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រាជរដា� �បាល 

 

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

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថ �ទ៣ី០ ែខ វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ១៩៩៨ ស�ពីកីា�រែតង 

តា�ងំរជរដ� ភិបា�ល ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ ០២.នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ២ី០ ែខកក�ដ ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្របកា�សេឣយេ្រប� 

ច្បោបស់�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ២០ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ៣ី០ ែខ េមសា� ឆា�� ំ ១៩៩៦ ស�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ 

្រប្រពឹត�េ�របស់្រកសួង និងរដ�េលខាធិកា�រដ� ន 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០៦៩៩/០៨ ចុះៃថ �ទ២ី៣ ែខមិថុន ឆា�� ំ ១៩៩៩ ែដល្របកា�ស 

េឣយេ្រប�ច្បោបស់�ពីកីា�របេង ��ត្រកសួងធនធា�នទឹក និងឧតុនិយម 

− បា�នកា�រឯកភា�ពពីគណៈរដ�ម�ន�ី នសមយ័្របជុំេពញអង� ៃថ �ទ០ី៦ ែខ ឧសភា� ឆា�� ំ ១៩៩៩ 
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សេ្រមច 
 

ជំពកូទ�១ 

បទ�្ប����ទេូ� 

មា�្រតា�១.− 

អនុ្រកឹត្យេនះ មា�នេគា�លេ�កំណត់េបសកកម� និងេរៀបចំបណ� អង�ភា�ពៃន្រកសួងធនធា�នទឹក និងឧតុ 

និយម និងមុខកា�រៃនបណ� អគ�នយកដ� ន និងនយកដ� ននន។ 
 

ជំពកូទ�២ 

េបសសកម� ន�ងរចនាសម�ន័� 

មា�្រតា�២.− 

្រកសួងធនធា�នទឹក និងឧតុនិយម ្រត�វបា�នរជរដ� ភិបា�ល្របគលេ់បសកកម�ឱ្យដឹកន្ំរគប្់រគងេល�វ�សយ័ 

ធា�នធា�នទឹក និងឧតុនិយមៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ។ 

មា�្រតា�៣.− 

្រកសួងធនធា�នទឹក និងឧតុនិយម មា�នមុខងរ និងភា�រកិច �ដូចតេ�ៈ 

− កំណត់េគា�លនេយបា�យ និងយទុ�សា��ស�អភិវឌ្ឍន៍ធនធា�នទកឹ បេ្រម�ដល់កា�រេធ��ឣជីវកម� កា�រអភិវឌ្ឍ 

និងកា�រែថរក្សោកា�រពា�រ្របកបេដយនិរន�រភា�ពជលក�ណៈជត ិនិងអន�រជតិ្រសបតា�មកម�វ�ធ ី 

នេយបា�យរបស់រជរដ� ភិបា�ល។ 

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវនូវសកា�� នុពលទឹក រួមទំា�ងេល�ដី ទំា�ងេ្រកា�មដី និងធា�តុឣកា�សក��ង្រកបខណ័�ជត ិ និង 

អន�រជតិេដ�ម្ីបបេង ��តនូវមលូដ� នបេច �កេទសវ�ទ្យោសា��ស�ច្បោសល់ា�ស។់ 

− េល�កទិសេ� ែផនកា�ររយៈេពលខ� ី មធ្យម និងែវង ក��ងកា�រេធ��ឣជីវកម� កា�រអភិវឌ្ឍ និងែថរក្សោ 

កា�រពា�រនូវធនធា�នទឹក និងឧតនិុយម េដ�ម្ីបបេ្រម�ដល់េសដ�កិច �ជត ិ ជីវភា�ពរស់េ�របស់្របជពលរដ� 

ទំា�ងទី្រក�ង និង ទំា�ងេ�ជនបទ។ 

− ្រគប់្រគង ្រត�តពិនិត្យនូវរលក់ា�រេធ��ឣជវីកម� េល�ធនធា�នទកឹេដយផ� ល ់ និង្របេយល ្របកបេដយ 

សនិទា�នភា�ព និងកា�ត់បន�យេឣយបា�នជអតិបរមា�នូវេ្រគា�ះមហន�រយែដលឣចេក�តមា�នេឡ�ង។ 

− េរៀបចំតា�ក់ែតងច្បោប ់ លិខិតបទដ� ន និងបទប��ត�េិផ្សងៗែដលពា�ក់ព័ន � និងកា�រ្រគប់្រគងធនធា�នទឹក 

្រពមទំា�ងតា�មដនេល�កា�រអនុវត�ន៍។ 

− ្របមូលចង្រកងឯកសា�រ និងេធ��ឣជីវកម�នូវទិន �ន័យឧតុនិយម និងជលសា��ស�ឱ្យដល់វ�សយ័ននែដល 

មា�នកា�រពា�ក់ព័ន �ជលក�ណៈជត ិនិងអន�រជត ិេដ�ម្ីបផល្របេយជន៍សង�មជតិទំា�ងមលូ។ 

− ផ�ល់កា�រគំា�្រទ និងកា�រែណនបំេច �កេទសជចា�បំា�ច់ដល់ឯកជន អង�កា�រវ�ជ� ជវីៈ សហគមន៍ និង ្របជ 

ពលរដ�ទេូ�ែដលមា�នកា�រពា�ក់ព័ន � េដ�ម្ីបែកលម� និងេធ��ឣជីវកម�ធនធា�នទឹកឱ្យបា�នសម្រសប។  



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 

 

− ព្រងកី និងប���លនូវបេច �កវ�ទ្យោទំេន�បៗ េដ�ម្ីបមា�នវ�ធា�នកា�របណ�� ះបណ� ល និងផ្សព�ផ្សោយ ។ 

− ព្រងងី និងព្រងីកកិច �សហ្របតបិត�កិា�រជត ិ និងកា�រងរសហ្របតិបត�កិា�រអន�រជតិ េល�វ�សយ័ធនធា�ន 

ទឹក និងឧតុនិយម។ 

− ចូលរួមអនុវត�កា�រងរពា�ក់ព័ន �នឹងឣងទេន�េមគង� ្រសបតា�មភា�រកិច �របស់្រកសួង។ 

មា�្រតា�៤.− 

្រកសួងធនធា�នទឹក និងឧតុនិយម មា�នរចនសម�ន័ �ដូចតេ�ៈ 

ក- េ�ថ� ក់កណ� លៈ 

− អគា�� ធិកា�រដ� ន 

− អគ�នយកដ� នកិច �កា�ររដ�បា�ល 

− អគ�នយកដ� នកិច �កា�របេច �កេទស 

− ខុទ�លយ័រដ�ម�ន� ី

ខ- អង�ភា�ពមូលដ� នៈ 

− មន�ីរធនធា�នទឹក និងឧតុនិយម េខត� ្រក�ង និងរជធា�នី ។  
 

អង�កា�រេលខរបស់្រកសួងធនធា�នទឹក និងឧតុនិយម ជឧបសម�ន័ �របស់អនុ្រកឹត្យេនះ។ 
 

ជំពកូទ�៣ 

អគា� ធ�ការដា� ន 

មា�្រតា�៥.− 

អគា�� ធិកា�រដ� នទទលួបន��កៈ 

− េធ��អធិកា�រកិច �ជ្របចា� ំេ�េល�្រគប់អង �ភា�ពេ្រកា�មឱវទ្រកសួងធនធា�នទឹក និងឧតុនិយម។ 

− េធ��របា�យកា�រណ៍ជូនរដ�ម�ន�ី ពកីា�រ្រប្រពតឹ�េ�របស់អង�ភា�ព ែដលបា�នេធ��អធិកា�រកិច �រួចេហ�យ និងពី 

មេធ្យោបា�យែកលម�កា�រ្រប្រពឹត�េ�របស់អង�ភា�ពទំា�ងេនះ។ 

− ្របតបិត�ិភា�រកិច � តា�មកា�រែដលរដ�ម�ន�ីបា�ន្របគលទ់ំនុកចិត�។ 

អគា�� ធិកា�រដ� នដឹកនេំដយ អគា�� ធិកា�រមយួរូប និងអមេដយអគា�� ធិកា�ររងជជំនួយកា�រតា�មកា�រចា�បំា�ច់។ 
 

ជំពកូទ�៤ 

អគ�នាយកដា� ន�ច�ការរដ�បាល 

មា�្រតា�៦.− 

អគ�នយកដ� នកិច �កា�ររដ�បា�ល ទទួលបន��កេធ��កា�រទនំក់ទំនង ស្រមបស្រម�ល និង្រគប់្រគងកា�រងររដ�បា�ល 

បុគ�លិក សមា�� រៈបរ�កា�� រ គណេនយ្យ ហិរ��វត�� ែផនកា�រស�ិតិ តា�មដន និងវយតៃម�កា�រងរ សហ្របតបិត�កិា�រជត ិ

និង អន�រជត ិកា�រងរបណ�� ះបណ� លធនធា�នមនុស្ស។ 



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 

 

អគ�នយកដ� នកិច �កា�ររដ�បា�ល ដឹកនេំដយអគ�នយកមយួរូប និងឣចអមេដយអគ�នយករងជជំនួយ 

តា�មកា�រចា�បំា�ច់។ អគ�នយកេនះមា�ននយកដ� នចំណះុចំនួន ៣ ៖ 

− នយកដ� ន រដ�បា�ល និងធនធា�នមនុស្ស 

− នយកដ� ន ែផនកា�រ និង សហ្របតបិត�កិា�រអន�រជត ិ 

− នយកដ� នហិរ� �វត�� 

មា�្រតា�៧.−  

នយកដ� ន រដ�បា�ល និងធនធា�នមនុស្ស ទទួលបន��កៈ 

− ស្រមបស្រម�លសកម�ភា�ព្រគបែ់ផ �ករបស់្រកសួង េ�ថ� ក់កណ� ល និងរវងថ� ក់កណ� លជមយួនឹង 

អង�ភា�ពមលូដ� នេ្រកា�មឱវទ។ 

− ្រគប់្រគង និងចរចឯកសា�ររដ�បា�លេផ្សងៗរបស់្រកសងួ។ 

− សរុប និងេធ��របា�យកា�រណ៍កា�រងរ សកម�ភា�ពេផ្សងៗរបស់្រកសួង។ 

− េរៀបចំេសៀវេ� ស�ពីីនិតីវ�ធីរដ �បា�ល និង្រគប់្រគងបណ� លយ័។ 

− ្រគប់្រគងែផ �ករដ�បា�ល ម�ន�ីរជកា�រ និងភា�� ក់ងររជកា�ររបស់្រកសួង េដយទំនក់ទំនងជមយួរដ� 

េលខាធិកា�រដ� នមខុងរសា�ធា�រណៈ។ 

− េរៀបចំលិខតិរដ�បា�ល ស្រមា�ប្់រគប់្រគងឣជវីកម�។ 

− េរៀបចំស�តិិេល�កា�រ្រគប់្រគងបគុ�លិក និងតា�រងព័ត៌មា�ន្របតបិត�។ិ 

− េធ��កម�វ�ធីតំែណងឯកេទស និងធនធា�នមនុស្សរបស់្រកសួង។ 

− េរៀបចំកា�រងរ េបៀវត្សពលកម� ្របា�ក់កៃ្រម និងរបបធា�នរ� បរ់ងសង�ម។ 

− កសា�ងែផនកា�របណ�� ះបណ� លម�ន�ីរជកា�រ រយៈេពលែវង និងខ�ី ក��ង្របេទស និង េ្រ�្របេទស ។  

− សហកា�រជមយួ្រគឹះសា�� នសា�ធា�រណៈនន េដ�ម្ីបចូលរួមកសា�ងកម�វ�ធសីិក្សោ និងសកម�ភា�ពរបស ់

អង�កា�រទំា�ងេនះ ស្រមា�បប់ណ�� ះបណ� ល្រសបេ�តា�មត្រម�វកា�រអភិវឌ្ឍន៍ៃនសង�ម។  

− េល�កសេំណ�បេង ��ត ឫ រ�សា�យអង�ភា�ពនន េរៀបចំតួនទ ីភា�រកិច �ែកស្រម�លរចនសម�័ន � តា�មសា�� នភា�ព 

ជក់ែស�ង តា�មកា�រ្របគល់ភា�រកិច �របស់្របធា�នសា�� ប័ន។ 

មា�្រតា�៨.−  

នយកដ� ន ែផនកា�រ និង សហ្របតបិត�កិា�រអន�រជត ិទទួលបន��កៈ 

− េរៀបចំចង្រកង ្រគប់្រគង្របពន័ �ទិន �ន័យ ស�ិតិរបស់្រកសួង និងេល�កែផនកា�រអភវិឌ្ឍន៍ជទេូ�រយៈ 

េពលខ� ីមធ្យម និង ែវង េល�្រគប់ែផ �កទំា�ងអស។់ 

− េរៀបចំ កសា�ងកម�វ�ធីវ�និេយគសា�ធា�រណៈ កម�វ�ធីចំណយសា�ធា�រណៈ និងកម�វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍េគា�លេ� 

ឣហា�រូបត�ម�។ 

− េធ��កម�វ�ធីសហ្របតបិត�កិា�រក��ង និងេ្រ�្របេទស េល�វ�សយ័អភវិឌ្ឍន៍ធនធា�នទឹក និងឧតុនិយម។ 

− ស្រមបស្រម�លជំនួយពីបរេទស និង្រត�តពិនិត្យកា�រអនុវត�ន៍។  



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 

 

− េរៀបចំឯកសា�រ កិច �្រពមេ្រព�ង ឫ ពិធីសា�រៃនកិច �សហ្របតិបត�ិកា�ររវង្រកសួងធនធា�នទកឹ និងឧត ុ

និយម ជមយួភា�� ក់ងរសហ្របជជត ិអង�កា�រអន�រជត ិ្រពមទំា�ងអង�កា�រមិនែមនរដ� ភបិា�លជត ិនិង 

អន�រជត។ិ 

មា�្រតា�៩.− 

នយកដ� នហិរ� �វត�� ទទលួបន��កៈ 

− ្របមូលផ��តំ្រម�វកា�រ េល�កគេ្រមា�ងថវ�កា�្រកសួង េធ��កម�វ�ធីចំណយ និងតា�មដនរ�លឹកពីកា�រ្របតបិត�។ិ 

− ស្រមបស្រម�លជពំូកថវ�កា� និងរល់ចំណយរបស់្រកសួង។ 

− ្រគប់្រគងចលន្រទព្យ អចលន្រទព្យ សន�ិធិសមា�� រៈ និងេធ��ប��សីា�រេព�ភណ័�។ 

− េធ��កម�វ�ធីចំណយ និងែបងែចងេ្របងឥន�នៈ េ្រគ�ងបន� ស ់ស្រមា�ប់យនយន�របស់រដ� ែដល្របគល់ជូន 

្រកសួង។  

− ទទួល និងែបងែចកបរ�កា�� រ ជូនដល់បណ� អង�ភា�ពននេ្រកា�មឱវទ្រកសួង។ 

− កា�ន់ប��ីជ្របចា�នូំវសា�លា�កប័្រត និង គណេនយ្យរូបធា�ត។ុ 

− ្រគប់្រគងពត័៌មា�នវ�ទ្យោ សកម�ភា�ពខាងហិរ� �វត�� និងបន��កគណនី។ 

− ្រត�តពិនិត្យបេច �កេទស ៃនកា�រ្របតិបត�ិលទ�កម�សា�ធា�រណៈ ។ 

− ្រគប់្រគងបន��កគណនី របសក់ា�រអនុវត�ន៍លទ�កម�សា�ធា�រណៈ។ 

− ្របមូលចំណលូ េឣយបា�នសម្រសបតា�មច្បោបហ់ិរ� �វត�� បង់ចូលថវ�កា�រដ�។ 
 

ជំពកូទ�៥ 

អគ�នាយកដា� ន�ច�ការ បេច�កេទស 

មា�្រតា�១០.− 

អគ�នយកដ� នកិច �កា�របេច �កេទស ទទលួបន��ក្រគប់្រគងេធ��ឣជីវកម� ្រត�តពិនិត្យ ផ្សព�ផ្សោយ និងេធ��ទនំក់ 

ទំនងស្រមបស្រម�ល នូវរល់កា�រងរែដលពា�ក់ព័ន �នឹងទឹក រួមទំា�ងដី ទំា�ងេ្រកា�មដី និងឣកា�សធា�ត។ុ អគ�នយកដ� ន 

កិច �កា�របេច �កេទសដឹកនេំដយអគ�នយកមយួរូប ែដលឣចអមេដយអគ�នយករងជជំនួយកា�រតា�មកា�រចា�បំា�ច់។ 

អគ�នយកេនះមា�ននយកដ� នចំណះុចំនួន ៦ ៖ 

− នយកដ� ន ្រគប់្រគង និងអភិរក្សធនធា�នទឹក  

− នយកដ� ន ជលសា��ស� និងកា�រងរទេន� 

− នយកដ� ន ឧតុនិយម 

− នយកដ� ន ធា�រសា��ស�កសិកម� 

− នយកដ� ន ទឹកសា�� ត និងអនមយ័  

− នយកដ� ន  វ�ស�កម� 

 



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�១១.−  

នយកដ� ន ្រគប់្រគង និងអភិរក្សធនធា�នទឹក ទទួលបន��កៈ 

− េរៀបចំ កសា�ង និងអនុវត�គ្រមា�ងែផនកា�រជយទុ�សា��ស� បេ្រម�ដល់កិច �អភវិឌ្ឍន៍ពហបុំណង ៖ វរ� 

អគ�សីនី ្រត�តពិនិត្យជំនន់ េ្រសា�ច្រសព........។ល។ េល�កែលងែតគេ្រមា�ងណ ែដលបេ្រម�ឱ្យកា�រ 

ផលិតអគ�សីនី ជបំណងចំបង។ 

− ្រគប់្រគងតបំន់ៃផ �រងទឹកេភ��ង និងកសា�ងកម�វ�ធីចា�ត់ែចងេ្រប�្របា�សទ់ឹក េដ�ម្ីបធា�នដល់កា�រេធ��  

ឣជីវកម� និងអភិរក្សធនធា�នទកឹ ្របកបេដយ្របសទិ�ភា�ពខ�ស ់និងនិរន �រភា�ព។ 

− ្រសា�វ្រជវកសា�ងេគា�លនេយបា�យ ច្បោប ់ បទប្ប��ត� ិ និងបណ� លិខិតបទដ� ននន បេ្រម�ឱ្យដល់កា�រ 

អភិវឌ្ឍធនធា�នទឹក្របកបេដយនិរន�រភា�ព ជូនរជរដ� ភិបា�លពិនិត្យ សេ្រមច និងេធ��កា�រែណនផំ្សព� 

ផ្សោយ ្រត�តពិនិត្យេល�កា�រអនុវត�ន៍។ 

− េធ��អធិកា�រកិច �បេច �កេទសេល�បណ� សំណង់ែដលពា�ក់ព័ន �នឹងធនធា�នទឹក។ 

− ្រសា�វ្រជវបេច �កេទសវ�ទ្យោសា��ស� េដ�ម្ីបមា�នវ�ធា�នកា�រែកលម� ផ្សព�ផ្សោយ និងចង្រកងឯកសា�របេច �ក 

េទស េដ�ម្ីបបេ្រម�ដលេ់ល�កា�រអភិវឌ្ឍន៍។ 

មា�្រតា�១២.−  

នយកដ� នជលសា��ស� និងកា�រងរទេន� ទទលួបន��កៈ 

− េរៀបចំកសា�ងគេ្រមា�ង ដំេឡ�ងសា�� នីយជ៍លសា��ស�េល�ទីតា�ងំ្របភពទឹកសខំាន់ៗ បេ្រម�ឱ្យដល់កា�រ 

អភិវឌ្ឍន៍ វ�សយ័ធនធា�នទឹក។ 

− េរៀបចំកសា�ងគេ្រមា�ងែផនកា�ររយៈេពលខ� ី មធ្យម និងែវង ទបស់ា�� ត ់ កា�រហូរេ្រចា�ះ កំណកដី និង 

្រចា�ងំ ទេន�។ 

− េធ��កា�រ្រសា�វ្រជវតា�មដន នូវរល់របបជលសា��ស�ទំា�ងេល�ដី ទំា�ងេ្រកា�មដី េដយ្រគប់្រគងដំេឡ�ង 

សា�� នីយ៍ជលសា��ស� ្របមូលវ�ភា�គទិន �ន័យ បេ្រម�ដល់វ�សយ័នន។ 

− អនុវត�កា�រងរវស់កំពសទ់ឹក ធា�រទឹក កករទឹក។ 

− អនុវត�េល�កា�រពិនិត្យគណុភា�ពទកឹ េ�តា�មសា�� នីយជ៍លសា��ស�សំខាន់ៗ។ 

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវបា�តុភតូជលសា��ស� គំរូជលសា��ស� ជលគណន និងសកា�� នុពលទឹកេល�ដី និងេ្រកា�មដី។ 

− ្រគប់្រគង និងផ� សប់��រពត័៌មា�នជលសា��ស� ្រពមទំា�ងេធ��កា�រព្យោករណ៍ និងជូនដំណឹងជមុននូវេ្រគា�ះទឹក 

ជំនន់ កង�ះខាតទឹក ែដលឣចេក�តមា�នេឡ�ងេដ�ម្ីបមា�នវ�ធា�នកា�រទា�ន់េពលេវលា�។ 

− េរៀបចំ្របព័ន �ព័ត៌មា�នភមូិសា��ស� ែដលពា�ក់ព័ន �េ�នឹងកា�រវ�វត�ន៍ៃនវ�សយ័ធនធា�នទឹក។ 

មា�្រតា�១៣.−  

នយកដ� នឧតុនិយម ទទួលបន��កៈ 

− េរៀបចំកសា�ងគេ្រមា�ងែផនកា�ររយៈេពលខ� ីមធ្យម និងែវង បេ្រម�ដលក់ា�រសា�� រ និងអភិវឌ្ឍន៍វ�សយ័ឧត ុ

និយម ក��ង្រកបខ័ណ�ទូទំា�ង្របេទស។ 



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 

 

− ដំេឡ�ង និង្រគប់្រគងសា�� នីយ៍ឧតុនិយម ក��ង្រកបខណ័�ទូទំា�ង្របេទស។ 

− េធ��កា�រសេង �តតា�មដននូវឣកា�សធា�តុទំា�ងេល�ៃផ �ដី ទំា�ងក��ងលំហឣកា�ស សំេ�បេ្រម�ឱ្យដល់្រគប ់

 វ�សយ័ែដលពា�ក់ព័ន �។ 

− ្របមូល និងផ� សប់��រទិន �ន័យឧតនិុយមក��ង និងេ្រ�្របេទស េដ�ម្ីបេធ��កា�រវ�ភា�គកសា�ងឯកសា�រមូល 

ដ� ន។ 

− េធ��កា�រព្យោករណ៍រយៈេពលខ� ី ែវង ស្រមា�បស់្រម�វកា�ររបសស់ា�� ប័ននន និងជូនដំណឹងជមុននូវេ្រគា�ះ 

ធម�ជត ិែដលឣចេក�តមា�នេឡ�ងជយថេហត ុេដ�ម្ីបមា�នវ�ធា�នកា�រទា�ន់េពលេវលា� ។ 

− េធ��កា�រផ� សប់��រ និង្រសា�វ្រជវបេច �កវ�ទ្យោទេំន�បៗៃនវ�សយ័ឧតនិុយមក��ង្រកបខណ័�ជត ិនិងអន�រជតិ។  

− េរៀបចំរបា�យកា�រណ៍្របចា�ឆំា��  ំ ស�ពីីសា�� នភា�ពឧតុនិយមេ�្រពះរជណច្រកកម��ជ និងរបា�យកា�រណ៍ 

េផ្សងៗេទៀត ែដលចា�បំា�ច់ស្រមា�បរ់ជរដ� ភិបា�ល ក��ងកា�របំេពញកា�តព�កិច � និងទទួលខសុ្រត�វែដលពា�ក់ 

ព័ន �េ�នឹងកិច �្រពមេ្រព�ង និងអនុស�� អន�រជត។ិ 

− ្រគប់្រគង និងស្រមបស្រម�លកិច �សហ្របតបិត�កិា�រ េល�កិច �កា�រែដលពា�ក់ព័ន �នឹងវ�សយ័ឧតុនិយមកម��ជ 

ជមយួភា�� ក់ងរសហ្របជជត ិ និងអង�កា�រឧតុនិយមៃនបណ� ្របេទស ក��ងនមជតំណងអចិៃ�ន�យ ៍

ៃនអង�កា�រឧតុនិយមពិភពេលា�ក្របចា�េំ�កម��ជ។ 

មា�្រតា�១៤.−  

នយកដ� នធា�រសា��ស�កសិកម� ទទលួបន��កៈ 

− េរៀបចំកសា�ងគេ្រមា�ងែផនកា�ររយៈេពលខ� ី មធ្យម និងែវង ស្រមា�បស់ា�� រនិងអភវិឌ្ឍន៍្របព័ន �

ធា�រសា��ស� តូច មធ្យម និងធ ំ។ 

− ចា�ត់ែចង្រគប់្រគងេល�កិច �ដំេណ�រកា�រ និងែថទំា�រល់្របព័ន �េ្រសា�ច្រសព និង្របព័ន �េដះទកឹែដលមា�ន 

្រសា�ប។់  

− ្រគប់្រគង ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ជ្របចា� ំ នូវសកម�ភា�ពេធ��ឣជីវកម�ទឹកេ្រកា�មដី បេ្រម�ឱ្យដល់កា�រ 

េ្រសា�ច្រសពកសិកម�។  

− េរៀបចំគេ្រមា�ងែផនកា�រអភិវឌ្ឍន៍តំបន់កា�រពា�រទឹកៃ្របេ�តបំន់េឆ�រសមុ្រទ។ 

− ចា�ត់ែចង្រគប់្រគងេល�កិច �ដំេណ�រកា�រ និងែថទំា�រល់សា�� នីយ៍បមូទឹក ម៉ា�សុីនបមូទឹក្របេភទធ ំនិង 

មធ្យម។ 

− បំផុស អប់រ�ចង្រកង និងែណនដំល់សហគមន៍កសិករ េ្រប�្របា�សទ់ឹក និងតា�មដនកា�រអនុវត�ន៍ជ 

្របចា�។ំ 

− ចា�ត់ែចង្រត�តពិនិត្យ និងដឹកនកំា�រងរអន�រគមន៍ បង� រទបទ់ល់េ្រគា�ះធម�ជត ិដូចជទឹកជំនន់ និងរំង 

ស��ត។ 

មា�្រតា�១៥.−  

នយកដ� នទឹកសា�� ត និងអនមយ័ ទទលួបន��កៈ 



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��កា�រសិក្សោ្របភពទឹកេល�ដី និងទឹកេ្រកា�មដី។ 

− េធ��កា�រសិក្សោ្រសា�វ្រជវ វយតៃម� ្រពមទំា�ងេរៀបចំគេ្រមា�ងែផនកា�ររយៈេពលខ� ី មធ្យម ែវង 

េល�កា�រងរអភវិឌ្ឍន៍នូវ្របភពទឹកែដលបេ្រម�ដលក់ា�រផលិតទកឹសា�� ត និងតា�មដន្រពមទំា�ង្រត�តពិនិត្យ 

កា�រអនុវត�ន៍។ 

− េរៀបចំកសា�ងគេ្រមា�ងែផនកា�ររយៈេពលខ� ីមធ្យម ែវង េល�កា�រអភិវឌ្ឍន៍បេ��ញទឹកកា�កសំណលព់ីរជ 

ធា�នី ទី្រក�ង ទី្របជុំជន និង្រគប្់រគងតា�មដន ្រពមទំា�ង្រត�តពនិិត្យកា�រអនុវត�ន៍។ 

− េធ��កា�រសិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងតា�មដនវយតៃម�ជ្របចា�នូំវគណុភា�ពទឹក ្របភពទឹកេល�ដី និងេ្រកា�មដី 

ែដលបា�ន និងកំពងុយកមកេ្រប�្របា�ស។់ 

មា�្រតា�១៦.−  

នយកដ� ន វ�ស�កម� ទទលួបន��កៈ 

− សិក្សោ េ្រគា�ងប�ង ់និងសា�ងសងនូ់វរល់្របេភទសំណង ់ែដលមា�នកា�រពា�ក់ព័ន �នឹងធនធា�នទឹក។ 

− ្រគប់្រគងឧបករណ ៍និងេ្រគ�ងច្រកែដលបេ្រម�េឣយដល់កា�រសកិ្សោេ្រគា�ងប�ង ់និងសា�ងសង។់ 

− អនុវត�េល�កា�រពិនិត្យគណុភា�ពដី បេ្រម�ដល់កា�រសា�ងសង។់ 

− សិក្សោ និង្រសា�វ្រជវនូវគំរូប �ង ់បទដ� នសំណង ់និងបេច �កវ�ទ្យោទំេន�បៗែដលបេ្រម�ឱ្យដលេ់សដ�កិច �ជត ិ

និងធា�ននិរន�រភា�ពក��ងកា�រេ្រប�្របា�ស។់ 
 

ជំពកូទ�៦ 

ខទុ�លយ័រដ�ម�ន�� 

មា�្រតា�១៧.−  

ខុទ�កា�លយ័រដ�ម�ន�ទីទួលបន�កេបសកកម�ទំា�ងឡយ ែដលបា�នកំណតត់ា�មបទប្ប��ត�ិៃនអនុ្រកឹត្យេលខ ២០ 

អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី៣០ ែខេមសា� ឆា�� ំ១៩៩៦ ដូចមា�នេយងក��ងមូលបទខាងេល� ស�ីពកីា�រេរៀបចំ និង កា�រ្រប្រពឹត� 

េ�របស្់រកសងួ និងរដ�េលខាធកិា�រដ� ន។ 
 

ជំពកូទ�៧ 

អង�ភាពមលូដា� ន 
 

មា�្រតា�១៨.−  

េ�តា�មេខត�-្រក�ងនីមយួៗ មា�នមន�ីរធនធា�នទឹក និងឧតុនិយមេខត�-្រក�ង និង រជធា�នី ែដលទទួលបន��ក 

អនុវត� និងស្រមបស្រម�លសកម�ភា�ពរបស់្រកសងួ។  

 

 

 



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 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� ន្រពឹទ�សភា� 

− អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

− ខុទ�កា�ល័យនយករដ�ម�ន � ី

− ្រគប់្រកសួង សា�� ប័នកណ� ល 

− ្រគប់សា�លា� េខត� - ្រក�ង 

− ដូចមា�្រតា� ២២ 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

ជំពកូទ�៧ 

អវសានប���� 
 

មា�្រតា�១៩.−  

កា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�របស់្រកសួង េ�រដ�បា�លកណ� ល ចា�ប់ពថី� ក់េ្រកា�មនយកដ� នចុះ ្រត�វ 

កំណត់េដយ្របកា�ស របស់រដ�ម�ន�ី្រកសួងធនធា�នទឹក និង ឧតុនិយម។ 

មា�្រតា�២០.−  

ភា�រកិច �ទំា�ងឡយណ ែដលពា�ក់ព័ន �នឹងសមត�កិច �របស់សា�� ប័នដៃទ ្របធា�នសា�� ប័នៃនសា�� ប័នដៃទទំា�ងេនះ  

និង រដ�ម�ន�ី្រកសួងធនធា�នទឹក និង ឧតុនិយម ្រត�វសហកា�រគា�� េដ�ម្ីបែបងែចកកា�រងរទទួលខុស្រត�វ និងអនុវត�កា�រ

ងរទំា�ងេនះ តា�មរយៈ្របកា�សរួមរបស់រដ�ម�ន�ី្រកសួងធនធា�នទឹក និង ឧតុនិយម និង្របធា�នសា�� ប័នទំា�ងេនះ។ 

មា�្រតា�២១.−  

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

មា�្រតា�២២.−  

េទសរដ�ម�ន�ី ទទួលបន��កទសី�កីា�រគណៈរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងធនធា�នទឹក និង ឧតុនិយម រដ�ម�ន�ី និង 

រដ�េលខាធិកា�រទំា�ងអស់ែដលមា�នកា�រពា�ក់ព័ន � ្រត�វទទលួបន��កអនុវត�អនុ្រកឹត្យេនះតា�មភា�រកិច �េរៀងៗខ��ន។  

មា�្រតា�២៣.− 

អនុ្រកឹត្យេនះ ចូលជធរមា�ន ចា�ប់ពៃីថ �ចុះហត�េលខាេនះតេ�។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 
 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ៣ី០ ែខមិថុន ឆា�� ១ំ៩៩៩ 

នយបជដដា�ន� ី

ហ៊ុន ែសន 

 

 

បា�នជំរបជូន 

សេម�ចនយករដ�ម�ន�ី 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងធនធា�នទឹក និង ឧតុនិយម 
 

               ិឹា គា�នេហា� 

 

 



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 

 

 
 

អង�ការេលខរបស្់រកសងួធនធានទ�ក ន�ងឧតនុ�យម 

 

 
 

  

 

 

        

 

 

   
 
 
 
 

 

   

 

 

 

នយកដ� ន 

រដ �បា�ល 

និងធនធា�នមនុស្ស 
 

នយកដ� នែផនកា�រ 

និងសហ្របតិបត�ិកា�រ 

អន�រជតិ 
 

នយកដ� ន 

ហិរ� �វត�� 
 

នយកដ� ន្រគប់្រគង និង 

អភិវឌ្ឍន៍ធនធា�នទឹក 

នយកដ� នជលសា��ស� 

និងកា�រងរទេន� 
 

នយកដ� ន 

ឧតុនិយម 

នយកដ� ន 

ធា�រសា��ស�កសិកម� 
 

នយកដ� ន 

ទឹកសា�� ត 

និងអនម័យ 
 

នយកដ� ន 

 វ�ស�កម� 
 

មន�ីរធនធា�នទឹក និង ឧតុនិយម េខត�-្រក�ង-រជធា�នី 

រដ�ម�ន�ី 

រដ�េលខធិករ 

អនុរដ�េលខាធិកា�រ 
 

ខុទ�កា�លយ័ និងទី្របឹក្សោ 

អគ�នយកដ� នកិច �កា�រដ �បា�ល អគា�� ធិកា�រដ� ន អគ�នយកដ� នកិច �កា�របេច �កេទស 

ឧបសម�ន័ �ៃនអន្ុរកតឹ្យេលខ ៥៩ អន្រក.បក 

ចះុៃថ �ទ ី៣០ ែខមថិនុ ឆា�� ១ំ៩៩៩  

 

 

 

  


