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្រពះរាជ្រ�ត្យ 

ស��ព� 

្រ�កប់ំណាច្់រសាវ្រជាវរបសស់មាជិកបណ� �តសភា ន�ងម�ន��្រសាវ្រជាវ 

ៃនរាជបណ� �តសភាកម�ុជា 
 

េយ�ង 

្រពះករណុា្រពះបាទសេម�ច្រពះបរមរាថ នេរាត�ម ស�ហមនុ� 

សមានភមូ�ជា�សាសនា រកតូខ��យា េខមរារដ�រា�ស� ពទុ���នា� ធរាមហាក្ស្រត 

េខមរាជនា សមេូហាភាស កម�ុជឯករាជរដ�បរូណសន�� សភុមង�លា ស�រ��បលុា 

េខមរា្រស�ព�រា�ស� ្រពះេ�្រក�ងកម�ុជាធ�ប� 
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− បា�ន្រទងយ់ល់រដ�ធម�នុ� �ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ  

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះៃថ �ទ ី១៥ ែខ កក�ដ ឆា�� ំ ២០០៤ ស�ពីីកា�រ

ែតងតា�ងំរជរដ� ភបិា�ល ៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

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

ស�ពីីកា�រេរៀបចំ និងកា�រ្រប្រពឹត�េ�ៃនគណៈរដ�ម�ន�ី 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៩ ចុះៃថ �ទ ី២៤ ែខ មករ ឆា�� ១ំ៩៩៦ ែដល្របកា�សឲ 

េ្រប�ច្បោប់ស�ពីកីា�របេង ��តទសី�ីកា�រគណៈរដ�ម�ន�ី 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/១២០១/៤៥០ ចុះៃថ �ទ ី ០១ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ២០០១ ស�ពីីេបៀវត្ស

មូលដ� ន និង្របា�ក់បន� ប់បន្សៃំនេបៀវត្សម�ន�ីរជកា�រ 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/១២៩៩/២២០ ចុះៃថ �ទ ី២៧ ែខ ធ�� ឆា�� ំ ១៩៩៩ ស�ពីីកា�របេង ��ត 

រជបណ� ិតសភា�កម��ជ 

− បា�ន្រទងយ់ល់្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/០៣០៥/១១១ ចុះៃថ �ទ ី០៤ ែខ មីន ឆា�� ំ ២០០៥ ស�ពីកីា�រែក 

ស្រម�ល្រពះរជ្រកឹត្យេលខ នស/រកត/១២៩៩/២២០ ចុះៃថ �ទ ី ២៧ ែខ ធ�� ឆា��  ំ ១៩៩៩ ស�ពីកីា�របេង ��ត 

រជបណ� ិតសភា�កម��ជ 

− បា�ន្រទងយ់ល់េសចក�ី្រកា�បបង��ទំូលថ� យរបស់សេម�ចនយករដ�ម�ន�ីៃនរជរដ� ភិបា�លកម��ជ 

នស/រកត/០៧០៧/៣១០ 



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 

 

 

្រតាសប់ងា� ប ់

មា�្រតា� ១.−  

្រពះរជ្រកឹត្យេនះមា�នេគា�លេ�កំណត់្របា�ក់បំណច់្រសា�វ្រជវ្របចា�ែំខរបសស់មា�ជិកបណ�តិសភា� និងម�ន�ី្រសា�វ 

្រជវ ែដលបំេពញមុខងរ្រសា�វ្រជវេ�រជបណ�តិសភា�កម��ជ។ 

មា�្រតា� ២.−  

្របា�ក់បំណច់្រសា�វ្រជវ្របចា�ែំខរបស់សមា�ជិកបណ� ិតសភា�្រត�វបា�នកំណត់ដូចខាងេ្រកា�មៈ  

ក- សមា�ជិកេពញសទិ� ិទទលួបា�ន្របា�ក់បំណច់ចំនួន ២ ១០០ ០០០ េរៀល  

ខ- សមា�ជិកប្រម�ង ទទួលបា�ន្របា�ក់បំណច់ចំនួន ១ ៤០០ ០០០ េរៀល។ 

មា�្រតា� ៣.−  

្របា�ក់បំណច់្រសា�វ្រជវ្របចា�ែំខ្រត�វបា�នផ�លជ់ូនម�ន�ីែដលបំេពញមខុងរ្រសា�វ្រជវ េហ�យែដលមា�នស�� ប័្រត 

ចា�ប់ពបីរ��� ប័្រតជន់ខ�ស់េឡ�ងេ�។ 

្របា�ក់បំណច់េនះ្រត�វបា�នផ�លេ់�តា�មក្រមតិស�� ប័្រត និងអតីតភា�ពស�� ប័្រតជ ៥ ក្រមិតដូចខាងេ្រកា�មៈ 

ក-ម�ន�្ីរសា�វ្រជវែដលមា�នបរ��� ប្័រតជនខ់�ស ់

− ក្រមិត១ - អតតីភា�ពចា�បព់ ី១២ ឆា�� ំេឡ�ងេ� ទទួលបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៩៧៦ ០០០ េរៀល 

− ក្រមិត២ - អតតីភា�ពចា�បព់ ី៩ ឆា�� ំ ដល ់១២ ឆា�� ំ ទទួលបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៨៤៨ ៧០០ េរៀល 

− ក្រមិត៣ - អតីតភា�ពចា�បព់ ី៦ ឆា�� ំ ដល់ ៩ ឆា�� ំ ទទលួបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៧៣៨ ០០០ េរៀល 

− ក្រមិត៤ - អតីតភា�ពចា�បព់ ី៣ ឆា�� ំ ដល់ ៦ ឆា�� ំ ទទលួបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៦៤១ ៧០០ េរៀល 

− ក្រមិត៥ - អតតីភា�ពេ្រកា�ម ៣ ឆា�� ំ ទទួលបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៥៥៨ ០០០ េរៀល។ 

ខ-ម�ន�្ីរសា�វ្រជវែដលមា�នបរ��� ប្័រតថ� កប់ណ�តិ 

− ក្រមិត១ - អតតីភា�ពចា�បព់ ី៩ ឆា�� ំេឡ�ងេ� ទទលួបា�ន្របា�ក់បណំច់ ១ ១៣៣ ៥០០ េរៀល 

− ក្រមិត២ - អតតីភា�ពចា�បព់ ី៧ ឆា�� ំ ដល់ ៩ ឆា�� ំ ទទលួបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៩៨៥ ៦០០ េរៀល 

− ក្រមិត៣ - អតីតភា�ពចា�បព់ ី៥ ឆា�� ំ ដល់ ៧ ឆា�� ំ ទទួលបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៨៥៧ ០០០ េរៀល 

− ក្រមិត៤ - អតីតភា�ពចា�បព់ ី៣ ឆា�� ំ ដល់ ៥ ឆា�� ំ ទទួលបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៧៤៥ ២០០ េរៀល 

− ក្រមិត៥ - អតតីភា�ពេ្រកា�ម ៣ ឆា�� ំ ទទួលបា�ន្របា�ក់បំណច់ ៦៤៨ ០០០ េរៀល។ 

មា�្រតា� ៤.− 

 កា�រអនុវត�្របា�ក់បំណច់្រសា�វ្រជវ ្រត�វកំណត់េដយបទប្ប��ត�ិេដយែឡកស�ពីីលក�ន �ិកៈសមា�ជិកបណ� ិតសភា� 

និងលក�ន �ិកៈម�ន�ី្រសា�វ្រជវៃនរជបណ� ិតសភា�កម��ជ។ 

មា�្រតា� ៥.− 

 កា�រែកែ្រប្របា�ក់បំណច់្រសា�វ្រជវរបសស់មា�ជិកបណ�តិសភា� និងម�ន�ី្រសា�វ្រជវៃនរជបណ�តិសភា�កម��ជ្រត�វេធ�� 

េឡ�ងេដយអន្រកឹត្យ។ 

 



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� ៦.− 

 សមា�ជិកបណ� ិតសភា� និងម�ន�ី្រសា�វ្រជវែដលមា�នមុខងរេ្រច�ន ្រត�វទទលួបា�ន្របា�ក់បំណច់ែតមយួប៉ុេណ� ះ។ 

មា�្រតា� ៧.− 

 បទប្ប��ត�ិទំា�ងឡយណែដលផ��យនឹងអនុ្រកឹត្យេនះ ្រត�វទុកជនិរករណ៍។ 

មា�្រតា� ៨.− 

 ្របា�ក់បំណច់្រសា�វ្រជវរបស់សមា�ជិកបណ�តិសភា� និងម�ន�ី្រសា�វ្រជវ ្រត�វអនុវត�ចា�បព់ៃីថ �ទ ី០១ ែខ កក�ដ ឆា��  ំ

២០០៧។ 

មា�្រតា� ៩.− 

 សេម�ចនយករដ�ម�ន�ីៃនរជរដ� ភិបា�លកម��ជ ្រត�វទទលួបន��កអនុវត�អនុ្រកឹត្យេនះចា�ប់ពៃីថ �ឡយ្រពះហស� 

េលខាតេ�។ 

 

  
 

 

 

 

 

  
េលខៈ ៣២១ ច.ល 

េដ�ម្បីចម�ងែចក 

រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី៣០ ែខ កក�ដ  ឆា�� ំ ២០០៧ 

អគ�េលខាធកិា�ររងរជរដ� ភិបា�ល 

 

ឃុន ជិនេកន 

 

 

្រពះហស�េលខា និង្រពះរជល��ករ 

    នេរត�ម សីហមុនី 

 

 

 

 

 

 

 

ពរល. ០៧០៧.៣៣៣ 

 

េធ��េ�្រពះបរមរជវងំ រជធា�នីភ�ំេពញ ៃថ �ទ ី២៧ ែខ កក�ដ  ឆា�� ំ ២០០៧ 

 


