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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

 
      គណៈរដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ 
េលខៈ៦០០ មស.ន.ក                                                ជធនីភនេំពញ ៃថងទី ០៦ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០០៧ 
 

រដ្ឋេលខធិករ ៃនរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន មុខងរ ធរណៈ 
សមូទូលថ្វ យ និង េគរពជូន 

សេម្តច អនកអងគមច ស ់ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ ្រគប់្រកសងួ ថ ប័ន 

 
កមមវតថុៈ អំពីនីតិវធីិកនុងករបំេពញែបបបទមយួចំនួនេលើករដំេឡើងថន ក ់ជូនម្រន្តី ជករសីុវលិ។ 
េយងៈ -្រពះ ជ្រកមេលខ ០៦/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ តុ  ឆន  ំ ១៩៩៤ ែដល្របកស

េ យេ្របើចបបស់្តីពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 -្រពះ ជ្រកឹតយទងំ យស្តីពីលកខន្តិកៈ េ យែឡកៃន្រកបខណ័្ឌ ម្រន្តី ជករសីុវលិ។ 

 

ខញុ ំមនកិត្តិយសសូមទូលថ្វ យ និងជ្រមបជូន សេម្តច អនកអងគមច ស់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ ្រគប្់រកសួង ថ បន័ សូម្រទង្់រជប និង្រជបថ 

េ យកន្លងមកេនេពលពុំទន់មន្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តី ពីលកខន្តិកៈេ យែឡកៃន្រកបខ័ណ្ឌ ននេនះ 

រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ ធ្ល បប់នេចញ លិខិតេលខ ២០៦ ម.ស ចុះៃថងទី ២៩ ែខ មនី ឆន  ំ

១៩៩៥ ស្តីពីករដំេឡើងថន ក ់ឬកេំបៀវត ្របចឆំន  ំ ែដល្រគប្់រកសួង ថ បន័បនអនុវត្តរហូតមក។ បចចុបបនន 

េយើងមន្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តីពីលកខន្តិកៈេ យែឡកៃន្រកបខណ័្ឌ នីមយួៗ េហើយម្រន្តី ជករទងំអស់្រតូវបន

េធ្វើសមហរណកមមេទកនុង្រកបខណ័្ឌ ថមីេហើយេនះ រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ សូមេធ្វើករែណន ំ

អំពីនីតិវធីិកនុងករបំេពញែបបបទមយួចំនួនេលើករដំេឡើងថន ក្់របចឆំន ជូំនម្រន្តី ជករ សីុវលិ្រគប្់រកបខណ័្ឌ

េន្រកសួង ថ បន័ ដូចខងេ្រកម៖ 
១-ករបេងកើតគណៈកមមករចំ ត់ថន ក់ 
្រកសួង ថ បន័នីមយួៗ ្រតូវបេងកើតគណៈកមមករចំ តថ់ន ក ់ ែដលមនសមសភពដូចមនែចង

កនុងម្រ  ២៥ ជំពូកទី ៤ ៃនចបបស់្តីពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

េដើមបេីរៀបចំេធ្វើ ងដំេឡើងថន ក្់របចឆំន  ំ (ដូចមនគំរូ ងដំេឡើងថន កជូ់នភជ បម់កជមយួ) និងពិនិតយ
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ពិភក យតៃម្លសេ្រមចកនុងករដំេឡើងថន កឱ់យបន្រតឹម្រតូវ និងស្រមបក់លបរេិចឆទកំណត ់គឺៃថងទី ១៣ ែខ 

េម  េរៀង ល់ឆន ។ំ 
២-ករដំេឡើងថន ក់្របចឆំន  ំ
េ យអនុវត្ត មខ្លឹម រម្រ  ២០ និង ម្រ បន្តបនទ បៃ់នចបបស់្តីពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករ

សីុវលិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រគប្់រកសួង- ថ បន័្រតូវជូនដំណឹងេទដល់អងគភពេ្រកមឱ ទ ឱយេធ្វើករ

ពិនិតយ យតៃម្ល និង ក់ពិនទុ ពី ០ ដល់ ២០ ដល់េបកខជនែដល្រតូវេសនើ េឡើងថន ក់កនុង្រពឹត្តិប្រតពិនទុ  

(ដូចមនគំរូ្រពឹត្តិប្រតពិនទុជូនភជ បជ់មយួ) មលកខណៈ សមបត្តិជមូល ្ឋ នស្រមបពិ់និតយដំេឡើងថន ក ់ ដូច

មនែចងេនកនុង្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តីពីលកខន្តិកៈេ យែឡកននរបស់្រកបខណ័្ឌ នីមយួៗ រូចេធ្វើបញជ ី យនម

េបកខជនទងំេនះ េផញើមកគណៈកមមករចំ តថ់ន ករ់បស់្រកសួង ថ បន័ េរៀង ល់ ែខមក  េដើមបឱីយ

គណៈកមមករចំ តថ់ន ករ់បស់្រកសួង ថ បន័េធ្វើករពិនិតយ និងសេ្រមច។ 

គណៈកមមករចំ តថ់ន ករ់បស់្រកសួង ថ បន័ ្រតូវេធ្វើករពិនិតយនិងសំេរចដំេឡើងថន កម់្រន្តី ជករ

ម្របេភទ ្រកបខណ័្ឌ នីមយួៗ ដូចខងេ្រកមៈ 

- មេវនេ្រជើសេរ ើសៈ ម្រន្តី ជករែដលមនអតីតភពពី ២ឆន  ំ ជិតដល់ ៣ឆន  ំ េ្រជើស

េរ ើសយក ៧៥% ៃនចំនួនម្រន្តី ជករែដល្រតូវេសនើេឡើងថន ក់

ទងំអស់។ 

- មេវនអតីតភពៈ ម្រន្តី ជករែដលមនអតីតភពពី ៣ឆន  ំ ្រតូវបនេឡើងថន កជ់

ស្វ័យ្របវត្តិ 

 េបើគម នករណីទទួលវនិយ័ដូចមនែចងកនុងម្រ ៤០ៃនចបបស់្តីពី

សហលកខន្តិកៈ ម្រន្តី ជករសីុវលិ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
៣-ករដំេឡើងថន ក់ករណីពិេសស 

-ម្រន្តី ជករសីុវលិែដលបន កព់កយសំុសថិតេនេ្រក្រកបខណ័្ឌ េដើមេទបំេពញមុខងរជ

សមជិករដ្ឋសភ សមជិក ជរ ្ឋ ភបិល អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រតូវបនដំេឡើងថន កជ់ស្វ័យ

្របវត្តិ ២ឆន មំ្តង។ 

-ម្រន្តី ជករសីុវលិែដលបនបញចបក់រសិក េ យទទួលបនសញញ ប្័រតខពស់ជងសញញ

ប្័រតែដលកំណតក់នុងលកខន្តិកៈេ យែឡកៃន្រកបខណ័្ឌ របស់ខ្លួន និងម្រន្តីែដលបនបញចប់

វគគវ្ិរកឹតយករ សុ្រកឹតករេន ភូមនិទរដ្ឋបលេនះ ្រតូវបនដំេឡើងថន កម់យួថន ក់

ជស្វ័យ្របវត្តិ េ យរក ករដំេឡើងថន ក្់របចឆំន េំទ មអតីតភពករងរដែដល។ 
៤-ែបបបទៃនករដំេឡើងថន ក់ 
្រគប្់រកសួង- ថ បន័ ្រតូវបំេពញែបបបទកនុងករដំេឡើងថន ក្់របចឆំន  ំ និងករដំេឡើងថន កក់រណី

ពិេសសរមួមន៖ 

  ១-លិខិតេសនើសំុដំេឡើងថន ករ់បស់្រកសួង ថ បន័ ម ី           ចំនួន ០១ ចបប ់

 ២-បញជ ី យនមម្រន្តី ជករសីុវលិេសនើសំុដំេឡើងថន ក ់(េបកខជន) ម្របេភទ្រកបខណ័្ឌ     ចំនួន ០១ ចបប ់

 ៣- ងដំេឡើងថន ករ់បស់ម្រន្តី ជករសីុវលិែដលេសនើសំុេឡើងថន ក់ ម្របេភទ្រកបខណ័្ឌ  ចំនួន ០១ ចបប ់
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 ៤-្របកសឬអនុ្រកឹតយឬ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករែតង ងំគណៈកមមករចំ តថ់ន ក ់        ចំនួន ០១ ចបប ់

 ៥-កំណតេ់ហតុស្តីពីករ្របជំុពិភក  យតៃម្លរបស់គណៈកមមករចំ តថ់ន ក ់        ចំនួន ០១ ចបប ់

 ៦-ឯក រពកព់ន័ធេផ ងៗ មករចបំច ់ដូចជ សញញ ប្័រត វញិញ បនប្័រតបញជ កក់រសិក ...។ 
 

សំណំុែបបបទខងេលើេនះ ្រតូវបញជូ នមករដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈឱយបនមុនដំ ច់

ែខមក  ៃនឆន  ំេដើមបរីដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ៖ 

-ពិនិតយ េសនើសំុដំេឡើងថន កេ់ យអនុ្រកឹតយ ្រពះ ជ្រកឹតយស្រមបម់្រន្តី្រគប្់រកបខណ័្ឌ ្របេភទ 

“ក” កនុង នន្តរស័ក្តិទី ២ និងទី ១។ 

-េចញ្របកសស្រមប្់រកបខណ័្ឌ ម្រន្តី្រគប្់រគងរដ្ឋបល នន្តរស័ក្តិអនុម្រន្តី ្រកបខណ័្ឌ ម្រន្តី
្រកមករ ្រកបខណ័្ឌ េលខធិករ និង្រកបខណ័្ឌ ភន កង់ររដ្ឋបល (រដ្ឋបលអន្តរ្រកសួង)។ 

-ផ្តល់ទិ ្ឋ ករជូន្រកសួង ថ បន័េចញ្របកស ស្រមប្់រកបខណ័្ឌ ម្រន្តីបេចចកេទសជនខ់ពស់

នន្តរស័ក្តិ ទី ៣ ម្រន្តីបេចចកេទសមធយម ម្រន្តីបេចចកេទសបឋម និងភន កង់របេចចកេទស។ 

-ផ្តល់ទិ ្ឋ ករជូន្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 

្រកសួងសុខភបិល ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី  េចញ្របកសដំេឡើងថន កស់្រមប់

្រកបខណ័្ឌ ្របេភទ “ក” នន្តរស័ក្តិទី ៣ និង្រកបខណ័្ឌ ្របេភទ “ខ” ្របេភទ “គ” 

និង្រកបខណ័្ឌ ភន កង់ររដ្ឋបល្រកសួងម ៃផទ។ 

 ្រស័យដូចបនទូលថ្វ យ និងជ្រមបជូនខងេលើ សូមសេម្តច អនកអងគមច ស់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ្រគប្់រកសួង ថ បន័ សូមេម ្ត អនុវត្ត មខ្លឹម រ

ខងេលើ មករគួរ។  

 សូមសេម្តច អនកអងគមច ស់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋេលខធិករ្រគប្់រកសួង ថ បន័ េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដខ៏ពងខ់ពស់បំផុតអំពីទូលបងគំខញុ ំ។ 
 

 
េព្រជ  ប៊ុនធិន 

ចម្លងជនូ 
-ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
-ខុទទកល័យសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
-្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
     “េដើមបជូីន្រជប” 
-្រគប់ េខត្ត-្រកុង 
  “េដើមបអីនុវត្ត” 
-ឯក រ-កលបបវត្តិ 
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គំរ្ូរពឹត្តិប័្រតពិនទ ុ

      
   ្រពះ ជ ច្រកកមពជុ 

្រកសងួ ថ បន័ៈ................................    ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត  
អងគភពៈ.......................................... 

្រពឹត្តិប័្រតពនិទសុំ បដ់ំេឡើងថន ក ់
ៃន្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី្រគប់្រគងរដ្ឋបល 

គិត្រតឹមៃថងទី ១៣ ែខ េម  ឆន .ំ........................ 

រយៈេពលបំេពញករងរកនុង នន្តរស័ក្តិ ថន កប់ចចុបបនន រយៈេពលសរបុ បំេពញករងរ 

  

១-ជីវ្របវត្តផិទ លខ់្លនួ 
១.េគត្តនមនិងនមៈ...............................ជអក រ ងំៈ....................................................េភទៈ.................. 

២.អត្តេលខៈ................................................ៃថង-ែខ-ឆន កំំេណើ តៈ...................................................................... 

៣.កំរតិវបបធមទូ៌េទៈ..................................................................កំរតិជំនញៈ................................................. 

៤.កលបរេិចឆទចូលេធ្វើករងររដ្ឋៈ.................................................................................................................... 

៥.កលបរេិចឆទែដលបន ងំស៊បក់នុង្រកបខណ័្ឌ ៈ............................................................................................... 

៦. នន្តរស័ក្តិ ថន កប់ចចុបបននៈ........................អតីតភពកនុង នន្តរស័ក្តិ ថន កប់ចចុបបននៈ.........................................ឆន  ំ

៧.កលបរេិចឆទកនុងករដំេឡើងថន កប់ចចុបបនន (ៃថង  ែខ  ឆន  ំ េឡើងថន កចុ់ងេ្រកយ)....................................................... 

៨.កលឈបពី់ករងរកនុង នន្តរស័ក្តិ ថន កប់ចចុបបននៈ 

 -មលូេហតុៈ.................................................................................................................................... 

 -រយៈេពលៈ.................................................................................................................................... 

  ខញុ ំសូមធនខុស្រតូវចំេពះមខុចបបថ់ ពត័ម៌នខងេលើេនះពិតជ្រតឹម្រតូវពិត្របកដែមន។ 

េធ្វើេន.........................ៃថងទី .........ែខ................ឆន .ំ............... 
ហតថេលខនងិេឈម ះ មខី្លួន 

    បនេឃើញ និងបញជ កថ់ពត័ម៌នែដល 

េ ក/េ ក្រសី.......................................... 
បនអះ ងខងេលើពិតជ្រតឹម្រតូវ្របកដែមន។ 

េធ្វើេន.............ៃថងទី .........ែខ.........ឆន .ំ........... 

ហតថេលខ (ម្រន្តីទទលួបនទុកករងរបគុគលិក) 
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២.ករ យតៃម្ល ក់ពនិទ ុ

១-មនគំនិតផ្តួចេផ្តើម និងៃចន្របឌិតៈ....................................................................................................... 

២-មន ម រតីទទលួខុស្រតូវៈ................................................................................................................ 

៣-យកចិត្តទុក កដ់ល់ផល្របេយជនជ៍តិៈ.......................................................................................... 

៤-មន្របសិទធភពកនុងករដឹកនៈំ.......................................................................................................... 

៥-មនសីលធមល៌្អៈ............................................................................................................................ 
 

           ពិនទុែដល្រតូវបនៈ 

និេទទសៈ.................................... 

មលូវចិរណ៍ និងករ យតៃម្លទូេទ 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

សំេណើ របស់ៈ..................................................... 

........................................................................ 

 
េធ្វើេន................ៃថងទី.......ែខ.............ឆន .ំ............. 

ហតថេលខ (ម្រន្តីែដលមនសមតថកិចចកនុងករ 

កពិ់នទុ និងមលូវចិរណ៍) 

                 បនេឃើញ និងឯកភព 

េធ្វើេន.....................ៃថងទី.......ែខ.............ឆន .ំ............. 
        ្របធន ថ ប័ន/្របធនអងគភព 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            /20

          /20

           /20

             /20

          /20

                          /20

កំណតសំ់គល់ 

-ពនិទុកនុង១ចំណុច មនព ី០ ដល់ ២០ 

-បូកសរបុពនិទុែដលទទួលបនទងំ ៥ ចំណុច រចួែចកនងឹ ៥  
េដើមបរីកមធយមភគ។ 

-ករកំណតព់និទុសំ បន់ិេទទសមនដូចខងេ្រកមៈ 

ក-និេទទស ល្អ ស់ ចបព់១ី៩ ដល់ ២០ ពនិទុ 

ខ-និេទទស ល្អ ចបព់១ី៦ ដល់េ្រកម ១៩ ពនិទុ 

គ-និេទទស ល្អបងគួរ ចបព់១ី៣ ដល់េ្រកម ១៦ ពនិទុ 

ឃ-និេទទស មធយម ចបព់១ី០ ដល់េ្រកម ១៣ ពនិទុ 

ង- និេទទស េខ យ ចបព់ ី០ ដល់េ្រកម ១០ ពនិទុ 


