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 េដើមបជីករេលើកទឹកចិត្ត  ្រពមទងំចរកឹទុកនូវគុណបំ ច ់និង ន ៃដដខ៏ពងខ់ពស់កនុងករករពរ និង

ក ង្របេទស ជរ ្ឋ ភបិលធ្ល បប់នបំពកនូ់វេ្រគ ងឥស រយិយសរបស់ជតិ្រគប្់របេភទ ជូនចំេពះជន

រមួជតិនិង មតិ្តភកិ្តបរេទស ្រសបេទ មទំហំ ន ៃដ និង គុណបំ ចរ់បស់បុគគលមន ក់ៗ  ឬសមូហភព

និមយួៗ។ េគលនេយបយេលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់កិតិ្តយសខងេលើេនះ ្រតូវបនទទួលករអបអរ ទរ្រគប់

មជឈ ្ឋ ន។ ទនទឹមនឹងលទធផលដល៏្អខងេលើេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកប៏នសេងកតេឃើញថ េនមនករខ្វះចេន្ល ះ

មយួចំនួនែដលចបំច្់រតូវមនករែកលំអរេឡើងវញិ េដើមបេី យករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយស របស់ជតិ

មនភព្រតឹម្រតូវយុត្តិធម ៌និងរក បននូវេមទនភពដខ៏ពងខ់ពស់របស់ជតិេយើង  ្រសប ម្រពះ ជ្រកឹតយេលខ 

ជស/រកត/១០៩៥/០១ ចុះៃថងទី ០៥ ែខ តុ  ឆន  ំ១៩៩៥ ស្តីពីករបេងកើត និងេ្របើ្របស់េ្រគ ងឥស រយិយស 

ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជនិងអនុ្រកឹតយេលខ ៦៦ អន្រក ចុះៃថងទី ១៥  ែខ កញញ  ឆន  ំ ២០០០ របស់

ជរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីករបេងកើតគណៈកមមករពិនិតយលកខណសមបតិ្តវរជនែដល្រតូវជូនេ្រគ ងឥស រយិយស 

ជរ ្ឋ ភបិល សូមេធ្វើករែណនដំល់្រគប្់រកសួង ថ បន័អំពីែបបបទៃនករេសនើសំុេ្រគ ងឥស រយិយស្រគប់

្របេភទ ដូចមនខ្លឹម រខងេ្រកមេនះ  ៖ 

 ១- េដើមបរីក តៃម្លេ្រគ ងឥស រយិយសរបស់ជតិ និងេដើមបេី យរេបៀបរបបករងររដ្ឋបលដំេណើ រ

ករបនល្អ ល់សំេណើ សំុេ្រគ ងឥស រយិយសទងំអស់ ចបំច្់រតូវឆ្លង មគណៈកមមករពិនិតយលកខណ

សមបតិ្តវរជនែដល្រតូវេសនើេ្រគ ងឥស រយិយសរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល  ដូចមនែចងកនុងអនុ្រកឹតយេលខ ៦៦ 

អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៥ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០០០ េ្រកយពី ចរែណនេំនះចូលជធរមន ។ 

 ២- ្រគប្់រកសួង ថ បន័មនសមតថកិចច ្រតូវបេងកើតេ យមន “  គណៈកមមករពិនិតយលកខណសមបតិ្ត

េបកខជន ែដល្រតូវេសនើសំុេ្រគ ងឥស រយិយស“  មយួែដលមនថន កដឹ់កន្ំរកសួង ថ បន័ផទ ល់ ជ្របធន

គណៈកមមករ និង ថន កដ់ឹកនអំងគភពសំខន់ៗ   េ្រកមឱ ទ្រកសួង ថ បន័ ជសមជិក ។  គណៈកមមករ

េនះមនភរកិចចពិនិតយលកខណសមបតិ្តវរជន  ម្រន្តី ជករេ្រកមឱ ទ   សំ បេ់្រជើសេរ ើសជេបកខជនេសនើសំុ

េ្រគ ងឥស រយិយសេទ ម្របេភទ  និងវស័ិយករងរ   ដូចមនែចងកនុង្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តីពីករបេងកើតនិង

េ្របើ្របស់េ្រគ ងឥស រយិយស ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលមនជូនភជ បម់កជមយួេនះ្រ ប ់ េ្រកយ

េពលគណៈកមមករពិនិតយេ្រជើសេរ ើស និងមនករឯកភពពី្របធន ថ បន័រចួេហើយ្រកសួង ថ បន័្រតូវេធ្វើ



288 
 

សំេណើ  និង បញជ ីេឈម ះេបកខជន េ យភជ បម់កជមយួនូវកំណតេ់ហតុ្របជំុ យតៃម្លរបស់គណៈកមមករ

ពិនិតយលកខណសមបតិ្តផង រចួេហើយេផញើមកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេដើមបពិីនិតយ និង កជូ់ន ជរ ្ឋ ភបិល

សំេរច ។ 

 

  ៣‐  វរជន ម្រន្តី ជករ ែដលេ្រជើសេរ ើសជេបកខជន្រតូវមនលកខណសមបត្តិធំៗ០៥ ចំណុចដូចខងេ្រកម ៖ 

  ក‐ សីលធមរ៌ស់េន ្អ តស្អំ  មនិ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ និងសកមមភពផទុយពីចបបរ់ដ្ឋ។ 

  ខ‐ គំនិតផ្តួចេផ្តើម និងមនសិករវជិជ ជីវៈខពស់ សកមមភពករងរ ឧស ហ៍ពយយម ៃចន្របឌិត 

និង ទទួលខុស្រតូវ   ។ 

   គ‐ ករដឹកន ំនិង្រគប្់រគងមន្របសិទធភព  ។ 

  ឃ‐ ម រតីេសន ជតិ គិតគូរដល់ផល្របេយជនជ៍តិ និងកិត្តិយសរបស់្រកសួង ថ បន័  ។ 

  ង‐  មគីគភព និងទំនកទំ់នងល្អជមយួម ជន  ។ 

 ែផ្អក មលកខណសមបត្តិធំៗខងេលើ គណៈកមមករពិនិតយលកខណសមបតិ្តរបស់្រកសួង ថ បន័និមយួៗ

្រតូវបេងកើតលកខណៈវនិិចឆយ័ជកែ់ស្តង ្រសប មវស័ិយករងររបស់ ថ បន័េរៀងៗខ្លួន ។ 

 

 ៤‐  វរជន ម្រន្តី ជករ កងេយធពលេខមរភូមនិទ កងនគរបលជតិ ែដលបំេរ ើករេន ម្រកសួង 

ថ បន័ េហើយបនពិនិតយេ្រជើសេរ ើសជេបកខជនេដើមបេីសនើផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយស  ចបំច្់រតូវគិតេទ ម

ទំហំ ន ៃដ និង ឆ្ល ស់េវនគន យៈេពល០២ ឆន មំ្តង ។ 

  

 ៥‐  ចំនួនេបកខជន្របចឆំន ៃំនប ្ត ្រកសួង ថ បន័និមយួៗ  ែដលេសនើសំុេ្រគ ងឥស រយិយស ្រតូវ

កំណតម់និេ យេលើសពី ១០ភគរយ ៃនចំនួន្រកបខណ័្ឌ សរុបរបស់្រកសួង ថ បន័េឡើយ ។   កនុងចំនួនសម

ម្រត ១០ភគរយេនះ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសពីកនុង្រកបខណ័្ឌ ម្រន្តីជនខ់ពស់០២ ភគរយ ម្រន្តី្រកបខណ័្ឌ ្រកមករ ០៣ 

ភគរយ និង្រកបខណ័្ឌ េលខធិករចំនួន ០៥ ភគរយ  ។ 

 

 ៦‐  ចំនួនេបកខជនែដលេសនើសំុេ្រគ ងឥស រយិយសកនុងលំ ប់ ននុ្រកមខពស់  ្រតូវេ យតិចជង

ចំនួនេបកខជនែដលេសនើសំុេ្រគ ងឥស រយិយសកនុងលំ ប់ ននុ្រកមទបជង។ កនុងជំ នដំបូង្រតូវេសនើសំុ

េ្រគ ងឥស រយិយសថន កទ់បសិន  មុននិងឈនេទដល់ថន កខ់ពស់ជបន្តបនទ ប ់។  េបកខជនែដលេ្រជើសេរ ើស

សំ បេ់សនើសំុេ្រគ ងឥស រយិយសកនុង ថ បន័និមយួៗគឺគិតែតកនុង្រកបខណ័្ឌ មុខងរ ធរណៈែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

  ចំេពះម្រន្តីថន កដ់ឹកនែំដលជសមជិក ជរ ្ឋ ភបិល និង អនុរដ្ឋេលខធិករ មនិ្រតូវបញចូ លមកកនុង

បញជ ីេសនើេ្រគ ងឥស រយិយសរបស់ម្រន្តី ជករមុខងរ ធរណៈេនះេទ គណៈកមមករពិនិតយលកខណ

សមបតិ្តវរជនែដល្រតូវជូនេ្រគ ងឥស រយិយស  របស់ ជរ ្ឋ ភបិល នឹងេរៀបចំជូនកនុងបញជ ីមយួេ យែឡក ។ 

 ៧‐  វរជន ម្រន្តី ជករ ែដលបំេពញករងរកនុងវស័ិយនិមយួៗ ចនឹងទទួលបនេ្រគ ងឥស រយិ

យសេផ ងខុសពីមុខជំនញរបស់ខ្លួន ្របសិនជ ន ៃដ និង គុណបំ ចេ់នះបំេរ ើេ យវស័ិយដៃទេទៀត។ 

កនុងករណីេនះ ្របធន ថ បន័ជំនញ ែដលទទួលបនផល្របេយជនពី៍ ន ៃដ និង គុណបំ ចខ់ងេលើ
ជអនកេធ្វើសំេណើ សំុមកទីស្តីករណៈរដ្ឋម្រន្តី  េ្រកយពីពិភក ឯកភពជមយួ ថ បន័ែដល្រគប្់រគងេបកខជន

ផទ ល់  ។  
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- ្រកសួងករពរជតិ  ជអនកេធ្វើសំេណើ សំុេ្រគ ងឥស រយិយស  ជូននយទ ន  នយទ

នរង ពលទ ន និងកងឯកភពៃនកងេយធពលេខមរភូមនិទ េ្រកយពីបនទទួលសំេណើ ម ននុ្រកម

ពីអគគបញជ ករ ្ឋ ន ៃនកងេយធពលេខមរភូមនិទរចួមក  ។ 

- ្រកសួង ថ បន័ជំនញថន កក់ ្ត ល និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន្រតូវមនករឯកភពគន  មុននឹងេសនើសំុ

េ្រគ ងឥស រយិយសជូនេបកខជន ែដលជម្រន្តី ជករជំនញេនមូល ្ឋ ន េ យ្រកសួង ថ បន័ជអនកេធ្វើសំេណើ ។ 

- ្រកសួងករបរេទស និង សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ មនភរកិចចពិនិតយ យតៃម្លករងររបស់

ប ្ត បុគគលិក អងគទូត និងតំ ង្របេទសជមតិ្ត ្រពមទងំតំ ងអងគករអន្តរជតិននែដលមកបំេពញ

ភរកិចចកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េហើយមន ន ៃដ និង គុណបំ ចល់្អ្របេសើរ បំេរ ើេ យផល្របេយជន៍

្របជ ្រស្តែខមរេដើមបេីសនើសំុបំពកេ់ម យសហេម្រតី មលំ បថ់ន ក ់ មុនេពលបញចបអ់ណត្តិនិមយួៗ េ យ

គិតចបពី់ ៣ ឆន េំឡើងេទ េហើយក្៏រតូវឯកភពយល់្រពមពីភគីមតិ្តជមុនសិនែដរ មុននឹងេសនើមកទីស្តីករ

គណៈរដ្ឋម្រន្តី  ។ 

៨-  េដើមបេី យ្រសប ម្រពះ ជ្រកឹតយ និងអនុ្រកឹតយេលខ ១៥ អន្រក ចុះៃថងទី ០៥ ែខ េម  

ឆន ១ំ៩៩៤ ចំេពះែបបបទៃនករេសនើសំុេម យ ថ បនជតិ ែដលបនអនុវត្តកន្លងមក្រតូវរក ករអនុវត្ត

ដែដល េ យ្រគនែ់តប្តូរេឈម ះពី  ៖ 

- េម យ ថ បនជតិថន កេ់លខ ១ េទជ េម យមស ថ បនជតិ 

- េម យ ថ បនជតិថន កេ់លខ ២ េទជ េម យ្របក់ ថ បនជតិ 

- េម យ ថ បនជតិថន កេ់លខ ៣ េទជ េម យសំរទឹធ ថ បនជតិ 

េម យ ថ បនជតិេនះ សំ បបំ់ពកជូ់នែតសបបុរសជនែដលបនបរចិច គធនធនរបស់ខ្លួនពិត 

្របកដែតប៉ុេ ្ណ ះ។   ចំេពះម្រន្តី ជករែដលបនពកព់ន័ធជមយួសបបុរសជនជអនកទកទ់ញអំេ យពី
សបបុរសជនមនិ្រតូវបនទទួលេម យខងេលើេនះេឡើយ  ។ 

៩-  ល់សំេណើ សំុេ្រគ ងឥស រយិយស្រគប្់របេភទ ្រកសួង ថ បន័ លុះ្រ ែត្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិល

ចុះហតថេលខេលើអនុ្រកឹតយ   ឬ ្រពះម ក ្រត យ្រពះហស្តេលខេលើ្រពះ ជ្រកឹតយ េទើបទីស្តីករណៈរដ្ឋ

ម្រន្តីេបើកេ្រគ ងឥស រយិយសជូនបន េលើកែលងែតកនុងករណីពិេសស បនទ ន ់ និងចបំច ់ នយករដ្ឋម្រន្តី
េសនើេរៀបចំពិធីបំពកជ់មុន េទើបេធ្វើែបបបទេសនើសំុជេ្រកយ  ។ 

១០-  េ្រគ ងឥស រយិយស្រគប្់របេភទ ្រគបលំ់ បថ់ន កែ់ដលវរជន ម្រន្តី ជករមន ក់ៗ បនទទួល

្រតូវកតចូ់លកនុងសំណំុឯក រផទ ល់ខ្លួន េហើយ្រតូវបនយកមកថ្លឹងែថ្លងជគុណសមបតិ្ត  សំ បក់រពិចរ  

តេម្លើង នន្តរស័ក្តិ  ។ 

១១- ្រគប្់រកសួង ថ បន័មនសមតថកិចច ្រតូវពិនិតយ យតៃម្ល ន ៃដឆន  ំ២០០០ ជូនម្រន្តី ជករេ្រកម

ឱ ទរចួបញជូ នសំេណើ មកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេ យបនមុនៃថងទី១៥ ែខ មនីឆន  ំ ២០០១េដើមបបូីកសរុប 

ពិនិតយ និង សំេរច ជូននឱកសចូលឆន ែំខមរ្របៃពណីជតិ ។ សំេណើ ែដលមកេ្រកយករកំណតខ់ង

េលើេនះនឹងមនិ្រតូវបនយកមកេ ះ្រ យេឡើយ  ។ 

១២-  ប ្ត ្រកសួង ថ បន័មនសមតថកិចចែដលមនគំេ ងេសនើសំុេ្រគ ងឥស រយិយស ្រតូវបញជូ ន

សំេណើ  និង បញជ ីេឈម ះេបកខជនេ យមកដល់ទីស្តីករគណ:រដ្ឋម្រន្តី យ៉ងយូរបំផុត្រតឹមៃថងទី ៣០ ែខ កញញ  

ែខឆន និំមយួៗ េដើមបី ចបូកសរុប ពិនិតយ និងសំេរច ជូនេ្រគ ងឥស រយិយសនឱកសដំ ចឆ់ន  ំ។ 

 ចរែណនេំលខ ០៧ សរណន ចុះៃថងទី១៨ ែខ ធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ ្រតូវទុកជនិ ករណ៍ ។ 
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ជរ ្ឋ ភបិលសងឃមឹេជឿជកថ់ ្រគប្់រកសួង ថ បន័ ្រគបជ់នថ់ន ក ់នឹងចតែ់ចងអនុវត្ត មខ្លឹម រ

ៃន ចរែណនេំនះ  ្របកបេ យ ម រតីយកចិត្តទុក ក ់ យុតិ្តធម ៌ ្រតឹម្រតូវ េសមើភព សំេ រក េ យ

បននូវសុ្រកឹតភព និង តៃម្ល ៃនេ្រគ ងឥស រយិយសរបស់ជតិ  ។ 

   

 កែន្លងទទលួ:        ជធនីភនេំពញ. ៃថងទី១៦ ែខ មក  ឆន ២ំ០០១ 

  - ខុទទកល័យ្រពះម ក ្រត               នយករដ្ឋម្រន្ត ី
  - អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

  - អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 

  - ខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី                   ហ៊ុន ែសន 
  -្រគប់ ថ បន័-្រកសួង-រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន 

  - ្រគបេ់ខត្ត-្រកុង 
  - នយក ្ឋ នសរបុ 

  - ជកិចច 

  - កលបបវត្តិ  - ឯក រ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


