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          ធរណរដ្ឋ្របជមនតិកមពុជ 
ឯក ជយ សន្តិភព េសរភីព សភុមងគល 

្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 
្រកសងួ ែផនករ 
េលខៈ១៣0០ ផក.បព 

េសចក្តីែណន ំៃន្រកសងួែផនករ 
េដើមបអីនុវត្តន៍េសចក្តីសេំរចេលខ ៧៣ សរច ចុះ 

ៃថងទី ១៤-០៥-៨២ ៃន្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 
ស្តពីីេពលេម៉ងេធ្វើករ និង េពលឈប់សំ ករបស ់

កមម ភិបល បុគគលកិ កមមករ ។ 
 

 េសចក្តីសំេរចេលខ ៧៣ សរច ចុះ ៃថងទី ១៤-០៥-៨២ របស់្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី មន រៈសំខន ់ 
បំផុតសំ ប់កំណត់វនិ័យេធ្វើករងរេ យបន្រតឹម្រតូវ េហើយនិងបងកលកខណៈេដើមបីេ យកមម ភិបល 
បុគគលិក កមមករ ចឈបសំ់ ក និងរមួចំែណកកំ ន្តបុណយ្របៃពណីយជ៍តិ ។ ករឈបសំ់ កេនះ
េលើកទឹកចិត្ត និង ជំរុញេ យ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករខិតខំេធ្វើករបែនថមេទៀត េដើមបរីមួចំែណកករ ្ត រ 
និង ក ងមតុភូមជិថមីេឡើងវញិ ។ 
 ្រកសួង ែផនករ សូមេធ្វើេសចក្តីែណនបំែនថម ចំេពះ្រគប្់រកសួង មនទីរ ជំុវញិមជឈមឹ េខត្ត  និង ្រកុង 
ដូចតេទៈ 
 I-េថរៈេវ េធ្វើករៈ 
 ១- េថរៈេវ េធ្វើករែដលេពលមុនេនះកំណត ់ ្រពឹកពីេម៉ង ៦.៣០នទី ដល់េម៉ង ១១ និង 
ង ចពីេម៉ង ១៣.៣០នទី ដល់េម៉ង ១៧ ្រតូវែកែ្របមក្រពឹកពីេម៉ង ៧ ដល់េម៉ង ១១.៣០នទី និង ង ច 

ពីេម៉ង ១៤ ដល់េម៉ង ១៧.៣០នទី េហើយេថរៈេវ េធ្វើករេនះត្រមូវេ យ្រកសួង មនទីរ អងគភពរដ្ឋបល 
ទងំអស់អនុវត្តនេ៍ យបនល្អ្រតឹម្រតូវ ពីមជឈមឹរហូតដល់្រសុក។ 
 ២- ចំេពះអងគភពផលិតកមម ឬ ជំនួញដូចជេ ងច្រកសហ្រគស ្រកុមហុ៊នដឹកជញជូ ន។ល។ 
ែដលករងរត្រមូវេ យេធ្វើជបរ់ហូត េពលេវ េធ្វើករេនះ្រតូវេរៀបចំេទ ម្របេភទសកមមភព និង 
លកខណៈជកែ់ស្តងៃនអងគភពនីមយួៗ គឺេរៀបចំយ៉ង េ យដំេណើ រ្រប្រពឹត្តេទៃនករងរេនះបនធមម  
គម ន ចេ់ពល ។ គំេ ងេរៀបចំេពលេម៉ងេធ្វើកររបស់អងគភពនីមយួៗ ្រកសួង ម្ីរតូវេផញើមក្រកសួង 
ែផនករេដើមបពិីនិតយ និង ឯកភពគន សំ បែ់ណនអំនុវត្តនប៍នល្អ្របេសើរ ។ ករេរៀបចំេនះ្រតូវេធ្វើយ៉ង
េ យរយៈេពលេធ្វើករបន ៤៨ េម៉ង និងបនសំ ក ២៤ េម៉ង កនុង ១សប្ត ហ៍ ។ ៃថងឈបសំ់ កេនះ ច
ជៃថង ទិតយ ឬ ៃថង មយួ កនុងសប្ត ហ៍េនះកប៏ន ។ 
 ៣- កនុងេពលបចចុបបននេនះ រៈសំខនបំ់ផុតគឺ េយើង្រតូវេចះេរៀបចំេ្របើ្របស់េពលេវ េធ្វើករេ យ 
បនល្អ និង មន្របសិទធិភពេ យេយើងេចះែបងែចកនិងចតែ់ចងករងរចំេពះ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ 
េ យបន្រគប់ៗ គន  និងេធ្វើេ យអនកទងំអស់េនះបំេពញករងរបនលទធផលខពស់កនុង្រកបខណ័្ឌ េថរៈេវ  
៨ េម៉ង កនុង ១ ៃថង ។ កនុងករណីែដលេគេធ្វើករេលើសេម៉ងកំណត ់ េគ្រតូវបនឈបសំ់ កជំនួសេសមើគន េន 
ៃថងបនទ ប ់ ឬ ៃថង មយួកនុងសប្ត ហ៍េនះ ។ ្របកេ់ម៉ងបែនថមនឹង ចអនុញញ តជូន កមម ភបិល បុគគលិក 
កមមករ ែដលេធ្វើករេលើសេម៉ងកំណតេ់នះបនកនុងករណីែដលមនករងរពិេសសេ យែឡកចបំចប់នទ ន ់
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ឥត្រពងទុកជមុនមនិ ចេធ្វើបន្តេទៃថងេ្រកយបន និង កនុងករណីែដលមនកង្វះខត កមម ភបិល បុគគលិក 
កមមករ េ្រកយពីបនេធ្វើករែបងែចកកិចចករ្រគប់ៗ គន អស់េហើយ។  
 ្របកេ់ម៉ងបែនថមេនះ្រតូវគិត មរូបមន្តដូចខងេ្រកមេនះ 
 
 
  
 
 

ឧទហរណ៍ៈ ១-បុគគលិកមន កម់ន្របក្់របចែំខ ខ៤-២=១០០៛ ្របកតំ់បន ់៤០ភគរយ េធ្វើករេលើស 
 

េម៉ង ៥េម៉ងកនុង ១ ែខ ្របកេ់ម៉ងបែនថមរបស់គតគឺ់ៈ 
   

២-កមមករមន កម់ន្របក្់របចែំខ គ២-២=១១៥៛ ្របក ់៤០ ភគរយ េធ្វើករេលើសេម៉ង ៧ េម៉ង កនុង ១ ែខ  
 

្របកេ់ម៉ងបែនថមរបស់គតគឺ់ៈ  
 

  ៤-េនកនុងេពលេធ្វើករ្របចៃំថង ្រស្តីែដលមនកូនតូច យុ ១២ ែខ ចុះ ្រតូវមនសិទធិសំ ក 
១ េម៉ង កនុង ១ ៃថង េដើមបបំីេបកូន ។ 

II-ករឈបសំ់ ក្របចសំប្ត ហ៍ៈ មេគលករណ៍ េ្រកយពីបនេធ្វើករងរអស់រយៈេពល ៤៨ 
េម៉ង កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ ្រតូវបនឈបសំ់ ក ១ ៃថង “២៤ េម៉ង “កនុង ១ សប្ត ហ៍ ។ 

 ១-ចំេពះ្រកសួង មនទីរ រដ្ឋបល មធមម  ៃថងឈបសំ់ កេនះ គឺ ៃថង ទិតយ ។ 
 ២-ចំេពះអងគភពផលិតកមម ឬជំនួញ ។ល។ កនុងករណីពិេសស េ យែឡកឥត្រពងទុក 

មុនេហើយមនិ ចទូទតជំ់នួសបន គឺ្រតូវគិតរបប្របកេ់ម៉ងបែនថមដូចែចងខងេលើ ។ 
III-ៃថងឈបបុ់ណយ មន្របកបំ់ ច្់របចជីំវភពៈ ៃថងឈបបុ់ណយទងំ ៨ៃថងេ យមន្របកបំ់ ច ់

្របចជីំវភពកនុងមយួឆន េំនះ មនិគិតេដើមបកីតរ់យៈេពលឈបសំ់ ក្របចឆំន ចំំនួន ១៥ ៃថងេនះេទ ។ 
េបើសិនជ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ ្រតូវបនចត់ ងំជផ្លូវករ របស់្រកសួង េខត្ត ឬ ្រកុងេ យ 

េធ្វើករងរេនៃថងបុណយ េដើមបបំីេរ ើផល្របេយជន៍ ធរណៈ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ ទងំេនះ្រតូវបន 
ទទួលករឈបសំ់ ក េដើមបទូីទតេ់សមើគន និង ៃថងែដលបនេធ្វើករេនេពលេនះ កនុងសប្ត ហ៍បនទ ប ់។ 

េបើសិនជមនករណីចបំច ់ រហូតមនិ ចឈបទូ់ទតប់ន កមម ភបិល បុគគលិក កមមករទងំេនះ 
្រតូវបនអនុវត្តន្៍របកប់ែនថមេម៉ង មរូបបន្ត កនុងជំពូកទី ១ ែដរ ។ 

IV -ករឈបសំ់ ក្របចឆំន  ំ េ យមន្របក ់បំ ច្់របចជីំវភពៈ 
-ករឈបសំ់ ក្់របចឆំន េំ យមន្របកបំ់ ច្់របចជីំវភពចំនួន ១៥ ៃថង ចេធ្វើេទបនលុះ្រ  

ែត កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ ទងំអស់េនះបនចូលបំេរ ើករងរកនុង្រកសួង េខត្ត ឬ ្រកុងជបរ់ហូតកនុងរយៈ 
េពលេម៉ងតិច ១២ ែខ ។ 

-រយៈេពល ១៥ ៃថង ែដលឈបសំ់ កេនះ មនិ បប់ញចូ លៃថងែដល្រតូវឈបសំ់ ក្របចសំប្ត ហ៍ ឬ ៃថង 
ឈបបុ់ណយ មន្របកបំ់ ច្់របចជីំវភពែដលមនកំណតេ់ហើយេនះេទ េហើយកម៏និ បៃ់ថងេធ្វើដំេណើ រេទ 
សំ កែដលមនរយៈេពលេលើសពី ១ ៃថង េឡើងេទេនះែដរ ។ 

-កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ ែដលេទេរៀនមនរយៈេពលែវងមនវសិ មកលេហើយ មនិ្រតូវ
អនុវត្តនក៍រឈបសំ់ ក ១៥ ៃថងេនះេទ។ 

្របកប់ែនថមកនុង ១ េម៉ង=  

                                             ២៦ ៃថង x ៨ េម៉ង 

(១០០៛ : ៤០) ៥  

   ២៦ x ៨
x ២ = ៦៛៧៣[ ] 

(១១៥៛ : ៤៦) ៧  

   ២៦ x ៨
x ២ = ១០៛៨៣[ ] 

x  ២ 
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-ចំេពះអនកឈ ឺ ែដលរយៈេពលឈបសំ់ កពយបលេលើសពី ៣ែខ និង្រស្តីសំ លកូនែដលឈប ់
េលើសពី ៣ែខ កម៏និ្រតូវអនុវត្តនក៍រសំ ក្របចឆំន េំនះែដរ ។ ្រកសួង មនទីរ អងគភពនិមយួៗែដលេរៀបចំេ ះ 
្រ យករឈបសំ់ ក្របចឆំន េំ យមន្របកបំ់ ច្់របចជីំវភព ្រតូវមនកមមវធីិ្របចឆំន ្ំរតឹម្រតូវចំេពះ 
កមម ភបិល បុគគលិក កមមករទងំអស់ េធ្វើយ៉ង េ យដំេណើ រសកមមភពករងរបន្រប្រពឹត្តេទជធមម   
េជៀស ងអនុញញ ត្តេ យបុគគលិក ១ ចំនួន   សំុឈបសំ់ កកនុងេពលជមយួគន ប ្ត លេ យដំេណើ រករងរ
្រប្រពឹត្តេទរ ករ់អលួ ផលិតផលនិងទិននផលថយចុះ និង េជៀស ងទុកេ យបន ២ ឬ ៣ ឆន េំទើបឈប់
សំ ក ម្តង េដើមបេី យេពលឈបសំ់ កបនយូរ ។ 

េសចក្តីសំេរចេនះមនេគលេ េ យ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករទងំអស់ែដលបនខិតខំេធ្វើករ 
បនឈបសំ់ ក ដូេចនះកនុងេពលសព្វៃថងេនះ ែដលសភពករណ៍្របេទសេយើងកំពុងក ងេឡើងវញិ ករេធ្វើ
ដំេណើ រមនិទនប់ន្រសួលេ យខ្វះមេធយបយដឹកន ំ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ គួរែតឈបសំ់ ក 
េននឹងកែន្លង ឬ ជិតៗទីកែន្លង ន កេ់ន ។ ែតកនុងករណីខ្លះែដល កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ បនេធ្វើករ 
១២ ែខ េហើយ្របថន ចងេ់ទេលងជមយួ្រគួ រឯ្រសុកកំេណើ តែដលេនឆង យៗ រដ្ឋនឹងគិតគូរ្របកបំ់ ច់
កនុងករេធ្វើដំេណើ រេនះ េនេពលែដលមនសំបុ្រត ន មបញជ ក្់រតឹម្រតូវ ។ 

V -ករឈបសំ់ កពិេសស 
កិចចករផទ ល់ខ្លួនរបស់ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ មនេ្រចើនជធមម  ដូេចនះេហើយកិចចករ  

ែដលមនគំេ ងចបស់ ស់ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ មន ក់ៗ ្រតូវេចះេ្របើ្របស់ករឈបសំ់ ក្របច ំ
ឆន េំនះេដើមបេី ះ្រ យកិចចករផទ ល់ខ្លួនទងំេនះ ។ 

េពលែដល កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ បនឈបសំ់ ក្របចឆំន រំចួេហើយ េហើយមនករណីពិេសស 
ឥត្រពងទុកជមុនែដលមនបញជ កក់នុងេសចក្តីសំេរចេលខ ៧៣ សរច ចុះៃថងទី ១៤-០៥-៨២ កមម ភបិល 
បុគគលិក កមមករេនះ្រតូវបនអនុញញ ត្តេ យឈបសំ់ កពិេសសេនះេ យបន្រតឹម្រតូវ មករកំណត ់ ៃន 
េសចក្តីសំេរច ។ 

VI -ករអនុវត្តន ៍
េសចក្តីែណនបំែនថមេលើេសចក្តីសំេរចេលខ ៧៣ សរច ចុះៃថងទី ១៤-០៥-៨២ ្រតូវអនុវត្តនព៍ីមជឈមឹ 

រហូតដល់្រសុក ។ ចំេពះេយធ និង នគរបលវញិ ករអនុវត្តនេ៍សចក្តីសំេរចេនះ នឹងមនករែណនបំែនថម 
ជកែ់ស្តង ពី្រកសួងករពរ្របេទស និង ្រកសួងម ៃផទ ។ 

 
ចម្លងជូន      ភនេំពញ ៃថងទី ០៦ ែខ កកក  ឆន  ំ១៩៨២ 
-ខុទទកល័យ រដ្ឋសភ      ជ- រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួង ែផនករ 
-ខុទទកល័យ ្រកុម្របឹក រដ្ឋ      អនុរដ្ឋម្រន្ត ី
-ខុទទកល័យ ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី       
-្រគប្់រកសួងមនទីរ ជំុវញិមជឈមឹ 
-្រគបេ់ខត្ត - ្រកុង          ទី យ៉វ 
“េដើមបផី ព្វផ យ និង អនុវត្តន”៍ 
-ឯក រ 
 

 


