្សោកា�រងរសន�ិសុខ សណ� បធ់ា�� ប ់និងអនមយ័។ 

− េធ��េវទិកា� តុបែតងលម�ហ ��ង បដ ពា�ក្យេសា�� ក។ ល។ 

− េធ��សា�រលិខតិថ� យ្រពះពរ្រពះមហា�ក្ស្រត ជូនពរថ� ក់ដឹកន ំអត�បទ្រកា�ំងមា�ស- វ�យគកថ។ 

− ្រសា�វ្រជវ្របវត�ិ្របៃពណទីំេនៀមទលំា�ប់បណុ្យជត ិបុណ្យទា�� ទសមា�ស។ 

− ្រសា�វ្រជវេធ��មហា�ស�ង� ន�-្របតទិិនចន�គត-ិសុរ�យគតិ្របចា�ឆំា�� ។ំ 

− េធ��របា�យកា�រណ៍្របចា�ែំខ-្រតីមា�ស-ឆមា�ស និង្របចា�ឆំា�� ំ។ 

មា�្រតា� ១០.− 

្រក�មពធិីកា�រ និងបដិសណ� រកិច � ដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប អមេដយអនុ្របធា�ន តា�មកា�រចា�បំា�ច់។ 

្រក�មពធិកីា�រ នងិបដិសណ� រកចិ � មា�នមខុងរ នងិភា�រកចិ �ដូចតេ�ៈ 

− ទទួលខុស្រត�វែផ �កពិធកីា�ររួមក��ងពធិីជតិធំៗ  ដូចជមិន �ិង បុណ្យជត ិ និងពិធទីទលួ-ជូនដំេណ�រគណៈ 

្របតិភជូន់ខ�ស់ជត-ិអន�រជត ិេដយសហកា�រជមយួនយកដ� នពិធីកា�រៃនទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី ក��ងករណីចា� ំ

បា�ច់។ 

− សិក្សោ ចង្រកង កំណត់ែបបបទពិធកីា�រ តា�មទិវនីមយួៗ ឲកា�� យេ�ជពិធកីា�រជតិ។ 

− េធ��លខិិតអេ���ញថ� ក់ដឹកនជំត ិនិងេភ��វអន�រជតិចូលរួម្រគប់ពធិ ីតា�មកា�រកំណត់។ 

− េរៀបចំពធិីកា�រ េធ��ប �ងឣ់សនៈតា�មឋា�ននុ្រកម បទិេឈា�� ះតា�មកា�រជក់ែស�ង។ 

− េរៀបចំពធិីកា�រក��ងកា�រ្របជុ-ំបេ្រម�េភ��វ អេ���ញ និងទទួលេភ��វ។ 

− េធ��លខិិតជូនពរចំេពា�ះឥស្សរជនជត-ិអន�រជតិ ក��ងករណីចា�បំា�ច់។ 

− កា�ន់កម�វ�ធ ីែ្រសកជយ័េឃា�សន៍។ 

មា�្រតា� ១១.− 

្រក�មែផនកា�រគណេនយ្យ ដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប អមេដយអនុ្របធា�ន តា�មកា�រចា�បំា�ច់។ 

្រក�មែផនកា�រគណេនយ្យ មា�នមខុងរ នងិភា�រកចិ �ដូចតេ�ៈ 

− ទទួលខុស្រត�វែផ �កែផនកា�រគណេនយ្យ។ 

− េរៀបចំគេ្រមា�ងថវ�កា�-គេ្រមា�ងសមា�� រៈបរ�កា�� រ មេធ្យោបា�យកា�រងរេផ្សងៗ ដក់ឆ�ងទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី។ 

− ្រគប់្រគងអចលនវត��-ចលនវត�� និងរល់កា�រចំណយេផ្សងៗរបស់អគ�េលខាធកិា�រដ� ន។ 

− េល�កគេ្រមា�ងកា�រចំណយក��ងពធិីបុណ្យនីមយួៗ និងទទួលគណៈ្របតិភូជន់ខ�សជ់ត-ិអន�រជតិ។ 

− ្រគប់្រគងេដះ្រសា�យ្របា�ក់េបៀវត្ស និង្របា�ក់ឧបត�ម�េផ្សងៗ ជូនម�ន�ីរជកា�រ បុគ�លិក។ 



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 

 

− េធ��របា�យកា�រណ៍បូកសរុបថវ�កា� និងចំណយថវ�កា�ក��ងពិធបីណុ្យ និងទទលួគណៈ្របតភិូនីមយួៗជូនទសី�ីកា�រ 

គណៈរដ�ម�ន�ី។ 

− េល�កគេ្រមា�ងចំណយទូទា�តទ់ូរសព័�-អគ�សិនី-ទឹក។ល។ 

− ទទួលបន��កសណ� ប់ធា�� ប ់អនមយ័ តុបែតងលម� ឣគា�ររបស់អង�ភា�ព និងទីសា�� ន្របា�រព�ពិធី។ 

− េធ��ទំនក់ទំនងកា�រងរថវ�កា� ជមយួទីស�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី ្រកសួងេសដ�កិច � ហិរ��វត�� និងរតនគា�រ។ 

− ទទួលខុស្រត�វចំេពា�ះមុខអគ�េលខាធកិា�រ និងទីភា�� ក់ងរហិរ� �វត��ក��ងកា�រេ្រប�្របា�ស់ថវ�កា�។ 

− ផ�ត់ផ �ង់េភសជ �ៈរល់្រគបព់ិធី្របជុំ-ពធិីបណុ្យេផ្សងៗ និង្រកា�ល្រពំ្រគបព់ិធបីុណ្យ។ 

មា�្រតា� ១២.− 

អគ�េលខាធិកា�រដ� នេ្រប�្របា�សប់ុគ�លិកៃនមុខងរសា�ធា�រណៈ ឬឣចេ្រជ�សេរ�សបគុ�លិកជប់កិច �សន្យោ។ លក�- 

ខ័ណ�ៃនកា�រងររបស់ភា�� ក់ងរជប់កិច �សន្យោ និង្របា�ក់បណំច់ពិេសសស្រមា�ប់េប�កជូនភា�� ក់ងរៃនមុខងរសា�ធា�រណៈ 

្រត�វកំណតេ់ដយ្របកា�សរបសទ់សី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី តា�មសំេណ�របស់អគ�េលខាធកិា�រ។ 

ជំពកូទ� ៤ 

អវសាន��្ប���� 

មា�្រតា� ១៣.− 

កា�រេរៀបចំ និង កា�រ្រប្រពឹត�េ�របសអ់គ�េលខាធិកា�រដ� នៃនគណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យ៍េរៀបចំបុណ្យជត-ិអន�រជត ិ

ចា�ប់ពថី� ក់េ្រកា�មនយកដ� នចុះ ្រត�វកំណត់េដយ្របកា�សរបសទ់សី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន� ី តា�មសេំណ�របស់អគ�េលខា- 

ធិកា�រៃនគណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យេ៍រៀបចំបុណ្យជត-ិអន�រជត។ិ 

មា�្រតា� ១៤.− 

បទប្ប��ត�ិទំា�ងឡយណែដលផ��យនឹងអនុ្រកឹត្យេនះ ្រត�វទុកជនិរករណ៍។  

មា�្រតា� ១៥.− 

រដ�ម�ន�ីទទលួបន��កទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� រដ�ម�ន�ី្រកសួងកា�របរេទស 

និងសហ្របតិបត�ិកា�រអន�រជត ិរដ�េលខាធិកា�រៃនរដ�េលខាធកិា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ រដ�ម�ន�ី  រដ�េលខាធិកា�រ្រគប ់

្រកសួង សា�� ប័ន និងសមា�ជកិទំា�ងអសៃ់នណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យ៍េរៀបចំបុណ្យជត ិ អន�រជត ិ មា�នភា�រកិច �អនុវត� 

អនុ្រកឹត្យេនះតា�មភា�រកិច �េរៀងៗខ��នចា�បព់ៃីថ �ចុះហត�េលខាតេ�។  

  

 

 

 

 

 

  

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី១៧ ែខ  វ�ច �ិកា�  ឆា�� ំ ១៩៩៩ 

នយបជដដា�ន� ី

         

        ហ៊ុន ែសន 

បា�នជ្រមា�បជូន 

សេម�ចនយករដ�ម�ន�ី 

េទសជដដា�ន�ី ជដដា�ន�ីទទួិបន�លប 

ទីស�ីកា�ជគណៈជដដា�ន� ី

 

សុខ ឣន 

 

 



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 

 

 

បែន�ងទទួិ ៈ 

−  ខុទ�កា�ល័យ្រពះមហា�ក្ស្រត   

−  ខុទ�កា�ល័យ្រកសួង្រពះបរមរជវងំ 

−  អគ�េលខាធិកា�រដ� ន្រពឹទ�សភា� 

−  អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

−  ខុទ�កា�ល័យនយករដ�ម�ន �ី 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� នរជរដ� ភិបា�ល 

− ដូចមា�្រតា� ១៥ 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

 

 

  

 

 

 



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 

 

រចនាសម�ន័�ៃនអគ�េលខាធ�ការដា� ន 

គណៈកម�ការអច�ៃ�ន�យេ៍រៀបចំបណុ្យជា�-អន�រជា� 

  

 

 

 

 

   

ទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី 
 

អគ�េលខាធិកា�រដ� ន 

គណៈកម�កា�រអចិៃ�ន�យ ៍

េរៀបចំបុណ្យជត-ិអន�រជត ិ

្រក�ម 

ពិធកីា�រនិងបដិសណ� រកិច � 

្រក�ម 

ែផនកា�រគណេនយ្យ 

្រក�ម 

រដ�បា�ល-បុគ�លិក និង 

្រសា�វ្រជវេបា�ះពមុ�ផ្សោយ 
 


