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្រពះរាជ្រកម 

 

េយ�ង 

្រពះបាទសេម�ច្រពះនេរាត�ម ស�ហន ុវរ �ន័ រាជហរ�វង្ស 

ឧភេតាសជុាត �សទុ��ពង្ស អគ�មហាបរុសរតន ៍ន�កេរាត�ម  

ធម��កមហារាជាធ�រាជ បរមនាថ បរមបព�្រត 

្រពះេ�្រក�ងកម�ុជាធ�ប� 

3 
− បា�ន្រទងយ់លរ់ដ�ធម�នុ� �ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ ែដលបា�ន្របកា�សឲេ្រប�េ�ៃថ �ទ ី ២៤ ែខ ក��  ឆា�� ំ 

១៩៩៣ 
− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យ ស�ីពកីា�រែតងតា�ងំរដ� ភិបា�លកម��ជ ចុះៃថ �ទ ី០១ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ១៩៩៣ 
− គណៈរដ�ម�ន�ីបា�នយល់្រពមផង 

 

្រ�កាសឱ្យេ្រ�� 
 

ច្បោប់ែដលបា�នអនុម័តេដយរដ�សភា� នៃថ�ទ ី ២២ ែខធ�� ឆា�� ំ១៩៩៤ ស�ពីកីា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�ៃន 

ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ដូចមា�នេសចក�តីេ�េនះ ៖ 

  

េលខៈ ០៩ នស.៩៤ 
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ច�ប ់

ស��ព� 

ការេរៀបចំ ន�ងការ្រ�្រព�ត�េ�ៃន 

ឧត�ម្រក�ម្រ��ក�ៃនអង�េ�្រកម 

 

ជំពូកទី ១ 

កា�រេរៀបចំ តួនទ ីនិងសមា�សភា�ពៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម 

មា�្រតា� ១.− 

 អនុេលា�មតា�មមា�្រតា� ១១៣ និងមា�្រតា� ១១៥ ៃនរដ�ធម�នុ� �ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ ្រត�វបេង ��តឲមា�ន

ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម េដ�ម្ីបជួយ្រពះមហា�ក្ស្រតក��ងកា�រធា�នឯករជ្យៃនអំណចតុលា�កា�រ ធា�ន វ�ន័យ

របសេ់�្រកម និងធា�នកា�រ្រប្រពតឹ�េ�ៃនសា�លា�ជ្រមះក�ៃីន្រពះរជណច្រកកម��ជ ឲដំេណ�រកា�របា�នល �្របេស�រ។ 

មា�្រតា� ២.− 

 ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម មា�នសមា�សភា�ពដូចខាងេ្រកា�មេនះ ៖ 

 ១. ្រពះមហា�ក្ស្រតៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ    ្របធា�ន 

 ២. រដ�ម�ន�្ីរកសួងយុត�ធិម ៌      សមា�ជិក 

 ៣. ្របធា�នតុលា�កា�រកំពូល      សមា�ជិក 

 ៤. អគ�្រពះរជឣជ� អមតលុា�កា�រកំពូល    សមា�ជិក 

 ៥. ្របធា�នសា�លា�ឧទ�រណ ៍      សមា�ជិក 

 ៦. អគ�្រពះរជឣជ� អមសា�លា�ឧទ�រណ ៍    សមា�ជិក 

 ៧. េ�្រកម ០៣ រូប ែដលេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សតា�ងំេដយេ�្រកម  សមា�ជិក 

 ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម្រត�វមា�នសមា�ជិកប្រម�ង ០៣រូបេទៀត ែដលេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សតា�ងំេដយ

េ�្រកមទទំូា�ង្របេទស ស្រមា�បជ់ំនួសសមា�ជិកជបេ់ឆា�� តែដលអវត�មា�ន។ 

 សមា�ជិកទំា�ងអស ់្រត�វបា�នែតងតា�ងំេដយ្រពះរជ្រកឹត្យ។ 

 ក��ងករណមីា�ន វ�សមិតភា�ព រដ�ម�ន�ី្រកសួងយតុ�ិធម ៌ ្រត�វបា�នជំនួសេដយអ�កដឹកនមំយួរូបេទៀតៃន្រកសួង

យតុ�ិធម៌។ 

មា�្រតា� ៣.− 

 ្រពះមហា�ក្ស្រត្រទងជ់្របធា�នឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម។ ្រពះអង�្រទងឣ់ចចា�ត់តា�ងំ្រពះរជតំណង

ឲេធ��ជអធបិតៃីនអង�្របជុរំបសឧ់ត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម។ 

 

  



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� ៤.− 

 សមា�ជិកឧត�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ែដលបា�នេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សតា�ងំ មា�នអណត� ិ ៥ឆា��  ំ េហ�យឣចឈរ

េឈា�� ះជបន�បន� ប ់ស្រមា�បអ់ណត�េិ្រកា�យេទៀតបា�ន។ 

មា�្រតា� ៥.− 

 ក��ងករណែីដលសមា�ជិកេ្រជ�សតា�ងំណមយួេដយកា�រេបា�ះេឆា�� ត លា�ឈបឬ់អវត�មា�នេល�ស ៦ ែខ សមា�ជិក

េបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សតា�ងំេនះ ្រត�វជំនួសេដយសមា�ជិកប្រម�ងែដលមា�នអតតីភា�ពចា�ស់ជងេគ។ ក��ងករណេីនះ ្រត�វ

េបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សេរ�សសមា�ជិកប្រម�ងបំេពញបែន�ម។ 

មា�្រតា� ៦.− 

 ែបបបទ និងកា�រេរៀបចំកា�រេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សតា�ងំសមា�ជិកេពញសទិ� ិ និងសមា�ជិកប្រម�ង ្រត�វកំណតេ់ដយ

្របកា�សរបសរ់ដ�ម�ន�ី្រកសួងយតុ�ិធម៌។ 

ជំពូកទី ២ 

កា�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម 

មា�្រតា� ៧.− 

 កា�រ្របជុ ំ្រត�វេកា�ះ្របជុេំដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងយតុ�ិធម ៌តា�ម្រពះរជប�� ៃន្រពះមហា�ក្ស្រត។ 

 កា�រ្របជុ ំឣចេស��េឡ�ងេដយសមា�ជិក ៣ រូបយ៉ងតិច។ 

មា�្រតា� ៨.− 

 កា�រ្របជុរំបសឧ់ត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម នឹងទុកជបា�នកា�រ លុះ្រតា�ែតមា�នសមា�ជិក ៧ រូបយ៉ងតិច

ចូលរួម្របជុំ។ 

មា�្រតា� ៩.− 

 េសចក�សីេ្រមចរបសឧ់ត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម  ្រត�វយកតា�មមតភិា�គេ្រច�នៃនសមា�ជិកវត�មា�ន និង

តា�មកា�រេបា�ះេឆា�� តជសមា�� ត់។ ្របធា�នអង�្របជុមំិនចូលរួមក��ងកា�រេបា�ះេឆា�� តេនះេទ។ ប៉ុែន �ក��ងករណ ី េដលមា�នកា�រ

ែបងែចកសំេឡងជពីរេស��គា��  ្របធា�នអង�្របជុជំអ�កសេ្រមច។ 

មា�្រតា� ១០.− 

 ឧត�ម្រក�ម្របកឹ្សោៃនអង�េ�្រកម ្រត�វបា�នពេិ្រគា�ះមតជិចា�បំា�ច់ េដ�ម្ីបផ �លេ់យបលេ់�េល�េសចក�ីេស��ច្បោប ់

ឬេសចក�្ីរពា�ងច្បោប់ ែដលទា�ក់ទងដល់កា�រេរៀបចំ វ�សយ័តលុា�កា�រ និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�ៃន វ�សយ័េនះ។ 

 េយបលរ់បសឧ់ត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ្រត�វផ �លយ៉់ងយូររយៈេពល ៣០ ៃថ � គិតពៃីថ �ែដលបា�ន

ទទួលេសចក�េីស��ច្បោប ់ឬេសចក�ី្រពា�ងច្បោបព់ីរដ �ម�ន�្ីរកសួងយតុ�ិធម៌។ 

 ក��ងករណី្របញប ់រយៈេពលេនះឣចបន�យមក្រតមឹ ១០ ៃថ �។ 

មា�្រតា� ១១.− 

 ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម សេ្រមច និងេល�កេសចក�េីស��ថ� យ្រពះមហា�ក្ស្រត អំពកីា�រែតងតា�ងំ កា�រ

ផ� សប់��រ កា�រផ� ច់ពមីុខងរ កា�រដក់ឲេ�ទេំនរ កា�រដក់ឲេ�េ្រ�្រកបខ័ណ�  កា�រហូតងរេ�្រកម និង្រពះរជឣជ�

ទំា�ងអស។់ 



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 

 

 ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ឲេយបលចំ់េពា�ះកា�រដំេឡ�ងថ� ក់ និងកា�រដំេឡ�ងឋា�នន�រស័ក�ឲិេ�្រកម 

និង្រពះរជឣជ� ទំា�ងអស់។ 

 រដ�ម�ន�្ីរកសួងយតុ�ិធម ៌េល�កេសចក�ី្រពា�ង្រពះរជ្រកឹត្យថ� យ្រពះមហា�ក្ស្រតអពំកិីច �កា�រខាងេល�េនះ។ 

មា�្រតា� ១២.− 

 ក��ងមុខកា�រដក់េទា�ស វ�សន័យចំេពា�ះេ�្រកម និង្រពះរជឣជ�  ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម្រត�វ្របជុំ

េ្រកា�មរូបភា�ពជ្រក�ម្របឹក្សោវ�ន័យ និងេ្រកា�មអធិបតីភា�ពៃន្របធា�នតុលា�កា�រកំពូល ឬអគ�្រពះរជឣជ� អមតលុា�កា�រ

កំពូល ឣ្រសយ័េដយករណីដក់េទា�ស វ�ន័យទា�ក់ទងនឹងេ�្រកម ឬ ្រពះរជឣជ� ។ 

 ក��ងករណខីាងេល�េនះ ្រពះមហា�ក្ស្រត និងរដ�ម�ន�ី្រកសួងយតុ�ិធមម៌ិនចូលរួមេទ។ 

 សមា�ជិកជប់េឆា�� តែដលអវត�មា�ន ្រត�វបា�នជំនួសេដយសមា�ជិកប្រម�ង។ 

 ក��ងករណ្ីរត�វដក់ វ�ន័យចំេពា�ះ្របធា�នតុលា�កា�រកំពូល ឬអគ�្រពះរជឣជ� អមតលុា�កា�រកំពូល ្រក�ម្របឹក្សោ

 វ�ន័យ្រត�វស�តិេ្រកា�ម្រពះរជអធិបតៃីន្រពះមហា�ក្ស្រត្រពះរជតំណង។ 

 សំំណ ុឯំកសា�រទា�ក់ទងដល់សា�មីជនែដល្រត�វដក់េទា�ស វ�ន័យ ្រត�វេផ ��េ�ជូនសមា�ជិក្រក�ម្របឹក្សោ វ�ន័យទំា�ង

អសព់ិនិត្យយ៉ងតិច ១៥ ៃថ � មុនៃថ �្របជុំ។ 

មា�្រតា� ១៣.− 

 ្របធា�ន្រក�ម្របឹក្សោ វ�ន័យកំណតៃ់ថ � និងេធ��កា�រេកា�ះ្របជុំ។ 

មា�្រតា� ១៤.− 

 េសចក�សីេ្រមចរបស្់រក�ម្របឹក្ស វ�ន័យ ្រត�វេធ��េសចក�ីសេ្រមចរបសឧ់ត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ែដល

មា�នែចងក��ងមា�្រតា�៩។ 

មា�្រតា� ១៥.− 

 េសចក�សីេ្រមចរបស្់រក�ម្របកឹ្សោ វ�ន័យ ្រត�វដក់ជូនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម េដ�ម្ីបពិនិត្យ

យល់្រពម។ េសចក�ីសេ្រមចេនះ ជេសចក�សីេ្រមចបទិកា�រតវ� ។ 

មា�្រតា� ១៦.− 

 សមា�ជិកឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ្រពមទំា�ងអ�កែដលចូលរួម ្រត�វរក្សោកា�រសមា�� តៃ់នអង�្របជុំ។ 

មា�្រតា� ១៧.− 

 ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម្រត�វេ្រជ�សេរ�សេ�្រកមមា�� ក់ និង្រកឡប��ីឲទទលួរ� ប់រងមុខងរជ

េលខាធិកា�រ ែដលមា�នភា�រកិច �េធ��របា�យកា�រណ៍ េធ��កំណតេ់ហត ុរក្សោឯកសា�រ និងបំេពញកិច �កា�រេផ្សងៗេទៀត។ 

មា�្រតា� ១៨.− 

 ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ្រត�វទទលួ្របា�ក់បំណច់េម៉ា�ង្របជុែំដលនឹង្រត�វកំណតេ់ដយ្របកា�ស

រួមរបសរ់ដ�ម�ន�្ីរកសួងយតុ�ធិម ៌និងរដ�ម�ន�្ីរកសួងហិរ� �វត��។ 

  



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� ១៩.− 

 កា�រចំណយស្រមា�បដំ់េណ�រកា�ររបស់ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ្រត�វេ្រគា�ងក��ងថវ�កា�ររបស្់រកសួង

យតុ�ិធម៌។ 

ជំពូកទី ៣ 

អន�រប្ប��ត�ិ 

មា�្រតា� ២០.− 

 េ្រកា�យពចី្បោបេ់នះចូលជធរមា�ន រដ�ម�ន�ី្រកសួងយតុ�ិធម ៌ បន� បព់មីា�នកា�រ្រពមេ្រព�ងព្ីរបធា�នតុលា�កា�រ

កំពូល ្រត�វេស��សុំេ�្រពះមហា�ក្ស្រត ែតងតា�ងំេ�្រកម ៣ រូប ជសមា�ជិកបេណ� ះឣសន�ៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�

េ�្រកម ស្រមា�បអ់ំឡ�ងេពលែដលពុទំា�ន់ឣចេរៀបចំេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សេរ�សេ�្រកម សមា�ជកិ តា�មបទប្ប��ត�ៃិន

មា�្រតា� ៤ ខាងេល� បា�ន។ 

 េ�្រកមែតងតា�ងំេនះ្រត�វចបភ់ា�រកិច �ជស�យ័្របវត� ិ េ�េពលេ�្រកមសមា�ជិកជប់េឆា�� តចូលមកទទលួ

កា�រងរ។ 

មា�្រតា� ២១.− 

 កា�រេរៀបចំេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សេរ�សេ�្រកមជសមា�ជិកឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ្រត�វេធ��េ្រកា�យពចី្បោប់

ស�ពីលីក�ន �ិកៈេ�្រកមចូលជធរមា�ន និងបន� បព់មីា�នកា�រែតងតា�ងំេ�្រកមឲចូលក��ង្រកបខណ�េ�្រកមរួច។ 

មា�្រតា� ២២.− 

 េ�្រកមទទួលកា�រងរែដលចា�ត់តា�ងំតា�មបទប្ប��ត�ៃិនមា�្រតា� ២០ ខាងេល� មា�នសិទ�េិបា�ះេឆា�� ត និងឈរ

េឈា�� ះជេបក�ជនឲសហេសវ�កខ��នេបា�ះេឆា�� តេ្រជ�សេរ�សបា�ន។ 

 ប៉ុែន �េ�្រកមេនះ ្រត�វលា�ឈប់ពសីមា�ជិកឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ�្រកម ចា�បត់ា�ងំពៃីថ �ដក់ពា�ក្យសុំជ

េបក�ជន។ 

ជំពូកទី ៤ 

អវសា�នប្ប��ត�ិ 

មា�្រតា� ២៣.− 

 បទប្ប��ត�ទំិា�ងឡយណ ែដលផ��យនឹងច្បោបេ់នះ ្រត�វទុកជនិរករណ៍។ 

 

  
េធ��េ�រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី២២ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ១៩៩៤ 

ក��ង្រពះបរមនម និងតា�ម្រពះរជបង� ប ់

្របមុខរដ�ស�ទី ី
 

ជ សីុម 

 

 

 

បា�នយកេសចក�្ីរកា�បបង�ទំលូថ� យ 

សូមឡយ្រពះហត�េលខា្រពះមហា�ក្ស្រត 

  នយករដ�ម�ន�ីទី១  នយករដ�ម�ន�ីទី២ 

 

នេរត�ម រណប�ទ� ិ  ហ៊ុន ែសន 
 



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�នបង�ទំូលថ� យ និង ជ្រមា�បជូន 

សេម�ចនយករដ�ម�ន�ីទី១ និងទី២ 

េទសរដ�ម�ន�ី និងជរដ�ម�ន�ី្រកសួងយុត�ិធម៌ 

 

ែចម ស��ន 


