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         ធរណរដ្ឋ្របជមនតិកមពុជ 
ឯក ជយ សន្តិភព េសរភីព សភុមងគល 

្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 
េលខៈ៧៣ ស រ ច 

េសចក្តីសេំរច 
ស្តពីីេពលេម៉ងេធ្វើករ និង េពលឈប់សំ ករបស ់

កមម ភិបល បុគគលកិ កមមករ 
-បនេឃើញអងគករចត់ ងំ និង សកមមភព របស់្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 

 ្របកសផ យ ម្រកឹតយេលខ ០៣ ្រក ចុះៃថងទី ១០-០២-៨២ ៃន ្រកុម្របឹក រដ្ឋ 

-អនុេ ម មសំណូមពរ របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ 
 

្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី សេំរច 
I-េថរៈេវ េធ្វើករៈ 
 ១-កនុង្រកសួងមនទីរ សហ្រគសរដ្ឋ េថរៈេវ េធ្វើករេពញេលញ ៃនកមម ភបិល បុគគលិក កមមករទងំ 

ពីរេភទ គឺ ្របបីំេម៉ង “៨េម៉ង” កនុងមយួៃថង។ 

 ក-ចំេពះ្រកសួង មនទីរ “រដ្ឋបល” ពីមជឈមឹរហូតដល់្រកុង និង េខត្តៈ 

   -្រពឹក ពីេម៉ង្របពីំ “៧” ដល់េម៉ង ដបម់យួនិង មសិបនទី “១១.៣០”។ 

   - ង ច ពីេម៉ង ដបប់នួ “១៤” ដល់េម៉ង ដប្់របពីំរនិង មសិបនទី “១៧.៣០”។ 

 ខ-ចំេពះសហ្រគស េ ងច្រក គរលកដូ់រ ែដលេនចំណុះ្រកសួងមជឈមឹ ឬ ចំណុះ្រកុង និងេខត្ត 

រេបៀបែចកេពលេវ េធ្វើករ ្រតូវកំរតិេ យ្រកសួង ្រកុង និងេខត្ត ែដល្រគប្់រគងសំ បក់ែន្លងេធ្វើករេផ ងៗ 

ម្របេភទៃនសកមមភព និងរេបៀបេរៀបចំរបស់ខ្លួន។ 

 ២-កនុងករណីពិេសស ែដលត្រមូវេ យកមម ភបិល បុគគលិក កមមករ េធ្វើករខុសពីេម៉ងកំណត ់

ដូចខងេលើ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ ទងំអស់េនះ្រតូវបនឈបសំ់ កេនៃថងបនទ ប ់ េដើមបទូីទតេ់សមើគន  

នឹងេពលសំ កែដលបន កខ់ន។ កនុងករណីែដលករឈបសំ់ ក ទូទតម់និ ចេធ្វើបនកមម ភបិល 

បុគគលិក កមមករ នឹង្រតូវបន្របកប់ែនថម មអ្រ  ែដលតំេលើងមយួរយភគរយ “១០០%” េលើកំរតិ្របក់

បំ ច្់របចជីំវភព្របចៃំថង។ 
 

II-ករឈប់សំ ក្របចសំប្ត ហៈ៍  
១-កនុងមយួសប្ត ហ៍ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ ្រតូវបនសំ កមយួៃថងេ យមន្របកបំ់ ច ់

្របចជីំវភព។ មធមម  ៃថងឈបសំ់ កេនះ គឺ ៃថង ទិតយ ។  

កនុងករណីេធ្វើផលិតកមម ត្រមូវេ យេធ្វើករៃថង ទិតយ ៃថងឈបសំ់ ក្របចសំប្ត ហ៍ នឹងកំណត ់ៃថង

មយួកនុងសប្ត ហ៍េនះ។ 

កនុងករណីពិេសស េបើៃថងឈបសំ់ កេនះមនិ ចអនុវត្តនប៍នកនុងសប្ត ហ៍េនះេទេនះ កមម ភបិល 

បុគគលិក កមមករ នឹង្រតូវបន្របកប់ែនថម មអ្រ ែដលតំេលើងមយួរយភគរយ “១០០%” េលើកំរតិ្របក់

បំ ច្់របចជីំវភព្របចៃំថង។ 
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២-្រកសួង មនទីរ េខត្ត ្រកុង ចកំណតេ់ យអងគភពទងំ យដូចខងេ្រកមេនះឈបសំ់ ក្របច ំ

សប្ត ហ៍ េ្រកពីៃថង ទិតយ។ 

 -ស ្ឋ គរ េភជនីយ ្ឋ ន 

 -មនទីរេពទយ ឱសថល័យ ឱសថ ថ ន 

 - រពតម៌ន េឃសនករ និង ទស នីយភព រមនទីរ និង ពិពរណ៍ 

 -សហ្រគសដឹកជញជូ នេជើងេគក ទឹក កស 

 -្រកុមហុ៊នអគគីសនី  ,   រ ្ឋ ករទឹក 

 -េ ងច្រកននែដលផលិតជបរ់ហូត ។ល។ 
 

III-ៃថងឈប់បុណយ ែដល្រតូវមន្របក់បំ ច់្របចជំីវភពៈ 
 

១-ៃថងឈបបុ់ណយ ែដលមន្របកបំ់ ច្់របចជីំវភពគឺៈ 

 -បុណយជតិ ៧ មក  គឺៃថងទី ៦, ៧ មក ......ពីរៃថង “២ៃថង” 

 -បុណយចូលឆន  ំគឺ ៃថងទី ១៣,១៤ និង១៥ េម ......បីៃថង “៣ៃថង” 

 -បុណយជយ័ជំនៈ ១៧ េម ......មយួៃថង “១ៃថង” 

 -បុណយទិ ពលកមមអន្តរជតិ គឺ ៃថងទី ១ ឧសភ......មយួៃថង “១ៃថង” 

 -បុណយេគរពវញិញ ណកខន័ធ គឺៃថងទី ែខ ច ់ែខភ្រទបទ ែផនកចនទគតិ  

“ភជុបិំណ្ឌ ”..........................................................មយួៃថង “១ៃថង” 

 ចំេពះកងទព័ េគ ចេរៀបចំពិធីបុណយរលឹំកកំេណើ តកងទព័ េនៃថងទី ១៩ ែខ មថុិន។ 
 

២-ៃថងបុណយែដល្រតូវឈបម់ន្របកបំ់ ច្់របចជីំវភពទងំ យខងេលើេនះ មនិ្រតូវគិតេដើមប ី

ផ្ត ចេ់ពលឈបសំ់ ក្របចឆំន មំន្របកបំ់ ចេ់នះេទ។ េបើចបំច្់រតូវេធ្វើករកនុងេពលៃថងបុណយ គឺ ្រតូវបន 

ឈបសំ់ កទូទតេ់នៃថងបនទ បេ់បើកនុងករណីែដលមនិ ចគិតគូរ ទូទតប់ន កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ 

ទងំេនះ្រតូវបន្របកប់ែនថម មអ្រ តំេលើង មយួរយភគរយ “១០០%” េលើកំរតិ្របកបំ់ ច្់របច ំ

ជីវភព្របចៃំថង។ 
 

IV -ករឈប់សំ ក្របចឆំន េំ យមន្របក់ បំ ច់្របចជំីវភពៈ 
  

១-កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ ទងំអស់ ្រតូវមនសិទធិឈបសំ់ ក្របចឆំន  ំមន្របកបំ់ ច្់របច ំ

ជីវភព ចំនួន ដប្់របៃំថង “១៥ៃថង” កនុងមយួឆន  ំេ្រកយពីបនបំេរ ើ្រកសួងបនមយួឆន រំចួមក។ 

េ្រកយពីបនបញចបក់មមវធិីសិក កនុងឆន និំមយួៗ ្រគូបេ្រង ន និង ្រ ្ត ចរយ្រតូវបនឈបសំ់ ក

ចំនួន ពីរែខ “២ ែខ”។ 
  

២-ករឈបសំ់ ក្របចឆំន  ំ ដូចបនកំណតខ់ងេលើ មនិ្រតូវគិតករឈបសំ់ កេ យប ្ត លមកពី 

ជមងែឺដលមនរយៈេពលតិចជងបីែខកនុង ១ឆន  ំ ឬករឈបសំ់ កែដលបនកំណតរ់ចួេហើយ ៃន្រស្តីឆ្លងទេន្ល 

ជកមម ភបិល បុគគលិក កមមករ រដ្ឋេនះេទ។ 
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V -ករឈប់សំ កពិេសស 
 កមម ភបិល បុគគលិក កមមកររដ្ឋ ែដលបនឈបសំ់ ក្របចឆំន រំចួេហើយែតេនមន ករណីផទ ល់ខ្លួន 

ដូចជ ្ល បឪ់ពុក ម្ត យ ្របពនធ ប្តី កូន និងេរៀបមងគលករកូន ឬ មខី្លួនផទ ល់ ចនឹងេសនើសំុឈបសំ់ ក 

ពិេសស ែដលកំណតដូ់ចខងេ្រកមេនះ 

 ១-ពី ១ ៃថង ដល់ ៣ៃថង ្រតូវមនករយល់្រពមពី្របធន ឬអនុ្របធន នយក ្ឋ ន ឬ មុខងរ

្រប ក្់របែហលពី្របធននិង អនុ្របធន មនទីរ ្រកុង ឬ េខត្ត ឬ មុខងរ្រប ក្់របែហលពី្របធន និង 

អនុ្របធនគណៈកមម ធិករ្របជជនបដិវត្តន្៍រសុក។ 

 ២-ពី ៤ ៃថង ដល់ ៧ៃថង្រតូវមនករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី ឬ អនុរដ្ឋម្រន្តីឬ ថន ក្់រប ក្់របែហល 

ពី្របធន ឬ អនុ្របធន ៃនគណៈកមម ធិករ្របជជនបដិវត្តៃន ្រកុង និង េខត្ត។ 
 

VI -ករអនុវត្តន ៍
១-េសចក្តីសំេរចេនះមន ្របសិទធិភពអនុវត្តនច៍បពី់ៃថងចុះហតថេលខេនះតេទ េដើមបជំីនួសបទបញជ  

េលើកមុន។ 

រដ្ឋម្រន្តី និង ្របធនមនទីរ្រគប្់រកសួង ្រគបគ់ណៈកមម ធិករ្របជជនបដិវត្តន ៍ ្រកុង និង េខត្ត ្រតូវ

ទទួលភរៈេរៀងៗខ្លួន េដើមបអីនុវត្តន៍ ម េសចក្តីសំេរចេនះ។ 

២-រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួង ែផនករ មនភរៈទទួលខុស្រតូវកនុងករែណន ំ និង ្រតួតពិនិតយ ករអនុវត្តន ៍ 

េសចក្តីសំេរចេនះ េន្រគប្់រកសួង មនទីរ ្រគប្់រកុង និងេខត្ត។ 

ភនេំពញ ៃថងទី ១៤ ែខ ឧសភ ឆន  ំ១៩៨២ 

     ជ- ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 

្របធន 

ហតថេលខ និង ្រ  

                ចន ់សីុ 
      
      ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 

       ្រកសួងែផនករ 
 

       ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 

         ្រកសួងែផនករ 

េលខៈ៤៦ ផក-៣១-៥-៨២ 

បនចំលង្រតឹម្រតូវ មចបបេ់ដើម 

ជ.រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ 

អនុរដ្ឋម្រន្ត ី

 
 

 

កែន្លងទទួលៈ 
- រដ្ឋសភ 

-្រកុម្របឹក រដ្ឋ  

-្រគប្់រកសួង មនទីរជំុវញិមជឈមឹ 

-វទិយុសេម្លង្របជជនកមពុជ 

“េដើមបផី ព្វផ យ” 

-្រគប្់រកុងនិង េខត្ត 

-ឯក រ 
េលខៈ ៦០ ចល 

បនចំលង្រតឹម្រតូវ មចបបេ់ដើម 

ភនេំពញ ៃថងទី ២១ ែខ ៥ ឆន  ំ១៩៨២ 

ជ.រដ្ឋម្រន្តី ខុទទកល័យ ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 

  ឧបករ ី

    ហតថេលខ និង ្រ  
 

ម ស់ ស់ 


