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          ្រពះរាជ្រ�ត្យ 

    ស��ព� 

របូស�� បេច�កេទស ស�� ស�័� ន�ងឯកសណា� នម�ន�� 

ៃន្រកបខណ� ម�ន��បេច�កេទសជានខ់�ស ់ន�ង្រកបខណ� ម�ន��បេច�កេទសមធ្យម 

 

បើង 

្ពាករុណ្ពាភេសប�នេ្ពាករ�ថ នបះតន� ស�ះ�ុន� 

សមា�នូ�ិសតិសា�ស  រក�តបតនិយ  បប�ះរដះមសន  ពុេ�ិម� ធះ�ហា�ក្ស្ត 

បប�ះរ  ស�ូបហា�ភា�ស  ក�់�រឯកះររដកូរខសនន ិ សុ�ង�លា�  សិរន�កុលា� 

បប�ះ្ស�ពិះមសន  ្ពាប�្ក�ងក�់�សធិកត� 

 

− បា្រទង់ យងរដ �ធម�ាុ� �ៃា្រពះរជ្មរកក 

− បា្រទង់ យង្ រពះរ្្រកឹយ្ ាស/ររ/០៧០៤/១២៤ ជុពៃថ �រ ី១៥ ែ្ �ដ ឆា  ២០០៤ ស�រីី ករែរទ

តទះររដ� ភិបយ ៃា្រពះកជ្មរកក 

− បា្រទង់ យង្ រពះរ្មឹយ្ ០២/ាស/៩៤ ជុពៃថ �រ ី២០ ែ្ �ដ ឆា  ១៩៩៤ ែដយ្រកសឱកជ្រងស�រីី

ករឹរៀរជ ាិទករ្រ្ររ្�ឹ � ៃាគណៈរដ�ម�ា�ី 

− បា្រទង់ យង្ រពះរ្មឹយ្ ០៦/ាស/៩៤ ជុពៃថ �រ ី២៦ ែ្រលុ ឆា  ១៩៩៤ ែដយ្រកសឱកឹ្របជ្រងស�ី

រសីហយ�ា �ិៈម�ា�ះីរករសុីវ�យ ៃា្រពះកជ្មរកក 

− បា្រទង់ យង្ រពះរ្្រកឹយ្ ាស/ររ/០៦០២/១៥១ ជុពៃថ �រ ី០៩ ែ្ មិថុន ឆា  ២០០២ ស�ីរយី�ា �ិៈ

ឹដ់ែែ ៃា្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង 

− បា្រទង់ យង្ រពះរ្្រកឹយ្ ាស/ររ/០៦០២/១៥២ ជុពៃថ �រ ី០៩ ែ្ មិថុន ឆា  ២០០២ ស�រីយី�ា �ិៈ

ឹដ់ែែៃា្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសមធកម 

− តមឹសជ�ី្ រកសរទ�រយូឹសាបសុរសីឹម�ជន់រដ�ម�ា� ី ែដយបាករឯភររគីណៈរដ�ម�ា�ីាកទសម័់ ្ររុ

ឹរញអទ�នៃថ �រ ី០៦ ែ្ ឧសភ ឆា  ២០០៥  

នស/ រកត/ ០៥០៥/ ២៣០ 
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្រតាសប់ងា� ប ់
 

រំពូកេ� ១ 

កេក្ជ�តនិេូប� 

មា�្ត ១.− 

្រតវបារឹទ �បររូរស�� រឹជ �ឹរស ស�� ស័� ិ ាិទឯស� ាស្ររងសគយងម�ា�ីះរករ ្រ្ណ�ម�ា�ី

រឹជ �ឹរសកាង្រសង ាិទ្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសមធកម ែដយរឹ្មបកររឹ�តម្សសទ សា រ័ាននៃា្រព

ះកជ្មរកក។ 

មា�្ត ២.− 

ស�� ស័� ិ ាិទឯស� ាឹាព ស្ររងឹ ្រប្បសងឹ �ឹរយជូយរសមរធិរីុណក្រៃរណកីរិ រីធរីុណកករិ

ាិទរធិផី �តវករឹផ្ទង។ 

រំពូកេ� ២ 

រូកស�� កបេចកបេស 

មា�្ត ៣.− 

រូរស�� រឹជ �ឹរស្រតវបាណរងដូជរឹ� ៖ 

− រាះទរទ្ឹរប យម�ឹ ដ់រណ៌រសស្ររង្ រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង ាិទរណ៌្ បង

ស្ររង្ រ្ណ�ម�ា�រីឹជ �ឹរសមធកម 

− ររ្ទ្រែវទ ១ ភគ ២ ៃារឹ� ់ 

− ឹ�ជណជុ� យ រារូរ្រព វ�ស � កឈរឹយបរយ �័ទ �យម�ឹ ដ់្ជង្ររផ� ឈូ ែដយរា្រពហស� 

រសា។ ្រពហស�រីរខទឹយប ខទឹឆ�ទកាង្កទស័ទ � ខទស� កាងទជ្ ្រពហស�រីរឹរៀរខទឹ្កម 

ខទឹឆ�ទកាងដរទរ�្រឹ�ឹ្កម ឯខទស� កាងដុមូយ 

− ឹ�អមសទខទ្រព វ�ស � ក រានគមស់គ ូឹ�រីឹ យប្យនគាីមស់ង រា្ជងររ័�ឹ�ឹយប្ រសរ�មុ្

គា ករយូះទ្រយម។ 

 រូរស�� រឹជ �ឹរសឹាព ស្ររងដងឹ �ឹយបស័�ិស�  ស័�ិជុទឣវ ាិទដងឹ �ស័�ខិា សងឹ យបឣវរុរស ឬ

ឹយប្ រពនររសងនររៃាម�ា�ី្ រ្ណ�ម�ា�រីឹជ �ឹរសកាង្ រសង ាិទ្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសមធកម។ 

 រូរស�� រឹជ �ឹរសឹាព រារូរភរដូជឧរសម័រា �រ ី១។ 
 

រំពូកេ� ៣ 

ស�� ស័កនិ 

មា�្ត ៤.− 

 ស�� ស័�មិ�ា �ី្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង ាិទ្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសមធកម ្រតវណរងដូជរ

ឹ�៖ 
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ក- ្កកបខណ �មនន�កបេចកបេសសនបស់ 

 ១. អំព�ស័កនសិា��  

 ស័�សិ� រាៃផាម�ីរណៃ៌ររទចសង រជនរុរែរទឹដ់្ជងភ�ីវយ �ី្ រឹភរស�្ឹ�ា រីរែម រណរ៌ស 

ដងែ្�ទគា  ឹហប់ ឹ�រីឹ យបទទររីឹនព រារូរស�� រឹជ �ឹ រសរណរ៌ស ាិទឹ�រខីទឹយបរូរស�� រឹជ �ឹ រស 

រាឹែវរូរ្រពស ររណរ៌សមស់។ រនា រងមរា្ជងផ� ដូទមស់ែ្្រណរ៌សររ័�រុវ�ញាកទឋា។ ៃផ ា

ខទឹ្រៃា្ជងផ� ដូទឹាព រាែ្្រសរឹវញររ័�រុវ�ញរណ៌រស រីែ្្ស្ររងសគយងឋាា�រស័�ិម�ា�ី

រឹជ �ឹរសកាង្រសងឹ ដបមែ្្រិឹ សស  រីរែ្្ស្ររងសគយងឋាា�រស័�ិម�ា�រីឹជ �ឹរសកាង្រសងឹ ដបមែ្្ ាិទ 

មស់ ែ្្ស្ររងសគយងឋាា�រស័�មិ�ា �ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង។ 

 ខា រស័�ិស� ្រតវបាណរងដូជខទឹ្កម ៖ 

− បរឹ្កម    ្រែវទ ៦  សទងរែីម៉្រ 

− ររ្ទមុ្ករងែផ ាខទឹយប  ្រែវទ ៤.៤០  សទងរែីម៉្រ 

− រឹ� ់រីឹ យបដយងបរឹ្កម  ្រែវទ ១៣  សទងរែីម៉្រ 

 ២. អំព�ស័កនេុិងកឣទងំសងសង 

 ស័�ជុិទឣវរាៃផាម�រីណៃ៌ររទចសង រជនរុរែរទឹដ់្ជងភ�ីវយ �ិ្រឹភរស�្ឹ�ា ររីែម រណ៌

រសដងែ្�ទគា  ឹហប់ រារូរស�� រឹជ �ឹរសរណរ៌សឹ�រខីទមុ្ ។ រនា រងមរា្ជងផ� ដូទរណ ៌

រសមស់ ែ្្ ាិទរាែ្្រសរឹវញរណរ៌សឹ�ែផាខទឹយបភា រងកមស់ជឹហៀទខទមុ្ រែី្្ស្ររងសគយង 

ឋាា�រស័�ិម�ា�រីឹជ �ឹរសកាង្រសងឹដបមែ្្រិឹ សស  រីរស្ររងសគយងឋាា�រស័�មិ�ា �ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង

ឹដបមែ្្ ាិទមស់ ែ្្ស្ររងសគយងឋាា�រស័�ិម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង។ 

 ខា រស័�ិជុទឣវ ្រតវបាណរងដូជខទឹ្កម ៖ 

− រាះទក្រឹយែត្កម 

− រឹ� ់   ្រែវទ ៩  សទងរីែម៉្រ 

− ររ្ទ    ្រែវទ ៣.៨  សទងរីែម៉្រ 

៣. អំព�ស័កនិេុងៃដឣទងំសងសង 

សិ�ជុទៃដឣវរាៃផាម�ីរណៃ៌ររទចសង រជនរុរែរទឹដ់្ជងភ�ីវយ �ិ្រឹភរស�្ឹ�ា ដរងែម រណ៌

រស ាិទរា្ជងផ� ដូទរណ៌រសមស់ ែ្្ឹ�ខទឹយប ាិទក់ែផាជឹហៀទសទខទ។ ៃផ ាខទឹ្រៃា 

្ជងផ� ដូទឹាព រាែ្្រសរឹវញរណរ៌សឹ�ែផាខទឹយប ាិទែផ ាជឹហៀទទទសទខទ រែី្្ស្ររងសគយង

ឋាា�រស័�ិម្ាី �រឹជ �ឹរសកាង្រសងឹ ដបមែ្្រិឹ សស  ររីែ្្ស្ររងសគយងឋាា�រស័�ិម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង

្រសងឹដបមែ្្ ាិទមស់ ែ្្ស្ររងសគយងឋាា�រស័�ិម្ាី �រឹជ �ឹរសកាង្រសង។ ឹ�បរឹ្កមរទ�សងៃាស��

ជុទៃដឣវរាែ្្រសរឹវញរណរ៌សមស់ ែ្្។ 

ខា រៃាស័�ិជុទៃដឣវទទសទខទ ្រតបាណរងដូជខទឹ្កម ៖ 

− រាះទរសា្រកទ្រែវទ 
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− រឹ� ់  ្រែវទ ៣២  សទងរីែម៉្រ 

− ររ្ទ   ្រែវទ ៩  សទងរីែម៉្រ 

រូរស័�ិស�   ស័�ិជុទឣវ  ស័�ិជុទៃដឣវទទសទខទស្ររងម�ា� ី៖ 

− ឋាា�រស័�ិម្ាី �រឹជ �ឹរសកាង្រសងឹ ដបមែ្្រិឹ សស រាដូជាកទឧរសមរ័ា �រ ី២ 

− ឋាា�រស័�ិម្ាី �រឹជ �ឹរសកាង្រសងឹ ដបមែ្្ រាដូជឧរសមរា័ �រី ៣ 

− ឋាា�រស័�ិម្ាី �រឹជ �ឹរសកាង្រសង រាដូជាកទឧរសមរ័ា �រ ី៤ ៃា្រពះរ្្រកឹាព។ 

   ឹដ់ែែ ស័�ិស�  ស័�ិជុទឣវ ាិទស័�ិជុទៃដឣវទទសទខទស្ររងនររ រារហដូជខទ

ឹ្កមឹាព ៖ 

− ជឹពពស័�ិស�  ឣជរារហ ៨០% ៨៥% ៩០% ៃារហស័�សិ� ររសងរុរសឣ្ស័់ ឹយប

រាររសងនររ 

− ជឹពពជុទឣវ រារហររទ្ ៣ សទងរែីម៉្រ ឹ� ៣.៥ សទងរីែម៉្រ ឣ្ស័់ ឹយប

មរសងររសងនររ 

− ជឹពពស័�ិជុទៃដឣវ ឣជរារហររ្ទឹស�បា្ទ ៧០% ឹ� ៧៥% ៃារហររទ្

ស័�ិជុទៃដឣវរុរស ឣ្ស័់ ឹយបរាររសងនររ។  

 ៤. អំព�ស័កនសិ� សបេើឣស្មា�ក�មនន�្កកបខណ �មនន�កបេចកបេសសនបស់ 

 ស័�ខិា សងឹយបឣវស្ររងម�ា�ី្ រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង រាះទរទ្ឹរប ាិទរយូះទ្រយម 

រសង ៧.៥ សទងរីែម៉្រ ររ្ទ ៤.៥ សទងរីែម៉្ រ។ ែផ ាខទាកទរារូរស�� រជ �ឹរសរណរ៌ស រនា រងម

រា្ជងផ� ដូទរណរ៌សមស់ ររ័�អមផទ។ ែផ ាខទឹ្កមរាែ្្រសរឹវញររ័�អមរណរ៌ស  រែី្្ស្ររង

សគយងឋាា�រស័�ិម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសងឹដបមែ្្រិឹសស  រីរែ្្ស្ររងសគយងឋាា�រស័�មិ�ា �ីរឹជ �ឹរស

កាង្រសងឹ ដបមែ្្  ាិទមស់ ែ្្ស្ររងសគយងឋាា�រស័�ិម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង។ 

  ស័�ិខា សងឹ យបឣវឹាព ស្ររងខា សងឹ យបឣវឹ�ឹរយរឹរញកររ។ ស�ិឹាព៏ស្ររងខា សង្ រពន

នររ ាកទឯស� ា្រៃរណីែដរ។ 

 រូរគាូរស័�ិឹ យបឣវ ាិទឹយប្ រពនស្ររងម�ា�ី្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង ដូជរាាកទ 

 ឧរសមរ័ា �រ ី៥ ៃា្រពះរ្្រកឹាព។ 

ប- ្កកបខណ �មនន�កបេចកបេស�ធ្� 

ស�� ស័�សិ្ររងម�ា�ី្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសមធកម រាស� ារូរភរ ាិទរាករណរងែរទែជ 

ឹ�តម្រឹភរឋាា�រស័�ិដូជស�� ស័�មិ�ា �ីរឹជ �ឹរសកាង្រសងែដរ រ៉ុែា �្ ុសគា ្រទងស�� ស័�ិ្ រ្ណ�ម�ា�ី

រឹជ �ឹរសមធកមរារណ៌្បង។ 

រូរស�� ស័�ិស�  ស័�ិជុទឣវ ស័�ិជុទៃដឣវស្ររង ៖ 

− ឋាា�រសិ័�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសមធកមឹដបមែ្្រិឹសស រាដូជាកទឧរសមរ័ា �រ ី៦ 

− ឋាា�រស័ិ�ម�ា�រីឹជ �ឹរសមធកមឹដបមែ្្ រាដូជឧរសមរ័ា �រ ី៧ 



សហករឹរៀរជឹដ់អគ�ឹ យខធិករដ� ាៃា្កម្រ្្សោែណរ្មទងរដ �បយ ាិទម�វ�ធីែណរ្មទងរដ �បយ ាិទវ�មរ្ករ (GIZ)-ជម�ទ្�្មសរទទ្សកទតមជ្រងឹដបម 

 

− ឋាា�រស័ិ�ម�ា�រីឹជ �ឹរសមធកម រាដូជឧរសមរ័ា �រ ី៨ ៃា្រពះរ្្រកឹាព។ 
 

រំពូកេ� ៤ 

្កបេឯកសណ ន និងវរប្កើ្ភស 

មា�្ត ៥.− 

្រឹភរឯស� ាស្ររងម�ា�ី្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសង ាិទ្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសមធកម

្រតវបាណរងដូជខទឹ្កម ៖ 

ក- ឯកសណ ននផ�វរ 

 ១. េំបពាកុរស 

  ឣវុដរណ៌ស ្រទង ៃដែវទ ករងះទឣវធ រារាាពឹយបស� ស្ររងដងស័�ិ ាិទគ� ាែឆ្ាទ។ ឣវ

ឹាពរាឹហឹ�៉ជាសារសា គឺឹ�ឹ�៉ខទឹយបរីរឹដររទ�រង  រាគ្មរះទរសា្រកទ្រែវទរាែគមះទមូយ ឹហ

ប៉វខទឹ្កមរីរឹដររទ�រង រាគ្មរះទរសា្រកទ្រែវទរាែគមះទមូយ ឹហប់ ឹ�ឹយបគ្មរឹហឹ�៉ទទ

រសាឹនព រាឹែវរូរ្រពស ររណ៌រស ឬរណ៌្ បងឹ�តម្រ្ណ�។ ឣវុដរណ៌ឹ ាព រាឹែវរូរ

្រពស រជាសា ៧ រណ៌រស ឬ រណ៌្ បងឹ�តម្រ្ណ�។ 

  ឹខកគីឹរបទែវទ ែស្ឹរបទង�កររណ៌ឹ�� ជទែ្្ ាិទ្សមឹរបទរណ៌ឹ�� ។ 

 ២. េំបពារន 

 ឣវរីរះទរណស៌ ឹដ់ឹ្របសជង្រងដូជឈុរឣវររសងរុរស តទ ៃដែវទ ្រ្មែភាឹគយៃដ

គ� ាែឆ្ាទ។ រិរឹែវមុ្ ដងឹែវរូរ្រពស រជាសា ៥ រណរ៌ស ឬ រណ៌្ បងឹ�តម្រ្ណ�។ ជុទ

ឣវរាស័� ិ ឹយបស� រារាាពស្ររងដងស័�ិ  គ� ាឹហឹ�៉។ 

 សររងែក់ រណក៌គ ីរាស្មកទឹយបែភាឹគយៃាស�ទឹរបទ ្រែវទ ១០ ១៥ សទងរីែម៉្រ អាុឹលម 

ឹ�តមរា ាិទមរសងររសងនររ។ 

 ែស្ឹរបទង�ករមុ្ ង�ករឹ្ក់ រាែទ រណស៌ស្ររងឹ រយ្រ្ រណ៌ឹ�� ស្ររងឹ រយល� ជ។ រូរ

គាូរស� ាផ�តវករស្ររងរុរស ាិទ�ស� ី ៃា្រ្ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្ រសង ាិទ ម�ា�ី្រ្ណ�ម�ា� ី

រឹជ �ឹរសមធកម រាគរូដូជាកទឧរសមរ័ា �រ ី៩ ៃា្រពះរ្្រកឹាព។ 

ប- ឯកសណ ន្កៃពខ�សតិ 

 ១. េំបពាកុរស 

− ឣវុដរណ៌ស ្រទង ៃដែវទករងះទឣវធ រារាាពឹយបស� ស្ររងដងស័�ិ ាិទគ� ាែឆ្ាទឣវឹាព 

រាឹហឹ�៉ជាសា៤ គឺឹហឹ�៉ខទឹយបរីរឹដររទ�រង រាគ្មរះទរសា្រកទ្រែវទរាែគមះទមូយ 

ឹហឹ�៉ខទឹ្កមរីរឹដររទ�រង រាគ្មរះទរសា្រកទ្រែវទរាែគមមូយ ឹហប់ ឹ�ឹយបគ្មរឹហ

ឹ�៉ទទរសាឹាព រាឹែវរូរស ររណរ៌ស ឬរណ៌្បងឹ �តម្រ្ណ�  

− ឣវុដរណ៌សឹាព រាឹែវរូរ្រពស រជាសា ៧ រណរ៌ស ឬរណ៌្បងឹ �តម្រ្ណ�  

− សររងផមសទជទ្ិា រណត៌មៃថ � 



សហករឹរៀរជឹដ់អគ�ឹ យខធិករដ� ាៃា្កម្រ្្សោែណរ្មទងរដ �បយ ាិទម�វ�ធីែណរ្មទងរដ �បយ ាិទវ�មរ្ករ (GIZ)-ជម�ទ្�្មសរទទ្សកទតមជ្រងឹដបម 

 

− ែស្ឹរបទង�កររណ៌ឹ ��  ្�ី រាជទែ្្ ឹ្សមឹរបទរណ៌ឹ �� ដយង្យរទ�ទង។ 

 ២. េំបពាមសន� 

− ឣវរីរះទរណស៌ រាមូយ ៃដែវទ រូរ្ាទរា�ិជ ឹ�ជុទឣវរាស័� ិ ាិទរាឹែវរឹ�� រ ៣ រូរ

្រពស ររណរ៌ស ឬ រណ៌្ បងឹ �តម្រ្ណ�  

− សររងផមសទជទ្ិា រណត៌មៃថ � 

− ពន្រតមរណស៌ររង ឬ ពន្ររណស៌ុីាសា តមរធីកីរណរង 

− ឹ�ឹយប្រពនែផាខទឹឆ�ទៃាឹដបម្រតទ រាស័�ិខា សងសគយងឋាា�រស័�ិម�ា�រីឹជ �ឹរសកាង្រសង 

ឬ មធកម 

− ែស្ង�ករមុ្ ង�ករឹ្ក់ រណស៌ស្ររងឹ រយ្រ្ រណ៌ឹ �� ស្ររងឹ រយល� ជ 

− ករូរ់សរៃដរណ៌ស ឬ រណ៌ឹ��  (មិាឱកសរ ់ឹរ) ្សរតមករឹ្របែស្ឹរបទរណស៌ ឬរណ៌ឹ�� ។ 

 រូរគាូរឯស� ា្រៃរណកីរសិ្ររងរុរស ាិទ�ស� ី ៃា្រ្ណ�ម�ា�រីឹជ �ឹរសកាង្រសង រាគរូដូជ

ាកទឧរសមរ័ា �រ ី១០។ 

មា�្ត ៦.− 

 ករឹ្រប្បសងឯស� ាស្ររងម�ា�រីឹជ �ឹរសកាង្រសង ាិទម�ា�ីរឹជ �ឹរសមធកម ្រតវបាណរងដូជ

ខទឹ្កម ៖ 

− ឯស� ាផ�តវករស្ររងឹ ្រប្ បសងាកទឱកសរិវរុណក្រៃរណីករ ិាិទរិធកិរឹផ្ទ។ 

− ជឹពពឯស� ា្រៃរណកីរសិ្ររងឹ ្រប្ បសងាកទរិវរណុក្រៃរណី ាិទសសនែដយ្រររ�ឹ ធ�ប

ឹែបទឹ�ាកទ្រពររមះរវទ ាកទវរ�ឣះម ឬែា�ទឹផ្ទង ្រតវបាណរងឱកឹ្របឯស� ាឹាពែរ

ម�ា�ី្ រ្័ណ�ម�ា�ីរឹជ �ឹរសកាង្រសងឹ ដបមែ្្រិឹសស។ 

រំពូកេ� ៥ 

រកកកំខតឯកសណ ន នងិស�� ស័កនិ 

មា�្ត ៧.− 

 ្រតវបាផ�យងរូាដយងម�ា�ីរា ងងាូវឯស� ាផ�តវករមស់ ស្ររង ាិទឯស� ា្រៃរណកីរមិស់

ស្ររង ្រមទទស�� ស័� ិ ាិទសរា រៈឹផ្ទងឹរៀរ ដូជបាណរងរុាកទ្រពះរ្្រកឹាពស្ររងរ់ៈឹរយរី

ឆា ម�ទ។ 

រំពូកេ� ៦ 

អសា�នក្ជ�តន ិ

មា�្ត ៨.− 

រររ្��រិ�ទទំ់ែដយផាក់ ា្ទ្រពះរ្្រក ្រតវរុកាិះរណណ។ 

  



សហករឹរៀរជឹដ់អគ�ឹ យខធិករដ� ាៃា្កម្រ្្សោែណរ្មទងរដ �បយ ាិទម�វ�ធីែណរ្មទងរដ �បយ ាិទវ�មរ្ករ (GIZ)-ជម�ទ្�្មសរទទ្សកទតមជ្រងឹដបម 

 

មា�្ត ៩.− 

សឹម�ជន់រដ�ម�ា�ីៃាះររដ� ភិបយមរកក ្រតវររសយអាុវរ�្ រពះរ្្រកឹាព ចរងតទរៃីថ �

ំ់្រពហសហឹ យខឹាពរឹ�។ 

ឹធ�បឹ �្រពររមះរវទ ះរជាីភាឹរញ ៃថ �រ ី២៩ ែ្ ឧសភ ឆា  ២០០៥ 

្ពាះសនបេស និង ្ពាះរេជផករ 

 

នបះតន� ស�ះ�ុន� 

ររយ ០៥០៥.២៤៥ 

បា់ឹសជ�ី្ កររទ�រយូទ� ់្រពមហ្្រ 

ៃា្រពះកជ្មរកក សមូំ់្រពហស�ឹ យខ 

ករដ�មនន� 

  ះត�បេស 

   ះ៊ុន ែសន 

 

ឹយ្ ២១០ ជ.យ 

បដើ�្�េ�ផងែេក 

ះរជាីភាឹរញ ៃថ �រ ី០៣ ែ្ មិថុន ឆា  ២០០៥ 

អគ�បេសធវិរះរររ ិភេ 

 

 

ណ� តន 

 


