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្រពះរាជ្រ�ត្យ 
នស/រកត/០៧០១/២៤២      

ស��ព� 

របូស�� រដ�បាល ស�� ស�័� ន�ងឯកសណា� នម�ន�� 

ៃន្រកបខណ័� ម�ន��្រគប្់រគងរដ�បាល ន�ង្រកបខណ័� ម�ន��្រកមការ 

 

េយ�ង 

្រពះបាទសេម�ច្រពះនេរាត�ម ស�ហន ុ

រាជហរ�វង្ស ឧភេតាសជុាត �សទុ�ពង្ស អគ�មហាបរុសរតន ៍

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

្រពះេ�្រក�ងកម�ុជាធ�ប� 
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− បា�ន្រទងយ់ល់រដ�ធម�នុ� �ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថ �ទ ី ៣០ ែខ  វ�ច �ិកា� ឆា�� ំ ១៩៩៨ ស�ពីកីា�រ

ែតងតា�ងំរជរដ� ភបិា�ល ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

− បា�ន្រទងយ់ល្់រពះរជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី ២០ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្របកា�សឲេ្រប� 

ច្បោបស់�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពតឹ�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន� ី

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកមេលខ ០៦/នស/៩៤ ចុះៃថ �ទ ី ៣០ ែខ តលុា� ឆា�� ំ ១៩៩៤ ែដល្របកា�សឲេ្រប�

ច្បោបស់�ពីីសហលក�ន �ិកៈម�ន�ីរជកា�រសុី វ�លៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ  

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/២៤ ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ មករ ឆា�� ំ ១៩៩៦ ែដល្របកា�ស 

ឲេ្រប�ច្បោប់ស�ពីកីា�របេង ��តរដ�េលខាធកិា�រដ� នមុខងរសា�ធា�រណៈ 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ ជស/រកត/១២៩៧/២៧៣ ចុះៃថ �ទ ី០១ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ១៩៩៧ ស�ពីីេគា�ល 

កា�រណ៍រួមៃនកា�រេរៀបចំមខុងរសា�ធា�រណៈរបស់រដ� 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ ជស/រកត/០៣០០/១១៦ ចុះៃថ �ទ ី ០៣ ែខ មីន ឆា�� ំ ២០០០ ស�ពីី

លក�ន �ិកៈេដយែឡកៃន្រកបខណ័�ម�ន�្ីរគប់្រគងរដ�បា�ល 



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�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៤០០/០៥៦ ចុះៃថ �ទ ី ០៤ ែខ េមសា� ឆា�� ំ ២០០០ ស�ពីី

លក�ន �ិកៈេដយែឡកៃន្រកបខណ័�ម�ន�ី្រកមកា�រ 

− តា�មេសចក�ី្រកា�បបង�ទំូលេស��សុពំីនយករដ�ម�ន� ី ែដលបា�នកា�រឯកភា�ពពគីណៈរដ�ម�ន�ីក��ងកិច �្របជុេំពញអង�

នៃថ �ទ ី២៣ ែខមិន ឆា�� ំ ២០០០។ 
 

្រតាសប់ងា� ប ់
 

ជំពកូទ� ១ 

បទ�្ប����ទេូ� 

មា�្រតា� ១.−  
 ្រត�វបា�នបេង ��តរូបស�� រដ�បា�ល ស�� ស័ក�ិនិងឯកសណ� នស្រមា�ប់សំគា�ល់ម�ន�ីរជកា�រ ្រកបខ័ណ�ម�ន�្ីរគប់

្រគងរដ�បា�ល និង្រកបខ័ណ�ម�ន�្ីរកមកា�រែដលបំេរ�កា�រងរតា�ម្រកសួង សា�� ប័ននន ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ។ 

មា�្រតា� ២.−  
  ស�� ស័ក� ិ និងឯកសណ� នេនះស្រមា�បេ់្រប�្របា�ស់េ�េពលចូលរួមពធិីបណុ្យ្របៃពណជីត ិ ពិធបីុណ្យជត ិ

និងពធិីផ ��វកា�រេផ្សងៗ។ 

ជំពកូទ� ២ 

របូស�� រដ�បាល 

មា�្រតា� ៣.−  
 រូបស�� រដ�បា�លេនះ្រត�វបា�នកំណត់ដូចតេ�៖ 

− មា�នរងពង្រកេព� 

− េ�ខាងេ្រកា�មចំកណ� ល មា�នក្បោច់អង�រ និងមា�នសន�ឹកភ�ីេទសពីរជួរ រងជែស�ង្រកបី្រទេជ�ងពា�ន 

− មា�នេជ�ងពា�នមយួ្រទេសៀវេ�ច្បោប ់េប�កចំពា�ក់កណ� លេ�ពេីល�សន�ឹកភ�េីទស 

− េល�េសៀវេ�ច្បោបេ់ប�កចំពា�ក់កណ� លេនះ មា�នមកុដរជ្យ និងេ�េល�មកុដរជ្យ មា�នកា�ំរស�ីចំនួន ២៥ កា�ំ។ 

  រូបស�� រដ�បា�លេនះ ស្រមា�បដ់ក់េ�េល�ស័ក�ិសា��  ស័ក�ចុិងកឣវៃនម�ន�ី្រកបខណ័�  ម�ន�ី្រគប់្រគងរដ�បា�ល 

និង្រកបខ័ណ�ម�ន�ី្រកមកា�រ និងដក់េ�េល�ស័ក�ិខា� ស់េល�ឣវបុរស ឬេល�្រកមា�ពា�នរបសន់រ� ែដលជម�ន�្ីរកបខ័ណ�

ម�ន�ី្រគប់្រគងរដ�បា�ល។ 

  រូបស�� រដ�បា�លេនះ មា�នរូបភា�ពដូចក��ងឧបសម�័ន �ទ ី១។ 

ជំពកូទ� ៣ 

ស�� ស�័� 

មា�្រតា� ៤.− 
 ស�� ស័ក�ិម�ន�ី្រកបខណ័�ម�ន�ី្រគប់្រគងរដ�បា�ល និង្រកបខណ័�ម�ន�ី្រកមកា�រ ្រត�វបា�នកំណត់ដូចតេ�៖ 



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 

 

 
 

ក- ្រកបខណ័� ម�ន�ី្រគប្់រគងរដ�បា�ល 

១- អំពីស័ក�ិសា��  

 ស័ក�ិសា�� មា�នៃផ�កម�ពីណ៌េខៀវចា�ស ់ រចនតុបែតងេដយក្បោច់កួរ្រស�វពណ៌មា�ស និងក្បោច់សន�ឹកភ�ីេទស 

ពណ៌មា�សដក់ែខ�ងគា��  េហ�យេ�ពេីល�ក្បោច់ទំា�ងពរីេនះ មា�នរូបស�� រដ�បា�លពណ៌មា�ស និងេ�ពីេល�ខាងរូបស��  

រដ�បា�ល មា�នេឡវរូប្រពះសង� រពណ៌មា�សមយួ។ បន� បម់កមា�នបន�ះក្បោច់េធ�ញ្រកបពីណម៌ា�សពទ័�ជុំវ�ញក��ងឋា�ន។ 

ៃផ �ខាងេ្រ�ៃនក្បោច់េធ�ញ្រកបេីនះ មា�នែខ្សពួរេវញពទ័�ជុំវ�ញពណ៌មា�សបីែខ្សស្រមា�បស់គំា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ឧិត�មម�ន� ី

ពរី ែខ្សស្រមា�បស់ំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�វិរៈម�ន�ី និងមួយែខ្សស្រមា�បស់ំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី។ 

 ខា� តស័ក�ិសា�� ្រត�វបា�នកំណត់ដូចខាងេ្រកា�ម ៖ 

− បា�តេ្រកា�ម      ្របែវង ៦សង�ីែម៉្រត 

− ទទឹងមុខកា�ត់ែផ �កខាងេល�  ្របែវង ៤.៤០ សង�ីែម៉្រត មា�នរងេកា�ងជមុេំទា�ល 

− បេណ� យពេីល�ដល់បា�តេ្រកា�ម ្របែវង ១៣ សង�ីែម៉្រត 

២- អំពីស័ក�ិចុងកឣវ 

 ស័ក�ិចុងកឣវមា�នៃផ�កម�ពីណេ៌ខៀវចា�ស ់ រចនតុបែតងេដយក្បោច់កួរ្រស�វពណ៌មា�ស និងក្បោច់សន�ឹកភ� ី

េទសពណ៌មា�សដក់ែខ�ងគា��  េហ�យមា�នរូបស�� រដ�បា�លពណម៌ា�សេ�ពខីាងមុខ។ បន� បម់កមា�នបន�ះក្បោច់េធ�ញ  

្រកបីពណ៌មា�សពទ័�ជុំវ�ញ និងមា�នែខ្សពួរេវញពណ៌មា�សេ�ែផ�កខាងេល�ភា�� ប់ជមយួចំេហៀងខាងមខុបីែខ្ស ស្រមា�ប ់

សំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ី ពីរែខ្សស្រមា�បស់ំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី និងមយួែខ្សស្រមា�បស់ំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ិ

អនុម�ន�ី។ 

 ខា� តស័ក�ិចុងកឣវ្រត�វបា�នកំណត់ដូចខាងេ្រកា�ម ៖ 

− មា�នរងជ្របេលឡ�្រកា�ម 

− បេណ� យ    ្របែវង ៩ សង�ីែម៉្រត 

− ទទឹង      ្របែវង ៣.៨ សង�ីែម៉្រត 

៣- អំពីស័ក�ិចុងៃដឣវទា�ងំសងខាង 

 ស័ក�ិចុងៃដឣវ មា�នៃផ�កម�ពីណ៌េខៀវចា�ស ់ រចនតុបែតងេដយក្បោច់ភ�េីទសពណ៌មា�ស និងមា�នក្បោច់កួរ 

្រស�វពណ៌មា�សមយួេ�ខាងចុង េហ�យក្បោច់កួរ្រស�វមយួេទៀតែខ�ងនឹងគល់ក្បោច់ភ�ីេទស។ បន� ប់មក មា�នបន�ះក្បោច់ 

េធ�ញ្រកបពីណ៌មា�សេ�ជយែផ�កខាងេល� និងែផ �កសងខាង។ ៃផ �ខាងេ្រ� ៃនក្បោច់េធ�ញ្រកបីេនះ មា�នែខ្សពួរ

េវញពណម៌ា�សេ�ែផ�កខាងេល� និងែផ �កចំេហៀងទំា�ងសងខាង បីែខ្សស្រមា�បស់ំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ី

ពីរែខ្សសំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី និងមយួែខ្សសំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី។ េ�បា�តេ្រកា�មបង�សៃ់នស�� ស័ក�ចុិង

ៃដឣវមា�នែខ្សពួរេវញពណ៌មា�សមយួែខ្ស។ 

 ខា� តៃនស័ក�ិចុងៃដឣវទំា�ងសងខាង្រត�វបា�នកំណត់ដូចខាងេ្រកា�ម ៖ 

− មា�នរងបួន្រជ�ង្រទែវង 

− បេណ� យ    ្របែវង ៣២ សង�ីែម៉្រត 

− ទទឹង      ្របែវង ៩ សង�ីែម៉្រត 



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 

 

 
 

 រូបស�� ស័ក�ិសា��  ស័ក�ិចុងកឣវ ស័ក�ិចុងៃដឣវទំា�ងសងខាងស្រមា�បម់�ន�ី៖ 

− ឋា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន� ីមា�នដូចក��ងឧបសម�័ន �ទ ី២ 

− ឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី មា�នដូចក��ងឧបសម�័ន �ទ ី៣ 

− ឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី មា�នដូចក��ងឧបសម�័ន �ទ ី៤ ៃន្រពះរជ្រកឹត្យេនះ។ 

 េដយែឡកស័ក�ិសា��  ស័ក�ិចុងកឣវ និងស័ក�ិចុងៃដឣវទំា�ងសងខាង ស្រមា�បន់រ�មា�នទហំំខា� តដូចខាងេ្រកា�ម 

េនះ៖ 

− ចំេពា�ះស័ក�ិសា�� ឣចមា�នទហំ ំ៨០% ៨៥% ៩០%ៃនទហំសំ័ក�ិសា�� របស់បុរស ឣ្រសយ័េល�មា�ឌរបសន់រ� 

− ស័ក�ិចុងៃដឣវ ឣចមា�នទហំទំទឹងេស��នឹង ៧០% េ� ៧៥% ៃនទំហទំទងឹស័ក�ិចុងៃដឣវរបស់បុរស 

ឣ្រសយ័េល�មា�ឌរបស់នរ� 

− ស័ក�កិឣវមា�នទហំទំទឹង ៣ សង�ីែម៉្រត េ�៣.៥ សង�ីែម៉្រត ឣ្រសយ័េល�កំពស់ករបស់នរ�។ 

៤- អំពីស័ក�ខិា� ស់េល�ឣវស្រមា�បម់�ន�្ីរកបខ័ណ�  ម�ន�ី្រគប្់រគងរដ�បា�ល 

 ស័ក�ិខា� ស់េល�ឣវស្រមា�បម់�ន�ី្រកបខ័ណ�  ម�ន�ី្រគប់្រគងរដ�បា�ល មា�នរងសា�ជ ី ែដលបា�តេ្រកា�មមា�នរងពង 

្រកេព� និងកំពូលរង្រជលម កំពស ់៦០ សង�ីែម៉្រត ទទឹង ៥០ សង�ីែម៉្រត។ ែផ �កខាងក��ងមា�នរូបស�� រដ�បា�លពណ ៌

មា�ស បន� បម់កមា�នក្បោច់េធ�ញ្រកបីពណ៌មា�សមយួពទ័�អមផង។ ែផ �កខាងេ្រ� មា�នែខ្សពួរេវញពទ័�អមពណ៌មា�សប ី

ែខ្សស្រមា�បស់ំគា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ឧិត�មម�ន� ី ពីរែខ្សស្រមា�បស់គំា�ល់ឋា�នន�រស័ក�ិវរៈម�ន�ី និងមយួែខ្សស្រមា�បស់ំគា�ល់

ឋា�នន�រស័ក�ិអនុម�ន�ី។ 

 ស័ក�ិខា� ស់េល�ឣវេនះ ស្រមា�បខ់ា� ស់េល�ឣវេ�េពលបំេពញកា�រងរ។ ស័ក�ិេនះក៏ស្រមា�បខ់ា� សេ់ល�្រកមា�ពា�ន 

នរ�ក��ងឯកសណ� ន្របៃពណី។ 

 រូបគំនូរ ស័ក�ិខា� ស់េល�ឣវ និងេល�្រកមា�ពា�នស្រមា�បម់�ន�ី្រកបខណ័�ម�ន�ី្រគប់្រគងរដ�បា�ល មា�នដូចក��ង

ឧបសម�័ន �ទ ី៥ ៃន្រពះរជ្រកឹត្យេនះ។ 

ខ- ្រកបខ័ណ� ម�ន�ី្រកមកា�រ 

  ស�� ស័ក�សិ្រមា�បម់�ន�ី្រកបខណ័�ម�ន�ី្រកមកា�រ មា�នសណ� នរូបភា�ព និងមា�នកា�រកំណត់ែបងែចកេ�តា�ម 

្របេភទឋា�នន�រស័ក�ិ ដូចស�� ស័ក�មិ�ន �ី្រកបខណ័�ម�ន�ី្រគប្់រគងរដ�បា�លែដរ ប៉ុែន �ខុសគា�� ្រតងស់�� ស័ក�ិស្រមា�ប់

្រកបខ័ណ�ម�ន�ី្រកមកា�រមា�នពណ៌្របា�ក់។ 

 រូបស�� ស័ក�ិសា��  ស័ក�ិចុងកឣវ ស័ក�ិចុងៃដឣវទំា�ងសងខាងស្រមា�បម់�ន�ី៖ 

− ឋា�នន�រស័ក�ិនយ្រកមកា�រ មា�នដូចក��ងឧបសម�័ន �ទ ី៦ 

− ឋា�នន�រស័ក�ិ្រកមកា�រេដ�មែខ្ស មា�នដូចក��ងឧបសម�័ន �ទ ី៧ 

− និងឋា�នន�រស័ក�ិ្រកមកា�រ  មា�នដូចក��ងឧបសម�័ន �ទ ី៨ ៃន្រពះរជ្រកឹត្យេនះ។ 



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 

 

 
 

ជំពកូទ� ៤ 

្រ�េភទឯកសណា� ន ន�ងការេ្រ��្រ�ស ់

មា�្រតា� ៥.− 
 ្របេភទឯកសណ� នស្រមា�បម់�ន�ី្រកបខ័ណ�ម�ន�ី្រគប់្រគងរដ�បា�ល និង្រកបខណ័�ម�ន�ី្រកមកា�រ ្រត�វបា�នកំណត់

ដូចខាងេ្រកា�ម៖ 

ក- ឯកសណ� នផ��វកា�រ 

 ១- ចំេពា�ះបុរស 

− ឣវកុដពណ៌ស ក្រតង ់ៃដែវង កា�ត់រងឣវធ ំមា�នបន�ះេល�សា�� ស្រមា�បដ់ក់ស័ក� ិនិងគា�� នែឆកខ�ង។ ឣវេនះ 

មា�នេហា�េ�៉ចំនួនបួន គឺេហា�េ�៉ខាងេល�ពីរេដរបង�ប ់ មា�នគំរបរងបួន្រជ�ង្រទែវងមា�នែគមរងមូល 

េហា�េ�៉ខាងេ្រកា�មពីរេដរបង�ប ់ មា�នគំរបរងបួន្រជ�ង្រទែវងមា�នែគមរងមូល េហ�យេ�េល�គំរបេហា�េ�៉ 

ទំា�ងបួនេនះ មា�នេឡវរូប្រពះសង� រពណ៌មា�ស ឬពណ៌្របា�ក់េ�តា�ម្រកបខណ័�។ េ�ចុងៃដឣវទំា�ងសង 

ខាងមា�នេឡវបេ�� ត ៣ រូប្រពះសង� រពណ៌មា�ស ឬពណ្៌របា�ក់េ�តា�ម្រកបខណ័�។ ឣវកុដពណស៌េនះ 

មា�នេឡវរូប្រពះសង� រចំនួន ៧ ពណ៌មា�ស ឬពណ៌្របា�ក់េ�តា�ម្រកបខណ័�។ 

− េខាេជ�ងែវងមា�នពណទ៌ឹកប៊�ច្រកេ�៉ ែស្បកេជ�ងឃ��បពណ៌េ�� ចងែខ្ស និងេ្រសា�មេជ�ងពណេ៌�� ។ 

២- ចំេពា�ះ�ស� ី

− ឣវជីបរងពណស៌ េដយេ្រប�សា�ច់្រកណត់ដូចឈុតឣវរបស់បុរស កតា�ងំ ឣវៃដែវង្រតមឹែភ�កេគា�លៃដ 

គា�� នែឆកខ�ង បទិេឡវមខុ ដក់េឡវរូប្រពះសង� រចំនួន ៥។ ចុងកឣវទំា�ងសងខាងមា�នស័ក�តិា�ម

ឋា�នន�រស័ក�ិ មា�នបន�ះេល�សា�� ស្រមា�បដ់ក់ស័ក� ិគា�� នេហា�េ�៉ ចុងៃដឣវមា�នស័ក�ិតា�មឋា�នន�រស័ក�។ិ 

− សពំតស់ឡំ�យអពំីអន��ញ មា�នឆ��តពណេ៌ខៀវ និងពណ៌េ��  ែដលឆ��តនីមយួៗ មា�នទហំ ំ១.៥ មលី �ីែម៉្រត មា�ន 

សំរុងេល�ែភ�កេគា�លៃនស�ងេជ�ង ្របែវងព ី១០ េ� ១៥ សង�ីែម៉្រត អនុេលា�មេ�តា�មមា�ឌ និងកំពស់។ 

− ែស្បកេជ�ងឃ��បមុខ ឃ��បេ្រកា�យ មា�នែកងពណស៌ ស្រមា�បេ់ពល្រពឹក ឬពណ៌េ�� ស្រមា�បេ់ពលលា�� ច។ 

 រូបគំនូរឯកសណ� នផ��វកា�រស្រមា�បប់ុរស និង�ស� ីមា�នគំរូដូចក��ងឧបសម�័ន �ទ ី៩ ៃន្រពះរជ្រកឹត្យេនះ។ 

ខ- ឯកសណ� ន្របៃពណីជតិ 

 ១- ចំេពា�ះបុរស 

− ឣវកុដពណស៌ ក្រតង់ៃដែវង កា�ត់រងឣវធ ំមា�នបន�ះេល�សា�� ស្រមា�បដ់ក់ស័ក� ិនិងគា�� នែឆកខ�ង។ ឣវេនះ 

មា�នេហា�េ�៉ចំនួនបួន គឺេហា�េ�៉ខាងេល�ពីរេដរបង�ប ់ មា�នគំរបរងបួន្រជ�ង្រទែវងមា�នែគមរងមូល     

េហា�េ�៉ខាងេ្រកា�មពីរេដរបង�ប ់ មា�នគំរបរងបួន្រជ�ង្រទែវងមា�នែគមរងមូល េហ�យេ�េល�គំរបេហា�េ�៉ 

ទំា�ងបួនេនះ មា�នេឡវរូប្រពះសង� រពណ៌មា�ស។ េ�ចុងៃដឣវទំា�ងសងខាងមា�នេឡវបេ�� ត ៣ រូប្រពះ 

សង� រពណ៌មា�ស។ ឣវកុដពណស៌េនះ មា�នេឡវរូប្រពះសង� រ ៧ ពណ៌មា�ស។ 

− សពំតផ់មួងចងក្ិបន ពណត៌ា�មៃថ �។ 

− ែស្បកេជ�ងឃ��ប ពណេ៌��  កខ�ី មា�នចងែខ្ស េ្រសា�មេជ�ងពណ៌េ�� ដល់ជង �ង។់ 



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 

 

 
 

២- ចំេពា�ះ�ស� ី

− សពំតផ់មួងចងក្ិបន ពណត៌ា�មៃថ � ពា�ក់ជមយួឣវពណស៌ មា�នកមូល ៃដែវង និងមា�នស័ក�ិេ�ចុងៃដឣវ។ 

− ពា�ន្រកមា�ពណត៌ា�មសពំត ់ឬពា�ន្រកមា�ពណស៌ុីនួន (១) តា�មពិធកីា�រកំណត។់ 

− េ�េល�្រកមា�ពា�នែផ�កខាងេឆ�ងៃនេដ�ម្រទ�ង មា�នខា� ស់ស�� សំគា�លឋ់ា�នន�រស័ក�ិឧត�មម�ន�។ី 

− ែស្បកេជ�ងឃ��បមុខ ឃ��បេ្រកា�យ មា�នែកងពណស៌ ស្រមា�បេ់ពល្រពឹក ឬពណ៌េ�� ស្រមា�បេ់ពលលា�� ច។ 

− កា�បូបយួរៃដពណ៌ស ឬពណេ៌��  (មិនឲសា�� យេទ) ្រសបតា�មកា�រេ្រប�ែស្បកេជ�ងពណស៌ ឬពណេ៌�� ។ 

រូបគំនូរឯកសណ� ន្របៃពណីជតិស្រមា�ប់បុរស និង�ស�ីែដលេស��កសពំតផ់មងួចងក្ិបន មា�នគំរូដូចក��ង

ឧបសម�័ន � ទ ី១០ៃន្រពះរជ្រកឹត្យេនះ។ 

មា�្រតា� ៦.− 
 កា�រេ្រប�្របា�ស់ឯកសណ� នស្រមា�បម់�ន�ី្រគប់្រគងរដ�បា�ល និងម�ន�ី្រកមកា�រ ្រត�វបា�នកំណត់ដូចខាងេ្រកា�ម៖ 

− ឯកសណ� នផ��វកា�រស្រមា�បេ់្រប�្របា�សក់��ងឱកា�សទិវបណុ្យជត ិនិងពធិីផ ��វកា�រេផ្សងៗ។ 

− ចំេពា�ះឯកសណ� ន្របៃពណីជតិស្រមា�បេ់្រប�្របា�ស់ក��ងទិវបណុ្យ្របៃពណជីត ិ និងសា�សន ែដល្របា�រព�េធ�� 

េឡ�ងេ�ក��ង្រពះបរមរជវងំ ក��ងវត�ឣរម ឬទីកែន�ងេផ្សងៗ ្រត�វបា�នកំណត់ឲេ្រប�ឯកសណ� នេនះ 

ែតម�ន�ី្រកបខ័ណ�  ម�ន�ី្រគប់្រគងរដ�បា�លែដលមា�នឋា�នន�រស័ក�ិជឧត�មម�ន�។ី 

ជំពកូទ� ៥ 

របបកំណតឯ់កសណា� ន ន�ងស�� ស�័� 

មា�្រតា� ៧.−  
 ្រត�វបា�នផ�ល់ជូនដល់ម�ន�ីមា�� ក់ៗ នូវឯកសណ� នផ��វកា�រ ឯកសណ� ន្របៃពណីជត ិ  ស�� សក័� ិ និងសមា�� រៈ

េផ្សងៗេទៀត ដូចបា�នកំណត់ក��ង្រពះរជ្រកឹត្យេនះ មួយស្រមា�ប់ស្រមា�បេ់្រប�រយៈេពល បីឆា�� ំម�ង។ 

ជំពកូទ� ៦ 

អវសាន��្ប���� 

មា�្រតា� ៨.−  
 បទប្ប��តិណែដលផ��យនឹង្រពះរជ្រកឹត្យេនះ ្រត�វទុកជនិរករណ៍។ 

មា�្រតា� ៩.−  
 នយករដ�ម�ន� ីៃនរជរដ� ភិបា�លកម��ជ ្រត�វទទលួអនុវត�្រពះរជ្រកឹត្យេនះចា�បព់ៃីថ �ឡយ្រពះហស�េលខាេនះ 

តេ�។ 

 

 

 

 

 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី២៥ ែខ កក�ដ  ឆា�� ំ ២០០១ 

្រពះហស�េលខា 

         

នេរត�ម សីហនុ 



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�នយកេសចក�ី្រកា�បបង��ទំលូថ� យ្រពះមហា�ក្ស្រត 

ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ សមូឡយ្រពះហស�េលខា 

នយករដ�ម�ន� ី

ហត�េលខា 

         

       ហ៊ុន ែសន 

 

 

 

 

 

 

 

េលខៈ ១៥៨ ច.ល 

េដ�ម្បីចម�ងែចក 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទី ១១ ែខ កក�ដ  ឆា��  ំ២០០១ 

អគ�េលខាធកិា�ររជរដ� ភិបា�ល 

 

ណឌ ីតា�ន់ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


