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្រពះរ្ជ្រ 

ស��រ� 

ឧ្�ម្រកម្្ររ�រ�កំែ្មងរ់ដ� 
 

េយើង 

្រពះបាេទសេ ្រពះេេរសទ ាហីះុ វរ� �ះ េហររវងង 

ឧភេតាុសរ  វរាុប�រងង អគ�ទហាុរាររះត ះិកេេរសទ 

ធទ�ិកទហេសធេិ ារទន ារទារិ្រ 

្រពេេ្ករងកទករសធាិរ ី
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− បាន្រទងរយលរ់ដ�ាម� នុ ាៃន្រពះដណរ 

− បាន្រទងរៃន្ររជ្ងក ា្/យ/០៧០៤/១២៤ ះមនុថ �នី ១៥ ែក �ដ  ឆ ា ២០០៤ 

្�ៃីីកយែ្តា្ ្រយដ់ជបងុាៃន្រពះដណរ 

− បាន្រទងរៃន្ររជ្ងក ០២/ា្/៩៤ ះមនុថ �ន ី២០ ែក �ដ  ឆ ា ១៩៩៤ ែលងរក្

ឲ្របះចររ្�ៃីកីយ្យេរះា ាជ្កយរៃរ�្ រុាត�េយលដ់ណា� ី

− បាន្រទងរ្្ះ�ីកររ្�ានូងថ ទយរ្រ្្ដ�ះ  ទយលដ់ណា�ី ុា្រយដ់ជបងដណរ 
 

្រសស់ ប់ ស ់
 

ំរូកបី ១ 

ាបា្�� រសិបូេ� 

ម្ត ១.− 

 ត�បារ្្ �ប ឧរសទ្ករទ្ារកឹកំសោប្ទង់រដ� ឲននងួរា�្ដរ្ដរង លរ ា តដដា រៃជាជជ 

្ដបងកយាម�� ាជ្្ងប្ា្�បរូា្រយដ់ជបង្ងប្ងរជះ ចកយុាាែ�នដ្រយល ់កយៃ្រ្ ជបងជះ ចង � ាជ្ 

ា្/យ/០៩០៤/២៨៤ 
 



្កយ្យេរះា្ដទត�្ ង័រជកយដ់ាុាដររបាែ�នដ្រយលប់ង ាជ្ដ��ារីាែ�នដ្រយលប់ង ាជ្�ាដរ្ឈកយ (GIZ)-ះដជ្ កជរដសយទា្ ្្តដះចររ្លបដ 

 

 

ាែ�នដ្រ  តដ�ា្ មទ្ា័ ារំយរ្ររព� ស់រមាយល ់ ្រតដដ��ារីា្បទ ាជ្ ទមន�សណ្�ះម្ក�

យរ្រ្រយដ់ជបងប 

ម្ត ២.− 

 ្លបដ្ីរា្ៃព្រ្ដ� ាជ្្្ដះមយជះ ចលូះ�ាែះ្ឆ្�ត ១ ័្្ងប  �ដដររបាែ�នដ្រយល ់

ត�បារទួរ�ជ ា្ ្ដទដររបាែ�នដ្រដទួះាាួា ែលងននងួកម្ ត�វ� ងរឆ្កយក�តះ្ក �បដតាាជ ាជ្

ាម��ាូ�ដ��ារីាែ�នដ្រ   រៃមា �្ រារ្្ួ្ស់រមាយរ្រកជរា ស់រមាយលព់ដទួ  ឆ្ែក ឆពដួទ

ុា�ា្មទយលប់ង ្្ល់ជះ ច ាជ្្្�ដជះ ចយរ្រៃន្រពះដណរប 

 ដររបាែ�នដ្រាីដទួំ ាជ្ស់រមាយល ់ែលងរា្ៃពកយយាែ�នដ្រ  ជបងជះ ចង � ែលង�ាឆ្

ៃន្ររជ្ាន ត�រ្្ �ប្ងប្្ដទាមរជប 

 ដររបាែ�នដ្រាីដទួំ ត�បាលរ ា្ ដទរដាដួទយូរ ាជ្�ាត�្ ង័រជកយដ់ាដទួ្របរ

្្ រជកយននួងរា�្ដរ្ដរង ដរឲលា្�បយកយ ាជ្តដដារះជុណា�ទាូ�កយាម��កយយែលង 

្់ជ្�ឆ្ទមត� រជកយយរ្ររដាប 

ម្ត ៣.− 

  �ដដររបាែ�នដ រ្យល ់ ឣះ្��បព្�រជ្រយដ់ជបង  ិ្ាយរាែលង�ាតម�្ដ្�ជតររ

រារដះូងយួដឆ្កយររមាយរ្រ �ដដររបាែ�នដ្រយលប់ 

ម្ត ៤.− 

 ្លបដ្ីរជរ�ជ្ រ្ដ�លូះ�ាែះ្ឆ្�ត័្្ងបឲបា្្ដះ្រតរមទ  �ដដររបាែ�

នដ្រយល ់ត�រា្ៃពដមកយ ាជ្ មយជះ ចលូះ្រេ 

 ១- ្ងប្ា្ �ប្ �ៃីកីយរ្្ �ប  កយវជ ្ររ�តយដររប  ្�មៃ   ែលង�ាះយាង��េ 

តជទម� រស់រមាយល ់រា្ៃពកយយាែ�នដ្រតដ�ា្ មទ   ាជ្ៃ្រ្ជបងជះ ចប  

 ២- ាយ្រនជ្  ្ដរ្ដរង ាជ្រៃជាជជ្ដ�មៃកយាម��ាកយយ ាជ្�ាាមៃុាងន�កង 

ទា្្រយរ្រដររប ាជ្្�មៃាីដទួំប  

៣- ្ងប្ា្ �បរូា្រយដ់ជបង ឆ្កយែ្តា្ ងជកជ ាជ្រនដ់ាតជទម� ាជ្រនរ្�ន �ជចាបះរ 

្ា័ារំ ្ា្ររដរឲលា្�បយកយដ��ារីាែ�នដ្រ   ាជ្ កយៃ្រ្ ជបងជះ ចង �ប 

៤- ្ះព្្ះ�ី្ ្ដះ ាជ្្្ះ�ីែ� ា្ ា័ ារំ លងរកយដរឲលា្�បយកយដ��ារីាែ�នដ្រ 

   ្�ឆ្ទមត� រជកយយរ្រកជរាប 

ម្ត ៥.− 

 �ដដររបាែ�នដ្រយល ់�ា្�្មៃលូះ្រេ 

 ១-  ទយលដ់ណា� ី       រដា 

 ២-  រ ទយលដ់ណា�ី ាជ្រ្យលដ់ណា�ី្ួ្ដួុក�    ាមរដា 

 ៣-  រ ទយលដ់ណា�ី ាជ្រយលដ់ណា�ីននួងរា�នី្ �ីកយត�េយលដ់ណា�ី   ាមរដាះជុ ណា �ទ 



្កយ្យេរះា្ដទត�្ ង័រជកយដ់ាុាដររបាែ�នដ្រយលប់ង ាជ្ដ��ារីាែ�នដ្រយលប់ង ាជ្�ាដរ្ឈកយ (GIZ)-ះដជ្ កជរដសយទា្ ្្តដះចររ្លបដ 

 

 

 ៤-  រ ទយលដ់ណា�ី ាជ្រ្យលដ់ណា�ី្ួ្កយយរជ   ្�រជ 

 ៥-  រ ទយលដ់ណា�ី ាជ្រយលដ់ណា�ី្ួ្កយរយ្ន្ ាជ្្រជរ�ជកយា�យរជ ្�រជ 

 ៦-  រ ទយលដ់ណា�ី ាជ្រយលដ់ណា�ី្ួ្ជ�ាារារន   ្�រជ 

 ៧- ្ន្យលដ់ណា�ី ាជ្រយលដ់ណា�ី្ួ្្្ល់ជះ ច ាជ្ជយ� ន�់   ្�រជ  

 ៨- រដាដររប ាជ្រដា្�មៃទា្្រែលង�ាែះ្ឆ្ៃន្ររជ្ាន រ្�រជប 

 ្�កយ្ងកយរ្រ �ដដររបាែ�នដ្រយល ់ត�ា�រ្ �ឆ្ រ្ដណមា � លូះ�ាម� រររដទួប 

ំរូកបី ២ 

អគ�ា�ងករ� ះ 

ម្ត ៦.− 

  �ដដររបាែ�នដ្រយល ់ �ាត�្ ឆ្ កយដ់ាដទួ រ្�មៃរជរ�ជែលងត�បាលរ ា ាជ្តររ 

ត្្ដទត�្ ឆ្ កយដទួយូរប ត�្ ឆ្ កយដ់ា ្របប្រដណា�ី្រកយ្�ឆ្រកម�រដមកយសដយ�េប 

 ត�្ ឆ្ កយុា �ដដររបាែ�នដ្រយល ់ �ាត�្ ឆ្ កយយ្ ាជ្ដររបដទួះាាួា ររាាួទកយ

តដកយចាបះរប 

 ត�្ ឆ្ កយ ាជ្ត�្ ឆ្ កយយ្ ត�ែ្តា្ ្ដទៃន្ររជ តដ្ា្�បយរ្ររដា �ដដររប

ាែ�នដ្រយលប់ 

ម្ត ៧.− 

 ត�្ ង័រជកយដ់ាដររបាែ�នដ រ្យលប់ង ត រត�្ ឆ្ កយដ់ាុា �ដដររបាែ�នដ្រយលប់ 

យ្រេរយររកយយ ាជ្កយែរ្ែះមយជះ ចយរ្រថឆ រលរ ាត�្ ឆ្ កយដ់ាុា �ដដររបាែ�នដ្រយល ់

ត�ា�រ្ ដទ្្ះ�ី្ ្ដះយរ្ររដាដររបាែ�នដ្រយលប់ង តដកយែ� ាលដកណ្ រក ណ្ រយរ្ររដា

 �ដដររបាែ�នដ្រយលប់ 

ម្ត ៨.− 

 ត�្ ឆ្ កយ �ាមយជះ ច្ យេរះាយ្រេរំយេុាកយររមា  យរ្រ �ដដររបាែ�នដ្រយល ់ កាៃកបទ 

្្ះ�ី្្ដះ ្ដរ្ដរង ាជ្តដដាកយាម��យរ្រដររប ាជ្្�មៃ   ្បទាជ្្រប

យបទកយ� រូ្យមរងន�កងកយយ ែលង្្ដះបាររូ �ដដររបាែ�នដ្រយលប់ 

ំរូកបី ៣ 

អវសះា្ប�រស ិ

ម្ត ៩.− 

 ៃន្ររជ្ងក ា្/យ/០៣៩៩/៧២ ះមនុថ �នី ១៩ ែក ដី   ឆ ា ១៩៩៩ ្�ៃីីកយរ្្ �ប �ដដររប

ាែ�នដ្រយល ់ត�នមរាជ្យ�ប 

ម្ត ១០.- 

 ្្ដ�ះ ទយលដ់ណា�ី ត�ននងួរា�ាម��ឲបា្្ដះ �ាស� យីុាៃន្ររជ្ានប 



្កយ្យេរះា្ដទត�្ ង័រជកយដ់ាុាដររបាែ�នដ្រយលប់ង ាជ្ដ��ារីាែ�នដ្រយលប់ង ាជ្�ាដរ្ឈកយ (GIZ)-ះដជ្ កជរដសយទា្ ្្តដះចររ្លបដ 

 

 

ម្ត ១១.- 

 ៃន្ររជ្ាន ះូងររយ�ា ចររៃីុថ �ពទៃន្់្ ង័្ាន្រប 
 

្រប្�្រដាីឆា្ ៃព  ុថ �នី ២៧ ែក �ន   ឆ ា ២០០៤ 

ក�រង្រពារទនទ ះិង តទ្រពេ្តា់ាជ� ា ់

         ្ាទុុរដ�ាសីបី 

ហរ�េលខ ះិង្រពេលប�ករ 

         ស ាីុទ 
 

បាទ្្ះ�ីកររ្�ានងូថ ទ 

ៃនដួា ្ដូពទៃន្�្ ង័ 

នយករដ�ទមះស ី

ហរ�េលខ 

ហ៊ុះ សាះ 
 

 បាទ្្ះ�ីរា្ររូា 

 ្្ដ�ះ ទយលដ់ណា�ី 

ឧានយករដ�ទមះសី រដ�ទមះសីបបទលាះនរកបីាសកីរគោររដ�ទមះស ី

  ហរ�េលខ 

  ាុុ ឣះ 

 
 

្ងកេ ២២៨ ះង 

េដើទ្ីេទមងសេក 

្រដាីឆា្ៃព ុថ �ន ី៣០ ែក �ន   ឆ ា ២០០៤ 

អគ�េលខធកិរ� ះេរ� ភិះល  

 

ណី តះ ់

 


