
សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

 

 

 

ព្រះរាជព្រម 
 

យ ើង 

ព្រះបាទសយមេច ព្រះនយរាត្េម សីហន ុ

រាជហរិវងស ឧភយោសុជាត្ វិសុទធរងស អគ្គមហាបុរសរត្ន ៍

និរយរាត្េម ធមមិរមហារាជាធិរាជ បរមនាថ បរមបរិព្ត្ 

ព្រះយៅព្រុងរមពជុាធិបត្ី 

 

- បានក្ទង់យេរ់ដ្ាធមមនុញ្ ញ ននក្រះរាជាណាចក្រមពជុា  ១៩៩៣ 

-  បានក្ទង់យេក់្រះរាជ្ក្រមរេខ្ នស/ររម/០៣៩៩/០១ ចុះនង ៃទី ០៨ ណខ្ មីនា ឆ្នា ំ ១៩៩៩ ដែលប្រកាស  
    រោយរក្បើជាផ្លវូការ នវូចាប់ធមមនុញ្ ញ សដីរី វិរសាធនរមមមាក្តា ១១ ១២ ១៣ ១៨ ២២ ២៤ ២៦ ២៨   ៣០ ៣៤ ៥១ ៩០ ៩១ ៩៣ នងិមាក្តាទំាងទាយននជ្ំរូរទី៨ ដ្េជ់្ំរូរទី១៤ ននរដ្ ាធមមនុញ្ ញ    ននក្រះរាជាណាចក្រមពជុា 

-  បានក្ទង់យេក់្រះរាជ្ក្រឹត្យរេខ្ នស/ររត្/១១៩៨/៧២ ចុះនង ៃទី ៣០ ណខ្ វិច ឆិកា ឆ្នា  ំ១៩៩៨  

    សដីរីការណត្ងតាងំ រាជ្រោា ភិបាេ ននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 

-  បានក្ទង់យេក់្រះរាជ្ក្រមរេខ្ ០២/នស/៩៤ ចុះនង ៃទី ២០ ណខ្ ររកោ ឆ្នា ំ ១៩៩៤ ណដ្េក្បកាសរោយ  

               រក្បើចាប់សដរីី ការររៀបចំ នងិការក្បក្រឹត្ដរៅននគ្ែៈរដ្ាមន្ដន ដ ី

-  បានក្ទង់យេក់្រះរាជ្ក្រមរេខ្ ០៦ នស ៩៤ ចុះនង ៃទី ២៦ ណខ្ ត្ុលា ឆ្នា ំ ១៩៩៤ ណដ្េក្បកាសរោយ  

    រក្បើចាប់សដីរីសហេរខន ដរិៈមន្ដន ដរីាជ្ការសីុវិេ ននក្រះរាជាណាចក្ររមពជុា 

-  បានក្ទង់យេក់្រះរាជ្ក្រមរេខ្ នស/ររម/១០៩៦/០៤ ចុះនង ៃទី ២៤ ណខ្ មររា ឆ្នា ំ ១៩៩៦  

    ណដ្េក្បកាសរោយរក្បើចាប់សដីរី ការបរង កើត្ក្រសួងយុត្ដិធម៌ 

-  បានក្ទង់យេក់្រះរាជ្ក្រឹត្យរេខ្ ជ្ស/ររត្/០៨៩៧/១៤៧ ចុះនង ៃទី ០៧ ណខ្ សីហា ឆ្នា ំ ១៩៩៧  

    សដីរីការណរសំរេួសមាសភាររាជ្រោា ភិបាេរមពជុា 

-  តាមរសចរដកី្កាបបងគទូំេរសាើសំុរី សរមដចនាយររដ្ាមន្ដន ដ ី នងិអំរីរដ្ ាមន្ដន ដកី្រសួងយុត្ដិធម៌ 
 

ព្បកាសយោ យព្បើ 

 ចាប់សដីរី ការរធវើវិរសាធនរមមមាក្តា ៥១ ននចាប់សដីរី សហេរខន ដរិៈមន្ដន ដរីាជ្ការសីុវិេ ណដ្េរដ្ាសភា

បានអនម័ុត្រៅនង ៃទី ១៧ ណខ្ សីហា ឆ្នា ំ១៩៩៩ នាសម័យក្បជ្ុំវិសាមញ្ញនតី្ិកាេទី២ ននរដ្ ាសភា នងិណដ្េក្រឹទធសភា

បានអនម័ុត្យេក់្សបតាម រេើទំរង់ នងិគ្ត្ិននចាប់រនះទំាងក្សុង រៅនង ៃទី ២០ ណខ្ សីហា ឆ្នា ំ ១៩៩៩ នាសម័យក្បជ្ុំ

វិសាមញ្ញ នតី្ិកាេទី១ រហើយណដ្េមានរសចរដទំីាងក្សុងដូ្ចត្រៅ ៖ 

 

នស/ររម/០៩៩៩/១១ 



សហការររៀបចំរោយអគ្គរេខាធិការោា នក្រមុក្បឹរារណំែទំរង់រដ្ ាបាេ  និង រមមវធីិរណំែទក្មង់រដ្ ាបាេ និង វមិជ្ឈការ (GTZ)-ចមលងខ្លឹមសារទំាងក្សុងតាមចាប់រដ្ើម 

ចាប់ 

សេរីី 

ការយធវើវិយោធនរមមមាព្ោ ៥១ 

ននចាប់សេីរីសហលរខនេរិៈមន្ដនេរីាជការសុីវលិ 

មាព្ោតត្មួ .- 

 មាក្តា ៥១ ននចាប់សដីរីសហេរខន ដរិៈមន្ដន ដរីាជ្ការសីុវិេ ក្ត្ូវរធវើវិរសាធនរមម ដូ្ចត្រៅ ៖ 
 

មាព្ោ ៥១ ថមី.- 

 រាងុររែីណដ្េមន្ដនដរីាជ្ការណាមាា រក់្បក្រឹត្ដបទរេ មើសក្រហ មទែឌ  រហើយក្ត្ូវបានក្រះរាជ្ោជាា សំររច 

រធវើការរោទក្បកាន ់ ក្រះរាជ្ោជាា ក្ត្ូវជ្ូនដំ្ែឹងអំរីការរោទក្បកាន់រនាះ រៅក្បធានសាា ប័នសាមីរាុងរយៈររេ ៧២ 

រម៉ាងយ៉៉ងយូរ។  

 របើមានការោប់ខ្លនួ ឬការឃាត្់ខ្លនួ ឬការឃំុខ្លនួជាបរណាដ ះោសនារេើមន្ដន ដរីាជ្ការណាមួយរនាះ ក្រះរាជ្

ោជាា  ឬរៅក្រមមានសមត្ារិច ចក្ត្ូវរាយការែ៍ជាបនាា ន់រៅក្បធានសាា ប័នសាមី។ 

 រាងុររែីណដ្េបទរេ មើសរនាះររើត្មានរាងុក្របខ្ែ័ឌននការបំររើការងារសាធារែៈ រដ្ ាក្ត្ូវការពារមន្ដនដី

រាជ្ការរនាះ តាមផ្លវូចាប់។ 

 រាជ្ធានភីាំររញ នង ៃទី ១៨ ណខ្ រញ្ញញ  ឆ្នា ំ ១៩៩៩ 

ព្រះហស្តយលខា  

នយរាត្េម សីហនុ 

បានបងគទូំេថ្វវ យ 

សូមទាយក្រះហសតរេខាក្រះមហារសត្យ  

នា ររដ្ឋមន្ដនេសីេីទ ី

ហត្ថយលខា 

ស  យេង 

 

 

 

 បានជ្ំរាបជ្ូន សរមដចនាយររដ្ាមន្ដន ដ ី

រដ្ ាមន្ដន ដកី្រសួងយុត្ដិធម៌ 

ហត្ថយលខា 

អ៊ុរ  វធុិន 

រេខ្ៈ ១៩៥ ច.េ 

រដ្ើមបីចមលងណចរ 

រាជ្ធានភីារំរញនង ៃទី ២២ ណខ្ រញ្ញញ  ឆ្នា ំ ១៩៩៩ 

អគ្គយលខាធិការរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

ហត្ថយលខា និង ព្ោ  

ណាឌី ោន ់

 

 

 

 

 

 

 


