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រដ�ម�ន��្រកសងួឧស�ហកម� ែរ ៉ន�ងថាមពល 

 

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

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះៃថ �ទ ី២៥ ែខ ក��  ឆា�� ំ ២០០៨ ស�ពីីកា�រែតង 

តា�ងំរជរដ� ភិបា�លៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ  

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៥ ចុះៃថ �ទ ី២៤  ែខ មករ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ែដល្របកា�ស 

ឲេ្រប�ច្បោប់ស�ពីកីា�របេង ��ត្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពល 

− បា�នេឃ�ញ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០៦០៦/០១៨ ចុះៃថ �ទ ី២៣  ែខ មិថុន ឆា�� ំ ២០០៦ ែដល្របកា�ស 

ឲេ្រប�ច្បោប់ស�ពីកីា�រ្រគប់្រគងេរងចក្រ និងសិប្បកម� 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ៣៥ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី ២៦ ែខ េមសា� ឆា�� ំ ១៩៩៩ ស�ីពកីា�រេរៀបចំ និងកា�រ 

្រប្រពឹត�េ�របស់្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពល  

− បា�នេឃ�ញអនុ្រកឹត្យេលខ ៤០ អន្រក.បក ចុះៃថ �ទ ី២០ ែខ កុម�ៈ ឆា�� ំ ២០០៩ ស�ពីីកា�រដំេឡ�ងមជ្ឈមណ�ល 

មន�ីរពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ េ�ជថ� ក់នយកដ� នចំណះុអគ�នយកដ� នឧស្សោហកម�ៃន្រកសួង  

ឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពល  

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី២៤ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៩ 



 

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 

 

− បា�នេឃ�ញចំណរដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់សេម�ចអគ�មហា�េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជ-  

ណច្រកកម��ជ េល�លិខតិេលខ ៧៨៨ ឧរថ.មស.លស ចុះៃថ �ទ ី២៧ ែខ េមសា� ឆា�� ំ ២០០៩ របស់្រកសួង 

ឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពល 

− ពិនិត្យសណំមូពរកា�រងរចា�បំា�ច់របស់្រកសួង  

សេ្រមច 
្របកា�រ ១.−  
 មជ្ឈមណ�លមន�ីរពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ អក្សរកា�ត់ “ម.ម.ឧ.ក” ស�ិតេ�េ្រកា�មចំណះុអគ�នយកដ� ន 

ឧស្សោហកម�ៃន្រកសងួឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពល ែដលមា�នតួនទ ីនិងភា�រកិច �ដូចតេ�ៈ 

−  វ�ភា�គ េធ��េតស� ែផ �ករូបសា��ស� គីមីសា��ស� មី្រក�ជីវសា��ស� េមកា�និច េដ�ម្ីបកំណត់គណុភា�ព និងលក�ណៈ 

 វ�និច �័យរបស់ផលិតផល 

− សហកា�រ្រសា�វ្រជវ ផ្សព�ផ្សោយ និងផ �ល់េយបល ់ ពីគណុភា�ព សុវត�ិភា�ពផលិតផល បេច �កវ�ទ្យោក��ងកា�រែក

ៃច � កា�ររក្សោទុក និងបេង ��តផលតិផលថ� ី

− សហ្របតិបត�ិកា�រជមយួមន�ីរពេិសា�ធន៍ៃនសា�� ប័នជត ិនិងអន�រជត ិ

− បេង ��នសមត�ភា�ពមជ្ឈមណ�លមន�ីរពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ ឲទទួលបា�នកា�រវយតៃម�ទទួលសា�� លព់ ី

សា�� ប័នជត ិនិងអន�រជតិ។ 

្របកា�រ ២.−  

 មជ្ឈមណ�លផមន�ីរពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ ្រត�វបា�នដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប និងអនុ្របធា�នមយួចំនួន 

ជជំនួយកា�រតា�មកា�រចា�បំា�ច់ ។ 

្របកា�រ ៣.−  

 មជ្ឈមណ�លមន�ីរពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ មា�នរចនសម�ន័ �ដូចតេ�ៈ 

 ១- កា�រ�យល័យរដ�បា�ល ែផនកា�រ និងេសវទេូ� 

 ២- កា�រ�យល័យគណេនយ្យ និងហិរ� �វត�� 

 ៣- កា�រ�យល័យមី្រក�ជវីសា��ស�ចំណីឣហា�រ  

 ៤- កា�រ�យល័យគីមីសា��ស�ទឹក 

 ៥- កា�រ�យល័យគមីីសា��ស�ចំណីឣហា�រ 

 ៦- កា�រ�យល័យគីមីសា��ស�មិនែមនចំណីឣហា�រ 

កា�រ�យល័យនីមយួៗ ដឹកនេំដយ្របធា�នមយួរូប និងអនុ្របធា�នមួយចំនួន ជជំនួយកា�រតា�មកា�រចា�បំា�ច់ ។ 

្របកា�រ ៤.−  

 អពំីតនួទ ីនិងភា�រកិច �របស់កា�រ�យលយ័នីមយួៗ: 

  



 

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 

 

១- កា�រ�យល័យរដ�បា�ល ែផនកា�រ និងេសវទូេ� 

  តួនទីៈ 

  កា�រ�យល័យរដ�បា�ល ែផនកា�រ និងេសវទូេ� ជអង�ភា�ពេសនធិកា�រជំនួយកា�រថ� ក់ដឹកនមំជ្ឈមណ�លមន�ីរ 

ពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ េល�កា�រងររដ�បា�ល ែផនកា�រ បុគ�លិក សរុបកា�រងរ អេង�ត វយតៃម�េល�សកម�ភា�ព

តា�មកា�រ�យល័យនីមយួៗ ្រគប់្រគងបណ� លយ័ បណ�� ះបណ� លម�ន�ីរជកា�រក��ងមជ្ឈមណ�ល និងកា�រងរេសវទេូ� 

រួមមា�នកា�រទទលួសណំកគំរូ កា�រេចញវ��� បនប័្រតវ�ភា�គគណុភា�ពផលិតផល និងកា�របណ�� ះបណ� ល្របឹក្សោជមយួ

អតិថិជន។ 

  ភា�រកិច�ៈ 

− ្រគប់្រគងលិខតិេចញ ចូល្រគប់្របេភទ និងែបងែចកលខិិតទំា�ងេនះេ�តា�មកា�រ�យលយ័នីមយួៗ 

− ្រគប់្រគងកា�រងរម�ន�ីរជកា�រក��ងមជ្ឈមណ�លមន�ីរពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ 

− អេង�ត និងវយតៃម�េល�លទ�ផលៃនកា�រអនុវត�ន៍កា�រងររបសក់ា�រ�យល័យនីមយួៗ 

− េធ��របា�យកា�រណ៍សរុបកា�រងរ្របចា�សំបា�� ហ ៍្របចា�ែំខ ្របចា�្ំរតមីា�ស ្របចា�ឆំមា�ស និង្របចា�ឆំា��  ំ 

− េរៀបចំែផនកា�រសកម�ភា�ពកា�រងររបស់មជ្ឈមណ�លមន�ីរពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ 

− តា�មដន និងស្រមបស្រម�លកា�រងរែផនកា�រ្រសា�វ្រជវ្របចា�ឆំា��  ំ

− ទំនក់ទំនងេសវទេូ�របស់មជ្ឈមណ�ល និងទនំក់ទំនងព័ត៌មា�នជមយួអតិថិជន 

− េរៀបចំកម�វ�ធ ី ស្រមបស្រម�លជមយួអតិថិជន និងកា�រ�យលយ័នីមយួៗរបស់មជ្ឈមណ�លក��ងកា�រចុះ 

យកសំណកគំរូេដ�ម្ីបេធ��កា�រវ�ភា�គ 

− េរៀបចំេចញ និងផ �ល់វ��� បនប្័រតវ�ភា�គគណុភា�ពជូនអតិថិជន 

− ស្រមបស្រម�លជមយួកា�រ�យលយ័នីមយួៗេដ�ម្ីបផ �ល់េសវ្របកឹ្សោដល់អតិថិជនែដលពា�ក់ព័ន �េ�នឹង 

លទ�ផលៃនកា�រេធ��វ�ភា�គ ក��ងទសិេ�េល�កកម�សគ់ុណភា�ព សុវត�ិភា�ពផលតិផល 

− ស្រមបស្រម�លជមយួកា�រ�យលយ័នីមយួៗេដ�ម្ីបផ �ល់េសវដល់អតិថិជនក��ងកា�របណ�� ះបណ� ល កា�រេធ�� 

 វ�ភា�គ កា�រជយួេរៀបចំបេង ��តមន�ីរពិេសា�ធន៍ កា�រសិក្សោ្រសា�វ្រជវេដ�ម្ីបអភិវឌ្ឍបេច �កវ�ទ្យោ និងផលិត 

ផល 

− េរៀបចំកម�វ�ធបីណ�� ះបណ� ល និងសិកា�� សា�លា�េផ្សងៗ 

− ្របមូលទិន �ន័យពត័៌មា�ន និងលទ�ផលៃនកា�រ្រសា�វ្រជវតា�មកា�រ�យល័យជនំញ េដ�ម្ីបេរៀបចំចង្រកង 

េបា�ះពុម� សំរប់បណ�� ះបណ� ល និងផ្សព�ផ្សោយ 

− ្រគប់្រគង្របព័ន �ពត័៌មា�នវ�ទ្យោ្រសា�វ្រជវ និងបណ� លយ័ 

− សហ្របតិបត�ិកា�រជមយួសា�� ប័នជត ិ និងអន�រជតិ និងេល�កែផនកា�របណ�� ះបណ� លេដ�ម្ីបអភិវឌ្ឍន៍ 

ធនធា�នមនុស្ស 

− ស្រមបស្រម�លក��ងកា�រ្រគប់្រគងកិច �សហ្របតបិត�ិកា�រជមយួវ�ទ្យោសា�� ន្រសា�វ្រជវ និងមន�ីរពិេសា�ធន៍ 

នន និងគេ្រមា�ងជំនួយែដលផ�ល់េដយសា�� ប័នជត ិនិងអន�រជត។ិ 



 

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 

 

 ២- កា�រ�យល័យគណេនយ្យ និងហិរ��វត�� 

  តួនទីៈ  

  កា�រ�យល័យគណេនយ្យ និងហិរ� �វត�� ជអង�ភា�ពេសនធិកា�រជំនួយកា�រថ� ក់ដឹកនមំជ្ឈមណ�លមន�ីរ

ពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ េល�កា�រងរគណេនយ្យ និងហិរ� �វត��។ 

  ភា�រកិច�ៈ 

− េរៀបចំ និង្រគប់្រគងកា�រងរែផនកា�រទូេ� កា�រេល�កគេ្រមា�ងថវ�កា�ចំណយ ឧបត�ម�ធន្របចា�ឆំា�� ំ និង 

តា�មដនរ�លឹកពកីា�រ្របតបិត�ិរបស ់ម.ម.ឧ.ក 

− ទទួលខុស្រត�វគណេនយ្យកិច � ្រគប់្រគងប��កីា�គណេនយ្យ និងថវ�កា�ស្រមា�ប់ដំេណ�រកា�រកា�រងររបស់ 

មជ្ឈមណ�ល 

− ្រគប់្រគងេរៀបចំចំណលូពីផលកា�រងរ និងកៃ្រមៃនកា�រផ�ល់េសវេផ្សងៗ ពិនិត្យកត់្រតា� ចា�ត់ែចងេធ��កា�រ 

ទូទា�ត ់និងេចញប�� ចំណយ 

− ្រគប់្រគងចលន្រទព្យ អចលន្រទព្យ សន�ិធសិមា�� រៈឧបករណ៍ពិេសា�ធន៍ និងេធ��ប��ីសា�រេព�ភ័ណ� របស ់

មជ្ឈមណ�ល 

 ៣- កា�រ�យល័យមី្រក�ជីវសា��ស�ចំណីឣហា�រ 

  តួនទីៈ  

 កា�រ�យល័យមី្រក�ជីវសា��ស�ចំណីឣហា�រ ជអង�ភា�ពេសនធកិា�រជំនួយកា�រថ� ក់ដឹកនមំជ្ឈមណ�លមន�ីរ

ពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ េល�កា�រងរសិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងវ�ភា�គែផ �កមី្រក�ជវីសា��ស�ចំណឣីហា�រ និងទឹក។ 

ភា�រកិច�ៈ 

−  វ�ភា�គែផ �កមី្រក�ជវីសា��ស�េល�ចំណីឣហា�រ 

−  វ�ភា�គែផ �កមី្រក�ជវីសា��ស�េល�ទកឹពិសា�រ ទឹកកក និងទឹក្រគប្់របេភទ 

−  វ�ភា�គែផ �កមី្រក�ជវីសា��ស�េល�សណំល់រវ 

− ផ�ល់្របឹក្សោដល់អតិថិជនេដ�ម្ីបែកលម� និងេល�កកម�សគ់ុណភា�ព សុវត�ិភា�ពផលិតផល ែដលពា�ក់ព័ន �នឹង 

ែផ �កមី្រក�ជីវសា��ស�េល�ចំណីឣហា�រ និងទឹក 

− ផ�ល់កា�របណ�� ះបណ� លដលអ់តថិិជន ស�ីពកីា�រវ�ភា�គែផ �កមី្រក�ជីវសា��ស�ចំណីឣហា�រ និងទឹក និង្របព័ន � 

្រគប់្រគងគណុភា�ព 

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងអភវិឌ្ឍេល�ផលិតផល និងវ�ធីសា��ស�ៃនកា�រវ�ភា�គែផ �កមី្រក�ជីវសា��ស�ចំណីឣហា�រ 

និងទឹក។ 

 ៤- កា�រ�យល័យគីមីសា��ស�ទឹក 

  តួនទីៈ  

  កា�រ�យល័យគមីីសា��ស�ទឹក ជអង�ភា�ពេសនធកិា�រជំនួយកា�រថ� ក់ដឹកនមំជ្ឈមណ�លមន�ីរពិេសា�ធន៍ 

 ឧស្សោហកម�កម��ជ េល�កា�រងរសិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងវ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�ទឹក្រគប់្របេភទ។ 



 

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 

 

ភា�រកិច�ៈ 

−  វ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�ទឹកពសិា� ទឹកកក និងទឹក្រគប់្របេភទ 

−  វ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�សណំល់រវ 

− ផ�ល់្របឹក្សោដល់អតិថិជនេដ�ម្ីបែកលមអ្ និងេល�កកម�ស់គណុភា�ព សុវត�ិភា�ពេល�កា�រេ្រប�្របា�សទ់ឹក្រគប ់

្របេភទែដលពា�ក់ព័ន �នឹងែផ �កគមីីសា��ស� 

− ផ�ល់កា�របណ�� ះបណ� លដលអ់តថិិជន ស�ពីីកា�រវ�ភា�គែផ �កគីមសីា��ស�េល�ទឹក្រគប្់របេភទ និង្របព័ន �្រគប ់

្រគងគណុភា�ព 

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងអភិវឌ្ឍេល�ផលិតផលទឹកពិសា� ទឹកកក ទឹកេ្រប�្របា�ស ់ ទឹក្របភព និងវ�ធីសា��ស� 

ៃនកា�រវ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�ទឹក។ 

 ៥- កា�រ�យល័យគីមីសា��ស�ចំណីឣហា�រ 

  តួនទីៈ  

កា�រ�យល័យគមីីសា��ស�ចំណីឣហា�រ ជអង�ភា�ពេសនធិកា�រជំនួយកា�រថ� ក់ដឹកនមំជ្ឈមណ�លមន�ីរ 

ពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ េល�កា�រងរសិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងវ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�ចំណឣីហា�រ្រគប់្របេភទ។ 

ភា�រកិច�ៈ 

−  វ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�ផលតិផលេភសជ �ៈ្រគប់្របេភទ 

−  វ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�ផលតិផលចំណីឣហា�រ្រគប់្របេភទ 

− ផ�ល់្របឹក្សោដល់អតិថិជនេដ�ម្ីបែកលម� និងេល�កកម�សគ់ុណភា�ព សុវត�ិភា�ពផលិតផលចំណីឣហា�រែដល 

ពា�ក់ព័ន �នឹងែផ �កគមីីសា��ស� 

− ផ�ល់កា�របណ�� ះបណ� លដលអ់តថិិជន ស�ពីកីា�រវ�ភា�គែផ �កគីមសីា��ស�ចំណីឣហា�រ និង្របពន័ �្រគប់្រគង 

គុណភា�ព 

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងអភវិឌ្ឍេល�ផលិតផលវ�ធសីា��ស�ៃនកា�រវ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�ចំណីឣហា�រ។ 

 ៦- កា�រ�យល័យគីមីសា��ស�មិនែមនចំណីឣហា�រ 

  តួនទីៈ  

 កា�រ�យល័យគមីីសា��ស�មិនែមនចំណីឣហា�រ ជអង�ភា�ពេសនធិកា�រជំនួយកា�រថ� ក់ដឹកនមំជ្ឈមណ�លមន�ីរ

ពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ េល�កា�រងរសិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងវ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�វត��ធា�តុេដ�ម សា�រធា�តុគីម ី

និងផលិតផលមិនែមនចំណីឣហា�រ។ 

ភា�រកិច�ៈ 

−  វ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�វត��ធា�តុេដ�ម 

−  វ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�េល�សា�រធា�តុគមី ីនិងផលិតផលមិនែមនចំណីឣហា�រ 

− ផ�ល់្របឹក្សោដល់អតិថិជនេដ�ម្ីបែកលម�គណុភា�ព សុវត�ិភា�ពផលិតផលមិនែមនចំណឣីហា�រែដលពា�ក់

ព័ន �នឹងែផ �កគមីីសា��ស� 



 

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 

 

កែន�ងទទលួៈ 

− ទីស�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន � ី

− ្រកសួងេសដ�កិច � និងហិរ� �វត�� 

− រដ �េលខាធិកា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ 

− ្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមង់រដ �បា�ល 

− ្រគប់អគ�នយកដ� ន  វ�ទ្យោសា�� ន និងអគា�� ធិកា�រដ� ន 

− ្រគប់នយកដ� នេសនធិកា�រ្រកសួង 

− ្រគប់មន�ីរឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពលេខត�-រជធា�នី  

 “ េដ�ម្បី្រជបជព័តម៌ា�ន ” 

− ដូច្របកា�រ ៦ “ េដ�ម្បីអនុវត� ” 

− ឯកសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

− ផ�ល់កា�របណ�� ះបណ� លដលអ់តថិិជន ស�ពីកីា�រវ�ភា�គែផ �កគីមសីា��ស�មិនែមនចំណីឣហា�រ និង្របព័ន �្រគប ់

្រគងគណុភា�ព 

− សិក្សោ្រសា�វ្រជវ និងអភិវឌ្ឍេល�ផលតិផល និង វ�ធីសា��ស�ៃនកា�រវ�ភា�គែផ �កគីមីសា��ស�មិនែមនចំណ ី

ឣហា�រ។ 

្របកា�រ ៥.− 

្របកា�ស និងេសចក�សីេ្រមចទំា�ងឡយណែដលមា�នន័យផ��យនឹងខ�ឹមសា�រៃន្របកា�សេនះ ្រត�វចា�តទ់ុកជ 

និរករណ៍ ។ 

្របកា�រ ៦.−   

អគ�នយកៃននយកដ� នឧស្សោហកម� អគា�� ធិកា�រៃនអគា�� ធកិា�រដ� ន នយកខទុ�កា�លយ័ ្របធា�ននយកដ� ន 

រដ�បា�ល ្របធា�ននយកដ� នបគុ�លិក ្របធា�ននយកដ� នគណេនយ្យ និងហិរ� �វត�� និង្របធា�នមជ្ឈមណ�លមន�ីរ 

ពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�កម��ជ មា�នភា�រកិច �អនុវត�ក��ង្រកបខណ័�សមត�កិច �េរៀងៗខ��នតា�ម្របកា�សេនះ ។ 

្របកា�រ ៧.−   

 ្របកា�សេនះមា�ន្របសទិ�ភា�ពអនុវត�ចា�បព់ៃីថ �ចុះហត�េលខាតេ�។ 

រដ�ម�ន�ី 

ហត�េលខា និង្រតា� 

សុ៊យ ែសម 

 

 

 

 



 

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 

 

តា�រងឧបសម�័ន�ទី ១ ៃន្របកា�សេលខ ៖ ៦១៨ ឧរថ.មឧក.្របក 

ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ កក�ដ ឆា��  ំ២០០៩ 

រចនាសម�ន័�មជ្ឈមណ� លមន��រព�េសាធនឧ៍ស�ហកម�កម�ុជា 

 

្របធា�នមជ្ឈមណ� ល 

អនុ្របធា�នមជ្ឈមណ�ល អនុ្របធា�នមជ្ឈមណ�ល 

 

អនុ្របធា�នមជ្ឈមណ�ល 

 

កា�រ�យល័យ 

រដ�បា�ល ែផនកា�រ 

និងេសវទូេ� 
 

កា�រ�យល័យ 

គណេនយ្យ 

និងេហរ��វត�� 
 

កា�រ�យល័យ 

គីមីសា��ស� 

ទឹក 
 

កា�រ�យល័យ 

គីមីសា��ស� 

មិនែមនចំណហីា�រ 
 

កា�រ�យល័យ 

មី្រក�សា��ស� 

ចំណីឣហា�រ 
 

កា�រ�យល័យ 

គីមសីា��ស� 

ចំណីឣហា�រ 

បា�នេឃ�ញ 

ភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី២៤ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៩ 

រដ�ម�ន�ី្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ� និងថមពល 

 

សុ៊យ ែសម 

បា�នេឃ�ញ 

ភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី១៦ ែខ មិថុន ឆា�� ំ ២០០៩ 

អគ�នយកឧស្សោហកម� 

 

េម៉ង សក�ិធា�រ�  

ភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី១១ ែខ មិថុន ឆា�� ំ ២០០៩ 

្របធា�នមជ្ឈមណ� លមន�ីរពិេសា�ធន៍ឧស្សោហកម�

កម��ជ 

 

អិុន សំបូរ 


