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

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រឹត្យេលខ នស/ររត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះៃថ �ទ ី ២៥ ែខ រ��  ឆា�� ំ ២០០៨ ស�ពីីកា�រែតង 

តា�ងំរជរដ� ភិបា�ល ៃន្ពះរជណច្ររម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី ២០ ែខ ររ�ដ ឆា�� ១ំ៩៩៤ ែដល្បកា�សឲេ្ប�ច្បោប ់

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

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ នស/ររម/០១៩៦/០៧ ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ មររ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ែដល្បកា�សឲេ្ប� 

ច្បោបស់�ពីីកា�របេង ��ត្រសួងកា�រពា�រជត ិ

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ នស/ររម/០១៩៦/០៨ ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ មររ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ែដល្បកា�សឲេ្ប� 

ច្បោបស់�ពីីកា�របេង ��ត្រសួងមហា�ៃផ� 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ ជស/ររម/១១៩៧/០៥ ចុះៃថ �ទ ី០៦ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ១៩៩៧ ែដល្បកា�សឲេ្ប�

ច្បោបស់�ពីីលរ�ន �ិរៈទេូ�ចំេពា�ះេយធិនៃនរងេយធពលេខមរភូមិន � 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រមេលខ នស/ររត/០៥០១/១៧៨ ចុះៃថ �ទ ី ២២ ែខ ឧសភា� ឆា�� ំ ២០០១ ស�ពីលីរ�ន �ិរៈ

េដយែឡរៃន្របខណ័�ម�ន�ីនគរបា�លជតិរម��ជ 

− បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្រឹត្យេលខ នស/ររត/១២០១/៤៥០ ចុះៃថ �ទ ី១ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ២០០១ ស�ពីីេបៀវត្សមូលដ� ន 

និង្បា�រ់បន� បប់ន្សៃំនេបៀវត្សរបស់ម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រឹត្យេលខ ១៨៩ អន្រ.បរ ចុះៃថ �ទ ី ១៤ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ២០០៨ ស�ីពកីា�រផ �ល់្ បា�រ់បំណច់ 

មុខងរជូនរងេយធពលេខមរភូមិន � និងអនុ្រឹត្យេលខ ២០៤ អន្រ.បរ ចុះៃថ �ទ ី៨ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ២០០៨ ស�ពី ី

្បា�រ់បំណច់មុខងរជូនម�ន�ីនគរបា�លជត ិ



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រ�ម្បឹរ្សោរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងរម�វ�ធីរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

− បា�នេឃ�ញអនុ្រឹត្យេលខ ១៧ អន្រ.បរ ចុះៃថ �ទ ី ២៥ ែខ េមសា� ឆា�� ំ ១៩៩៦ ស�ពីីកា�រែរស្ម�ល្បព័ន � 

េបៀវត្សរបស់រងេយធពលេខមរភូមិន �  

− បា�នេឃ�ញអនុ្រឹត្យេលខ ៨៥ អន្រ.បរ ចុះៃថ �ទ ី ១៦ ែខ សីហា� ឆា�� ំ ២០០២ ស�ពីកីា�របេង ��ន្បា�រ់ម��ប 

ឣហា�រជូនរងេយធពលេខមរភូមិន �  

− បា�នេឃ�ញអនុ្រឹត្យេលខ ១៨៥ អន្រ.បរ ចុះៃថ �ទ ី០៥ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ២០០៧ ស�ពីីកា�រែរស្ម�ល្បា�រ់េបៀវត្ស 

មូលដ� នរបសរ់ងេយធពលេខមរភូមិន �  

− បា�នេឃ�ញអនុ្រឹត្យេលខ ០៤ អន្រ.បរ ចុះៃថ �ទ ី ១០ ែខ មររ ឆា�� ំ ២០០៨ ស�ពីកីា�រែរស្ម�ល្បា�រ់ 

េបៀវត្សមលូដ� នរបសម់�ន�ីនគរបា�លជត ិ

− តា�មសំេណ�របស់រដ�ម�ន�ី្រសួងេសដ�រិច � និងហិរ� �វត�� 
 

សេ្រមច 
មា�្រតា� ១.−  

្បា�រ់បំណច់មុខងរដូចមា�នែចងរ��ងមា�្តា� ២ ៃនអនុ្រឹត្យេលខ ១៨៩ អន្រ.បរ ចុះៃថ �ទ ី១៤ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា��  ំ

២០០៨ ស�ពីីកា�រផ �ល់្ បា�រ់បណំច់មុខងរជូនរងេយធពលេខមរភូមិន � ្ត�វែរែ្ប្បា�រ់បំណច់មុខងរផ�ល់តា�ម 

អតតីភា�ព េដយកា�តប់ន�យៈ 

• ៥០ (ហា�សិប) ភា�គរយ េល�មខុតំែណងជមូលដ� នពេីលខេរៀង ១ (មួយ) ដល់េលខេរៀង ១១ (ដប់មយួ) 

េល�្គប់រ្មតិៃនអតតីភា�ព 

• ៣០ (សា�មសិប) ភា�គរយ េល�មុខតំែណងជមូលដ� នេលខេរៀង ១២ (ដប់ពរី) េល�្គប់រ្មតិៃនអតតីភា�ព 

• ០ (សូន្យ) ភា�គរយ េល�មុខតំែណងជមូលដ� នពីេលខេរៀង ១៣ (ដប់បី) ដល់េលខេរៀង ១៦ 

(ដប់្បា�មំយួ) េល�្គប់រ្មតិៃនអតតីភា�ព។ 

មា�្រតា� ២.−  

បំណច់មុខងរដូចមា�នែចងរ��ងមា�្តា� ៣ ៃនអនុ្រឹត្យេលខ ២០៤ អន្រ.បរ ចុះៃថ �ទ ី៨ ែខ ធ�� ឆា��  ំ២០០៨ 

ស�ពីីកា�រផ �ល់្បា�រ់បណំច់មុខងរជូនម�ន�ីនគរបា�លជត ិ្ត�វបា�នែរែ្ប្បា�រ់បំណច់មខុងរ េដយកា�ត់បន�យៈ  

• ៥០ (ហា�សិប) ភា�គរយ េល�មខុតំែណងជមូលដ� នពេីលខេរៀង ១ (មួយ) ដល់េលខេរៀង ១១ (ដប់មយួ) 

េល�្គប់រ្មតិ 

• ៣០ (សា�មសិប) ភា�គរយ េល�មុខតំែណងជមូលដ� នេលខេរៀង ១២ (ដប់ពីរ) េល�្គប់រ្មតិ 

• ០(សូន្យ) ភា�គរយ េល�មខុតំែណងជមូលដ� នពីេលខេរៀង ១៣ (ដប់ប)ី ដល់េលខេរៀង ១៦ (ដប់្បា�មំយួ) 

េល�្គប់រ្មតិ។ 

មា�្រតា� ៣.− 

 រដ�ម�ន�ីទទលួបន��រទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រសួងកា�រពា�រជត ិ រដ�ម�ន�ី្រសួងមហា�ៃផ� រដ�ម�ន�ី្រសួង 

េសដ�រិច � និងហិរ� �វត�� រដ�ម�ន� ី រដ�េលខាធកិា�រ្គប់្រសងួ សា�� ប័នពា�រ់ព័ន � ្ត�វទទលួបន��រអនុវត�អនុ្រឹត្យេនះឲ 

មា�ន្បសទិ�ភា�ព។ 



សហកា�រេរៀបចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្រ�ម្បឹរ្សោរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងរម�វ�ធីរំែណទ្មង់រដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោប់េដ�ម 

 

មា�្រតា� ៤.−  

 អនុ្រឹត្យេនះ្ត�វចូលជធរមា�នចា�ប់ពៃីថ �ទ ី០១ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា��  ំ២០០៩។ 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បែន�ងទទួិ ៈ 

−  ្រសួង្ពះបរមរជវងំ 

− អគ�េលខាធិកា�រ្រ�ម្បឹរ្សោធម�នុ� � 

−  អគ�េលខាធិកា�រដ� ន្ពឹទ�សភា� 

−  អគ�េលខាធិកា�រដ� នរដ�សភា� 

−  អគ�េលខាធិកា�ររជរដ� ភិបា�ល 

−  ខុទ�កា�ល័យសេម�ចអគ�មហា�េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន  

 នយររដ�ម�ន �ី 

−  ខុទ�កា�ល័យឧបនយររដ�ម�ន � ី

− ដូចមា�្តា� ៣ 

− រជរិច � 

− ឯរសា�រ−កា�លប្បវត� ិ

 

 

បា�នយរេសចរ�េីគា�រពជូន 

សេា�ចអគ�ាហា�េសនបតីេតេក ហ៊ុន ែសន 

នយបជដដា�ន�ីៃន្រពះរកណច្របបាលក  

េដ�ម្ីបចុះហត�េលខា 

ជដដា�ន�ី្របសូងេសដដប�ច� ន�ងហ�ជ��វត�ល  

 

គា�ត ឈន់ 

 

 

 

  

 

 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី១៩ ែខ តលុា�  ឆា�� ំ ២០០៩ 

នយបជដដា�ន� ី

ហត�េិខា ន�ង្រតា� 

  សេា�ចអគ�ាហា�េសនបតីេតេក ហ៊ុន ែសន 

 

 

 

 

 

 

 


