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នស/រកត/០៣០១/០៤៩      ្រពះរាជ្រ�ត្យ 
 

ស��ព� 

ស�� ស�័� ន�ងឯកសណា� នម�ន�� 

ៃន្រកបខណ័� ម�ន��រដ�បាលជានខ់�ស ់ន�ង្រកបខណ័� ម�ន��្រកមការ 

របស្់រកសងួមហាៃផ� 
 

 

េយ�ង 

្រពះបាទសេម�ច្រពះ នេរាត�ម ស�ហន ុ

រាជហរ�វង្ស ឧភេតាសជុាត �សទុ�ពង្ស អគ�មហាបរុសរតន ៍

ន�កេរាត�ម ធម��កមហារាជាធ�រាជ បរមនាថ បរមមព�្រត 

្រពះេ�្រក�ងកម�ុជាធ�ប� 

3 
– បា�នេឃ�ញរដ�ធម�នុ� �ៃន្ពះរជណច្កកម��ជ 

– បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្កឹត្យេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថ �ទ ី៣០ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ១៩៩៨ ស�ពីីកា�រែតងតា�ងំ 

រជរដ� ភិបា�ល ៃន្ពះរជណច្កកម��ជ 

– បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្កមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្មកា�សឲេ្ម�ច្បោមា

ស�ពីីកា�រេរៀមចំ និងកា�រ្ម្ពឹត�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី 

– បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្កមេលខ ០៦/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី៣០ ែខ តលុា� ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្មកា�សឲេ្ម�ច្បោមាស�ពី ី

សហលក�ន �ិកៈម�ន�ីរជកា�រសុីវ�ល ៃន្ពះរជណច្កកម��ជ  

– បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្កមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៨ ចុះៃថ �ទ ី ២៤ ែខ មករ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ែដល្មកា�សឲ 

េ្ម�ច្បោមាស�ពីកីា�រមេង ��ត្កសួងមហា�ៃផ� 

– បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្កឹត្យេលខ ជស/រកត/១២៩៧/២៧៣ ចុះៃថ �ទ ី០១ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ១៩៩៧ ស�ពីីេគា�លកា�រណ ៍

រួមៃនកា�រេរៀមចំមុខងរសា�ធា�រណៈរមសារដ� 



សហកា�រេរៀមចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្ក�ម្មឹក្សោកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោមាេដ�ម 

 

 
 

– បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្កឹត្យេលខ ជស/រកត/០២០០/១០៤ ចុះៃថ �ទ ី ២២ ែខ កុម�ៈ ឆា�� ំ ២០០០ ស�ពីីលក�ន �ិកៈ 

េដយែឡកៃន្កមខណ័�ម�ន�ីរដ �បា�លជនាខ�សា ៃន្កសួងមហា�ៃផ� 

– បា�នេឃ�ញ្ពះរជ្កឹត្យេលខ នស/រកត/០៤០០/០៧៥ ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ េមសា� ឆា�� ំ ២០០០ ស�ពីីលក�ន �ិកៈ 

េដយែឡកៃន្កមខណ័�ម�ន�ី្កមកា�រ ៃន្កសួងមហា�ៃផ� 

– តា�មេសចក�ី្កា�មមង��ទំូលេស��សុរំមសានយករដ�ម�ន�ី ែដលបា�នកា�រឯកភា�ពពីគណៈរដ�ម�ន�ីក��ងសមយ័្មជុ ំ

េពញអង�ន ៃថ �ទ ី២៦ ែខ មករ ឆា��  ំ២០០១។ 
 

្រតាសប់ងា� ប ់
 

ជំពកូទ� ១ 

បទ�្ប����ទេូ� 

មា�្រតា� ១.−  
 ្ត�វបា�នមេង ��ត ស�� ស័ក� ិ ឯកសណ� នស្រមាសំគា�លាម�ន�រីជកា�រ្កមខណ័�ម�ន�ីរដ �បា�លជនាខ�សា និង្កម

ខ័ណ�ម�ន�ី្កមកា�រ ែដលស�ិតេ�េ្កា�មឱវទ្កសួងមហា�ៃផ�។ 

មា�្រតា� ២.−  
  ស�� ស័ក� ិ និងឯកសណ� នេនះ ស្រមាេ្ម�្បា�សាេ�េពលចូលរួមពធិីមណុ្យ្មៃពណជីត ិ ពធិីមណុ្យជត ិ

និងពធិ ីផ��វកា�រេផ្សងៗ។ 

ជំពកូទ� ២ 

ស�� ស�័� 

មា�្រតា� ៣.− 
 ស�� ស័ក�ិម�ន�ី្កមខណ័�ម�ន�ីរដ �បា�លជនាខ�សា និង្កមខ័ណ�ម�ន�ី្កមកា�ររមសា្កសួងមហា�ៃផ�្ ត�វបា�ន 

កំណតាដូចតេ�ៈ 

ក- ្រកបខ័ណ� ម�ន�ីរដ�បា�លជន់ខ�ស់ 

១- អពំមីកួ  

មួកកា�សេស�តពណ៌ស និងរនក្ំបោងខាងមុខពណ៌េខៀវចា�សា។ េ�ែផ�កខាងេល�មុខមួក រនប៉ា�កាឌិនរូម្ពះ 

រជសង� រពណ៌រស។ ជយក្ំបោងខាងេល� រនៃផ�ពណ៌េខៀវចា�សា រចនតុមែតងេដយក្បោចាផ� ឈូកមីទងពណ៌រស  

េ�ចំកណ� ល និងអមេដយក្បោចាសន�ឹកភ�ីេទសរសេ�សងខាង។ ចំកណ� លក្ំបោងរនែខ្សវ�ណ�្កឡែក�មពណេ៌�

ពេីល�េហ�យេ�ចុងទំា�ងសងខាងៃនែខ្ស្កឡែក�មេនះ រនលំអេដយេឡវរូម្ពះរជសង� រពណ៌រសមយួ។ 

ជយក្ំបោងខាងមខុរនរចនតមុែតងេដយក្បោចាផ� ឈូកមី្សទា�មាពណ៌រសេ�ចំកណ� ល មន� មាមករនក្បោចាកួរ

្ស�វ និងក្បោចាសន�ឹកភ�ីេទសេ�អមសងខាងផង។ ជយក្ំបោងខាងមុខមួកេនះ រនក្បោចារចនេពញចំេពា�ះ

ឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ីពីរភា�គមី ចំេពា�ះឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី និងមយួកន�ះភា�គមីចំេពា�ះឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី។ េ�ចុង

ជយក្ំបោងខាងេ្កា�មមង�សារនែខ្សវ�ណ�ពណ៌រស រងដងធ��សំែមត៉មយួផង។ 



សហកា�រេរៀមចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្ក�ម្មឹក្សោកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោមាេដ�ម 

 

 
 

រូមគំនូរមួក និងស�� ស័ក�ិមួកស្រមាម�ន�ីៈ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ីរនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី១ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី២ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី៣ ៃន្ពះរជ្កឹត្យេនះ។ 

២- អពំសីក័�សិា��  

ស័ក�ិសា�� រនៃផ�កម�ពីណ៌េខៀវចា�សា រចនតុមែតងេដយក្បោចាកួរ្ស�វពណ៌រស និងក្បោចាសន�ឹកភ�ីេទស 

ពណ៌រសដកាែខ�ងគា��  េហ�យេ�ពេីល�ក្បោចាទំា�ងពរីេនះ រនរូមស�� ្កសងួមហា�ៃផ�ពណ៌រស និងេ�ពខីាងេល�រូម 

ស�� ្កសួងមហា�ៃផ� រនេឡវរូម្ពះសង� រពណ៌រសមយួ។ មន� មាមករនមន�ះក្បោចាេធ�ញ្កមពីណ៌រសពទ័� 

ជុំវ�ញក��ងឋា�ន។ ៃផ �ខាងេ្�ៃនក្បោចាេធ�ញ្កមេីនះ រនែខ្សពួរេវញពទ័�ជុំវ�ញពណរ៌សម ី ស្រមាសំគា�លា

ឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ីពរីស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី និងមយួស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី។ 

ខា� តស័ក�ិសា�� ្ត�វបា�នកំណតាដូចខាងេ្កា�មៈ 

– បា�តេ្កា�ម       ្មែវង ៦សង�ីែម៉្ត 

– ទទឹងមុខកា�តាែផ �កខាងេល�  ្មែវង ៤,៤០ សង�ីែម៉្ត រនរងេកា�ងជមុេំទា�ល 

– មេណ� យពេីល�ដលាបា�តេ្កា�ម ្មែវង ១៣ សង�ីែម៉្ត 

៣- អពំសីក័�ចិងុកឣវ 

ស័ក�ិចុងកឣវរនៃផ�កម�ពីណេ៌ខៀវចា�សា រចនតុមែតងេដយក្បោចាកួរ្ស�វពណ៌រស និងក្បោចាសន�ឹក 

ភ�ីេទសពណ៌រសដកាែខ�ងគា��  េហ�យរនរូមស�� ្កសួងមហា�ៃផ�ពណ៌រសេ�ពខីាងមខុ។ មន� មាមករនមន�ះ 

ក្បោចាេធ�ញ្កមពីណ៌រសពទ័�ជុំវ�ញ និងរនែខ្សពួរេវញពណរ៌ស េ�ែផ�កខាងេល�ភា�� មាជមយួចំេហៀងខាងមុខម ី

ស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ីពីរស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន� ីនិងមយួស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិ 

អនុម�ន�ី។ 

ខា� តស័ក�ិចុងកឣវ្ត�វបា�នកំណតាដូចខាងេ្កា�មៈ 

– រនរងជ្មេលឡ�្កា�ម 

– មេណ� យ    ្មែវង ១១ សង�ីែម៉្ ត 

– ទទឹង     ្មែវង ៤ សង�ីែម៉្ ត 

៤- អពំសីក័�ចិងុៃដឣវទំា�ងសងខាង 

ស័ក�ិចុងៃដឣវ រនៃផ�កម�ពីណ៌េខៀវចា�សា រចនតុមែតងេដយក្បោចាភ�េីទសពណ៌រស និងរនក្បោចាកួរ 

្ស�វពណ៌រសមយួេ�ខាងចុង េហ�យក្បោចាកួរ្ស�វមយួេទៀតែខ�ងនឹងគលាក្បោចាភ�ីេទស។ មន� មាមករនមន�ះក្បោចា 

េធ�ញ្កមពីណ៌រសេ�ជយែផ�កខាងេល� និងែផ �កសងខាង។ ៃផ �ខាងេ្� ៃនក្បោចាេធ�ញ្កមីេនះរនែខ្សពួរេវញ 

ពណ៌រសេ�ែផ�កខាងេល� និងែផ �កចំេហៀងទំា�ងសងខាងមីស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន�ី ពីរសំគា�លាឋា�នន�រ 

ស័ក�ិវរៈម�ន�ី និងមយួសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី។ េ�បា�តេ្កា�មមង�សាៃនស�� ស័ក�ិចុងៃដឣវរនែខ្សពួរេវញ 

ពណ៌រសមយួ។ 

 ខា� តៃនស័ក�ិចុងៃដឣវទំា�ងសងខាង ្ត�វបា�នកំណតាដូចខាងេ្កា�មៈ 



សហកា�រេរៀមចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្ក�ម្មឹក្សោកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោមាេដ�ម 

 

 
 

– រនរងមួន្ជ�ង្ទែវង 

– មេណ� យ    ្មែវង ៣២ សង�ីែម៉្ត 

– ទទឹង     ្មែវង ១១ សង�ីែម៉្ ត 

 រូមគំនូរស�� ស័ក�ិសា��  ស័ក�ិចុងកឣវ ស័ក�ចុិងៃដឣវទំា�ងសងខាងស្រមាម�ន�ីៈ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ីរនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី៤ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី៥ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី៦ ៃន្ពះរជ្កឹត្យេនះ។ 

េដយែឡកស័ក�ិសា��  ស័ក�ិចុងកឣវ និងស័ក�ិចុងៃដឣវទំា�ងសងខាង ស្រមានរ�រនទហំំតូចជងមុរស 

១សង�ីែម៉្តកន�ះ។ 

៥- អពំសីក័�ខិា� សាេល�េដ�ម្ទ�ងខាងេឆ�ងស្រមានរ� 

ស័ក�ិខា� សាេល�េដ�ម្ទ�ងខាងេឆ�ងស្រមានរ� រនៃផ�កម�ីពណ៌េខៀវចា�សា រងសា�ជ ី ែដលបា�តេ្កា�មរនរង 

ពង្កេព� និងកំពូលរង្ជលម កំពសា ៥,៥០ សង�ីែម៉្ត ទទឹង ៤,៥០ សង�ីែម៉្ត។ ែផ �កខាងក��ងរនរូមស��  

្កសួងមហា�ៃផ�ពណ៌រស ្ទេដយក្បោចាកួរ្ស�វពណ៌រសេ�ខាងេឆ�ង ដកាែខ�ងគា�� នឹងក្បោចាសន�ឹកភ�ីេទសេ�ខាង 

សា�� ។ំ មន� មាមករនក្បោចាេធ�ញ្កមីពណ៌រសមយួពទ័�អមផង។ ែផ �កខាងេ្�រនែខ្សពួរេវញពទ័�អមពណ៌រសម ី

ស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ី ពីរស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី និងមយួស្រមាសំគា�លាឋា�នន�រស័ក�ិ

អនុម�ន�ី។ 

 រូមគំនូរ ស័ក�ិខា� សាេល�េដ�ម្ទ�ងខាងេឆ�ង ស្រមាម�ន�ជីនរ�ទំា�ងមីឋា�នន�រស័ក�ិ ៃន្កមខណ័�ម�ន�ីរដ �បា�ល 

ជនាខ�សា រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី៧ ៃន្ពះរជ្កឹត្យេនះ។ 

 ខ- ្កមខណ័�ម�ន�ី្ កមកា�រ 

  ស�� ស័ក�សិ្រមាម�ន�ី្កមខណ័�ម�ន�ី្កមកា�រ រនសណ� ន និងរនកា�រកំណតាែមងែចកេ�តា�ម្មេភទ 

ឋា�នន�រស័ក�ិ ដូចស�� ស័ក�ិម�ន�ី្ កមខ័ណ�ម�ន�ីរដ �បា�លជនាខ�សាែដរ ម៉ុែន �ខុសគា�� ្តងាស�� ស័ក�សិ្រមា្ កមខ័ណ�ម�ន� ី

្កមកា�ររនពណ៌្បា�កា។ 

  រូមគំនូរមួក និងស�� ស័ក�ិមួក ស្រមាម�ន�ីៈ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិនយ្កមកា�រ  រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី៨ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិ្កមកា�រេដ�មែខ្ស រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី៩ 

– និងឋា�នន�រស័ក�ិ្កមកា�រ  រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី១០ ៃន្ពះរជ្កឹត្យេនះ។ 

  រ�ឯរូមស័ក�ិសា��  ស័ក�ិចុងកឣវ និងស័ក�ិចុងៃដឣវទំា�ងសងខាង ស្រមាម�ន�ីៈ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិនយ្កមកា�រ  រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី១១ 

– ឋា�នន�រស័ក�ិ្កមកា�រេដ�មែខ្ស រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី១២ 

– និងស្រមាឋា�នន�រស័ក�ិ្កមកា�រ  រនដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី១៣ ៃន្ពះរជ្កឹត្យេនះ។ 

 ចំេពា�ះស័ក�ខិា� សាេល�េដ�ម្ទ�ងខាងេឆ�ង ស្រមាម�ន�ីជនរ�ទំា�ងមីឋា�នន�រស័ក�ិ ៃន្កមខ័ណ�ម�ន�ី្ កមកា�ររន

ដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី១៤ ៃន្ពះរជ្កឹត្យេនះ។ 



សហកា�រេរៀមចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្ក�ម្មឹក្សោកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោមាេដ�ម 

 

 
 

ជំពកូទ� ៣ 

្រ�េភទឯកសណា� ន ន�ងការេ្រ��្រ�ស ់

មា�្រតា� ៤.−  

 ្មេភទឯកសណ� នស្រមាម�ន�ី្ កមខ័ណ�ម�ន�ីរដ �បា�លជនាខ�សា និង្កមខ័ណ�ម�ន�ី្កមកា�រ្កសួងមហា�ៃផ� 

្ត�វបា�នកំណតាដូចខាងេ្កា�មៈ 

ក- ឯកសណ� នផ��វកា�រ 

 ១- ចេំពា�ះមរុសៈ ឣវវ� រ�ពណ៌ស និងេខាេជ�ងែវងពណស៌។ 

– ឣវវ� រ�រនែឆកខ�ង កេម�ក ៃដែវង រនម៉ូលសា�� ទំា�ងសងខាង រនេហា�េ�៉មួនេដរម៉ះ “េហា�េ�៉េល�ពីរេដរ 

មតាផ �តាកណ� ល រនគ្មមរងស�ឹកេពា�ធ ិ េហា�េ�៉ខាងេ្កា�មពីរ រនគំរមរងចតេុកា�ណែកង”។ េហា�េ�៉ 

នីមួយៗរនេឡវមេ�� តមយួ ែដលរនរូម្ពះរជសង� រពណ៌រស ឬពណ៌្បា�កាេ�តា�មឋា�នន�រស័ក�។ិ 

ឣវេនះរនេឡវ ០៥ ្គា�មាពណ៌រស ឬពណ៌្បា�កាេ�តា�មឋា�នន�រស័ក�ិ។ ចុងៃដឣវកា�តារងមពំងា រន 

េឡវមេ�� តចំនួនម ីរូម្ពះរជសង� រពណ៌រស ឬពណ៌្បា�កាេ�តា�មឋា�នន�រស័ក�ិ។ 

– េខាេជ�ងែវងេថ �រមង �មា ចេង �ះត រនេហា�េ�៉មួន “ខាងេ្កា�យពីរេដរមង�មា រនគ្មមរងស�ឹកេពា�ធ ិ និងេ� 

ចំេហៀងពីរេដរមង�មាតា�មេថ �រ”។ 

– មកួកា�សេស�ត ស័ក�ិសា��  ស័ក�ិចុងកឣវ និងស័ក�ិចុងៃដឣវ ពណរ៌ស ឬពណ៌្បា�កាេ្ម�េ�តា�មឋា�នន�រស័ក�ិ។ 

– ែស្បកេជ�ងឃ��ម កខ�ី ពណ៌េ�� រនចងែខ្ស និងេ្សា�មេជ�ងពណ៌េ�� ស្រមាេ្ម�្គមាឋា�នន�រស័ក�។ិ 

– ឣវសមឺពីណស៌ កឌុម និង្កវ� តាកពណេ៌ខៀវចា�សាតា�មគនូំររូមភា�ពដូចគា�� ស្រមាេ្ម�្បា�សា្គមាឋា�នន�រ 

ស័ក�ិ។ 

២- ចេំពា�ះ�ស� ី

– រនឣវវ� រ�ដូចមុរសែដរ ែតឣវេនះរនស្ម�ងចុះពេី្កា�មចេង �ះ្មែវង ២០ សង�ីែម៉្ត។ 

– សពំតាហ្ស�ីមមតាពណ៌ស រនស្ម�ងេល�ែភ�កេគា�ល ៃនស�ងេជ�ង្មែវងព១ី០ េ� ១៥ សង�ីែម៉្ត អនុេលា�ម 

េ�តា�មរឌ និងកំពសា។ 

– ែស្បកេជ�ងឃ��មមុខ ឃ��មេ្កា�យ ពណស៌ ឬពណ៌េ�� ។ 

 រូមគំនូរឯកសណ� នផ��វកា�រស្រមាមុរស និង�ស� ីរនគំរូដូចក��ងឧមសម�័ន �ទ ី១៥ ៃន្ពះ្កឹត្យេនះ។ 

ខ- ឯកសណ� ន្មៃពណជីត ិ

 ១- ចេំពា�ះមរុស 

– ឣវកុដពណ៌ស ក្តងា ៃដែវង កា�តារងឣវធ ំរនមន�ះេល�សា�� ស្រមាដកាស័ក� ិ និងគា�� នែឆកខ�ង។ ឣវេនះ 

រនេហា�េ�៉ចំនួន០៤ គឺេហា�េ�៉ខាងេល�ពីរេដរម៉ះចំកណ� ល ចា�មាផ �តាមយួ រនគ្មមរងស�កឹេពា�ធ ិេហា�េ�៉ 

ខាងេ្កា�មពីរេដរមង�មា រនគ្មមរងចតុេកា�ណែកង េហ�យេ�េល�គ្មមេហា�េ�៉ទំា�ងមនួេនះ រនេឡវ 

រូម្ពះរជសង� រពណ៌រស ឬពណ៌្បា�កាេ�តា�មឋា�នន�រស័ក�។ិ េ�ចុងៃដឣវទំា�ងសងខាងរនេឡវមេ�� ត 

មី រូម្ពះរជសង� រពណ៌រសឬពណ៌្ បា�កាេ�តា�មឋា�នន�រស័ក�។ិ ឣវកុដពណស៌េនះរនេឡវរូម្ពះរជ 

សង� រ ចំនួន ០៧ ពណ៌រស ឬពណ៌្បា�កាេ�តា�មឋា�នន�រស័ក�។ិ 



សហកា�រេរៀមចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្ក�ម្មឹក្សោកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោមាេដ�ម 

 

 
 

– សពំតាផមួងចងក្ិបន ពណត៌ា�មៃថ �។ 

– ែស្បកេជ�ងឃ��ម កខ�ី ពណ៌េ��   រនចងែខ្ស េ្សា�មេជ�ងពណ៌េ�� ដលាជង �ងា។ 

២- ចេំពា�ះ�ស� ី

– សពំតាហលូសឡំ�យ ពា�កាជមយួឣវប៉ា�កា ៃដខ� ី(េល�ែកងៃដ) រនកមូល។ 

– សពំតាផមួងចងក្ិបន ពណត៌ា�មៃថ � ពា�កាជមយួឣវប៉ា�កា ៃដែវង រនកមូល។ 

– ពា�ន្ករតា�មពណស៌ពំតា ឬពា�ន្ករពណស៌ុីនួន (១) (តា�មពិធីកា�រកំណតា)។ 

 េ�េល�្ករពា�នែផ�កខាងេឆ�ងៃនេដ�ម្ទ�ង រនខា� សាស�� សំគា�លាេ�តា�មឋា�នន�រស័ក�ិផង។ 

– ែស្បកេជ�ងឃ��មមុខ ឃ��មេ្កា�យ ពណស៌ ឬពណ៌េ�� ។ 

– កា�មូមយួរៃដ ពណស៌ ឬពណ៌េ��  (មិនឲសា�� យេទ)។ 

រូមគំនូរឯកសណ� ន្មៃពណីជតសិ្រមាមុរស និង�ស� ី ែដលេស��កសពំតាផមងួចងក្ិបន រនគំរូដូចក��ង

ឧមសម�័ន �ទី ១៦ និងរូមគំនូរឯកសណ� ន្មៃពណីជតិ�ស� ី ែដលេស��កសពំតាហូល ឬផមួងសឡំ�យ រនគំរូដូចក��ង

ឧមសម�័ន �ទ ី១៧ ៃន្ពះរជ្កឹត្យេនះ។ 

មា�្រតា� ៥.−  

 កា�រេ្ម�្បា�សាឯកសណ� នស្រមាម�ន�ី្កមខ័ណ�ម�ន�ីរដ �បា�លជនាខ�សា និងម�ន�ី្កមខណ័�ម�ន�ី្កមកា�រៃន

្កសួងមហា�ៃផ� ្ត�វបា�នកំណតាដូចខាងេ្កា�មៈ 

– ឯកសណ� នផ��វកា�រស្រមាេ្ម�្ បា�សាក��ងឱកា�សទិវមណុ្យជត ិនិងពធិីផ ��វកា�រេផ្សងៗ។ 

– ឯកសណ� ន្មៃពណជីតសិ្រមាេ្ម�្បា�សាក��ងទិវមុណ្យ្មៃពណជីត ិ និងសា�សន ែដល្បា�រព�េធ��េឡ�ងេ� 

ក��ង្ពះមរមរជវងំ ក��ងវត�ឣរម ឬទីកែន�ងេផ្សងៗ។ 

ជំពកូទ� ៥ 

របបកំណតឯ់កសណា� ន ន�ងស�� ស�័� 

មា�្រតា� ៦.−  

 ្ត�វបា�នផ�លាជូនដលាម�ន�ីរ� កាៗ  នូវឯកសណ� នផ��វកា�រ ឯកសណ� ន្មៃពណីជត ិមួក ស�� ស័ក� ិ និងសរ� រៈ 

េផ្សងៗេទៀតដូចបា�នកំណតាក��ង្ពះរជ្កឹត្យេនះ មយួស្រមា ស្រមាេ្ម�រយៈេពលមីឆា�� ំម�ង។ 

ជំពកូទ� ៦ 

អវសាន��្ប���� 

មា�្រតា� ៧.− 

 មទម្ប��តិណែដលផ��យនឹង្ពះរជ្កឹត្យេនះ ្ត�វទុកជនិរករណ៍។ 

មា�្រតា� ៨.−  

 នយករដ�ម�ន� ី ៃនរជរដ� ភបិា�លកម��ជ ្ត�វទទួលអនុវត�្ ពះរជ្កឹត្យេនះចា�មាពៃីថ �ឡយ្ពះហស�េលខា

េនះតេ�។ 



សហកា�រេរៀមចំេដយអគ�េលខាធិកា�រដ� នៃន្ក�ម្មឹក្សោកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងកម�វ�ធីកំែណទ្មងារដ �បា�ល និងវ�មជ្ឈកា�រ (GIZ)-ចម�ងខ�ឹមសា�រទំា�ង្ស�ងតា�មច្បោមាេដ�ម 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី០៨ ែខ មីន  ឆា�� ំ ២០០១ 

្រពះហស�េលខា 

         

នេរត�ម សីហនុ 

 

 

 

 

 

 

 

េលខៈ ៦៧ ច.ល 

េដ�ម្បីចម�ងែចក 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទី ២៦ ែខ មីន  ឆា��  ំ២០០១ 

អគ�េលខាធកិា�ររជរដ� ភិបា�ល 

 

ណឌ ីតា�ន់ 
 

 

 

 

 

  

 

បា�នយកេសចក�ី្កា�មមង��ទំលូថ� យ 

្ពះមហា�ក្ស្តៃន្ពះរជណច្កកម��ជ 

 សមូឡយ្ពះហស�េលខា 

នយករដ�ម�ន� ី

ហត�េលខា 

         

       ហ៊ុន ែសន 

 

 

 

 

 

 

 

បា�នយកេសចក�ីជ្រមជូន 

សេម�ចនយករដ�ម�ន�ីៃនរជរដ� ភិបា�លកម��ជ 

សូមចុះហស�េលខា 

សហរដ�ម�ន�ី្រកសួងមហា�ៃផ� 

ហត�េលខា 

 

ស េខង   យូ ហុក្រគ ី

 

 

 

 

 


