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− បនេនេឃើញរដ�ធន�� � ៃន្រពះរជ្ររ�្ររ 

− បនេនេឃ្រពះព្រជ្ ជ�ពៃយ  ចុ ២៤រ��  ១៩៩៣ ស�រុុកើ4ជែតងែ 4ំរើញរ�កន�ុច១ុ 

និែ4ំរើញរ�កន�ុចុ២  

− បនេនេឃ្រពះព្រជ្ ជ�ពៃយ  ចុ ០១ 4ខ វ�ជ �ិក ១៩៩៣ ស�រុកុើ4ជែតងែះពើងរ ិបលរ�្ររ 

− បនេនេឃ្រពះព្រ�េលខ ០២ ន.ស ៩៤ ជ�ពៃយ  ច ុ២០4ខ ររ�ង  ឆ ង ១៩៩៤ ស�រុុកើេើេបជង 

និែកើ្ប្រជ�េឹ ៃនគណៈើញរ�កន� ុ

− បនេនេឃ្រពះព្រជ្ េលខ ន.ស/ើ.រ.ជ/១០.៩៤/៨៣ ជ�ពៃយ  ច ុ២៤4ខ ជ�ល  ឆ ង ១៩៩៤ ស�រុ ុ

កើ4រស្�មលសមសភរះពើងរ ិបលរ�្ររ 

− បនេនេឃ្រពះព្រជ្េលខ ន.ស/ើ.រ.ជ/១០.៩៤/២៤ ជ�ពៃយ  ច៣ុ១ 4ខជ�ល  ឆ ង ១៩៩៤ 

ស�រុកុើ4រស្�មលសមសភរះពើងរ ិបលរ�្ររ 

− បនេនេឃ្រពះព្រ� េលខ ន.ស/ើរប/០១៩៦/ ២៤ ជ�ពៃយ  ចុ ២៤ 4ខ �រះ  ឆ ង ១៩៩៦ 

ស�រុុកើបេែ �េជើញរេលខដិកើងរ ន��ខនើុខើណៈ 

− បនេនេឃ អន�្រជ្េលខ ២០ អ.ន.្រ.បរ ជ�ពៃយ  ច ុ៣០ 4ខ េ�ុ  ឆ ង ១៩៩៦ ស�រុុកើេើេបជង 

និែកើ្ប្រជ�េឹើបស់្រសសែ និែ ើញរេលខដកិើងរ ន 

− ត�សងេណេើបស់ើញរេលខដិកើៃនើញរេលខដិកើងរ ន��ខនើុខើណៈ 

− ត�កើអន��អជើបស់គណៈើញរ�កន�ុ 
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សរ្ាប 
ំពូប ១ 

នទន្ប��ត��ទូេ� 

មា១: អន�្រជ្េនព េើេបជងប� អែ�ភរៃនើញរេលខដកិើងរ ន��ខនើុខើណៈ និែរងនជ់េបសររ�ធើបស់ើញរ 

េលខដិកើងរ ន និែ ��ខកើៃនប� 4ំរងរ ន44 និែអែ�ភរេ្ក��ភច 

ំពូប ២ 

េនសបបា� �លជចនសាទ 

មា២ : ើញ រេលខដកិើងរ ន��ខនើុខើណៈ្ជវមនគណៈើញរ�កន�ុ ្បគលេ់មំចចសលបនបររេបសររ�ធញរ4ង 

និែ្គប់្គែ�កន�ះុពកើស�ុវ�លេលេវ�សអំ ��ខនើសខើណៈ 

មា៣ : ើញ រេលខដកិើងរ ន��ខនើុខើណៈ មន��ខនើ និែ ភើរិជ  ញូជជេឹ៖ 

o សិរ្្ុវ្រវ េើេបជងតរ់4ជែ និែត�ងនកើអន�វជ�ន៍លិខិជបចងរ នជចប ់ និែបចប�ទ 44 

4ញលមន4ជែរឆរែជចបស់់លរលន �ិរៈ 4ញលដរ់រអនរ់ឆរែកើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

o ផ�ល់េយបល់ពូនគណៈើញរ�កន�ុេលេ្គបេ់សជរ�ុ្ដែលខិិជបចងរ នស�រុកុើបេែ �េជ និែកើ4រ 

ស្�មល នូវកើេើេបជងើជ4ស�្អនើ់ញ របល ើបស់្រសសែ សុ បអន44 

o ្គប់្គែ្របខអណខ  និែ ្គប់្គែ4ផនកើ្របខអណខ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

o េលេរសងេណេ និែ ត�ងនកើអន�វជ�ន៍នូវេគលនេយបំអិវយអន៍ដនខន�ន�សធើបស់ើញរ និែ 

កើបណ�រ ពប� លវ�រទ ពុវៈ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

o េលេរសងេណេេឹ្រសសែេសញររិជ  និែ់ិើ� �វជសរ ស�រុុជងនសន្របខអណខយវ�ក្បង ឆ ង េ្កំរុបន 

រិនិជ្និែរិភរ្ បូរសើ�ប េងំ4ផផរេលេសងេណេើបស់្រសសែ44 និែត�ងនកើអន�វជ�ន៍ 

េលេប�� េនព 

o ្ជមជរិនិជ្និំជភរៃនកើេើេបជង និែរិជ ញងេណេើកើៃនកើ្បលែេ្ពេសេើរសជូលរឆរែ្របខអណខ 

ើញរើបស់្រសសែ សុ បអន44 ្សបត�ម្ត១៥ ៃនស់លរលន �ិរៈ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

o េផ ប�ែផប ជ ់េលេេសជរ�ុ្ដែលខិជិបចងរ នទរជ�ពនរឆរែកើ្គប់្ គែ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល4ញលេសឆេ 

េឡេែ េងំ្រសសែ សុ បអន44 េដលគ  ្រពះព្រជ្ និែ អន�្រជ្  ជងេដព្បកើើបស ់

្រសសែ សុ បអន44្ជវ4ជមនចងិរ កើរុើញ រេលខដិកើងរ ន��ខនើ ុខើណៈ4យ�េចេជ 

o េើេបជងបេែ �េជនូវតះែរអជពមនេលេកើ្គប់្ គែដនខន�ន�សធើបស់ើញរ 

o រិនិជ្ះល់ដរ្បណ� ែជភង ើបស់�កន�ុះពកើស�ុវ�លចូេឹ 4ញលមនវ�ភចដរ់រអនេ់ឹនែរិជ កើ 

��ខនើុខើណៈ េញេ�្ុងរ់ពូនគណៈរ�ធកើស្�រពស្�មល វ�ភចដរ់រអនន់ែរិជ កើ��ខនើ 

ុខើណៈ 

o សិរ្្ុវ្រវ េើេបជងេសជរ�ុ្ ដែ និែេលេរសងេណេ ស�រុេុគលនេយបំលកើេផធែេ

ើបស�់កន�ះុពកើស�ុវ�ល 

o ើរ្ច�រទរុើើញរបលរឆរែកើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 
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មា៤ : ើញរេលខដកិើងរ ន��ខនើុខើណៈមនើជ4ស�្អន ់ញូជជេឹ: 

o ខ�ចបកលអំ  

o អគ� ដិកើងរ ន 

o 4ំរើញរបល និែ់ិើ� �វជសរ 

o អគ�4ំរងរ ន��ខនើុខើណៈមន4ំរងរ នជងណ �ពជងនសន៣ និែ កើ�យលអំជងនសន ២ 

អែ�កើេលខើបស់ើញរេលខដកិើងរ ន��ខនើុខើណៈ រ�បស�្អនើ់បស់អន�្រជ្េនព 

ំពូប ៣ 

ខុទ�ក លជយដេិេល�កជ 

មា៥ : ខ�ចបកលអំ ើញរេលខដិកើចចសលបនបររេបសររ�ធទងែំំ 4ញលរងណជត់�បចប��ជ�ៃិនអន�្រជ្ 

េលខ ២០ អន្រ.បរ ជ�ព ៃយ  ច ុ៣០ 4ខ េ�ុ  ឆ ង ១៩៩៦ ញូជមនេយែរឆរែ�ូលបចខែេលេ ស�រុកុើេើេបជង 

និែកើ្ប្រជ�េឹើបស់្រសសែ និែើញរេលខដិកើងរ ន 

ំពូប ៤ 

អគា ល�កជរដ  

មា៦ : អគ� ដកិើងរ នើបស់ើញរេលខដកិើងរ ន��ខនើុខើណៈចចសលបនបររ៖ 

• ្ជមជរិនិជ្ើញរបល ស�រុកុើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើ េលេកើេគើរនូវះល់នុជិវ�ដុកើអន�វជ�ជចប ់

និែបចប�ទ  

• ផ�ល់េយបល់ញល់្បខនអែ�ភរើញរបលៃន សុ បអន44 េលេប�� ្គប់្គែដនខន�ន�សធើបស់ើញរ 

រឆរែរើណុ4ញលមនកើខរពខជ រឆរែកើ អន�វជ�ន៍េគលកើណ ៍

• ះំកើណ៍ពូនើញរេលខដកិើ រកុើអន�វជ�ន៍លិខជិបចងរ ន 

និែវ�ខន្គប់្គែ44រឆរែេគលេ�4រលងអចសធនៈនេយបំ និែកើ្ជមជរិនិជ្4ញលើញរេលខដកិើ 

្បគលឱ់្អគ� ដកិើងរ នញរ4ងេងំអគ� ដកិើ�សំើូប អ�េងំអគ� ដិកើើែ និែអដកិើរពងនសំ កើ 

ំពូប ៥ 

នលបរដ  ជយដភិ �ល ន�ជ��ិ ត�ល 

មា៧ : 4ំរងរ នើញរបល និែ ់ិើ� �វជសរចចសលបនបររ៖ 

 រ- រឆរែវ�សអំ ើញ របល: 

− ស្�បស្�មលសរ�ធភរ្គប4់ផ ឆរើបស់ើញរេលខដិកើងរ ន 

− ្គប់្គែ និែជះជើទរុើើញរបលេផធែេើបស់ើញរេលខដកិើងរ ន 

− ខ4្បសច់ិភរ ស�វជសិភរើញរបល និែ្គប់្គែកើនើសែ��ើបស់ើញរេលខដកិើងរ ន 

− សើ�ប និែ េដរេើបំកើណ៍កើនើ និែសរ�ធភរេផធែេើបសើ់ញរេលខដិកើងរ ន 

 ខ- រឆរែវ�សអំ ្គប់្ គែប�គ�លរិ: 

−  ្គប់្គែ4ផ ឆរើញរបល �កន�ុះពកើ និែភឆ រ់នើះពកើើបសើ់ញរេលខដិកើងរ ន 

−  េើេបជងះលល់ិខជិើញរបលសងះប់កើ្គប់្គែ្របខអណខ 



ស់កើេើេបជងេងំអគ�េលខដិកើងរ នៃន្ររ�្បរ្រង4ណច្�ែ់ើញ របល និែរ�ធវ�ដុរង4ណច្�ែ់ើញ របល និែវ��ពអកើ (GIZ)-ជ�នែខន�ុើទងែ្សរែត�ជចប់េញេ� 

 

−  េើេបជង 4ផនកើ្របខអណខ  និែដនខន�ន�សធើបស់ើញ រេលខដកិើងរ ន 

−  េើេបជងនេយបំបណ�រ ពប� ល ត�ងនកើអន�វជ�ន៍ 

និែភំជងៃលជងើូវកើបណ�រ ពប� លប�គ�លិរ 

−  េើេបជងសសជិិេលេកើ្គប់្ គែប�គ�លិរ និែតះែរជពមន 

 គ- រឆរែវ�សអំ ្គប់្ គែសងភើៈ នែិ បើ�កល ើ: 

− ្ប�ូលផ�រងជងើូវកើ េដរេរ�ធវ�ដុនេយបំ ្គប់្គែកើេើេបជងពសសព�លសងភើៈ និែបើ�កល ើើបស់

ើញរេលខដិកើងរ ន 

− ្គប់្គែ ជលន្ចរ្ អជលន្ចរ្ សនឆដិិសងភើៈ និែេដរេប�ទុុ ើេរេអណខ  

− ្គប់្គែយនងរ ន និែ យនំន�ើបស់ើញរ4ញល្បគល់ពូនើញរេលខដិកើងរ ន្រ�ទងែេដរេរ�ធវ�ដុ

ជងំ និែ4បែ4ជរ េ្បែឥនន់ៈ និែេ្គគែប4ន ស ់

− ចចសល និែ4បរ4ជរបើ�កល ើពូនញល់ប� អែ�ភរេ្ក�ឱភច 

− កន់ប�ទុរ្បងនូវសលរបអ្ជ និែគណេនំ្ើូបខជ� 

− ្ជមជរិនិជ្បេជ រេចសៃនកើ្បជិបជ�ិលច់រ�ធុ ខើណៈ 

 ន- រឆរែវ�សអំ ្គប់្ គែគណេនំ្ នែិ ់ើិ��វជសរ: 

− េលេរគងេះែយវ�កើើបស់ើញរេលខដិកើងរ ន និែត�ងនើិលររកុើ្បជិបជ� ិ

− ្ប�ូលផ�រង និែសងើបស្�មលពងររូយវ�ក 

− ត�ងនើិលរកើ្គប់្គែគណនុរេិសស 

− ្ប�ូលផ�រង និែសងើបស្�មលះលជ់ងំើបស់ើញរេលខដិកើងរ ន 

− ្គប់្គែបនបររគណនុៃនកើអន�វជ�ន៍លច់រ�ធុ ខើណៈ 
 

ំពូប ៦ 

អគានលបរដ ាុខុជងជសា 

មា៨ : អគ�4ំរងរ ន��ខនើុខើណៈចចសលបនបររ 

ស្�បស្�មលសរ�ធភររឆរែញងេណេើកើើបស់4ំរងរ នេ្ក�ឱភច44 

អគ�4ំរងរ ន��ខនើុខើណៈើស�មន៖ 

− 4ំរងរ ននុជិរ�ធ និែវ�ភច��ខនើុខើណៈ 

− 4ំរងរ ន្របខអណខ  សិរ្្ុវ្រវនិែបណ�រ ពប� ល 

− 4ំរងរ នរិនិជ្ើញរបល និែកើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

− កើ�យលអំទរុើ 

− កើ�យលអំរជពមនវ�ច 

អគ�4ំរងរ នញរ4ងេងំអគ�4ំរ�សំ ើូប អ�េងំអគ�4ំរើែរពងនសំ កើ 

 4ំរងរ នញរ4ងេងំ្បខន4ំរងរ ន�សំ ើូប និែអន�្បខន4ំរងរ នរពងនសំ កើ 

មា៩ : 4ំរងរ ននុជិរ�ធ និែ វ�ភច��ខនើុខើណៈចចសលបនបររ៖ 



ស់កើេើេបជងេងំអគ�េលខដិកើងរ នៃន្ររ�្បរ្រង4ណច្�ែ់ើញ របល និែរ�ធវ�ដុរង4ណច្�ែ់ើញ របល និែវ��ពអកើ (GIZ)-ជ�នែខន�ុើទងែ្សរែត�ជចប់េញេ� 

 

− ស្�បស្�មល ្ជមជរិនិជ្េលេកើេើេបេើេែ និែត�ងនកើេើេបេើេែលខិិជបចងរ នៃននុជិវ�ដុ 

្គប់្គែ�កន�ះុពកើស�ុវ�ល ើបស់ប� ្រសសែ សុ បអន 

− សិរ្្ុវ្រវេើេបជងតរ់4ជែេលេរសងេណេ សងេ�រ្ែែ 4រស្�មលលិខជិបចងរ នៃនជចប ់

ស់លរលន �រិៈ�កន�ះុពកើស�ុវ�ល េដរេកើ្ជមជរិនិជ្ និែេដរេស�រលភរេលេសងេណេើបសប់� ្រសសែ 

ស�រុុលរលន �ិរៈេងំ4ឡរ 

− ផ�ល់េយបល់ពូនគណៈើញរ�កន�ុ េលេ្គប់េសជរ�ុ្ដែលិខិជបចងរ ន ស�រុកុើបេែ �េជ  និែកើ4រ 

ស្�មលនូវកើេើេបជងើជ4ស�្អន ់ើញ របលើបស់្រសសែ សុ បអន 

− សិរ្្ុវ្រវ េលេរសងេណេស�រុុេគលនេយបំលកើេផធែេើបស�់កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

− េើេបជងុើសងះបក់ើដើេពរឆរែកើពងន�ងពងើពកជ់រ�ុរឆរែរើណុវ�ភច��ខនើុខើណៈ 

មា១០ : 4ំរងរ ន្របខអណខ  សិរ្្ុវ្រវ និែបណ�រ ពប� លចចសលបនបររ ៖ 

− ្គប់្គែនូវតះែររើណ៍ជងនសនជង4ណែ ជងនសន្របខអណខ  និែរងណជ់ជងនសនេឹត� សុ នភរូ�ិុកស� 

្រ�ទងែេដរេកើត�ងន កើវ�វជ�ន៍ើំៈេរលខនុ �ដ្� និែ ើំៈេរល4វែ េងំ4ផផរេឹេលេ 

កើ្គប់្គែជងនសនជង4ណែ ជងនសន្របខអណខ និែរងណជ់ជងនសន ទងែេ4ពេឹត� សុ នភរ�ូិុ កស�ើបស ់

្រសសែ សុ បអន តះែេនព ្ជវបនេើេបជងេឡេែេងំ4ផផរេឹត�េគលនេយបំើស� និែ 

ចសិេ�4ញលរងណជ់សងះប�់�ខនើុខើណៈ 

− េលេរសងេណេេឡេែវ�ឃ អងរុ្របខអណខ េឹត�កើវ�វជ�ន៍4ញលបនេ្គែច�រស�រុជុង4ណែកើនើ 

− េលេរចិសេ� និែងរ់់អន�វជ�នូវ4ផនកើស�រុកុើបណ�រ ពប� ល�កន�ុះពកើស�ុវ�លរឆរែវ�សអំ  

្គប់្គែ្របខអណខ េងំបងេរឃ��ខនើញូជខែេ្ក�៖ 

• ស្�បស្�មល និែស់កើរ�សំ សុ បអនដរ់រអន ់អងរុកើនើ បណ�រ ពប� លវ�រទ ពុវៈ 

កើនើវ�្រជកើ ស�្រជកើ និែកើបណ�រ ពប� លអជិៃកន�ំ ៃ៍ន�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

• ផ�ល់េយបល់ទរ់ចែនែសងេណេ4រជ្�វេគលនេយបំអបើិ់ើំៈេរល �ដ្� េ 

ើំៈេរល4វែ 

• ស់កើរ�សំ ុលូ�ិន បើញ របលេលេរ�ធវ�ដ ុនិែ4ផនកើបណ�រ ពប� ល 

− ្ជមជរិនិជ្និំជភរៃនកើេើេបជង និែរិជ ញងេណេើកើៃនកើ្បឡែេ្ពេសេើរសជូលរឆរែ្របខអណខ ើញរ 

ើបស់្រសសែ សុ បអន 

− បេែ �េជតះែរអជពមន ស�រុកុើ្គប់្គែដនខន�ន�សធើបស់ើញរ និែ កើេលេរសងេណេស�រុុសរ�ធភរ 

មា១១ : 4ំរងរ ន្ជមជរនិិជ្ើញរបល និែកើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើស�ុវ�លចចសលបនបររ ៖ 

− េផ ប�ែផប ជស់�រលភរើញរបលេលេេសជរ�ុ្ដែលខិិជបចងរ នទរជ�ពនរឆរែកើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើ 

ស�ុវ�ល4ញលរអន�្រជ្ និែ ្រពះព្រជ្ េឹនែជចប់ស់លរលន �ិរៈ លរលន �ិរៈេងំ4ឡរ 

និែលិខិជបចងរ នេផធែេ េ់េំ ងរ់ពូន្បខន សុ បអន��ខនើុខើណៈ ជ�ពចងិរ កើេលេេសជរ�ុ្ដែ 

ទងែេ4ព ��ននែពូនេឹ4ំរើញរ�កន�ុ 



ស់កើេើេបជងេងំអគ�េលខដិកើងរ នៃន្ររ�្បរ្រង4ណច្�ែ់ើញ របល និែរ�ធវ�ដុរង4ណច្�ែ់ើញ របល និែវ��ពអកើ (GIZ)-ជ�នែខន�ុើទងែ្សរែត�ជចប់េញេ� 

 

− ្ជមជរិនិជ្ស�រលភរើញរបលេលេលិខជិបចងរ នទរជ�ពនរឆរែកើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 4ញល 

រ្បកសើបស់្រសសែ សុ បអន44 េងំងរ់ពូន្បខន សុ បអន��ខនើុខើណៈ ជ�ពចងិរ កើ 

េលេ្ បកសេនព 

− ចចសលខ�ស្ជវេលេសលរបអ្ ជើបស�់កន�ុះពកើស�ុវ�ល 4ញលបន្ប�ូលផ�រងេពើញរេលខដិកើងរ ន 

− បូរសើ�បកើ4្ប្បមល សុ នភរ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល និែ សុ នភរ្គមុ ើ 

មា១២ : កើ�យលអំទរុើមនភើរិជ ើរ្ច�រទរុើើបស់�កន�ុះពកើស�ុវ�ល សងណ �ងលិខជិនុ�សំ េ 

មជបែ�បេែ �េជេឡេែត�ផនវជចប ់ នូវ្បវជ�ិមពរុើបស់�កន�ះុពកើមឆ រ់េ េ់េំ ្ជវមន្គបល់ិខិជ ឆុ �្គប់្គែ 

4ញលដរ់រអនញ់ល�់កន�ុះពកើេ4ព�សំ ជចប់េ រផនវកើទងែអស់ 

មា១៣ : កើ�យលអំរជពមនវ�ចមនភើរិជ ៖ 

− ្គប់្គែេលេដនខនៃនរជពមនវ�ចៃនើញរេលខដកិើងរ ន ស�រុកុើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

− ខ4េននេំ ននែ4ផ ឆររជពមនវ�ចេឹ្គប់្រសសែ សុ បអនស�រុកុើ្គប់្គែ�កន�ុះពកើស�ុវ�ល 

− ខ4កើ4យទងរ្បងេលេ្បរអនរ់�ធវ�ដុនិែសងភើៈរជពមនវ�ច4ញលេ្បេ្ បស់េលេកើនើ្គប់្គែ 

�កន�ះុពកើស�ុវ�ល 

ំពូប ៧ 

អលាភពាត្តព��តនន�ជ��ិ ត�ល 

មា១៤ : អែ�ភរ្ជមជរិនិជ្់ិើ� �វជសរ ្ជវបនបេែ �េជេឡេែេងំើញរ�កន�ុ្រសសែេសញររិជ  និែ ់ិើ� �វជសរ 

ត�លរលខអណខៃនបចប�ទ រងណជ់រឆរែ អន�្រជ្េលខ ៨១ ជ�ពៃយ  ច ុ១៦ 4ខ វ�ជ �ិក  ឆ ង ១៩៩៥ ស�រុកុើបេែ �េជ សុ បអន

្ជមជរិនិជ្់ិើ� �វជសរេលេកើជងំយវ�ករឆរែប� ្រសសែ 

ំពូប ៨ 

អិង�ន��ត�� 

មា១៥ : កើេើេបជង និែកើ្ប្រជ�េឹើបស់ ើញរេលខដកិើងរ ន��ខនើុខើណៈ បរ់ពុឆ រ់េ្ក� 

4ំរងរ នជ�ព ្ជវរងណជេ់ងំ្បកស ើបស់ើញរេលខដកិើៃនើញរេលខដិកើងរ ន��ខនើុខើណៈ 

មា១៦ : បចប្��ជ�ិទងែំំ 4ញលផបរំ នែអន�្រជ្េនព្ជវច�ររនិះរើណ៍ 

មា១៧ : ស់ើញរ�កន�ុចចសលបនបររចុស�កុើគណៈើញរ�កន�ុ ើញ រេលខដកិើៃនើញរេលខដិកើងរ ន��ខនើុខើណៈ 

ើញរ�កន�ុ និែើញរេលខដិកើទងែអស ់ 4ញលមនកើដរ់រអន ់្ ជវចចសលបនបររេើេែេខនមនអន�វជ�អន�្រជ្េនព4ញល 

ជូលរដើមនបរ់ុៃយ  ំ ំ្រព់ស�េលខ និែជ�ព់ជសេលខេនពជេឹ 

ះពខនុឆងេរឃ ៃយ  ចុ ២៨ 4ខ �សភ  ឆ ង ១៩៩៧ 

         

នលបជយដាម��ទ� ១                                        នលបជយដាម��ទ� ២                     

    េរត�ា ជសណទទ�                                               ន៊ុ ែស                     
 
 
 
 



ស់កើេើេបជងេងំអគ�េលខដិកើងរ នៃន្ររ�្បរ្រង4ណច្�ែ់ើញ របល និែរ�ធវ�ដុរង4ណច្�ែ់ើញ របល និែវ��ពអកើ (GIZ)-ជ�នែខន�ុើទងែ្សរែត�ជចប់េញេ� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

សូ�បែ�ងចូលពរ ំ និែពងះបពូន 

សេ��ជ្ររ�្រព4ំរើញរ�កន�ុច១ុ 

សេ��ជ4ំរើញរ�កន�ុចុ ២ 

ជយដេិេល�កជ ៃជយដេិេល�កជរដ ាុខុជងជសា 

ាភប់ សុខ 

បែ�លទទួិា 

− ខ�ចបកលអំ្រព�ហា�រធ្ជ 

− អគ�េលខដិកើងរ នើញរសភ 

− ខ�ចបកលអំសេ��ជ្រព4ំរើញរ�កន �ុចុ១ 

− ខ�ចបកលអំសេ��ជ4ំរើញរ�កន �ុចុ ២ 

− ្គប់្រសសែ សុ បអនរ� ល 

− ្គប់ុលេខជ�្ ររែ 

− ញូជម្ត ១៧ 

− ទរុើ-កលប្វជ� ិ

 



 
ស់កើេើេបជងេងំអគ�េលខដិកើងរ នៃន្ររ�្បរ្រង4ណច្�ែ់ើញ របល និែរ�ធវ�ដុរង4ណច្�ែ់ើញ របល និែវ��ពអកើ (GIZ)-ជ�នែខន�ុើទងែ្សរែត�ជចប់េញេ� 

 

�បស�អន្ៃ់នអន�្រជ្េលខ ៖ ១៩ អន្រ បរ      អលាកជេិខ 

ជ�ពៃយ  ចុ ២៨ 4ខ �សភ  ឆ ង ១៩៩៧                      ៃជយដេិេល�កជរដ ាុខុជងជសា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជយដេិេល�កជ 

ជយដេិេល�កជ 

អគ� ដិកើងរ ន 

4ំរងរ ន 

ើញរបល និែ 

់ិើ� �វជសរ 

 

អែ �ភរ 

្ជមជរិនិជ្ 

់ិើ� �វជសរ 

 

ខ�ចបកលអំ 

ចុ្បរ្ 

អគានលបរដ  

��ខនើុខើណៈ 

4ំរងរ ន 

នុជិរ�ធ និែ 

 វ�ភច��ខនើុខើណៈ 

 

4ំរងរ ន 

្ជមជរិនិជ្ើញរបល 

និែកើ្គប់្គែ�កន�ុ 

ះពកើស�ុវ�ល 

 

4ំរងរ ន 

្របខអណខ  

សិរ្្ុវ្រវ 

និែបណ�រ ពប� ល 

 

កើ�យលអំ 

ទរុើ 

 

កើ�យលអំ 

រជពមនវ�ច 

 


