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ជំពូកទី១: េសចក្តីេផ្តើម  

I. េសចក្តីេផ្តើម ០១ 

 ១. អត្តន័យៃន ពកយរដ្ឋបល, នីតិរដ្ឋបល, វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល ០១ 

 ២. ្របវត្តិរដ្ឋបលែខមរ ០២ 

 ២.១ សម័យមុន និគមប ងំ ០២ 

 ២.២ សម័យ និគមប ងំ ០៤ 

 ២.៣ េ្រកយសម័យ និគមប ងំ ០៤ 

 ៣. មូល ្ឋ នៃនកិចចកររដ្ឋបល ០៥ 

II. ករបេងកើតរដ្ឋ និង លិខិតបទ ្ឋ ន ២០ 

 ១. ករបេងកើតរដ្ឋ ២០ 

 ១.១. អំ ចកំពូលរបស់រដ្ឋ ២០ 

 ១.២. ្របេភទៃនអំ ចែបងែចក ២១ 

 ២. លិខិត ២១ 

 ៣. លិខិតបទ ្ឋ ន ២៣ 

 ៣.១. និយមន័យ ២៣ 

 ៣.២. ្របេភទលិខិតបទ ្ឋ ន ២៣ 

 ៣.២.១. លិខិតគតិយុត្តិ  ២៣ 

 ៣.២.២. លិខិតរដ្ឋបល ២៣ 

 ៣.២.៣. លិខិតឯកជន ២៣ 

ជំពូកទី២: លិខិតគតិយុត្តិ 

III. លិខិតគតិយុត្តិ ២៤ 

 ១. ដំេណើ រករេធ្វើចបប់ ២៧ 

 ២. ទ្រមង់ និងរេបៀប ក់ែតងលិខិតគតិយុត្តិ ៣០ 

 ២.១. ្រពះ ជ្រកម ៣០ 

 ២.១.១. ែបបបទៃនករក ងេសចក្តី្រពងចបប់ ៣០ 

 ក. េផ្តើមគំនិត ៣០ 

 ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់ ៣១ 

 គ. ករបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េទរ ្ឋ ភិបល ៣១ 

 ឃ. ករពិនិតយេសចក្តី្រពងចបប់េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ៣២ 



 ង. ករបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េទរដ្ឋសភ ៣២ 

 ច. ករពិនិតយេសចក្តី្រពងចបប់េនរដ្ឋសភ ៣២ 

 ២.១.២. ទ្រមង់ៃន្រពះ ជ្រកម ៣៣ 

 ២.១.៣. របូមន្តគំរៃូន្រពះ ជ្រកម ៤១ 

 ២.២. ្រពះ ជ្រកឹតយ ៤៧ 

 ២.២.១. ែបបបទៃនករក ង្រពះ ជ្រកឹតយ ៤៧ 

 ក. េផ្តើមគំនិត ៤៧ 

 ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់ ៤៧ 

 គ. ករបញជូ នេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយេទរ ្ឋ ភិបល ៤៨ 

 ឃ. ករពិនិតយេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយេនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ៤៨ 

 ២.២.២. ទ្រមង់ ឬែផនកៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ៤៩ 

 ២.២.៣. របូមន្តគំរៃូន្រពះ ជ្រកឹតយ ៥៥ 

 ២.៣ អនុ្រកឹតយ ៦៦ 

 ២.៣.១. ែបបបទៃនករក ងអនុ្រកឹតយ ៦៧ 

 ក. េផ្តើមគំនិត ៦៧ 

 ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ៦៧ 

 គ. ករបញជូ នេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយេទរ ្ឋ ភិបល ៦៨ 

 ឃ. ករពិនិតយេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយេនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ៦៨ 

 ២.៣.២. ទ្រមង់ៃនអនុ្រកឹតយ ៦៨ 

 ២.៣.៣. របូមន្តគំរៃូនអនុ្រកឹតយ ៧៣ 

 ២.៤. េសចក្តីសេ្រមច ៧៩ 

 ២.៤.១. េសចក្តីេផ្តើម ៧៩ 

 ២.៤.២. េតើសមតថកិចចថន ក់ ែដល្រតូវេចញេសចក្តីសេ្រមច? ៧៩ 

 ២.៤.៣. វ ិ លភពគតិយុត្តិ ៧៩ 

 ២.៤.៤. ខ្លឹម រ ៨០ 

 ២.៤.៥. ែបបបទៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ៨០ 

 ២.៤.៦. ទ្រមង់ៃនេសចក្តីសេ្រមច ៨១ 

 ២.៤.៧. របូមន្តគំរៃូនេសចក្តីសេ្រមច ៨៥ 

 ២.៥. ចរ និង ចរែណនំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ៩១ 

 ២.៥.១. ទ្រមង់ៃន ចរ ៩១ 

 ២.៥.២. ្របេភទៃន ចរ ៩៣ 

 ២.៥.៣. របូមន្តគំរៃូន ចរ និង ចរែណនំ ៩៥ 



 ២.៦. ្របកស ១០៣ 

 ២.៦.១. អតថន័យ ១០៣ 

 ២.៦.២. នុភពៃន្របកស ១០៣ 

 ២.៦.៣. ែបបបទៃនករេធ្វើ្របកស ១០៤ 

 ២.៦.៤. ទ្រមង់ៃន្របកស ១០៥ 

 ២.៦.៥. របូមន្តគំរៃូន្របកស ១០៨ 

 ២.៧. ដីក របស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់  ១១៤ 

 ២.៧.១. េសចក្តីេផ្តើម ១១៤ 

 ២.៧.២. ែបបបទៃនករេធ្វើដីក ១១៤ 

 ក.  គំនិតេផ្តើម ១១៤ 

 ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងដីក ១១៥ 

 គ. ដីកែដល្រតូវបនចុះហតថេលខរចួេហើយ ១១៥ 

 ឃ. ករ្រតួតពិនិតយដីក ១១៥ 

 ២.៧.៣. ទ្រមង់ៃនដីក ១១៥ 

 ២.៧.៤. របូមន្តគំរៃូនដីក ១១៩ 

 ២.៨. េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ១២៦ 

 ក. អតថន័យ ១២៦ 

 ខ. គំរេូសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ១២៦ 

ជំពូក៣: លិខិតរដ្ឋបល 

IV. លិខិតរដ្ឋបល ១២៧ 

 ១. លិខិត ១២៧ 

 ២. សញញ ណទូេទៃនលិខិតរដ្ឋបល ១៣២ 

 ៣. រេបៀបសរេសរលិខិត ១៣៤ 

 ៤. ករេ្របើ្របស់លិខិតរដ្ឋបល ១៣៥ 

 ៥. ទ្រមង់ៃនលិខិតរដ្ឋបល ១៣៦ 

 ៦. តួនទី និង នៈរបស់េបសកៈ និងគមយជន ១៤១ 

 ៧. ថន ក់ ឬ ននុ្រកម ១៤២ 

 ៨. លិខិតមនក្រមិតសមង ត់ ថ៌កំបំង និងលិខិតមនក្រមិត្របញប់ ១៤៣ 

 ៩. ករេ្របើ្របស់ពកយេពចន៏ និងឃ្ល េឃ្ល ងស្រមប់សរេសរលិខិត ១៤៣ 

 ក. ្រកបខណ្ឌ នេយបយ ១៤៣ 

 ខ. ្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈ ១៤៣ 

 គ. េគរមយងរ ១៤៤ 



 ឃ. កំណត់សំគល់កនុងករសរេសរលិខិត ម នៈ និងបុព្វសិទធិ ១៤៥ 

 ១០. គំររូបូមន្ត និងរបូភពលិខិតរដ្ឋបល ១៤៨ 

 ១. លិខិតរដ្ឋបលធមម  ១៥៣ 

 ក. គំរលិូខិតពី ថ ប័នខពស់េទ ថ ប័នទប ១៥៣ 

 ខ. គំរលិូខិតពី ថ ប័នទបេទ ថ ប័នខពស់ ១៥៤ 

 គ. គំរលិូខិតពី ថ ប័នមន នៈេសមើគន  ១៥៥ 

 ២. លិខិតែដលមនទ្រមង់ជលកខណៈបុគគល ១៥៥ 

 ៣. គំរលិូខិតនន ១៥៨ 

 ៣.១. គំរលិូខិតែដលមន មរយៈ ១៥៨ 

 ៣.២. គំរលិូខិតសរេសរផ យបន្ត ១៥៩ 

 ៣.៣. គំរលិូខិតែដលមនេយង និងលិខិតភជ ប់ ១៦០ 

 ៣.៤. គំរលិូខិតសរេសរថ្វ យ្រពះម ក ្រត ១៦១ 

 ៣.៥. គំរលិូខិតសរេសរ្របេគន្រពះសងឃ ១៦២ 

 ៣.៦. គំរលិូខិតែដលមនខ្លឹម រជករសំុ ឬសំេណើ  ១៦៣ 

 ៣.៧. គំរលិូខិតេឆ្លើយតប ១៦៨ 

 ៣.៨. គំរលិូខិតទទួល ១៧០ 

 ៣.៩. គំរលិូខិតឲយរង់ចំ ១៧២ 

 ៣.១០. គំរលិូខិតបញជូ ន ១៧៤ 

 ៣.១១. គំរលិូខិតេសនើសំុផ្តល់េយបល់ ១៧៥ 

 ៣.១២. គំរលិូខិតជូនព័ត៌មន  ១៧៦ 

 ៣.១៣. គំរលិូខិតេសនើសំុករអះ ងបញជ ក់ ១៧៧ 

 ៣.១៤. គំរលិូខិតរលឹំកចំេពះថន ក់េ្រកម ១៧៨ 

 ៣.១៥. គំរលិូខិតរលឹំកចំេពះថន ក់េលើ ១៧៩ 

 ៣.១៦. គំរលិូខិតយង និងអេញជ ើញ ១៨០ 

 ៣.១៧. ដីកអម ឬដីកបញជូ ន និងដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយតប ១៨៤ 

 ៣.១៨. េសចក្តី្របកស និងេសចក្តីជូនដំណឹង ១៩២ 

 ៣.១៩. របយករណ៏ ២០៥ 

 ៣.២០. េសចក្តី យករណ៏ ២២១ 

 ៣.២១. កំណត់បង្ហ ញេរឿង ២២៤ 

 ៣.២២. កំណត់េហតុ និងករពិនិតយកត់្រ  ២៣០ 

 ៣.២៣. េសចក្តីែណនំ ២៤៦ 

 ៣.២៤. លិខិតបងគ ប់ករ លិខិតបញជ េបសកកមម ទិ ្ឋ ករេធ្វើដំេណើ រ និង ២៥០ 



                            លិខិតឧេទទសនម 
 ៣.២៥. លិខិតេផទរសិទធិ ២៧៣ 

 ៣.២៦. សិទធិ្របទន ២៧៥ 

 ៣.២៧. កិចចសនយ ២៧៦ 

 ៣.២៨. ពកយបណ្តឹ ង ២៨៦ 

 ៣.២៩. ្រក សតូច ២៨៧ 

 ៣.៣០. ស កប្រត ២៨៨ 

 ៣.៣១. ្របវត្តិរបូសេងខប  ២៩០ 

 ៣.៣២. លិខិតបញជ ក់ទីលំេន ២៩២ 

 ៣.៣៣. លិខិតបញជ ក់ចរយិមយទ  ២៩២ 

 ៣.៣៤. លិខិតពិេ្រគះេយបល់ដល់លំេន ្ឋ ន ២៩៣ 

 ៣.៣៥. វញិញ បនប្រតរដ្ឋបល ២៩៦ 

 ៣.៣៦. លិខិតអនុញញ ត ២៩៨ 

 ៣.៣៧. បងក ន់ៃដទទួល ២៩៨ 

 ៣.៣៨. រទូរេលខផ្លូវករ ២៩៩ 

 ៣.៣៩. អនុស រណៈ ៣០០ 

 ៣.៤០. កំណត់ទូត ៣០២ 

ជំពូកទី៤: លិខិតឯកជន 

V.  លិខិតឯកជន ៣០៣ 

 ១. អតថន័យ ៣០៣ 

 ២. ្របេភទលិខិត ៣០៣ 

 ៣. រេបៀបសរេសរលិខិតឯកជន ៣០៣ 

 ៤. េគរមយងរេ្របើមុខេឈម ះ ៣០៤ 

 ៥. ទ្រមង់លិខិតឯកជន ៣០៤ 

 ៦. គំរលិូខិតឯកជន ៣០៧ 

 ៦.១ លិខិតសួរសុខទុកខ ៣០៧ 

 ៦.២ ពកយេសនើសំុ ៣០៨ 

 ៦.៣ ពកយបណ្តឹ ង ៣១២ 

 ៦.៤ លិខិតជូនពរ និងថ្វ យ្រពះពរ ៣១៤ 

 ៦.៥ លិខិតអបអរ ទរ ៣២០ 

 ៦.៦ លិខិតែថ្លងអំណរគុណ ៣២១ 

 ៦.៧ លិខិតចូលរមួរែំលកទុកខ ៣២២ 



 ៦.៨ លិខិតែថ្លងសរេសើរ ៣២៣ 

 ៦.៩ លិខិតេឆ្លើយតប ៣២៤ 

ជំពូកទី៥: ករ្រគប់្រគងឯក រ និងកិចចករករយិល័យ 

VI. ករ្រគប់្រគងឯក រ និងកិចចករករយិល័យ ៣២៨ 

 ១. បេចចកេទសកនុងករទុក ក់ឯក រ ៣២៨ 

 ២. កិចចករេនកនុងករយិល័យរដ្ឋបល ៣៣០ 

 ៣. ករងរលិខិតចូល-េចញ ៣៣៧ 

 ៤. ច ចរលិខិតេនទីស្តីករ្រកសួង និងេន ជធនី េខត្ត ៣៥២ 

 ៥. ករងរពិធីករ ៣៥៤ 

 ៦. ករេរៀបចំ និងទុក ក់ឯក រ ៣៥៤ 

 ៧. ករែណនំមួយចំនួនកនុងករក ងឯក ររដ្ឋបល ៣៥៨ 

 ៨. ចំណុចពិេសសកនុងសំេណររដ្ឋបល ៣៦៣ 

ជំពូកទី៦: កិចចករេលខធិករ 

VII. កិចចករេលខធិករ ៣៦៥ 

 ១. េលខធិករ និងករទទួលខុស្រតូវ ៣៦៥ 

 ២. តួនទី និងភរកិចចរបស់េលខធិករ ៣៦៥ 

 ៣. េលខធិករ និងករទំនក់ទំនង ៣៦៨ 

 ៤. តួនទីេលខធិករកនុងករយិល័យ ៣៦៩ 

 ៥. តួនទីដ៏មន រៈសំខន់មួយចំនួនស្រមប់អនកែដលជេលខធិករ ៣៧០ 

 ៥. ករេរៀបចំអងគ្របជំុ ៣៧១ 

ជំពូកទី៧: បណ្ណ រ ្ឋ ន 

 ចបប់ស្តីពីបណ្ណ រ ៣៧៧ 

 ករងរចង្រកងសំណំុលិខិត ៤០១ 

 ករងរ្របមូលឯក រស្រមប់តមកល់ ៤០៨ 

 ករងរែកស្រមួល និងេរៀបចំសំណំុលិខិត ៤១៤ 

 ករងរេធ្វើសថិតិ និង្រតួតពិនិតយបណ្ណ រ ៤២៨ 

 ករងរ្រគប់្រគងែថរក បណ្ណ រ ៤៣៤ 

 ឯក រពិេ្រគះ  

    

 

 

  



រមភកថ 
  

 េសៀវេភ “ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន” េកើតេឡើង
េ យ រករបញចូ លគន នូវេសៀវេភ និងឯក រកិចចកររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ
្ឋ នជេ្រចើន េដើមបីេឆ្លើយតបឲយបនកន់ែត្រគប់្រគន់េទនឹងត្រមូវករ ករងររដ្ឋបលៃន្រកសួង   
ថ ប័ន និងអងគភព ។ 

 

 េសៀវេភ “ ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន ”  ្រតូវបនេរៀប
េរៀងចង្រកងេឡើងេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនឯក ររដ្ឋបលសំខន់ៗ ែដលបនសិក កន្លងមកពី

ភូមិនទរដ្ឋបល ឯក រែដលបនចង្រកង និងេបះពុមពេ យ្រកុមករងរលិខិតបទ ្ឋ ន       
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និងបទពិេ ធន៏កនុងករងរ្របចំៃថង ។ េ្រពះថ មករសេងកតកន្លងមក
េយើងមិនទន់ែដលេឃើញមនបទបបញញត្តិ មួយចបស់ ស់ ែដលកំណត់ពីែបបបទៃនករ ក់
ែតងលិខិតបទ ្ឋ នរដ្ឋបលេដើមបីឲយមនករឯកភពគន ទំង្រសុងេនេឡើយេទេ យ្រតូវបនេធ្វើ និង
េរៀបចំេឡើង មករសំេយគៃនបទពិេ ធន៏ និង មទំ ប់តៗគន ។ 
 

 េសៀវេភ “ ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន ”  េនះ ចចត់
ទុកជជំនួយ ម រតីដល់ ម្រន្តី ជករ បុគគលិក ែដលកំពុងេធ្វើករងរេន ម ្រកុមហុ៊ន នយក ្ឋ ន 
មនទីរ ករយិល័យ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ ឲយបំេពញករងរ្របចំៃថង
របស់ខ្លួនបនកន់ែតល្អ្របេសើរែដលជកររមួចំែណកយ៉ងសកមមកនុងកិចចករ ្ត រ និង អភិវឌ ន៏
្របេទសជតិ។ 
 

 ខញុំបទមនជំេនឿេជឿជក់ថេសៀវេភ “ ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និង    
បណ្ណ រ ្ឋ ន ”  េនមនចំណុចខ្វះខត ដូចេនះខញុំសំណូមពរចំេពះ សេម្តច ឯកឧត្តម េ កជំទវ 
អស់េ ក េ ក្រសី ប្អូនៗនិស ិត ទំងអស់ែដលបន នេសៀវេភេនះ សូមេម ្ត ជួយផ្តល់មតិ
េយបល់ែកត្រមូវកនុងន័យ ថ បន េដើមបីបំេពញបែនថម និងេធ្វើឲយេសៀវេភមួយេនះកន់ែតល្អ្របេសើរ
ែថមេទៀត។ 

 

                                                                 សមូអរ្រពះគុណ និងសមូអរគុណ! 
                                                               ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី      ែខ          ឆន ំ ២០១១ 

 



 

ជំពកូទ១ី: េសចក្តីេផ្តើម 

I. េសចក្តីេផ្តើម 
១. អត្តន័យៃន ពកយរដ្ឋបល, នីតិរដ្ឋបល, វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល 

១.១ ពកយរដ្ឋបល 

 មពកយែខមរេយើង “ រដ្ឋបល ” ក់ឲយយល់ថជកិចចកររបស់រដ្ឋពីេ្រពះមនពកយ “ រដ្ឋ ” កនុង                      

“ រដ្ឋបល” ។ បុ៉ែន្តដល់េគេ្របើពកយ “ រដ្ឋបល ” េនកនុងសហ្រគសឯកជនែដរដូចជ “ ករយិល័យរដ្ឋបល ” 
“ កិចចកររដ្ឋបលរបស់សហ្រគស ” ។ល។ េយើងមិន ចសននិ ្ឋ នបនភ្ល មថជេរឿងឯកជន ឬជេរឿងរដ្ឋករ
ចំេពះពកយ “ រដ្ឋបល ”  េនះេបើគម នអ្វីមកបញជ ក់អំពីអងគភព។  

 េបើអងគភពេនះជរបស់រដ្ឋ កិចចកររដ្ឋបលៃនអងគភពេនះ ពិតជកិចចកររបស់ ជករ (រដ្ឋករ) ។ េបើ
អងគភពេនះជរបស់ឯកជន កិចចកររដ្ឋបលៃនអងគភពេនះមិនមនលកខណៈជកិចចករ ជករេទ ។ ដូេចនះ
េបើនិយយែតពីសកមមភព េយើងមិន ចឲយន័យពកយ “ រដ្ឋបល ” បនេ យ្រតឹម្រតូវេនះេទ។ 

 ពកយប ងំ “ administration ” មនន័យជួនកលជ “ ករ្រគប់្រគង ” ដូចជករ្រគប់្រគង        
សហ្រគស ជួនកលជ “្រកសួងរបស់រដ្ឋ” ដូចជ្រកសួងហិរញញវតថុ ជួនកលជ “ រដ្ឋករ ឬ ជករ ” កល
េគសរេសរថ “administration publique” ឬកល េគសរេសរ “Administration” (េ យអក រ  Aធំ) ។ 
សូម្របយ័តនកំុ្រចឡំកនុងករបកែ្របពកយ “ administration ” ្រតូវេមើលេទ មបរបិទ។ 

 មវទិយ ្រស្តរដ្ឋបលេគបនឲយនិយមន័យរដ្ឋបលដូចតេទៈ 

 រដ្ឋបល ជអងគករមួយខុសែប្លកពីអងគករដៃទេទៀតេ្រពះ មនេគលេ បេ្រមើ្របេយជន៏ ធរណៈ 
និងេដើមបីេគលេ េនះរដ្ឋបលទទួលនូវបុព្វសិទធិៃនអំ ច ធរណៈ និងករបងខិតបងខំធមម នុរបូ ។ េដើមបី
បេ្រមើ្របេយជន៏ ធរណៈ រដ្ឋបល េធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ែដលត្រមូវឲយពលរដ្ឋ ្រតូវេគរព។ 

កំណត់សំគល់ៈ 

ពកយ អំេពើ ឬកមម (action)ç សកមមភព (activity )និងកិចច ឬលិខិត (act) ។ កនុងចំេ មពកយទំងបី

ខងេលើេនះ មនែតពកយ Act េទែដលមនន័យជភ ចបប់ ។  action និង activity ជភ ធមម ។ 

សកមមភព មនន័យជក់ ក់ថជ អំេពើកនុងវស័ិយអ្វីមួយ។ 

កិចច ជអំេពើែដលេចញេឡើង មរយៈលិខិត ន ម ។ េហតុដូចេនះបនជេគែ្របថ លិខិត ក៏បន។ 

េនកនុងនីតិរដ្ឋបលេគនឹងជួប្របទះពកយថ “ អំេពើរបស់ ជករ   ”  “ សកមមភពរបស់ ជករ ”    និង         

“ លិខិតរដ្ឋបល ឬ ជករកិចច  ” ។ 

គួរដឹងថ “ សកមមភព ធរណៈ ” គឺមនៈ 

- េធ្វើចបប់ៈ េធ្វើវធិនទូេទ 

- កត់ក្តីៈ គឺអនុវត្តចបប់ស្រមប់េ ះ្រ យេរឿងក្តី 
- ្រគប់្រគងដឹកនំៈ គឺេធ្វើករសេ្រមចនន េ យមនទស នៈស្រមប់េទៃថងមុខ ។ េហតុដូេចនះបនជ
មនពកយេ ្ល កថ “ ្រគប់្រគងដឹកនំគឺគិតគូទុកជមុន ” ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  



- ្រគប់្រគងៈ គឺចត់ករ្រគប់្រគង្របចំៃថង ។ ជករ (រដ្ឋបល) គឺជអនកទទួលបនទុកអនុវត្តកមមវធីិ
នេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបល្របចំៃថង។ 
១.២ នីតិរដ្ឋបល 

 នីតិរដ្ឋបល ជែផនកមួយៃននីតិ ធរណៈ ែដល្រគប់្រគងរដ្ឋបល។ 

 េ ក ្រ ្ត ចរយ RIVERO ឲយនិយមន័យនីតិរដ្ឋបល ថៈ ជវធិនគតិយុត្តិទំង យ ែដល
ខុសពីវធិនឯកជន ែដល្រគប់្រគងសកមមភពរដ្ឋបល ៃននីតិបុគគល ធរណៈ។  

 មវចននុ្រកមៃននីតិរដ្ឋបល  ARMAN COLIN ឆន ំ ១៩៩៨ នីតិរដ្ឋបល ជសំណំុៃនវធិនគតិយុត្តិ
ែដលទក់ទងដល់ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់រដ្ឋបល និងស្រមប់្រគប់្រគងទំនក់ទំនងរ ងរដ្ឋបល 
និង្របជពលរដ្ឋ។  

១.៣ វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល 
មុននឹងេចញចបប់ មនអនកគិតេរឿងេរៀបចំ និងេរឿង្រគប់្រគង ជករ ្រពមជមួយបញ្ហ វស័ិយធនធន

មនុស  និងបេចចកេទសែដលពក់ព័នធផង ។ េបើអនកគិតគូរេនះជអនកឯកេទស (មិនែមនជអនកនេយបយ) 
េគនឹងេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវក ្ត ទំង យដូចជ ចបប់ សិថតិ និងឯក រនន ែដលទក់ទងដល់    
សងគមវទិយ ជតិពនធវទិយ ភូមិ ្រស្ត វទិយ ្រស្ត នេយបយ ។ល។ ឲយបនសព្វ្រគប់មុននឹងេធ្វើជគេ្រមង
េឡើង េ្រកយមកគេ្រមងេនះ ចក្ល យេទជចបប់ េបើអនកដឹកនំនេយបយយល់្រពម ។ ចបប់េនះនឹងចូល
េទជចបប់មួយកនុងនីតិរដ្ឋបល។  

២. ្របវត្តិរដ្ឋបលែខមរ 

 ២.១ សម័យមុន និគមប ងំ 

 ជរបប ជនិយមែដល្រពះម ក ្រត េក្ត បអំ ចទំងអស់ផទ ល់ែតមួយអងគឯង ជពិេសសអំ ច
នេយបយ និងអំ ចរដ្ឋបល ។ ្រពះម ក ្រតមិនេធ្វើចបប់ េ យផទ ល់្រពះអងគេទ គឺ្រទង់យកចបប់ែដល
េចញពីគមពីរេវទ និងទំេនៀមទំ ប់មក្របតិបត្តិែតម្តង។ ្រពះម ក ្រត េចញ្រកឹតយបញជ ែតកនុងវស័ិយរដ្ឋបល 
និងកនុងនីតិវធីិតុ ករខ្លះែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ្រពះអងគេ ក្រទង់េធ្វើ វនករកិចចកររដ្ឋបល កលសម័យយុគ   
ក ្ត ល ពីរដងកនុងមួយៃថង េបើ មកំណត់េហតុចិនមន ក់ េឈម ះ ចូវ កួន កនុងឆន ំ ១២៩៦ ។ ្រពះអងគក៏ជ
េច្រកមកត់ក្តីផងែដរ។ 

 កលសម័យេនះ ម ក ្រត្រតូវែតដឹកនំចំបំងេ យផទ ល់្រពះអងគ េទើបសមជម ក ្រតពីេ្រពះ 
្រពះអងគ្រតូវេធ្វើជគំរដូល់េមទ័ពឯេទៀតៗ ែដលេ កជេមបញជ ករកំពូលេនះ។ 

 ្រពះអងគ្រទង់ជអធិបតីៃនេសនបតីសភ ែដលមនសមសភពដូចតេទេនះ ៖ 
 - េសនបតី (ឧកញ៉ ឬសេម្តច) េច  (ឥឡូវេយើងេ ថ នយករដ្ឋម្រន្តី) 

 - េសនបតី (ឧកញ៉) េយម ជ (ឥឡូវេយើងេ ថ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌) 

 - េសនបតី (ឧកញ៉) ងំ (ជរដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះបរម ជ ងំ និងហិរញញវតថុ) 

 - េសនបតី (ឧកញ៉ ឬសេម្តច) ច្រកី (ជរដ្ឋម្រន្តីខងដឹកជញជូ ន មេជើងេគក និងខងកងទ័ព) 

 - េសនបតី (ឧកញ៉) ្រក េ ម (ជរដ្ឋម្រន្តីខងដឹកជញជូ ន មេជើងទឹក/សមុ្រទ) 

 េសនបតីមនន័យដូចេយើងឥឡូវែដលេ ថ “ រដ្ឋម្រន្តី ” ចំែណកឯសក្តិជ “ ឧកញ៉ ឬសេម្តច ” គឺជ
យសែដលម ក ្រតឲយបែនថម ។ “ សេម្តច ” ធំជង “ ឧកញ៉ ” ។ ម្រន្តីែដលមនសក្តិធំទី ចតុស្តមភ េគឲយ

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                     ទ.២  



េឈម ះថ “ ្រពះបទអស់ជំនំុ ” ។ អនកទំងអស់េនះសុទធែតម ក ្រតែតង ំងេ យផទ ល់ទំងអស់ ។   
េសនបតីសភ ជករ្របជំុេសនបតី ដូចេយើងសព្វៃថងេគេ ថ្របជំុគណៈរដ្ឋម្រន្តី ។ បុ៉ែន្តសម័យេនះេគ
មនរដ្ឋម្រន្តីចំនួន៥នក់បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 ម្រន្តី ជករែចកជ ៤ស្រមប់គឺៈ 

 - ស្រមប់ឯក េឡើងេទ េស្តចែដលកំពុងេ យ ជយ 

 - ស្រមប់េទ េឡើងេទ ឧភេយ ជ គឺេស្តចែដលបនចុះពី ជបល្ល័ងគ 
 - ស្រមប់្រតី េឡើងេទ ឧប ជ គឺេស្តចែដលប្រមុងនឹងេឡើងេ យ ជយ 

 - ស្រមប់ច ្វ  េឡើងេទ ្រពះម ក ្រតីយនី (ម របស់្រពះម ក ្រត) 

 កនុងស្រមប់នីមួយៗមន១០ថន ក់ ពីតូចេទធំ ។ ម្រន្តីែដលមនថន ក់ធំជងេគ កនុងស្រមប់នីមួយៗគឺជ
រដ្ឋម្រន្តី ។ ពីស្រមប់ឯកេទដល់ស្រមប់្រតី ្រតូវមនរដ្ឋម្រន្តី៥នក់ បុ៉ែន្តស្រមប់ទី៤ មនរដ្ឋម្រន្តី៣នក់ ។  

 ស្រមប់នីមួយៗមនសិទធិ្រតួត្រ ដីតំបន់ និង្របជជនែដលេនទីេនះេ យទញយកផល្របេយជន៏
ផទ ល់ែតម្តង ។ 

 ស្រមប់ឯក មនអំ ចសមតថកិចច្រគប់្រគងរដ្ឋបលេពញទំងៃផទ្របេទសទំងមូល ខុសែប្លកពីស្រមប់
ឯេទៀតៗ ពីេ្រពះមនម ក ្រតជ្របមុខ។  

 េនះេគេ ថ រេបៀបសក្តិភូមិ។ 

 រឯីករេរៀបចំរដ្ឋបលែដនដី គឺមនៈ 

 - ដី ែដលជអតីត ជ ច្រកៃន្របេទសែដលេស្តចែខមរ យយកមកចំណុះរចួបញចូ លយកជដីែខមរ 
ែតម្តង ។ ំងពីប ជ័យេនលែង្វកកលពីកនុងឆន ំ ១៥៩៣ មកឯក រសំខន់ៗ បត់អស់ េហតុដូេចនះ េយើងពំុ

ចដឹងេ យចបស់ថ ដី េនះមនចំនួនបុ៉នម ន ពិត្របកដេទ។ មិនដឹងជ ៩០ ឬ ១០១ េទពីេ្រពះ េទជ
េរឿងេ្រពងអស់េទ េ យ រកររ យបនទ យលែង្វកេនះ។ 

 េស្តចែដល្រតូវកន់កប់ ដី េនះេគេ ថ េស្តច្រ ញ់ ែដលមនអំ ចែតង ំង ឬេដញេចលម្រន្តី
ទំងអស់ែដលេនកនុង ដី េនះ ។ េស្តច្រ ញ់មនស្វ័យភពរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ។ 

 ចប់ពីពក់ក ្ត លសតវត ទី១៩មក ្រពះបទអងគឌួង (េ យ ជយ ១៨៤៥ ដល់១៨៦០) បនសេ្រមច
លុបបន្តបនទ ប់មក ជលំ ប់នូវដីទំងេនះ និងដកអំ ចអស់ពីេស្តច្រ ញ់ ឲយេនសល់ែតងរបុ៉េ ្ណ ះ។ 
េនឆន ំ១៨៧៥ េពលប ងំចូលមកេរៀបចំេគេឃើញថ ដី ចំនួន៥ ែដលេឡើងេទេនេ្រកមអំ ចម ក ្រត 
(អំ ចក ្ត ល) ទំងអស់។ 
 - េមឿង ជករែបងែចករដ្ឋបលែដនដី ។ ម្រន្តីែដល្រគប់្រគងកន់កប់េមឿង កនុង្រពះនមៃន         
្រពះម ក ្រតេគេ ថ េចេមឿង ។ ្រពះបទអងគឌួង េ្រកយមក្រពះអងគមិនចង់ឲយមនេឈម ះ េមឿង ែដល
ជេឈម ះេសៀម ្រពះអងគក៏ឲយផ្ល ស់េឈម ះេហើយេ ថ េខត្ត េទវញិ ។ ដូេចនះេឈម ះ េខត្ត េកើតពីសម័យ   
្រពះអងគឌួង េហើយេនជប់រហូតដល់សព្វៃថងេនះ ។ េនឆន ំ ១៨៨៤ មន ៥៧ េខត្ត។ 

 - ្រសុក ជេឈម ះមួយែដលែខមរទូេទេ  ស្រមប់សំគល់ភូមិកំេណើ តរបស់ខ្លួន កលសម័យមុនប ងំ
ចូលមក គឺមិនែមនជមណ្ឌ លរដ្ឋបលអ្វីេឡើយ ។ ្រសុក េនះជ ភូមិ (ឥឡូវេយើងេ ថ ឃំុ) េកើតេឡើងេ យ
្រគួ រមួយ ឬពីរ េហតុដូេចនះបនជជួនកលេគឲយេឈម ះភូមិ (្រសុក) េនះមនុស ែដលជេម្រគួ រក៏មន។ 

កលសម័យេនះកល ្រស្តនិយយថ េច ្វ យ្រសុក គឺគត់ចង់និយយ េច ្វ យេខត្ត េទវញិេទ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                      ទ.៣  



 ពួកចស់ៗកនុង ្រសុក ជំនំុគន ជ្រកុមជំនំុ េហើយចត់កនុងចំេ មជនែដលមនវយ័េនេកមងជងគត់
េហើយែដលមនបញញ ឆ្ល ត ងៃវ ឲយេធ្វើករឲយ្រសុកខ្លួន េគេ ថ េម្រសុក ។ ដូេចនះ ម្របវត្តិ ្រស្ត េម្រសុក 
គឺជអនកជំនួយករែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 ចស់ៗេនះដល់េ្រកយមកក៏បញចូ លកនុង្រកុមជំនំុរបស់ ្រសុក នូវអតីតម្រន្តី ចរយវត្ត ឬអនក្របជញ  
អក រ ្រស្ត េដើមបីឲយជួយគិតករងរ ។ េគឲយេឈម ះ្រកុមេនះថ ្រកុមពញ ។ ពួកេនះ េធ្វើករឥតេបៀវត អ្វី
េទ។ ្រកុមពញ េនះបនបេងកើតភន ក់ងរជំនួយ េម្រសុក ែដលេគេ ថ ជំុទប់ ។ ជំុទប់ ក៏ ចរកេសម នឲយជួយ
សរេសរ ឬេធ្វើករងរេផ ងៗបន ។ េគទំងអស់គន េធ្វើករគម ន្របក់ែខេទ ពី េ្រពះពំុទន់មនបេងកើតលុយ
ចយេនេឡើយ េគទទួលែតអំេ យជរង្វ ន់ដូចជអងករ ្រតី ។ល។ ្រពះបទអងគឌួង្រទង់បនបេងកើត ្របក់ 
ឲយចយេនកនុងពក់ក ្ត លសតវត ទី ១៩។ 
 ២.២ សម័យ និគមប ងំ 

 េយើងដឹងេហើយថប ងំបនេធ្វើសនធិសញញ មួយេនឆន ំ ១៨៦៣ ក់្របេទសកមពុជឲយេនេ្រកម
ពយបលរបស់្របេទសប ងំ ។ ដល់ៃមភឆន ំេ្រកយមកគឺេនៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ំ១៨៨៤ សនធិសញញ មួយ
េទៀតែដលប ងំបនបងខំឲយ្រពះបទនេ ត្តម ចុះ្រពះហសថេលខទំងេក្ត ្រក យេនះ បនេធ្វើឲយ្របេទស
ែខមរក្ល យេទជ្របេទសមួយកនុង និគមប ងំ ថ្វីេបើេគសរេសរជផ្លូវករថ Protectorat ក៏េ យពីេ្រពះ

ប ងំដកអំ ចពិត្របកដអស់េចញពីម ក ្រតែខមរ េផទរេទឲយេ ក Résident Supérieur ប ងំវញិ។ 

េសនបតីសភ ្រតូវ្របជំុេ្រកមអធិបតីរបស់េ ក Résident Supérieur េនះែលងេ្រកម្រពះ ជធិបតីរបស់
ម ក ្រតែខមរដូចកលពីេដើមេទៀតេឡើយ។ 

 កនុងវស័ិយរដ្ឋបល ប ងំយកគំររូចនសមព័នធរបស់ប ងំែដលបន ក់េន្របេទសយួន យកមកចម្លង
ក់ទំង្រសុងេន្របេទសែខមរ។ 

 េន្រតួតពីេលើេច ្វ យេខត្តែខមរមនេ ក Résident ប ងំមន ក់េន្រគប់េខត្ត ។ Résident េនះមន
អំ ចខ្ល ំង ស់ េលើម្រន្តីទំងអស់ និងេលើេច ្វ យេខត្តែខមរេទៀត ។ កនុងេខត្តនីមួយៗមនែចកជ 
arrondissements (ែដលេយើងេ រហូតដល់សព្វៃថងេនះថ ្រសុក) និងជ communes (ែដលេយើងេ ថ ឃំុ) 
 ២.៣ េ្រកយសម័យ និគមប ងំ 

 ពីបនឯក ជយមកដល់ឆន  ំ១៩៧៥  

 ប ងំបនកន់កប់្របេទសែខមរជង ៩០ឆន ំ េទើបសុខចិត្តឲយែខមរ្រតឡប់េទជ្របេទសឯក ជយ វញិេន
ឆន ំ១៩៥៣ េ យ រ្រពះហសថ្រពះបទនេ ត្តមសីហនុ ្រពះម ក ្រតែខមរ និងេ យ រកររមួ មគគី 
របស់្របជពលរដ្ឋែខមរ ្របកបេ យេសចក្តីេប្តជញ ចិត្តយ៉ងមុតមំ ។ ប ងំេចញេទែមន ែតអ្វីៗែដលប ងំ
បនបេងកើតេហើយកនុងវស័ិយរដ្ឋបល ទំងរចនសមព័នធ ទំងរេបៀបរបបេធ្វើករ ក៏េនបន្តជប់ជនិចច កនុងរបប
សងគម ្រស្តនិយម( ជ ច្រកទី១) ក៏ដូចកនុងរបប ធរណៈរដ្ឋ លន់ ណុលែដរ ។ លិខិត ន មផ្លូវករ 
េ្រចើនសរេសរជភ ប ងំ រេបៀបេធ្វើករ និងចបប់ទំង យក៏េនែតេទ មប ងំទំងអស់ ពីេ្រពះពួក
ជំនញករេ្រចើនែតពួកប ងំ។ 

 េនេលើ្រក ស មនចបប់ែដលឲយសិទធិេទ ្រស្ត មឃំុ េខត្ត ្រគប់្រគងផទ ល់កិចចករទំង យជ
្របេយជន៏ដល់ ឃំុ េខត្ត ។ បុ៉ែន្ត ម្របតិបត្តិជក់ែស្តង អំ ចេច ្វ យេខត្ត េច ្វ យ្រកុង និងេច ្វ យ
្រសុក ែដលជតំ ងអំ ចក ្ត លេនះេនែតខ្ល ំងដូចជជំនន់មុនៗដែដល។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                      ទ.៤  



 ពីឆន  ំ១៩៧៥ មកដល់ ឆន  ំ១៩៩៣ 

 ្របជពលរដ្ឋចង់កន់កប់ សនេ យខ្លួនឯង គឺចង់រេំ ះខ្លួនពីរបប និគមែដលែខមរគន ឯងេធ្វើ
ជំនួសប ងំេនះ ។ ែខមរ្រកហមឆក់ឱកសេនះបេញចញពកយេ ្ល ក ឯក ជមច ស់ករ េដើមបីទក់ទញចិត្ត
្រស្តែដលចង់បនេនះ ។ បុ៉ែន្តជអកុសលចំេពះ ្រស្តែខមរ ែខមរ្រកហមមិនេធ្វើ និគមថមីេទ ែតេធ្វើរបប 

ផ្ត ច់ករេឃរេឃកប់សំ ប់ឥត្រ ្របណីហួសវស័ិយែដលេយើងទំងអស់គន មិននឹក ម នដល់។ 

 លទធិកមមុយនីស្តបន្រគប់្រគង្របេទសពី១៩៧៥ ដល់១៩៨៩ េហើយេទើបែតេធ្វើកំែណទ្រមង់នេយបយ
េទរកេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរជីជំ នៗ ំងពីឆន ំ១៩៨៩ រហូតមកដល់បេងកើត ជ ច្រកទី២ េនឆន ំ១៩៩៣ 
េ យ រករជួយេ្រជមែ្រជងពីសហគមអន្តរជតិ ែដល្របជពលរដ្ឋែខមរ គ ល់េ ថ អុ៊ន ក់ (UNTAC)។ 

 ជ ច្រកទី២ 

 េបើេមើល មរដ្ឋធមមនុញញ ឆន ំ១៩៩៣ េយើងេឃើញថ្របេទសកមពុជនឹងេធ្វើដំេណើ រេឆព ះេទរកលទធិ្របជ-    

ធិបេតយយេសរពីហុបក  ។ កមមវធីិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលក៏មនែចងកនុងទិសេ ថមីេនះែដរ ។ េយើងខិតខំក ង
្ត រ្របេទសឲយេទជ្របេទសមួយមនករអភិវឌ ន៏ និងជ្របេទសនីតិរដ្ឋ ។ េ យ រផលវបិកែដលបន

បងកេឡើងេ យស្រងគ ម ៃំរជងៃមភឆន ំមកេនះ ឧបសគគជេ្រចើនេនមនេលើមគ៌េសរនិីយម ។ េហ ្ឋ រចន-
សមព័នធ្រគប់ែបបយ៉ងខូចេខទចខទ ំអស់ េហើយបញ្ហ ផ ះផ ជតិេនែតជបញ្ហ មួយេនេឡើយ។  

៣. មូល ្ឋ នៃនកិចចកររដ្ឋបល 

 េយើងបនយល់ពកយ “ រដ្ឋបល  ” រចួេហើយ េដើមបីសិក មុខវជិជ េនះឲយបនចបស់ ស់ េយើង្រតូវមន
មូល ្ឋ នខ្លះៗេទេលើៈ  

 រដ្ឋ មទស នវជិជ េគឲយនិយមន័យបនយ៉ងេ្រចើនេផ ងៗពីគន  េហើយ មន័យសងគម ្រស្ត រដ្ឋជ
សងគមនេយបយមួយ ( a political society) គឺបនន័យថ ជ្រកុម្របជជនមួយ្រកុមែដលសិថតេនេ្រកម
អំ ចនេយបយរមួមួយកនុង្រពំែដនទឹកដីែដលមនកំណត់។ 

 ដូេចនះេដើមបីក្ល យេទជរដ្ឋបនលុះ្រ ែតមន្របជជន   មនទឹកដី និងមនអំ ចនេយបយស្រមប់  

្រគប់្រគង។  

 ្របជជន ( Population) េគសំេ េទេលើជន្រគប់របូ ្រគប់ សន៏ ្រគប់្របេភទ ែដលរស់េនកនុងរដ្ឋមួយ
ជមួយគន ។ 

 ែដនដី ( Territory) រដ្ឋ្រតូវមនទឹកដីកនុង្រពំែដនរបស់ខ្លួនែដលេគេ ថ “ ែដនដី  ” ។ រដ្ឋនីមួយៗមន
ែដនដីេគក ែដនដីសមុ្រទ (េបើសិនជេនជប់សមុ្រទ) និងែដន កស ។ ្រពំែដនទំងអស់េនះមនកំណត់
េ យ្រពំែដនធមមជតិ ឬក៏ មកិចច្រពមេ្រព ងគន កនុងសនធិសញញ មួយ ឬក៏ មចបប់អន្តរជតិេផ ងៗេទៀត 

 អំ ចនេយបយ ( Political Power) លកខណៈសំគល់ថជរដ្ឋបនលុះ្រ ែតមនអំ ចនេយបយ
មួយស្រមប់្រគប់្រគង្របជជន និងទឹកដីេនះ ។  អំ ចនេយបយេកើតេចញពីអំ ចរដ្ឋ ែដលអំ ច
រដ្ឋេចញមកពី្រពះ ឬេចញមកពី្របជពលរដ្ឋ។  

 លកខណៈសមបត្តិទំងបីខងេលើ មិនទន់្រគប់្រគន់ស្រមប់សំគល់ថរដ្ឋេនេឡើយ េនេលើឆកអន្តរ-
ជតិ ។ រដ្ឋ្រតូវមនធតុសំខន់មួយេទៀត គឺអធិបេតយយ ( Sovereignty) េ្រពះសហគមន៏អន្តរជតិេគទទួល

គ ល់រដ្ឋែដលឯក ជយ េហើយអធិបេតយយែថមេទៀត។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                      ទ.៥  



 ជេគលករណ៏ រដ្ឋែដលមនអធិបេតយយចំនួន្របមណ ២០០ េគសេងកតេឃើញមនទ្រមង់ ច់េ យ
ែឡកពីគន  គឺទ្រមង់ជរដ្ឋេទល (Single State) និងទ្រមង់ជរដ្ឋសហព័នធ ( Federal State) ។ ជមួយគន េនះក៏មន
របប្រគប់្រគងេផ ងៗគន ែដរ គឺរបបសភនិយម របប្របធនធិបតីនិយមរបបចំរះុ របបសងគមនិយម ។ល។ 
រដ្ឋនីមួយៗមន្របព័នធ្រគប់្រគងរដ្ឋបលក៏េផ ងៗគន ែដរ ដូចជ្របព័នធមជឈករ ្របព័នធវមិជឈករ និង្របព័នធ
សហវមិជឈករ ជេដើម។ 

 រដ្ឋអធិបេតយយែដល្របកន់យករបប្របជធិបេតយយេសរ ី ជេគលករណ៏េគេធ្វើករែបងែចកអំ ច
សំខន់ជបីគឺៈ 

 - អំ ចនីតិបញញ តិ្ត (Legislative power  ) 

 - អំ ចនីតិ្របតិបត្តិ  (Executive power  ) 

 - អំ ចតុ ករ  (Juridical power  ) 

 ចំេពះ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលជរដ្ឋអធិបេតយយែដរេនះ បន្របកន់យករបប ជនិយម
្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ (  Constitutional monarchy) ែដលមនរបូភពជសភនិយម ក៏បនេធ្វើករែបងែចក

អំ ចជបី ច់ពីគន ែដរគឺៈ 

 ៣.១. អំ ចនីតិបញញ តិ្ត (Legislative Power) 

 អំ ចេនះដឹកនំេ យសភ (Parliament) ។ ្របព័នធសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនសភពីរគឺ 
រដ្ឋសភ ឬសភជតិ (National Assembly) និង្រពឹទធសភ  (Senate) ។  
 ៣.១.១ រដ្ឋសភ ឬសភជតិ (National Assembly)  
 រដ្ឋសភ ឬសភជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនសមជិកយ៉ងតិច ១២០របូ (នីតិកលទី២មន
១២២របូ នីតិកលទី៣មន១២៣របូ) ែដលេ្រជើស ំងេ យករេបះេឆន តជសកលេ យេសរ ី េ យេសមើ
ភព េ យចំេពះ និង មវធីិេ្រជើសេរ ើសេឆន តជសមង ត់ ។ នីតិកលរបស់រដ្ឋសភមនកំណត់ ៥ឆន ំ ែដល
ផុតកំណត់េនេពលែដលរដ្ឋសភថមីចូលកន់តំែណង។ 

 ករេរៀបចំរដ្ឋសភ 

 ក. អនកដឹកនំ (The Leadership) 

 រដ្ឋសភដឹកនំេ យ្របធនមួយរបូ អនុ្របធនទីមួយមួយរបូ និងអនុ្របធនទីពីរមួយរបូ ។ មនុស
ទំងបីរបូេនះ្រតូវបនេបះេឆន តេរ ើសេចញពីតំ ង ្រស្ត (សមជិករដ្ឋសភ) និងេ យតំ ង ្រស្តផទ ល់។ 

 ខ. គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៏ (Permanent standing committee) 

 ជអងគករកំពូលរបស់រដ្ឋសភ ជអនកេរៀបចំរេបៀប រៈៃនអងគ្របជំុនីមួយៗ និងភរកិចចសំខន់ៗជេ្រចើន
េទៀត។ សមសភពគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៏ៃនរដ្ឋសភមនៈ 

- ្របធនរដ្ឋសភ 

- អនុ្របធនទំងពីរៃនរដ្ឋសភ 

- ្របធនគណៈកមមករននៃនរដ្ឋសភ 

្របធនរដ្ឋសភជ្របធនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៏ៃនរដ្ឋសភ។ 

 គ. គណៈកមមករនន (Commissions) 

 រដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនគណៈកមមករចំនួន ៩គឺៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                     ទ.៦  



១. គណៈកមមករករពរសិទធិមនុស  និងទទួលពកយបណ្តឹ ង 

២. គណៈកមមករហិរញញវតថុ និងធនគរ 
៣. គណៈកមមករេសដ្ឋកិចច ែផនករ វនិិេយគ កសិកមម អភិវឌ ន៏ជនបទ និងបរ ិ ថ ន 
៤. គណៈកមមករម ៃផទ ករពរជតិ អេងកត និងេបសសំ ត 
៥. គណៈកមមករកិចចករបរេទស សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េឃសន និងព័ត៌មន 
៦. គណៈកមមករនីតិកមម 
៧. គណៈកមមករអប់រ ំធមមករ វបបធម៌ និងេទសចរណ៏ 
៨. គណៈកមមករសុខភិបល សងគមកិចច ករងរ និងកិចចករនរ ី
៩. គណៈកមមករ ធរណករ ដឹកជញជូ ន ទូរគមនគមន៏ ៃ្របសណីយ៏ ឧស ហកមម ែរ ៉ថមពល និង
ពណិជជកមម។ 

គណៈកមមករនីមួយៗ មន្របធនមួយរូប អនុ្របធនមួយរបូ េលខធិករមួយរបូ និងសមជិក ៧របូ 
េទ ១១របូ ែដលសុទធែតជសមជិករដ្ឋសភ។ 

គណៈកមមករនីមួយៗមនឯកេទសជពិេសសកនុងវស័ិយចបប់ ឬមុខកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េហើយ
្រតួតេមើល្រកសួងមួយ ឬេ្រចើនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមនករទទួលខុស្រតូវទក់ទងសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

រដ្ឋសភ ចែតង ំងគណៈកមមករពិេសសែដលមនសមជិកេ្រចើន ឬតិច មត្រមូវករ។ 

 ឃ. អគគេលខធិករ ្ឋ ន (General Secretariat) 

រដ្ឋសភមនអគគេលខធិករ ្ឋ នមួយ ទទួលបនទុកែផនករដ្ឋបល ដូចជេរៀបចំេធ្វើកំណត់េហតុរបស់    
រដ្ឋសភ និងរបស់គណៈកមមករននជេដើម ។ អគគេលខធិករ ្ឋ នទទួល ៉ ប់រងផងែដរ ែផនកទំនក់ទំនង
េផ ងៗេ្រករដ្ឋសភ។ 

អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រតូវដឹកនំេ យអគគេលខធិករមួយរបូ និងមនអគគេលខធិកររងមួយរបូ ជ
ជំនួយករ។ 

អគគេលខធិករ និងអគគេលខធិកររង ្រតូវេ្រជើស ំងកនុងចំេ មម្រន្តីជន់ខពស់ ែដលមនពិេ ធន៏
កនុងកិចចកររដ្ឋបលយ៉ងតិច១០ឆន ំ េហើយែដលមិនែមនជសមជិករដ្ឋសភ និងមិនែមនជអនកដឹកនំ    
គណបក នេយបយ មួយ។ 

អគគេលខធិករ និងអគគេលខធិកររង ្រតូវែតង ំងេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ េហើយមន នៈេសមើ        
រដ្ឋេលខធិករ និងអនុរដ្ឋេលខធិករ។ 

បុគគលិកៃនអគគេលខធិករ ្ឋ នទំងអស់ ្រតូវែតង ំងេ យ្របធនរដ្ឋសភ មេសចក្តីេសនើរបស់   
អគគេលខធិករ។ 

 ង. បទបញជ ៃផទកនុង (Interior Regulation) 

រដ្ឋសភមនបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខ្លួនែដលបេងកើតនូវរចនសមព័នធៃផទកនុង និង ែចងលំអិតពី្របតិបត្តិករ 
រដ្ឋសភ។ 

 ៣.១.២ ្រពឹទធសភ (Senate)  
្រពឹទធសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនសមជិកយ៉ងេ្រចើន េសមើនឹងពក់ក ្ត លៃនសមជិក        

រដ្ឋសភទំងមូល ។ សមជិក្រពឹទធសភ្រតូវចត់ ំងខ្លះ និង្រតូវេ្រជើស ំងេ យករេបះេឆន តអសកលខ្លះ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                      ទ.៧  



សមជិក្រពឹទធសភពីររបូ្រតូវបនចត់ ំងេ យ្រពះម ក ្រត និងពីររបូេទៀត ្រតូវបនរដ្ឋសភេ្រជើស ំង រ ី
ឯសមជិកឯេទៀត្រតូវបនេ្រជើស ំងេ យករេបះេឆន តអសកល។ 

ករេរៀបចំ្រពឹទធសភ 

្រពឹទធសភមនបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ខ្លួន បេងកើតរចនសមព័នធៃផទកនុង និងែចងលំអិតពី្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន 
ែដលមនអនកដឹកនំ មនគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៏ (សមសភព) គណៈកមមករនន (ចំនួន និងេឈម ះ) 
ដូចរដ្ឋសភែដរ េ យ្រគន់ែតខុសគន តួនទី និងមុខងរបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 ៣.២. អំ ចនីតិ្របតិបតិ្ត (Executive Power) 

 គណៈរដ្ឋម្រន្តីជ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងជអងគករនីតិ្របតិបត្តិ មនភរកិចច
កំណត់ និងអនុវត្តនេយបយរបស់រដ្ឋ្រសប មេគលករណ៏ែដលែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ។ 

 ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យវរីៈជនមួយរបូែដល្រពះម ក ្រត
ចត់ ំងេឡើងកនុងចំេ មតំ ង ្រស្តគណបក ែដលឈនះេឆន ត មេសចក្តីេសនើពី្របធន េ យមនមតិ
ឯកភពពីអនុ្របធនទំងពីរៃនរដ្ឋសភ ។ វរីៈជនែដលចត់ ំងេនះនំសហកររីបស់ខ្លួនែដលផគូរផគងឲយកន់
តំ ងកនុង ជរ ្ឋ ភិបលេទសំុេសចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភ ។ រដ្ឋសភ្រតូវេបះេឆន តផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្តេ យ
សេម្លងពីរភគបីៃនសមជិករដ្ឋសភទំងមូល ។ បនទ ប់មក្រពះម ក ្រត េចញ្រពះ ជ្រកឹតយែតង ំង        
គណៈរដ្ឋម្រន្តីទំងមូល។ 

 ជរ ្ឋ ភិបលក៏ ច្រតូវបនទម្ល ក់ពីតំែណងផងែដរេបើរដ្ឋសភអនុម័តញត្តិបេនទ ស មសេម្លងេឆន ត
ពីរភគបីៃនសមជិករដ្ឋសភទំងមូល។ 

 ជរ ្ឋ ភិបលមនសមសភពដូចតេទៈ 

- នយករដ្ឋម្រន្តី 
- ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
- េទសរដ្ឋម្រន្តី 
- រដ្ឋម្រន្តី 
- រដ្ឋេលខធិករ 

អនុរដ្ឋេលខធិករមិនែមនជសមជិក ជរ ្ឋ ភិបលេទ េហើយក៏មិនែមនជភន ក់ងររដ្ឋបលអចិៃ្រន្តយ៏
ែដរ ។ េពលែដល ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវបន ែលង ឬរ ំ យ អនុរដ្ឋេលខធិករក៏្រតូវអស់តំែណងែដរ ។   
អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រតូវែតង ំងេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ មសំេណើ របស់នយករដ្ឋម្រន្តី។ 

នយករដ្ឋម្រន្តីជ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ជសមជិក ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមន ននុ្រកមេលើសមជិកដៃទេទៀត ។ 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីជួយករងរនយករដ្ឋម្រន្តី មករ្របគល់សិទធិចំេពះមុខពីនយករដ្ឋម្រន្តី។ 

េទសរដ្ឋម្រន្តី ែដលមិនដឹកនំ្រកសួង ចទទួលភរកិចច មករកំណត់របស់នយករដ្ឋម្រន្តី។ 

សមជិកទំង យៃន ជរ ្ឋ ភិបលែដលដឹកនំ្រគប់្រគង្រកសួង ឬរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នេ ថ្របធន
ថ ប័ន។ 

ករបេងកើត្រកសួង និងរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន្រតូវកំណត់េ យចបប់ ។ រឯីករេរៀបចំរចនសមព័នធ និងករ
្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួង និងរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន ចប់ពីថន ក់នយក ្ឋ នេឡើង្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                      ទ.៨  



ករេរៀបចំរចនសមព័នធ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួង និងរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នចប់ពីថន ក់េ្រកមនយក ្ឋ ន
ចុះ្រតូវកំណត់េ យ្របកស។  

េដើមបីមនមូល ្ឋ នកន់ែតេ្រជកនុងកិចចកររដ្ឋបល និង គ ល់ពីម្រន្តី ជករ្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈ 
្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងករពរជតិ នូវ នន្តរសក្តិ ថន ក់ និងមុខតំែណង លំ ប់ នន្តរសក្តិ ្រពះ ជវង នុ
វង  ក ្រ  ក ្រតី និងងរ្រពះសងឃនយក ្រពះសងឃ ជគណៈ និងតំែណង សូមបង្ហ ញជូនដូចតេទៈ 

១. ម្រន្តីករ្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈ 

្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈមន ៤្របេភទៈ 

- ្រកបខណ្ឌ  ក ឬ្រកបខណ្ឌ  អភិបល 

- ្រកបខណ្ឌ  ខ ឬ្រកបខណ្ឌ  ឧបករ ី 
- ្រកបខណ្ឌ  គ ឬ្រកបខណ្ឌ  េលខធិករ 

- ្រកបខណ្ឌ  ឃ ឬ្រកបខណ្ឌ  ភន ក់ងរ 

១.១ ្រកបខណ្ឌ ្របេភទ “ក ” : ជម្រន្តី ជករែដលសិថតេនកនុង្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី្រគប់្រគងរដ្ឋបល ឬម្រន្តី
ជន់ខពស់ែផនករដ្ឋបលែដលមនមុខងរេនកនុងករដឹកនំ ផ្តល់េយបល់ និងទទួលខុស្រតូវកំរតិខពស់ ។ កំរតិ
អបបបរមៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបី ចបញចូ លេទកនុង្រកបខណ្ឌ ្របេភទ “ក” េនះបនចំបច់ មីុជន្រតូវ
មនសញញ ប្រតកំរតិ ២ បូក៤។ 

១.២ ្រកបខណ្ឌ ្របេភទ “ខ” : ម្រន្តី ជករសីុវលិ្របេភទ “ខ” មនមុខងរេរៀបចំករងរ ទទួលខុស្រតូវ 
សេ្រមច សហករ អនុវត្ត គំនិត ករដឹកនំ និងករសេ្រមចទំង យរបស់ម្រន្តី្របេភទ “ក” ។ កំរតិអបបបរម
ៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបី ចបញចូ លេទកនុង្រកបខណ្ឌ ្របេភទ “ខ ” េនះបនគឺ្រតូវមនសញញ ប្រតកំរតិ ២ 
បូក២។ 

១.៣ ្រកបខណ្ឌ ្របេភទ  “គ” : ម្រន្តី ជករសីុវលិ្របេភទ “គ” មនមុខងរកនុងេលខធិករ ្ឋ ន និង
្របតិបត្តិេទ មមុខជំនញែដលត្រមូវឲយមនចំេណះដឹង សមតថភព និងបេចចកេទស ។ លកខខណ្ឌ សញញ ប្រត
គឺកំណត់េឡើង្រតឹមមធយមសិក កំរតិ ២ ឬមធយមសិក ទុតិយភូមិ។ 

១.៤ ្រកបខណ្ឌ ្របេភទ  “ឃ” : ម្រន្តី ជករែដលសថិតេនកនុង្រកបខណ្ឌ ្របេភទ “ឃ” េនះជភន ក់ងរ   
រដ្ឋបលធមម ែដលមិនមនជំនញអ្វីេនះេទ មនន័យថពំុត្រមូវឲយមនលកខណៈសញញ ប្រតស្រមប់ម្រន្តី
ជករ្របេភទ “ឃ” េនះេទ គឺ្រតឹមែតមនចំេណះដឹងេចះ ន និងេចះសរេសរជភ ែខមរចបស់ ស់។ 

ននុ្រកមៃន្រកបខណ្ឌ ៈ 

ក. អំពី នន្តរសក្តិម្រន្តី ជករៈ 

នន្តរសក្តិ ជលំ ប់ ននុ្រកមៃន្រកបខណ្ឌ នីមួយៗជទូេទេគែបងែចក្រកបខណ្ឌ េទ ម្របេភទ
នីមួយៗជ ៣ នន្តរសក្តិ េហើយែដលមន នន្តរសក្តិនីមួយៗ មនទំនក់ទំនងេទនឹងមុខតំែណង ្រពម
ទំងករទទួលខុស្រតូវែដលេគបន្របគល់ឲយ។ 

្រកបខណ្ឌ  និងមុខតំែណងរបស់ម្រន្តី ជករសីុវលិ ម្រពះ ជ្រកឹតយៃនលកខន្តិកៈេ យែឡកៃន            

្រកបខណ្ឌ នីមួយៗមនដូចតេទៈ 

 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                      ទ.៩  



្រកបខណ្ឌ  នន្តរសក្តិ ថន ក់ ឧបនិស យ័កន់មុខតំែណង 

ក 

នន្តរសក្តិទី១ 
ឧត្តមម្រន្តី 

មន៦ថន ក់ 

- អគគនយក អភិបល ជធនី/េខត្ត 
- អគគ ធិករ 

- មុខតំែណងឯេទៀត ែដលមនថន ក់េសមើនឹង មុខ
តំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងអងគករេលខៃន
រចនសមព័នធ្រកសួង/ ថ ប័ន 

នន្តរសក្តិទី២   
វរម្រន្តី 

មន១០ថន ក់ 

- អគគនយករង អភិបលរង ជធនី/េខត្ត 
- អគគ ធិកររង 

- មុខតំែណងឯេទៀត ែដលមនថន ក់េសមើនឹង មុខ
តំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងអងគករេលខៃន
រចនសមព័នធ្រកសួង/ ថ ប័ន 

នន្តរសក្តិទី៣ 
អនុម្រន្តី 

មន១៤ថន ក់ 

- អនុ្របធននយក ្ឋ នកនុងរដ្ឋបលក ្ត ល 
អភិបល្រសុក/ខណ្ឌ  ្របធនមនទីរេន ជធនី/េខត្ត 

- មុខតំែណងឯេទៀត ែដលមនថន ក់េសមើនឹងមុខ
តំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងអងគករេលខៃន
រចនសមព័នធ្រកសួង/ ថ ប័ន 

 
 
 

ខ 

នន្តរសក្តិទី១ 
នយ្រកមករ 

មន៦ថន ក់ 

- ្របធនករយិល័យកនុងរដ្ឋបលក ្ត ល 

- អនុ្របធនមនទីរេន ជធនី/េខត្តអភិបលរង្រសុក 

- មុខតំែណងឯេទៀត ែដលមនថន ក់េសមើនឹង មុខ
តំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងអងគករេលខៃន
រចនសមព័នធ្រកសួង/ ថ ប័ន 

នន្តរសក្តិទី២ 
្រកមករេដើមែខ  

មន១០ថន ក់ 

- អនុ្របធនករយិល័យកនុងរដ្ឋបលក ្ត ល 

- ្របធនករយិល័យៃនមនទីរេន ជធនី/េខត្ត 
- មុខតំែណងឯេទៀត ែដលមនថន ក់េសមើនឹង មុខ
តំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងអងគករេលខៃន
រចនសមព័នធ្រកសួង/ ថ ប័ន 

នន្តរសក្តិទី៣ 
្រកមករ 

មន១៤ថន ក់ 

- អនុ្របធនករយិល័យេនមនទីរ/ ជធនី/េខត្ត 
- អនុ្របធនករយិល័យេន ជធនី/េខត្ត 
- ្របធនករយិល័យេន ខណ្ឌ /្រសុក 

- មុខតំែណងឯេទៀត ែដលមនថន ក់េសមើនឹងមុខ
តំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងអងគករេលខៃន
រចនសមព័នធ្រកសួង/ ថ ប័ន 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.១០  



គ 
នន្តរសក្តិទី១ 

នយេលខធិករ
រដ្ឋបល 

មន៦ថន ក់ 

- អនុ្របធនករយិល័យេន្រសុក/ខណ្ឌ  

- េសម នឃំុ សងក ត់ 

- មុខតំែណងឯេទៀត ែដលមនថន ក់េសមើនឹងមុខ
តំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងអងគករេលខៃន
រចនសមព័នធ្រកសួង/ ថ ប័ន 

នន្តរសក្តិទី២ 
េលខធិករ 

រដ្ឋបលេដើមែខ  
មន១០ថន ក់  

នន្តរសក្តិទី៣ 
េលខធិករ 

រដ្ឋបល 
មន១៤ថន ក់  

ឃ 
ម្រន្តី ជករៃន្រកបខណ្ឌ ភន ក់ងររដ្ឋបល មនឧបនិស ័យស្រមប់បំេពញមុខតំែណង កនុង  
កិចចករ្របតិបត្តិេនកនុងអងគភពរដ្ឋបលថន ក់ក ្ត ល ជធនី/េខត្ត និង្រគឹះ ថ ន ធរណៈ
រដ្ឋបលផងែដរ។ 

ខ. ថន ក់ៈ 

នន្តរសក្តិនីមួយៗ ្រតូវបនែបងែចកជបន្តជថន ក់ ែដលសំគល់សនទស ន៏កំណត់អំពី ភសកក រៈ 
ឬក៏្របក់េបៀវត រ ៏ ។ ជទូេទេនកនុង នន្តរសក្តិទី៣ ៃន្របេភទ្រកបខណ្ឌ នីមួយៗ ែបងែចក ជ ១៤ថន ក់ 

នន្តរសក្តិទី២ ែបងែចកជ ១០ថន ក់ និង នន្តរសក្តិទី១ ែបងែចកជ ៦ថន ក់។ 

ករតេម្លើង នន្តរសក្តិ និងថន ក់ 

ករតេម្លើងថន ក់អនុញញ តិឲយម្រន្តី ជករទទួលបននូវករតេម្លើង្របក់េបៀវត រ ៏ ែតពំុមនឥទធិពលអ្វីេទ
េលើតួនទីែដលកំពុងបំេពញេនះេទ ។ រឯីករតេម្លើង នន្តរសក្តិ មិន្រតឹមែតមនករែ្រប្របួលែផនក្របក់
េបៀវត របុ៉៏េ ្ណ ះេទ ែថមទំងមនករផ្ល ស់ប្តូរតួនទី និងមុខងរបចចុបបននផងែដរ។ 

ករតេម្លើងថន ក់ និង នន្តរសក្តិ របស់ម្រន្តី ជករ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមមករមួយ េឈម ះថ         
គណៈកមមករចំ ត់ថន ក់ែដលមនសមសភពដូចជៈ 

- ្របធន ថ ប័ន ឬតំ ង       ជ្របធន 

- ្របធនអងគភពែដល្រគប់្រគង ឬតំ ង     ជសមជិក 

- ្របធនករយិល័យបុគគលិក       ជសមជិក 

- ម្រន្តី ជករ២នក់ែដលសិថតេនកនុង្រកបខណ្ឌ ជមួយគន ែតមន 

នន្តរសក្តិ ឬថន ក់ខពស់ជង       ជសមជិក 

ករតេម្លើងថន ក់ ឬ នន្តរសក្តិេនះ្រតូវេធ្វើេឡើងេនកនុង្រតីមសទី៤ ៃនឆន ំនីមួយៗ (ចូលឆន ំែខមរ)។ 

ចំេពះ នន្តរសក្តិឧត្តមម្រន្តី្រតូវកំណត់េឡើងេ យ្រពះ ជ្រកឹតយ ចំេពះ នន្តរសក្តិវរម្រន្តី ្រតូវកំណត់
េឡើងេ យអនុ្រកឹតយ និងេ យ្របកសចំេពះ នន្តរសក្តិអនុម្រន្តីចុះមកេ្រកម។ 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.១១  



ករតេម្លើងថន ក់្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈ 

- មេវនេ្រជើសេរ ើសៈ ម្រន្តី ជករែដលមនអតីតភពពី ២ឆន ំ ជិតដល់៣ឆន ំ េ្រជើសេរ ើសយក ៧៥%
ៃនចំនួនម្រន្តី ជករ ែដល្រតូវេសនើេឡើងថន ក់ទំងអស់។ 

- មេវនអតីតភពៈ ម្រន្តី ជករ ែដលមនអតីតភព ពី៣ឆន ំ ្រតូវបនេឡើងថន ក់ជស្វ័យ្របវត្តិេបើ
គម នករណីទទួលវន័ិយដូចមនែចងកនុងម្រ ៤០ ៃនចបប់ស្តីពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

២. ម្រន្តី ជករ្រកបខណ្ឌ ្រកសួងម ៃផទ 
២.១ ម្រន្តី ជករ្រកបខណ្ឌ េលខធិកររដ្ឋបលមន ៣ នន្តរសក្តិៈ 

- នយេលខធិកររដ្ឋបលមន ៦ថន ក់ 

- េលខធិកររដ្ឋបលេដើមែខ មន ១០ថន ក់ 

- េលខធិកររដ្ឋបលមន ១៤ថន ក់ 

ម្រន្តី ជករទំង៣ នន្តរសក្តិ មនឧបនិស ័យស្រមប់បំេពញមុខតំែណងជៈ 
- អនុ្របធនករយិល័យេន  ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

- េសម នឃំុ សងក ត់ 

មុខតំែណងឯេទៀតមនថន ក់េសមើនឹងមុខតំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងរចនសមព័នធ្រកសួងម ៃផទ។ 

២.២ ម្រន្តី ជករ្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី្រកមករមន ៣ នន្តរសក្តិៈ 

នយ្រកមករមន ៦ថន ក់មនឧបនិស ័យស្រមប់កន់កប់មុខតំែណងជៈ 

- ្របធនករយិល័យកនុងរដ្ឋបលក ្ត ល 

- អភិបលរង ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

- មុខតំែណងឯេទៀតមនថន ក់េសមើនឹងមុខតំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងរចនសមព័នធ្រកសួងម ៃផទ 
្រកមករេដើមែខ មន ១០ថន ក់មនឧបនិស ័យស្រមប់កន់កប់មុខតំែណងជៈ 

- អនុ្របធនករយិល័យរដ្ឋបលក ្ត ល 

- ្របធនករយិល័យេន ជធនី េខត្ត 
- មុខតំែណងឯេទៀតមនថន ក់េសមើនឹងមុខតំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងរចនសមព័នធ្រកសួងម ៃផទ 
្រកមករមន ១៤ថន ក់មនឧបនិស ័យស្រមប់កន់កប់មុខតំែណងជៈ 

- អនុ្របធនករយិល័យេន ជធនី េខត្ត 
- មុខតំែណងឯេទៀតមនថន ក់េសមើនឹងមុខតំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងរចនសមព័នធ្រកសួងម ៃផទ 
២.៣ ម្រន្តី ជករ្រកបខណ្ឌ ម្រន្តីរដ្ឋបលជន់ខពស់មន ៣ នន្តរសក្តិៈ 

ឧត្តមម្រន្តីមន ៦ថន ក់ មនឧបនិស ័យស្រមប់កន់កប់មុខតំែណងជៈ 

- អគគនយក 

- អគគ ធិករ 

- អភិបល ជធនី េខត្ត 
- មុខតំែណងឯេទៀតមនថន ក់េសមើនឹងមុខតំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងរចនសមព័នធ្រកសួងម ៃផទ 
 វរៈម្រន្តីមន ១០ថន ក់ មនឧបនិស ័យស្រមប់កន់កប់មុខតំែណងជៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.១២  



- អគគនយករង 

- អគគ ធិកររង 

- ្របធននយក ្ឋ ន 

- អភិបលរង ជធនី េខត្ត 
- មុខតំែណងឯេទៀតមនថន ក់េសមើនឹងមុខតំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងរចនសមព័នធ្រកសួងម ៃផទ 
អនុម្រន្តីមន ១៤ថន ក់ មនឧបនិស ័យស្រមប់កន់កប់មុខតំែណងជៈ 

- អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

- អភិបល ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

- មុខតំែណងឯេទៀតមនថន ក់េសមើនឹងមុខតំែណងខងេលើែដលមនេនកនុងរចនសមព័នធ្រកសួងម ៃផទ 
ននុ្រកម និង នន្តរសក្តិរបស់នគរបលជតិកមពុជរួមមន ៤ថន ក់ៈ 

- នយនគរបលរង 

- នយនគរបល 

- នយនគរបលជន់ខពស់ 

- នយនគរបលថន ក់ឧត្តមេសនីយ៏ 

លំ ប់ថន ក់ នន្តរសក្តិ និងរយៈេពលបេ្រមើករងរែដល្រតូវតេម្លើង នន្តរសក្តិៈ 

១. នយនគរបលរង 

នន្តរសក្តិ រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់េដើមបី ចតេម្លើងបន 

ពលបល្រតី ២ឆន ំ 
ពលបលេទ ២ឆន ំ 
ពលបលឯក ៣ឆន ំ 
្រពិនទបលេទ ៣ឆន ំ 
្រពិនទបលឯក ៣ឆន ំ 

២. នយនគរបល 

នន្តរសក្តិ រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់េដើមបី ចតេម្លើងបន 

នយចំណង់ ១ឆន ំ 
អនុេសនីយ៏្រតី(សក្តិ១) ២ឆន ំ 
អនុេសនីយ៏េទ(សក្តិ២) ៤ឆន ំ 
អនុេសនីយ៏ឯក(សក្តិ៣) ៥ឆន ំ 

៣. នយនគរបលជន់ខពស់ 

នន្តរសក្តិ រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់េដើមបី ចតេម្លើងបន 

វរេសនីយ៏្រតី(សក្តិ៤) ៥ឆន ំ 
វរេសនីយ៏េទ(សក្តិ៤កន្លះ) ៥ឆន ំ 
វរេសនីយ៏ឯក(សក្តិ៥) ៦ឆន ំ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.១៣  



៤. នយនគរបលថន ក់ឧត្តមេសនីយ៏ 
នន្តរសក្តិ រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់េដើមបី ចតេម្លើងបន 

ឧត្តមេសនីយ៏្រតី(ផក យ១) 

ែតង ំងថន ក់ឧត្តមេសនីយ៏ 

េយង មត្រមូវករចំបច់របស់្រកសួងម ៃផទ។ 

ឧត្តមេសនីយ៏េទ(ផក យ២) 

ឧត្តមេសនីយ៏ឯក(ផក យ៣) 

នយឧត្តមេសនីយ៏(ផក យ៤) 
៣. ម្រន្តី ជករ្រកបខណ្ឌ ្រកសួងករពរជតិ 

ននុ្រកម និង នន្តរសក្តិរបស់កងេយធពលេខមរភូមិនទ 
កងេយធពលេខមរភូមិនទមនកងទ័ពបី្របេភទៈ 

១. កងទ័ពេជើងេគក 

២. កងទ័ពេជើង កស 

៣. កងទ័ពេជើងទឹក 

ននុ្រកមរបស់កងេយធពលេខមរភូមិនទមន ៣ថន ក់ៈ 

១. ពលទ ន 

២. នយទ នរង 

៣. នយទ ន (ថន ក់អនុេសនីយ៏ ថន ក់វរេសនីយ៏ ថន ក់ឧត្តមេសនីយ៏) 

លំ ប់ថន ក់ នន្តរសក្តិ និងរយៈេពលបេ្រមើករងរែដល្រតូវតេម្លើង នន្តរសក្តិៈ 

១. ពលទ ន 

 

នន្តរសក្តិ 
រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់ 

េដើមបី ចតេម្លើងបន 

េជើងេគក និង កស េជើងទឹក 

េយធិនជប់កិចចសនយ 

ពលេទ នវកិេទ 

ពលឯក នវកិឯក 
នយេទ ច្រកបលរងេទ 
នយឯក ច្រកបលរងឯក 

២. នយទ នរង 

នន្តរសក្តិ 
រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់ 

េដើមបី ចតេម្លើងបន 

េជើងេគក និង កស េជើងទឹក បេ្រមើ្របតិបត្តិករសឹក បេ្រមើេស រដ្ឋបល 

ពលបល្រតី ច្រកបល្រតី ២ឆន ំ ៣ឆន ំ 
ពលបលេទ ច្រកបលេទ ២ឆន ំ ៣ឆន ំ 
ពលបលឯក ច្រកបលឯក ២ឆន ំ ៣ឆន ំ 
្រពិនទបលេទ នយច្រកបលេទ ៣ឆន ំ ៤ឆន ំ 
្រពិនទបលឯក នយច្រកបលឯក ៣ឆន ំ ៤ឆន ំ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.១៤  



៣. នយទ ន 

ក. នយទ នថន ក់អនុេសនីយ៏ 

នន្តរសក្តិ 
រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់ 

េដើមបី ចតេម្លើងបន 

េជើងេគក និង កស េជើងទឹក បេ្រមើ្របតិបត្តិករសឹក បេ្រមើេស រដ្ឋបល 

នយចំណង់ នយនវចំីណង់ ១ឆន ំ ១ឆន ំ 
អនុេសនីយ៏្រតី អនុនវ្ីរតី ២ឆន ំ ២ឆន ំ 
អនុេសនីយ៏េទ អនុនវេីទ ៤ឆន ំ ៥ឆន ំ 
អនុេសនីយ៏ឯក អនុនវឯីក ៦ឆន ំ ៦ឆន ំ 

ខ. នយទ នថន ក់វរេសនីយ៏ 

នន្តរសក្តិ 
រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់ 

េដើមបី ចតេម្លើងបន 

េជើងេគក និង កស េជើងទឹក បេ្រមើ្របតិបត្តិករសឹក បេ្រមើេស រដ្ឋបល 

វរេសនីយ៏្រតី វរនវ្ីរតី ៤ឆន ំ ៥ឆន ំ 
វរេសនីយ៏េទ វរនវេីទ ៤ឆន ំ ៥ឆន ំ 
វរេសនីយ៏ឯក វរនវឯីក ៣ឆន ំ ៤ឆន ំ 

គ. នយទ នថន ក់ឧត្តមេសនីយ៏ 

នន្តរសក្តិ 
រយៈេពលបេ្រមើករងរកនុង នន្តរសក្តិមួយថន ក់ 

េដើមបី ចតេម្លើងបន 

េជើងេគក និង កស េជើងទឹក បេ្រមើ្របតិបត្តិករសឹក បេ្រមើេស រដ្ឋបល 

ឧត្តមេសនីយ៏្រតី ឧត្តមនវ្ីរតី 

ែតង ំងថន ក់ឧត្តមេសនីយ៏េយង 

មត្រមូវកររបស់កងេយធពលេខមរភូមិនទ 

ឧត្តមេសនីយ៏េទ ឧត្តមនវេីទ 
ឧត្តមេសនីយ៏ឯក ឧត្តមនវឯីក 
នយឧត្តមេសនីយ៏ នយឧត្តមនវ(ីផក យ៤) 

ឧត្តមេសនីយ៏ផុតេលខ 
(ផក យ៥) 

 

 ៤. លំ ប់ នន្តរសក្តិៃន្រពះ ជវង នុវង  ក ្រ  ក ្រតី 

 ១. ទី ្រពះអងគមច ស់ៈ ្រពះ ជបុ្រត្រពះករុ មច ស់ែផនដី និង្រពះ ជបុ្រតក ្រ  ក ្រតី ជ្រពះជយ 
្វ មី ែដលមន ជសក្តិជទី្រពះអងគមច ស់េសមើគន ។ 

 ២. ទី អនកអងគមច ស់ៈ ្រពះ ជបុ្រតែដលមន្រពះបិ ជទី្រពះអងគមច ស់ និង្រពះ ជបុ្រតក ្រ  ក ្រតី ជ
្រពះជយ ្វ មីែដលមន ជសក្តិជទី្រពះអងគមច ស់េសមើគន ។ 

 ៣. ទី អនកអងគៈ ្រពះ ជបុ្រតែដលមន្រពះបិ ជទីអនកអងគមច ស់ និង ជបុ្រតក ្រ  ក ្រតី ជ្រពះជយ 
្វ មី ែដលមន ជសក្តិជទីអនកអងគមច ស់េសមើគន ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.១៥  



 ្រពះ នន្តរសក្តិៃនេស្តច ំង្រកុមៈ 

 - សេម្តច្រកុម្រពះ 

 - សេម្តច្រកុមហ្លួង 

 - សេម្តច្រកុមឃុន 

 - សេម្តច្រកុមមឺុន 

 រឯីក ្រតីពំុែដលមនែតង ំងចូលកនុង្រពះ នន្តរសក្តិៃន “ េស្តច ំង្រកុម ” េទេ្រចើនែតែតង ំងជទី 

“សេម្តច” េហើយមនងរេផ ងៗដូចតេទេនះ៖ 
 - សេម្តច្រពះរតន ជធី  
 - សេម្តច្រពះ ម 

 - សេម្តច្រពះ ជកនិ ្ឋ  

 - សេម្តច្រពះ ្វ ងគវឌ ន ជកញញ ចំេរ ើនរដ្ឋ 
 ៥. ងរ្រពះសងឃនយក ្រពះសងឃ ជគណៈ និងតំែណង 

 ក. គណៈម និកយ 

 ១. ្រពះសងឃនយកៈ ្រពះម សុេមធធិបតី សងឃនយក 

 ២. ្រពះ ជគណៈែចកជ ៤ពួកៈ 

 ជគណៈទី ១ មន ៣អងគៈ 

 - ្រពះធមមលិខិត 
 - ្រពះេពធិវង  

 - ្រពះវនរត័ 

 ជគណៈទី ២ មន ៦អងគៈ 

 - ្រពះម វមិលធមម 
 - ្រពះពុទធេឃ ចរយ 

 - ្រពះធមមេឃ ចរយ 

 - ្រពះេឃសធមម 
 - ្រពះ សនមុនី 
 - ្រពះមុនីេកសល 

 ជគណៈទី ៣ មន ៦អងគៈ 

 - ្រពះសិរសីមមតិវង  
 - ្រពះពុទធវង  

 - ្រពះ កយវង  

 - ្រពះឧបលិវង  

 - ្រពះញណវង  
 - ្រពះសុេមធវង  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.១៦  



 ជគណៈទី ៤ មន ២០អងគៈ 

 - ្រពះសមធិធមម 
 - ្រពះសិរសីងគ មមុនី 

 - ្រពះវភិទទញញ ណ 

 - ្រពះធមមវង  

 - ្រពះគមភីរេតថរ 
 - ្រពះឥនទមុនី 

 - ្រពះធមមវបិស ន 
 - ្រពះសិរវីសុិទធិ 
 - ្រពះេទពមុនី 

 - ្រពះេទពស ថ  

 - ្រពះញណសំវរ 
 - ្រពះវន័ិយសំវរ 

 - ្រពះញណេកសល 
 - ្រពះអរយិមគគញញ ណ 

 - ្រពះញណវសុិទធិវង  

 - ្រពះធមមវសុិទធិវង  

 - ្រពះបិដកធមម 
 - ្រពះវន័ិយមុនី 

 - ្រពះសីលសំវរ 
 - ្រពះវរស ថ  

 ខ. គណៈធមមយុត្តិ 
 ១. ្រពះសងឃនយកៈ ្រពះសុធមម ធិបតីសងឃនយក 

 ២. ្រពះ ជគណៈែចកជ ៤ពួកៈ 

 ជគណៈទី ១ មន ២ អងគៈ 

 - ្រពះមងគលេទពចរយ 
 - ្រពះពុទធ ចរយ 

 ជគណៈទី ២ មន ៣ អងគៈ 

 - ្រពះម ្រពហមមុនី 
 - ្រពះធមមឧត្តម 

 - ្រពះអរយិកស ប 

 ជគណៈទី ៣ មន ៤ អងគៈ 

 - ្រពះអរយិវង  
 - ្រពះញណរង ី 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.១៧  



 - ្រពះធមមកវវីង  
 - ្រពះម វរីវង ចរយ 

 ជគណៈទី ៤ មន ១២អងគៈ 

 - ្រពះបទុមវង  
 - ្រពះធមមមុនី 

 - ្រពះវជិរេមធ 

 - ្រពះអរយិមុនី 

 - ្រពះេទពេមលី 
 - ្រពះធមមេតថរ 

 - ្រពះអម ភិរកខិត 
 - ្រពះម ជធមម 
 - ្រពះរតនមុនី 

 - ្រពះធមមៃ្រតេ កចរយ 

 - ្រពះធមមវេ ត្តម 
 - ្រពះញណវន័ិយ 

 ៣.៣. អំ ចតុ ករ (Juridical Power) 

 អំ ចតុ ករ ជអំ ចឯក ជយ ែដលឯក ជយភពធនេ យ្រពះម ក ្រត េហើយឧត្តម្រកុម
្របឹក ៃនអងគេច្រកមជួយ្រពះអងគកនុងកិចចករេនះ។ 

 អំ ចតុ ករ្រគបដណ្ត ប់េទេលើេរឿងក្តីទំងអស់ រមួទំងេរឿងក្តីរដ្ឋបលផង េហើយអំ ចេនះ
្របគល់ឲយតុ ករកំពូល និង ជំរះក្តី្រគប់ែផនក ្រគប់ជន់ថន ក់ េដើមបីផ្តល់យុត្តិធម៌ ងនម្របជ ្រស្ត
ែខមរ មរយៈចបប់នីតិវធីិ និងចបប់ជធរមន។ 

 តុ ករមនករែបងែចកជពីរថន ក់ៈ 

 ១. តុ ករជន់ខពស់ 

- តុ ករកំពូល 

- ឧទធរណ៏ 

 ២. តុ ករជន់ទប 

- តុ ករ ជធនី េខត្ត/ តុ ករេយធ 

 ម្រន្តីតុ ករ 

១. េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  

ក. េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  តុ ករ ជធនី េខត្ត 
្របធន អនុ្របធន េច្រកម ្រពះ ជ ជញ  ្រពះ ជ ជញ រង និង្រតូវបនែតង ំងឲយបំេពញមុខងរ

ផ្ល ស់ប្តូរតេម្លើង នន្តរសក្តិ ឬហូតងរ េ យ្រពះ ជ្រកឹតយ មករសេ្រមចរបស់ឧត្តម្របឹក  ៃនអងគេច្រកម 
និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌ជអនកេសនើសំុ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.១៨  



្របធនតុ ករ ជធនី េខត្ត និង្រពះ ជ ជញ  មន នៈេសមើនឹងអនុ្របធនគណៈកមម ធិករ ជធនី 
េខត្ត។ 

អនុ្របធនតុ ករ ជធនី េខត្ត និង្រពះ ជ ជញ រង មន នៈេសមើនឹងសមជិកអចិៃ្រន្តយ៏ៃន        
គណៈកមម ធិករ ជធនី េខត្ត។ 

េច្រកមតុ ករ ជធនី េខត្ត មន នៈេសមើនឹង្របធនមនទីរ ជធនី េខត្ត។ 

ខ. ្របធន អនុ្របធន េច្រកម អគគ្រពះ ជ ជញ  អគគ្រពះ ជ ជញ រង និង្រពះ ជ ជញ ឧទធរណ៏ 

នីតិវធីិែតង ំង ផ្ល ស់ប្តូរ តេម្លើង នន្តរសក្តិ ឬហូតងរ ដូចតុ ករ ជធនី េខត្តែដរ។ 

្របធន ឧទធរណ៏ និងអគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៏មន នៈេសមើនឹងរដ្ឋម្រន្តី។ 

អនុ្របធន ឧទធរណ៏ និងអគគ្រពះ ជ ជញ រងអម ឧទធរណ៏ មន នៈេសមើនឹងរដ្ឋេលខធិករ 

េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  មន នៈេសមើនឹង្របធនតុ ករ ជធនី េខត្ត។ 

គ. តុ ករកំពូល 
 ្របធនតុ ករកំពូល និងអគគ្រពះ ជ ជញ អមតុ ករកំពូល ្រតូវបនែតង ំងឲយបំេពញមុខងរ 
ផ្ល ស់ប្តូរ ឬហូតងរ េ យ្រពះ ជ្រកឹតយ មករេបះេឆន តរបស់រដ្ឋសភកនុងចំេ មេច្រកម៣នក់ ែដល
សហេសវកិរបស់ខ្លួនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស។ 

 អនុ្របធនតុ ករកំពូល េច្រកម អគគ្រពះ ជ ជញ រង និង្រពះ ជ ជញ ្រតូវបនែតង ំងផ្ល ស់ប្តូរ 
មុខងរ តេម្លើង នន្តរសក្តិ ឬហូតងរេ យ្រពះ ជ្រកឹតយដូចនីតិវធីិតុ ករ ជធនី េខត្ត ែដរ។ 

 ្របធនតុ ករកំពូល និងអគគ្រពះ ជ ជញ អមតុ ករកំពូល មន នៈេសមើនឹង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី។ 

 អនុ្របធនតុ ករកំពូល និងអគគ្រពះ ជ ជញ រងអមតុ ករកំពូល មន នៈេសមើនឹងរដ្ឋម្រន្តី។  

 េច្រកមៃនតុ ករកំពូល និង្រពះ ជ ជញ អមតុ ករកំពូល មន នៈេសមើនឹងេច្រកមៃន
ឧទធរណ៏ និង្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៏។ 

 េនអម ជំរះក្តីជន់ទបនីមួយៗមនអយយករ ែដលដឹកនំេ យ្រពះ ជ ជញ  េហើយេនអម
ជំរះក្តីជន់ខពស់នីមួយៗក៏មនម អយយករែដរែដលដឹកនំេ យអគគ្រពះ ជ ជញ ។ 

 ២. ្រក បញជ  ី(Clerk) 

 ្រក បញជ ីៃន ជំរះក្តី្រតូវែតង ំង ផ្ល ស់ប្តូរ ឬហូតងរ តេម្លើងថន ក់េ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង យុត្តិធម៌ 
ែដលមន នៈេសមើនឹង្របធនករយិល័យ។ 

 ្រក បញជ ីមនតួនទីជេលខធិកររបស់េច្រកម ឬ្រពះ ជ ជញ  ែដលទទួលបនទុកេធ្វើកិចចករ្របចំៃថង
ខងែផនករដ្ឋបលេនកនុងតុ ករ។ 

 ៣. ជញ   (Bailiff) 

 ជម្រន្តីអនុវត្ត ល្រកមកនុងេរឿងរដ្ឋបបេវណី និងេរឿង្រពហមទណ្ឌ  ែផនកសំណងរដ្ឋបបេវណី។ 

  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.១៩  



II. ករបេងកើតរដ្ឋ និងលខិិតបទ ្ឋ ន 
 ១. ករបេងកើតរដ្ឋ 

រដ្ឋ ឬ្របេទសនីមួយៗ ែដលេកើតេឡើង ្រស័យេទេលើកររមួរស់ ៃនមនុស ែដលមនភ  ទំេនៀម
ទំ ប់ វបបធម៌ សុជីវធម៌ និងរបបេសដ្ឋកិចចពលរដ្ឋដូចគន  ។ កររមួរស់េនផ្តុំគន េ្រចើនេនះេយើងែចកេចញជបី
្រកុមធំេទៀតគឺៈ 

- ្រកុមមនុស ចំនួនតូច រស់េនបេងកើតបនជ្រកុម 

- ្រកុមមនុស ចំនួនមធយមរស់េនបេងកើតបនជសងគម ឬកុលសមព័នធ 
- ្រកុមមនុស ចំនួនេ្រចើន រស់េនបេងកើតបនជរដ្ឋ ឬ្របេទស 

ដូេចនះមនន័យថ មនុស បេងកើតបនជភូមិ ឃំុ ្រសុក េខត្ត និងរដ្ឋ។ 

រដ្ឋមនលកខណៈពីរយ៉ងៈ 

ក. រដ្ឋមិនទន់មនរបបនេយបយ មួយ ្រតូវមនលកខណៈដូចតេទៈ 

- មន្របជពលរដ្ឋរស់េន 

- មនទឹកដី 

- មនរ ្ឋ ភិបលដឹកនំ 

ខ. រដ្ឋមនេ្របើរបបនេយបយ ្រតូវមនលកខណៈដូចតេទៈ  

- មន្រពំែដនសីមៃនទឹកដី 

- មនពលរដ្ឋរស់េនជអចិៃ្រន្តយ៏ 

  ែបងែចកសញជ តិទុកជ្របជជតិ 

  ្របជពលរដ្ឋបង់ពនធជូនរដ្ឋ 
- មនរចនសមព័នធ្រគប់្រគងរដ្ឋ 
  មនរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ និងបទបបញញតិ្តេផ ងៗ 

  មនេ្របើទង់ជតិ សញញ ជតិ និងេភ្លងជតិ 

  មនអត្តសញញ ណជតិ 

  រ ្ឋ ភិបលដឹកនំ 

- មនអធិបេតយយភពេពញេលញ 

  ករទទួល គ ល់ជអន្តរជតិ 

១.១. អំ ចកំពូលរបស់រដ្ឋ 
្រគប់រដ្ឋទំងអស់្រតូវមន ថ ប័នជតិជន់ខពស់បី ស្រមប់ចត់ែចងមុខករទូេទទំងមូលកនុងរដ្ឋ េ យ

មិន ចអវត្តមនអំ ច មួយេឡើយដូចជៈ 

- អំ ចនីតិបញញត្តិ (េចញពីរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ) 

- អំ ចនីតិ្របតិបត្តិ (េចញពីរ ្ឋ ភិបល) 

- អំ ចតុ ករ (េចញពីតុ ករឯក ជយ្រគប់ជន់ថន ក់) 

ថ ប័នជតិទំងបីេនះ េធ្វើករទំនក់ទំនងគន មរយៈលិខិតបទ ្ឋ នេទវញិេទមក គឺពី ថ ប័នមួយ
េទ ថ ប័នមួយ ពី្រកសួងមួយេទ្រកសួងមួយ ពីអងគភពមួយេទអងគភពមួយ។ 

្របព័នធអំ ចកំពូលទំងបីេនះ ជ្រគឹះសំខន់បំផុត ឬជកបលម៉សីុនរបស់រដ្ឋ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.២០  



១.២. ្របេភទៃនអំ ចែបងែចក 

្រគប់រដ្ឋ េដើមបីឲយមនករងយ្រសួលកនុងករអនុវត្តន៏ករងរ្រគប់្រគងឲយមន្របសិទធភព េគ្រតូវែចក
អំ ចជបី្របេភទៈ 

- អំ ចក ្ត ល 

- អំ ចែបងែចក 

- អំ ចផ្ត ច់មុខ 

 អំ ចក ្ត លៈ អំ ចេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ឲយ្រកសួងម ៃផទ េដើមបី្រគប់្រគងេលើ
្របជពលរដ្ឋ និងម្រន្តី ជករទំងអស់ែដលរស់េនកនុងរដ្ឋទំងមូល។ 

 អំ ចែបងែចកៈ ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ឲយ្រគប់្រកសួងទំងអស់កនុង្របេទស្រគប់្រគង ម
្រកសួងនីមួយៗមិន ចេទ្រគប់្រគង្រកសួងនន ឬ្រគប់្រគងេលើ្របជពលរដ្ឋបនេឡើយ េលើកែលងែត
្រកសួងម  ៃផទេចញ។ 

 អំ ចផ្ត ច់មុខៈ អំ ចេនះ្របេទសេយើងមិនបនអនុវត្តេទ (អំ ចេនះេគអនុវត្តេនសហរដ្ឋ   
េមរកិសព្វៃថង)។ 

 ២. លិខិត  (Act) 

លិខិតគឺជសំបុ្រត ន ម ជអតថបទសរេសរជ យលកខណ៏អក រ ជករែតងេសចក្តីែដលមន
ចំែណកេដើម តួក ្ត ល និងចុងបញច ប់ ែដលមច ស់លិខិតសរេសរេរៀបេរៀង ក់ែតងេឡើង ស្រមប់ែថ្លងេទ
កន់របូវន្តបុគគល (Natural person) ឬនីតិបុគគល (Artificial person) មួយេ យបង្ហ ញ្របប់វតថុបំណងរបស់
ខ្លួន ឬជករជូនដំណឹងដល់គមយជន (Receiver) ឲយបន្រជប និងមនវធិនករ ឬចំ ត់ករជក់ ក់កនុង
ករណីចំបច់។ 

េបើេយង មនីតិរដ្ឋបល (Administrative Law) េគែចកលិខិតជ្របេភទធំៗគឺៈ 

២.១. លិខិតបទ ្ឋ ន (Normative act) 
ក. លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ឬលិខិតបទ ្ឋ នចបប់  

ជលិខិតែដលកំណត់កបួនចបប់ មន នុភពចប់បងខំឲយអនុវត្ត េធ្វើេឡើងេដើមបី្រគប់្រគងរដ្ឋ ្រគប់្រគង
សងគមេលើ្រគប់វស័ិយរមួមន នេយបយ េសដ្ឋកិចច វបបធម៌ សងគមកិចច ។ល។ េគ ច ប់លិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តិមនជ ទិ៍ ្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស ដីក ។ល។ 

ខ. លិខិតបទ ្ឋ នមនលកខណៈគតិយុត្តិ ឬលិខិតបទ ្ឋ នមនលកខណៈចបប់ 

ជលិខិតែដល ក់េចញេ យ្រកសួង ថ ប័ន ជញ ធរ ធរណៈ េដើមបីឲយអងគភពសថិតេ្រកមចំណុះ 
ឬអនកពក់ព័នធអនុវត្តមនតៃម្លជចបប់ែដរ េ្រពះលិខិត្របេភទេនះសុទធសឹងែតេយងេទេលើអតថបទចបប់េសទើរ
ែតទំងអស់ ។ េគ ចចត់ទុកថលិខិត្របេភទេនះ មនលកខណៈគតិយុត្តិទបបំផុត។ េគ ច ប់លិខិត
្របេភទេនះមន េសចក្តីសេ្រមច ចរ ចរែណនំ េសចក្តី្របកស បទបញជ េផ ងៗ.....។ 

លិខិតបទ ្ឋ នគឺ្របធនបទ្រតូវែតេ្រជើសេរ ើសយ៉ងស្រមិតស្រមំង និងេរៀបចំឲយបនល្អ្រតឹម្រតូវ ជ
ពិេសសឲយមនភព្របកដនិយម និងចបស់ ស់ ្រពមទំងមនអតថ្របេយជន៏ និងខ្លឹម រជក់ ក់ផង។ 
ជមួយគន េនះេគ្រតូវេ្របើពកយេពចន៏គតិយុត្តិេដើមបីឲយខ្លឹម រៃន្របធនបទេនះកន់ែតមនន័យទូលំទូ យ 
និងសុ្រកឹតផង។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.២១  



កំណត់សំគល់ៈ 

លិខិតបទ ្ឋ នមនលកខណៈគតិយុត្តិ ឬលិខិតបទ ្ឋ នមនលកខណៈចបប់ ្រតូវបនអនករដ្ឋបលខ្លះចត់
ទុកថ គម នលកខណៈជគតិយុត្តិេទ ែត ជឧបករណ៏របស់អនកដឹកនំ េដើមបីេ្របើអំ ចបែនថម ឬេ្របើអំ ច
មិនចបស់ ស់។ 

េនកនុងឯក រខ្លះេគមិនបនែបងែចកលិខិតបទ ្ឋ នជពីរពួកេទ េហើយេគបនេ ថ លិខិតបទ ្ឋ ន 
េ យ ប់ ្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស េសចក្តីសេ្រមច ដីក ចរ ចរែណនំ 
។ល។ សរបុជមួយគន ែតម្តង។ 

២.២. លិខិតយថភូត (Authentic act) 

ជលិខិត យលកខណ៏អក រ េធ្វើេឡើងេ យម្រន្តី ធរណៈដូចជ ករ ី (Notary public)ជេដើម 
េហើយែដលេសចក្តីអះ ងរបស់ម្រន្តីេនះ កនុងលិខិតមនតៃម្លខពស់បំផុតែដលេគ្រតូវែតេជឿទុកចិត្តថ្រតឹម្រតូវ 
េលើកែលងែតមនករប្តឹងេចទ្របកន់ជមុនថលិខិតែក្លងក្ល យ ។ លិខិតេនះេគ ចយកេទអនុវត្តេ យ
បងខំបន។ 

២.៣. លិខិតអ្រ នុកូល ្ឋ ន (Certificate of civil status) 

ជលិខិតែដលេធ្វើេឡើងេ យម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ស្រមប់សំគល់អ្រ នុកូល ្ឋ នរបស់មនុស េពល
គឺស្រមប់សំគល់ ថ នភពរបស់មនុស  ដូចជ ពហ៏ពិពហ៏ លិខិតកំេណើ ត លិខិតមរណភព។ 

២.៤. លិខិតឯកជន (Private act) 

ជលិខិតែដលេធ្វើេឡើងេ យឯកជន េហើយមនចុះហតថេលខេ យផទ ល់ៃដរបស់គូភគី។ 

២.៥. លិខិតឯកត្តភូត (Individual act) 

ជលិខិតែដលមនេគលេ េធ្វើឲយមន្របេយជន៏ ឬខូច្របេយជន៏បុគគល មន ក់ ឬ្រកុម មួយ
ដូចជ ្រពះ ជ្រកឹតយែតង ំង ឬដកហូតតំែណងអ្វីមួយជេដើម។ 

២.៦. លិខិតរដ្ឋបល (Administrative act) 

ជសញញ ណជមូល ្ឋ នៃននីតិរដ្ឋបល ែដល ច្រតូវបនេគេធ្វើវភិគ េផ្តើមេចញពីេ្រចើនទស នៈនំឲយ
មននិយមន័យេផ ងគន េ្រចើន។ 

ក. េបើែផ្អកេលើលកខណៈផទ ល់របស់លិខិតេនះ 

- ជរបូភពលិខិតរដ្ឋបល ជេសចក្តីសេ្រមចទំង យ  ែដលេធ្វើេឡើងជឯកេ ភគី េ យ  

ជញ ធររដ្ឋបល មួយ។ 

- ជសមភ រៈលិខិតរដ្ឋបល ជលិខិតសំេ េទេលើបុគគលមន ក់ ឬេ្រចើននក់មនកំណត់អត្តសញញ ណ
ចបស់ ស់។ 

ខ. េបើែផ្អកេលើរបបគតិយុត្តិ ជលិខិតទំង យចំណុះឲយនីតិរដ្ឋបល េហើយសថិតេនេ្រកម សមតថកិចច
រដ្ឋបល។ 

គ. មន័យ មញញ គឺជមធយបយទក់ទងករ្រប្រពឹត្តេទរ ងអងគកររដ្ឋ និងអងគកររដ្ឋ អងគកររដ្ឋ 
និងអងគករសងគម ឬអងគករសងគម និងអងគករសងគមដូចគន ។ 

   
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.២២  



  ៣. លិខិតបទ ្ឋ ន 

៣.១. និយមន័យ 

លិខិតបទ ្ឋ ន ជអតថបទចបប់ បទបញជ  លិខិត ន ម ែដលបនេចញេ យ ថ ប័នរដ្ឋ ឬ្រកសួងមន
សមតថកិចចកនុងករ្រគប់្រគង និងទំនក់ទំនងគន កនុងផល្របេយជន៏ ធរណៈឲយមនសន្តិសុខ សុខមលភព
ពលរដ្ឋ ទំនក់ទំនងករទូត និងករពរជតិ។ 

៣.២. ្របេភទលិខិតបទ ្ឋ ន 

លិខិតបទ ្ឋ នែចកេចញជ៣្របេភទគឺៈលិខិតគតិយុត្តិ លិខិតរដ្ឋបល និងលិខិតឯកជន។ 

 ៣.២.១. លិខិតគតិយុត្តិ 
 អតថន័យៈ លិខិតគតិយុត្តិ ជលិខិតែដលកំណត់ជកបួនចបប់ មនអនុភពគតិយុត្តិចប់បងខំឲយអនុវត្តកនុង
ករ្រគប់្រគងសងគម ្រគប់្រគងរដ្ឋេលើ្រគប់វស័ិយមន នេយបយ េសដ្ឋកិចច វបបធម៌ សងគម....។ 

 ្របេភទលិខិតគតិយុត្តិៈ លិខិតគតិយុត្តិមន ចបប់, ្រពះ ជ្រកម, ្រពះ ជ្រកឹតយ, អនុ្រកឹតយ, ្របកស,    
េសចក្តីសេ្រមច, ចរ, ដីក ជញ ធរែដនដី..។ 

 ៣.២.២. លិខិតរដ្ឋបល 

 រដ្ឋនីមួយៗ រ ្ឋ ភិបលនីមួយៗ ្រកសួងនីមួយៗ អងគភពនីមួយៗ េគេធ្វើករទក់ទងគន មរយៈលិខិត
ន មទំងអស់ េដើមបីេជៀស ងកនុងករភន់្រចឡំ ឬេភ្លចេចលនូវសំណំុេរឿងអ្វីមួយៗ ឬក៏ករែកលុប្របករ
មួយេនះ។ 

ដូេចនះករទក់ទងគន មរយៈវទិយុទក់ទង ឬទូរស័ព្ឌ ឬជួប មផទ ល់មត់េនះេគមិនចត់ទុកថជករ
ទក់ទងសម្រសប មលកខណៈចបប់េទ េហើយេគក៏មិនចត់ទុកជផ្លូវករបនែដរកល មនបញ្ហ េកើត
េឡើង។ 

 អតថន័យៈ ល់ករទក់ទងគន ពី ថ ប័នមួយេទ ថ ប័នមួយេទៀត ពីរដ្ឋមួយេទរដ្ឋមួយេទៀត ម រយៈ 
លិខិត ន មេនះេគេ ថ លិខិតរដ្ឋបល។ លិខិតរដ្ឋបលេចញេ យនីតិបុគគលកនុងករទំនក់ទំនងកនុង និង
េ្រក ថ ប័ន ឬអងគភពកនុងករ្រគប់្រគង និងដំេណើ រកររដ្ឋបលរបស់ខ្លួន។ 

្របេភទលិខិតរដ្ឋបលៈ លិខិតរដ្ឋបល មនទ្រមង់ និងស ្ឋ នខុសែប្លកគន ដូចតេទៈលិខិតេ្របើផ្លូវករ
ធមម , ដីកបញជូ ន/ដីក្រតូវេឆ្លើយតម, លិខិតអេញជ ើញ, របយករណ៏, កិចចសនយ,លិខិតបញជ េបសកកមម, 
កំណត់េហតុ, លិខិតបងគ ប់ករ, េសចក្តីជូនដំណឹង ។ល។ 

៣.២.៣. លិខិតឯកជន 

អតថន័យៈ លិខិតឯកជន ជលិខិត ន មែដលេគេ្របើ្របស់ស្រមប់កិចចករផទ ល់ខ្លួន រចួសរេសរេទកន់
បុគគល ឬ ថ ប័នែដលមនទំនក់ទំនងនឹងខ្លួន។ 

្របេភទលិខិតឯកជនៈ លិខិតឯកជន មនទ្រមង់ និងស ្ឋ នខុសែប្លកគន ដូចតេទៈ ពកយសំុបេ្រមើ
ករងរ, ពកយសំុចបប់ឈប់សំ ក, ពកយបណ្តឹ ងទូេទ, លិខិតសួរសុខទុកខ, លិខិតជូនពរ, លិខិតចូលរមួ     
មរណៈទុកខ, លិខិតសរេសើរ, លិខិតអបអរ ទរ, លិខិតេឆ្លើយតបវញិ, លិខិតជូនពរ បុណយខួបកំេណើ ត ។ល។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.២៣  



 

ជំពកូទ២ី: លខិតិគតយិតុ្ត ិ
III. លខិិតគតិយតុ្តិ 

 ករ្រគប់្រគងរដ្ឋ សងគម ថ ប័ន ្រកសួង អងគភព េដើមបីបេ្រមើផល្របេយជន៏ ធរណៈមនៈ ករទូត
សន្តិសុខជតិ ករពរជតិ និងសុខមលភព្របជពលរដ្ឋ ។ រដ្ឋ្រតូវេរៀបចំលិខិតគតិយុត្តិែដលកំណត់កបួន
ចបប់មនអនុភពចប់បងខំឲយអនុវត្ត និងេគរព មកនុងករករពរផល្របេយជន៏ជតិ និងពលរដ្ឋទូេទ ។ 
ដំេណើ រេនះ្រតូវបនេរៀបចំជលិខិតគតិយុត្តិកនុងករ្រគប់្រគងរដ្ឋ និងពលរដ្ឋ។ 

 លិខិតគតិយុត្តិែចកេចញជ២្របេភទ គឺលិខិតមនលកខណៈជបទបញជ ស្រមប់បេងកើត និងលិខិត          

ឯកត្តភូតស្រមប់ករែតង ំង។ 

  លិខិតមនលកខណៈជបទបញជ  

 លិខិតមនលកខណៈជបទបញជ  មន នុភពទូេទស្រមប់បេងកើត និងបញញតិ្តេគលករណ៏កនុងករ    

អនុវត្តន៏។ 

  លិខិតឯកត្តភូត 

 លិខិតឯកត្តភូតស្រមប់ករែតង ំង ករតេម្លើងថន ក់ ករផ្ល ស់ប្តូរ ករបពឈប់ដល់ម្រន្តី ម្រន្តីជន់ខពស់ ឬ
វរីៈជនជន់ខពស់នន។ 

  លំ ប់ថន ក់ៃនលិខិតគតិយុត្តិ 
 លិខិតគតិយុត្តិេរៀបចំ ក់ែតងេឡើងេ យែផ្អកេទេលើរដ្ឋធមមនុញញជេគល េ យមន មលំ ប់ថន ក់
ពីខពស់េទទបដូចតេទៈ 

 - ចបប់, ្រពះ ជ្រកម, ្រពះ ជ្រកឹតយ, អនុ្រកឹតយ, ្របកស, េសចក្តីសេ្រមច, ចរ, ដីក..។ 

  េគលេ ៃនលិខិតគតិយុត្តិ 
 កនុងករែណនំ ករ ក់ែតង េរៀបេរៀង និងករ ក់ចូលជធរមននូវលិខិតបទ ្ឋ នទំង យឲយសម
្រសបេទ មរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងចបប់រដ្ឋទំង យជបន្តបនទ ប់ និងេដើមបីធនដល់
ករព្រងឹងនីតយនុកូលភព្របជធិបេតយយេនេលើ្រគប់វស័ិយរដ្ឋ្រតូវ ក់េចញនូវលិខិតបទ ្ឋ នជមេធយបយ
ស្រមប់បំេរ ើសកមមភពរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងស្រមបស្រមួលជីវភពរស់េន របស់្របជពលរដ្ឋទូទំង
្របេទសឲយមនេសថរភព និងឈនេទអភិវឌ ន៏្របេទសជតិ។ 

 ឈរេលើមូល ្ឋ នខងេលើលិខិតគតិយុត្តិជលិខិតកំណត់នូវកបួនចបប់ទំង យែដលមនឧបនិស ័យ
បញជ ឲយនីតិបុគគល និងរបូវន័្តបុគគលអនុវត្តេ យពំុមនេថរេវ កំណត់។ 

 កនុងករណីេធ្វើវេិ ធនកមម ែកលំអ លុប ឬបដិេសធនូវលិខិតបទ ្ឋ ន មួយែដលមនរចួេហើយចំបច់
្រតូវ ក់េចញនូវបទ ្ឋ នថមី ែដលមនវ ិ លភពគតិយុត្តិេសមើ ឬខពស់ជង េដើមបី ក់ឲយេ្របើ្របស់ជំនួសវញិ 

្រស័យេហតុេនះ ដ ប ពំុមនបទបញជ អ្វីថមីយកមក ក់ឲយេ្របើជំនួសេទដ បេនះលិខិតបទ ្ឋ នេដើម  

ទំង យេនះ ្រតូវសថិតេនជធរមនបញញត្តិេនេឡើយ។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 
 - េបើលិខិតេដើមជ ចបប់ ្រតូវលុប ឬែកស្រមួល (វេិ ធនកមម) ជំនួសេ យអតថបទចបប់ថមី 

- េបើលិខិតេដើមជ ្រពះ ជ្រកម ្រតូវលុប ឬែកស្រមួលជំនួសេ យ្រពះ ជ្រកមថមី ឬ្រពះ ជ្រកឹតយថមី។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.២៤ 



 - េបើលិខិតេដើមជ ្រពះ ជ្រកឹតយ ្រតូវលុប ឬែកស្រមួលជំនួសេ យ ្រពះ ជ្រកឹតយថមី ឬលិខិតមន            
គតិយុត្តិខពស់ជង។ 

 - េបើលិខិតេដើមជ អនុ្រកឹតយ ្រតូវលុប ឬែកស្រមួលជំនួសេ យអនុ្រកឹតយថមី ឬបទ ្ឋ នមនគតិយុត្តិខពស់
ជង។ 

 - េបើលិខិតេដើមជ ្របកស ្រតូវលុប ឬែកស្រមួលជំនួសេ យ្របកសថមី ឬបទ ្ឋ នមនគតិយុត្តិខពស់
ជង ឬេសមើ។ 

 - េបើលិខិតេដើមជ ដីក ្រតូវលុប ឬែកស្រមួលជំនួសេ យដីកថមី ឬបទ ្ឋ នមនគតិយុត្តិខពស់ជង ឬ
េសមើ។ 

 - េបើលិខិតេដើមជ េសចក្តីសេ្រមច ្រតូវលុប ឬែកស្រមួលជំនួសេ យេសចក្តីសេ្រមចថមី ឬបទ ្ឋ នមន
គតិយុត្តិខពស់ជង ឬេសមើ។ 

 - េបើលិខិតេដើមជ ចរ ឬ ចរែណនំ ្រតូវលុប ឬែកស្រមួលជំនួសេ យ ចរថមី ឬ ចរ
ែណនំថមី ពំុេនះេទ េ យលិខិតបទ ្ឋ នមនគតិយុត្តិខពស់ជង។ 

  ថ ប័នមនសមតថកិចចេចញលិខិតគតិយុត្តិ 
 ថ ប័នរដ្ឋែដលមនសមតថកិចចេចញលិខិតគតិយុត្តិមនៈ 

 ក. ្រពះម ក ្រត 

  ក.១. ្រពះ ជ្រកមៈ  

 ជចបប់ទំង យែដលមនករអនុម័តេ យរដ្ឋសភ និង្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់ េ យ្រពឹទធសភ
រចួមកបនបញជូ នមក ជរ ្ឋ ភិបល េដើមបីេរៀបចំ្រពះ ជ្រកម ក់ទូលថ្វ យ្រពះម ក ្រត ្រទង់ យ         
្រពះហសថេលខេលើ្រពះ ជ្រកម្របកសឲយេ្របើចបប់េនះ។ 

  ក.២. ្រពះ ជ្រកឹតយៈ  

 មករទូលថ្វ យេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ្រពះម ក ្រត្រទង់ យ្រពះហសថេលខ េលើ       
្រពះ ជ្រកឹតយេដើមបីបេងកើត ថ ប័ន និងែតង ំងម្រន្តី និងវរីៈជនជន់ខពស់របស់ជតិ ជទូត និងេយធ កង    
កំ ំង្រប ប់ វធុ ឬផ្ល ស់ប្តូរ េផទរភរកិចចផ្តល់ជូនេ្រគ ងឥស រយិយស។ល។ 

 ្របធន្រពឹទធសភ ចចុះហតថេលខេលើ្រពះ ជ្រកម ឬ្រពះ ជ្រកឹតយកនុង្រពះនម្រពះម ក ្រត និងកនុង
នទីជ្របមុខរដ្ឋស្តីទី េ យ្រពះ ជ រ្របគល់សិទធិកនុងខណៈ ែដល្រពះម ក ្រតអវត្តមន (ម្រ ២៨ និង
៣០ ថមី ៃនរដ្ឋធមមនុញញ)។ 

 ខ. ថ ប័ននីតិបញញ តិ្ត 
ខ.១. រដ្ឋសភ  

រដ្ឋសភ ពិនិតយពិភក  អនុម័ត េលើេសចក្តី្រពងចបប់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលបនេសនើ និងេសចក្តីេសនើ
ចបប់របស់សមជិកសភបនេសនើេឡើង។ 

ខ.២. ្រពឹទធសភ  

ពិនិតយេផទ ងផទ ត់េឡើងវញិនូវអត្តបទចបប់ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័តរចួេហើយ ។ េបើកនុងករណីមិន
មន ករយល់្រពមេលើម្រ មួយេនះ ្រតូវេផញើ្រតឡប់េទរដ្ឋសភេដើមបីពិនិតយេឡើងវញិ ។ បុ៉ែន្តេបើសិនជ
អងគ្របជំុ្រពឹទធសភឯកភពយល់្រពមទំង្រសុង ្រតូវបញជូ នអតថបទចបប់េនះ្រតឡប់មក ជរ ្ឋ ភិបលវញិ 
េដើមបីេរៀបចំ្រពង្រពះ ជ្រកម ក់ថ្វ យ្រពះម ក ្រត យ្រពះហសថេលខ ្របកសឲយេ្របើចបប់េនះ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.២៥  



 គ. ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ 
គ.១. ជរ ្ឋ ភិបល  

មនមុខនទីអនុវត្តចបប់ែដលអនុម័តេ យរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ ។ ជរ ្ឋ ភិបលមនសិទធិេចញ
លិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់មនៈ អនុ្រកឹតយ ្របកស ចរ េសចក្តីសេ្រមច.....កនុងករបេងកើត ឬលុបេចល 
ករែតង ំង ករផ្ល ស់ប្តូរ ករេផទរភរកិចច ករលុបេចញពី្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី ជករ ករពយួរបេ ្ត ះ សនន ឬ
ករ ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ ។ល។ ែដលខ្លឹម រៃនលិខិតបទ ្ឋ នទំងេនះមនវ ិ លភពទូទំង្របេទស។ 

គ.២. ្រកសួង / ថ ប័ន 

្រកសួង ថ ប័ន ចំណុះឲយ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករ្រគប់្រគងេទេលើែផនកជំនញ និងបេចចកេទស ។ 
ជរ ្ឋ ភិបលេផទរសិទធិអំ ចឲយ្រកសួង ថ ប័នកនុងករេចញនូវ្របកស ចរ េសចក្តីសេ្រមច ...............

កនុងករបេងកើត ឬែតង ំង។ 

គ.៣. ជញ ធរែដនដី 

ជញ ធរែដនដីគឺសំេ េទ ជញ ធរ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃំុ សងក ត់ ែដលមនសិទធិ
អំ ចេចញ ដីក និងេសចក្តីសេ្រមច កនុងករបេងកើត និងែតង ំងកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន ។ ជញ ធរ 
ែដនដីជភន ក់ងររបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករ្រគប់្រគងែដនដីរដ្ឋបលថន ក់េ្រកម។ 

ទនទឹមេនះែដរ ្រគប់្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋ ជញ ធរែដនដី ច ក់េចញនូវេសចក្តីសេ្រមច ចរ 
ចរែណនំ េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត េសចក្តីែណនំ .........ផងែដរ លិខិតគតិយុត្តិទំងអស់េនះចំបច់ទមទរ

ឲយមនធមមនុញញភព េ យអនុេ ម មខ្លឹម រៃនចបប់េគល គឺរដ្ឋធមមនុញញ ឬ មករែណនំរបស់ថន ក់
េលើ ែដលបនកំណត់ភរកិចចទិសេ ឲយ ឬបក្រ យអំពីលិខិតបទ ្ឋ នេនះជូនដល់អងគភព ឬម្រន្តីេ្រកម 
ឱ ទេដើមបីទុកជេគលករណ៏អនុវត្ត។ 

  អំពីទំរង់ៃនលិខិតគតិយុត្តិៈ 

ជធមម  ករ ក់ែតងេរៀបេរៀងលិខិតគតិយុត្តិននដូចជ ្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ ចបប់ អនុ្រកឹតយ 
។ល។ អនកែតងេសចក្តី្រតូវរៃំពេទេលើែផនកទំង៤ របស់អតថបទដូចតេទៈ 

ក. លំនំេដើមៃនលិខិត 

ខ. មូលបទ 

គ. អតថបទ ឬខ្លឹម រៃនអតថបទ 

ឃ. រូបមន្តបញច ប់ 

 ករចុះហតថេលខអមៈ 

កនុងករណីែដល្រកសួង ថ ប័ន មួយេធ្វើេសចក្តី្រពង ្រពះ ជ្រកឹតយ មកជូនសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី េដើមបី
ពិនិតយ និងសេ្រមច មុននឹង ក់ថ្វ យសំុ្រពះហសថេលខ ពី្រពះម ក ្រត មីុ្រកសួង (១ ឬ២) ្រតូវចុះ    
ហតថេលខអម េនខងេ្រកមទំព័របញច ប់ៃន ជ្រកឹតយ ្រពងេនះេ យសរេសរថៈ 

 

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

 
 
 
 
 

                                                   នេ ត្តម សហីមុនី 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.២៦  



ហតថេលខអម 

                      បនេគរពជូន                  បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

                 សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី    សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួកសកិមម  រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួបរ ិ ថ ន                  នយករដ្ឋម្រន្តី 
 
 
 
 

េឈម ះ........................... េឈម ះ..........................    េឈម ះ........................... 

 ចំេពះហតថេលខអម េនះកន្លងមកែខមរេយើងមិនទន់មនចបប់ែចងពីបញ្ហ េនះេ យបងខំ ឬជភព
ចំបច់េនះេនេឡើយេទ។ 

  កែន្លងទទួល និងករចម្លងែចកៈ 

 ក. កែន្លងទទួលៈ ជអងគភព ្រកសួង ថ ប័ន ឬបុគគលែដលពក់ព័នធ្រតូវបនែចកជូនេដើមបីយកេទ   
អនុវត្ត ឬ្រជបជព័ត៌មន មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន េហើយេនចុងបញច ប់គឺឯក រ និងកលបបវត្តិ។ 

 ខ. ករចម្លងែចកៈ ជករចម្លងឲយបន្រតឹម្រតូវ មចបប់េដើម េហើយជេ្រចើនចបប់ េដើមបីផ ព្វផ យ
ទូ យដល់ប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន និងបុគគលឲយបន្រជបជព័ត៌មន ឬអនុវត្តនូវខ្លឹម រៃនអតថបទេនះ ម
តួនទីភរកិចចេរៀងខ្លួន ករចម្លងែចកេនះមនចុះេលខ ..........ទីកែន្លង.........កលបរេិចឆទ និងហតថេលខរបស់
អនកមនសិទធិ ឬសមតថកិចចេធ្វើករចម្លងែចកេនះផង។ 

១. ដំេណើ រករេធ្វើចបប់ 

 ចបប់អនុម័តេ យអងគនីតិបញញតិ្តែដលកនុងេនះមនសភជតិ ្រពឹទធសភជតិ និង្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ 
ថ ប័នទំងេនះបំេពញមុខងរភរកិចចេរៀងៗខ្លួន មករកំណត់ កនុងចបប់ មដំ ក់កលនីមួយៗ។  

 ដំេណើ រករៃនករយល់្រពមេទេលើេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់គឺករពិនិតយ អនុម័តចបប់
េ យរដ្ឋសភ និងពិនិតយេផទ ងផទ ត់េលើអតថបទចបប់េ យ្រពឹទធសភ ។ េសចក្តី្រពងចបប់ផ្តួចេផ្តើមេឡើង
េ យ ជរ ្ឋ ភិបល និងេសចក្តីេសនើចបប់ផ្តួចេផ្តើមេឡើងេ យសមជិកសភ។ 

 េ្រកយេពល ក់ែតងែចងរចួេហើយ េគ្រតូវបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់េនះេទ         
គណៈកមមករអចិៃ្រន្តយ៏របស់រដ្ឋសភ ។ គណៈកមមករអចិៃ្រន្តយ៏រដ្ឋសភ្រតូវបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់ ឬ    
េសចក្តីេសនើចបប់េទគណៈកមមករជំនញទំង៩ របស់រដ្ឋសភ េដើមបីពិនិតយ និងសិក  េហើយ ចេធ្វើករែក
ស្រមួល ឬពិនិតយេឡើងវញិេលើេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់ ។ គណៈកមមករជំនញ ចេបើក វន
ករស្តីពីេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់ េហើយ ចអេញជ ើញ រដ្ឋម្រន្តី ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល ទី្របឹក ចបប់        
អនកជំនញករ េដើមបីផ្តល់េយបល់បំភ្លឺ ផ្តល់ព័ត៌មនេលើេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់េនះ។ 

 បនទ ប់ពីគណៈកមមករបញច ប់ករពិនិតយេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់ ្របធនគណៈកមមករ 
យករណ៏ពីមតិរបស់ខ្លួនជូនរដ្ឋសភ ។ គណៈកមមករ ចេលើកេយបល់ជូនរដ្ឋសភឲយពិភក េលើេសចក្តី

្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់ ឬ ចជូនេយបល់ឲយរដ្ឋសភសេ្រមចេ យខ្លួនឯង ថេតើគួរពិភក  ឬមិន
ពិភក  ឬផ្តល់េយបល់ឲយរដ្ឋសភចត់ទុកថ េសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់ថជករ្របញប់ ។ មុន
ពិភក កនុងសម័យ្របជំុេពញអងគ េគ្រតូវបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់េនះេទគណៈកមមករ   
អចិៃ្រន្តយ៏ េដើមបីេរៀបចំកនុងរេបៀប រៈ ។ បនទ ប់មក្រតូវ ក់េសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់េនះជូន          

រដ្ឋសភេពញអងគពិភក  និងជែជកេដញេ ល ។ ជបឋមរដ្ឋសភ្រតូវេបះេឆន ត េដើមបីសេ្រមចថយល់

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.២៧  



្រពម ឬមិនយល់្រពមពិចរ េលើ េសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់េនះ ។ ្របសិនេបើករេបះេឆន ត
យល់្រពមេហើយ េពលេនះរដ្ឋសភបន្តករពិភក េលើេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់េ យែឡកៗពី
គន  និងពិភក មួយម្រ ៗ មួយជំពូកៗ រហូតដល់ចប់។ 

 បនទ ប់ពីករអនុម័តយល់្រពមេលើអតថបទចុងេ្រកយបំផុតេលើេសចក្តី្រពងចបប់ ឬេសចក្តីេសនើចបប់េនះ
មនីតិវធីិ្របធនរដ្ឋសភ េ្រកយពីចុះហតថេលខ្រតូវេផញើរេទ ជរ ្ឋ ភិបល ។ មនីតិវធីិ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវ

េធ្វើកំណត់បង្ហ ញមួយ ក់ថ្វ យ្រពះម ក ្រត េដើមបី្រពះអងគេចញ្រពះ ជ្រកម ្របកសឲយេ្របើចបប់ ។ េពល
េនះចបប់្រតូវបនេគ្របកសឲយេ្របើ េហើយចូលជធរមនកនុង ជធនី ភនំេពញរយៈេពល១០ៃថង និងេនទូទំង
្របេទសរយៈេពល២០ៃថងបនទ ប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខ ។ ចបប់ទំង យែដល្របកសថជករ្របញប់
្រតូវចូលជធរមនភ្ល មេ្រកយពីចុះហតថេលខ។ 

 

គំនូសបំ្រពួញស្តពីីនីតិវធីិៃនករពិនិតយ និងអនុម័តចបប់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្រពះម ក ្រត 
្រកុម្របឹក ធមមនុញញ 

ជរ ្ឋ ភិបល 

េសចក្តី្រពងចបប់ 

េសចក្តីេសនើចបប់ 

តំ ង ្រស្ត
សមជិក្រពឹទធសភ 

រដ្ឋសភ 

្របជំុេពញអងគ 

គណៈកមម ធិករ    
អចិៃ្រន្តយ៏ 

គណៈកមមករ 
ជំនញ 

្របកសឲយេ្របើ 
ពិនិតយធមមនុញញភព 

្រពឹទធសភ 

្របជំុេពញអងគ 

គណៈកមមករ 
ជំនញ 

គណៈកមម ធិករ    
អចិៃ្រន្តយ៏ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.២៨  



គំនូសបំ្រពួញៃនដំេណើ រករេធ្វើចបប់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្រកសួង 
(េធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់) 

ឆ្លងអន្តរ្រកសួង និង   
្រកុម្របឹក អនកចបប់ 

គណៈរដ្ឋម្រន្តី 
(ពិនិតយេឡើងវញិ) 

អនកតំ ង ្រស្ត ឬ   
្រកុមអនកតំ ង ្រស្ត    

ឬគណៈកមមករ 
(េធ្វើេសចក្តីេសនើចបប់) 

ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល 
(ផ្តល់ព័ត៌មន) 

ទី្របឹក ជរ ្ឋ ភិបល 
(ផ្តល់ព័ត៌មន) 

អងគករសងគម 
(ផ្តល់ព័ត៌មន) 

គណៈកមមករអចិៃ្រន្តយ៏រដ្ឋសភ 
(បញជូ ន) 

គណៈកមមករជំនញរដ្ឋសភ 
(ពិនិតយេឡើងវញិ) 

គណៈកមមករអចិៃ្រន្តយ៏រដ្ឋសភ 
( ក់កនុងរេបៀប រៈ) 

រដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ 
(ពិចរ េដើមបីអនុម័ត) 

្រពះម ក ្រត ឬ្របមុខរដ្ឋ 
(្របកសឲយេ្របើចបប់) 

ជរ ្ឋ ភិបល 
(្របតិបត្តិចបប់) 

 -្រពះ ជ្រកឹតយ 
 -្រពះ ជ្រកម 

 -អនុ្រកឹតយ 
 -្របកស 
-េសចក្តីសេ្រមច 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.២៩  



២. ទ្រមង់ និងរេបៀប ក់ែតងលិខិតគតិយុត្តិ 
េដើមបីឲយមនឯកភពទូេទេយើងបនកំណត់ថ ល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិមនទ្រមង់៤ែផនកៈ 

 ១. លំនំេដើម 

 ២. មូលបទ  ឬករចុះឯក រេយង 
 ៣. អតថបទ ឬខ្លឹម រៃនលិខិត 

 ៤. របូមន្តបញច ប់ 

 ២.១. ្រពះ ជ្រកម 

 ្រពះ ជ្រកម ជលិខិតគតិយុត្តិែដលេចញេ យ្រពះម ក ្រត េដើមបី្របកសឲយេ្របើធមមនុញញ និងចបប់
េផ ងៗែដលរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភបនអនុម័ត  ។ ចបប់ជលិខិតគតិយុត្តិ ឬក្រមងអតថបទចបប់ស្រមប់្រគប់ 

្រគងសងគម ែដលសភជតិបនេរៀបចំ ក់ែតងបេងកើត េហើយស្រមប់អនុម័តឲយេ្របើ្រសបេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញ
ែដលជចបប់កំពូលរបស់ជតិ។  

 ចបប់េរៀបចំេឡើងេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន មេគលករណ៏ទូេទែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ េហើយ
មន្របសិទធភពស្រមប់្របតិបត្តិទូទំង្របេទស។  

 ចបប់ែដលេរៀបចំេឡើងេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ក់ជូនេទរដ្ឋសភអនុម័តេ ថ េសចក្តី្រពងចបប់។ 

 ចបប់ែដលេរៀបចំេឡើងេ យរដ្ឋសភជតិេ ថ េសចក្តីេសនើចបប់។ 

 ២.១.១ ែបបបទៃនករក ងេសចក្តី្រពងចបប់ 
 ក. េផ្តើមគំនិត 

នយករដ្ឋម្រន្តី តំ ង ្រស្ត និង្រពះម ក ្រតមនសិទធិផ្តួចេផ្តើមគំនិតេធ្វើចបប់ េដើមបី ក់ជូនរដ្ឋសភ 
្រពឹទធសភពិនិតយ និងអនុម័ត។ 

ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ភរកិចចឲយ្រកសួង ឬ ថ ប័ន ជអនកេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់ែដលពក់ព័នធនឹង
សមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

ឧទហរណ៏ៈ ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភិបល្របគល់ភរកិចច ឲយក ងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីៈ 

- សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

- គណបក នេយបយ 

- ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ 

- ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃំុ សងក ត់ ។ល។ 

 េនកនុង្រកសួង ថ ប័នមួយ េគសេងកតេឃើញថ ចបប់នីមួយៗែតងពក់ព័នធនឹងសមតថកិចចរបស់អងគភព
ជេ្រចើន ដូេចនះេហើយ្រកសួង ែតងបេងកើតគណៈកមមករមួយេដើមបីទទួលបនទុក ក់ែតង េសចក្តី្រពងចបប់ ។ 
គណៈកមមករេនះមនសមសភពជ្រមុះមកពីអងគភពននែដលមនសមតថកិចចពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រៃនចបប់ 
បុ៉ែន្តចំេពះអងគភព ែដលមនសមតថកិចចពក់ព័នធេ្រចើនជងេគ ្របធនអងគភពេនះ ចទទួលភរកិចច
េ្រចើនជងេគេនកនុងគណៈកមមករ។ 

ឧទហរណ៏ៈ េនកនុង្រកសួងម ៃផទ កនុងករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីគណបក នេយបយ នយក
្ឋ នកិចចករនេយបយមនភរកិចច ៉ ប់រងករេធ្វើេសចក្តី្រពងេដើម ករ យកំុពយូទ័រ ករេកះ្របជំុគណៈកមម

ករ ករែកស្រមួល ។ល។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៣០  



 ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់ 

អនកែតងេសចក្តីបនទទួលករែណនំពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង េលើេគលករណ៏សំខន់ៗមួយចំនួនៃន   
ខ្លឹម រចបប់ ។ ជួនកលអនកែតងេសចក្តី ចមនេសចក្តីដក្រសង់ៃនកំណត់េហតុៃនសម័យ្របជំុេពញអងគ                 
គណៈរដ្ឋម្រន្តី ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ែដល្រតូវចុះកនុងេសចក្តី្រពងចបប់។ 

សំខន់ជងេគេទេទៀតអនកែតងេសចក្តី្រតូវ្រ វ្រជវឲយបនេ្រចើន និងសីុជេ្រមេលើចបប់ៃន្របេទស
ននេលើសកលេ ក ែដលែចងអំពីបញ្ហ ដូចគន ។ 

ឧទហរណ៏ៈ េន្រកសួងម ៃផទ កនុងករក ងចបប់ស្តីពីគណបក នេយបយ អនកែតងេសចក្តី្រតូវ
្រ វ្រជវចបប់ៃន្របេទសមួយចំនួន ដូចជចបប់ ល្លឺម៉ង់ ចបប់អង់េ គ .....។ ករ្រ វ្រជវអតថបទ
ចបប់បរេទសនឹង ចផ្តល់បទពិេ ធន៏ស្រមប់ក ងចបប់របស់្របេទសេយើងបនល្អ និង្រតឹម្រតូវ ម
េគលករណ៏ចបប់អន្តរជតិផង។ 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ចជួយផ្តល់មតិកនុងករក ងចបប់ផងែដរ េហើយមតិទំងេនះមន
្របេយជន៏ស្រមប់េធ្វើជមូល ្ឋ នពិចរ ។ 

អនកែតងេសចក្តី្រតូវេធ្វើករសិក ឲយបនសីុជេ្រមេលើឯក រ និងលិខិតបទ ្ឋ ននន ែដលមន     
ខ្លឹម រពក់ព័នធនឹងចបប់ែដល្រតូវក ង។ 

េ្រកយពីបន្របមូលឯក រនន ្រពមទំងបនសិក ល្អិតល្អន់េលើបញ្ហ រចួមក អនកែតងេសចក្តី្រតូវ
ចប់សរេសរេសចក្តី្រពងចបប់ែតម្តង ។ េនេពលែដលករសរេសរេសចក្តី្រពងចបប់្រតូវបនបញច ប់េហើយ 
េគ្រតូវអេញជ ើញគណៈកមមករ្របជំុពិនិតយ និងែកស្រមួល េសចក្តី្រពងចបប់េនះ ។ គណៈកមមករ ចេកះ
្របជំុ ២េទ៣េពលកនុងមួយសប្ត ហ៏ៃនករងររបស់អងគភព។ 

កនុងសម័យ្របជំុ សមជិកគណៈកមមកររមួទំងអនកែតងេសចក្តីបនពិនិតយ និងែកស្រមួលេសចក្តី្រពង
មួយម្រ ម្តងៗរហូតដល់ចប់ម្រ ទំងអស់ ។ អនកែតងេសចក្តី ្រតូវែកស្រមួលខ្លឹម រៃនម្រ នន ម
ករសេ្រមចរបស់អងគ្របជំុ ។ គណៈកមមករខងេលើេនះ្រតូវពិនិតយេលើទ្រមង់ និងគតិចបប់ េ យឆ្លុះបញច ំង
េលើសភពករណ៏ជក់ែស្តង ្រពមទំង្រតូវពិនិតយេលើឃ្ល េឃ្ល ង និងករេ្របើពកយេពចន៏ និងអកខ វរិទុធ ផងែដរ។ 

េ្រកយេពលែដលគណៈកមមករបនពិនិតយ និងែកស្រមួល្រគប់ម្រ រចួេហើយេសចក្តី្រពងចបប់្រតូវ
បនបញជូ នមកថន ក់ដឹកនំ្រកសួងេដើមបីពិនិតយ និងែកស្រមួលជថមីម្តងេទៀត ។ សមសភព ែដល្រតូវចូលរួម
្របជំុេនថន ក់្រកសួងេនះ ចមនរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ អគគនយកពក់ព័នធ ្របធន
នយក ្ឋ ននីតិកមម ្របធន និងអនុ្របធនគណៈកមមករ ។ល។ អនកែតងេសចក្តី្រតូវែកស្រមួលេសចក្តី្រពង
ចបប់ មករសេ្រមចរបស់អងគ្របជំុថន ក់្រកសួង ។ េ្រកយេពលែដលេសចក្តី្រពងចបប់្រតូវបនែកស្រមួល
ចប់សព្វ្រគប់េហើយ េគ្រតូវបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េទ ជរ ្ឋ ភិបលេដើមបីពិនិតយ និងសេ្រមច។ 

 គ. ករបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េទ ជរ ្ឋ ភិបល 

កនុងករបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េទ ជរ ្ឋ ភិបល េគ្រតូវេធ្វើលិខិតមួយចបប់អមេទជមួយ ។ លិខិត
អមេនះ្រតូវចុះហតថេលខេ យ្របធន ថ ប័ន (រដ្ឋម្រន្តី) ។ មិន្រតូវអនុវត្តរបូមន្តចុះហតថេលខេ យ្របតិភូ-
កមម េនេលើលិខិតែដល្រតូវបញជូ នេទថន ក់េលើេឡើយ ។ លិខិតេនះ្រតូវេផញើរជូន្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល (េមើលគំរូ
លិខិតែដលេ្របើស្រមប់បញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី) ។ អគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិប
ល មនភរកិចច ចត់ែចង ពិនិតយេសចក្តី្រពងចបប់ែដល្រកសួង ថ ប័ន បនបញជូ នមក។  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៣១  



 ឃ. ករពិនិតយេសចក្តី្រពងចបប់េនទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
េសចក្តី្រពងចបប់ ្រតូវបនអគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលបញជូ នេទ្រកុម្របឹក អនកចបប់េដើមបីពិនិតយ 

និងែកស្រមួល ។ ្រកុម្របឹក អនកចបប់មនភរកិចចពិនិតយេលើទ្រមង់ចបប់ ខ្លឹម រ និងពកយេពចន៏ ។ល។ 
្រកុម្របឹក អនកចបប់បនេបើកអងគ្របជំុ េដើមបីផ្តល់េយបល់ែកស្រមួលេលើបញ្ហ នន ។ កនុងសម័យ្របជំុរបស់
្រកុម្របឹក អនកចបប់េនះ តំ ង្រកសួង មីុ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលករពរ និងទទួលេយបល់របស់        

្រកុម្របឹក អនកចបប់េដើមបីយកមកែកស្រមួល ។ ចំេពះខ្លឹម រេសនើ ែកស្រមួល ែដលផទុយទំង្រសុងពីខ្លឹម
រេដើម មុននឹងែកស្រមួលេគ្រតូវសំុេយបល់ពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ែដលជអនកក ងេសចក្តី្រពងចបប់។ 
េសចក្តី្រពងចបប់ក៏្រតូវ ក់ឆ្លង្រកុមសេងកតករណ៏េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ផងែដរ ។ ្រកុមេនះ

មនភរកិចចពិនិតយ និងែកលំអេលើទិដ្ឋភពែដលមនករពក់ព័នធ ជ ទិ៍ទ្រមង់ ខ្លឹម រ ពកយបេចចកេទស 
អកខ វរិទុធ និងទិដ្ឋភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ នេយបយ និងទិដ្ឋភពចបប់។ 

េសចក្តី្រពងចបប់ែដលបនទទួលករពិនិតយ និងែកស្រមួលេ យ្រកុម្របឹក អនកចបប់ និង្រកុម
សេងកត ករណ៏េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌រចួេហើយ ្រតូវបន ក់ឆ្លងសម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួង ។ ទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្តី្រតូវអេញជ ើញតំ ង្រកសួងពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រេសចក្តី្រពងចបប់ ទី្របឹក ជរ ្ឋ ភិបលមក
រមួ្របជំុ េដើមបីផ្តល់េយបល់េលើេសចក្តី្រពងចបប់េនះ។ 

េ្រកយេពលែដលករ្របជំុអន្តរ្រកសួងបនពិនិតយផ្តល់េយបល់ និងែកស្រមួលរចួេហើយ េសចក្តី្រពង
ចបប់្រតូវបន ក់ឆ្លងសម័យ្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី ។ េនេពលេនះេគេ្រចើនេលើកយកែតចំណុចែដល
សម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួងជែជកគន មិន ច់េ្រសច េដើមបី ក់ជូនគណៈរដ្ឋម្រន្តី ពិនិតយ និងសេ្រមច ។ បុ៉ែន្តកនុង
ករណីខ្លះ អងគ្របជំុគណៈរដ្ឋម្រន្តី បនពិនិតយ និងែកស្រមួលេលើ េសចក្តី្រពងចបប់ទំង្រសុងផងែដរ ។ 
ជួនកលេសចក្តី្រពងចបប់ខ្លះ្រតូវបនបញជូ នេទ្រកសួង មីុេដើមបីេធ្វើករ ក់ែតងជថមីក៏មនែដរ។ 

េសចក្តី្រពងចបប់ែដលគណៈរដ្ឋម្រន្តីបនពិនិតយ និងែកស្រមួលេហើយ្រតូវបនបញជូ នេទអគគេលខធិ- 

ករ ្ឋ នៃនរដ្ឋសភ េដើមបី ក់ជូនគណៈកមមករននពិនិតយ ែកស្រមួលរចួេហើយ ក់ជូនសម័យ្របជំុេពញ
អងគៃនរដ្ឋសភពិភក  និងអនុម័ត។ 

 ង. ករបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េទរដ្ឋសភ 

ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវេធ្វើលិខិតមួយចបប់ េផញើរជូន្របធនរដ្ឋសភេ យមនអមេសចក្តី្រពងចបប់ េទជ 

មួយ ។ ចំនួនចបប់ៃនេសចក្តី្រពងចបប់ែដល្រតូវេផញើរេទរដ្ឋសភគឺមនចំនួន ១២៣ចបប់ ។ បុ៉ែន្ត មធមម
រដ្ឋសភែតងទមទរឲយេផញើរេលើសពីចំនួនខងេលើ្របមណ ២០ចបប់េទៀត ស្រមប់អគគេលខធិករ ្ឋ ៃន      
រដ្ឋសភ ។ ជមួយគន េនះែដរ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវេធ្វើេសចក្តីែថ្លងេហតុមួយចបប់េផញើជូនរដ្ឋសភផងែដរ។ 

 ច. ករពិនិតយេសចក្តី្រពងចបប់េនរដ្ឋសភ 

េពលបញជូ នេទដល់អគគេលខធិករ ្ឋ នៃនរដ្ឋសភ េសចក្តី្រពងចបប់្រតូវបនបញជូ នេទគណៈកមមករ
ជំនញៃនរដ្ឋសភេដើមបីពិនិតយ។ 

ឧទហរណ៏ៈេបើេសចក្តី្រពងចបប់ែដល្រតូវបនក ងេឡើងេ យ្រកសួងម ៃផទគឺេសចក្តី្រពងចបប់
េនះ ្រតូវបនបញជូ នេទគណៈកមមករម ៃផទ ករពរជតិ និងេបសសំ តៃនរដ្ឋសភេដើមបីពិនិតយ។ 

េ្រកយេពលែដលគណៈកមមករជំនញៃនរដ្ឋសភពិនិតយ និងែកស្រមួលរចួេហើយ េសចក្តី្រពងចបប់ 
្រតូវបញជូ នេទគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៏ៃនរដ្ឋសភ េដើមបីពិនិតយ និងសេ្រមចេទៀត ។ េ្រកយេពលែដល      

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៣២  



គណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ៏ៃនរដ្ឋសភបនពិនិតយ និងែកស្រមួលសព្វ្រគប់េហើយ េសចក្តី្រពងចបប់្រតូវបន
ក់ឆ្លងសម័យ្របជំុេពញអងគៃនរដ្ឋសភ េដើមបីពិភក  និងអនុម័ត ។ េ្រកយេពលសម័យ្របជំុេពញអងគៃន 

រដ្ឋសភ បនអនុម័តេលើេសចក្តី្រពងចបប់ទំង្រសុងេហើយ ្របធនរដ្ឋសភ្រតូវចុះហតថេលខេលើេសចក្តី
្រពងចបប់េនះ េ យេ្របើរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

េនេលើទំព័េដើម សរេសរថៈ 

ចបប់ 

ស្តពីី 
......................................................................... 

 េលើទំព័រចុងេ្រកយ េនខងេ្រកមេសចក្តីបញច ប់ៃនចបប់េគសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

 

ចបប់េនះ្រតូវបនរដ្ឋសភ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

អនុម័តេនៃថងទី ..............នសម័យ្របជំុ មញញ  
េលើកទី.........នីតិកលទី............។ 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី ..............ែខ................ឆន ំ................... 

្របធនរដ្ឋសភ 

  

 បនទ ប់ពីបនទទួលករអនុម័តពីរដ្ឋសភរចួេហើយ េគ្រតូវបញជូ នេសចក្តី្រពងចបប់េនះេទ្រពឹទធសភ 
េដើមបីពិនិតយ និងអនុម័តយល់្រសប មេលើទ្រមង់ និងគតិចបប់ ។ រឯីែបបបទពិនិតយេលើេសចក្តី្រពងចបប់េន
្រពឹទធសភ ក៏្រតូវអនុវត្តដូចេនរដ្ឋសភែដរ ។ ចំេពះេសចក្តី្រពងចបប់ធមមនុញញ និងេសចក្តី្រពងចបប់អងគករ 
េគ្រតូវ ក់ឆ្លង្រកុម្របឹក ធមមនុញញេទៀត។ 

 ២.១.២ ទ្រមង់ៃន្រពះ ជ្រកម 

 េសចក្តី្រពងចបប់ទំង យែដល្រតូវបនរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភអនុម័តរចួ និង្របធនរដ្ឋសភ និង
្របធន្រពឹទធសភចុះហតថេលខរចួេហើយ ចបប់ទំងេនះ្រតូវបនបញជូ នមកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី (អគគេលខ-
ធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបល) វញិេដើមបីចត់ែចងេធ្វើ្រពះ ជ្រកម្របកសឲយេ្របើចបប់េនះ ។ ទ្រមង់ៃន្រពះ ជ្រកម 
មនដូចខងេ្រកមៈ 

 ក. លំនំេដើមៈ េនែផនកេនះមនៈ 

- ្រពះ ជសង្ហ រ 

- ចំណងេជើង ឬ្របេភទៃនលិខិត (្រតូវ ក់ពីេ្រកមបវចនចំនួន្របែហល ២បនទ ត់) 

ឧទហរណ៏ៈ  

(របូ្រពះសង្ហ រ) 

្រពះ ជ្រកម 

- ្រពះេគរមយងរៃន្រពះម ក ្រត 

ឧទហរណ៏ៈ 
េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៣៣  



- េនែប៉កខងេធ្វងរមឹទំព័រ ទនទឹមនឹងពកយ “ េយើង ” ្រតូវ ក់េលខ និងអក រកត់ស្រមប់សំគល់
្របភពៃនលិខិត និងេភទរបស់ ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

 រកត  = ជ្រកឹតយ 

 រកម  = ជ្រកម 

 នស  = នេ ត្តម សីហនុ 

 ជស  = ជ សីុម 

 ១១៩៨ = ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ 

 ៧២  = េលខៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ( ជ្រកឹតយមុខេលខ ៧១) 

 ខ. មូលបទ ឬករចុះឯក រេយងៈ 

 េនកនុងែផនកេនះេគ្រតូវចុះអតថបទចបប់ទំង យ ែដលពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រឬវតថុបំណងៃនបទ ្ឋ ន
ែដល្រតូវ ក់ែតងដូចជ (រដ្ឋធមមនុញញ, ្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ, ្រពះ ជ្រកឹតយ  
ស្តីពីករែកស្រមួលសមសភព ជរ ្ឋ ភិបល (េបើមន), ្រពះ ជ្រកម្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី ករេរៀបចំ 
និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី, ្រពះ ជ្រកម្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពីករបេងកើត្រកសួង, ករេយងេទ
នឹងចបប់មុនៗ, សំេណើ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល) ។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី.......................... 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី...................................... 

- បន្រទង់យល់............................. 

- ......................................... 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

របូមន្តៃនករ្របកសឲយេ្របើ ឬរបូមន្តបញជ ៈ ្រតូវសរេសរេនចំក ្ត លទំព័រ េនខងេ្រកមបញជ ីឯក រ
េយង ។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

្រ សប់ងគ ប់ ឬ្របកសឲយេ្របើ 
 ចំណងេជើងៃនចបប់ៈ កមមវតថុៃនចបប់ជចំណងេជើងៃនចបប់េនះេគ្រតូវសរេសរថ “ ចបប់ស្តីពី............” 
ចំណងេជើង្រតូវសរេសរជតួអក រធំបន្តិច ។ េ្រកមរបូមន្ត “ ្រ ស់បងគ ប់ ឬ្របកសឲយេ្របើ ” េគនិយម       
សរេសរេសចក្តីដូចខងេ្រកមៈ 

ចបប់ស្តីពី.................................................ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័តកលពីៃថងទី........ែខ........ឆន ំ.........
នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី.........នីតិកលទី........េហើយែដល្រពឹទធសភបនអនុម័តយល់្រសបេលើទ្រមង់ 
និងគតិៃនចបប់េនះទំង្រសុង កលពីៃថងទី.......ែខ.........ឆន ំ........នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី......នីតិកល
ទី........ែដលមនេសចក្តីទំង្រសុងដូចតេទៈ 

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

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៣៤  



 គ. អតថបទ ឬខ្លឹម រៃនលិខិតៈ 

 អតថបទចបប់្រតូវែបងែចកជជំពូក ។ ជំពូកនីមួយៗ្រតូវមនចំណងេជើង ។ កនុងជំពូកនីមួយៗ្រតូវែចកជ
ម្រ  កនុងម្រ ្រតូវបនែបងែចកជ កយខណ្ឌ ។ 

 កនុងមួយម្រ ្រតូវែចងគំនិតែតមួយ ឬេហតុករណ៏ែតមួយ បុ៉ែន្តជួនកលគំនិតមួយ្រតូវបនព្រងីកជ
េ្រចើនម្រ េដើមបីឲយ្រគប់្រគន់ និងចបស់ ស់ មករចំបច់ ។ េគ្រតូវ ក់េលខជំពូក និង ក់េលខម្រ  

 ជទូេទចបប់ែចងែតអំពីបញ្ហ ទូេទេទ ។ រឯី ជរ ្ឋ ភិបលមនភរកិចចេចញអនុ្រកឹតយស្តីពីែបបបទ  
អនុវត្តចបប់េនះ ។ បុ៉ែន្តមនបទបបញញតិ្តខ្លះ្រតូវបនែចងកនុងចបប់រចួជេ្រសច ពីេ្រពះបទបបញញត្តិេនះសថិតកនុង
សមតថកិចចរបស់ ថ ប័ននីតិបញញត្តិ។ 

 ្របសិនេបើចបប់្រតូវបន្របកសជករ្របញប់ អតថបទៃន្រពះ ជ្រកម្រតូវមនម្រ មួយែចងថៈ 

 ម្រ ....  

   ចបប់េនះ្រតូវបន្របកសជករ្របញប់។ 

 ្របសិនេបើមន អតថបទចបប់ថមី ែដលជករែកស្រមួលនូវបទបបញញត្តិ មួយែដលសថិតេនជធរមន
េនះ បនេសចក្តីថអនកែតងចបប់បនលុបេ យជក់ចបស់នូវបទបបញញត្តិៃនចបប់មុនែដលផទុយនឹងខ្លឹម រ
ៃនចបប់ថមី ។ កនុងករណីេនះ អនកែតងេសចក្តី្រតូវេ្របើរបូមន្តថៈ 

 ម្រ ....  

   បទបបញញត្តិទំង យ ែដលផទុយនឹងចបប់េនះ្រតូវទុកជនិ ករណ៏ ។  

 ជេគលករណ៏ៃនចបប់ ខ្លឹម រៃនចបប់ែដលេចញេ្រកយ ចលុបជស្វ័យ្របវត្តិនូវបទបបញញត្តិ
ទំង យ ៃនចបប់មុន ែដលផទុយនឹងចបប់េ្រកយេនះ ។ បុ៉ែន្តកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង ករចត់ទុកជ
និ ករណ៏េនះេ្រចើនសំេ ែតេទេលើចបប់ទំង យ ែដល្រតូវបនេគេលើកមកនិយយេនកនុងបទបបញញតិ្ត
ទូេទៃនចបប់ថមី ។ េគ ចេធ្វើបញជ ីលំអិតៃន្រពះ ជ្រកមមុនៗែដល្រតូវែកស្រមួលេ យចបប់ថមី ។ ្របសិនេបើ
មនែតមួយម្រ  ឬេ្រចើនម្រ  បុ៉ែន្តមិន្របមូលផ្តុំែដល្រតូវែកស្រមួលេគ្រតូវែចងម្រ េនះកនុងេយង។ 

 រេបៀបែតងេសចក្តីមយ៉ងេទៀត េនកនុងម្រ និ ករណ៏ េគ្រតូវបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់នូវចបប់មុនៗ
ទំងអស់ែដល្រតូវលុបេចល។ េគសរេសរបូមន្តថៈ 

 ម្រ ....  

   ្រពះ ជ្រកមេលខ.........ចុះៃថងទី.......ែខ...........ឆន ំ.........ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី ..........
្រតូវទុកជនិ ករណ៏។ ឬ 

 ម្រ ....  

   ្រពះ ជ្រកមេលខ.........ចុះៃថងទី.......ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី ...........................និង
េលខ....................ចុះៃថងទី...............ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី.........................្រតូវទុកជនិ ករណ៏។ ឬ 

 ម្រ ....  

   បទបបញញត្តិែដលែចងកនុងម្រ .............ៃន្រពះ ជ្រកមេលខ.........ចុះៃថងទី....................ែដល
្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី .................................្រតូវទុកជនិ ករណ៏។ 

 េបើសិនជ្រពះ ជ្រកម ស្តីពីករបេងកើត េនះកនុងែផនកេនះេគេ្របើជំពូក បទបបញញត្តិ និងម្រ ។ 

 េបើសិនជ្រពះ ជ្រកម ស្តីពីករែតង ំង េនះេគេ្របើែតម្រ បុ៉េ ្ណ ះ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៣៥  



 កនុងករណីែដលអតថបទមនម្រ ែតមួយគត់ គួរគបបីសរេសរថៈ “ ម្រ ែតមួយ ឬឯកម្រ ” 
 កនុងករណីមនករត្រមូវឲយែកស្រមួល ឬេធ្វើវេិ ធនកមមម្រ មួយេគ្រតូវសរេសរពកយ“ ថមី” បែនថម
ពីេ្រកយម្រ  និងេលខ។ ឧទហរណ៏ៈ ម្រ  ១៨ ថមី 
 ឃ. របូមន្តបញច ប់ៈ 

 េនេពល ខ្លឹម រៃនអតថបទ្រតូវបនបញច ប់្រតូវៃលទុកកែន្លងស្រមប់របូមន្តបញច ប់។ 

 ឃ.១. ករចុះហតថេលខៈ 

 ្រពះ ជ្រកម្រតូវបន យ្រពះហសថេលខេ យ្រពះម ក ្រត ឬចុះហតថេលខេ យ្របមុខរដ្ឋស្តីទី 
េនេពល្រពះម ក ្រត្រទង់្រពះអវត្តមន ។ កែន្លងែដល្រតូវ យ្រពះហសថេលខ ឬចុះហតថេលខគឺេន
ខង ្ត ំ េ្រកមបនទ ត់េ្រកមបំផុតៃនចបប់។ 

 េគសរេសររបូមន្តថៈ  

            (្រពះហសថេលខ) 

ពរល. (ឆន )ំ (ែខ) (េលខ)                        នេ ត្តម សហីមុនី 

 

េធ្វើេន្រពះបរម ជ ងំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ........ 

នស/រកម/............... 

 កនុងករណីែដល្រពះម ក ្រត្រទង់្រពះអវត្តមន េហើយ្របមុខរដ្ឋស្តីទីជអនកចុះហតថេលខជំនួសេគ្រតូវ
សរេសររបូមន្តថៈ 

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

                កនងុ្រពះបរមនម និង ម្រពះ ជ្រ សប់ងគ ប់ 

ពរល. (ឆន )ំ (ែខ) (េលខ)                         ្របមុខរដ្ឋស្តទីី 
                                 (ហតថេលខ)  

 េនេលើ្រពះ ជ្រកម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង មីុែដលជអនក្រពងចបប់ និងនយករដ្ឋម្រន្តី្រតូវចុះហតថេលខ
ផងែដរ េគេ ថហតថេលខអម ។ កនុងករចុះហតថេលខអមេនះេគ្រតូវេ្របើរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

 េនខងេធ្វងៃនទំព័រ្រក ស និងខងេ្រកម្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត ឬហតថេលខ្របមុខរដ្ឋស្តីទី 
េគ្រតូវសរេសរថៈ 

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

    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ                                       (ចេន្ល ះស្រមប់្រពះហសថេលខ) 

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត 

       នយករដ្ឋម្រន្តី 
 ...........................................      នេ ត្តម សហីមុនី 

 េនចំក ្ត លៃនទំព័រ្រក ស និងចុះេ្រកម េគសរេសររបូមន្តថៈ 

បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................................. 

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

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៣៦  



 របូមន្តទំងពីរខងេលើ្រតូវសរេសរេលើេ្រកម េ យរបូមន្តចុះហតថេលខអមរបស់្របធន្រកសួង ថ ប័ន 
្រតូវសថិតទបជងរបូមន្តចុះហតថេលខអមរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

     បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត 

       នយករដ្ឋម្រន្តី 
 ........................................... 

 

បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................................. 

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

 កលបរេិចឆទៃន្រពះ ជ្រកមជកលបរេិចឆទៃនករ្របកសឲយអនុវត្តចបប់ គឺពំុែមនជកលបរេិចឆទែដល
រដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភអនុម័តចបប់េទ ។ កលបរេិចឆទែដលរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភអនុម័តេសចក្តី្រពងចបប់ 
្រតូវបនចុះកនុងបុព្វកថរចួេហើយ។  

 ្រកសួង្រពះបរម ជ ងំមនភរកិចចចុះេលខចុះកលបរេិចឆទចបប់ែដល្រតូវបន្របកសឲយេ្របើរចួេហើយ 
(្រពះ ជ្រកម)។ 

 ចបប់េដើមៃន្រពះ ជ្រកម ្រតូវបនរក ទុកេនបណ្ណ រៃន្រកសួង្រពះបរម ជ ងំ ។ អគគេលខធិករ
ៃន ជរ ្ឋ ភិបលបនចត់ឲយបញចូ ល្រពះ ជ្រកមកនុង្រពឹត្តិប្រតផ្លូវករ “ ជកិចច ” ែដលេចញផ យជេរៀង
ល់ែខ។ 

 េលខៃន្រពះ ជ្រកម ចសរេសរេនខងេលើ ជយខងេធ្វងៃនទំព័រ ។ ជួនកលេឃើញសរេសរេន
ខងេ្រកមែដរ។ 
 ឃ.២. ករចម្លង្រពះ ជ្រកមៈ 

 ចម្លងែចកៈ 

 អគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលមនភរកិចចជអនកចម្លងែចក្រពះ ជ្រកម។ ចបប់ចម្លងែចក្រតូវបនេផញើ
ជូន្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត។ 

 កនុងករចម្លងែចកេគេ្របើរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

          េលខៈ ...........................ចល 

         េដើមបចីម្លងែចក 

       ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ............ែខ.............ឆន ំ.............. 

         អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល   

 េគសរេសររបូមន្តខងេលើេនះ េនខងេ្រកមងកខង ្ត ំ ឬចំក ្ត លទំព័រ្រក ស។ 

 ចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចកៈ 

 ្រកសួង ថ ប័ន ែដល្រតូវករចម្លង្រពះ ជ្រកមស្រមប់ែចកជូន េទអងគភពេ្រកមឱ ទ ឬ ស្រមប់េ្របើ
ករេផ ងៗ ្រតូវអនុវត្តរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

       
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៣៧  



                     េលខៈ .......................... 

        បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចក 

         ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ............ែខ.............ឆន ំ................. 

               ត.ប រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ........................ 

                       អគគនយករដ្ឋបល.......  

កែន្លងទទួលៈ 

- .................. 

- .................. 
 េគសរេសររបូមន្ត “ បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចក ” េនខង ្ត ំេ្រកមរបូមន្ត  “េដើមបីចម្លងែចក  ”  
េនខងេ្រកមងកមកេឆ្វងេគសរេសរ “ កែន្លងទទួល ” ។ 
 កំណត់សគំលៈ់ 

 ១. ចំេពះអតថបទជចបប់វញិ េនខងេ្រកមម្រ ចុងេ្រកយបង្អស់្រតូវទុកចេន្ល ះ្របែហល១បនទ ត់រចួ
សរេសរថៈ 

    “ ចបប់េនះ្រតូវបន្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជអនុម័ត  ” 
       េធ្វើេន......ៃថងទី .........ែខ ............ ឆន ំ ......... 

           កនុងសម័យ្របជំុ ........នីតិកលទី........ 

        ្របធនរដ្ឋសភ 

          (ហតថេលខ) 

             

             នមេឈម ះ និង្រ  
 ២. ែផនកទី ២ឬ មូលបទៈ េដើមបីឲយមនឯកភពគតិយុត្តិេនកនុងករេយង ្រតង់គំនូស “ បនេឃើញ ” ទី១ 
ចំបច់្រតូវេយងេទេលើរដ្ឋធមមនុញញ េហើយករេយងជបន្តបនទ ប់្រតូវគិតេទដល់វ ិ លភពៃនចបប់ែដល
្រតូវេយងបន្តមកេទៀតគឺគិតេទដល់កលបបវត្តិ ឬកលបរេិចឆទៃនករបេងកើតលិខិតចបប់េនះ។  

 ឧទហរណ៏ៈ 

- បនេឃើញ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (គំនូសទី១) 

- បនេឃើញ ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខវចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (គំនូសទី២) 

- បនេឃើញ ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខកកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របើ
ចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី (គំនូសទី៣) 

- បនេឃើញ ...........។ល។ 

េបើេយើងេ្រប បេធៀបអំពីវ ិ លភពៃនគំនូសបនេឃើញទី២ និងបនេឃើញទី៣ េយើង ចកំណត់បន
ថ ខ្លឹម រៃនគំនូសទី២ មនវ ិ លភពធំទូ យ និងខពស់ជងវ ិ លភព និងខ្លឹម រៃនគំនូសបន
េឃើញទី៣ េទះបីកលបរេិចឆទ ឬកលបបវត្តិរបស់គំនូសបនេឃើញទី៣ បនេកើតមុនក៏េ យ។ 
 ៣. ្រពះ ជ្រកឹតយ (រកត) មនគំររូបូមន្តពីរៈ 

  ៣.១ ស្តីពីករបេងកើត(ប.ក)្រកសួង ថ ប័ន អងគភពនន ...ែដលមនវ ិ លភពគតិយុត្តិខពស់ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៣៨  



  ៣.២ស្តីពីករែតង ំង (ត.ត) ឧត្តមម្រន្តីជន់ខពស់ វរីៈជន ឥស រជន ចប់ពីថន ក់អគគនយក         
អគគេលខធិករ អគគ ធិករ េឡើងេទ .......... 

 ៤. ្រពះ ជ្រកម (រកម) មនទ្រមង់ដូច្រពះ ជ្រកឹតយែដរ េហើយមននទីស្រមប់្របកសឲយេ្របើចបប់
ននែដល្រតូវបន្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភអនុម័ត ឬផ្តល់សចច ប័នរចួេហើយ។ 

 ៥. ្រតង់េសចក្តីែចងថៈ “្រ ស់បងគ ប់  ” េនកនុង្រពះ ជ្រកឹតយ្រតូវសរេសរថៈ “ ្របកសឲយេ្របើ    ” វញិេន
កនុង្រពះ ជ្រកម។  

 ៦. អំពីេគរមយងររបស់្រពះម ក ្រត 

 ែផ្អក ម្របៃពណីទំេនៀមទំ ប់ និង្រពះ ជពង វ ែខមរ ្រពះម ក ្រតែដលបន្រគង ជសមបត្តិ
ែតងមន្រពះនម៣ជផ្លូវករៈ 

- ្រពះនមពីកំេណើ ត 

- ្រពះនមកនុងេពល្រគង ជយ 

- ្រពះមរណនម 

 ឧទហរណ៏ៈ ្រពះម ក ្រតនេ ត្តម សុ ្រមឹត 

- ្រពះនមកំេណើ តៈ នេ ត្តម សុ ្រមឹត 

- ្រពះេគរមយនមេពល្រគង ជយៈ ្រពះបទនេ ត្តម សុ ្រមឹត........................................................ 

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

- ្រពះមរណនម “្រពះម កញច នេកដ្ឋ ” (េកដ្ឋមសដ៏ធំ, ដ៏ឧត្តម) 

 ឧទហរណ៏ៈ ្រពះម ក ្រតនេ ត្តម សីហនុ 
- ្រពះនមកំេណើ តៈ នេ ត្តម សីហនុ 

- ្រពះេគរមយនមេពល្រគង ជយ 

េយើង 

្រពះបទសេម្តច ្រពះនេ ត្តម សហីនុ “ វរ មន័”  
ជហរវិង  ឧភេ សជុត វិសទុធពង  អគគម បុរសរតន៏  

និកេ ត្តម ធមមិក ម ជធិ ជ បរមនថ បរមបពិ្រត  

្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 ពកយវរ មន័ (ឬែខលស្រមប់ករពរ) េនះ្រតូវបន្រពះម ក ្រត្រទង់្រពះ ជនុញញ ត ឲយលុបេចញ      
េហើយ។ 

 ជហរវិង  ( ជ+ហរ+ិវង )  េស្តចឬម ក ្រត + ្រពះ ទិតយឬ្រពះន យណ៏ឬ្រពះឥ្រនទ + ពង  + ពូជ។ 

 ឧភេ សុជត (ឧភេ  =ទំងសងខង + សុ + ជត =ជតិកំេណើ តដ៏ល្អ្របៃព អនកែដលេកើតមកពី
ម បិ ទំងសងខងមនពូជពង េសមើគន  (ក ្រតដូចគន )។ មវចននុ្រកមរបស់សេម្តច ជួន ត ពកយ
ឧភេ សុជតគម ន្រសះ “ ◌ិ ”េលើ តេទ។ 

 វសុិទធពង  (វសុិទធ= ្អ តវេិសស ឬបរសុិទធឥតមនហមង + ពង  = វង  = សន្ត ន, វសុិទធពង  = ជពូជ
ពង  ឬ្រតកូលដ៏ ្អ តវេិសសបរសុិទធ។ ពកយវសុិទធពង  ឬវសុិទធសន្ត នេនកនុងវចននុ្រកមរបស់សេម្តច      

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៣៩  



ជួន តសរេសរគម ន្រសះ “ ◌ិ ” េនេលើពកយ “សុទធ ” េទ។ េមើលលំនំពកយ    ្របសិទធភព សមិទធផល 
វសុិទធកមម ។ល។ 

 អគគម បុរសរតន៏ (អគគ + ម  + រតន៏ = ែកវ ឬតបូង ឬថមដ៏មនតំៃល) 

 និកេ ត្តម (និករ = មនុស  ឬសត្វេ ក + ឧត្តម = ្របេសើរខពង់ខពស់) 

 ធមមិក = អនកែដលមនធម៌ មនុស ្របកបេ យធម៌ 

 ម ជធិ ជ (ម  + ជ + អធិ ជ) 

 បរមនថ  ( បរម = ្របេសើរខពង់ខពស់ៃ្រកែលង + នថ = ជទីពឹង ពឹងែផ្អក) 

 បរមបពិ្រត (បរម + បពិ្រត = អនកែដលមនសមបត្តិជេ្រគ ងនំឲយចិត្តរកី យ ឬែឆ្អតឆ្អន់ េ យ្រទពយ 
សមបត្តិ។) 

 កលែដលេយើងខញុំេលើកយក េគរមយងរ របស់្រពះម ក ្រតមក យលំអិតអតថន័យៃនពកយ នីមួយៗ
កនុងកំណត់សំគល់េនះ គឺេដើមបីជួយស្រមួលកនុងករែស្វងយល់របស់អស់េ កអនកែដលបនេ្របើ្របស់កនុង
េពលែដលចំបច់ជពិេសសគឺចង់បញជ ក់ថៈ 

  ១. ពកយ ឧភេ សុជត (គម ន្រសះ ◌ិ េលើ ត េទ) 

  ២. ពកយ វសុិទធពង  (គម ន្រសះ ◌ិ េលើ ទធ េទ) 

 ទំងអស់េនះសំេ ឲយករសរេសររបស់េយើងមនឯកភពគន េ យេគរព មវចននុ្រកមរបស់សេម្តច
ជួន ត កនុងកររង់ចំបណ្ឌិ តសភអក រ ្រស្តកំណត់ជេ្រកយ។ 

 ពកយៈ សូមសេម្តចជ អមច ស់ = គឺជភ និយយ និងជពកយបុ ណែដលផ ំេឡើងរ ងពកយ អងគ + 
មច ស់ ដូចេនះកនុងករសរេសរជលិខិតេផ ងៗពក់ព័នធនឹងពកយេនះេយើងគួរេ្របើ អងគមច ស់ វញិ។ 
 ឧទហរណ៏ៈ សូមសេម្តចជ អងគមច ស់ ឬសូមសេម្តចជ មច ស់ ជីវតិតំកល់េលើតបូង។ 

 សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យសេម្តចជ អងគមច ស់ ឬ ជមច ស់ ្រទង់ទទួលនូវគរវៈភក្តីដ៏េ ម ះបំផុតអំពី
ទូល្រពះបងគំជខញុំ។ល។ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៤០  



 ២.១.៣ របូមន្តគំរៃូន្រពះ ជ្រកម 

(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

្រពះ ជ្រកម 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខតិ្តយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ........ចុះៃថងទី.....ែខ.........ឆន ំ........ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- ..................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................។ 

្របកសឲយេ្របើ 
 ចបប់ស្តីពី.......................................ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត កលពីៃថងទី............ែខ........... ឆន ំ........ 
នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី.........នីតិកលទី.............េហើយែដល្រពឹទធសភបនអនុម័ត យល់្រសបេលើ
ទ្រមង់ និងគតិៃនចបប់េនះទំង្រសុង កលពីៃថងទី........ ែខ............ ឆន ំ.........នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី
.........នីតិកលទី...........ែដលមនេសចក្តីទំង្រសុងដូចតេទៈ 

ចបប់ 

ស្តពីី 
................................................................................ 

ជំពូកទី១ 

បទបបញញត្តិទេូទ 

ម្រ ១: 

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

ម្រ ២: 
   ........................................................................................................................................... 

 

ជំពូកទ.ី......... 

អវ នបបញញត្ត ិ
ម្រ ...: 
  បទបបញញត្តិទំង យ ែដលផទុយនឹងចបប់េនះ ្រតូវទុកជនិ ករណ៏។ 

                   

                   េធ្វើេន ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី...........ែខ.............ឆន ំ.............. 

               កនងុ្រពះបរមនម និង ម្រពះ ជ្រ សប់ងគ ប់ 

ពរល (ឆន )ំ (ែខ) (េលខ)                                     ្របមុខរដ្ឋស្តទីី 

                           ហតថេលខ និង្រពះ ជលពឆ ករ 

                          ជ សុមី 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៤១  



 
 

 

 

 

 

 

បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................................. 

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

 
 

កែន្លងទទួលៈ 

- ....................... 

- .......................  

- .......................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ 
សមូ យ្រពះហសថេលខ ្រពះម ក ្រត 

នយករដ្ឋម្រន្តី 
.............................. 

េលខៈ..................ចល 
េដើមបចីម្លងែចក 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី...........ែខ.............ឆន ំ.............. 
អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភបិល 

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

េលខៈ.................. 
បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចក 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី...........ែខ.............ឆន ំ.............. 
.............................. 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៤២  



(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 
 
 

្រពះ ជ្រកម 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខតិ្តយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយ
េ្របើចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះៃថងទី ២៤ ែខ មក  ឆន ំ ១៩៩៦ ែដល
្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពីករបេងកើត្រកសួង.........(ែដលពក់ព័នធនឹងករផ្តល់សចច ប័ន) 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

្របកសឲយេ្របើ 
 ចបប់ស្តីពីករផ្តល់សចច ប័ន.............. ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី.........
នីតិកលទី...... ចុះៃថងទី......... ែខ............ ឆន ំ............ ែដលមនេសចក្តីទំង្រសុងដូចតេទៈ 

ចបប់ 

ស្តពីី 
ករផ្តលស់ចច ប័នេលើកិចច្រពមេ្រពៀងស្តពី.ី................................ 

ម្រ ១   : ផ្តល់សចច ប័នេលើ............................................................................ 

ម្រ ២  : ....................................................................................................... 

ម្រ ៣  : ....................................................................................................... 
ម្រ ៤   : ម្រ ទី៥ ម្រ ទី៦ ...។ល។ បនេសចក្តីថចម្លងេសចក្តីទំង្រសុងៃនចបប់ែដលរដ្ឋសភបន

អនុម័តរចួ។           
      េធ្វើេន................., ៃថងទី........ ែខ........... ឆន ំ............. 

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

              នេ ត្តម សហីមុនី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកម(រ.ក.ម)
្របកសឲយេ្របើចបប់ 
ស្តីពីករផ្តល់សចច ប័ន 

ចំ ៈំ េលខនស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះៃថងទី ២៤ ែខ មក  
ឆន ំ ១៩៩៦ េនះជេលខ និងកលបរេិចឆទស្រមប់សំគល់ 
្រពះ ជ្រកមែតមិនែមនសំគល់កលបរេិចឆទៃនករអនុម័ត 
ចបប់របស់រដ្ឋសភេនះេទ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៤៣  



(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 
 
 

្រពះ ជ្រកម 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខតិ្តយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយ
េ្របើចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

្របកសឲយេ្របើ 
 ចបប់ស្តីពីករបេងកើត្រកសួង....... ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី.....នីតិកល
ទី...... ចុះៃថងទី......... ែខ.............. ឆន ំ............ ែដលមនេសចក្តីទំង្រសុងដូចតេទៈ 

ចបប់ 

ស្តពីី 
ករបេងកើត្រកសងួ................................. 

ម្រ ១   : ្រតូវបនបេងកើត្រកសួង..........................ចំណុះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

ម្រ ២  : ....................................................................................................... 

ម្រ ៣  : ....................................................................................................... 
ម្រ ៤   : ម្រ ទី៥ ម្រ ទី៦ ...។ល។ បនេសចក្តីថចម្លងេសចក្តីទំង្រសុងៃនចបប់ែដលរដ្ឋសភបន

អនុម័តរចួ។           
      េធ្វើេន................., ៃថងទី........ ែខ........... ឆន ំ............. 

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

                                                                                   នេ ត្តម សហីមុនី 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកម(រ.ក.ម) 
្របកសឲយេ្របើចបប់ 

ស្តីពីកបេងកើត............... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៤៤  



(គំរលិូខិតអមេសចក្តី្រពងចបប់េផញើរជូន ជរ ្ឋ ភិបល) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ............................                   ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី........ ែខ ........... ឆន ំ .......... 
េលខៈ........................ 

   3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................ 

សមូេគរពជូន 
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 

កមមវតថុ: សំេណើ សំុឆ្លងេសចក្តី្រពងចបប់ ស្តីពីករ.........................................................................។ 
 

 េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ ខញុំបទ សូមេគរពជ្រមបជូនសេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជនយករដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ្រជបដ៏ខពង់ខពស់ថ កនុងករអនុវត្តករងរកន្លងមក្រកសួង..........................ែតង
ជួប្របទះនូវបញ្ហ លំបកមួយចំនួន.........................................................................ដូចជ .......................។ 
ករលំបកទំងេនះប ្ត លមកពី........................................... ជពិេសសកង្វះនូវចបប់ស្តីពី.....................។ 
េ យេហតុេនះ្រកសួង...................បនេរៀបចំេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់េនះេឡើង េដើមបី ក់ជូន ជរ ្ឋ ភិបល
ពិនិតយ និងសេ្រមច ។ ្រកសួងេជឿជក់ថេនេពលែដលចបប់ខងេលើ្រតូវបន ថ ប័ននីតិបញញត្តិអនុម័ត និង
ចូលជធរមនរចួេហើយករអនុម័តចបប់េនះនឹងផ្តល់ផលល្អជេ្រចើនស្រមប់ករអភិវឌ ន៏្របេទសជតិ េហើយ
្របជពលរដ្ឋទូេទនឹងសំែដងនូវអំណរ ទរចូលរមួអនុវត្ត្រគប់ៗគន ។ 
 

 ្រស័យេហតុេនះ សូមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ចត់ឲយពិនិតយ និង
អនុម័តេលើេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី.................................ែដលជូនភជ ប់មកជមួយេនះ េ យអនុេ្រគះ។ 
 

 សូមជូនភជ ប់មកជមួយនូវេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី...............................ចំនួន.......ចបប់។ 
 

 សូមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំ។ 
 
         ចម្លងជូនៈ  
- ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 
- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រកុម្របឹក ធមមនុញញ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៤៥  



(គំរលិូខិតអមេសចក្តី្រពងចបប់េផញើរជូនរដ្ឋសភ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ                 ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី........ ែខ ........... ឆន ំ .......... 

េលខៈ........................ 

   3 
សមូេគរពជូន 

សេម្តចអគគម ពញច្រកី ្របធនរដ្ឋសភ 
 

កមមវតថុ: េសចក្តី្រពងចបប់ ស្តីពីករ.........................................................។ 
 
 ខញុំមនកិតិ្តយស សូមេផញើរជូនសេម្តចអគគម ពញច្រកី ្របធនរដ្ឋសភ នូវេសចក្តី្រពងចបប់  
ស្តីពី............................. ែដលគណៈរដ្ឋម្រន្តីបនអនុម័តកនុងសម័យ្របជំុេពញអងគរបស់ខ្លួន កលពីៃថងទី.........
ែខ..........ឆន ំ...........ដូចែបបបទ និងអតថន័យកនុងេសចក្តីែថ្លងេហតុ ែដលជូនភជ ប់មកជមួយេនះ។ 
 
 សូមសេម្តចអគគម ពញច្រកី ្របធនរដ្ឋសភ េម ្ត ចត់ឲយ ក់េសចក្តី្រពងចបប់េនះជូន    
រដ្ឋសភពិនិតយ និងអនុម័តជករ្របញប់ េ យអនុេ្រគះ។ 

 
      នយករដ្ឋម្រន្តី 

 
 
 

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៤៦  



២.២. ្រពះ ជ្រកឹតយ 

្រពះ ជ្រកឹតយ ជេសចក្តីសេ្រមចែដលេចញេ យ្រពះម ក ្រត មសំេណើ របស់នយករដ្ឋម្រន្តី ។ 
ខ្លឹម រៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ចពក់ព័នធនឹងវស័ិយចបប់ េដើមបីេធ្វើឲយករអនុវត្តចបប់មនភពសុ្រកឹត បនន័យថ 
្រពះ ជ្រកឹតយ ជេសចក្តីែណនំករអនុវត្តចបប់។ 

្រពះ ជ្រកឹតយ ចមនខ្លឹម រពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ទំង យ ែដលមិន្រគប់្រគងេ យរដ្ឋសភ េហើយ
ែដលរដ្ឋធមមនុញញមិនបនែចងបំរងុទុក។ 

ឧទហរណ៏ៈ ្រពះ ជ្រកឹតយកំណត់អំពី្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី ជករ ម្រកសួង ថ ប័ន ្រពះ ជ្រកឹតយបេងកើត
ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករ្រពំែដន ្រពះ ជ្រកឹតយបេងកើតេ្រគ ងឥស រយិយសៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

្រពះ ជ្រកឹតយ បេងកើត ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន, ្រពះ ជ្រកឹតយ បេងកើត ភូមិនទរដ្ឋបល,     

្រពះ ជ្រកឹតយ បេងកើត ជធនី េខត្ត ។ល។  

មយ៉ងេទៀត្រពះ ជ្រកឹតយ្រតូវបន ក់េចញស្រមប់ៈ 

- ករែតង ំង ករតេម្លើងថន ក់ ករផ្ល ស់ប្តូរ ករ ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ ករ ក់េ្រកតំែណង ករ ក់ឲយ
េនេ្រក្រកបខណ្ឌ េដើមរបស់ម្រន្តីជន់ខពស់ នយនគរបលជន់ខពស់ នយទ នជន់ខពស់ ម
ករកំណត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

- ករផ្តល់េគរមយងរ “ ឧកញ៉ ” ជូនសបបុរសជនែដលបនបរចិច កធនធនផទ ល់ខ្លួនចប់ពី 
១០០.០០០,០០ (ដប់មឺុន ដុ ្ល េមរកិ) េឡើង េដើមបីរចួចំែណកកនុងករអភិវឌ ន៏្របេទសជតិ។ 

- ករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសជូនម្រន្តី ជករ នយនគរបល នយទ ន និងសបបុរសជន។ 

- ករផ្តល់សញជ តិ ។ល។ 

- ករេលើកែលងេទសទណ្ឌិ ត 

្រពះ ជ្រកឹតយ ជបទបបញញត្តិ ែដល្រតូវបនេរៀបចំ និងេសនើេឡើងេ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង ថ ប័ន មួយ ឬ
េ្រចើន្រកសួង ថ ប័ន ។ េនេលើ្រពះ ជ្រកឹតយែតងមនហតថេលខអមរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋម្រន្តីមួយរូប 
ឬេ្រចើនរបូៃន្រកសួង ថ ប័ន ពក់ព័នធ ។ ជួនកលេនេលើ្រពះ ជ្រកឹតយពំុមនហតថេលខអមរបស់រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួង មីុ និងនយករដ្ឋម្រន្តីេទ ដូចជ្រពះ ជ្រកឹតយពក់ព័នធនឹង ថ នភពម្រន្តី ជករ............។ 

២.២.១ ែបបបទៃនករក ង្រពះ ជ្រកឹតយៈ 
 ក. េផ្តើមគំនិត 

គំនិតេផ្តើមេធ្វើ្រពះ ជ្រកឹតយ គឺេចញមកពីរដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួងពក់ព័នធ ។ កនុងករណីខ្លះគំនិតេផ្តើមកនុងករេធ្វើ
្រពះ ជ្រកឹតយ គឺេចញមកពីអន្ត គមន៏របស់ ថ ប័នខងេ្រក ឬពី ថ ប័នថន ក់េលើ ( ជរ ្ឋ ភិបល)។ 

ែបបបទៃនករេធ្វើ្រពះ ជ្រកឹតយ គឺ្រប ក់្របែហលនឹងករេធ្វើ្រពះ ជ្រកមែដរ បុ៉ែន្តករេធ្វើ្រពះ ជ្រកឹតយ 
មនភពងយ្រសួលជងេ្រពះ្រពះ ជ្រកឹតយមិន្រតូវ ក់ឆ្លងរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភេដើមបីអនុម័តេទ េហើយ
ចំេពះករណីខ្លះេគក៏ពំុបច់ ក់ឆ្លងសម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួង និងសម័យ្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តីផងែដរ។ 

នយក ្ឋ នជំនញៃន្រកសួង មីុ មនភរកិចចេធ្វើេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ ។ ជួនកលេគបេងកើត     
គណៈកមមករមួយេដើមបី ក់ែតងេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ។ 

 ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់ 

េសចក្តី្រពងដំបូងរបស់្រពះ ជ្រកឹតយ្រតូវបននយក ្ឋ នជំនញេរៀបចំេឡើង ។ ្របសិនេបើមន្រកសួង
េ្រចើនពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រៃន្រពះ ជ្រកឹតយែដរ ្រកសួងែដលទទួលខុស្រតូវសំខន់ជងេគេលើបញ្ហ ែដល្រតូវ

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៤៧  



ែចងកនុង្រពះ ជ្រកឹតយ ្រតូវេធ្វើេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ ។ បនទ ប់មកេសចក្តី្រពងេនះ ្រតូវបន ក់ជូន្រកសួង
ពក់ព័នធដៃទេទៀតជួយពិនិតយ និងែកស្រមួល ។ អនកែតងេសចក្តី្រតូវមនឯក រ្រគប់្រគន់ ្រតូវមនេសចក្តី
ែណនំពី ជញ ធរថន ក់េលើ ពី ថ ប័នបេចចកេទស ឬពីគណៈកមមករឯកេទស មួយ ។ល។ 

អនកែតងេសចក្តី ្រតូវសិក ្រ វ្រជវេលើបញ្ហ ឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ សិក ្រ វ្រជវេលើ ឯក រ 
្រ វ្រជវអតថបទចបប់ និងបទបបញញត្តិនន ជួបពិភក ជមួយ ជញ ធរមនសមតថកិចច ឬ ជញ ធរពក់ព័នធ ។ 

េ្រកយពីបនសិក ្រ វ្រជវសព្វ្រគប់េហើយ អនកែតងេសចក្តីចប់េផ្តើមេធ្វើេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ ។ 
េ្រកយពីបនពិនិតយ និងែកស្រមួលសព្វ្រគប់េហើយ េសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ្រតូវបនបញជូ ន ម ននុ្រកម
េទរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីពិនិតយ ។ រដ្ឋម្រន្តីមនភរកិចចពិនិតយ និងែកស្រមួលខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយមុន
នឹងបញជូ នេទ ជរ ្ឋ ភិបល ។ រដ្ឋម្រន្តី ចចត់ឲយអេញជ ើញថន ក់ដឹកនំ្រកសួង (រដ្ឋេលខធិករ ឬអនុរដ្ឋ-
េលខធិករ) និងអគគនយក អគគនយករង និង្របធន នយក ្ឋ នពក់ព័នធ ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលើេសចក្តី
្រពង្រពះ ជ្រកឹតយផងែដរ ។ ្របសិនេបើ្រពះ ជ្រកឹតយមនខ្លឹម រជករសមង ត់ពក់ព័នធនឹង ថ នភពរបស់
ម្រន្តីជន់ខពស់ ឬ នយនគរបលជន់ខពស់ នយទ នជន់ខពស់ សមសភពចូលរមួ្របជំុពិនិតយ និង
សេ្រមចេលើខ្លឹម រ្រពះ ជ្រកឹតយ្រតូវបនកត់បនថយឲយេនតិច ជួនកល ចែតថន ក់ដឹកនំ្រកសួងបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 គ. ករបញជូ នេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយេទ ជរ ្ឋ ភិបល 

 េ្រកយេពលែដលរដ្ឋម្រន្តី ឬថន ក់ដឹកនំ្រកសួងពិនិតយ និងែកស្រមួលរចួេហើយ េសចក្តី្រពង្រពះ ជ-
្រកឹតយ្រតូវបនបញជូ នេទឲយ ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយ ។ អំពីែបបបទៃនករបញជូ នេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយេទឲយ
ជរ ្ឋ ភិបល គឺ្រតូវេធ្វើលិខិតមួយចបប់អមជមួយ ែដលចុះហតថេលខេ យរដ្ឋម្រន្តី ឬ្របធន ថ ប័ន ។ 

លិខិតអម និងេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយខងេលើេនះ ្រតូវបនេផញើជូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ។ េនទីស្តីករ   
គណៈរដ្ឋម្រន្តី អគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលមនភរកិចចចត់ ែចងឲយពិនិតយេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ។ 

 ឃ. ករពិនិតយេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
 េសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ ្រតូវបនអគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបល ក់ឆ្លង្រកុម្របឹក អនកចបប់ ្រកុម
សេងកតករណ៏េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ឆ្លងសម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួង និងសម័យ្របជំុេពញអងគៃន       
គណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីពិនិតយេលើខ្លឹម រ ទ្រមង់ និងភព្រសបចបប់ៃន្រពះ ជ្រកឹតយ។ 

 េបើពិនិតយេឃើញមនចំណុចែដលមិនទន់សម្រសប េសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ ្រតូវបនបញជូ នមក
្រកសួង មីុវញិ េដើមបីែកស្រមួល។ 

 ចំេពះេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ ែដលពក់ព័នធនឹងករែតង ំង ករតេម្លើង នៈម្រន្តី ជករជន់ខពស់ 
ឬនយនគរបលជន់ខពស់ នយទ នជន់ខពស់ េគពំុចំបច់យកេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ េទ ក់ឆ្លង
្រកុម្របឹក អនកចបប់ ្រកុមសេងកតករណ៏េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ឬសម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួង ឬឆ្លង
សម័យ្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តីេទ េ្រពះករងរេនះេគេធ្វើជសមង ត់មិនឲយខចរខច យេទេ្រក ឬឲយ មីុខ្លួន
ដឹងេទ។ 

 េសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ ែដល្រតូវបនអគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយេឃើញថ បនែក
ស្រមួល្រតឹម្រតូវសព្វ្រគប់ទំងខ្លឹម រទំងទ្រមង់ និងភព្រសបចបប់រចួេហើយ េសចក្តី្រពងេនះ្រតូវបញជូ ន
មក្រកសួង មីុ េដើមបីរដ្ឋម្រន្តីចុះហតថេលខអមរចួបញជូ ន្រតឡប់េទអគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបល េដើមបី

ក់ជូនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជនយករដ្ឋម្រន្តីចុះហតថេលខអមផងែដរ ។ បនទ ប់មកេទៀត្រពះ ជ-

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៤៨  



្រកឹតយ្រតូវ ក់ថ្វ យ្រពះម ក ្រត យ្រពះហសថេលខ ។ េពលេនះេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយ បនក្ល យ
ជ្រពះ ជ្រកឹតយេពញលកខណៈចបប់។ 

 ២.២.២ ទ្រមង់ ឬ ែផនកៃន្រពះ ជ្រកឹតយ 

 ្រពះ ជ្រកឹតយមនេ្រចើន្របេភទែដលត្រមូវឲយេ្របើ្របស់ មត្រមូវករ និង ថ នភពជក់ែស្តង េហើយ
្របេភទនីមួយៗត្រមូវឲយមនទ្រមង់ និងខ្លឹម រខុសគន ៈ 

 ក. ្រពះ ជ្រកឹតយែបបបទបបញញត្តិទូេទៈ 

 េ្របើ្របស់ស្រមប់ករបេងកើត កំណត់ បញ្ហ  ែណនំ អនុវត្ត........។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើត ជធនី ឬេខត្តថមី 
- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករ ក់ឲយអងគភពរដ្ឋមួយ ដំេណើ រករជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ មនឧបនិស ័យ

េសដ្ឋកិចច 
- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករកំណត់លកខន្តិកៈេ យែឡកៃន្រកបខណ្ឌ ម្រន្តីជន់ខពស់។ 

 ខ. ្រពះ ជ្រកឹតយែបបបទបបញញត្តិឯកត្តភូតៈ 

 ្រពះ ជ្រកឹតយែបបេនះមនេ្រចើន្របេភទ ស់ដូចជៈ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលថមី 
- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំងម្រន្តី ជករជន់ខពស់ ជំនួសតំែណងអនកេផទរេចញ ឬ ក់ឲយចូល 

និវត្តន៏ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបញឈប់មុខងរម្រន្តី ជករជន់ខពស់ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករ ក់ឲយម្រន្តី ជករជន់ខពស់ចូលនិវត្តន៏ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយស 

- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករស្តីពីករ្របទនងរជ េ កអនកឧកញ៉ េ កឧកញ៉ និងឧកញ៉ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបនធូបនថយេទស ឬេលើកែលងេទស ។ល។ 

កំណត់សំគល់ៈ  

- ចំេពះ្រពះ ជ្រកឹតយែតង ំង ផ្ល ស់េផទរតំែណង ភរកិចច ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ ក់ពិន័យ តេម្លើង
នន្តរសក្តិ ឬថន ក់្រតូវបនេ្របើស្រមប់ែតម្រន្តី ជករជន់ខពស់ថន ក់ នន្តរសក្តិ ឬតំែណង    

ឧត្តមម្រន្តីបុ៉េ ្ណ ះ។ 

- ចំេពះ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់សញជ តូបនីយកមម ្របទនេ្រគ ងឥស រយិយស ្របទនងរជ
ឧកញ៉ បនធូរបនថយេទស េលើកែលងេទស ចេ្របើ្របស់ស្រមប់ពលរដ្ឋទូេទ។ 

 ្រពះ ជ្រកឹតយមនទ្រមង់្រប ក់្របែហលនឹងទ្រមង់្រពះ ជ្រកមែដរ ។ ទ្រមង់ៃន្រពះ ជ្រកឹតយ មនដូច
ខងេ្រកមៈ 

 ១. លំនំេដើមៈ េនែផនកេនះមនៈ 

- ្រពះ ជសង្ហ រ 

- េឈម ះ្របេទស 

- បវចន 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៤៩  



- ចំណងេជើង ឬ្របេភទៃនលិខិត (្រតូវ ក់ពីេ្រកមបវចនចំនួន្របែហល ២បនទ ត់) 

ឧទហរណ៏ៈ  

(របូ្រពះសង្ហ រ) 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

ឬ 

(របូ្រពះសង្ហ រ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រពះ ជ្រកឹតយ 

 

- ្រពះេគរមយងរៃន្រពះម ក ្រត 

េនខងេ្រកមពកយ ្រពះ ជ្រកឹតយ េគសរេសរេគរមយងរៃន្រពះម ក ្រតដូចតេទៈ 
េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 

 េគសរេសររបូមន្តដូចខងេលើេនចំក ្ត លទំព័រ។ 

- េនែប៉កខងេធ្វងរមឹទំព័រ ទនទឹមនឹងពកយ “ េយើង ” ្រតូវ ក់េលខ និងអក រកត់ស្រមប់សំគល់
្របភពៃនលិខិត និងេភទរបស់ ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

 រកត  = ជ្រកឹតយ 

 រកម  = ជ្រកម 

 នស  = នេ ត្តម សីហនុ 

 ជស  = ជ សីុម 

 ១១៩៨ = ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ 

 ៧២  = េលខៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ( ជ្រកឹតយមុខេលខ ៧១) 

 ២. មូលបទ ឬករចុះឯក រេយងៈ 

 កនុងករចុះឯក រេយង េគ្រតូវេរៀប ប់អតថបទចបប់ទំង យ ែដលេនជធរមនេហើយពក់ព័នធ
នឹងខ្លឹម រ ឬវតថុបំណងៃនបទ ្ឋ នែដល្រតូវ ក់ែតងដូចជ (រដ្ឋធមមនុញញ, ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំង   
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ, ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករែកស្រមួលសមសភព ជរ ្ឋ ភិបល(េបើមន), ្រពះ ជ្រកម

្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី, ករេយងេទនឹង្រពះ ជ្រកឹតយ និង
ចបប់មុនៗ, ករេយងេទនឹង្រពះ ជ្រកមែដល្រតូវអនុវត្ត,  ករេយងេទនឹងេយបល់របស់អងគករ ឬ ថ ប័ន

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៥០  



នន, ករេយងេទនឹងគំនិតេផ្តើមរបស់ មីុជន, ករេយងេទនឹងករពិនិតយសភពករណ៏, ករេយងេទ
នឹងសំេណើ ) ។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី.......................... 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី...................................... 

- បន្រទង់យល់............................. 

- បន្រទងយល់..................................... 

- ......................................... 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

របូមន្តៃនករ្របកសឲយេ្របើ ឬរបូមន្តបញជ ៈ ្រតូវសរេសរេនចំក ្ត លទំព័រ េនខងេ្រកមបញជ ីឯក រ
េយង ។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

្រ សប់ងគ ប់ ឬ្របកសឲយេ្របើ 
 ចំណងេជើងៃនចបប់ៈ កមមវតថុៃនចបប់ជចំណងេជើងៃនចបប់េនះ េគ្រតូវសរេសរថ “ ចបប់ស្តីពី..........” 
ចំណងេជើង្រតូវសរេសរជតួអក រធំបន្តិច ។ េ្រកមរបូមន្ត “ ្រ ស់បងគ ប់ ឬ្របកសឲយេ្របើ ” េគនិយម        
សរេសរេសចក្តីដូចខងេ្រកមៈ 

ចបប់ស្តីពី...............................................ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័តកលពីៃថងទី........ែខ........ឆន ំ...........
នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី........នីតិកលទី.........េហើយែដល្រពឹទធសភបនអនុម័តយល់្រសបេលើទ្រមង់ 
និងគតិៃនចបប់េនះទំង្រសុង កលពីៃថងទី.........ែខ............ឆន ំ.........នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី........នីតិ
កលទី........ែដលមនេសចក្តីទំង្រសុងដូចតេទៈ 

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

 ៣. អតថបទ ឬខ្លឹម រៃនលិខិតៈ 

 អតថបទចបប់្រតូវែបងែចកជជំពូក ។ ជំពូកនីមួយៗ្រតូវមនចំណងេជើង េគ ក់េលខជំពូក ។ ជំពូក
នីមួយៗ្រតូវបនែចកជម្រ  ។ េគ្រតូវ ក់េលខម្រ  ។ កនុងពីរម្រ ចុងេ្រកយៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ្រតូវ
បញជ ក់ពី ជញ ធរែដលមនភរកិចចអនុវត្ត្រពះ ជ្រកឹតយ និងបញជ ក់ករចូលជធរមនៃន្រពះ ជ្រកឹតយ។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

 ម្រ ....  

   នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្ត្រពះ ជ្រកឹតយេនះ។ 

 ម្រ ....  

   ្រពះ ជ្រកឹតយេនះចូលជធរមន ចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

 េបើសិនជ្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តីពីករបេងកើត េនះកនុងែផនកេនះេគេ្របើជំពូក បទបបញញត្តិ និងម្រ ។ 

 េបើសិនជ្រពះ ជ្រកឹតយ ស្តីពីករែតង ំង េនះេគេ្របើែតម្រ បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 កនុងករណីែដលអតថបទមនម្រ ែតមួយគត់ គួរគបបីសរេសរថៈ “ ម្រ ែតមួយ ឬឯកម្រ ” 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៥១  



 កនុងករណីមនករត្រមូវឲយែកស្រមួល ឬេធ្វើវេិ ធនកមមម្រ មួយេគ្រតូវសរេសរពកយ“ ថមី” បែនថម
ពីេ្រកយម្រ  និងេលខ។ ឧទហរណ៏ៈ ម្រ  ១៨ ថមី 
 ៤. របូមន្តបញច ប់ៈ 

 េនេពល ខ្លឹម រៃនអតថបទ្រតូវបនបញច ប់្រតូវៃលទុកកែន្លងស្រមប់របូមន្តបញច ប់។ 

 ក. ករចុះហតថេលខៈ 

 ្រពះ ជ្រកឹតយ្រតូវបន យ្រពះហសថេលខេ យ្រពះម ក ្រត ឬចុះហតថេលខេ យ្របមុខរដ្ឋស្តីទី 
េនេពល្រពះម ក ្រត្រទង់្រពះអវត្តមន ។ កែន្លងែដល្រតូវ យ្រពះហសថេលខ ឬចុះហតថេលខគឺេន
ខង ្ត ំ ខងេ្រកមម្រ ចុងេ្រកយបង្អស់។ 

 េគសរេសររបូមន្តថៈ  

            (្រពះហសថេលខ) 

           នេ ត្តម សហីមុនី 

 

េធ្វើេន្រពះបរម ជ ងំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ........ 

 

 កនុងករណីែដល្រពះម ក ្រត្រទង់្រពះអវត្តមន េហើយ្របមុខរដ្ឋស្តីទីជអនកចុះហតថេលខជំនួសេគ្រតូវ
សរេសររបូមន្តថៈ 

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

                 កនងុ្រពះបរមនម និង ម្រពះ ជ្រ សប់ងគ ប់ 

ពរល. (ឆន )ំ (ែខ) (េលខ)                          ្របមុខរដ្ឋស្តទីី 
                       (ហតថេលខ)  

 េនេលើ្រពះ ជ្រកឹតយ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង មីុែដលជអនកេសនើ និងនយករដ្ឋម្រន្តី ្រតូវចុះហតថេលខផងែដរ 
េគេ ថហតថេលខអម ។ កនុងករចុះហតថេលខអមេនះេគ្រតូវេ្របើរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

 េនខងេធ្វងៃនទំព័រ្រក ស និងខងេ្រកម្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត ឬហតថេលខ្របមុខរដ្ឋស្តីទី 
េគ្រតូវសរេសរថៈ 

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

    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ                                         (ចេន្ល ះស្រមប់្រពះហសថេលខ) 

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត 

       នយករដ្ឋម្រន្តី 
 ...........................................      នេ ត្តម សហីមុនី 

 រឯីហតថេលខអមរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង ែដលេសនើ្រពះ ជ្រកឹតយ េគ្រតូវសរេសរេនចំក ្ត លៃនទំព័រ
្រក ស និងចុះេ្រកមៈ 

បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ....................................... 

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

 របូមន្តទំងពីរខងេលើ ្រតូវសរេសរេលើ េ្រកម េ យរបូមន្តចុះហតថេលខអម របស់្របធន្រកសួង    
ថ ប័ន ្រតូវសថិតទបជងរបូមន្តចុះហតថេលខអមរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                    ទ.៥២  



 ឧទហរណ៏ៈ 

    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត 

       នយករដ្ឋម្រន្តី 
        ........................................... 

បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ....................................... 

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

 េគចុះកលបរេិចឆទៃន្រពះ ជ្រកឹតយ េនៃថងែដល្រពះម ក ្រត ឬ្របមុខរដ្ឋស្តីទី្រទង់ យ្រពះហសថ
េលខ ឬចុះហតថេលខ។  

 ្រកសួង្រពះបរម ជ ងំមនភរកិចចចុះេលខ ចុះកលបរេិចឆទៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ។ ចបប់េដើមៃន្រពះ ជ-
្រកឹតយ ្រតូវបនរក ទុកេនបណ្ណ រ ៃន្រកសួង្រពះបរម ជ ងំ ។ អគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលបនចត់
ឲយបញចូ ល្រពះ ជ្រកឹតយកនុង្រពឹត្តិប្រតផ្លូវករ “ ជកិចច” ែដលេចញផ យជេរៀង ល់ែខ។ 

 េគចុះេលខៃន្រពះ ជ្រកឹតយេនខងេលើ ងកខងេធ្វង េ្រកមចំណងេជើង “្រពះ ជ្រកឹតយ” មួយបនទ ត់ .។ 
ជួនកលេគសេងកតេឃើញមនចុះេលខ្រពះ ជ្រកឹតយេនខងេ្រកមែដរ ។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

េលខ នស/រកត/..............        េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច................................................ 

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

 ជួនកលេគសរេសរេលខ្រពះ ជ្រកឹតយេនខងេ្រកម។ 

            (្រពះហសថេលខ) 

ពរល,(ឆន )ំ(ែខ)(េលខ)       នេ ត្តម សហីមុនី 

 

េធ្វើេន្រពះបរម ជ ងំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ........ 

នស/រកត/...../...... 

 ខ. ករចម្លង្រពះ ជ្រកឹតយៈ 

 ចម្លងែចកៈ 

 អគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលមនភរកិចចជអនកចម្លងែចក្រពះ ជ្រកឹតយ ។ ចបប់ចម្លងែចក្រតូវបន
េផញើជូន្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត។ 

 កនុងករចម្លងែចកេគេ្របើរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

         េលខៈ ...........................ចល 

         េដើមបចីម្លងែចក 

       ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ............ែខ.............ឆន ំ.............. 

         អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល  
  
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                   ទ.៥៣  



 េគសរេសររបូមន្តខងេលើេនះ េនខងេ្រកមងកខង ្ត ំ ឬចំក ្ត លទំព័រ្រក ស។ 

 ចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចកៈ 

 ្រកសួង ថ ប័ន ែដល្រតូវករចម្លង្រពះ ជ្រកឹតយស្រមប់ែចកជូន េទអងគភពេ្រកមឪ ទ ឬ ស្រមប់
េ្របើករេផ ងៗ ្រតូវអនុវត្តរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

                      េលខៈ .......................... 

        បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចក 

       ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ............ែខ.............ឆន ំ................. 

កែន្លងទទួលៈ 

- .................. 

- .................. 
 េគសរេសររបូមន្ត “ បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចក ” េនខង ្ត ំេ្រកមរបូមន្ត “ េដើមបីចម្លងែចក  ”  
េនខងេ្រកមងកមកេឆ្វងេគសរេសរ “ កែន្លងទទួល ” ។ 
 បញជ ក់ៈ កនុង្រពះ ជ្រកឹតយជេ្រចើនពំុមនហតថេលខអមរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង មីុ និងរបស់នយករដ្ឋ-
ម្រន្តីេទ ។ កនុងករណីេនះេគសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

         ្រពះហសថេលខ និង្រពះ ជលពឆ ករ 

ពរល,(ឆន )ំ(ែខ)(េលខ)         នេ ត្តម សហីមុនី 

 

េធ្វើេន្រពះបរម ជ ងំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ........ 

        េលខៈ ...........................ចល 

         េដើមបចីម្លងែចក 

       ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ............ែខ.............ឆន ំ.............. 

         អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល  

                   

              េលខៈ .......................... 

          បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចក 

            ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ............ែខ.............ឆន ំ................. 

                  តប. រដ្ឋម្រន្តី 
                                                                                       អគគេលខធិករ 

កែន្លងទទួលៈ 

- .................. 

- .................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៥៤  



 ២.២.៣ របូមន្តគំរ ូៃន្រពះ ជ្រកឹតយ 

(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 
 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយ
េ្របើចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- បន្រទង់យល់....................................(ចបប់ែដលពក់ព័នធ)................................. 

- បន......................................................................... 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (ឬរបស់....អនកេសនើ
...........) 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១ : ែតង ំងឥស រជន........................(ចំនួន).....................ជ..................(តួនទី......) មន នៈ
...................    

ម្រ ២  : នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តឲយបនសេ្រមច ម្រពះ ជ្រកឹតយ
េនះចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

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

                  .............................................                        
    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ                                     

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត      

       នយករដ្ឋម្រន្តី                នេ ត្តម សហីមុនី 

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

 
 
 

                  េឈម ះ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គំរ្ូរពះ ជ្រកឹតយ 
ស្តីពីករែតង ំង 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៥៥  



(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 
 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ............................................................................... 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ .............. ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី............(អ្វីែដលពក់ព័នធ) 

- បន្រទង់យល់....................................(្រកឹតយ ឬ្រកមែដលពក់ព័នធ)................................. 

- បន......................................................................... 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់..............................( មីុអនកេសនើសំុបេងកើត) 

 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១  : បេងកើត្រកុម្របឹក ភិបល ្ត រអភិវឌ ន៏វស័ិយកសិកមម ែដលមនសមសភពដូចតេទៈ 

  - ក...................................ជ្របធន មន នៈេសមើ................................. 

  - ខ...................................ជអនុ្របធន មន នៈេសមើ............................. 

  - គ...................................ជសមជិក..................................................... 

  - ឃ.................................ជសមជិក..................................................... 
  - ង...................................ជ............................................................... 

ម្រ ២ : ភរកិចចៃន្រកុម្របឹក េនះមនដូចតេទៈ 

  - ............................................................................................................. 

  - ............................................................................................................. 
ម្រ ៣ : ........................................................................ 

ម្រ ៤ : ....................................................................... 

ម្រ  .. : ល់បទបបញញត្តិទំង យ ែដលផទុយនឹង្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ្រតូវទុកជនិ ករណ៏។ 

ម្រ ..  : នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តឲយបនសេ្រមច
ម្រពះ ជ្រកឹតយេនះចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

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

                .............................................                          
    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ                                     

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត      

       នយករដ្ឋម្រន្តី       នេ ត្តម សហីមុនី 

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

 

                        េឈម ះ  

គំរ្ូរពះ ជ្រកឹតយ 
ស្តីពីករបេងកើត 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៥៦  



(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 
 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយ
េ្របើចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- បន្រទង់យល់....................................(ចបប់ែដលពក់ព័នធ)................................. 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ   

 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១   : ែតង ំងឯកឧត្តម.........................................ជ..................្រកសួង......................... មន នៈ
េសមើ.......................................................។ 

ម្រ ២ : នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តឲយបន
សេ្រមច ម្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

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

                  .............................................                        
    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ                                     

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត      

       នយករដ្ឋម្រន្តី       នេ ត្តម សហីមុនី 

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

 
 
 

                  េឈម ះ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសចក្តី្រពង 
រ.ក.ត 
ត.ត

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៥៧  



(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 
 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយ
េ្របើចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- បន្រទង់យល់....................................(ចបប់ែដលពក់ព័នធ)................................. 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ   

 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១  : ែតង ំងឯកឧត្តម......................................ជអនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួង....................... ជំនួស
ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋេលខធិករ.............................ែដល្រតូវទទួលតំែណងថមី។ 

ម្រ ២  : បទបបញញត្តិទំង យ ែដលមនខ្លឹម រផទុយនឹង្រពះ ជ្រកឹតយេនះ្រតូវចត់ទុកជនិ ករណ៏ 

ម្រ ៣  : នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តឲយបន
សេ្រមច ម្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

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

                   .............................................                       
    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ                                     

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត      

       នយករដ្ឋម្រន្តី       នេ ត្តម សហីមុនី 

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

 
 
 

                  េឈម ះ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសចក្តី្រពង 
រ.ក.ត 

ត.ត (ផ្ល ស់ និងេផទរ)

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៥៨  



(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយ
េ្របើចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- បន្រទង់យល់....................................(ចបប់ែដលពក់ព័នធ)................................. 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ   

 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១ : បេងកើត្រកុម្របឹក ភិបល ្ត រអភិវឌ ន៏វស័ិយកសិកមម និងជនបទ ឬគណៈកមមករ...... ឬ ជញ ធរ
.............ឬ្រកសួង...............ែដលមនសមសភពដូចតេទៈ 

  ១. ឯកឧត្តម ...................... មុខងរ ...............ជ្របធន 

  ២. ឯកឧត្តម ...................... មុខងរ ...............ជអនុ្របធន មន នៈេសមើ.............. 

  ៣. ឯកឧត្តម ..................... មុខងរ ...............ជអគគេលខធិករ ឬមន នៈេសមើ...... 

  ៤. ឯកឧត្តម ...................... មុខងរ ..........ជ..............ឬជ.........មន នៈេសមើ........ 

  ៥. ឯកឧត្តម ...................... មុខងរ ..........ជ..............ឬជ.........មន នៈេសមើ........ 

  ៦. ឯកឧត្តម ...................... មុខងរ ..........ជ..............ឬជ.........មន នៈេសមើ........ 

  ៧. ឯកឧត្តម ...................... មុខងរ .........ជ..............ឬជ.........មន នៈេសមើ........ 

ម្រ ២ : ្រកុម្របឹក ..............ឬ ជញ ធរ..........ឬគណៈកមមករ.........េនះមនេបសកកមមៈ 

  - ............................................................................................................. 

  - ............................................................................................................. 
  - ............................................................................................................. 
ម្រ ៣ : ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន.............................េនះ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយេ យែឡក។ 

ម្រ ៤ : ល់បទបបញញត្តិទំង យ ែដលមនខ្លឹម រផទុយនឹង្រពះ ជ្រកឹតយេនះ្រតូវទុកជនិ ករណ៏។ 

ម្រ ៥ : នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តឲយបនសេ្រមច
ម្រពះ ជ្រកឹតយេនះ។ 

ម្រ ៦  : ្រពះ ជ្រកឹតយេនះចូលជធរមនបញញត្តិចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

   

េសចក្តី្រពង 
រ.ក.ត 
ប.ក 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៥៩  



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

                 .............................................                         
    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ                                     

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត      

       នយករដ្ឋម្រន្តី       នេ ត្តម សហីមុនី 

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

         ឬករណី្រពះម ក ្រតអវត្តមនៈ 

         កនុង្រពះបរមនម និង ម្រពះ ជ្រ ស់បងគ ប់ 

                  េឈម ះ                ្របមុខរដ្ឋស្តទីី 

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

             
 
              

           េឈម ះ    

 
 
 
 
      
 

 

  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦០  



(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 
 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយ
េ្របើចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- បន្រទង់យល់....................................(ចបប់ែដលពក់ព័នធ)................................. 

- មេសចក្តី្រកបបងគំទូលេសនើសំុរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ   

 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១ :  បេងកើត ជញ ធរ..........ឬគណៈកមម ធិករ..........។ល។ ែដលមនសមសភពដូចតេទៈ 

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

  .................................................................................................................... 
ម្រ ២ : ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន ជញ ធរ...............ឬគណៈកមម ធិករ..........េនះ្រតូវកំណត់េ យ

អនុ្រកឹតយ។ 

ម្រ ៣ : នយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តឲយបនសេ្រមច
ម្រពះ ជ្រកឹតយេនះចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

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

                          .............................................                           
    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ                                     

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត      

       នយករដ្ឋម្រន្តី                 នេ ត្តម សហីមុនី 

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

     េឈម ះ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

េសចក្តី្រពង 
រ.ក.ត 

ប.ក ( ជញ ធរ-អងគភព) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦១  



(គំរ្ូរពះ ជ្រកឹតយគម នហតថេលខអម) 

(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខតិ្តយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយ
េ្របើចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ............... ចុះៃថងទី...... ែខ............ ឆន ំ........ ស្តីពីករ................... 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ជស/រកត/......../.....ចុះៃថងទី......ែខ........ឆន ំ.......ស្តីពីករ.............. 

- បន្រទង់យល់េសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជហុ៊ន ែសន នយក
រដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១ : ែតង ំងឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ៏ឯក...........................................................................................
...................................................................។ 

ម្រ ២ : ......................................................................................................................................... ។ 

ម្រ ៣ : បទបបញញត្តិទំង យ ែដលមនខ្លឹម រផទុយនឹង្រពះ ជ្រកឹតយេនះ្រតូវចត់ទុកជនិ ករណ៏។ 

ម្រ ៤ : សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រតូវទទួល
បនទុកអនុវត្តឲយបនសេ្រមច ម្រពះ ជ្រកឹតយេនះ។ 

ម្រ ៥ :  ្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ចូលជធរមន ចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

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

                  កនងុ្រពះបរមនម និង ម្រពះ ជ្រ សប់ងគ ប់ 

ពរល. (ឆន )ំ (ែខ) (េលខ)                          ្របមុខរដ្ឋស្តទីី 

                       ហតថេលខ និង្រពះ ជលពឆ ករ 

             ជ សុមី  

       

                   េលខៈ ...........................ចល 

                 េដើមបចីម្លងែចក 

               ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ............ែខ.............ឆន ំ.............. 

                  អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល 

 ជស/រកត/១......../.......... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦២  



(គំរ្ូរពះ ជ្រកឹតយមនហតថេលខអម) 

(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខតិ្តយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ............................. ចុះៃថងទី........ ែខ............ ឆន ំ........ ស្តីពីករ
ែកស្រមួល.................................................................. 

- បន្រទង់យល់េសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជហុ៊ន ែសន នយក
រដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងរបស់ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈ
រដ្ឋម្រន្តី។ 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ២  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៣ : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៤  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៥  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៦   : បទបបញញត្តិទំង យ  ែដលផទុយនឹង្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ្រតូវចត់ទុកជនិ ករណ៏។ 

ម្រ ៧  : សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ  ហុ៊ន  ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តី  ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រតូវ
ទទួលបនទុកអនុវត្តឲយបនសេ្រមចនូវ្រពះ ជ្រកឹតយេនះ។ 

ម្រ ៨  : ្រពះ ជ្រកឹតយេនះមន នុភពគតិយុត្តិទូទំង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចប់ពីៃថង យ្រពះហសថ-
េលខតេទ។ 

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

                                      កនងុ្រពះបរមនម នងិ ម្រពះ ជ្រ សប់ងគ ប ់

ពរល. (ឆន )ំ (ែខ) (េលខ)                                               ្របមុខរដ្ឋស្តទីី 

                                                    ហតថេលខ និង្រពះ ជលពឆ ករ 

                        ជ សុមី  

    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត 

       នយករដ្ឋម្រន្ត ី
 ........................................... 

បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

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

 ជស/រកត/១......../.......... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦៣  



(គំរ្ូរពះ ជ្រកឹតយែដល ក់ថ្វ យ្រពះម ក ្រត យ្រពះហសថេលខ) 

(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

 
 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខតិ្តយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- ..................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

- បន្រទង់យល់េសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យរបស់.................................................។ 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ២  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៣ : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៤  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៥  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៦   : .................................................................................................................................។ 

ម្រ ៧  : សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រដ្ឋម្រន្តី
ទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ្រគប់្រកសួង 
...................្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្ត្រពះ ជ្រកឹតយេនះ។ 

ម្រ ៨ :  ្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ចូលជធរមនចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

 

                      (្រពះហសថេលខ និង្រពះ ជលពឆ ករ) 

ពរល. (ឆន )ំ (ែខ) (េលខ)                            នេ ត្តម សហីមុនី 

  

េធ្វើេន្រពះបរម ជ ងំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ........ 

 

    បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត 

       នយករដ្ឋម្រន្តី 
 ........................................... 

 

បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ........................ 

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

 នស/រកត/១......../.......... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦៤  



(គំរ្ូរពះ ជ្រកឹតយែដល ក់ជូន្របមុខរដ្ឋស្តីទីចុះហសថេលខ) 

(សញញ ជតិ ឬ្រពះសង្ហ រ) 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

 
 

េយើង 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខតិ្តយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពុទធិ្រនទ ធ ម ក ្រត 

េខម ជន សមេូ ភស កមពុជឯក ជរដ្ឋបរូណសន្តិ សភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- ..................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

- បន្រទង់យល់េសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យរបស់.................................................។ 

្រ សប់ងគ ប ់

ម្រ ១ : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ២  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៣  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៤  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៥  : ................................................................................................................................ ។ 

ម្រ ៦  : .................................................................................................................................។ 

ម្រ ៧  : សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រដ្ឋម្រន្តី
ទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ្រគប់្រកសួង 
...................្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្ត្រពះ ជ្រកឹតយេនះ។ 

ម្រ ៨ :  ្រពះ ជ្រកឹតយេនះ ចូលជធរមនចប់ពីៃថង យ្រពះហសថេលខតេទ។ 

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

                 កនងុ្រពះបរមនម និង ម្រពះ ជ្រ សប់ងគ ប់ 

ពរល. (ឆន )ំ (ែខ) (េលខ)                           ្របមុខរដ្ឋស្តទីី 

                          (ហតថេលខ និង្រពះ ជលពឆ ករ) 

             ជ សុមី  

   បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

       សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក ្រត 

                             នយករដ្ឋម្រន្ត ី
               (ហតថេលខ) 

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន  

បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 

                      (ហតថេលខ) 

          ស េខង  

 

 ជស/រកត/១......../.......... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦៥  



២.៣. អនុ្រកឹតយ 

អនុ្រកឹតយ ជ្របេភទចបប់ ឬអតថបទគតិយុត្តិដូច្រពះ ជ្រកឹតយែដរ ែតមនវ ិ លភពគតិយុត្តិទបជង 
ក់េចញេ យនយករដ្ឋម្រន្តី ឬ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល េហើយមន នុភពេលើ្រកសួង ថ ប័នននចំណុះ
ជរ ្ឋ ភិបល មិនកំណត់ពីកលេវ េឡើយ។ 

ខ្លឹម រៃនអនុ្រកឹតយ ចពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ដូចខងេ្រកមៈ 

ករែណនំកនុងករអនុវត្តន៏្រពះ ជ្រកឹតយ និង្រពះ ជ្រកម ។ េនកនុង្រពះ ជ្រកឹតយ ្រពះ ជ្រកមមន
ចំណុចខ្លះេគពំុបនែចងលំអិតអំពីែបបបទែដល្រតូវអនុវត្តេទ ដូេចនះេហើយេគ្រតូវេចញអនុ្រកឹតយ េដើមបីែណនំ
ករអនុវត្តន៏ ឬបញជ ក់បែនថមខ្លឹម រ្រពះ ជ្រកឹតយ ឬ្រពះ ជ្រកមទំងេនះ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

- អនុ្រកឹតយ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកសួង រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន 

- អនុ្រកឹតយ ស្តីពីករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់ វធុ និងជតិផទុះ្រគប់្របេភទ 

- អនុ្រកឹតយ ស្តីពីបទបបញញត្តិទូេទៃនគណេនយយ ធរណៈ 

- អនុ្រកឹតយ ស្តីពីកររ ំ យ និងករបេងកើតទី ន ក់ករ្រតួតពិនិតយ ម្រចក្រពះែដន និងផ្លូវគមនគមន៏
ទូទំង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ល។ 

ចំេពះកិចចករដូចខងេលើ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវ ក់េចញអនុ្រកឹតយ េដើមបីឲយខ្លឹម រៃនេសចក្តីែណនំ 
មនលកខណៈសីុចង្វ ក់គន ពី្រកសួងមួយេទ្រកសួងមួយកំុឲយជន់សមតថកិចចគន  េហើយមយ៉ងេទៀតេដើមបីឲយករ
អនុវត្តន៏កន់ែតមន្របសិទធភព។ 

ករបេងកើតគណៈកមម ធិករ ជញ ធរ និង្រកុម្របឹក នន ែដលមនសមសភពមកពី្រកសួងមួយ ឬ
្រកសួងននចូលរមួ ។ គណៈកមម ធិករ ្រកុម្របឹក  ឬ ជញ ធរែដលចត់ ំងេឡើងេ យ អនុ្រកឹតយ មន
សមតថកិចចអនុវត្តករងរ និងមនសិទធិសេ្រមចកិចចករ មសមតថកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបល្របគល់ជូន។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

អនុ្រកឹតយ ស្តីពីករបេងកើត្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៏វស័ិយកសិកមម និងជនបទ។ 

- ករផ្តល់េម យ ថ បនជតិ ជូនដល់សបបុរសជន ែដលបនបរចិច គថវកិ ្រទពយសមបត្តិផទ ល់ខ្លួន 
កនុងករក ងសមិទធផលននជូនជតិ។ 

- ករែតង ំង ករ ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ ករេផទរតំែណងម្រន្តី ជករ នយទ ន នយនគរបល 
ថន ក់្របធននយក ្ឋ ន អគគនយករង និងថន ក់្រប ក់្របែហល។ 

- ករបេងកើត្រគឹះ ថ នសិក នន បេងកើតអគគនយក ្ឋ ន នយក ្ឋ នចំណុះ្រកសួង ថ ប័ន ឬករ
បេងកើតមនទីរ (េសមើនយក ្ឋ ន) ។ល។ 

អនុ្រកឹតយ ស្តីពីករបេងកើតមនទីរ្របឆំងេ្រគ ងេញ ន។ 

- អនុ្រកឹតយ ចមនខ្លឹម រពក់ព័នធនឹងបទបបញញត្តិននកនុងែដនសមតថកិចចៃន ជរ ្ឋ ភិបល 

ែផ្អកេលើចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តីែដល្រតូវបន្របកសឲយេ្របើេ យ 
្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ១៩៩៤ េនះ នយករដ្ឋម្រន្តី មនសមតថកិចច ក់
េចញនូវលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិដូចតេទៈ 

អនុ្រកឹតយ េសចក្តីសេ្រមច ចរ ចរែណនំ និងលិខិតបទ ្ឋ នមួយចំនួនេទៀត មករត្រមូវ 
មនជ ទិ៍ ្របកស ឬេសចក្តី្របកស........។ល។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦៦  



ជរមួអនុ្រកឹតយមនពីរ្របេភទគឺៈ 

១. អនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើត (អន្រក/បក) 

២. អនុ្រកតយស្តីពីករែតង ំង (អន្រក/តត) 

អនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតៈ មននទីកំណត់េរៀបចំ ឬបេងកើតអងគភព ្រកុមករងរ គណៈកមមករ ជញ ធរ 
្រកុម្របឹក  ។ល។ ែដលជត្រមូវករចំបច់ និងសថិតកនុងរង្វង់សមតថកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

អនុ្រកឹតយស្តីពីករែតង ងំៈ មននទីែតង ំង ផ្ល ស់ប្តូរ េផទរភរកិចច បញឈប់ករងរ ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ 
។ល។ ចំេពះម្រន្តីជន់ខពស់ ថន ក់វរម្រន្តី ឬឥស រជនចប់ពីថន ក់្របធននយក ្ឋ ន ដល់ថន ក់អគគនយករង 
អគគេលខធិកររង អគគ ធិកររង និងថន ក់សមមូលនឹងថន ក់ខងេដើម។ 

២.៣.១ ែបបបទៃនករក ងអនុ្រកឹតយៈ 
 ក. េផ្តើមគំនិត 

 គំនិតេផ្តើមៃនករេធ្វើអនុ្រកឹតយ គឺេចញមកពីរដ្ឋម្រន្តី ឬ ពី្របធន្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ។ កនុងករណីខ្លះ 
គំនិតេផ្តើមកនុងករេធ្វើអនុ្រកឹតយេចញមកពីអន្ត គមន៏របស់ ថ ប័នខងេ្រក ឬពី ថ ប័នថន ក់េលើ។ 

 ែបបបទៃនករេធ្វើអនុ្រកឹតយ គឺ្រប ក់្របែហលនឹងករេធ្វើ្រពះ ជ្រកឹតយែដរ បុ៉ែន្តករេធ្វើអនុ្រកឹតយមន
ភពងយ្រសួលជង េ្រពះអនុ្រកឹតយ្រតូវបនអនុម័ត និងចុះហតថេលខេ យ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល (នយក
រដ្ឋម្រន្តី) ។ អនុ្រកឹតយខ្លះមិន្រតូវបន ក់ឆ្លងសម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួង និងសម័យ្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី
េទ ។ នយក ្ឋ នជំនញៃន្រកសួង មីុ មនភរកិចចក ងេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ។ 
 ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ 

 េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ្រតូវបននយក ្ឋ នជំនញេរៀបចំេឡើង ។ ្របសិនេបើមន្រកសួងេ្រចើន ពក់ព័នធ
នឹងខ្លឹម រៃនអនុ្រកឹតយែដរ ្រកសួងែដលទទួលខុស្រតូវសំខន់ជងេគេលើបញ្ហ ែដល្រតូវែចងកនុងអនុ្រកឹតយ 
្រតូវេធ្វើេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ។ បនទ ប់មកេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ្រតូវបនបញជូ នេទ្រកសួងពក់ព័នធដៃទេទៀត 
េដើមបីជួយពិនិតយ និងែកស្រមួល។ 

 កនុងករេធ្វើេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ អនកែតងេសចក្តី្រតូវមនឯក រ្រគប់្រគន់ ្រតូវមនេសចក្តីែណនំពី
ជញ ធរថន ក់េលើ ពី ថ ប័នបេចចកេទស ឬពីគណៈកមមករឯកេទស មួយ ។ ជមួយគន េនះែដរ អនកែតង    

េសចក្តី្រតូវសិក ្រ វ្រជវេលើបញ្ហ ឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយេលើឯក រចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ និងបទបបញញតិ្ត 
នន ឬជួបពិភក ជមួយ ជញ ធរមនសមតថកិចច ឬ ជញ ធរពក់ព័នធ ។ល។ 

 េ្រកយពីបនេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវចប់សព្វ្រគប់េហើយអនកែតងេសចក្តីចប់េផ្តើម ក់ែតងេសចក្តី្រពង
អនុ្រកឹតយ ។ េ្រកយពីបនពិនិតយ និងែកស្រមួលសព្វ្រគប់េហើយ េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ្រតូវបនបញជូ ន ម

ននុ្រកមេទជូនរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីពិនិតយ ។ រដ្ឋម្រន្តីមនភរកិចចពិនិតយ និងែកស្រមួលខ្លឹម រអនុ្រកឹតយមុននឹង
បញជូ នេទ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 រដ្ឋម្រន្តី ចចត់ឲយអេញជ ើញថន ក់ដឹកនំ្រកសួង (រដ្ឋេលខធិករ ឬអនុរដ្ឋេលខធិករ) អគគនយក               

អគគនយករង និង្របធននយក ្ឋ នពក់ព័នធ ចូលរមួផ្តល់េយបល់េលើេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយផងែដរ ។ 
្របសិនេបើអនុ្រកឹតយ មនខ្លឹម រជករសមង ត់ពក់ព័នធនឹង ថ នភពរបស់ម្រន្តី ជករ នយនគរបល        

នយទ នជន់ខពស់ (ករែតង ំង ករេផទរ ករដកហូតមុខតំែណង....) សមសភពចូលរមួ្របជំុពិនិតយ 
និងសេ្រមចេលើខ្លឹម រអនុ្រកឹតយ្រតូវបនកត់បនថយឲយេនតិច ជួនកល ចែតថន ក់ដឹកនំ្រកសួងបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦៧ 



 គ. ករបញជូ នេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយេទ ជរ ្ឋ ភិបល 

 េ្រកយេពលែដលរដ្ឋម្រន្តី ឬថន ក់ដឹកនំ្រកសួងពិនិតយ និងែកស្រមួលរចួេហើយអនកែតងេសចក្តី ្រតូវចត់
ឲយ យកំុពយូទ័រឲយបន ្អ ត រចួបញជូ នេទ ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយ ។ ្របសិនេបើខ្លឹម រ អនុ្រកឹតយពក់ព័នធនឹង
្រកសួងេផ ងៗ ្រតូវបញជូ នេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយេទឲយ្រកសួងទំងេនះពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់ជមុនសិន
េទើបបញជូ នេទ ជរ ្ឋ ភិបលជេ្រកយ។ 

 អំពីែបបបទៃនករបញជូ នអនុ្រកឹតយេទជូន ជរ ្ឋ ភិបល គឺ្រតូវេធ្វើលិខិតមួយចបប់អមជមួយ ។ លិខិត
អមេនះ្រតូវចុះហតថេលខេ យរដ្ឋម្រន្តី ឬ្របធន ថ ប័ន ។ លិខិតអម និងេសចក្តី្រពង អនុ្រកឹតយខងេលើ 
្រតូវបនេផញើរជូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ។ អគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបល មនភរកិចចចត់ែចងឲយពិនិតយ    

េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ។ 

 ឃ. ករពិនិតយេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
 េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ្រតូវបនអគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបល ក់ឆ្លង្រកុម្របឹក អនកចបប់ ឆ្លង្រកុម
សេងកតករណ៏េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ឆ្លងសម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួង និងសម័យ្របជំុេពញអងគៃន                 

គណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីពិនិតយេលើខ្លឹម រ ទ្រមង់ និងភព្រសបចបប់ៃនអនុ្រកឹតយ ។ ្របសិនេបើអងគ្របជំុ មួយ 
(្រកុម្របឹក អនកចបប់សម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួង) ពិនិតយេឃើញថមនចំណុចខ្វះខត្រតូវែកស្រមួលេសចក្តី្រពង
អនុ្រកឹតយ្រតូវបនបញជូ នមក្រកសួង មីុ េដើមបីពិនិតយ ែកស្រមួល ។ បុ៉ែន្តេបើ្រកសួង មីុមិនយល់្រសប ម
មតិរបស់អងគ្របជំុខងេលើេទ ្រកសួង មីុ ចេធ្វើករត ៉ ឬបំភ្លឺ េ យេសនើឲយអងគ្របជំុពិនិតយ រជថមីម្តង
េទៀត ។ េបើេនែតមនមតិមិនឯកភពគន  េគ្រតូវេលើកយកចំណុចែដលមិនឯកភពគន េនះ ក់ជូនសម័យ
្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីសេ្រមច។ 

 កនុងករណីែដល្រកសួង មីុយល់្រសប មមតិៃនអងគ្របជំុខងេលើ េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ្រតូវបនែក
ស្រមួល និង យកំុពយូទ័រេឡើងវញិឲយ ្អ ត រចួបញជូ នេទអគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយ រជថមី។ 

 ចំេពះេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយែដលពក់ព័នធនឹងករែតង ំង ករតេម្លើ នៈម្រន្តី ជករ នយនគរបល 
នយទ នជន់ខពស់ េគពំុចំបច់យកេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយេទ ក់ឆ្លង ្រកុម្របឹក អនកចបប់ ឆ្លង្រកុម
សេងកតករណ៏េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ឬឆ្លងសម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួង និងសម័យ្របជំុេពញអងគ        
គណៈរដ្ឋម្រន្តីេទេ្រពះជកិចចករសមង ត់។ 

 េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ែដល្រតូវបនអគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយេឃើញថ បនែកស្រមួល
្រតឹម្រតូវសព្វ្រគប់ ទំងខ្លឹម រ ទំងទ្រមង់ និងភព្រសបចបប់រចួេហើយ េសចក្តី្រពងេនះ្រតូវបញជូ នមក
្រកសួង មីុ េដើមបីចុះហតថេលខអម រចួេហើយបញជូ នេទអគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលវញិ េដើមបី ក់ជូន
នយករដ្ឋម្រន្តីចុះហតថេលខ។ 

 ចំេពះអនុ្រកឹតយ ែដលពក់ព័នធនឹង ថ នភពម្រន្តី ជករ នយនគរបល នយទ នជន់ខពស់ (ករ
ែតង ំង ករតេម្លើ នៈ ករេផទរ ករដកហូតមុខងរ .........) ពក់ព័នធនឹងករផ្តល់េម យ ថ បនជតិ ។ល។ 
ពំុចំបច់មនហតថេលខអមរបស់រដ្ឋម្រន្តី ឬ្របធន ថ ប័ន ែដលជអនកេសនើេទ។ 

២.៣.២ ទ្រមង់ៃនអនុ្រកឹតយ 

១. លំនំេដើម 

- ្រពះ ជសង្ហ រ ឬសញញ ជតិ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦៨  



- េឈម ះ្របេទស 

- បវចន 

- ចំណងេជើង ឬ្របេភទៃនលិខិត (្រតូវ ក់េនចំក ្ត លទំព័រពីេ្រកមេលខ) 

ឧទហរណ៏ៈ 

អនុ្រកឹតយ 

ស្តពីី 
............................................... 

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

- ជរ ្ឋ ភិបល (កនុង្រពះ ជ្រកឹតយ គឺេគរមយងរ្រពះម ក ្រត) 

- េនែប៉កខងេធ្វងរមឹទំព័រ ចេន្ល ះបវចន និងចំណងេជើងអតថបទ្រតូវ ក់្របភព និងេលខៃនលិខិត  

ឧទហរណ៏ៈ 

         ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

     េលខៈ ....................អន្រក/បក 

២. មូលបទ ឬករចុះឯក រេយង 

 កនុងករចុះឯក រេយង េគ្រតូវេរៀប ប់អតថបទចបប់ទំង យ  ែដលេនជធរមនេហើយពក់
ព័នធនឹង ខ្លឹម រ ឬវតថុបំណងៃនបទ ្ឋ នែដល្រតូវ ក់ែតងដូចជ (រដ្ឋធមមនុញញ, ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំង
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ, ្រពះ ជ្រកម្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី, 

្រពះ ជ្រកម្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពីករបេងកើត្រកសួង , ករេយងេទនឹងចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ និងអនុ្រកឹតយ 
មុនៗ, ករេយងេទនឹង្រពះ ជ្រកម ឬ្រពះ ជ្រកឹតយែដល្រតូវអនុវត្ត, ករេយងេទនឹងេយបល់របស់អងគករ 
ឬ ថ ប័ននន, ករេយងេទនឹងគំនិតេផ្តើមរបស់ មីុជន, ករេយងេទនឹងករពិនិតយសភពករណ៏,     
ករេយងេទនឹងសំេណើ ) ។ 

 ឧទហរណ៏ៈ 

- រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ ស្តីពីករែតង ំង  
ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

- ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ ស្តីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

- ............................................................................................................. 

- ែផ្អក មមតិឯកភពៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី នសម័យ្របជំុេពញអងគៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ......... 

- មករចំបច់របស់្រកសួង ឬ 

- មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង.....................................។ 

របូមន្ត “សេ្រមច ” ្រតូវសរេសរេនចំក ្ត លទំព័រ េនខងេ្រកមបញជ ីឯក រេយង ។ 

(គំរលំូនំេដើម និងមូលបទៃនអនុ្រកឹតយ) 

 ឧទហរណ៏ៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៦៩  



(របូ្រពះសង្ហ រ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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អនុ្រកឹតយ 

ស្តពីី 
....................................................... 

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

 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របើ
ចបប់ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

- បនេឃើញ............................................................................................................. 

- មករចំបច់របស់្រកសួង ឬ មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង.....................................។ 

សេ្រមច 

៣. អតថបទ ឬខ្លឹម រ 

កនុងែផនកេនះត្រមូវឲយករ ក់ែតងខុសគន រ ងអនុ្រកឹតយ ស្តីពីបទបបញញត្តិទូេទ ស្តីពីបទបបញញត្តិឯកត្តភូត 
និងស្តីពីករទទួល គ ល់។ 

ក. ខ្លឹម រៃនអនុ្រកឹតយស្តពីីបទបបញញត្តិទូេទៈ 

េគលបំណងកនុងករេចញអនុ្រកឹតយេនះគឺៈ 

- ស្តីពីករបេងកើត កំណត់ 

- ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួង ថ ប័ន 

- ស្តីពីករែណនំអនុវត្តកិចចករ ជរ ្ឋ ភិបលឬបញជ ក់បែនថមខ្លឹម រៃន្រពះ ជ្រកឹតយ។ល។ 

ខ. ខឹ្លម រៃនអនុ្រកឹតយស្តពីីបទបបញញត្តិឯកត្តភូតៈ 

ខ្លឹម រៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីបទបបញញត្តិឯកត្តភូតេចញកនុងេគលបំណងៈ 

- ករែតង ំង ករេផទរភរកិចច ករតេម្លើងថន ក់ ឬ នន្តរសក្តិ ករបញឈប់មុខងរ ករផ្ល ស់ប្តូរតំែណង 
ករ ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ ករ ក់ពិន័យ ស្រមប់បុគគល ឬជ្រកុមចំេពះ្រកបខណ្ឌ  វរម្រន្តី និងថន ក់
េសមើ។ 

- ករផ្តល់េ្រគ ងឥស រយិយសជូនម្រន្តី ជករ ឬពលរដ្ឋទូេទ។ 

- ករែតង ំងម្រន្តី ជករជន់ខពស់ឲយកន់តំែណងខពស់ជង 

- ករែតង ំងម្រន្តី ជករជន់ខពស់ ឲយជំនួសតំែណងម្រន្តី ជករ មន ក់ ែដល្រតូវផ្ល ស់េចញ ឬ
មរណៈភព ឬចូលនិវត្តន៏ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េលខៈ ..................អន្រក/បក 
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ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧០  



- ករបញច ប់មុខងរ ភរកិចចម្រន្តី ជករជន់ខពស់ 

គ. ខ្លឹម រៃនអនុ្រកឹតយស្តពីីករទទួល គ ល់ៈ 

្របេភទអនុ្រកឹតយស្តីពីករទទួល គ ល់េនះេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ស្រមប់ករទទួល គ ល់កនុងករ
សំុបេងកើត្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក របស់ែផនកឯកជន។ 

ករេចញអនុ្រកឹតយ្របេភទេនះ មនអតថន័យ្រប ក់្របែហលនឹង ជញ ប័ណ្ណ ែដលេបើកជូនឲយដំេណើ រ
របស់្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក បុ៉េ ្ណ ះ េហើយគម ន នុភពគតិយុត្តិេធ្វើឲយ្រគឹះ ថ នេនះ ក្ល យជ្រគឹះ ថ ន            

ធរណៈរបស់រដ្ឋេឡើយ ប់ទំងលកខន្តិកៈ តួនទីមុខងរ និង នន្តរសក្តិរបស់អនកដឹកនំ្រគប់្រគឹះ ថ នទំង
េនះ ។ ទ្រមង់ខ្លឹម រៃនអនុ្រកឹតយេនះគឺមនែតម្រ បុ៉េ ្ណ ះ េហើយក៏មិនេ្រចើនម្រ ែដរ (្របែហល ១០ឬ
១២ម្រ បុ៉េ ្ណ ះ)។ 

អតថបទៃនអនុ្រកឹតយ្រតូវបនែបងែចកជជំពូក ។ េគ្រតូវ ក់េលខជំពូក និងចំណងេជើង ។ ជំពូក្រតូវ
បនែចកជម្រ េ យ្រតូវ ក់េលខម្រ  ។ កនុងករណីអនុ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំង  ករេផទរភរកិចច ដក
ហូតមុខតំែណងម្រន្តី ជករ នយនគរបល នយទ នជន់ខពស់ ករតេម្លើង នៈ ។ល។ របស់វរីៈជន ឬ
ឥស រជនជបុគគល ឬជ្រកុម ករេរៀបេរៀងមិនចំបច់េ្របើជំពូកទី១ ជំពូកទី២ ឬបទបបញញត្តិននភជ ប់នឹង
ជំពូកេនះ      េឡើយ។ កនុងករ ក់ែតងេគេ្របើែតម្រ ១ ម្រ ២ ។ល។ បុ៉េ ្ណ ះ។ ចំេពះអនុ្រកឹតយផ្តល់
េម យ ថ បនជតិ អនុ្រកឹតយបេងកើតគណៈកមម ធិករ អនុ្រកឹតយបេងកើត្រគឹះ ថ នសិក  ។ល។ េ យេយង
េទេលើខ្លឹម រែវង ឬខ្លី េគែតងែបងែចកខ្លឹម រេនះ ជជំពូកទី១ ជំពូកទី២ ជំពូកទី៣...។ល។ េ យភជ ប់
េទនឹងជំពូកនីមួយៗនូវបទបបញញត្តិ េហើយបទបបញញត្តិនីមួយៗែចងជម្រ ជបន្តបនទ ប់ ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

ជំពូកទី១  

បទបបញញត្តិទូេទ 

ម្រ ១........... 

ម្រ ២........... 

ជំពូកទី២  

បទបបញញត្តិ........ 

ម្រ ៣........... 

ម្រ ៤........... 

ជំពូកទី.....  

អវ នបបញញត្តិ 
ម្រ ........... 

 

េនកនុងអវ នបបញញត្តិេនះម្រ  ២ឬ៣ែដលជម្រ គំរសូ្តង់ មនជ ទិ៍ៈ 

- ម្រ ែចងពីេមឃភព ឬភពនិ ករណ៏ ៃនអតថបទគតិយុត្តិខងេដើម 

- ម្រ ែចងពីរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ ្របធន ថ ប័ន បុគគល ឬ មីុជនែដលពក់ព័នធ្រតូវទទួល
បនទុកអនុវត្តឲយបនសេ្រមច មអនុ្រកឹតយេនះ មភរកិចចេរៀងខ្លួន។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧១  



- ម្រ ែចងពីករចូលជធរមនគតិយុត្តិរបស់អនុ្រកឹតយចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

៤. របូមន្តបញច ប់ 

ែផនកេនះបនត្រមូវឲយអនកេរៀបេរៀង េចះៃលទុកចេន្ល ះេរៀបចំករបង្ហ ញសមរមយ ស្រមប់ករចុះ     
កលបរេិចឆទ ករចុះហតថេលខអមៃនមច ស់សំេណើ  និងករចុះហតថេលខរបស់អនកមនសមតថកិចចចុះហតថ-
េលខេលើអនុ្រកឹតយ។  

ក. ករចុះហតថេលខ 

អនុ្រកឹតយ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យនយករដ្ឋម្រន្តី ។ ្រតង់កែន្លងចុះហតថេលខ ្រតូវសរេសរៈ 
                  ជធនីភនំេពញ ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ................ 

                                          នយករដ្ឋម្រន្តី 
 
              

               េឈម ះ 

េនេលើអនុ្រកឹតយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង មីុែដលជអនកេសនើ ្រតូវចុះហតថេលខផងែដរ ។ េគេ ថហតថេលខ
អម ។ កនុងករចុះហតថេលខអមេនះ េគេ្របើរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

    បនេគរពជូនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី 
    េដើមបីចុះហតថេលខ  

                  រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................... 

 
 
 
 

     េឈម ះ 

េគសរេសររបូមន្ត េនះេនខងេធ្វងៃនទំព័រ្រក ស េនេ្រកមហតថេលខនយករដ្ឋម្រន្តី។ 
 ខ. ករចុះកលបរេិចឆទៈ 

 េគចុះកលបរេិចឆទៃនអនុ្រកឹតយ េនៃថងែដលនយករដ្ឋម្រន្តីចុះហតថេលខេលើអនុ្រកឹតយ េហើយេគ្រតូវចុះ
េលខផងែដរ ។ េគចុះកលបរេិចឆទអនុ្រកឹតយេនខងេ្រកមម្រ េ្រកយេគបង្អស់ ។ េគសរេសររបូមន្តៈ 

                                                               ជធនីភនំេពញ ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ................ 

                                          នយករដ្ឋម្រន្តី 
 គ. កែន្លងទទួល ឬចម្លងជូនៈ 

 េនរមឹទំព័រខងេធ្វង េ្រកមហតថេលខអមរបស់មច ស់សំេណើ  (រដ្ឋម្រន្តី មីុ) ។ េបើពំុមនហតថេលខអម
របស់រដ្ឋម្រន្តីេទ េគសរេសររបូមន្ត “កែន្លងទទួល ឬ ចម្លងជូន” េនខងេធ្វងទំព័រ និងេ្រកមហតថេលខនយក
រដ្ឋម្រន្តី ។  “កែន្លងទទួល ឬ ចម្លងជូន” គឹ្រកសួង ថ ប័ន មីុជនែដលពក់ព័នធនឹងអនុ្រកឹតយ។ ឧទហរណ៏ៈ 

 កែន្លងទទួលៈ 

- ខុទទកល័យ្រពះម ក ្រត 
- ខុទទកល័យ្រពះបរម ជ ងំ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- ខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧២  



- អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជរ ្ឋ ភិបល 

- ដូចម្រ ........(ពក់ព័នធ្រកសួង និង មីុជនែដល្រតូវអនុវត្ត) 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

២.៣.៣ របូមន្តគំរ ូៃនអនុ្រកឹតយ 

(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

 

អនុ្រកឹតយ 

ស្តពី ី

ករែតង ងំម្រន្តី ជករ 

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

ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ ស្តីពីករែតង ំង
ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

- េយង មសំេណើ  និងត្រមូវករចំបច់របស់...............................................។ 

សេ្រមច 

 

ម្រ ១ : ែតង ំងម្រន្តី ២របូ ៃនគណៈកមម ធិករ................................ែដលមនេឈម ះដូចតេទៈ 

 ១. េ ក......... ជអគគនយករងៃនគណៈកមម ធិករ....................... 

២. េ ក......... ជ្របធននយក ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករ ទទួលបនទុករដ្ឋបល បុគគលិក និងគណេនយយ។ 

ម្រ ២ : ល់បទបបញញត្តិទំង យ ែដលមនខ្លឹម រផទុយនឹងអនុ្រកឹតយេនះ្រតូវទុកជនិ កណ៏។ 

ម្រ ៣ : រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្របធនគណៈកមម ធិករ ......រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ្រគប់្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋែដលពក់ព័នធ និង មីុជន ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តឲយបន
សេ្រមច មអនុ្រកឹតយេនះ មភរកិចចេរៀងៗខ្លួនចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

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

                           នយករដ្ឋម្រន្តី 
                                       ............................................... 

             

          េឈម ះ 

 

 
  
 
     

   កែន្លងទទួលៈ 

- ..................... 
- ..................... 

 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ 

េលខៈ ..................អន្រក/តត 

េសចក្តី្រពង 
អន្រក.ត.ត 

បនយកេសចក្តីេគរពជូន 

សេម្តច ឬឯកឧត្តម នយករដ្ឋម្រន្តីេដើមបសំុីហតថេលខដ៏ខពង់ខពស់ 

្របធនគណៈកមម ធិករ (ឬងរ, នៈរបស់មច ស់សំេណើ ) 

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

 

េឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧៣  



(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

អនុ្រកឹតយ 

ស្តពី ី

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

ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ ស្តីពីករែតង ំង
ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

- ............................................................................................................... 

- ែផ្អក មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង( មីុ) ឬេយងេទេលើត្រមូវករចំបច់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

សេ្រមច 

 

ម្រ ១ : ែតង ំងេ ក................................ភរកិចចបចចុបបនន....................ជ្របធននយក ្ឋ ន.............. 

 ្រកសួង.....................................ឬជអគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ ន......................................... 

 ្រកសួង.....................................ឬជអគគ ធិកររងៃនអគគ ធិករ ្ឋ ន............................................ 

ម្រ ២ : បទបបញញត្តិទំង យ ែដលមនខ្លឹម រផទុយនឹងអនុ្រកឹតយេនះ្រតូវទុកជនិ កណ៏។ 

ម្រ ៣ : រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង... ( មីុ).... រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
រដ្ឋេលខធិករៃនរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ រដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋេលខធិករ្រគប់្រកសួង   និង ថ ប័ន
ទំងអស់ែដលពក់ព័នធ និង មីុជន ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តអនុ្រកឹតយេនះ មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន។ 

ម្រ ... : អនុ្រកឹតយេនះចូលជធរមនបញញត្តិ ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

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

                           នយករដ្ឋម្រន្តី 
                                       ............................................... 

                   

          េឈម ះ 

 
 

 
          

 ចម្លងជូនៈ 

- ខុទទកល័យ្រពះម ក ្រត 
- ខុទទកល័យ្រពះបរម ជ ងំ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- ខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី  
- អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជរ ្ឋ ភិបល 

- ដូចម្រ  ៣ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ 

េលខៈ ................................... 

េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពី 
ករែតង ំង ករេផទរ ករតេម្លើង ឬ
ករផ្ល ស់ប្តូរ..... ម្រន្តី ជករថន ក់

ំងពី្របធននយក ្ឋ ន 

បនយកេសចក្តីេគរពជូន 

សេម្តច ឬឯកឧត្តម នយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................................... 

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

េឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧៤  



(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

អនុ្រកឹតយ 

ស្តពី ី

ករបេងកើត.......................គណៈកមមករ ឬ..........................្រកុមករងរ 

 ឬករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស.់.......................្រកសងួ ថ ប័ន....................................... 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ ស្តីពីករែតង ំង
ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

- ែផ្អកេលើករងរចំបច់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ឬ................................ 

សេ្រមច 

 

ម្រ ១ :   បេងកើតគណៈកមមករ....................................ឬ ជញ ធរ......................្រកមុករងរ...................... 

 អងគភព...................................ឬកំណត់អំពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់្រកសួង............... 

 ថ ប័ន........................................................................ 

ម្រ ២ :  គណៈកមមករេនះមនសមសភពដូចតេទៈ 

  េ ក ឬឯកឧត្តម ............................................. ជ្របធន 

  េ ក្រសី ឬេ កជំទវ..................................... ជអនុ្របធន 

  ......................................................................... ជសមជិក (ឬេលខធិករ ឬអគគេលខធិករ) 

  ......................................................................... ជសមជិក .................................... 

ម្រ ៣ :  គណៈកមមករ.......................ឬ........................មនេបសកកមម និងភរកិចចដូចតេទៈ 

  ១. េបសកកមមៈ 

     -  .................................................. 

     -  .................................................. 

  ២. ភរកិចចៈ េដើមបីសេ្រមចនូវេបសកកមមខងេលើ គណៈកមមករ..............ឬ...............េនះ្រតូវមន   ភរកិចច
ដូចតេទៈ 

     -  .................................................. 

     -  ..................................................។ល។ 

 

ម្រ ៤ : រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ រដ្ឋម្រន្តី ឬ្របធន ថ ប័ន
្រគប់្រកសួង និង ថ ប័នពក់ព័នធ..........ឬ្រគប់េខត្ត-្រកុង ទំង ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី 
ែដលមនេឈម ះែចងកនុងម្រ  ២  ្រតូវអនុវត្តឲយបនសេ្រមចនូវអនុ្រកឹតយេនះ មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន។ 

       
 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េលខៈ ................................... 

េសចក្តី្រពង 
អន្រក/បក 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧៥  



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

                              នយករដ្ឋម្រន្តី 
                                              ............................................... 

                   

          េឈម ះ 
       កែន្លងទទួលៈ 

- ខុទទកល័យ្រពះម ក ្រត 
- ខុទទកល័យ្រពះបរម ជ ងំ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- ខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី  
- អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជរ ្ឋ ភិបល 

- ដូចម្រ  ៤ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 

 កំណត់សំគល់ៈ 
១. កនុងករណីែដល មីុ្រកសួងបនេសនើសំុៈ 

ក. មច ស់េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ្រតូវមនហតថេលខអមៈ ហតថេលខអមេនះ្រតូវសរេសរេនែផនកខងេធ្វងទំព័រ
ទនទឹមបនទ ត់កលបរេិចឆទេនខង ្ត ំ េ យ ក់ថៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខ. កនុងមូលបទ្រតូវេយង្រពះ ជ្រកម ស្តីពីករបេងកើត្រកសួង ................ មច ស់សំេណើ  និងេយងសំេណើ របស់
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង...............មច ស់សំេណើ .....................។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

បនយកេសចក្តីេគរពជូន 

សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី សូមហតថេលខ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................................... 

...................ហតថេលខ...................... 

 
 
 

េឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧៦  



(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

អនុ្រកឹតយ 

ស្តពី ី

ករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត្តេទរបស្់រកសងួ...................ឬរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន........................ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៨ ស្តីពីករែតង ំង
ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ................ចុះៃថងទី........ែខ.........ឆន ំ............ ែដល្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពីករ
បេងកើត្រកសួង......................................................................................... 

- ែផ្អក មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................................................... 

- ែផ្អក មមតិឯកភពៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី នសម័យ្របជំុេពញអងគៃថងទី........ែខ.........ឆន ំ......... 

សេ្រមច 

ជំពូកទី ១ 

បទបបញញត្តទូិេទ 

 

ម្រ ១ :  អនុ្រកឹតយេនះកំណត់នូវេបសកកមម ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួង...........................និង មុខ
ងរភរកិចចរបស់អងគភពននេ្រកមឧឱ ទ ៃន្រកសួងេនះ។ 

ម្រ ២ :  ................................................................................................................................... 

ជំពូកទី ២ 

េបសកកមម និងរចនសមព័នធ 
ម្រ ៣ :  ្រកសួង..............................................មនេបសកកមម និងភរកិចចដូចតេទៈ 

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

ម្រ ៤ :  កនុងករបំេពញនូវេបសកកមម   ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ឲយខងេលើ  ្រកសួងបនេរៀបចំ រចនសមព័នធ
សថិតេ្រកមពយបលភពដូចខងេ្រកមៈ 

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

ម្រ ៥ :  ...................................................................................................................................... 

 

ម្រ .. :  ...........................................................។ល។........................................................................... 

ជំពូកទី ៣ 

តួនទីភរកចិចរបសអ់ងគភពនីមួយៗ 

ម្រ .. : អគគនយក ្ឋ ន...................មននយក ្ឋ នចំណុះ.................ដឹកនំេ យអគគនយក១របូ និងអមេ យ
អគគនយករង...........................ជជំនួយករ មភពចំបច់។ 

ម្រ .. :  អគគនយក ្ឋ េនះ មនភរកិចចដូចតេទៈ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ 

េលខៈ ................................... 

េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពី 
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់

្រកសួង..................ឬ 
រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន....................... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧៧  



  -  .................................................. 

ម្រ .. :  ែចងអំពីតួនទីភរកិចច រមួរបស់អគគនយក ្ឋ ននីមួយៗ ឬអគគ ធិករ ្ឋ ននីមួយៗ 

ម្រ .. :   េហើយជបន្តបនទ ប់ យលំអិតពីតួនទីភរកិចចរបស់នយក ្ឋ ននីមួយៗែដល្រកសួងបនកំណត់ឲយ ។ កនុង
ករែចងពីភរកិចចមួយ្រតូវគូស ”សហសញញ” រចួចុះបនទ ត់ ។ ចប់ភរកិចចនយក ្ឋ ន១្រតូវចប់េផ្តើមេរៀប ប់
ពីភរកិចចរបស់នយក ្ឋ នថមី១េទៀតេធ្វើយ៉ងេនះ........................ រហូតដល់អគគនយក ្ឋ ន អគគ ធិករ ្ឋ ន 
និងនយក ្ឋ នចំណុះ។ 

ជំពូកទី ............. 

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

ជំពូកទី ............. 

អវ នបបញញតិ្ត 
ម្រ .. :  ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួងេនរដ្ឋបលក ្ត លចប់ពីថន ក់េ្រកមនយក ្ឋ នចុះ និងមនទីរ

្រតូវកំណត់េ យ្របកសរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង មីុ។ (ម្រ ស្តង់ រ) 

ជំពូកទី ............. 

អងគភព្រតួតពិនិតយហរិញញវតថុ 
ម្រ .. :  អងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ម

លកខខណ្ឌ ៃនបទបញជ កំណត់េនកនុងអនុ្រកឹតយេលខ ៨១ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១៦ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ១៩៩៥ ស្តីពី
ករបេងកើត ថ ប័ន្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុេលើករចំ យថវកិកនុងប ្ត ្រកសួង។ (ម្រ ស្តង់ រ) 

ម្រ .. :   បទបបញញត្តិទំង យ ែដលមនខ្លឹម រផទុយនឹងអនុ្រកឹតយេនះ្រតូវទុកជនិ កណ៏។ 

ម្រ ៣ :  រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង... ( មីុ).. រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
រដ្ឋេលខធិករ ៃនរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ រដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋេលខធិករ ្រគប់្រកសួង         
រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន និង ថ ប័នទំងអស់ែដលពក់ព័នធ ្រតូវអនុ្រកឹតយេនះ មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន។ 

ម្រ .. :  អនុ្រកឹតយេនះចូលជធរមនបញញត្តិ ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

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

                           នយករដ្ឋម្រន្តី 
                                       ............................................... 

                   

          េឈម ះ 

 
 
 
 
 
 

 

           ចម្លងជូនៈ 

- ខុទទកល័យ្រពះម ក ្រត 
- ខុទទកល័យ្រពះបរម ជ ងំ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- ខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី  
- អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជរ ្ឋ ភិបល 

- ដូចម្រ  ៤ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 

បនយកេសចក្តីេគរពជូន 

សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី សូមហតថេលខ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................................... 

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

 
 

េឈម ះ 

 កំណត់សំគល់ៈ ្រតូវភជ ប់មកជមួយេសចក្តី្រពងគំនូស អងគករ
េលខផង។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៧៨  



២.៤ េសចក្តីស្រមច 

២.៤.១. េសចក្តីេផ្តើម 

េសចក្តីសេ្រមច ជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិែដលេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង ថ ប័ន ជធនី
េខត្ត និងអងគភពែដលមននីតិសមបទ កនុងេគលេ  កំណត់បញជ  បេងកើត កនុងលកខណៈបទបបញញត្តិទូេទ និង
បទបបញញត្តិឯកត្តភូតែដលបេ្រមើករ្រគប់្រគងករងរសងគម និង ថ ប័ន អងគភពចំណុះ ។ េសចក្តីសេ្រមច ច
េធ្វើេទបនេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នចបប់ ឬបទបបញញត្តិ ែដល្របគល់ឲយ ជញ ធររដ្ឋបលមួយចំនួននូវសិទធិ
អំ ចកនុងករសេ្រមចកិចចករអ្វីមួយជកំណត់។  

ឧទហរណ៏ៈ ្រពះ ជ្រកឹតយែចងអំពីលកខន្តិកៈៃនអងគភពមួយ ។ កនុងលកខន្តិកៈេនះ ចមនម្រ មួយ
ចំនួនែចងអំពីសិទធិអំ ចរបស់្របធនអងគភពេនះ កនុងករែតង ំងម្រន្តី ជករកនុងករ សេ្រមចេលើករងរ
េផ ងៗេទៀត ។ ្របធនអងគភព មនសិទធិអំ ចេចញេសចក្តីសេ្រមចេនេលើកិចចករមួយចំនួនែដលអតថបទ
បនែចង ជួនកល្របធនអងគភពេ្របើសិទធិអំ ចែដល្របគល់ឲយែតមន ក់ឯង ជួនកលមុននឹងេចញេសចក្តី
សេ្រមច ្របធនអងគភព្រតូវសួរេយបល់ថន ក់េលើជមុន ជួនកល្របធនអងគភព្រតូវបញជូ នេសចក្តីសេ្រមច
េទសំុករអនុម័តយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី ែដលជ ពយបល។ 

ដូេចនះេសចក្តីសេ្រមច ជលិខិតមនលកខណៈចបប់ែដលេចញេ យ ជញ ធររដ្ឋបល មួយ កនុង្រកប
ខណ្ឌ ៃនចបប់ និងបទបបញញត្តិែដលបន្របគល់សមតថកិចចជូន។ 

ជទូេទេគ ចេចញេសចក្តីសេ្រមចេលើកិចចករអ្វីមួយបន ែតកនុងករណីែដលមនលិខិតបទ ្ឋ នពក់
ព័នធនឹងកិចចករេនះ ផ្តល់នីតិសមបទជូនដល់ម្រន្តីែដលជអនកេចញេសចក្តីសេ្រមច។ 

្រកសួង ថ ប័ន្រតូវេចញេសចក្តីសេ្រមចចំេពះកិចចករែដលមន រៈសំខន់តិចតួច ។ េបើកិចចករ
ែដលមន រៈសំខន់ជង េគេចញ្របកសរបស់្រកសួងវញិ។ 

២.៤.២. េតើសមតថកិចចថន ក់ ែដល្រតូវេចញេសចក្តីសេ្រមច? 

េសចក្តីសេ្រមចេចញេ យៈ 

- ជរ ្ឋ ភិបល 

- ្របធន ថ ប័ន ្រកសួង 

- គណៈកមម ធិករ្រគប់ថន ក់ ប់ទំង អងគករចត់ ំង សងគមសីុវលិផងែដរ 

- ្របធនអងគភពថន ក់ក ្ត ល 

- ្របធនអងគភពថន ក់មនទីរជំុវញិេខត្ត ្រកុង 

- ្របធនអងគភពរដ្ឋបល ធរណៈថន ក់្រសុក (េលើកែលងែត ជញ ធរែដនដីថន ក់្រសុក) 

២.៤.៣. វ ិ លភពគតិយុត្តិ 
េសចក្តីសេ្រមចជអតថបទគតិយុត្តិមួយមនលកខណៈទ្រមង់ និងខ្លឹម រ្រប ក់្របែហលនឹងអនុ្រកឹតយ

ែដរ ែតមនវ ិ លភពគតិយុត្តិទបជងអនុ្រកឹតយ។ 

េសចក្តីសេ្រមចែដលេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល និង្របធន ថ ប័ន ្រកសួង ៃន ជរ ្ឋ ភិបលគឺមន
នុភពមិនអចិៃ្រន្តយ៏េទ េពលគឺស្រមប់កិចចករសេ្រមចែណនំអនុវត្ត ឬែតង ំងលកខណៈបេ ្ត ះ សនន

េនះគឺសុពលភពៃនករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ និងបញច ប់េ យបំេពញកិចចករ មួយេនះ្រតូវបនបញច ប់
េ យេគមិនបច់េចញលិខិតបទ ្ឋ ន េឡើយ។ បុ៉ែន្តេសចក្តីសេ្រមចែដលេចញេ យ្របធនអងគភពថន ក់

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៧៩  



ក ្ត ល េ យគណៈកមម ធិករជតិ អងគករចត់ ំងសងគម សីុវលិ េ យ្របធនមនទីរជំនញជំុវញិ ជធនី
េខត្ត ឬថន ក់្រសុកេនះមន នុភព និងសុពលភពជអចិៃ្រន្តយ៏ េ្រពះ ចអស់្របសិទធភពលុះ្រ ែត
មនករលប់េចលេ យលិខិតបទ ្ឋ នថន ក់េលើ ឬេ យេសចក្តីសេ្រមចេនះវញិ។ 

េដើមបីេជៀស ងករ ងំសទះ ឬបតុភពអសកមមេនេពលែដលចបប់ ្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ មិន ច
េ ះ្រ យបនភ្ល មៗ ទន់េពលេវ េនះ ្រកសួង ថ ប័ន្រគប់ជន់ថន ក់ និង ជធនី េខត្ត ច ក់េចញ
ឲយេ្របើ្របស់នូវលិខិតបទ ្ឋ នជចបប់ មន នុភពគតិយុត្តិ្រប ក់្របែហលនឹងេសចក្តីសេ្រមច ឬ ចរ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដរ ។ លិខិតទំងេនះមនជ ទិ៍ៈ 

- ្របកស េសចក្តីសេ្រមច និង ចរ របស់្រកសួង ថ ប័ន 

- េសចក្តីសេ្រមច ដីក ចរ របស់ ជធនី េខត្ត  

២.៤.៤. ខ្លឹម រ 

- ខ្លឹម រៃនេសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលភគេ្រចើនបន្រគបដណ្ត ប់េលើប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន
រដ្ឋចំណុះ ជរ ្ឋ ភិបល េហើយេ្របើចំេពះអ្វីែដលមនវ ិ លភពចេង្អ តមិនទូ យ និងមន 
លកខណៈមិនេសថរយូរអែង្វង។ 

- ខ្លឹម រៃនេសចក្តីសេ្រមច ឬលិខិតបទ ្ឋ នដៃទេទៀតរបស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលើកេឡើងនូវ
ល់បញ្ហ ែដល្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ ទីស្តីករគណៈ

រដ្ឋម្រន្តីកនុង្រកបខណ្ឌ  ជេសនធិកររបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន ជរ ្ឋ ភិបល។ 

- ខ្លឹម រៃន្របកស និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋសថិតេនេ្រកមចំណុះ ជរ ្ឋ ភិបល
ែចងពីបញ្ហ ចបប់ សថិតកនុងករ្រគប់្រគងៃនែផនកវស័ិយជំនញរបស់ខ្លួន។ 

- ខ្លឹម រៃនេសចក្តីសេ្រមច ឬដីករបស់ ជញ ធរែដនដី ជធនី េខត្ត េលើកេឡើងនូវ ល់បញ្ហ    
េសដ្ឋកិចច វបបធម៌ សងគមកិចច មមូល ្ឋ នកនុង្រកបខណ្ឌ ជំុវញិអំ ចថន ក់ក ្ត លែដលបន
្របគល់ឲយកនុងរង្វង់សមតថកិចចរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តជរមួ ប ្ត ខ្លឹម រទំងអស់េនះ មិន្រតូវែចងេឡើងេធ្វើ
ឲយផទុយពីខ្លឹម រៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិរបស់ថន ក់េលើេឡើយ។ 

សរបុេសចក្តីមក លិខិតបទ ្ឋ នមនលកខណៈចបប់របស់្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋ ជញ ធរែដនដី ជធនី
េខត្ត មិន្រតូវែចងេឡើងេធ្វើឲយផទុយពីរដ្ឋធមមនុញញ ឬចបប់ និងប ្ត លលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិសថិតេនជធរមន
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋេឡើយ។ 

២.៤.៥. ែបបបទៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច 

កនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេគពំុជួបករលំបកេទ ពីេ្រពះជទូេទេគេចញេសចក្តីសេ្រមចចំេពះែត   
កិចចករងយៗ និងចបស់ ស់។ 

ក. ករេធ្វើេសចក្តី្រពង 

ករេរៀបេរៀងេសចក្តី្រពងៃនេសចក្តីសេ្រមចពំុសូវជួប្របទះនូវបញ្ហ សមុគ ម ញេទ។ ផទុយេទវញិ្របសិន 
េបើជួបករលំបកេគ្រតូវេមើលេសចក្តីែណនំេដលមនែចងកនុងែបបបទស្តីពីករេធ្វើដីក។ 

េគ្រតូវបញជូ នេសចក្តី្រពងៃនេសចក្តីសេ្រមចជូនម្រន្តីែដលមនសមតថកិចចពិនិតយ និងសេ្រមច ។ េ្រកយ
េពលែដលេសចក្តី្រពង្រតូវបនពិនិតយ និងយល់្រពមរចួេហើយេគ្រតូវចត់ែចង យកំុពយូទ័រ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨០  



កនុងករណីខ្លះ េគ្រតូវយកេសចក្តីសេ្រមចែដលបន យកំុពយូទ័ររចួេហើយេទឆ្លងអងគករចត់ ំងេនកនុង
អងគភព ថ ប័ន (េបើមន) ឬអភិបល្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុេន្រកសួង ចំេពះបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងថវកិ។ 

ខ. កិចចករបញច ប់ 

េ្រកយពីទទួលបនករឯកភពពីសមតថកិចចពក់ព័នធរចួមក េគ្រតូវយកេសចក្តីសេ្រមចេសនើសំុចុះ      
ហតថេលខ ។ កនុងករណីខ្លះេគ្រតូវបញជូ នេសចក្តីសេ្រមចេទសំុករអនុម័តយល់្រពមពី្រកសួង ពយបល  
េទៀត។ 

េសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនែចកជូនគមយជន (កែន្លងទទួល) ែដលមនែចងេនជយខងេធ្វង និងខង
េ្រកមៃនឯក រ។ 

លំ ប់ៃនករក ងេសចក្តីសេ្រមច អងគភព ថ ប័នពក់ព័នធ 
ករេផ្តើមគំនិត - ្របធនមនទីរ ្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

ឃំុ សងក ត់ 

- សហករផីទ ល់ 

- ករយិល័យជំនញ 

ករេរៀបចំេធ្វើ - ករយិល័យជំនញ 

- អងគករចត់ ំងពិេ្រគះេយបល់ (េបើមន) 

ករចុះហតថេលខ - ្របធនមនទីរ ្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
ឃំុ សងក ត់ 

ករបញច ប់ - ករយិល័យជំនញ 

- ករយិល័យរេបៀប 

- ្រកសួង ពយបល (េបើសិនជចំបច់) 

- កែន្លងទទួល 

 

២.៤.៦. ទ្រមង់ៃនេសចក្តីសេ្រមច 

េសចក្តីសេ្រមចមនទ្រមង់្រប ក់្របែហលនឹងអនុ្រកឹតយែដរគឺមន៤ែផនកដូចគន  ែតមន នុភព    
គតិយុត្តិទបជង េ យមនលំនំេដើម មូលបទ ខ្លឹម រ និងរបូមន្តបញច ប់ ខុសគន ែតកនុងខ្លឹម រៃនេសចក្តី
សេ្រមចេគេ្របើ្របករ១ ្របករ២ ជំនួសម្រ កនុងអនុ្រកឹតយ ស្រមប់កំណត់នូវសមសភព េបសកកមម តួនទី
ភរកិចច សិទធិអំ ចរបស់បុគគល ឬ្រកុម និងអងគភពពក់ព័នធ។ 

១. លំនំេដើម 

- េនែប៉កខងេលើ និងចំក ្ត លលិខិតមនសញញ ជតិ (្រពះ ជសង្ហ រ) 

- េឈម ះ្របេទស (េ្រកមសញញ ជតិ) 

- បវចន (េ្រកមេឈម ះ្របេទស) 

- េនែប៉កខងេធ្វងទំព័រ ទនឹទមនឹងបវចន្រតូវសរេសរេឈម ះ ថ ប័នមច ស់េសចក្តីសេ្រមច (្របភព) 
េហើយសិថតេនខងេ្រកមេឈម ះេនះសរេសរេលខ............. 

- បនទ ប់ពីបវចនេនចំក ្ត លទំព័រសរេសរ េសចក្តីសេ្រមច ស្តីពី កមមវតថុ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨១  



- េនពីេ្រកមកមមវតថុ ៃលចំក ្ត លទំព័រសរេសរ ជរ ្ឋ ភិបល 

ឧទហរណ៏ៈ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េលខៈ.......................... 

េសចក្តីសេ្រមច 

ស្តពីី 
.................................................. 

ជរ ្ឋ ភិបល 
២. មូលបទ ឬករចុះឯក រេយង 

កនុងបញជ ីឯក រេយងរមួមនៈ រដ្ឋធមមនុញញ អតថបទស្តីពីករបេងកើត និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកសួង ថ ប័ន 
អងគភព អតថបទស្តីពីករែតង ំងម្រន្តីជអនកេចញេសចក្តីសេ្រមច អតថបទផ្តល់នីតិសមបទ អតថបទែដល្រតូវ
អនុវត្ត េសចក្តីសេ្រមចែដល្រតូវបនែកស្រមួល ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអងគករចត់ ំង ឬ ថ ប័ន     
ឯក ររដ្ឋបល ឬតុ ករ គំនិតេផ្តើមរបស់ មីុជន ករពិនិតយេហតុករណ៏ ្របភពៃនសំេណើ  និងអតថបទ
ពក់ព័នធនន។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

- រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ 

- ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤/ ចុះៃថងទី ២០ ែខកកក  ឆន ំ ១៩៩៤ 

- េសចក្តីសេ្រមច ឬ្របកសេផ ងៗ ែដលពក់ព័នធនឹងបញ្ហ  ឬខ្លឹម រ 

- ................................................................................................................... 

- េយងចុងេ្រកយគឺៈ េយង មសំេណើ របស់.................ឬ មត្រមូវករចំបច់ៃនករងរ 

របូមន្តៃនករសេ្រមច 

េនខងេ្រកមបញជ ីឯក រេយងអនកែតងេសចក្តី្រតូវចុះរបូមន្តៃនករសេ្រមច។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

សេ្រមច 

្រតូវសរេសរពកយ សេ្រមច េនចំក ្ត លទំព័រជអក រធំបន្តិច។ 

៣. អតថបទ ឬខ្លឹម រ 

កនុងករេរៀបេរៀងអតថបទៃនេសចក្តីសេ្រមច្រតូវយកចិត្តទុក ក់អនុវត្ត មករែណនំដូចខងេ្រកមៈ 

- អតថបទៃនេសចក្តីសេ្រមច្រតូវែបងែចកជ្របករ (មិនេ្របើម្រ េទ) 

- ្រតូវចុះេលខ្របករ 

- ្រតូវេធ្វើគេ្រមង ឲយបនចបស់ ស់ េបើអតថបទមនខ្លឹម រែវង 

- ្រតូវបញជ ក់ចំណុចែដល្រតូវបនែកស្រមួលចំេពះេសចក្តីសេ្រមចមុន 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨២ 



- កនុង្របករចុងេ្រកយៃនេសចក្តីសេ្រមច ្រតូវបញជ ក់អំពី ្រកសួង ថ ប័ន ជញ ធរែដលពក់ព័នធ
ែដល្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ។ 

េបើសិន ជញ ធរែតមួយទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេគសរេសរថៈ 

្របករ.........: X ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ។  

េបើសិនមនម្រន្តីេ្រចើននក់ ្រតូវបនចត់ ំងឲយអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេគសរេសរថៈ 

្របករ.........: X Y ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ មមុខករេរៀងៗខ្លួន។ 

- ចចត់ ំងឲយអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចបន ចំេពះែតម្រន្តីែដលសិថតេ្រកមឱ ទផទ ល់ៃន្របធន 
ថ ប័ន អងគភព ែដលជអនកេចញេសចក្តីសេ្រមច ។ បុ៉ែន្តកនុងករណីខ្លះ េសចក្តីសេ្រមច្រតូវបន

អនុវត្តេ យភន ក់ងរេផ ងបន បុ៉ែន្តលុះ្រ ែតអនកេចញេសចក្តីសេ្រមចបនេសនើសំុ និងមនករ
យល់្រពមពី ពយបលៃនភន ក់ងរេនះ ។ កនុងន័យេនះេគ្រតូវចុះលិខិតែដលែចងពីករយល់
្រពមខងេលើកនុងបញជ ីឯក រេយង។ 

៤. របូមន្តបញច ប់ 

ក. ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទៈ 

េ្រកយេពលែដលេសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនចុះហតថេលខរចួេហើយ ករយិល័យរេបៀប ្រតូវចុះកល
បរេិចឆទ និងចុះេលខ ។ េគ្រតូវចុះេឈម ះទីកែន្លង ែដល ជញ ធរជអនកេចញេសចក្តីសេ្រមច ំងេន។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

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

េបើ្របធន ថ ប័ន អងគភពជអនកចុះហតថេលខ េគពំុចំបច់សរេសរមុខងរេទៀតេទ គឺេគ្រតូវចុះ      
ហតថេលខ និងេបះ្រ ែតម្តង។ 

ខ. គមយជន (កែន្លងទទួល) 

េគសរេសរបញជ ីគមយជនេនខងេ្រកមខងេធ្វង ។ េសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនេផញើជូន ថ ប័ន អងគភព ដូច
ខងេ្រកមៈ 

- អងគករចត់ ំងែដលទទួលបនទុក្រតួតពិនិតយ េសចក្តីស្រមច (េបើមន) 

- ្រកសួង ថ ប័ននន ែដលមនសមតថកិចច្រគបដណ្ត ប់េលើកិចចករែដលែចងកនុងេសចក្តីសេ្រមច 

- ជញ ធរែដលទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមច 

- មនទីរ អងគភពែដល្រតូវជូន្រជបជព័ត៌មន 

- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
កែន្លងទទួលៈ          

- ................................ 

- ................................ 

- ................................ 

 

- ដូច្របករចុងេ្រកយ 

- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨៣  



គ. របូមន្តៃនករយល់្រពមៈ 

្របសិនេបើអតថបទផ្តល់នីតិសមបទបនែចងថ េសចក្តីសេ្រមច្រតូវេផញើជូន្រកសួង ពយបល េដើមបី
អនុម័តយល់្រពម អនកែតងេសចក្តី្រតូវសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

                  េលខៈ....................... 

           បនេឃើញ និងយល់្រពម 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី...................... 

     រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង.......................... 

 

ឃ. របូមន្តៃនករចម្លងៈ 

កនុងករណីែដល្រតូវចម្លងេសចក្តីសេ្រមចេគ្រតូវេ្របើរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

 

បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់េដើម 

....................ៃថងទី...................... 

ត.ប អភិបលេខត្ត 
នយករដ្ឋបល 

    (ហតថេលខ) 

       
 

កំណត់សំគល់ៈ 

១. ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកី្ត របស់្រកសួងក្តី ឬ ជញ ធរែដនដី ជធនី េខត្ត ក្តី មិន
ចំបច់មនហតថេលខអមេទ។ 

២. េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលមននទីែចងពីករបេងកើត គណៈកមមករ អនុគណៈកមមករ ្រកុម
ករងរ ទីភន ក់ងរ ករអនុញញ តជេគលករណ៏ឲយេបើក្រកុមហុ៊ន ឬសមគម ។ល។ ឬលុបេចលទុកជ
េមឃភព ឬនិ ករណ៏នូវ ល់លិខិតបទ ្ឋ នទំង យ ែដលមន នុភពគតិយុត្តិេ្រកម ទប ឬេសមើ។ 

៣. េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ក់ែតងេឡើងេ យេយង មៈ 

- សំណូមពរចំបច់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

- ម រតីៃនអងគ្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
- សំេណើ របស់្របធន ថ ប័ន ឬ ជញ ធរ ឬ្រកុម្របឹក មួយ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

- ករបេងកើតគណៈកមមករអន្តរ្រកសួងស្រមប់ករពរ និង ងសង់ 

- នីតិវធីិកនុងករនំេចញេឈើមូល េឈើ រ េឈើែកៃចនេទបរេទស 

- សសរ េលខ ៣៩ ចុះៃថងទី ១៧ ០៧ ១៩៩៦ 

- សសរ េលខ ១០ ចុះៃថងទី ០៣ ០៣ ១៩៩៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨៤  



២.៤.៧. របូមន្តគំរ ូ  

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ...................... 

េលខៈ.......................... 

 

 

េសចក្តីសេ្រមច 

ស្តពីី 
.................................................. 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ..................... 

 
- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤/ ចុះៃថងទី ២០ ែខកកក  ឆន ំ ១៩៩៤ 

- ....................................................................................... 

- ....................................................................................... 

- មសំេណើ របស់............................................................. 

 

សេ្រមច 

្របករ១ : ................................................................................................................................... 

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

្របករ២ : ................................................................................................................................. 

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

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី.......ែខ...........ឆន ំ............. 

 

កែន្លងទទួលៈ 

- ................... 

- ................... 

- ................... 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨៥  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត..................... 

េលខៈ.......................... 

 
 

េសចក្តីសេ្រមច 

ស្តពីី 
.................................................. 

អភិបលេខត្ត 
 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ 

- បនេឃើញ 

- ....................................................................................... 

- ....................................................................................... 

- មសំេណើ របស់.............................................................។ 

 

សេ្រមច 

្របករ១ : ................................................................................................................................... 

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

្របករ២ : ................................................................................................................................. 

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

..........., ៃថងទី..........ែខ...........ឆន ំ............... 

កែន្លងទទួលៈ 

- ................... 

- ................... 

- ................... 

បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់េដើម 

.................ៃថងទី...................... 

ត.ប អភបិលេខត្ត 
នយករដ្ឋបល 

          (ហតថេលខ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨៦  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត..................... 

េលខៈ.......................... 

 

 

េសចក្តីសេ្រមច 

ស្តពីី 
.................................................. 

អភិបលេខត្ត 
 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ 

- បនេឃើញ 

- ....................................................................................... 

- ....................................................................................... 

- មសំេណើ របស់.............................................................។ 

 

សេ្រមច 

្របករ១ : ................................................................................................................................... 

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

្របករ២ : ................................................................................................................................. 

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

.............., ៃថងទី.........ែខ...........ឆន ំ.......... 

          
 
 

េលខៈ....................... 

                          បនេឃើញ និងយល់្រពម 

                 ............ ៃថងទី...................... 

                     រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
                                                             (ហតថេលខ) 

 
 

កែន្លងទទួលៈ 

- ................... 

- ................... 

- ................... 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៨៧  



(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 

េសចក្តសីេ្រមច 

ស្តពី ី

ករអនុញញ តឲយ................................ 

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

ជរ ្ឋ ភិបល 

 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ .................................................. 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ................................................................. 

- ................................................................................................................................. 

- ែផ្អកេលើសភពករណ៏ចំបច់ៃននេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករ ្ត រេខឿនេសដ្ឋកិចច 
 

សេ្រមច 

្របករ១  :  អនុញញតឲយប ្ត កសយនៃន្របេទសនន................................................................... ។ 

្របករ២ :  ករេ ះេហើរ្រតង់េឆព ះ្រតូវេគរព.......................................................................។ 

្របករ៣ :  ពក់ព័នធនឹងលកខខណ្ឌ ពណិជជកមម .............ករចុះចតរបស់យន្តេ ះ្រតូវ.............។ 

្របករ៤ :  រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករបរេទស 
រដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋេលខធិករ....... ថ ប័នពក់ព័នធ.........្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ មភរកិចច
េរៀងៗខ្លួន ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

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

                           នយករដ្ឋម្រន្តី 
                                       ............................................... 

កែន្លងទទួលៈ            េឈម ះ 
- ខុទទកល័យ្រពះម ក ្រត 
- ខុទទកល័យ្រពះបរម ជ ងំ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- ខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី  
- អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជរ ្ឋ ភិបល 

- ដូច្របករ ៤ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េលខៈ ........................ 

េសចក្តី្រពង 
សសរ 
ប.ក 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨៨  



(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េសចក្តសីេ្រមច 

ស្តពី ី

ករបេងកើត................................ 

(គណៈកមមករ.........្រកុម្របឹក ....្រកុមករងរ...... ជញ ធរ......) 

ជរ ្ឋ ភិបល 

 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ .................................................. 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ................................................................. 

- បនេឃើញ.................................................................................................................. 

- ែផ្អកេលើករងរចំបច់របស់....................................................................................... 

សេ្រមច 

្របករ១ :  បេងកើត..............្រកុមករងរ ឬ ជញ ធរ..............ឬគណៈកមមករ............ឬ្រកុម្របឹក .......។ល។  ស្រមប់
.................(េបសកកមមរបស់.............)ែដលមនសមសភពដូចតេទៈ 

  ១. ឯកឧត្តម........................... នៈ ...........................................ជ្របធន 

  ២. ឯកឧត្តម........................... នៈ ...........................................ជអនុ្របធន 

  ៣. េ កជំទវ....................... នៈ ..........................................ជអនុ្របធន 

  ៤. ឯកឧត្តម........................... នៈ ..........................................ជេលខធិករ ....(អចិៃ្រន្តយ៏) 

  ៥. ឯកឧត្តម........................... នៈ ...........................................ជសមជិក 

្របករ២ :  ្រកុមករងរ ឬ..........................................េនះមនេបសកកមមៈ 

 -...........................ែចងអំពីភរកិចចចំបងធំៗ................................. 
 -........................................................................................ 
្របករ៣ :  េដើមបីបំេពញនូវេបសកកមមខងេលើ ្រកុមករងរ ឬ..........មនសិទធិ និងភរកិចចដូចតេទៈ 

 -.............................អំពីសិទធិ................................................. 
 -........................... យលំអិត អំពីភរកិចច........................................................................... 
្របករ៤ :  សមជិកទំងអស់ៃន្រកុមករងរ ឬ.............េនះ្រតូវចូលរមួ្របជំុករងរ មេសចក្តីអេញជ ើញរបស់្របធន។ 

្របករ៥ :  រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រគប់្រកសួង និងរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន....... ថ ប័នែដលពក់
ព័នធ និង មីុជន ដូចមនែចងកនុង្របករ១ ្រតូវអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

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

កែន្លងទទួលៈ                                                                                                                  នយករដ្ឋម្រន្ត ី
- ខុទទកល័យ្រពះម ក ្រត                   ............................................... 
- ខុទទកល័យ្រពះបរម ជ ងំ       េឈម ះ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- ខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី  
- អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជរ ្ឋ ភិបល 

- ដូច្របករ ៥ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េលខៈ ................................... 

េសចក្តី្រពង 
សសរ 
ប.ក 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៨៩  



(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

េសចក្តសីេ្រមច 

ស្តពី ី

ករបេងកើត្រកមុករងរ្របឆងំ និងកំចត់...............ឬ្របយទុធនឹង................. 

ជរ ្ឋ ភិបល 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ .................................................. 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ................................................................. 

- បនេឃើញ.................................................................................................................. 

- េយងត្រមូវករចំបច់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល............................................................................ 

សេ្រមច 

្របករ១ :  បេងកើត្រកុមករងរ្របឆំង និងកំចត់............. ឬ្របយុទធនឹង................... ែដលមនសមសភពដូចតេទៈ 

  ១. ឯកឧត្តម........................... នៈ ...........................................ជ្របធន 

  ២. ឯកឧត្តម........................... នៈ ...........................................ជអនុ្របធន 

  ៣. េ កជំទវ....................... នៈ ..........................................ជអនុ្របធន 

  ៤. ឯកឧត្តម........................... នៈ .......................................... ជេលខធិករ ....(អចិៃ្រន្តយ៏) 

  ៥. ឯកឧត្តម........................... នៈ ...........................................ជសមជិក 

្របករ២ :  ្រកុមករងរ ឬ..........................................េនះមនេបសកកមមៈ 

 -..........................កំណត់ពីភរកិចចចំបងធំៗ................................. 
 -................................................................................................ 
្របករ៣ :  េដើមបីបំេពញនូវេបសកកមមខងេលើ ្រកុមករងរភរកិចចដូចតេទៈ 

 -............ែចងលំអិតអំពីភរកិចច ែដលពក់ព័នធនឹងេបសកកមមខងេលើ...................... 
 -................................................................................................ 
្របករ៤ :  កនុងករណីចំបច់ែដលត្រមវូឲយផ្ត ច់េចញឲយ្រជះ្រសឡះពីបទបបញញត្តិទំង យខងេដើមែដលមនវ ិ លភពគតិយុត្តិ

ទបជង ឬេសមើេនះ្របករេនះគួរែចងអំពីភពនិ ករណ៏ដូចតេទៈ ល់បទបបញញត្តិទំង យ ែដលមនខ្លឹម រ
ផទុយពីេសចក្តីសេ្រមចេនះ្រតូវទុកជនិ ករណ៏។ 

្របករ៥ :  រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រគប់្រកសួង និងរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន........... ថ ប័នែដលពក់ព័នធ  និង       

មីុជន ដូចមន យនមកនុង្របករ១ មនភរកិចចអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចេនះ មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន ចប់ពីៃថងចុះ  
ហតថេលខតេទ។ 

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

កែន្លងទទួលៈ                                                                                                                 នយករដ្ឋម្រន្ត ី
- ខុទទកល័យ្រពះម ក ្រត                   ............................................... 
- ខុទទកល័យ្រពះបរម ជ ងំ       េឈម ះ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- ខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី  
- អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជរ ្ឋ ភិបល 

- ដូច្របករ ៥ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
       

ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ 

េលខៈ .......................... 

គំររូបូមន្ត 
សសរ ប.ក ឬត.ត 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩០  



២.៥ ចរ និង ចរែណនំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

ចរ ជបទបបញញត្តិ ឬបទបញជ មួយែដលអងគភពថន ក់េលើបនេលើកេគលករណ៏ ឬវធិនករណ៏ ឬ
បក្រ យលិខិតបទ ្ឋ នអ្វីមួយេដើមបីជ្របេយជន៏ឲយអងគភពថន ក់េ្រកមអនុវត្ត។ 

ចរ ជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង ជញ ធរែដនដីថន ក់ ជធនី 
េខត្ត េដើមបីបេ្រមើឲយករែណនំអនុវត្តកនុងកិចចករសងគម ឬករងរជំនញ។ 

ចរែដលេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ឬ្រកសួងមនលកខណៈជបទបញជ េដើមបីពនយល់ែណនំលំអិត
អំពីករអនុវត្តន៏ ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស ឬេសចក្តីសេ្រមច។ 

ចរខ្លះេចញមនលកខណៈជអន្តរ្រកសួង ចរែដលេចញេ យ ជញ ធរ ជធនី េខត្ត េ្រចើន
បេ្រមើឲយេគលបំណងៃនករធនសុវតថិភពៃន្រពឹត្តិករណ៏មួយ ែដលនឹងេកើតមន មករេ្រគងទុកដូចករ
រក សុវតថិភពកនុងពិធីបុណយជតិ បុណយ្របៃពណី ឬ្រពឹត្តិករណ៏សំខន់ៗ មួយ។ 

ចរែណនំជអតថបទគតិយុត្តិមួយ្របេភទស្រមប់បញជ ឲយអនុវត្តនូវអតថបទចបប់ មួយឲយចំទិស
េ  និងខ្លឹម រែដលែចងកនុងអតថបទេនះ ឬមួយជបញជ ពីនយករដ្ឋម្រន្តី ក់ចុះឲយ្រកសួង ថ ប័ននន និង
ជធនី េខត្ត ឬអងគភពរដ្ឋឲយអនុវត្តបនសម្រសប មេគលមគ៌នេយបយ ឬករសេ្រមចរបស់         
ជរ ្ឋ ភិបលែដលបនេ្រគងទុក ឬេហតុករណ៏ែដលបនេកើតេឡើងេ យយថេហតុ ឬករណី្របធន    

សក្តិ។ 

ឧទហរណ៏ៈ ចរែណនំពី ជរ ្ឋ ភិបលបញជ ឲយ្រគប់្រកសួង និង ជធនី េខត្ត ្របរពធពិធីថ្វ យ
្រពះពរចំេពះទិ ខួបកំេណើ តៃន្រពះ ជអគគមេហសី មុនីនថ សីហនុ មរបូភព និងខឹ្លម រ ែណនំកនុង

ចរ មកលបរេិចឆទមួយមនកំណត់មុនៃថង ១៨ មិថុន ។ 

ឧទហរណ៏ៈ ្របធនសក្តិ េពលមនទឹកជំនន់ េ្រគះមហន្ត យធមមជតិេកើតេឡើងជយថេហតុ ខយល់
ពយុះ េភ្លើងេឆះៃ្រព រញជួ យដី...........។ល។ 

កនុងករណីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលមនវធិនករទប់ ក ត់ និងជួយសេ្រងគ ះដល់្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់ែដល
េហតុករណ៏បនេកើតេឡើង និងអំពវនវឲយ្របជជន ្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ទូទំង្របេទសចងសមព័នធ

មគគីភព ជួយគន េទវញិេទមកជអញញមញញភព មរយៈ ចរែណនំេនះែដរ។ 

ចរ ឬ ចរែណនំ មនទ្រមង់មិនដូច េសចក្តីសេ្រមច ឬអនុ្រកឹតយ េទ េ យគម នមូលបទ និង
េ្របើម្រ  ឬ្របករស្រមប់កំណត់ខ្លឹម រ ឬគំនិតនីមួយៗេនកនុងអតថបទេឡើយ។ 

២.៥.១ ទ្រមង់ៃន ចរ 

ក. លំនំេដើម 

- េនែប៉កខងេលើ និងចំក ្ត លៃនកបលលិខិត ច ក់្រពះ ជសង្ហ រ ឬសញញ របស់្រកសួង    
ថ ប័ន មីុ (េនរមីទំព័រខងេធ្វង) 

- េនខងេ្រកម ្រតូវ ក់េឈម ះ្របេទស និងបវចន 

- េនខងេធ្វងទនទឹមនឹងបវចន ្រតូវ ក់េឈម ះ ្រកសួង ថ ប័ន និងេនខងេ្រកម្រតូវចុះេលខ និង
អក រកត់សំគល់របស់ ចរេនះ 

- បនទ ប់មកេនខង ្ត ំែប៉កខងេលើ្រតូវ ក់ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩១  



- េនចំក ្ត ល្រតូវ ក់េឈម ះ ចរ និងចំណងេជើងៈ ចរ ស្តីពី.............េបើ ចរ េផញើជូន
្របធន្រកសួង ថ ប័ន គួរគបបីសរេសរៈ 

ចរ 

ស្តពីី 
..................................... 

េគរពជូន ឬជូន ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្ត,ី រដ្ឋេលខធិករ..................... 

ឯកឧត្តម អភិបល ជធនី េខត្ត  

 

េបើ ចរេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវ ក់សញញ ជតិេនចំក ្ត លទំព័រខងេលើេឈម ះ្របេទស 
(ែផនកៃន ចរគម នេគរមយងរ និងតំែណងៃនសមតថកិចចែដលេចញ ចរេទ)។ 

ទនទឹមេនះក៏មន ចរខ្លះ ច ក់កមមវតថុ េយង លិខិតភជ ប់ផងែដរ ដូចជចបប់ ឬអនុ្រកឹតយ ែដល
ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញ េហើយែផនករអនុវត្តពំុទន់បនទទួលនូវលទធផលល្អ្រគប់្រជុងេ្រជយ និងមន

ភព្រសពិច្រសពិលេនេឡើយ។ 

ខ. អតថបទ ឬខ្លឹម រ 

កនុងែផនកេនះ្រតូវសរេសរេសចក្តីេផ្តើមៃនមូលេហតុ ែដល្រតូវេចញ ចរ ។ ជបន្តបនទ ប់ខ្លឹម រៃន
ចរ េគសរេសរជ កយខណ្ឌ បញជ ក់ពីេគលបំណងគឺករកំណត់បញជ េទែផនកសមតថកិចចពក់ព័នធអនុវត្ត

េ យជេលខ ១-២-៣ ក៏បនខ្លឹម រេនះមនភពខុសគន ម្របេភទៃន ចរ។ 
េនកនុងអតថបទៃន ចរេគេ្រចើនដក្រសង់យកបញ្ហ មួយចំនួន ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងសម័យ

្របជំុករងររបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី ឬគណៈកមមករ ឬរបស់គណៈកមម ធិករ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

ខញុំមនកិត្តិយសសូមជ្រមបជូន................្រជបថ េនកនុងសម័យ្របជំុករងរមួយកលពីៃថងទី.............
គណៈរដ្ឋម្រន្តីបនេលើកយកបញ្ហ មួយចំនួន................................. 

បនទ ប់ពីកិចចពិភក មក មនវធិនករណ៏មួយចំនួនបន្រតូវអនុម័ត ។ េយង ម ម រតីៃនអងគពិភក
កន្លងមកវធិនករណ៏មួយចំនួននឹង្រតូវ ក់ឲយអនុវត្តេនះមនខ្លឹម រដូចតេទៈ ....................................  

ដូចេនះេនកនុងករសរេសរ ្រតូវេលើកេឡើងជេសចក្តីែណនំ ឬជមតិែណនំជបន្តបនទ ប់ និងមន 
លកខណៈជបទបញជ ។ 

គ. របូមន្តបញច ប់ 

- ទទួលបន ចរេនះ ្រគប់្រកសួង ទំងអស់ (ឬពក់ព័នធ) ្រតូវខិតខំអនុវត្ត មខ្លឹម រខងេលើឲយ
មន្របសិទធភព និងកនុង ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់។ 

- ជេគលករណ៏ ចរ្រតូវចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកសួង (ែដលជមច ស់ ចរ) ឬ ចចុះ
ហតថេលខេ យសហករសំីខន់ៗ មនសមតថកិចចែដល្រតូវេ្របើរបូមន្ត មបញជ  ឧទហរណ៏ៈ     
ត.ប រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................... ឬត.ប អគគនយក................. 

- របូមន្តបញច ប់ៃន ចរគឺមនកែន្លងេចញលិខិត កលបរេិចឆទ េគរមយងរ តំែណងអនកេចញ    
ចរ ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ ។ 

 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩២  



២.៥.២ ្របេភទៃន ចរ 

ចរែណនំៈ ជ ចរេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ឬ្រកសួង ស្រមប់ ចង្អុលបង្ហ ញ ពីករអនុវត្តន៏
ខ្លឹម រទូេទៃនបទបបញញត្តិមុនៗ។ 

ចរែណនំអនុវត្តន៏ៈ ជ ចរែដលេចញេ យ្រកសួង ស្រមប់ កំណត់អនុវត្តបែនថម េលើករងរ
មួយមនលកខណៈចបស់ ស់។ 

ចររមួៈ ជ ចរេចញេ យ្រកសួងេ្រចើនរមួគន  េដើមបីសហករអនុវត្ត ករងរសមតថកិចចេរៀង   
ខ្លួន ។ េ្រកពី ចរលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិេនមន្របេភទលិខិតេផ ងេទៀត ែដលមន នុភពជករ
បងគ ប់បញជ ផងែដរែតមនកំរតិទបជងេសចក្តីសេ្រមច ឬ ចរេនះគឺៈ 

 េសចក្តីជូនដំណឹងៈ ជឯក ររដ្ឋបលមនលកខណៈគតិយុត្តិេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង 
ឬ្រគឹះ ថ ន ធរណៈកនុងបំណង ផ្តល់ព័ត៌មន ែដលអងគភព និង ធរណៈជនឲយបន្រជប ឬបងគ ប់ដល់

ថ ប័នមនសមតថកិចចឲយអនុវត្ត ម។ 

េសចក្តីជូនដំណឹងរមួៈ េចញេ យ្រកសួង ឬ្រគឹះ ថ ន ធរណៈេ្រចើនែដលមនសមតថកិចច    
អនុវត្តករងររមួគន  េដើមប ី     ផ្តល់ព័ត៌មនដល់ ធរណៈជនឲយបន្រជប ឬបងគ ប់ដល់ ថ ប័នមនសមតថកិចច
ឲយអនុវត្ត ម។ 

េសចក្តីែណនំៈ ជឯក ររដ្ឋបលេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង េដើមបី ចង្អុលបង្ហ ញ និង
ពនយល់ អងគភពេ្រកមឱ ទឲយអនុវត្តេលើកិចចករអ្វីមួយ ឬេលើលិខិតបទ ្ឋ នែដលមនពីមុន។ 

េសចក្តីែណនំរមួៈ េចញេ យ្រកសួង ថ ប័នេ្រចើនែដលមនសមតថកិចចអនុវត្តករងររមួគន ។ 

េសចក្តីែណនំបែនថមៈ េចញេ យ្រកសួង ថ ប័នេដើមបី ែកលំអេលើេសចក្តីែណនំែដលមនពីមុន 

េសចក្តីែណនំអនុវត្តៈ េចញេ យ្រកសួង ថ ប័នេដើមបី ចង្អុលបង្ហ ញ ដល់អងគភពេ្រកមឱ ទ
ឲយអនុវត្តករងរ អ្វីមួយែដលមនលកខណៈចបស់ ស់។ 

េសចក្តីែណនំអនុវត្តបែនថមៈ េចញេ យ្រកសួង ថ ប័នេដើមបី ែកលំអ េលើលិខិតែដលមនពីមុន 
េហើយសងកត់ធងន់ឲយអនុវត្ត។ 

ែណនំករអនុវត្តៈ េចញេ យ ថ ប័ន សងគមសីុវលិ ស្រមប់ែណនំអនុវត្ត ករងរអ្វីមួយកនុង  
ឯក រមុន។ 

ែផនករែណនំៈ េចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបលស្រមប់ កំណត់គេ្រមងឲយអនុវត្ត អ្វីមួយចបស់ ស់
កនុងរយៈេពលមួយជកំណត់។ 

ែផនករែណនំអនុវត្តៈ េចញេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នស្រមប់ កំណត់គេ្រមងឲយអនុវត្ត ករងរអ្វី
មួយចបស់ ស់កនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ 

អតថបទែណនំៈ េចញេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បញជ ឲយអងគភពរដ្ឋបលេ្រកមឱ ទអនុវត្ត
កតព្វកិចច មួយចំនួន។ 

 េសចក្តីកំណត់ៈ េចញេ យ្រកសួង មនលកខណៈជបទបញជ  បញជ ក់េសចក្តីឲយកន់ែតចបស់
េដើមបីឲយអនកែដលពក់ព័នធេទនឹងខ្លឹម រ េគរព និងអនុវត្ត ម។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩៣  



 េសចក្តីកំណត់បេ ្ត ះ សននៈ េចញេ យ្របធន ថ ប័ន េដើមបីកំណត់តួនទី មុខងរ ភរកិចច 
ស្រមប់ដំេណើ ររបស់ ថ ប័នខ្លួនជបេ ្ត ះ សននកនុងកលៈេទសៈ ែដលមិនទន់មនលិខិត មួយពីថន ក់
េលើកំណត់ឲយ។ 

កំណត់ ចរៈ េចញេ យ្រកសួងមនលកខណៈជបទបញជ  ស្រមប់ ែណនំដល់អងគភព
េ្រកមឱ ទ និងសមតថកិចចពក់ព័នធសហករ និងអនុវត្ត។ 

កំណត់ជបេ ្ត ះ សននៈ មនន័យដូចេសចក្តីកំណត់ជបេ ្ត ះ សននែដរ ្រគន់ែតករេ្របើ
មករនិយមរបស់អនក ក់ ែតងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

កំណត់ែណនំៈ េចញេ យ្រកសួងមនលកខណៈជបទបបញញត្តិអនុវត្តចំេពះអងគភពេ្រកមឱ ទ 

លកខករណ៏កំណត់ៈ េចញេ យ្របមុខរដ្ឋ មនលកខណៈជបទបបញញត្តិកំណត់េគលករណ៏ និង
េគលនេយបយរបស់រដ្ឋ (កនុង ថ នភពបចចុបបននេនះមិន្រតូវបនេ្របើ្របស់េទ)។ 

បទកំណត់ៃផទកនុងៈេចញេ យ្រកសួងមនលកខណៈកំណត់នូវលកខខណ្ឌ ស្រមប់ឲយអនុវត្តករងរ
ៃផទកនុងអងគភព។ 

បទបញជ ៈជឯក ររដ្ឋបល ឬបញជ ផទ ល់មត់េចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួងមួយ ឬេ្រចើន
រមួគន មនលកខណៈជបទបបញញត្តិស្រមប់ករែណនំអនុវត្តលិខិតមុនៗ ឬែកលំអសភពករណ៏ មួយ។ 

បទបញជ កំណត់បេ ្ត ះ សននៈ េចញេ យ្រកសួងមនលកខណៈជបទបបញញត្តិ ឬស្រមប់
ែណនំអនុវត្តលិខិតមុនៗកនុងមួយរយៈកលរង់ចំលិខិតថមីមកជំនួស។ 

លិខិតបញជ ៈ េចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបលមនលកខណៈជបទបបញញត្តិអនុវត្តេទេលើេគលេ  ឬ
សកមមភពមួយចំនួនចបស់ ស់។ 

បទបញជ ៃផទកនុងៈ ជបទបបញញត្តិស្រមប់អនុវត្តៃផទកនុង របស់អងគភពមួយេដើមបីធនេរៀបចំ និងករ
្រប្រពឹត្តេទរបស់អងគភពេនះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩៤  



២.៥.៣.  របូមន្តគំរូ ចរ និង ចរែណនំ 
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ចរែណនំ 
ស្តពីី 

ករព្រងឹងសន្តិសខុ ស ្ត ប់ធន ប់ និងសវុតថិភព 

កនងុឪកសបុណយចូលឆន ្ំរបៃពណីជតិ 

 
 សថិតកនុងឱកសរង់ចំ របស់្របជពលរដ្ឋទូទំង្របេទស កនុងករេគរពពិធីបុណយ្របៃពណីជតិ្របចំ
ឆន ំ ឆន ំេនះក៏ដូចជឆន ំកន្លងមកែដរ ្របជជនេកមងចស់្របុស្រសី បនចូលរមួយ៉ងស្រ ក់ស្រ ំ្របកប 

េ យក្តីសបបយរកី យកនុងករេធ្វើបុណយ ឬករេលងកំ ន្តនូវែលបង្របជ្របិយនន មទំេនៀមទំ ប់។ 

 បុ៉ែន្ត............................................................................................................................................. 

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

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

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

......................................................................................................................................។ 
  
 ទទួលបន ចរេនះសូមម្រន្តី ជករ ភន ក់ងរមនសមតថកិចចទំងអស់្រគប់ ថ ប័ន អងគភព      
រមួទំង្របជពលរដ្ឋ្រតូវយកចិត្តទុក ក់បំេពញចូលរមួអនុវត្តឲយបនល្អ។ 

 
       េធ្វើេន..............ៃថង...........ែខ.............ឆន ំ............ 

            (េគរមយងរ-តំែណងអនកេចញ) 

                 ហតថេលខ និង្រ  

ចម្លងជូនៈ 

-.................... 

-.................... 

-.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ថ ប័ន................................ 
េលខៈ ........................សរណន 

គំរូ ចរែណនំ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩៥  
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                  ទីកែន្លង..............កលបរេិចឆទ............ 

 
 
 
 

ចរែណនំ 
ស្តពីី 

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

េគលបំណង......................................... 

ខ្លឹម រែណនំ....................................... 

 

១. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

២. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

៣. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

៤. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 

 ទទួលបនេសចក្តីែណនំេនះ ្រគប់្រកសួង រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន ថ ប័ន ឬអងគភពពក់ព័នធ្រតូវចត់
ំងអនុវត្ត មខ្លឹម រខងេលើ ឲយបនលទធផលល្អ្របេសើរ កនុង ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់។ 

                 

        រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................................... 

                   ហតថេលខ 

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

             េឈម ះ 

ចម្លងជូនៈ 

-.................... 

--................. 

-ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 

 
 
   

 
 
 
 
 

(សញញ ថ ប័ន LOGO) 

្រកសងួ................................ 
េលខៈ ....................សរណន 

េសចក្តី្រពង 
សរណន 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩៦  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
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ចរែណនំ 
ស្តពីី 

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

េគលបំណង......................................... 

ខ្លឹម រែណនំ....................................... 

 

១. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

២. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

៣. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

៤. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

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

                  នយករដ្ឋម្រន្តី 
         .......................................... 

             េឈម ះ 

ចម្លងជូនៈ 

-.................... 

--................. 

-ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
េលខៈ ....................សរណន 

េសចក្តី្រពង 
សរណន 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩៧  



 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
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ចរ 

ស្តពីី 
........................................................... 

េគលបំណង......................................... 

ខ្លឹម រែណនំ....................................... 

 

១. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

២. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

៣. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

៤. ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

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

                                  ្របធន ថ ប័ន.................................. 

                                                                                             ឬអភិបលេខត្ត .............................. 

                              ឬត.ប.............ឬ ជ....................... 

                                                                                                       ងរសក្តិ អនកមនសិទធិចុះហតថេលខ........ 

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

             េឈម ះ 

ចម្លងជូនៈ 

-.................... 

--................... 

-ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសចក្តី្រពង 
សរ 

(សញញ ថ ប័ន LOGO) 

ទីស្តកីរ្រកសងួ........... 

េខត្ត ................. 
េលខៈ ...................សរ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩៨  



(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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      ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ......... 

 
 
 

ចរែណនំ 
ស្តពីី 

នីតិវិធៃីន........................................................... 

 
ជរ ្ឋ ភិបល 

េទះបីជចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី ែដល្របកសឲយេ្របើេ យ        

្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី២០ ែខកកក  ឆន ំ១៩៩៤ ចបប់ស្តីពីសហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដល្របកសឲយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ ០៦/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ៣០ ែខតុ  
ឆន ំ១៩៩៤ អនុ្រកឹតយេលខ ២០ អន្រក ចុះៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៩៧ ស្តីពីេគលករណ៏រមួៃននីតិវធីិ
្រគប់្រគងម្រន្តី ជករសីុវលិ ចរេលខ ០១ សរ ចុះៃថងទី២៤ ែខមក  ឆន ំ១៩៩៧ ស្តីពីេគលករណ៏េ្រជើស
េរ ើសឲយចូលកនុង្រកបខណ្ឌ រដ្ឋ និងេគលករណ៏េ្រជើសេរ ើសបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ៃន្រកសួង ថ ប័ននន 

ចរែណនំេលខ ០២ សរណន ចុះៃថងទី ១៥ ែខ មីន ឆន ំ ១៩៩៩ ស្តីពីករេ្រជើសេរ ើស និងែតង ំង និង
ែតង ំងម្រន្តី ជករសីុវលិ និងលិខិត បទ ្ឋ នេផ ងៗេទៀត ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញជបន្តបនទ ប់ 
េដើមបីេធ្វើឲយរដ្ឋបលរបស់រដ្ឋ មនលកខណៈអពយ្រកឹតយ តម្ល ភព និងអភិបលកិចចល្អ ក៏ ជរ ្ឋ ភិបលេនបន
សេងកតេឃើញថ ករអនុវត្តន៏របស់្រកសួង ថ ប័ន និង ជធនី េខត្ត មួយចំនួនកនុងករេ្រជើសេរ ើសឲយចូលកនុង
្រកបខណ្ឌ រដ្ឋ និងករែតង ំងម្រន្តី ជករសីុវលិ កនុង្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈេនែតមនបតុភពមិន
្រប្រកតី ែដលផទុយនឹងេគលករណ៏ និងនីតិវធីិែដលបនកំណត់ េហើយមិនទន់មនលកខណៈឯកភពគន េន 
េឡើយ។ 

េដើមបីព្រងឹងករអនុវត្តន៏ចបប់ លិខិតបទ ្ឋ ន និងលុបបំបត់ភពមិន្រប្រកតីខងេលើ ជរ ្ឋ ភិបល
សូមេធ្វើករែណនំបែនថមដូចខងេ្រកមៈ 

១. ករែតង ងំម្រន្តី ជករសីុវលិេន្រកសួង ថ ប័នៈ 

- ្រតូវបន្តអនុវត្តឲយបន្រតឹម្រតូវ មចំណុចទី២ ស្តីពីករែតង ំងមុខតំែណង ែដលកំណត់កនុង    
ចរែណនំេលខ ០២ សរណន ចុះៃថងទី ១៥ ែខមីន ឆន ំ ១៩៩៩ េពលគឺៈ 

ក. ករែតង ំងឲយកន់មុខតំែណង មួយ ៃនមុខងរ ធរណៈ របស់្រកសួង ថ ប័ន ជ 
េគលករណ៏្រតូវអនុវត្តចំេពះម្រន្តី ជករ្រកបខណ្ឌ ៃន្រកសួង ថ ប័នេនះ។ 

ខ. ករែតង ំង្រតូវែផ្អកេលើសំណូមពរ ភរកិចចជក់ែស្តង សញញ ប្រតជំនញ បទពិេ ធន៏ ករងរ
របស់ មីុជនឲយសម្រសបេទ មតួនទី ភរកិចច និងរចនសមព័នធរបស់្រកសួងនីមួយៗ។ 

គ. ករែតង ំងឲយកន់មុខតំែណង មួយកនុងមុខងរ ធរណៈ្រតូវអនុវត្តឲយបនសម្រសបេទ
មចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី ែដលមនែចងកនុង ម្រ ២៨ជំពូក

ទី៣ ស្តីពីសិទធិកនុងករែតង ំង។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
េលខៈ .............ស.រ.ណ.ន 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៩៩  



- ្រតូវេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ឲយបនឯកភពគន  េជៀស ង ច់ខតមិនឲយមនបតុភពេនកនុង
្រកសួង ថ ប័នរបស់ខ្លួនមុននឹងេលើកសំេណើ ែតង ំង ឬេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចជ ថ ពរ។  

- ល់លិខិតបទ ្ឋ នឯកត្តជនស្តីពីករែតង ំងម្រន្តី ជករសីុវលិដូចជ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ និង
្របកស្រតូវ ក់ឆ្លងជមុន េដើមបីេផទ ងផទ ត់ែផនករដ្ឋបល េ យរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ         

ធរណៈ និងែផនកថវកិេ យម្រន្តីហិរញញវតថុែដល្រតូវចុះទិ ្ឋ ករេរៀងៗខ្លួន។ 

- លិខិតបទ ្ឋ នឯកត្តជន ែដលគម នទិ ្ឋ ករ េនះ្រតូវទុកជនិ ករណ៏។ 

២. ករែតង ងំ្របធនមនទីរជំនញ ជធនី េខត្ត 
- ករផ្តួចេផ្តើមលិខិតែតង ំងេធ្វើេឡើងេ យ្រកសួង ថ ប័នជំនញ 

- ្រតូវេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ ឲយបនឯកភពគន កនុង្រកសួង ថ ប័ន េដើមបីកំណត់យកេបកខជនែដល
្រតូវែតង ំង។ 

- បនទ ប់មក្រតូវពិេ្រគះេយបល់េលើេបកខជនែដល្រតូវែតង ំងេនះ ជមួយអភិបល ជធនី េខត្ត
មីុ េហើយអភិបល ជធនី េខត្ត មីុេនះ្រតូវេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ឲយមនករឯកភពគន

កនុងជួរថន ក់ដឹកនំ ជធនី េខត្ត មុននឹងផ្តល់េយបល់េឆ្លើយតប។ 

- កុនងករណីមិនទន់មនករឯកភពរ ង្រកសួង ថ ប័ន មីុជមួយនឹង ជធនី េខត្តេនះ អភិបល
ជធនី េខត្ត េលើកសំេណើ ជូន្រកសួងម ៃផទ េដើមបីជួយេធ្វើករស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួង   
ថ ប័ន មីុ។ 

- កនុងករណីមិន ចស្រមបស្រមួលបន្រកសួងម ៃផទ ឬ្រកសួង ថ ប័ន មីុ ្រតូវេលើកសំេណើ ជូន
្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយ និងសេ្រមច។ 

៣. កនុងករណីពិនិតយេឃើញថ លិខិតបទ ្ឋ នឯកត្តជនស្តីពីករែតង ំងម្រន្តី ជកររបស់ ្រកសួង     

ថ ប័ន េធ្វើេឡើងផទុយនឹងចបប់ ឬលិខិតបទ ្ឋ នជធរមន ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ
ធរណៈ ្រតូវ យករណ៏ជូន ជរ ្ឋ ភិបលេដើមបីសំុករអនុញញ តលុបេចល េហើយ្រតូវេធ្វើករែណនំ

្រកសួង ថ ប័នេធ្វើ ឲយបន្រតឹម្រតូវេឡើងវញិ។ 

ទទួលបន ចរេនះ ្រគប់្រកសួង ថ ប័ន និង ជធនី េខត្ត ្រតូវខិតខំអនុវត្ត មខ្លឹម រខងេលើ
េ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវ និងមន្របសិទធភពខពស់។ 

        នយករដ្ឋម្រន្តី 
          

ចម្លងជូនៈ        សេម្តចអគគម េសនបតី េតេជ ហ៊ុន ែសន 

-ករយិល័យ្រពះម ក ្រត 

-រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ 

-រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 

-ករយិល័យនយករដ្ឋម្រន្តី 
-ករយិល័យឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
-្រកសួង ថ ប័ន 

- ជធនី េខត្ត 
-ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០០  



(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
      ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ......... 

 
 
 

ចរែណនំ 
ស្តពីី 

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

 
ជរ ្ឋ ភិបល 

កន្លងមក ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយេឃើញថ មន្រកសួង ថ ប័នមួយចំនួន បនេធ្វើករេ្រជើសេរ ើស ែតង 

ំង ម្រន្តី ជករេ្រកមឪ ទ ពំុសម្រសបេទ មេគលករណ៏ៃនចបប់សហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ និង 

ចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី និង ចរេលខ ០១ សរ ចុះៃថងទី ២៤ ែខ មក  
ឆន ំ១៩៩៧ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ ចំេពះមុខេដើមបីព្រងឹងករអនុវត្តចបប់សហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ និង
លិខិតពក់ព័នធេផ ងៗ ជំុវញិករ្រគប់្រគងម្រន្តី ជករសីុវលិឲយកន់ែតមន្របសិទធភពសំេ បន្តរមួចំែណក
កនុងករអនុវត្តន៏ឲយបនេជគជ័យជ ថ ពរ នូវេគលនេយបយកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ និងព្រងឹង
នីតិរដ្ឋេនះ ជរ ្ឋ ភិបលសូមេធ្វើករ ែណនំដូចខងេ្រកមៈ 

១. ករេ្រជើសេរ ើសៈ 

កនុងករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តី ជករសីុវលិ ចូលកនុង្រកបខណ្ឌ រដ្ឋ ្រតូវអនុវត្ត មបញញត្តិែដលមនែចងកនុង
ជំពូក២ៃនចបប់សហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករ ជពិេសសម្រ ១៣ បនែចងថ ជេគលករណ៏ ល់ករេ្រជើស
េរ ើសេបកខជនឲយចូលកនុង្រកបខណ្ឌ ្រតូវេធ្វើេឡើង មករ្របឡង្របែជង េលើកែលងែតមនករកំណត់េផ ងពី
េនះេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ។ ែបបបទៃនករេ្រជើសេរ ើសមនែចងកនុង ចរ េលខ ០១ សរ ចុះៃថងទី ២៤ ែខ 
មក  ឆន ំ ១៩៩៧។ 

២. ករែតង ងំមុខតំែណងៈ 

ជេគលករណ៏ ករែតង ំងឲយកន់មុខតំែណង មួយ ៃនមុខងរ ធរណៈរបស់្រកសួង           

ថ ប័ន្រតូវអនុវត្តចំេពះអនក ជករ្រកបខណ្ឌ ៃន្រកសួង ថ ប័នេនះ។ 

ករែតង ំងេនះ្រតូវែផ្អកេលើសំណូមពរភរកិចចជក់ែស្តង សញញ ប្រតជំនញ បទពិេ ធន៏ករងរ
របស់ មីុជនឲយសម្រសបេទ មតួនទី ភរកិចច និងរចនសមព័នធរបស់្រកសួង ថ ប័ននីមួយៗ ។ ករែតង 

ំងឲយកន់មុខតំែណងមួយកនុងមុខងរ ធរណៈ្រតូវអនុវត្តឲយបនសម្រសបេទ មចបប់ស្តីពី ករេរៀបចំ 
និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តីែដលមនែចងជពិេសសកនុងម្រ  ២៨ ជំពូក៣ ស្តីពីសិទធិ កនុងករែតង

ំង។ 

៣. ករេផទរៈ  

ល់ករេផទរ្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី ជករពី្រកសួង ថ ប័នមួយេទ្រកសួង ថ ប័នមួយេទៀតជេគលករណ៏
្រតូវមនករឯកភពពីរ ្ឋ េលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ។ 

 
 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
េលខៈ .............ស.រ.ណ.ន 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០១  



៤. មឃត់ៈ 

ក. ម ម រតីខងេលើេនះ មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយេធ្វើករែតង ំងតំែណងមុខងរ ធរណៈកនុង
ករណីដូចខងេ្រកមៈ 

- អនកែដលគម នេឈម ះកនុង្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈ។ 

- អនកែដលកំពុងបំេពញកមមសិក ពំុទន់ ំងស៊ប់កនុង្រកបខណ្ឌ ។ 

- ករែតង ំងថន ក់េសមើកនុងមុខតំែណង មួយេ យគម នកនុងរចនសមព័នធ ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្ត
េទរបស់្រកសួង ថ ប័ន។ 

- ករែតង ំងបែនថមចំនួនម្រន្តីកនុងមុខតំែណង អនុ្របធននយក ្ឋ ន អនុ្របធនករយិល័យ     
អនុ្របធនមនទីរេន ជធនីេខត្ត កនុងករណីែដលនយក ្ឋ ន ឬមនទីរេនះមនអនុ្របធនចប់ពីពីរ
នក់េឡើងេទរចួេហើយ។កនុងករណីចំបច់្រតូវពិេ្រគះជមួយរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ
េដើមបីពិនិតយេលើរចនសមព័នធជមុន។ 

ខ. មេផទរបញចូ លមកកនុង្រកបខណ្ឌ ម្រន្តី ជករសីុវលិនូវម្រន្តី បុគគលិកេយធ នគរបលជតិ 
បុគគលិក សថិតកនុងអងគភពមច ស់ករហិរញញវតថុ ស្វ័យភិបលេសដ្ឋកិចច និង្រកបខណ្ឌ េផ ងេទៀត ែដលមិនសថិត
េនេ្រកមចបប់សហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសីុវលិ ។ កនុងករណីពិេសស ្រតូវមនករយល់្រពមពីរដ្ឋេលខធិករ
្ឋ នមុខងរ ធរណៈ និងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។  

ទទួលបន ចរេនះ រដ្ឋម្រន្តី្រគប់្រកសួង និងរដ្ឋេលខធិករ្រគប់រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន ្រតូវអនុវត្ត
មខ្លឹម រខងេលើេនះ េ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវ និងឲយមន្របសិទធភពខពស់។ 

        នយករដ្ឋម្រន្តី 
          
 
 
 
 

សេម្តចអគគម េសនបតី េតេជ ហ៊ុន ែសន 

 
 
  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០២  



២.៦ ្របកស 

២.៦.១. អតថន័យ 

្របកសជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិេចញេ យ រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួង ឬ្របធន ថ ប័ន ស្រមប់េ្របើ្របស់កនុង
ករ កំណត់ បញជ  កំណត់ បេងកើត ដំេណើ រករ ឬែតង ំងតំែណងមុខងរ តេម្លើង នន្តរសក្តិ ឬថន ក់ ក់
ពិន័យ ផ្ល ស់េផទរ ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ ឬទទួល គ ល់្រគឹះ ថ នឯកជននន។ 

្របកស ចេចញរមួគន រ ង្រកសួងពីរ ឬេ្រចើនកនុងេគលបំណងែណនំអនុវត្តែដលេ ថ្របកសរមួ 
ឬអន្តរ្រកសួង ។ ្របកសអន្តរ្រកសួងគឺ្រកសួងចំនួនពីរ ឬេលើសពីេនះែដលបនឯកភពគន ចត់ ំងម្រន្តី   
ជករមន ក់ ឬេ្រចើននក់ឲយបំេពញភរកិចចអ្វីមួយេនអងគភពជំនញ មួយ េដើមបីបេ្រមើផល្របេយជន៏   

េផ ងៗ ដូចជ ជំនញែផនកហិរញញវតថុ ជេដើម.........។ល។ 

ករ ក់ែតង្របកសមនភពងយ្រសួលជងករ ក់ែតង្រពះ ជ្រកឹតយ និងអនុ្រកឹតយ េ្រពះ មន    

្រពំែដនកំណត់ និងវ ិ លភពតូចជង្រពះ ជ្រកឹតយ ឬអនុ្រកឹតយ។ 

េសចក្តី្របកសរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលមនលកខណៈលំនំ និងទ្រមង់្រប ក់្របែហលនឹង ចរ ឬ
ចរែណនំែដរ េពលគឺគម នមូលបទ និងគម នេ្របើ្របករ ឬម្រ េនកនុងអតថបទ ឬខ្លឹម រ េឡើយ ។     

ជរ ្ឋ ភិបលបនេ្របើ្របកសេនះមួយដងមួយយមែតបុ៉េ ្ណ ះ ស្រមប់លុបេចលនូវដំណឹង ឬបដិេសធ
េចលមិនទទួល គ ល់នូវបទ ្ឋ ន មួយ មិនសម្រសប ឬផទុយនឹងករពិត ផទុយនឹងបទ ្ឋ នរបស់រដ្ឋ ឬអ្វី
មួយែដលបុគគល ្រកុម ឬអងគករ ឬ ថ ប័នឯកជន មួយបន ក់េចញ េដើមបីបេ្រមើផល្របេយជន៏ផទ ល់
របស់្រកុមខ្លួន េហើយបេងកើតឲយមនករខូចខតផល្របេយជន៏ ធរណៈ ឬ្របេយជន៏រដ្ឋ និងជតិ ។ កនុង
ករណីេនះេហើយ ែដលចំបច់ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវមនវធិនករទប់ ក ត់ មរយៈ ្របកស ឬេសចក្តី្របកស 
េនះេដើមបីែកត្រមូវ និងបដិេសធ ឬទុកជេមឃភពចំេពះ ល់ដំណឹង ឬករផ ព្វផ យ ឬសកមមភព
អវជិជមនទំងេនះ។ 

២.៦.២. នុភពៃន្របកស 

មនវ ិ លភព្រតឹមកិចចករសងគម ែដលពក់ព័នធេលើករងរជំនញរបស់ ថ ប័នខ្លួន ឬ ថ ប័ន មួយ
េទៀតេបើជ្របកសរមួ ឬ្របកសអន្តរ្រកសួង។ 

ចំេពះ្របកសែបបបទបបញញត្តិឯកត្តភូត គឺមនអនុភពចំេពះម្រន្តី ជករ្រកបខណ្ឌ ចំណុះ េហើយេបើ
ករែតង ំងតំែណងមុខងរ នន្តរសក្តិ ឬថន ក់ ក់វន័ិយ ចូលនិវត្តន៏ គឺមនអនុភព្រតឹម នន្តរសក្តិ ឬ
តំែណងេសមើអនុម្រន្តីចុះ។ 

េ្រកពី្របេភទទំងបីៃន្របកសែដលបនេរៀប ប់ខងេលើ ្រកសួង ថ ប័ន ្រតូវបនេចញ្របកស ម
្របេភទេផ ងៗេទៀតេដើមបីដំេណើ រករ្រគប់្រគងកិចចករសងគម និង ននុ្រកម ។ បុ៉ែន្ត្របកសទំងេនះករ

ក់ែតងខ្លឹម រមិនត្រមូវឲយសរេសរជទ្រមង់ដូច្របកសខងេលើេទ េពលគឺមិនែបងែចកជជំពូក ឬ្របករ
េឡើយ ែតខ្លឹម រេគសរេសរែចកជ ក ខណ្ឌ  េ យបេ្រមើឲយេគលបំណងៃនករេចញ្របកសេនះបន
ចបស់ ស់ ស្រមប់ឲយែផនកពក់ព័នធយកេទអនុវត្តបនដូច្របេភទ្របកសេផ ងៗេទៀតែដរេនះមនៈ 

្របកសែណនំអនុវត្តៈ ជ្របកសេចញេ យ្រកសួង ថ ប័ន ស្រមប់បក្រ យ និងែណនំឲយអនុវត្ត
ករងរ ្រកសួង ថ ប័នេនះ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០៣  



្របកសជូនដំណឹងៈ ជឯក ររដ្ឋបលេចញេ យ្រកសួង ថ ប័ន ស្រមប់ផ្តល់ព័ត៌មន ឬជូនដំណឹង
អំពីកិចចករអ្វីមួយដល់ភន ក់ងរ ជករ ឬ ធរណៈជនែដលមនករពក់ព័នធឲយបន្រជប និងអនុវត្ត។ 

េសចក្តី្របកសៈ ជឯក ររដ្ឋបលេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង ឬ្រគឹះ ថ ន ធរណៈកនុង
បំណងផ្តល់ព័ត៌មន ដល់អងគភព និង ធរណៈជនឲយបន្រជប ។ (េ្រចើនេធ្វើេឡើងកនុងកលៈេទសៈបនទ ន់) 

េសចក្តី្របកសជូនដំណឹងៈ ជេសចក្តី្របកសេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង ឬ្រគឹះ ថ ន         
ធរណៈស្រមប់ផ្តល់ព័ត៌មនដល់អងគភព និង ធរណៈជនែដលមនករពក់ព័នធឲយបន្រជប និង 

អនុវត្ត។ 

េសចក្តី្របកសែណនំៈ ជេសចក្តី្របកសេចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង ឬ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ
កនុងេគលបំណង ចង្អុលបង្ហ ញនីតិវធីិ េដើមបីអនុវត្តបញញត្តិទំង យ ែដលមនរមួមកេហើយ ។ េសចក្តី
្របកសែណនំខ្លះមន លកខណៈជអន្តរ្រកសួង។ 

េសចក្តី្របកសរមួៈ ជេសចក្តី្របកសេចញេ យ ្រកសួង ថ ប័ន និង្រគឹះ ថ ន ធរណៈេ្រចើនរមួគន
កនុងេគលបំណងផ ព្វផ យជ ធរណៈ និងស្រមប់អនុវត្តកនុងសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

េសចក្តី្របកសអន្តរ្រកសួងៈ ជេសចក្តី្របកសេចញេ យ្រកសួង ថ ប័ន េ្រចើនរមួគន កនុងេគលបំណង
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ និងស្រមប់អនុវត្តកនុងសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

២.៦.៣. ែបបបទៃនករេធ្វើ្របកស  

ករេធ្វើេសចក្តី្រពងៈ នយក ្ឋ នជំនញជអនកេរៀបេរៀងេសចក្តី្រពង្របកស ។ កនុងករណីែដល្រកសួង
េ្រចើន ្រតូវេចញ្របកសរួមមួយគឺ្រកសួង ែដលពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រៃន្របកសេ្រចើនជងេគជអនកេធ្វើេសច
ក្តី្រពង្របកស រចួេហើយបញជូ នឲយ្រកសួងពក់ព័នធដៃទេទៀតជួយពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់ ។ មករអនុវត្ត
ជក់ែស្តងកន្លងមកេគេធ្វើ្របកសអន្តរ្រកសួងរ ង្រកសួងពីរ ឬបី្រកសួង ។ រឯីេលខែដល្រតូវចុះកនុង្របកស
អន្តរ្រកសួង ្រតូវយកេលខរបស់ករយិល័យរេបៀបៃន្រកសួងែដលជអនកេផ្តើមេធ្វើ្របកសអន្តរ្រកសួង។ 

នយក ្ឋ នបុគគលិកៃនទីស្តីករ្រកសួងននមនភរកិចចេរៀបចំេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករចូលនិវត្តន៏ 
ករចូលបត់បង់សមតថភពពលកមម ករបញចូ ល្រកបខណ្ឌ  ករតេម្លើង នៈ ករែតង ំង នៈតួនទីរបស់       

ម្រន្តី ជករ  ។ ្របកសស្តីពីករ ក់ម្រន្តី ជករឲយចូលនិវត្តន៏ ្រតូវេរៀបចំេធ្វើឲយេហើយ រយៈេពល១ែខ ឬ២ែខ 
មុនៃថងចូលនិវត្តន៏របស់ម្រន្តី ជករេនះ។ 

អនកែតងេសចក្តី្រតូវមនឯក រពក់ព័នធ្រគប់្រគន់ ។ ជួនកលអនកែតងេសចក្តីបនទទួលករែណនំពី
ថន ក់េលើ ឬទទួលមតិេយបល់ ពីអនកទទួលបនទុកែផនកបេចចកេទសនន ។ អនកែតងេសចក្តី្រតូវសិក ្រ វ្រជវ
ឲយ្រគប់្រជុងេ្រជយេលើបញ្ហ ែដល្រតូវែតងកនុង្របកស សិក ្រ វ្រជវឯក រ អតថបទចបប់ ឬជួបជមួយ
ែផនកជំនញពក់ព័នធ ។ េ្រកយពីសិក  ្រ វ្រជវឯក របន្រគប់្រគន់ េហើយអនកែតងេសចក្តីចប់េផ្តើម       

សរេសរេសចក្តី្រពង្របកស រចួេហើយ ក់ឆ្លងថន ក់េលើ មលំ ប់ថន ក់េដើមបីពិនិតយ និងែកស្រមួល។ 

រដ្ឋម្រន្តីជអនកពិនិតយ និងសេ្រមចចុងេ្រកយេលើេសចក្តី្រពង្របកស ។ មុននឹងសេ្រមចរដ្ឋម្រន្តីែតងឲយ
អេញជ ើញម្រន្តីថន ក់ដឹកនំមួយចំនួន ែដលមនភរកិចចពក់ព័នធនឹង្របកសេដើមបីចូលរមួ្របជំុ  ផ្តល់េយបល់ និង
ែកស្រមួលខ្លឹម រៃន្របកស ។ េ្រកយពីអងគ្របជំុបនពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េលើខ្លឹម រៃន្របកសចប់
សព្វ្រគប់េហើយ េសចក្តី្រពង្របកស្រតូវបនបញជូ នេទអងគភពែដលជអនកេធ្វើ េដើមបីែកស្រមួលឲយបន ្អ ត 
រចួបញជូ ន ម ននុ្រកមមករដ្ឋម្រន្តីេដើមបីចុះហតថេលខ ។ ចំេពះ្របកសអន្តរ្រកសួងេគ្រតូវបញជូ នេសចក្តី
្រពង្របកសែដលរដ្ឋម្រន្តីបនពិនិតយ និងសេ្រមចេហើយ េទ្រកសួងែដលពក់ព័នធេនះពិនិតយផងែដរ  ។ េបើ

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០៤  



រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពក់ព័នធមនមតិ្រសបគន ទំំងអស់េហើយេទើបចុះហតថេលខ ។ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែដលជអនកេផ្តើម
េធ្វើ្របកស្រតូវចុះហតថេលខមុនេគ។  

េ យែឡកចំេពះ្របកសែដលមនខ្លឹម រពក់ព័នធនឹង ថ នភពម្រន្តី ជករដូចជ ករែតង ំង  
នៈ តួនទី ករ ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ ចូលបត់បង់សមតថភពពលកមម រដ្ឋម្រន្តីពិនិតយ និងសេ្រមចេលើេសចក្តី

្រពង្របកសែតម្តង េ យពំុចំបច់េបើកអងគ្របជំុពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េទ។ 

បុ៉ែន្តមនករណីពិេសសខ្លះ េបើពិនិតយេឃើញថ ្របកស ចមនផលប៉ះពល់ដល់ែផនកហិរញញវតថុេគ្រតូវ
បញជូ នេសចក្តី្រពង្របកសេទ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុេដើមបីពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់  ។ កនុងករណីខ្លះ
ែដលលំបកេសចក្តី្រពង្របកស្រតូវបនបញជូ នេទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេដើមបី ក់ឆ្លងេយបល់កនុងសម័យ
្របជំុអន្តរ្រកសួង។  

រដ្ឋម្រន្តីជអនកចុះហតថេលខេលើ្របកស  ។ ្របកសែដល្រតូវបនចុះហតថេលខរចួេហើយ្រតូវេផញើជូនទីស្តី
ករគណៈរដ្ឋម្រន្តីមួយចបប់ ។ អគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលមនភរកិចចពិនិតយេលើទ្រមង់ និងខ្លឹម រៃន
្របកស រួចចុះេលខចូលេដើមបីរក ទុក ។ អគគេលខធិករៃន ជរ ្ឋ ភិបលជអនកចត់ឲយបញចូ លខ្លឹម រ
្របកសកនុង ជកិចច។ 

២.៦.៤. ទ្រមង់ៃន្របកស 
១. លំនំេដើម 

- េនែប៉កខងេលើ និងចំក ្ត លលិខិតមនសញញ ជតិ (្រពះ ជសង្ហ រ) 

- េឈម ះ្របេទស (េ្រកមសញញ ជតិ) 

- បវចន (េ្រកមេឈម ះ្របេទស) 

- េនែប៉កខងេធ្វងទំព័រ ទនឹទមនឹងបវចន្រតូវសរេសរេឈម ះ ថ ប័នមច ស់េសចក្តីសេ្រមច (្របភព) 
េហើយសិថតេនខងេ្រកមេឈម ះេនះសរេសរេលខ............. 

- បនទ ប់ពីបវចនេនចំក ្ត លទំព័រសរេសរ ្របកស ស្តីពី ........(កមមវតថុ)........ 

- េនពីេ្រកមកមមវតថុ ចំក ្ត លទំព័រសរេសរ ជរ ្ឋ ភិបល (្របកសរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល) 

- េនពីេ្រកមកមមវតថុ ចំក ្ត លទំព័រសរេសរមុខងរៃនម្រន្តីជអនកេចញ្របកស 

េបើ្របកសេចញេ យ្រកសួងមួយសរេសរៈ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង...................................................ឬ 
រដ្ឋេលខធិករមុខងរ ធរណៈ ឬេទសរដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង..........................ឬ 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង.............................................. 

េបើជ្របកសេចញេ យអន្តរ្រកសួងពីរសរេសរៈ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង.....និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០៥  



ឧទហរណ៏ៈ 

(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េលខៈ.................្របក 

្របកស 

ស្តពីី 
.......................កមមវតថុ....................... 

ជរ ្ឋ ភិបល 

ឬ រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ....................... 

ឬរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................. និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................ 
២. មូលបទ  

កនុងែផនកេនះរមួមនករចុះឯក រេយង និងរបូមន្តសេ្រមច ។ កនុងបញជ ីឯក រេយងរមួមនៈ        
រដ្ឋធមមនុញញ ្រពះ ជ្រកឹតយែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល អតថបទស្តីពីករបេងកើត និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកសួង ថ ប័ន 
អតថបទផ្តល់នីតិសមបទ អតថបទែដល្រតូវអនុវត្ត ្របកសែដល្រតូវបនែកស្រមួល ឬទុកជនិ ករណ៏ មតិ  
អងគករចត់ ំង ឬ ថ ប័ន ឯក ររដ្ឋបល ឬតុ ករ គំនិតេផ្តើមរបស់ មីុជន ករពិនិតយេហតុករណ៏ 
្របភពៃនសំេណើ  និងអតថបទពក់ព័នធ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

- រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ 

- ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤/ ចុះៃថងទី ២០ ែខកកក  ឆន ំ ១៩៩៤ 

- ្របកសេផ ងៗ ែដលពក់ព័នធនឹងបញ្ហ  ឬខ្លឹម រ 

- ................................................................................................................... 

- េយងចុងេ្រកយគឺៈ េយង មសំេណើ របស់...............ឬ មត្រមូវករចំបច់របស់្រកសួង 

របូមន្តៃនករសេ្រមច 

េនខងេ្រកមបញជ ីឯក រេយងអនកែតងេសចក្តី្រតូវចុះរបូមន្តៃនករសេ្រមច។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

សេ្រមច 

្រតូវសរេសរពកយ សេ្រមច េនចំក ្ត លទំព័រជអក រធំបន្តិច។ 

៣. អតថបទ ឬខ្លឹម រ 

- អតថបទៃន្របកស្រតូវែបងែចកជ្របករ (មិនេ្របើម្រ េទ) 

- ្រតូវចុះេលខ្របករ 

- ្រតូវេធ្វើគេ្រមង ឲយបនចបស់ ស់ េបើអតថបទមនខ្លឹម រែវង 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០៦  



- ្រតូវបញជ ក់ចំណុចែដល្រតូវបនែកស្រមួលចំេពះ្របកសមុនៗ 

- កនុង្របករចុងេ្រកយៃន្របកស ្រតូវបញជ ក់ពី ជញ ធរ ែដល្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្ត្របកសគឺ     
អគគេលខធិករ អគគនយក ្របធននយក ្ឋ នពក់ព័នធ អភិបល ជធនី េខត្ត......... ជញ ធរនន 
ែដល្រតូវបនែចងកនុងអតថបទៃន្របកស និង មីុជន។ 

ជេគលករណ៏ទូេទៃនករងររដ្ឋបល គឺ្របធនៃនអងគករចត់ ំង មួយពំុ ច ក់បញជ េទឲយ
ម្រន្តី មន ក់ែដលសិថតេ្រកអំ ច ម ននុ្រកមរបស់ខ្លួនបនេទ ។ បុ៉ែន្តផទុយេទវញិ្របកស្រតូវបន

ក់ឲយភន ក់ងរមួយរបូសថិតេ្រកអំ ច ម ននុ្រកមរបស់ម្រន្តីែដលេចញ្របកសបន្របសិនេបើភន ក់ងរ
េនះេសនើសំុ េហើយនឹងមនករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី មីុ្រកសួងរបស់ភន ក់ងរេនះ ។ កនុងករណីេនះេគ្រតូវចុះ
ករយល់្រពមៃនរដ្ឋម្រន្តី មីុកនុងេយង។ 

ឧទហរណ៏ៈ  

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

   មករយល់្រពមរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង...............................................។ 

៤. របូមន្តបញច ប់ 

េគចុះកលបរេិចឆទ្របកសេនៃថងែដលរដ្ឋម្រន្តីបនចុះហតថេលខេលើ្របកស។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

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

រដ្ឋម្រន្តីជអនកចុះហតថេលខេលើ្របកស ។ េបើរដ្ឋម្រន្តីចុះហតថេលខេគពំុចំបច់សរេសរថ រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួង...................... េទៀតេទ េ្រពះបនបញជ ក់ពីខងេលើរចួេហើយ។ 

កនុង្របកសអន្តរ្រកសួង េគ្រតូវសរេសរមុខងរអនកចុះហតថេលខម្តងេទៀត េដើមបីឲយដឹងថ ហតថេលខ
 ជរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង ។ 

ឧទហរណ៏ៈ ្របកសអន្តរ្រកសួងរ ងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករពរជតិ        
េគសរេសររបូមន្តៈ 

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

    រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករពរជតិ             រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ 
េនខងេ្រកមងកខងេធ្វងេគសរេសរ កែន្លងទទួល ។ 

កែន្លងទទួលៈ 

- ............................. 

- ............................ 

កនុងករចម្លង្របកសេគសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

        បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់េដើម 

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

  ត.ប រដ្ឋម្រន្តី 
          អគគេលខធិករ 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០៧  



២.៦.៥.  របូមន្តគំរៃូន្របកស 

 

(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

្របកស 

ស្តពីី 
.........................................កមមវតថ.ុ....................................... 

 

 អងគេសចក្តី ឬខ្លឹម រៈ ............................េយង ល់េហតុករណ៏ែដលទក់ទង.............................. 

ឬេយងអតថបទ ឬដំណឹងផ ព្វផ យ ឬអតថបទបទ ្ឋ នគតិយុត្តិពក់ព័នធ....................................................... 

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

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

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

 ទនទឹមេនះ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមច ក់េចញនូវវធិនករណ៏មួយចំនួនដូចខងេ្រកមៈ 

 ១. ................................................................................................................................................ 

 ២. ................................................................................................................................................ 

 ៣. .............................................................................................................................................. 

 ៤. .............................................................................................................................................. 

ឃ្ល បញច ប់ៈ ទទួលបនេសចក្តី្របកសេនះ្រគប់្រកសួង ថ ប័ន ឬ.......ែដលពក់ព័នធ្រតូវចត់ ំងអនុវត្ត
ឲយបនសេ្រមចលទធផលជវជិជមន្រសប មភរកិចចេរៀងៗខ្លួន។ 

  
 

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

                           នយករដ្ឋម្រន្តី 
                                       ............................................... 

កែន្លងទទួលៈ           េឈម ះ 
- ............(្រគប់្រកសួង ពក់ព័នធ) 
- ................................ 

- ................................ 

- ................................ 
 
 
 
 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េលខៈ ....................... 

្របកសរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០៨  



(របូ្រពះសង្ហ រ  ឬសញញ ជតិ) 

 

  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 

្របកស 

ស្តពីី 
.........................................កមមវតថ.ុ....................................... 

ជរ ្ឋ ភិបល 

 

 ១. ខ្លឹម រៈ ..................................េយង ល់េហតុករណ៏ពក់ព័នធ................................................. 

ឬេយងអតថបទ........... ឬដំណឹងផ ព្វផ យ........ ឬបទ ្ឋ នគតិយុត្តិខុស (េ យេចតន ឬអេចតន)........... 

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

.............េរៀប ប់នូវអ្វីែដលមនភពផទុយ ្របសចកករពិត ខុសេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល...... 
ឬបតុភពមិន្រប្រកតីែដលត្រមូវឲយ ជរ ្ឋ ភិបល្របកសែកត្រមូវ.............................................................. 

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

 ២. ករ ក់េចញនូវវិធនកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

  ក. ................................................................................................................................................ 

 ខ. ................................................................................................................................................ 

 គ. .............................................................................................................................................. 

 ឃ. .............................................................................................................................................. 

៣. ឃ្ល បញចប់េសចក្តីៈ  ទទួលបនេសចក្តី្របកសេនះ......................បញជ ឲយអងគភពពក់ព័នធអនុវត្ត
ឲយបនសេ្រមច និងមន្របសិទធភព។ 

  
 

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

                           នយករដ្ឋម្រន្តី 
                                       ............................................... 

កែន្លងទទួលៈ           េឈម ះ 
- ្រគប់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
-............................ 
-............................ 

 
 
 
 
 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

េលខៈ .......................... 

្របកសរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១០៩  



(ទ្រមង់របូ េសចក្តី្របកសរបស់្រកសួង) 

 

្របកស 

ស្តពីី 
ករែតង ងំ..............ករេផទរ..............ឬករបេងកើត................ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួឧស ហកមម................... 

ឬ េទសរដ្ឋម្រន្តីទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ.................................................. 

- បនេឃើញ................................................................. 

- បនេឃើញ.................................................................................................................. 

- េយង ម........អំពីក ្ត ែដលត្រមូវឲយបេងកើត្របកសេនះ 

សេ្រមច 

្របករ១ :   អនុញញ តឲយ អនក្រសី...............ឬេ ក.............េកើតឆន ំ.............មនអត្តសញញ ណបណ្ណេលខ 

  ..............................................................................................................................។ 

្របករ២ :  ..............................................................................................................................។ល។ 

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

  

  េនេពលសរេសរខ្លឹម រ និង្របករ (ែផនកទី៣) ចប់េហើយ ្រតូវទុកចេន្ល ះពី ២េទ៣បនទ ត់ៈ 

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

                          រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ........................... 

             ឬេទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ  ................... 

កែន្លងទទួលៈ         
- ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
- ថ ប័ន អងគភពចំណុះ ឬពក់ព័នធ 
- មីុជន 

- ....................... 

- ...................... 

- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.១១០  



  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 
 

្របកស 

ស្តពីី 
............................................................ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................................... 

 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន ំ១៩៩៨ស្តីពីករ
ែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ ................. ចុះៃថងទី ........ ែខ .......... ឆន ំ........... ែដល្របកសឲយេ្របើ
ចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកសួង................................................................ 

- បនេឃើញ............................................................................................. 

- បនេឃើញសំណូមពរចំបច់របស់្រកសួង ឬរបស់.............................................................. 

សេ្រមច 

្របករ១ :  បេងកើត................. គណៈកមមករមួយស្រមប់...........................ឬអងគភពអ្វីមួយ........................
ឬែតង ំង....................................................... 

្របករ២ :  ........................................................................................................................................... 

្របករ៣ :  ........................................................................................................................................... 

្របករ៤ :  នយកខុទទកល័យ អគគនយក...............អគគ ធិករ ្ឋ ន .................្របធននយក ្ឋ នពក់ព័នធ 
និងអស់េ ក មីុជន ែដល យេឈម ះដូចកនុង្របករ ១ ខងេលើ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តេសច
ក្តីសេ្រមចេនះចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

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

                រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.......................... 

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

កែន្លងទទួលៈ                                            េឈម ះ 
- ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
-.......................  

- ........................... 
- ដូច្របករ ៤ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 
 
   
 

(សញញ ថ ប័ន) 

 

 ្រកសងួ................................... 

 េលខៈ ................................ 

េសចក្តី្រពង 

្របកសរបស់្រកសួង 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.១១១  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 
 
 
 

្របកស 

ស្តពីី 
.................................................................... 

 
 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ................ចុះៃថងទី .................................................. 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ...................ចុះៃថងទី.............................................. 

- បនេឃើញ.................................................................................................................. 

- .......................................................................................។ 

សេ្រមច 

្របករ១ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ២ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ៣ :  .............................................................................................................................................. 

  ............................................................................។ 

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

                                រដ្ឋម្រន្ត.ី............ 

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

កែន្លងទទួលៈ           េឈម ះ 
- .................................. 
- .................................. 
- .................................. 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

 

  

(សញញ ថ ប័ន) 

្រកសងួម ៃផទ 
េលខៈ .....................្រប.ក 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១១២  



  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  
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3 
 
 
 
 
 
 

្របកសអន្តរ្រកសងួ 

ស្តពីី 
.................................................................... 

 
 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
និង 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួករពរជតិ 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ................ចុះៃថងទី .................................................. 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកមេលខ...................ចុះៃថងទី.............................................. 

- បនេឃើញ.................................................................................................................. 

- .......................................................................................។ 

សេ្រមច 

្របករ១ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ២ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ៣ :  .............................................................................................................................................. 

  ............................................................................។ 

 

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

             រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួករពរជតិ 

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

កែន្លងទទួលៈ                  េឈម ះ                             េឈម ះ 
- .................................. 
- .................................. 
- .................................. 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

 
 
 
 

 

្រកសងួម ៃផទ ្រកសងួករពរជតិ 

េលខៈ .....................្រប.ក 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១១៣  



២.៧ ដីក របស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ 

២.៧.១. េសចក្តីេផ្តើម 

ដីកជលិខិតែចងពីបទបបញញត្តិ ឬជេសចក្តីសេ្រមចែដលមនអតថន័យជឯកត្តភូត ែដលេចញេ យ
អភិបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េមឃំុ េចសងក ត់ កនុង្រកបខណ្ឌ ៃនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជមន្របេភទដីក ៣យ៉ងគឺៈ 

- ដីក ជធនី េខត្ត ែដលេចញេ យអភិបល ជធនី េខត្ត។ 

- ដីក្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលេចញេ យអភិបល ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

- ដីកឃំុ សងក ត់ ែដលេចញេ យ េមឃំុ េចសងក ត់។ 

អភិបល ជធនី េខត្ត ចេចញដីកកនុងបញ្ហ អ្វីមួយលុះ្រ ែតគត់មននីតិសមបទកនុងបញ្ហ េនះ 
ែដលែចងេ យ្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស ។ បុ៉ែន្តេបើពំុមនលិខិតបទ ្ឋ ន មួយជ
មូល ្ឋ នេទ អភិបល ជធនី េខត្ត ចេចញដីកេនេពល ែដល្រតូវករសេ្រមចេលើកិចចករអ្វីមួយ ែដល
សិថតកនុងមុខកររបស់ខ្លួន។ 

មុខករសំខន់ៗរបស់អភិបល ជធនី េខត្ត មនជ ទិ៍ៈ 

១. ម នករផ ព្វផ យ និងករអនុវត្តបទបបញញត្តិ អនុ្រកឹតយ បទបញជ ែដលេនជធរមន 

២. ធនឲយមនស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ េហើយកនុងករណីខ្លះបំេពញមុខងរជម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌ 

៣. អភិបល ជធនី េខត្ត មនអំ ច ក់វន័ិយកនុង្រកបខណ្ឌ  ៃនមុខងររបស់ខ្លួនចំេពះម្រន្តីទំង
យែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគង ម ននុ្រកម 

៤. អភិបល ជធនី េខត្ត ្រគប់្រគងែដនដីកនុង្រពំខណ្ឌ ៃន ជធនី េខត្តរបស់ខ្លួន និងជួយឲយអងគករ
ចត់ ំង និងមនទីរននមនដំេណើ រករ្រសប មឯក រចបប់េ យែឡកែដលែចងអំពីបញ្ហ េនះ។ 

ជេគលករណ៏ ដីក ជធនី េខត្ត មួយចំនួនចូលជធរមនលុះ្រ ែតមនករយល់្រពម និងឯកភព
អំ ចថន ក់ក ្ត លៈ ្រកសួង ថ ប័ន មីុ (ែខ បេ ្ត យ) េ យេ្របើមូលបទ ែដលមនអតថបទពក់ព័នធ
ស្រមប់េយង។ 

២.៧.២. ែបបបទៃនករេធ្វើដីក 

ករេធ្វើដីកមិនជួបករលំបកេទ េ្រពះដីក្រតូវបនពិនិតយ និងសេ្រមចចុះហតថេលខេ យអភិបល
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េមឃំុ និង េចសងក ត់។  

ក. គំនិតេផ្តើម 

ករយិល័យជំនញេន េខត្ត ឬ ជធនី ជអនកេផ្តើមគំនិតេធ្វើដីក ។ អនកែតងេសចក្តី្រតូវ
មនឯក រ្រគប់្រគន់ មនករែណនំពីអភិបល អភិបលរង ជធនី េខត្ត ។ ជបែនថមេលើេនះអនកែតង 
េសចក្តីមនមតិេយបល់របស់អងគករចត់ ំង ឬ ថ ប័នជំនញនន។ 

អនកែតងេសចក្តី្រតូវេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវឯក រ ទស នវដ្តី ចបប់ និងបទបបញញត្តិ ករពិនិតយ ចរ 
និងេសចក្តីែណនំ ជួបជមួយមនទីរពក់ព័នធ ។ ្រតូវ្របមូលលិខិតបទ ្ឋ នទំងអស់ (្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ 
អនុ្រកឹតយ ្របកស ឬេសចក្តីសេ្រមច) ែដលមនករពក់ព័នធផទ ល់នឹងខ្លឹម រដីកែដល្រតូវេធ្វើ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏              ទ.១១៤  



្របសិនេបើដីកេនះមនផលប៉ះពល់ខងែផនកហិរញញវតថុ ្រតូវបញជូ នេសចក្តី្រពងដីកេទឲយ្របធន្រកុម
ហិរញញវតថុេន ជធនី េខត្ត ពិនិតយផងែដរ ។ ្រកុមហិរញញវតថុ្រតូវពិនិតយថេតើខ្លឹម រៃនដីកសម្រសប
នឹងបទបបញញត្តិននែដលែចងកនុងចបប់ហិរញញវតថុែដរឬេទ? 

ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងដីក 

ចំេពះកិចចករែដលធ្ល ប់េធ្វើដែដលៗេគពំុចំបច់េធ្វើេសចក្តី្រពងេទ។ 

ឧទហរណ៏ៈ ករែតង ំងគណៈកមមករមួយ ករផ្តល់រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្ត ករអនុញញ តឲយ ងសង់
អគរឧស ហកមម ឬអគរពណិជជកមម។ល។ 

ករយិល័យជំនញ ្រតូវេបះពុមពឲយេហើយេ្រសចនូវខ្លឹម ររមួ េ យទុកកែន្លងចំហរស្រមប់បំេពញ
ខ្លឹម រេ យែឡក ។ ្រក សែដលេគេបះពុមពរចួេនះ ្រតូវបនចងជេសៀវេភឲយមនគល់បញជ ីស្រមប់រក
ទុកជឯក រ។ 

ចំេពះករណីែដលេគមិនសូវ្របទះជញឹកញប់ ករយិល័យជំនញ្រតូវេធ្វើេសចក្តី្រពងដីក។ 

េសចក្តី្រពងៃនដីក្រតូវ ក់ជូនអនកទទួលខុស្រតូវពិនិតយ និងសេ្រមច ។ បនទ ប់មកេសចក្តី្រពងដីក
្រតូវបនយកេទ យកំុពយូទ័រេ យ្រតូវកំណត់យកចំនួនចបប់ មចំនួនគមយជន ។ េបើគមយជនមនេ្រចើន េគ
ឲយអនកទទួលខុស្រតូវចុះហតថេលខេលើចបប់េដើមរចួេហើយ េគេធ្វើេសចក្តីចម្លង ឬេគ យខ្លឹម រដីកេលើ     
ស្តង់សីុល ក់ជូនអភិបល ជធនី េខត្ត ចុះហតថេលខែតម្តងក៏បន ។ ដីក្រតូវបនចុះហតថេលខេ យ
អភិបល ជធនី េខត្ត។ 

គ. ដីកែដល្រតូវបនចុះហតថេលខរចួេហើយ 

េ្រកយេពលចុះហតថេលខរួចេហើយ ដីក្រតូវបនបញជូ ន្រតឡប់មកករយិល័យរេបៀបេដើមបីចុះកល
បរេិចឆទ និងចុះេលខ ។ េលខេរៀង្រតូវចុះ មឆន ំ េ យគិតពីៃថងទី១ មក  ដល់ៃថងទី ៣១ ធនូ ។ ករយិល័យ
ជំនញែដលេធ្វើដីកក៏្រតូវចុះបញជ ីដីកែដលបនេចញែដរ បុ៉ែន្ត្រតូវេ្របើេស៊រ ី េ យែឡក ករយិល័យរេបៀប
មនភរកិចចែបងែចកដីកេទគមយជន មបញជ ីែដលករយិល័យជំនញផ្តល់មកឲយ។ 

ឃ. ករ្រតួតពិនិតយដីក 

កនុងបំណងេធ្វើយ៉ង កំុឲយអភិបល ជធនី េខត្ត អនុវត្តហួស្រកបខណ្ឌ ៃនស្វ័យភព ជធនី េខត្ត 
នឹង ចមនបទបបញញត្តិេ យែឡកែចងថ លិខិតបទ ្ឋ នមួយចំនួនែដលេចញេ យអភិបល ជធនី េខត្ត 
្រតូវទទួលករអនុញញ ត ឬករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងជសមតថកិចច។ 

ឧទហរណ៏ៈ ដីកបេងកើត ករ ្រតូវទទួលករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងហិរញញវតថុ។ 

ដីកែដលពក់ព័នធនឹងករងរហិរញញវតថុ ្រតូវបញជូ នេទ្រកសួងហិរញញវតថុ េដើមបីអនុម័ត (េបើមនែចងកនុង
បញញត្តិ) ។ និយយរមួេលើកែលងែតករណីែដលបទបបញញត្តិពិេសសបនែចង គឺពំុមនករ្រតួតពិនិតយតឹងរងឹ
េលើដីក េ យ ជញ ធរជ ពយបលេទ។ 

ដីកែដលពំុបន ក់ជូន្រកសួងពក់ព័នធអនុម័តយល់្រពម ក៏្រតូវេផញើេសចក្តីចម្លងៃនដីកេនះជូន្រកសួង
េនះែដរ។ 

២.៧.៣.  ទ្រមង់ៃនដីក 

ដីកមនេ្រចើនែបប បុ៉ែន្តសមតថកិចច និងេ្របើ្របស់ដីកមនដូចជៈ 

- ដីកេកះអេញជ ើញេចញេ យ ថ ប័នតុ ករ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១១៥  



- ដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយតប (្របេភទលិខិតបទ ្ឋ នរដ្ឋបល) េចញេ យរដ្ឋម្រន្តី ឬ្របធន ថ ប័នកនុង
ករបញជូ នេទ ថ ប័នេ្រកែដលមន ននុ្រកមេសមើឬបញជូ នេទថន ក់េ្រកមរបស់ខ្លួន េដើមបីឲយេឆ្លើយ
តប មសំណូមពរអ្វីមួយេដើមបីជបែង្អកៃនករអនុវត្តកនុងករទំនក់ទំនង រដ្ឋបល។ 

- ដីកអម (្របេភទលិខិតបទ ្ឋ នរដ្ឋបល) េ្របើស្រមប់សមតថកិចច្រគប់ថន ក់កនុងករបញជូ នឯក រ
លិខិត ន មកនុងេគលេ េចៀស ងករបត់បង់សំណំុឯក រ ឬកំណត់សំគល់ស្រមប់អនកទទួល
យកេទេ្របើ្របស់ដូចជ េដើមបីមុខករ េដើមបី្រ វ្រជវ េដើមបីេឆ្លើយតប និងេដើមបីផ ព្វផ យជេដើម 

១. លំនំេដើម 

- េនែផនកខងេលើៃនលិខិត និងចំក ្ត ល្រតូវ ក់េឈម ះ្របេទស និងេនខងេ្រកម្រតូវ ក់       
បវចន។ 

- េនខងេធ្វងទនទឹមនឹងបវចន្រតូវ ក់េឈម ះអងគភព េខត្ត........... ្រកុង.......េហើយ
េនខងេ្រកម្រតូវចុះេលខ និងអក រកត់ ៃនដីកេនះ។ 

- បនទ ប់មកេទៀតេនចំក ្ត ល្រតូវ ក់េឈម ះ.......ដីក និងកមមវតថុៈ ដីកស្តីពី.....................េហើយ
េនខងេ្រកម្រតូវសរេសរមុខងររបស់អភិបល ជធនី េខត្ត ្រកុង មីុ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
                                                               ....................ៃថងទី.......ែខ..........ឆន ំ .......... 

 
 
 
 
     

េសចក្តី្រពងដីក 

ស្តពី ី

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

អភិបល ជធនី/េខត្ត 
 
 
 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
                                                               ....................ៃថងទី.......ែខ..........ឆន ំ .......... 

 
 
 
 
     

ដកី 

ស្តពី ី

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

អភិបល ជធនី/េខត្ត 
 
 
 
 

 េខត្ត............................ 

 ករយិលយ័......................... 

 ែផនក...................................... 

 

 េខត្ត............................ 

 េលខៈ.................................... 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១១៦  



២. មូលបទ 

ែផនកេនះរមួមនករចុះឯក រេយង និងរបូមន្តសេ្រមច ។ កនុងបញជ ីឯក រេយងរមួមន រដ្ឋធមមនុញញ 
អតថបទស្តីពីករបេងកើត និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន ជធនី េខត្ត ្រពះ ជ្រកឹតយែតង ំងអភិបល ជធនី េខត្ត     
អតថបទផ្តល់នីតិសមបទ អតថបទែដល្រតូវអនុវត្ត ដីកែដល្រតូវបនែកស្រមួល ឬទុកជនិ ករណ៏ ករពិេ្រគះ
ជមួយអងគករចត់ ំង ្រកសួងណ ថ ប័ន លិខិតរដ្ឋបល ឬតុ ករ គំនិតេផ្តើមរបស់ មីុជន ករពិនិតយ
េហតុករណ៏ ្របភពៃនសំេណើ  និងអតថបទពក់ព័នធ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ....... ចុះៃថងទី ...... ែខ....... ឆន ំ........ ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......... ែខ........ ឆន ំ.......... ស្តីពីករែតង ំងអភិបល 
ជធនី េខត្ត ្រកុង 

- បនេឃើញ្របកស ឬេសចក្តីសេ្រមច េផ ងៗ ែដលពក់ព័នធនឹងបញ្ហ  ឬខ្លឹម រ 

- ................................................................................................................... 

- ចុងេ្រកយបង្អស់្រតូវ ក់ថៈ មសំេណើ របស់...............ឬ មសំណូមពរជចំបច់ ឬ មត្រមូវ
ករចំបច់របស់................ 

របូមន្តៃនករសេ្រមច 

េនខងេ្រកមបញជ ីឯក រេយងអនកែតងេសចក្តី្រតូវចុះរបូមន្តៃនករសេ្រមច។ 

ឧទហរណ៏ៈ 

សេ្រមច 

្រតូវសរេសរពកយ សេ្រមច េនចំក ្ត លទំព័រជអក រធំបន្តិច។ 

៣. អតថបទ ឬខ្លឹម រ 

- ខ្លឹម រដីក្រតូវែបងែចកជ្របករ 

- ្រតូវចុះេលខ្របករ 

- េគ ច ក់ចំណងេជើង្របករ 

- ្រតូវេធ្វើគេ្រមង ឲយបនចបស់ចំេពះអតថបទដីកែដលមនខ្លឹម រែវង 

កនុង្របករចុងេ្រកយៃនដីក្រតូវបញជ ក់ ជញ ធរែដលមនភរកិចចអនុវត្តដីកៈ 

- ជទូេទគឺអភិបលរង ជធនី េខត្ត នយខុទទកល័យ អគគេលខធិករ មនទីរជំុវញិ ជធនីេខត្ត ពក់
ព័នធ ឬ មីុជន ជអនកទទួលបនទុកអនុវត្តដីកេនះសំខន់ជងេគ។  

េបើមន ជញ ធរែតមន ក់ជអនកអនុវត្តដីកេគេ្របើរូបមន្តៈ  

ឧទហរណ៏ៈ ្របករ.....:........X.............. មនភរកិចចអនុវត្តដីកេនះ។ 

េបើមនម្រន្តីេ្រចើន្រតូវបនចត់ ំងឲយអនុវត្តដីកេគេ្របើរបូមន្តៈ  

ឧទហរណ៏ៈ ្របករ.....:........X........Y...... មនភរកិចចអនុវត្តដីកេនះ មមុខងរ។ 

 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១១៧  



៤. របូមន្តបញច ប់ 

ក. ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទៈ 

ករយិល័យរេបៀបជអនកចុះកលបរេិចឆទ បនទ ប់ពីអភិបល ជធនី េខត្តបនចុះហតថេលខរចួេហើយ។ 
ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ្រតូវចុះេនខងេ្រកម្របករចុងេ្រកយបង្អស់។ 

ឧទហរណ៏ៈ បត់ដំបង ៃថងទី.............................. 

ខ. កែន្លងទទួល (គមយជន) 

េគ្រតូវសរេសរេនខងេ្រកមជយខងេធ្វង មុនេពលែដលដីក្រតូវ ក់ជូនអភិបល ជធនី េខត្ត ចុះ
ហតថេលខ ។ បញជ ីគមយជន ចមនដូចខងេ្រកមៈ 

- ្រកសួងែដលមនសមតថកិចចពក់ព័នធនឹងដីក 

- ជញ ធរែដលមនភរកិចចអនុវត្តដីក 

- អភិបល្រសុក 

- មនទីរទំងអស់ែដលពក់ព័នធនឹងដីក 

- មនទីរននែដល្រតូវជូន្រជបជព័ត៌មន 

- បណ្ណ រេន ជធនី ឬ េខត្ត 
ឧទហរណ៏ៈ 

កែន្លងទទួលៈ 

- ..................... ” េដើមបីអនុវត្ត ” 

- ..................... ” េដើមបី្រជបជព័ត៌មន ” 
- .....................” េដើមបីផ ព្វផ យទូ យ ” ។ល។ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

គ. របូមន្តៃនករយល់្រពមៈ 

កនុងករណីែដលដីក ្រតូវ ក់ជូន្រកសួងអនុម័តយល់្រពម េគ្រតូវសរេសររបូមន្ត (ជួរេសមើជមួយអតថបទ 
ពីេលើមកេ្រកម)។  

ឧទហរណ៏ៈ 

េលខៈ....................... 

      បនេឃើញ និងយល់្រពម 

   ជធនីភនំេពញ ៃថងទី................. 

     រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................... 

 

ឃ. របូមន្តៃនករចម្លង 

េបើ្រតូវករចម្លងដីក េគេ្របើរបូមន្ត (សរេសរចប់ពីក ្ត លទំព័រ) ដូចខងេ្រកមៈ 

      បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់េដើម 

      ................ៃថងទី.................................... 

ត.ប អភបិល ជធនី/េខត្ត 
នយករដ្ឋបល 

   (ហតថេលខ) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១១៨  



២.៧.៤. របូមន្តគំរៃូនដីក 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3       
 
 
 
 
     

ដកី 

ស្តពី ី

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

អភិបល ជធនី/េខត្ត 
- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......ែខ........ឆន ំ........ ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......... ែខ........ ឆន ំ.......... ស្តីពីករែតង ំងអភិបល 
ជធនី េខត្ត ្រកុង 

- បនេឃើញ............................................................................................. 

- .................................................................................................. 

សេ្រមច 

្របករ១ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ២ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ៣ :  .............................................................................................................................................. 

  ............................................................................។ 

    
 

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

                                 
 

កែន្លងទទួលៈ         
- .................................. 
- .................................. 
- .................................. 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ជធនី/េខត្ត........... 

 េលខៈ.................................... 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១១៩  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3       
 
 
 
 
     

ដកី 

ស្តពី ី

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

អភិបល ជធនី/េខត្ត 
- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី .......ែខ.......ឆន ំ........ ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......... ែខ........ ឆន ំ.......... ស្តីពីករែតង ំងអភិបល 
ជធនី េខត្ត ្រកុង 

- បនេឃើញ............................................................................................. 

- មករចំបច់របស់ ជធនី/េខត្ត....................................................................... 

សេ្រមច 

្របករ១ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ២ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ៣ :  .............................................................................................................................................. 

  ............................................................................។ 

           

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

    េលខៈ....................... 

បនេឃើញ និងយល់្រពម 

                                            ជធនីភនំេពញ ៃថងទី................. 

                  រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ....................  

                            

កែន្លងទទួលៈ         
- .................................. 
- .................................. 
- .................................. 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ជធនី/េខត្ត........... 

 េលខៈ.................................... 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១២០  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3       
 
 
 
 
     

ដកី 

ស្តពី ី

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

អភិបល ជធនី/េខត្ត 
- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ..... ចុះៃថងទី ...... ែខ........ ឆន ំ......... ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......... ែខ........ ឆន ំ.......... ស្តីពីករែតង ំងអភិបល 
ជធនី េខត្ត ្រកុង 

- បនេឃើញ............................................................................................. 

- មសំេណើ របស់.................................................................................. 

សេ្រមច 

្របករ១ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ២ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ៣ :  .............................................................................................................................................. 

  ............................................................................។ 

               

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

កែន្លងទទួលៈ         
- .................................. 
- .................................. 
- .................................. 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

        

      បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់េដើម 

                      ................ៃថងទី.................................... 

               ត.ប អភបិល ជធនី/េខត្ត 
នយករដ្ឋបល 

   (ហតថេលខ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ជធនី/េខត្ត........... 

 េលខៈ.................................... 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១២១  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3       
 
 
 
 
     

ដកី 

ស្តពី ី

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

អភិបល ជធនី/េខត្ត/្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ ................................ 

ឬ េមឃុ/ំេចសងក ត់....................................... 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី.......ែខ........ឆន ំ........ ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......... ែខ........ ឆន ំ.......... ស្តីពីករែតង ំងអភិបល 
ជធនី េខត្ត ្រកុង 

- បនេឃើញ............................................................................................. 

- បនេឃើញករចំបច់របស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ឬអងគភពពក់ព័នធ 
សេ្រមច 

្របករ១ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ២ :  .............................................................................................................................................. 

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

្របករ៣ :  នយខុទទកល័យ អគគេលខធិករ អធិករ.......្របធនមនទីរននជំុវញិ ជធនី េខត្ត ្រកងុ ែដលមនករ
ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ខងេលើ ្រតូវទទួលបនទុកអនុវត្តដីកេនះ ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

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

                                                      អភិបល ជធនី.............េខត្ត............. 
            .....................................         

                           េឈម ះ      

កែន្លងទទួលៈ         
- .................................. 
- .................................. 
- .................................. 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(សញញ ថ ប័ន) 

ជធនី/េខត្ត............. 

 េលខៈ.................................... 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១២២  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3       
 
 
 
 
     

ដីក ឬេសចក្តីសេ្រមច 

ស្តពី ី

ករែតង ងំ.................................................................... 

អភិបល ជធនី/េខត្ត/្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ  (ឬ្របតិភូ)................................ 

ឬ េមឃុ/ំេចសងក ត់....................................... 

 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ......... ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបល 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......... ែខ........ ឆន ំ.......... ស្តីពីករែតង ំងអភិបល 
ជធនី េខត្ត ្រកុង 

- បនេឃើញ............................................................................................. 

- េយង មករចំបច់ និងចំេពះមុខរបស់..............( ជធនី េខត្ត ្រកុង) 

សេ្រមច 

្របករ១ :  ែតង ំង......................(េ ក េ ក្រសី )......................មុខងរបចចុបបនន....................ឲយទទួលភរកិចចជ
....................................................................................................។ 

្របករ២ :  នយខុទទកល័យ ...........( ជធនី េខត្ត ្រកងុ) នយក ឬ្របធនមនទីរ ែដលពក់ព័នធនឹងភរកិចចខងេលើ និង
សងក ត់ ឬខណ្ឌ  ្រពមទំងអងគភព ឬមនទីរជំុវញិ ជធនី េខត្ត...............និង មីុជន ្រតូវអនុវត្តដីកេនះ

មភរកិចចេរៀងៗខ្លួនឲយមន្របសិទធភព ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

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

                                                 អភិបល ជធនី.............េខត្ត.............     

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

                           េឈម ះ      

ចម្លងជូនៈ 
- ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី (េបើេន ជធនី) 
- ្រកសួង...........(ែដលជអ ពយបល) 
- ្រកសួង......( ថ ប័នពក់ព័នធ) 
- ដូច្របករ២ (េដើមបីអនុវត្ត) 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

 
 
 
 
 

(សញញ ថ ប័ន) 

ជធនី/េខត្ត............ 

 េលខៈ...............ដកឬ សសរ 

 

េសចក្តី្រពងដីក 

ស្តីពី 

ករែតង ំង (ត.ត) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១២៣  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3       
 
 
 
 

ដីក ឬេសចក្តីសេ្រមច 

ស្តពីី 
ករបេងកើតគណៈកមមករ្របយទុធ និង.........ជំងឺេអដស្៏របច.ំ..........( ជធនី េខត្ត) 

ឬ្រកុមេសុើបអេងកត.............ឬអនុគណៈកមមករេរៀបចំបុណយ............................... 

 

- បនេឃើញរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......... ែខ........ ឆន ំ.......... ស្តីពីករែតង ំងអភិបល 
ជធនី េខត្ត ្រកុង 

- បនេឃើញ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ......... ចុះៃថងទី ......... ែខ........ ឆន ំ........ ស្តីពីករបេងកើតគណៈកមមករ
............ឬ (អ្វីែដលពក់ព័នធនឹងកមមវតថុៃនដីក) 

- បនេឃើញ............................................................................................. 

- មសំណូមពរករងរចំបច់របស់..............( ជញ ធរែដនដី ឬអងគភព) 

សេ្រមច 

្របករ១ :  បេងកើតគណៈកមមករ.............អនុគណៈកមមករ........ឬ្រកុមករងរ............។ល។ ្របចំេខត្ត ្រកុង
....................................... ែដលមនសមសភពដូចតេទៈ 

  ១. ឯកឧត្តម...........................មុខងរ ...........................................ជ្របធន 

  ២. ឯកឧត្តម...........................មុខងរ ...........................................ជអនុ្របធន 

  ៣. េ កជំទវ......................មុខងរ ...........................................ជអនុ្របធន 

  ៤. េ ក...............................មុខងរ .......................................ជេលខអចិៃ្រន្តយ៏ (េលខ) 

  ៥. េ ក...............................មុខងរ ...........................................ជសមជិក 

  ៦. េ ក...............................មុខងរ ...........................................ជសមជិក 

  ៧. េ ក្រសី.........................មុខងរ ...........................................ជសមជិក 

្របករ២ :  គណៈកមមករ ឬ..........អងគភព.........ខងេលើមនេបសកកមមដូចតេទៈ 

 -..........................េរៀប ប់ពីភរកិចចចំបងធំៗ................................. 
 -................................................................................................ 
្របករ៣ :  េដើមបីបំេពញនូវេបសកកមមខងេលើ .......គណៈកមមករឬ .....េនះមនភរកិចច និងសិទធិដូចតេទៈ 

 -........ករេ្របើសហសញញ  “-” េ យមិនចំបច់េ្របើេលខ ១....២....៣ េទ ស្រមប់ 

 -........េរៀប ប់ភរកិចចលំអិត និងសិទធិ ែដលពក់ព័នធនឹងេបសកកមមពី កយខណ្ឌ ១មក 
 -........ កយខណ្ឌ ១េទៀតឲយខ្លីែដលមនន័យ្រគប់្រគន់។ 
 -................................................................................................ 

(សញញ ថ ប័ន) 

េខត្ត............................ 

 េលខៈ...............ដកឬ សសរ 

 

េសចក្តី្រពងដីក 

ស្តីពី 

ករបេងកើត (ប.ក) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១២៤  



្របករ៤ : កនុងករណីែដលគណៈកមមករ ឬអងគភពែដល្រតូវបេងកើតេនះមនករែបងែចកជេលខធិករ ្ឋ ន 
ជអនុគណៈកមមករ..........ឬែផនកែដលទទួលខុស្រតូវ.........ឬមនភរកិចចេ យែឡកៗពីគន េនះ
េនកនុង្របករ ៤េនះ្រតូវែចងថៈេដើមបីធននូវនិរន្តរភ៏ពករងរជ្របចំ និងស្រមួលភរកិចច ម
មុខសញញ  (ជំនញ) គណៈកមមករេនះមនេលខធិករ ្ឋ នអចិៃ្រន្តយ៏១ និងអនុគណៈកមមករ
ជំនញចំនួន..........ដូចតេទៈ  

  -................................................................................. 

  -.................................................................................. 

្របករ៥ :  េរៀប ប់ពីភរកិចចរបស់អនុគណៈកមមករនីមួយៗ និងេលខធិករ ្ឋ ន (េបើមនសមសភពក៏គូរ
បញចូ លផង)។ 

្របករ៦ :  កនុងករណីចំបច់ (្របករេនះែចងពីភពនិ ករណ៏ ឬេមឃភពៃនប ្ត បទ ្ឋ នគតិយុត្តិខង 
េដើមែដលពក់ព័នធ) ឧទហរណ៏ៈ ល់បទបបញញត្តិទំង យែដលមនខ្លឹម រផទុយនឹងដីកេនះ
្រតូវទុកជនិ ករណ័។ 

្របករ៧ :  ខុទទកល័យ  ( ជធនី េខត្ត ្រកងុ) នយក ឬ្របធនមនទីរ ែដលពក់ព័នធ...............អងគភព
ចំណុះ ជធនី េខត្ត...... និង មីុជន ែដលមនែចងកនុង្របករ១ ្រតូវអនុវត្តដីកេនះឲយមន
្របសិទធភព ចប់ពីៃថងចុះហតថេលខតេទ។ 

 

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

                     អភិបលេខត្ត................ 

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

កែន្លងទទួលៈ                  េឈម ះ 

- ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី (េបើេន ជធនី) 
- ្រកសួង...........(ែដលជអ ពយបល) 
- ្រកសួង......( ថ ប័នពក់ព័នធ) 
- ដូច្របករ៧.......ឬ (១,២ ឬ៣) ែដលមន យនម 

          “េដើមបីអនុវត្ត” 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១២៥  



២.៨ េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
ក. អតថន័យ 

ជលិខិតបទ ្ឋ នមួយ្របេភទស្តីពីករសំែដងឆនទះរបស់សមូហភព ដូចជរបស់សននិបតេដើមបីសេ្រមច
េលើែផនករ េលើកេគលករណ៏ជយុទធ ្រស្ត និងទិសេ ជ្របេយជន៏ ក់ឲយអនុវត្តែតពំុមនលកខណៈជ
ចបប់េឡើយ។ 

ខ. គំរេូសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 
 
 
 

េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 
     េគលបំណង....................................... 

     ខ្លឹម រ................................................. 

 
 

- េ យយល់េឃើញ........................................................ 

- េ យយល់េឃើញ........................................................ 

- េ យយល់េឃើញ.......................................................................................។ 

 អងគម សននិបតទំងមូល ឬសម័យ្របជំុេនៃថងទី..................ែខ...........ឆន ំ...............បនមូលមតិ និង
សេ្រមចជឯកចឆ័នទដូចតេទៈ 

  ១. ....................................................................................................................................... 

  ២. ....................................................................................................................................... 

  ៣. ....................................................................................................................................... 

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

          ជ. ម សននិបត 

                               ្របធនៃនអងគ្របជំុ 

កែន្លងទទួលៈ                        .................................... 

- ..................................       េឈម ះ 
- .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អងគភព.................. 

េលខៈ ..................... 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                       ទ.១  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១២៦  



 

ជំពូកទ៣ី: លខិតិរដ្ឋបល 
 IV. លខិិតរដ្ឋបល 

១. លិខិត (Act) 
លិខិតជមេធយបយ ែដលេគេ្របើ្របស់ស្រមប់ទំនក់ទំនងករងរេផ ងៗ ។ កនុងទំនក់ទំនងរ ង  

អងគកររដ្ឋ អងគករសងគម លិខិតែដលេគេ្របើ្របស់ជផ្លូវករេនះេ ថ លិខិតរដ្ឋបល។ 
១.១. ករែណនំទូេទ 

មេសចក្តីែណនំរបស់ចបប់រដ្ឋបលគឺកនុងរេបៀបសរេសរលិខិតរដ្ឋបល េគ្រតូវេរៀបចំ្របេយគងយ 
យល់មនខ្លឹម រខ្លីៗ ចបញជ ក់នូវបំណង និងគំនិតែដលេគចង់បង្ហ ញ ឬចង់និយយ ។ េគមិន្រតូវ      
សរេសរឲយែតេពញ្រក ស ឬេលងែលបងពកយ ឬបន្ល យេសចក្តីឲយែវងហួសេហតុឥត្របេយជន៏េនះេទ ។ 
េគមិន្រតូវនិយយ រចុះេឡើង េធ្វើឲយបញ្ហ ងយ្រសួលេទជសមុគ ម ញ ជួបករលំបក កនុងករអនុវត្តន៏ និង
េ ះ្រ យនំឲយអនកទទួលពិនិតយលិខិតមិនដឹងពីបំណង និងេគលេ របស់លិខិត។ 

ជទម្ល ប់េគេជៀស ងករេរៀបចំេសចក្តីែដលនំឲយអនកពិនិតយមិនយល់ពកយ ឬនំឲយមនករពិបកខ្ល ំង 
ឬ្រតូវចំ យេពលយូរដល់អនក ន អនកពិនិតយ ។ េគមិន្រតូវសរេសរពកយបលី សំ្រសកឹត ឬពកយបរេទសកនុង
លិខិតរដ្ឋបលេនះេទ េ្រពះេបើេគមិនយល់នំឲយខតេពលកនុងករេបើកវចននុ្រកម។ 

កនុងករេធ្វើលិខិតរដ្ឋបល េបើអនកសរេសរខ្លះមនករបិុន្របសប់ ចនំឲយសទះកិចចករកនុងចរន្តករងរ
របស់ ្រកសួង ថ ប័ន ក៏ដូចជកនុងទំនក់ទំនងជមួយខងេ្រកែដរ ។ ទំនស់សមតថកិចចងយេកើតេឡើងជទី
បំផុត េបើអនករដ្ឋបលមិនយល់ពីកិចចកររដ្ឋបល។ 

១.២. ជំ នៃនករេធ្វើលិខិតរដ្ឋបល 
ករយិល័យជំនញនីមួយៗ មនភរកិចចេរៀបេរៀងលិខិតរដ្ឋបល ។ ដូចេចនះ្រតូវេរៀបេរៀងេសចក្តី េ យ 

អនុេ ម មេពលេវ  និង្រតូវសម្រសប មលកខខណ្ឌ  ឬបទបបញញត្តិននរបស់ថន ក់េលើ (្រកសួង...... ) ។ 
 ក. ករេផ្តើមគំនិត 
 ករេផ្តើមគំនិតគឺេកើតេចញពីករយិល័យជំនញពីថន ក់េលើ ឬពី្រកសួងេ្រក ។ ករយិល័យជំនញ
នីមួយៗមនមុខករជធមម របស់ខ្លួន រចួ្រតូវមនគំនិតេផ្តើមេធ្វើលិខិត មួយរបស់ខ្លួន េនេពល ែដល 
្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនចំបច់ក្តី ឬេនេពលែដលេគសួរចង់ដឹងបញ្ហ អ្វីមួយ ឬេនេពលែដលចង់រលឹំក ែណនំ    
ជូនដំណឹង ឬបញជ បញ្ហ អ្វីមួយ ។ ករយិល័យជំនញ ្រតូវេធ្វើលិខិតេឆ្លើយេទ្រកសួងខងេ្រកវញិ េ្រកយ
េពលែដលបនទទួលលិខិតពី្រកសួងេនះេហើយ ។ កនុងករណីខ្លះេគេធ្វើលិខិតរដ្ឋបល េដើមបីអេញជ ើញម្រន្តី ជ
ករចូលរមួ្របជំុ សិកខ  ។ល។ 
 េនេពលែដលទទួលបនលិខិតពីករយិល័យរេបៀប ឬពីថន ក់ដឹកនំអងគភពមកករយិល័យជំនញ
ែដលទទួលកិចចករេនះ្រតូវេធ្វើករសិក  ឬចត់ឲយម្រន្តីជំនញេធ្វើករសិក សំណំុលិខិត រចួេលើក មតិេ ះ
្រ យ ក់ជូនពិនិតយ ។ េយបល់ម្រន្តីជំនញ េយបល់ករយិល័យជំនញ ឬអងគភព្រតូវបញជូ ន ម

ននុ្រកមមកម្រន្តីថន ក់េលើ ែដលមនសិទធិសេ្រមច ។ េ្រកយពីបនទទួលករសេ្រមចពីថន ក់េលើេហើយ ម្រន្តី
ជំនញ ឬករយិល័យជំនញ ្រតូវចត់ករសេ្រមចរបស់ថន ក់េលើ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១២៧  



 ្របសិនេបើ្រតូវេធ្វើលិខិតេឆ្លើយតប ឬលិខិតជូនព័ត៌មន ម្រន្តីជំនញ្រតូវេធ្វើេសចក្តី្រពងលិខិតេនះ។ 
 ខ. ករេធ្វើេសចក្តី្រពង 
 ្របសិនេបើជេរឿងពិបក ម្រន្តីជំនញ្រតូវេធ្វើេសចក្តី្រពងលិខិតជមុនសិន ។ ម្រន្តីជំនញ្រតូវមន
សំណំុលិខិត ែដល ចេធ្វើឲយដឹង ច់េរឿង ។ សំណំុលិខិតេនះ្រតូវ ក់មកជមួយេសចក្តី្រពង េដើមបីជូន
ថន ក់ដឹកនំពិនិតយផងែដរ។ 
 ្របសិនេបើកិចចករ មនករទក់ទងដល់ករយិល័យេ្រចើនេនះ ករយិល័យែដលពក់ព័នធនឹងកិចចករ
េនះសំខន់ជងេគ ្រតូវេធ្វើេសចក្តី្រពងលិខិត បនទ ប់ពីបនពិេ្រគះ ឬ កសួរេយបល់ពីករយិល័យពក់
ព័នធមក ។ ករពិេ្រគះ ចេធ្វើេ យផទ ល់មត់ក៏បន បុ៉ែន្តេបើកនុងករណីសំខន់ េគ្រតូវពិេ្រគះគន េ យ      
សរេសរជកំណត់វញិ ។ មតិ ឬេយបល់ជ យលកខណ៏អក ររបស់ករយិល័យពក់ព័នធេនះមន រៈ
្របេយជន៏ ស់ ស្រមប់ ក់ជូនថន ក់េលើពិនិតយ សេ្រមច និងស្រមប់ទុកជឯក រភស្តុ ង។ 
 េបើឯក រ ឬវតថុធតុែដលមនេនះមិន្រគប់្រគន់ ម្រន្តីជំនញ្រតូវេធ្វើករ្រ វ្រជវចំបច់ខ្លះេទៀត 
ជួនកល្រតូវសួរេទនយករយិល័យរបស់ខ្លួន រចួនយករយិល័យេនះ្រតូវសួរេយបល់េទថន ក់េលើេទៀត 
េបើកិចចករេនះពិបក ឬហួសពីសមតថកិចចរបស់ខ្លួន ឬខ្លួនដឹងមិនដល់េនះ ។ េបើកិចចករេនះេគដឹងមិនចបស់ 
ម្រន្តីជំនញ្រតូវសរេសរជកំណត់ជ្រមបេទថន ក់េលើនូវករពិតែដលខ្លួនបនដឹង។ 
 េបើករយិល័យយល់្រពមេលើេសចក្តី្រពងេហើយ េសចក្តី្រពងេនះ្រតូវ ក់កនុងសឺមី ពិនិតយ រចួបញជូ ន 
េទថន ក់េលើេទៀត េដើមបីសំុករសេ្រមច ។ េបើសំបូរសឺមីពណ៌ េហើយសំណំុលិខិតេនះមនលកខណៈ្របញប់ 
េគ្រតូវ ក់សំណំុលិខិតេនះកនុងសឺមីពណ៌្រកហម េបើមិន្របញប់េទ េគេ្របើសឺមីពណ៌េផ ងវញិ ។ េបើពំុមន
សឺមីពណ៌្រកហមេទេគខន ស់សញញ  ្របញប់ េនេលើសឺមី (ែផនកខងេ្រកម)។ 
 ្រតូវ ក់ភជ ប់នឹងេសចក្តី្រពងនូវសំណំុលិខិតេផ ងៗ ែដលទក់ទងនឹង ច់េរឿងែដល្រតូវេធ្វើេនះ។ 
 េបើសំណំុលិខិតមនចំនួនេ្រចើនេគ្រតូវេ្របើសឺមី្រកស់ ស្រមប់្រចកសឺមីទន់មួយចំនួនែដលមនសំណំុ
លិខិត ម ច់េរឿង។ 
 េបើសំណំុលិខិតមិនសូវមនឯក រេ្រចើនេទេគ្រតូវខន ស់េសចក្តី្រពងេនខង ្ត ំៃផទកនុងៃនសឺមី ឯេន
ខងេធ្វងេគ្រតូវខន ស់សំណំុឯក រពក់ព័នធ និងលិខិតពនយល់នន។ 
 េ្រកយពីទទួលករឯកភពពីថន ក់េលើរចួេហើយ េសចក្តី្រពង្រតូវបនបញជូ ន្រតឡប់មកករយិល័យ
ជំនញ ែដលជអនក្រពងលិខិតេនះវញិ។ 
 ចំេពះករងរដែដលៗធ្ល ប់េធ្វើរចួេហើយ េគពំុចំបច់េធ្វើេសចក្តី្រពងេទ េគសរេសររចួេគ យកំុពយូទ័រ 
េហើយសំុហតថេលខែតម្តង។ 
 គ. ករ យកំុពយូទ័រ 
 ករយិល័យជំនញ្រតូវចត់ករ យកំុពយូទ័រ មលទធភពរបស់ខ្លួន ។ អងគភពខ្លះ ករយិល័យ     
រដ្ឋបលជអនកទទួលបនទុក យកំុពយូទ័រ បុ៉ែន្តេនអងគភពខ្លះេទៀតមនអនក យកំុពយូទ័រផទ ល់ខ្លួន។ 
 េគ្រតូវ យកំុពយូទ័រេ យ្រតូវយកចំនួនចបប់្រគប់ មែតេសចក្តី្រតូវករបនេហើយ។ 
 ឧទហរណ៏ៈ 

- មួយចបប់ស្រមប់កែន្លងទទួល 
- មួយ ឬពីរចបប់ស្រមប់រក ទុកឯក រ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.១២៨  



- មួយចបប់ស្រមប់រក ទុកកនុងកលបបវត្តិ 
- មួយចបប់ស្រមប់ករយិល័យ េលខធិកររបស់ថន ក់ដឹកនំ 
- ចបប់មួយចំនួន ស្រមប់អងគភព ឬ ថ ប័នពក់ព័នធ 

 េ្រកយេពលែដលបន យកំុពយូទ័រ ្អ តេហើយ លិខិតទំងេនះ្រតូវ ក់កនុងសឺមី ហតថេលខ រចួបញជូ ន 
មកថន ក់េលើ មលំ ប់ថន ក់ ។ ្របធនៃនលំ ប់ថន ក់ (ករយិល័យ អងគភព.......) ្រតូវពិនិតយទ្រមង់រដ្ឋបល
ៃនលិខិត ខ្លឹម រ អកខ វរិទុធ....។ េបើពិនិតយេឃើញថ្រតឹម្រតូវេហើយ ្របធនលំ ប់ថន ក់្រតូវចុះហតថេលខ
សេងខប េដើមបីបញជ ក់ថលិខិតេនះបន ក់ឆ្លងបនឯកភព មលំ ប់ថន ក់។  
 មិន្រតូវបត់ជយេ្រកមលិខិតេរៀប្រតួតេលើគន  ក់ជូនថន ក់ដឹកនំចុះហតថេលខេឡើយ គឺេដើមបីរក របូ
ភពលិខិតឲយេន ្អ តល្អ និងេជៀស ងករបន្លំនន។ 
 រេបៀប យកំុពយូទ័រៈ 
 អនក យកំុពយូទ័រ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ដូចខងេ្រកមៈ 

- ្រតូវ យេឈម ះរបស់ខ្លួន ជអក រកត់េនខងេ្រកមលិខិត េដើមបីទុកជចំ ំ។ 
- េបើេនេលើេសចក្តី្រពងមនសរេសរអក រកត់ ្រតូវ យឲយអស់តួអក រ ។ មុននឹងចប់េផ្តើម យ

្រតូវ នេសចក្តី្រពងមួយចប់ េ យ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ែស្វងយល់ន័យេសចក្តី ។ េបើកែន្លង  
ចមិនចបស់្រតូវសួរឲយដឹងចបស់ ។ េជៀស ងករ យេ យ្របថុយ ។ េបើមនខុស្រតូវ យ
រថមី េគមិនអនុញញ តឲយែក ឬជួសបនេឡើយ ។ លិខិត ែដលមនលុប ែក ឬជួស ្រតូវបន

ចត់ទុកថជលិខិតគម នតៃម្លអ្វីទំងអស់ ។ ថន ក់េលើមិនចុះហតថេលខេលើលិខិត្របេភទេនះេទ។ 
- លិខិត យរចួេហើយ ្រតូវមនរបូភព ្អ តឥតេខច ះ ទំងសន្លឹកេដើម និងសំេ ឯេទៀត ។ អនក 

យកំុពយូទ័រ្រតូវេផទ ងផទ ត់ឲយបន្រតឹម្រតូវេ យខ្លួនឯង មុននឹង្របគល់ជូនម្រន្តីជំនញ ។ េ្រកយ
េពលែដលចុះហតថេលខរចួេហើយ េគមិន ចែក ឬលុប ឬជួសពកយបនេទ។ 

ករេ្របើ្របស់្រក សៈ 
កនុងករេ្របើ្របស់្រក ស គបបីយកចិត្តទុក ក់ មករែណនំដូចខងេ្រកមៈ 
- ទំហំ្រក សៈ េគនិយមេ្របើ្រក សខន តខ្លី និងខន តែវង 
    ខន តខ្លីៈ   ២១សម X ២៨សម - ២៩សម - ៣៩សម 

     ខន តែវងៈ ២១សម, ៣៣សម ឬ្រក សេបះពុមព្រ ប់ (េបះពុមពកបលលិខិត) មនខន តែវង ឬខ្លី។ 
- គុណភព្រក សៈ េបើមិនសូវសំបូរ្រក សគុណភពល្អ េគេ្របើ្រក សគុណភពល្អែតមួយ

សន្លឹកខងេលើ ស្រមប់េផញើរជូនអនកទទួលេដើមេគ ។ ចំែណកសំេ ឯេទៀតៗស្រមប់េផញើរជូនេទ 
អនកែដល្រតូវចម្លងជូន ស្រមប់កលបបវត្តិ និងទុកឯក រ េគ្រតូវេ្របើ្រក សេស្តើង ឬ្រក ស
មនគុណភពអន់ជងបន្តិច។ 

 ្របសិនេបើអនកទទួលេដើមេគទមទរយកចំនួន២ចបប់េនះ េគ្រតូវេផញើរជូនចបប់េដើម និងសំេ ចម្លង 
 ្របសិនេបើអនកទទួលេដើមេគមនចំនួន១ ឬ៣ ថ ប័ន អងគភព េគ្រតូវផ្តល់ជូនលិខិតែដល្រក សមន 
គុណភពល្អដូចគន ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.១២៩  



 ករេ្របើសឺមីៈ  សឺមីស្រមប់ ក់សំណំុលិខិតចុះហតថេលខ ឬពិនិតយ ឬជូន្រជប.......្រតូវរក ឲយបន 
្អ តល្អជនិចច េជៀស ងករបត់ ឬេធ្វើឲយទក់ ។ េគមិន្រតូវេ្របើសឺមីរែហក ឬ្រប ក់ ឬទក់ េដើមបី ក់សំណំុ 

លិខិតជូនថន ក់េលើេទ ។ េគនិយមេ្របើសឺមីពណ៌្រកហម ្របេផះ េលឿង និងពណ៌ៃផទេមឃ។ 
 ឃ. ករចុះហតថេលខ 
 េដើមបី ក់សំណំុលិខិតេសនើសំុថន ក់េលើចុះហតថេលខេគ្រតូវខន ស់េសចក្តី្រពងែដលបនឯកភពពីថន ក់
េលើរចួេហើយ េនែផនកខងេធ្វងខងកនុងៃនសឺមី ឯសំេ ែដល្រតូវចុះហតថេលខ្រតូវខន ស់េនខង ្ត ំ ។ េបើ
ឯក រមនេ្រចើន ្រតូវេផញើរេទគមយជនែតមួយេនះ េគ្រតូវចុះហតថេលខេលើឯក រេនះផងែដរ ។ អនកចុះ
ហតថេលខ ្រតូវចុះហតថេលខេលើលិខិតេដើម និងលិខិតចម្លងទំងអស់ ។ េ្រកយេពលែដលថន ក់េលើចុះ    
ហតថេលខេហើយ េគ្រតូវេបះ្រ  ចុះេលខ និងចុះកលបរេិចឆទ េ យករយិល័យរេបៀប ។ សំណំុលិខិត
ទំងអស់្រតូវបញជូ នទម្ល ក់មកករយិល័យែដលេធ្វើលិខិត មចរន្តដែដល។ 
 លិខិត ន មទំងអស់មិនែមន្រតូវចុះហតថេលខ ែតេ យអនកទទួលខុស្រតូវខងេលើបង្អស់េនះេទ គឺ

្រស័យេទេលើករែបងែចកសិទធិអំ ចទទួលខុស្រតូវរបស់ថន ក់ដឹកនំអងគភពមួយ ឬ ថ ប័នមួយ។ 
 េបើលិខិតស្រមប់េ ះ្រ យេរឿងសំខន់សមុគ ម ញ េសចក្តី្រពង្រតូវ ក់ជូន មលំ ប់ថន ក់េទ
អនកទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត ៃន ថ ប័ន អងគភព (រដ្ឋម្រន្តី អភិបលេខត្ត) េដើមបីពិនិតយ និងសេ្រមច ឯ       
ហតថេលខ ្រតូវចុះេ យអនកទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុតេនះែដរ។ 
 េបើជេរឿង មញញ អនកទទួលខុស្រតូវខងេ្រកម ចចុះហតថេលខបន ។ បុ៉ែន្តអនកទទួលខុស្រតូវ
ខងេ្រកម មិន ចចុះហតថេលខេលើលិខិត មួយបនេទ េបើគម នករេផទរអំ ច ឬករអនុញញ តេនះ។ 
 ករេផទរអំ ចកនុងករចុះហតថេលខ (្របតិភូកមមហតថេលខ) មនបីយ៉ងដូចខងេ្រកមៈ 

- មករ្របគល់អំ ច 
- មករអនុញញ ត 
- មបញជ  

 មករ្របគល់អំ ចៈ ជករ្របគល់អំ ចជផ្លូវករ ែដលមនលកខណៈជអចិៃ្រន្តយ៏ ឬបេ ្ត ះ 
សននកនុង្រកបខណ្ឌ មួយកំណត់ចបស់ ស់។ 

 មករអនុញញ តៈ ជតំ ងផ្លូវករ បុ៉ែន្ត ចចត់ទុកថមនលកខណៈដូចគន នឹងករ្របគល់អំ ច 
ែដរ។ 
 មបញជ ៈ ជករអនុញញ តែដលមនលកខណៈចបស់ ស់ បុ៉ែន្តេលើកិចចករមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ ។ ករ
ចុះហតថេលខ មបញជ េ្រចើន្រប្រពឹត្តេនេលើលិខិត ន ម ែដលមនអតថន័យជករជូនដំណឹង ជូនព័ត៌មនេទ
ថន ក់េ្រកម េពលគឺពំុមនលកខណៈបងគ ប់បញជ េទ។ 
 ផល្របេយជន៏ៃនករេផទរអំ ចចុះហតថេលខ គឺេជៀស ងមិនចំបច់យកកិចចករ ែដលធមម  
ឬតិចតួចេទ ក់សំុហតថេលខពីថន ក់ដឹកនំេទ ពិេសសេដើមបីឲយចំេណញេពលេវ កនុងដំេណើ រកររបស់
្រកសួងផង ។ បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង ក៏េ យ េគ្រតូវេគរពនូវេគលករណ៏ទូេទៃន ននុ្រកម រដ្ឋបលផង
ែដរ។ 

- អនកចុះហតថេលខេលើលិខិតេឆ្លើយតប យ៉ងេ ច ស់ ក៏្រតូវមនមុខងរេសមើនឹងអនកចុះ     
ហតថេលខ េលើលិខិតែដលេផញើរមកេនះែដរ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៣០  



- េបើលិខិតេផញើរេទ្រកសួងជន់ខពស់មួយ អនកចុះហតថេលខគឺជ្របធន ថ ប័នែដលជអនកេផញើរ។ 
មិន្រតូវេផញើរលិខិតពី្របធនអងគភពៃន្រកសួងមួយ េទ្របធន្រកសួងមួយេទៀតេទ ឬពីអងគភពមួយៃន 

្រកសួងមួយេទអងគភពមួយៃន្រកសួងេផ ងេទ។ 
ឧទហរណ៏ៈ ្របធននយក ្ឋ នឧត្តមសិក ៃន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  េផញើលិខិតមករដ្ឋម្រន្តី 

្រកសួងម ៃផទ ។ ឬ ្របធននយក ្ឋ នឧត្តមសិក ៃន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  េផញើលិខិតេទ្របធន
នយក ្ឋ នរដ្ឋបល ្រកសួងម ៃផទ។ 

ករណីដូចកនុងឧទហរណ៏េនះមិន្រតូវឲយមនេទ ។ អគគនយកនីមួយៗមិន្រតូវេធ្វើលិខិតេទនយក ្ឋ ន
មួយៃនអគគនយក ្ឋ នេផ ង េ យពំុឆ្លង មរយៈថន ក់េលើេនះេទ។ 

- េបើលិខិតេចញពី េខត្ត មកទីស្តីករ្រកសួងម ៃផទ្រតូវអភិបលេខត្តជអនកចុះហតថេលខ។ 
- េបើលិខិតេឆ្លើយតបែដលបញជ ក់នូវករទទួលខុស្រតូវសំខន់ៗៃន្រកសួងមួយ្រតូវែតចុះហតថេលខ

េ យរដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួងេនះ។ 
 ង. ករបញជូ ន ឬេផញើរ េបសកកមម 
 ករយិល័យជំនញ្រតូវដកទុកសំណំុលិខិតេផ ងៗ ។ េដើមបីទុកជសមគ ល់ និងជឯក រ 
ករយិល័យជំនញ្រតូវរក ទុកចបប់ចម្លងេនះ ២សន្លឹក មួយសន្លឹកស្រមប់ ក់ចូលកនុងសំណំុេរឿង មួយ
សន្លឹកេទៀតស្រមប់បិទទុកកនុងបញជ ីស្រមប់កិចចករ្របចំៃថង។ 
 ករយិល័យរេបៀបមនភរកិចចេផញើរលិខិតេចញេទេ្រក្រកសួង ។ មុននឹងេផញើរេចញេលខធិករ្រតូវចុះ
លិខិតេនកនុងេសៀវេភបញជូ នលិខិត ។ េគ្រតូវចុះេលខេរៀង កែន្លងទទួល កមមវតថុៃនលិខិត ចំនួនលិខិតភជ ប់
នន កនុងេសៀវេភបញជូ នលិខិត ។ លិខិតែដល្រតូវេផញើរេចញ្រតូវមន្រចកកនុងេ្រ មលិខិតបិទជិត។ 

គំរ ូេ្រ មសំបុ្រត 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(អនក្រចកេ្រ ម្រតូវចុះហតថេលខសេងខប) 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួម ៃផទ 
េលខៈ.............. 

 3 
សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តម ឬេ ក.......... 

 
 
 
 
 
 
 

្រ  

ផ្លូវករ 

ហតថេលខសេងខប 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៣១  



២. សញញ ណទូេទៃនលិខិតរដ្ឋបល 
បញសៃនពកយ លិខិតរដ្ឋបល ជសមសពកយ ឬជកេន មពកយ៣គឺៈ 
- លិខិត 
- រដ្ឋ 
- បល 
ក. លិខិតៈ  ជសំបុ្រត ន ម ជអតថបទសរេសរជ យលកខណ៏អក រ ជករែតងេសចក្តីមួយែដល

មនកបល (បទេដើម) ដងខ្លួន (បទក ្ត ល ខ្លឹម រ អតថន័យ) និងចុងបញច ប់ ែដលមច ស់លិខិតសរេសរ
េរៀបេរៀង ក់ែតងេឡើងស្រមប់ែថ្លងេទកន់របូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគល (្រកុម អងគភព ្រកសួង ថ ប័ន....) 

មួយេ យបង្ហ ញ្របប់ពីវតថុបំណងរបស់ខ្លួន ឬជករជូនដំណឹងដល់គមយជន (អនកទទួល) ឲយបន្រជប 
និងមនវធិនករណ៏ ឬចំ ត់ករជបន្តកនុងករណីចំបច់ ។ េគ ចេ មយ៉ងេទៀតថ ចុត ម យ ឬដីក។ 

ឧទហរណ៏ៈ លិខិតេឆ្លើយតប លិខិតជូនដំណឹង លិខិតេសនើ លិខិតឧេទទសនម.........។ល។ 
ខ. រដ្ឋៈ នគរ ្របេទស ភ  ែដន ែខមរេ្រចើនេ្របើពកយរដ្ឋេនះផ ំជមួយពកយដៃទេទៀតេធ្វើជសមសពកយ 
ឧទហរណ៏ៈ រដ្ឋធមមនុញញ រ ្ឋ ភិបល រដ្ឋបុរស .............។ល។ 
គ. បលៈ ្រគប់្រគង ែថរក  ករពរ ផគត់ផគង់បីបច់ េមើលករខុស្រតូវ ្រតួត្រ ។ 
ឧទហរណ៏ៈ េគបល= អនកគង្វ លេគ, ទ្វ របល= អនកយមទ្វ រ, ពយបល= អនក្រគប់្រគង

េមើលករខុស្រតូវ។ 
រមួេសចក្តីមក លិខិតរដ្ឋបល ជសំបុ្រត ន មទំង យែដលេបសកៈ (មច ស់ ឬអនកេផញើរ) បនេរៀបេរៀង

ក់ែតងេឡើងជ យលកខណ៏អក រែថ្លងេទបុគគល មួយ ជរបូវន្ត ឬនីតិបុគគល កនុង្រកបខណ្ឌ ជផ្លូវករ 
ជផ្លូវរដ្ឋ ឬជកិចចករពក់ព័នធនឹងករែថរក  ករ្រគប់្រគង ្រកុម អងគភព ្រកសួង ករ្រគប់្រគងរដ្ឋ ឬ្របេទស
ជតិ មែបបបទមួយមនស ្ត ប់ធន ប់ េពលគឺជមេធយបយ មួយកនុង ករេធ្វើទំនក់ទំនងគន រ ងអងគភព
រដ្ឋ ឬបុគគល និងអងគភព ែដលមនលកខណៈជតឹក ងេសថរមិន ចែ្រប្របួល្រក ស់បន។ 

ឧទហរណ៏ៈ  
- លិខិតជូនដំណឹង (ស.ជ.ណ) ពីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេទកន់្រកសួងបរ ិ ថ ន 
- លិខិតេសនើ (ល.ស) របស់្រកសួងធមមករេទកន់អភិបល ជធនី េខត្ត  
- លិខិតអេញជ ើញ (ល.អ.ជ) របស់្រកសួងម ៃផទជូនចំេពះឯកឧត្តម .........អនុរដ្ឋេលខធិករឲយចូល

បំភ្លឺពីបញ្ហ ............................... 
កំណត់សំគល់ៈ កនុងចំេ មលិខិតរដ្ឋបលទំងអស់េគសេងកតេឃើញមនែតលិខិតបី្របេភទខងេលើ

េនះេទ ែដលសំបូរ និងេ្របើញឹកញប់ជងេគកនុងទំនក់ទំនងរដ្ឋបល រ ងអងគភព និងអងគភព អងគភព និង
បុគគល ឬបុគគល និងអងគភព។ 

ចំណុចសំខន់ែដល្រតូវយកចិត្តទុក ក់ចំេពះលិខិតរដ្ឋបល គឺ្រតូវសរេសរយ៉ង ឲយមន្របសិទធ
ភពគឺសរេសរឲយបនងយ្រសួល ្ត ប់ ងយយល់ សរេសរឲយបនចបស់ ឲយខ្លី បនន័យថ កំុេរៀប ប់ែវង
អន្ល យនូវករមិនចំបច់ ឬសរេសរ ចុះ េឡើងេធ្វើឲយបញ្ហ ្រសួលេទជសមុគ ម ញ។ 

ដូេចនះកិចចកររដ្ឋបល ជភរកិចចសំខន់ចំបច់ែដលត្រមូវឲយម្រន្តី ឬអនកទទួលបនទុក ក់ែតងេរៀបេរៀង
លិខិត្របេភទេនះមនករយល់ដឹងអំពីចបប់ និងេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលផងេដើមបីក្ត ប់ឲយបន

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៣២  



នូវែបបបទ និងរេបៀប ក់ែតងឲយបនសម្រសប េទះកនុងករណីជេបសកៈ(អនកេផញើរ)ក្តី ឬគមយជន (អនកទទួល) 
ក្តីសំេ ធននូវទ្រមង់មួយមនឯកភពរដ្ឋបល ្របកបេ យនីតយនុកូលភព និងចំេណញេពលេវ ផង។ 

េដើមបីសេ្រមចបននូវេគលបំណងខងេលើេនះេសមរែដលពក់ព័នធ្រតូវក្ត ប់ឲយបនអំពីៈ 
១. ្របេភទលិខិត 
២. ែផនក ឬទ្រមង់របស់លិខិតនីមួយៗ 
៣. តួនទី និង នៈរបស់េបសកៈ និងរបស់គមយជន 
៤. ថន ក់ ឬ ននុ្រកម 
កិចចកររដ្ឋបលជផ្លូវករមនរបូភព ស ្ឋ ន ្របេភទ លកខណៈ ខុសែប្លកៗគន ម្របេភទៃនករងរ

នីមួយៗ ។ 
របូភព 
កិចចកររដ្ឋបលែដល្រតឹម្រតូវ យកជករបនលុះ្រ ែត របូភពជ្រក ស ន ម យលកខណ៏អក រ

ទុកជភស្តុ ងកនុងករអនុវត្តន៏ករងរេផ ងៗចំេពះមុខ និងេទអនគត ។ កនុងន័យេនះបញជ ក់ថ មិន្រតូវ
អនុវត្តករងរអ្វីេ យេយលេទេលើពកយសំដីផទ ល់មត់ េទះបីករងរេនះតូច ចក៏េ យ។ 

ស ្ឋ ន 
កិចចករជ្រក ស់ ន ម យលកខណ៏អក រមនស ្ឋ នខ្លះសរេសរេ យៃដ ស ្ឋ នខ្លះជកំុពយូទ័រ 

ខ្លះេទៀតជរបូថត របូភពចម្លង ......។ល។ 
ឯក រលិខិតថតចម្លងែដល ចទុកជផ្លូវករបនលុះ្រ ែតមនករបញជ ក់ ចុះហតថេលខ ្របថប់

្រ ្រតឹម្រតូវេ យអងគភព ឬ ថ ប័នេនះ។ 
្របេភទ 
កិចចកររដ្ឋបលជផ្លូវករមនេ្រចើន្របេភទ ស្រមប់អនុវត្តេទ មេសចក្តី្រតូវករ និងសំណូមពររបស់

ករងរនីមួយៗ ដូេចនះអនក ក់ែតង្រតូវដឹងឲយបនចបស់ពីករងរេនះ េហើយ្រតូវដឹងថខ្លួន្រតូវសរេសរលិខិត
្របេភទ  ។  

ឧទហរណ៏ៈ មនអងគ្របជំុមួយបន្របរពធេឡើងេតើេគ្រតូវ ក់ែតងជកំណត់េហតុ ឬជរបយករណ៏ ។ 
អងគភពមួយ្រតូវបញជូ នម្រន្តីមន ក់ ឬេ្រចើននក់េទចូលរមួករងរអ្វីមួយេនអងគភពមួយេផ ងេទៀត េតើេគ្រតូវ
លិខិតបញជ េបសកកមម ឬលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតឧេទទសនម....។ 

លិខិតរដ្ឋបល េបើេយងេលើនីតិរដ្ឋបល មនពីរ្របេភទធំៗគឺៈ 
៣.១. លិខិតរដ្ឋបលធមម  មញញ មិនមនលកខណៈជចបប់ 
៣.២. លិខិតរដ្ឋបលជអតថបទចបប់ មនលកខណៈជចបប់ដូចជ លិខិតបទ ្ឋ ន (ចបប់ អនុ្រកឹតយ 
ចរ េសចក្តីែណនំ...។ល។) លិខិតរដ្ឋបល លិខិតយថភូត (េពញចបប់) លិខិតអ្រ នុកូល ្ឋ ន លិខិត

ឯកជន.....។ល។ 
ចំេពះមុខេនះេយើងយកែតលិខិតរដ្ឋបល មញញ មិនមនលកខណៈជចបប់ មកបង្ហ ញែតបុ៉េ ្ណ ះ ។  

លិខិតទំងេនះមនៈ 
- លិខិតេ្របើផ្លូវករធមម  
- ដីកបញជូ ន (ដ.ក.ប) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៣៣  



- ដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយតប (ដ.ប.ត.ឆ) 
- លិខិតអេញជ ើញ (ល.អ.ជ) 
- របយករណ៏ (រ.ប.ក) 
- កំណត់េហតុ (ក.ណ.ហ) 
- េសចក្តីជូនដំណឹង (ស.ជ.ណ) 
- លិខិតេសនើ (ល.ស) 
- លិខិតឧេទទសនម (ឧ.ទ.ន) 
- លិខិតបងគ ប់ករ (ល.ប.ក)..............។ល។ 
លកខណៈ 
រេបៀបរបបជផ្លូវករមនលកខណៈគួរឲយកត់សំគល់ែដលចំបច់្រតូវមនដូចខងេ្រកមៈ 
- មនេឈម ះ្របេទស និងបវចនរដ្ឋ 
- េឈម ះ ថ ប័ន មីុ្រកសួង ឬអងគភពផទ ល់ 
- ទីកែន្លងេធ្វើ កលបរេិចឆទៃនលិខិត 
- េលខ និងអក រកត់ស្រមប់សំគល់អងគភព និង្របេភទលិខិត 
- នៈ និងមុខងរមច ស់លិខិត (េបសកៈ) 
- នៈ និងមុខងរអនកទទួលលិខិត (គមយជន) 
- ហតថេលខ និងេឈម ះមច ស់លិខិត 
- ្រ សិទធិ ថ ប័ន ឬអងគភព មីុ 
លកខណៈពិេសស 
មនបែនថមេលើលកខណៈធមម នូវពកយ្របញប់ ្របញប់ ស់ ្របញប់បំផុត ឬសមង ត់ សមង ត់ ស់ 

សមង ត់បំផុត ពណ៌្រកហមចុះេនខងេធ្វងពីេ្រកមេលខ។ 
ពកយេពចន៏ែដលេ្របើ្របស់កនុងឯក រផ្លូវករ ្រតូវ្របកន់យកពកយសមរមយ ចបស់ ស់ និង មញញ 

គឺ្រតូវគិតដល់ៈ 
- ពកយស្រមប់សរេសរេទថន ក់េលើ 
- ពកយស្រមប់សរេសរេទថន ក់្រប ក់្របែហល 
- ពកយស្រមប់សរេសរេទថន ក់េ្រកម 
៣. រេបៀបសរេសរលិខិត 
លិខិតជមេធយបយែដលេគនិយមេ្របើជទូេទេដើមបីេធ្វើករទក់ទងេទេ្រក ថ ប័ន េគែចកលិខិតជ

ពីរ្របេភទៈ 
- េបើករទក់ទង្រប្រពឹត្តេទរ ងអងគកររដ្ឋ អងគករសងគម ជមួយអងគកររដ្ឋ អងគករសងគម លិខិត

ែដលេគេ្របើជមេធយបយទក់ទងេនះេ ថ លិខិតរដ្ឋបល។ 
- េបើករទក់ទង្រប្រពឹត្តេទរ ងអងគកររដ្ឋមួយ ឬអងគករសងគមមួយ ជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋផទ ល់

ខ្លួន ឬជមួយម្រន្តី ជករ បុគគលិក កមមករ លិខិតែដលេគេ្របើជមេធយបយទក់ទងេនះជលិខិត
រដ្ឋបលែដរ ែតេគេ ថ លិខិតទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៣៤  



៤. ករេ្របើ្របស់លិខិតរដ្ឋបល 
ករេ្របើ្របស់លិខិតរដ្ឋបលស្រមប់បេ្រមើេ យមេធយបយទំនក់ទំនងបីែបបគឺៈ 
- ស្រមប់ទំនក់ទំនងៃផទកនុង 
- ស្រមប់ទំនក់ទំនងខងេ្រក 
- ស្រមប់ទំនក់ទំនងផ្លូវករ និងពក់ក ្ត លផ្លូវករ 
អ្វីជករទំនក់ទំនងៃផទកនុង? 
ករទំនក់ទំនងៃផទកនុងគឺជករទំនក់ទំនង ម ននុ្រកមៃន ថ ប័នមួយ អងគភពមួយ ឬអងគករចត់

ំងមួយរបស់ខ្លួន ។ េគេ្របើលិខិតរដ្ឋបលស្រមប់ទំនក់ទំនងពីេ្រកមេទេលើ ឬពីេលើចុះមកេ្រកម ម
ននុ្រកមេពលគឺ ប់ចប់ពី្របធន ថ ប័ន ឬ្របធនអងគភព ឬ្របធនអងគករចត់ ំងមួយេទនឹង         

ម្រន្តី ជករ ឬនេយជិកមន ក់ែដលសថិតេ្រកមអំ ចដឹកនំ្រគប់្រគងរបស់ខ្លួនកនុងលកខណៈផ្លូវករ ឬពក់     
ក ្ត លផ្លូវករ។ 

លិខិតទំនក់ទំនងៃផទកនុងេចញេ យនីតិបុគគលកនុងនម្រកសួង ថ ប័ន អងគភព ស្រមប់ដំេណើ រករ
ករងរៃផទកនុង និង ននុ្រកម។ 

អ្វីជករទំនក់ទំនងខងេ្រក 
ទំនក់ទំនងខងេ្រកគឺជករទំនក់ទំនងមួយែដល្របធន ថ ប័ន ្រកសួង អងគភព េ្របើ្របស់លិខិត  

រដ្ឋបលជមេធយបយទំនក់ទំនង េដើមបីបេ្រមើឲយផល្របេយជន៏ ថ ប័នខ្លួន ្រកសួងខ្លួន ឬអងគភពខ្លួន កនុង
នម អន្តរបុគគលកនុងបំណង សំណូមពរ សហករ ផ្តល់ព័ត៌មន េឆ្លើយតប ផ្តល់េយបល់ សំុេយបល់ ឬ
ែណនំកនុង ករណីែដល ថ ប័ន ឬអងគភពេនះមនតួនទីកំណត់ចបស់នូវសមតថកិចចមួយេ យែឡក។ 

លិខិតទំនក់ទំនងខងេ្រកេចញេ យនីតិបុគគលកនុងនមជអន្តរបុគគលៃន្រកសួង ្របធនអងគករចត់
ំង អងគភព ស្រមប់បេ្រមើឲយករទំនក់ទំនងមុខងរ។ 

អ្វីជករទំនក់ទំនងផ្លូវករ និងពក់ក ្ត លផ្លូវករ? 
ករទំនក់ទំនងផ្លូវករ ឬពក់ក ្ត លផ្លូវករគឺជករទំនក់ទំនងែដលេគេ្របើ្របស់លិខិតរដ្ឋបលជ 

មេធយបយពី អងគកររដ្ឋ អងគករសងគម ្រកុមហុ៊នរដ្ឋ ្រកុមហុ៊នឯកជន ឬបុគគលែដលពក់ព័នធ្រតូវេធ្វើករទំនក់
ទំនងេដើមបីបេ្រមើឲយសំណូមពរករេឆ្លើយតបរ ងែផនកទំងេនះ ឬបុគគលម្រន្តី ជករ នេយជិក ែដលេធ្វើករ
ទំនក់ទំនងេទថន ក់េលើរបស់ខ្លួនគឺជករទំនក់ទំនងផ្លូវករ ឬពក់ក ្ត លផ្លូវករ។ 

េតើករទំនក់ទំនងផ្លូវករ និងពក់ក ្ត លផ្លូវករខុសគន យ៉ង ? 
ករទំនក់ទំនងផ្លូវករ និងពក់ក ្ត លផ្លូវករខុសគន េលើខ្លឹម រសំខន់គឺៈ 
ករទំនក់ទំនងរ ង ថ ប័ន អងគភព អងគករសងគម ែផនកឯកជន ឬបុគគល ែដលសថិតេលើសំណូមពរអ្វី

មួយ ឬករេឆ្លើយតបអ្វីមួយមនកំណត់កនុងេគលករណ៏បទបបញញត្តិចបស់ ែដល្រតូវែតទទួលបន មេគល
បំណងេនះគឺជលកខណៈផ្លូវករ ។ ឯពក់ក ្ត លផ្លូវករេនះគឺ្រគន់ែតេបើកផ្លូវឲយេ យសិទធិ ឬ ថ នភព
ផទ ល់ស្រមប់េសនើសំុ ែតសំណូមពរេនះ្រតូវសថិតកនុងករពិចរ  និងសេ្រមចពីថន ក់េលើេ យមិនផ្តល់ករ
សេ្រមចេ យ ទិភពេឡើយ។ 

នមករណ៏ៃនលិខិតបទ ្ឋ នរដ្ឋបលៈ 
- លិខិតទំនក់ទំនងរដ្ឋបល   - កំណត់បង្ហ ញេរឿង  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៣៥  



- លិខិតអេញជ ើញ    - ដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយតប 
- លិខិតបងគ ប់ករ    - លិខិតអនុញញ ត 
- លិខិតចត់ ំង    - របយករណ៏ 
- លិខិតជូនដំណឹង    - កំណត់េហតុ 
- លិខិតឧេទទសនម    - លិខិតេសនើសំុនន 
- វញិញ បនប្រតរដ្ឋបល    - ដីកអម 
- លិខិតបញជ ក់    - លិខិតេផទរសិទធិ 
៥. ទ្រមង់ៃនលិខិតរដ្ឋបល 
ជធមម ទ្រមង់ៃនលិខិតនីមួយៗេគែចកជបីចំែណកៈ 
ក. ែផនកកបល (ចំែណកេដើម) 
ខ. ែផនកខ្លឹម រ (ក ្ត ល អតថបទ) 
គ. ែផនកបញច ប់ (អន្តបទ ចំែណកបញច ប់) 
១. ែផនកកបល 
១.១ សញញ សំគល់អងគភព ឬ្រកសួង ថ ប័ន (Logo): ក់េនេលើេឈម ះ្របេទស (ចំក ្ត ល) ឬេនពី 

េលើ្របភព (េឈម ះអងគភព ឬ្រកសួង ថ ប័ន)។ 
១.២ េឈម ះ្របេទសៈ សរេសរេនចំក ្ត លទំព័រ។ 
១.៣ បវចនៈ សរេសរពីេ្រកមេឈម ះ្របេទសមួយបនទ ត់ចំក ្ត លែដរ។ 
១.៤ េឈម ះ្របភព (េឈម ះអងគភព ្រកសួង ថ ប័ន) :  សរេសរេនេលើបនទ ត់ជមួយបវចន ឬសរេសរ 

េនខងេ្រកមបវចនមួយបនទ ត់េនខងេធ្វង។ 
១.៥ េលខលិខិត និងអក រសំគល់លិខិតៈ សរេសរេនខងេ្រកម្របភពមួយបនទ ត់េនខងេធ្វងេសើម

្របភពែដរ។ េលខលិខិត្រតូវមនអក រកត់សំគល់លិខិតឬ្រកសួង ថ ប័នែដរេនេពលែដលចុះេលខលិខិត។ 
េលខលិខិតមនអក រកត់ស្រមប់សំគល់ ថ ប័នែដលេចញលិខិតេនះ ។ េគចប់េផ្តើម ក់េលខលិខិតពី 
០១ បន្តរហូត េហើយចប់ពីៃថងទី ០១ ែខ មក  េវ េម៉ង ១យប់ រហូតដល់ៃថងទី ៣១ ែខធនូ េវ េម៉ង ១២
យប់ េទើបបញច ប់េលខេរៀងៃនលិខិត។ 

ទំង៥ ចំណុចខងេលើ្រកសួង ថ ប័ននននិយមេបះពុមពេលើ្រក សទុករចួជេ្រសច ែដលេគេ ថ 
កបលលិខិត អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ្រកុមហុ៊ន ក៏េគនិយមេបះពុមពកបលលិខិតេនះទុករចួេ្រសចផងែដរ 
ែដលេគរចនេទ មករ្រស ញ់ និងេពញចិត្តរបស់េគ។ 

១.៦ ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទៈ សរេសរជមួយបនទ ត់េលខលិខិត ឬសរេសរជមួយបនទ ត់ែដល     
សរេសរេឈម ះ្រកសួង ថ ប័ន កនុងករណីេឈម ះ្រកសួង ថ ប័នមិនសរេសរបនទ ត់ជមួយបវចន េ យងក
មកខង ្ត ំ។ េបើសិនជេសចក្តី្រពងេគមិនទន់ចុះកលបរេិចឆទ បុ៉ែន្ត្រតូវចុះទីកែន្លងឲយេហើយេ្រសច។ 

 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៣៦  



គំរកូបលលិខិត 
 

 
 
 
 
 
 
២. ែផនកខ្លឹម រ 
២.១ េបសកៈ (អនកេផញើរ) ្រតូវសរេសរចំក ្ត លទំព័រពីេ្រកមេឈម ះ្របេទស និងបវចន្របែហល

ចេន្ល ះពី ២េទ៤បនទ ត់ ។ កនុងលិខិតរដ្ឋបល េគមិន្រតូវសរេសរេឈម ះអនកេផញើរេទ គឺេគសរេសរែតមុខងរ     
តួនទី និងអងគភពរបស់អនកេផញើរែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយេគក៏មិនសរេសរថ េ ក ឬេ ក្រសី ឬឯកឧត្តម ឬ
េ កជំទវ ពីមុខតួនទីេឡើយ។ 

២.២ េនពីេ្រកមេបសកៈ (អនកេផញើរ) េគសរេសរពកយ សូមេគរពជូន េគរពជូន ឬសូមជ្រមបជូន ឬ
ជ្រមបមក ។ ពកយ សូមេគរពជូន សូមជ្រមបជូន...........មិន្រតូវគូសបនទ ត់ពីេ្រកមេទ។ 

សូមេគពជូន សូមេគរព ស្រមប់េ្របើចំេពះអនកទទួលែដលជថន ក់េលើរបស់អនកេផញើរ ឬ្របធន ថ ប័ន 
ែដលសំខន់ជង ឬេដើមបីចង់សំែដងករេគរព ករគួរសម។ 

សូមជ្រមបជូន ស្រមប់េ្របើចំេពះអនកទទួលមនមុខងរេសមើ។ 
ជ្រមបមក ស្រមប់េ្របើចំេពះអនកទទួល ែដលមនមុខងរទបជង ឬអនកទទួលខុស្រតូវេ្រកមឱ ទ។ 
េបើេបសកៈសរេសរេទកន់គមយជនជ្រពះសងឃ ឬ្រពះ ជវង នុវង  ្រតូវសរេសរពកយសងឃស័ពទ ឬ  

ជស័ពទដូចជ សូម្របេគន សូមទូលថ្វ យ សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យ ............. 
២.៣ គមយជន (អនកទទួល) ្រតូវសរេសរចំក ្ត លទំព័រពីេ្រកមពកយេគរពជូន ឬជ្រមបជូន. .....មួយ

បនទ ត់ ។ កនុងលិខិតរដ្ឋបល េគមិនសរេសរេឈម ះអនកទទួលេទ គឺេគសរេសរែតមុខងរ តួនទី និងអងគភព 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ កនុងករេរៀប ប់ពីមុខងរគមយជនេគេ្របើពកយ េ ក ឬេ ក្រសី ឬឯកឧត្តម ឬេ កជំទវ 
........ ម នៈរបស់គមយជនេនះ។ 

២.៤ មរយៈ េគេ្របើកនុងករណីលិខិតែដល្រតូវឆ្លងកត់ថន ក់េលើ មលំ ប់ថន ក់របស់ មីុជន េដើមបី 
សំុចំ រជេយបល់េផ ងៗ ។ មរយៈេគេ្រចើនេ្របើជមួយលិខិតពកយេសនើសំុេផ ងៗ។ 

២.៥ កមមវតថុៈ ្រតូវសរេសរខងេ្រកមគមយជនរលំងមួយ ឬបីបនទ ត់ េ យចប់េផ្តើមចមង យពី ៣េទ៤ 
សង់ទីែម៉តពី្រពំខងេធ្វងៃនទំព័រ េហើយេសចក្តីៃនកមមវតថុ្រតូវសរេសរ ក់ឃ្ល ឲយបនសមរមយពីចំណុចចុចពីរ 
ែដល ក់េនពីេ្រកយពកយកមមវតថុ។ 

កមមវតថុ្រតូវមនលកខណៈសំខន់បីយ៉ងៈ 
- ភពែតមួយៃនកមមវតថុៈ លិខិតមួយចបប់្រតូវមនកមមវតថុែតមួយ េហើយមនបញ្ហ ែតមួយគត់។ េនះជ

បទបបញញត្តិ ច់ខតមួយ ។ មបញញត្តិជទូេទ េបើ្រកសួងមួយេលើកយកេរឿងេផ ងគន ទក់ទងជ
មួយកែន្លងទទួល មួយ េគ្រតូវេធ្វើលិខិតេទ មបញជ នីមួយៗ ។ េបើកិចចករខុសគន  ្រតូវេធ្វើករ 
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សញញ
្រកសួង 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៣៧  



សិក េ យករយិល័យខុសគន  ឬេបើ្រតូវសិក េ យករយិល័យែតមួយក៏េ យ ក៏កិចចករែដល
េធ្វើេផ ងគន មិនែមនយកេទទុក ក់កនុងសំណំុលិខិតជមួយគន ែដរ។ 

- ករសេងខបខ្លីៃនកមមវតថុៈ កមមវតថុ្រតូវែតេរៀប ប់ឲយខ្លី េគសរេសរកមមវតថុមិនឲយេលើសពីមួយបនទ ត់កន្លះ
េឡើយ េលើកែលងែតកនុងករណីចំបច់។ 

- ភពចបស់ ស់ៃនកមមវតថុៈ េសចក្តីៃនកមមវតថុ ្រតូវសរេសរឲយបនចបស់ ស់ ។ ខ្លឹម រៃនកមមវតថុ 
្រតូវ្រសបនឹងេសចក្តីអធិបបយ និងសំណូមពរ ៃនលិខិត ។ េបើជលិខិតេឆ្លើយតបេសចក្តីៃនកមមវតថុ
្រតូវមនខ្លឹម រពក់ព័នធនឹងសំណូមពរៃនលិខិតែដលេគេធ្វើមកេនះែតម្តង។ 

២.៦ េយងៈ េគសរេសរពីេ្រកមកមមវតថុមួយបនទ ត់ឲយេសមើគន ពីេលើមកេ្រកម ។ កនុងករសរេសរលិខិត 
្រតូវចុះេយងជ ច់ខត (េបើមន) េបើសិនជគំនិតេផ្តើម េចញមកពីលិខិតបទ ្ឋ នរបស់ថន ក់េលើ ពីេសចក្តី
ែណនំរបស់ថន ក់េលើ ពីខ្លឹម រៃនសម័យ្របជំុរបស់្រកសួង ឬរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ឬមកពី្រកសួងនន 
ដូេចនះេគ្រតូវយកលិខិតេដើមខងេលើ មកេធ្វើជលិខិតេយង ។ កនុងករណីខ្លះេគ្រតូវេផញើរលិខិតេយងេទជមួយ
លិខិតែដលេផញើរេទកែន្លងទទួលេនះផងែដរ ។ េបើលិខិតេឆ្លើយតបពំុចំបច់េផញើរលិខិតេយងេទជមួយេទ។ 

២.៧ លិខិតភជ ប់ៈ សរេសរេនេ្រកមេយងមួយបនទ ត់ឲយេសមើពីេលើមកេ្រកមែដរ ។ ជទូេទេគ្រតូវ
បញជ ក់ចំនួនលិខិតែដលភជ ប់ជេលខ ។ េគេ្របើលិខិតភជ ប់កនុងករណីែដលចង់បញជ ក់បញ្ហ អ្វីមួយឲយចបស់

ស់។ េគ្រតូវចុះហតថេលខេលើលិខិតែដល្រតូវភជ ប់មកជមួយែដរ ។ េបើលិខិតភជ ប់មនចំនួនេ្រចើនេគចុះែត
្របេភទលិខិត និងចំនួន ។ ្របសិនេបើេគខ្ល ចបត់ ឬភន់្រចឡំឯក រែដលភជ ប់េនះ េគេរៀប ប់បញជ ក់េន
ចុងបញច ប់ៃនអតថបទរបស់លិខិតក៏បន។ 

ឧទហរណ៏ៈ បនភជ ប់មកជមួយៈ េឈម ះឯក រ ចំនួន ........ចបប់ 
២.៨ អធិបបយ ឬពនយល់ខ្លឹម រៃនកមមវតថុៈ សរេសរចប់េដើមបនទ ត់ខងេ្រកម រលំងមួយបនទ ត់ឲយេសមើ

នឹងេសចក្តីៃនកមមវតថុ ឬេយង ឬលិខិតភជ ប់ ។ កនុងខ្លឹម រអតថបទ្រតូវេរៀប ប់ល្អិតល្អន់ពីកមមវតថុ បនេសចក្តី
ថ េរៀប ប់ពីបញ្ហ ែដលេកើតេឡើងកនុងលិខិត ពនយល់មូលេហតុឲយអនកទទួលលិខិតក្ត ប់បន្រគប់្រជុងេ្រជយ 
េដើមបីអនកទទួលលិខិតមលកខណៈ្រគប់្រគន់ស្រមប់សននិ ្ឋ ន យតៃម្ល ។ ្រតូវេជៀស ងសរេសរសំ ងេលើ
កមមវតថុ និងលិខិតេយងបួន ឬ្របំពកយ។ 

២.៩ ករបញជ ក់ (េលើកសំណូមពរ) : បនទ ប់ពីករេរៀប ប់ពនយល់កមមវតថុ និងលិខិតេយង ឬមូលេហតុ
សព្វ្រគប់រចួមកេទើបេគសរេសរសំណូមពរ សំុេសចក្តីសេ្រមច ឬសំុឲយេគជួយេ ះ្រ យ េ យសរេសរចប់
េផ្តើមបនទ ត់រលំងមួយបនទ ត់ខងេ្រកមេសមើគន នឹងករពនយល់េសចក្តីៃនកមមវតថុ។ 

២.១០ សែម្តងករគួរសមៈ បនទ ប់ពីសរេសរសំណូមពរចប់ េគសរេសរឃ្ល មួយេដើមបីសំែដងករគួរសម 
េ យសរេសរចប់េផ្តើមបនទ ត់ រលំងមួយបនទ ត់ខងេ្រកមេសមើគន នឹងករេលើកសំណូមពរ ។ ឃ្ល េនះចំេពះ
លិខិតេបសកៈែដលមន នៈខពស់សរេសរេទកន់គមយជនទប េពលខ្លះេគមិនបនសរេសរេទ។ 

 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៣៨  
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រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
ជ្រមបមក 

ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត................. 
  
 កមមវតថុ : ................................................................................................................... 

េយង : ................................................................................................................... 
លខិិតភជ ប ់: ................................................................................................................... 
 
  មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបឯកឧត្តមថៈ ......................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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  ្រស័យេហតុេនះ ឬ ្រស័យេហតុដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ ខញុំសូមឯកឧត្តម េម ្ត  
ពិនិតយ និងសេ្រមច (េ យអនុេ្រគះ) ឬ ( មករគួរ) ឬ (ដ៏ខពង់ខពស់)។ ឬ 
 មេសចក្តីដូចបនេរៀប ប់ជូនខងេលើ ខញុំសូម ឯកឧត្តម ចត់ែចងអនុវត្តឲយមន   
្របសិទធភព មករគួរ។ 
 
 សូមឯកឧត្តមេម ្ត ទទួលនូវករេគរពអំពីខញុំ ឬ សូមឯកឧត្តមទទួលនូវករ ប់ នដ៏
េ ម ះអំពីខញុំ ។ (មិនបច់េ្របើឃ្ល េនះេទ េបើខ្លឹម រៃនលិខិតរដ្ឋបលជករងររបស់រដ្ឋ មិនែមន របស់
បុគគលឯកជនេនះ)។ 

សញញ
្រកសួង 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៣៩  



៣. ែផនកបញច ប់ 
៣.១ ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទៈ េគសរេសរខងេ្រកមពកយគួរសមរលំងមួយបនទ ត់េនខង ្ត ំទំព៏រ។ 
៣.២ តួនទីរបស់េបសកៈ (អនកេផញើរ) េគសរេសរខងេ្រកមទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទងកមកខង ្ត ំឲយ 

បនសមរមយេទ មតួនទីែវង ឬខ្លីរបស់េបសកៈេនះ។ 
៣.៣ ហតថេលខៈ េនខងេ្រកមតួនទីេបសកៈគឺទុកចេន្ល ះសមលមមស្រមប់េបសកៈចុះហតថេលខ។ 

ករចុះហតថេលខេពល អតថបទ្រតូវបញច ប់េហើយ អនកេផញើរ ចចុះហតថេលខែតម្តង េ យមិនបច់សរេសរ
មុខងរជថមីេទៀតេទ ។ បុ៉ែន្តកនុងករណីែដលអនកេផញើរ (្របធនអងគភព ឬ ថ ប័ន ) អវត្តមន េហើយអនុ្របធន

ថ ប័ន ចុះហតថេលខជំនួស េគ្រតូវេ្របើរបូមន្ត ដូចខងេ្រកមៈ 
           ជ. រដ្ឋម្រន្តី 
         រដ្ឋេលខធិករ 
             (ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ ) 
             ឬ    ជ. ្របធនមនទីរ 
         អនុ្របធនមនទីរ 
              (ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ ) 
៣.៤ េបះ្រ ៈ េបះគងមួយភគបីែប៉កខងេធ្វងៃនហតថេលខ។ េគមិន្រតូវេបះ្រ ចំពីេលើហតថេលខ 

េនះេទ េ្រពះនំឲយេមើលហតថេលខមិនចបស់កនុងករណីមនករែក្លងបន្លំហតថេលខ េហើយលំបកកនុងករេធ្វើ
េកសលយវច័ិចយេទៀតផង។ 

៣.៥ េឈម ះរបស់េបសកៈ (អនកេផញើរ) េគ ចសរេសរែតម្តង ឬ ចទុកេបះ្រ េឈម ះក៏បន ។ េគ    
សរេសរេឈម ះ ឬេបះ្រ េឈម ះៃលយ៉ង ឲយបនពីរភគបីខង ្ត ំខងេ្រកមហតថេលខ េដើមបីកំុឲយេបះ
្រ ថ ប័ន ជប់ទំងេឈម ះរបស់េបសកៈ។ 

៣.៦ ចម្លងជូន ឬកែន្លងទទួលៈ  
- ចម្លងជូនៈ មនបញ្ហ ខ្លះទក់ទងេទនឹង ថ ប័នពក់ព័នធែដលចំបច់្រតូវចម្លងជូនេដើមបី្រជបជ

ព័ត៌មន ឬេដើមបីជួយេ ះ្រ យ ឬេដើមបីជួយអន្ត គមន៏......។  
- កែន្លងទទួលៈ មនលិខិតខ្លះអងគភពេដើមៃនលិខិតមិនបនបញជ ក់ ស័យ ្ឋ នអងគភពទទួលេទ 

េ្រពះថលិខិតេនះេគសរេសរមនទ្រមង់ជព័ត៌មន ជរបយករណ៏ ឬជេសចក្តី យករណ៏ ។  
       ចម្លងជូនៈ 
- ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី “េដើមបីជូន្រជបជព័ត៌មន” 
- ្រកសួងែផនករ “េដើមបី្រជបជព័ត៌មន” 
- រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ “េដើមបីជព័ត៌មន” 

៣.៧ លិខិតភជ ប់ៈ សរេសរលិខិតភជ ប់េនខងេធ្វងខងេ្រកមបនទ ត់សរេសរេឈម ះរបស់េបសកៈ ។ ជ
ទូេទេគ្រតូវបញជ ក់ចំនួនលិខិតែដលភជ ប់ជេលខ ។ េគេ្របើលិខិតភជ ប់កនុងករណីែដលចង់បញជ ក់បញ្ហ អ្វីមួយ
ឲយបនចបស់ ស់។ 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤០  



កំណត់សំគល់ៈ 
១. ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទៈ 
- កនុងករណីែដលេបសកៈមន នៈខពស់ជងគមយជន ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ្រតូវសរេសរេនកនុង 

ចំែណកបញច ប់។ 
- កនុងករណីែដលេបសកៈមន នៈេសមើ ឬ្រប ក់្របែហល ឬទបជងគមយជន ទីកែន្លង និង    

កលបរេិចឆទ្រតូវសរេសរេនកនុង ចំែណកេដើម។ 
២. ករសរេសរ នៈ មុខងររបស់េបសកៈ និងអនកចុះហតថេលខ 
- េបើសិនជសរេសរ នៈ និងមុខងររបស់េបសកៈរចួេហើយេនចំណុចេបសកៈ គឺេសមរមិនចំបច់

សរេសរម្តងេទៀតេទេនចំណុចតួនទីរបស់េបសកៈ កនុងករណីែដលេបសកៈ ជអនកចុះហតថេលខ
ផទ ល់។ 

- េបើសិនជមិនសរេសរ នៈ និងមុខងររបស់េបសកៈរចួេហើយេនចំណុចេបសកៈេទ េសមរ្រតូវ   
សរេសរេនចំណុចតួនទីរបស់េបសកៈ កនុងករណីែដលេបសកៈជអនកចុះហតថេលខផទ ល់។ 

- េបើសិនជេបសកៈមិនបនចុះហតថេលខ េហើយទុកឲយអនកេផ ងចុះហតថេលខ ែដលអនកចុះ      
ហតថេលខមនអំ ច ម ននុ្រកមដូចជេ្របើពកយ ជ (ជួស) តប ( មបញជ ) សរេសរេនពី
មុខឃ្ល នៈ និងមុខងរេបសកៈ េនចំណុចតួនទីរបស់េបសកៈ េហើយេនខងេ្រកមឃ្ល េនះ  
សរេសរ នៈ និងមុខងរអនកចុះហតថេលខផទ ល់ ។ េគសរេសរតួនទីរបស់េបសកៈេនចំណុច
េបសកៈផងក៏បនែដរ ។ ពកយស្តីទី េគសរេសរេនពីេ្រកយឃ្ល នៈ និងមុខងររបស់េបសកៈែត
ម្តង កនុងករណី អនកចុះហតថេលខចុះហតថេលខកនុងនមស្តីទី ឧទហរណ៏ៈ រដ្ឋម្រន្តីស្តីទី។ 

៦. តួនទី និង នៈរបស់េបសកៈ និងគមយជន 
េដើមបីឲយមនភពងយ្រសួលដល់េសមរែតងេសចក្តី កនុងករេ្របើពកយេពចន៏ និងឃ្ល ្របេយគសមរមយ

េទ កន់គមយជនេទះកនុងេសចក្តីេផ្តើមក៏ដូចកនុងអងគេសចក្តី និងេសចក្តីបញច ប់ែដរ េគេធ្វើចំ ត់ថន ក់េបសកៈ 
និងគមយជនជបីថន ក់ដូចតេទៈ 

- ថន ក់ខពស់ជង 
- ថន ក់េសមើ ឬ្រប ក់្របែហល 
- ថន ក់ទបជង 
ដូេចនះកនុងករែតងេសចក្តីគួរេសមរ្រតិះរះិ ថ្លឹងែថ្លង េ្រជើសេរ ើសពកយេពចន៏សម្រសប េរៀបេរៀង និងចង

្រកងជឃ្ល ្របេយគ េបើបនកន់ែតខ្លីកន់ែតល្អ ែតមនអតថន័យទូលំទូ យចបស់ ស់ េរៀប ប់ពីវតថុ
បំណង និងសំណូមពរែដលចង់បនេ យបង្ហ ញពីេហតុផល ឬមូលេហតុ ែដលសំ ងេដើមបីឲយគមយជន
ងយយល់ និងងយ្រសួលកនុងករបក្រ យ យតៃម្ល និងសននិ ្ឋ ន។ 

ក. កបលលិខិត 
១. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរខពស់ជងគមយជនេ្របើពកយ ជ្រមបមក ឬសូមជ្រមបមក 
២. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរេសមើគន  ឬ្រប ក់្របែហលនឹងគមយជនេ្របើពកយ សូមជ្រមបជូន ឬ 

ជ្រមបជូន 
៣. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរទបជងគមយជនេ្របើពកយ េគរពជូន ឬសូមេគរពជូន 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤១  



ខ. េផ្តើមខ្លឹម រ 
១. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរខពស់ជងគមយជនេគចប់េផ្តើមេ យ មកមមវតថុ (និងេយង ឬលិខិត

ភជ ប់) ខងេលើ..........(ខញុំឬ្រកសួង ថ ប័ន .........) សូមជ្រមបមក.....( នៈ និងតួនទីរបស់គមយជន) ឲយបន
្រជបថៈ................។ 

២. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរេសមើគន  ឬ្រប ក់្របែហលនឹងគមយជន េគចប់េផ្តើមេ យ មកមមវតថុ 
(និងេយង ឬលិខិតភជ ប់) ខងេលើ.... (ខញុំ ឬ្រកសួង ថ ប័ន.....) សូមជ្រមបជូន......( នៈ និងតួនទីរបស់គមយ
ជន) ឲយបន្រជបថៈ................។  

៣. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរទបជងគមយជន េគចប់េផ្តើមេ យ ន័យដូចបនេគរពជូនកនុងកមម
វតថុ (និងេយង ឬលិខិតភជ ប់) ខងេលើ (ខញុំបទ ឬនងខញុំ ឬ្រកសួង ថ ប័ន .........) សូមេគរពជូន.....( នៈ និង
តួនទីរបស់គមយជន) េម ្ត ្រជបថៈ..........។ ឬេគ ចេ្របើពកយ តប មកមមវតថុ.......ឬ េសចក្តីដូចមនែចង
កនុងកមមវតថុ..................។ 

គ. បញច ប់ខ្លឹម រ 
១. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរខពស់ជងគមយជនេគេ្របើពកយ 

្រស័យដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ ឬ ្រស័យេហតុេនះ េសនើ(សូម)...(េ ក ឬេ ក្រសី...) ៃលេពល
សមរមយចត់ករអនុវត្ត មករគួរ។ 

េសនើ (សូម)....(េ ក ឬេ ក្រសី...)ទទួលនូវករ ប់ នអំពីខញុំ។ 
២. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរេសមើគន  ឬ្រប ក់្របែហលនឹងគមយជនេគេ្របើពកយ 

្រស័យដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ ឬ ្រស័យេហតុេនះ សូម.....(េ ក ឬេ ក្រសី...) ្រជប និងេម ្ត
មន..... មករគួរ។ 

សូម....(េ ក ឬេ ក្រសី...)ទទួលនូវករ ប់ នដ៏េ ម ះអំពីខញុំ។ 
៣. េបសកៈមន នៈ និងមុខងរទបជងគមយជន េគេ្របើពកយ 
េសចក្តីដូចបនេគរពជូនខងេលើ ឬ ្រស័យេហតុេនះ សូម.....(េ ក ឬេ ក្រសី...) េម ្ត ពិនិតយ 

និងសេ្រមច ....េ យអនុេ្រគះ ឬេ យខពង់ខពស់។ 
សូម....(េ ក ឬេ ក្រសី...)េម ្ត ទទួលនូវអំណរដ៏្រជលេ្រជ្របកបេ យមេនសេញជ តន គរវភក្តី

ដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 
៧. ថន ក់ ឬ ននុ្រកម 
ចំណុចេនះមនករពក់ព័នធេទនឹងៈ 
១. ករចុះទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ 
២. ពកយេពចន៏ និងឃ្ល ្របេយគកនុងេសចក្តីេផ្តើម 
៣. ពកយេពចន៏ និងឃ្ល ្របេយគកនុងរបូមន្តបញច ប់ខ្លឹម រៃនលិខិត 
៤. ពកយេពចន៏ និងឃ្ល ្របេយគៃនលិខិតែដលមនលកខណៈជបទបញជ   ឬបងគ ប់ េសមរ្រតូវេ្របើពកយ

មនលកខណៈជចបប់ជបញជ  និងត្រមូវឲយគមយជនជបុគគលក្តី ឬជអងគភពក្តី ្របតិបត្តិ និងអនុវត្ត មករ
ែណនំែដលមនែចងកនុងខ្លឹម រ ៃនលិខិតជកំហិត។ 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤២  



៨. លិខិតមនក្រមិតសមង ត់ ថ៌កំបំង និងលិខិតមនក្រមិត្របញប់ 
ជធមម លិខិតែដលមនលកខណៈសមង ត់ មុនបញជូ នេចញ ជេគលករណ៏េគនិយមេបះ្រ ្រជុងេន 

រមឹទំព័រខងេធ្វងេ្រកមលិខិតេ យេ្របើទឹក្រកហម ។ ក្រមិតៃនករសមង ត់មន៣គឺៈ សមង ត់ សមង ត់ ស់ 
និងសមង ត់បំផុត។ 

េដើមបីអនុវត្តឲយទន់េពលេវ កំណត់ និងជបនទ ន់ មសភពករណ៏ត្រមូវ លិខិតែដលេផញើរេចញែតង
មនលកខណៈ្របញប់បីក្រមិតេ យេយងេទេលើេពលេវ េនសល់តិច ឬេ្រចើនេពលគឺៈ្របញប់ ្របញប់

ស់ និង្របញប់បំផុត ។ ជលកខករណ៏លិខិតទំងេនះ្រតូវេបះ្រ ្រជុងេនរមឹទំព័រខងេធ្វង េ្រកមេលខ 
ែដល្រតូវេផញើរេចញេទ មក្រមិតនីមួយៗ និងេ្របើទឹក្រកហមដូចករសមង ត់ែដរ។ 

កនុងករណីែដលលិខិតមនលកខណៈសមង ត់ផង និង្របញប់ផងេនះ េគ្រតូវេ្របើ្រ ទំងពីរេបះេន
េ្រកមេលខ លិខិតេទ មក្រមិតនីមួយៗពីេលើ េ្រកមគន  ។ េគេ្របើ្រ ្របញប់ និង្រ សមង ត់េ យេ្របើទឹក
្រកហម យេនទី ំងេនះផងែដរ េបើសិនជមន។ 

ជ្រកឹតយ្រកមចំេពះលិខិតែដលមនលកខណៈសមង ត់ និងេ្រ មសំបុ្រតែដលមន ក់េឈម ះបុគគលចំ 
េហើយបិទជិតេនះអនកទទួល (ែផនកលិខិតចូល) ពំុមនសិទធិេបើកេមើលេឡើយ េលើកែលងែតមនករអនុញញ តពី 
្របធន ថ ប័ន ឬមច ស់លិខិតជមុន។ 

៩. ករេ្របើ្របស់ពកយេពចន៏ និងឃ្ល េឃ្ល ងស្រមប់សរេសរលិខិត 
កនុងករសរេសរលិខិតបទ ្ឋ ន អនកសរេសរ្រតូវគិតដល់ករេ្របើ្របស់ពកយេពចន៏ និងឃ្ល េឃ្ល ងចំេពះ 

នៈ បុព្វសិទធិ មុខតំែណង និងេគរមយងររបស់បុគគលទទួលខុស្រតូវ ថ ប័ន ។ េនកនុង ថ ប័នេផ ងៗមន
ក្រមិត នៈករងរ២គឺៈ នៈករងរកនុង្រកបខណ្ឌ  នេយបយ និងមុខងរ ធរណៈ។ 

ក. ្រកបខណ្ឌ នេយបយ 
ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវកនុង្រកបខណ្ឌ នេយបយ គឺជឧត្តមម្រន្តីជន់ខពស់មនៈ 
១. ែផនករ ្ឋ ភិបលៈ 
- នយករដ្ឋម្រន្តី 
- ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
- េទសរដ្ឋម្រន្តី 
- រដ្ឋម្រន្តី 
- រដ្ឋេលខធិករ 
- អនុរដ្ឋេលខធិករ (មិនែមនជសមជិករ ្ឋ ភិបលេទ) 
- និងតំែណងដៃទេទៀតមន នៈេសមើមុខតំែណងខងេលើ 
២. ែផនករដ្ឋសភៈ 
- ្របធនសភ ្រពឹទធសភ 
- អនុ្របធនសភ ្រពឹទធសភ 
- ្របធនគណៈកមមករសភ ្រពឹទធសភ 
- អនុ្របធនគណៈកមមករសភ ្រពឹទធសភ 
- សមជិកគណៈកមមករសភ ្រពឹទធសភ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤៣  



- សមជិកតំ ង ្រស្ត ្រពឹទធសភ 
- និងតំែណងដៃទេទៀតមន នៈេសមើមុខតំែណងខងេលើ 
ខ. ្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈ 
ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវកនុង្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈមន៣គឺ ឧត្តមម្រន្តី វរៈម្រន្តី និងអនុម្រន្តីៈ 
១. ថន ក់ឧត្តមម្រន្តីៈ 
- អគគនយក 
- អគគេលខធិករ 
- អគគ ធិករ 
- អភិបល ជធនី េខត្ត  
- និងមុខតំែណងដៃទេទៀតែដលមនថន ក់េសមើមុខតំែណងខងេលើ កនុងរចនសមព័នធ ថ ប័ន។ 
២. ថន ក់វរៈម្រន្តីៈ 
- អគគនយករង 
- អគគេលខធិកររង 
- អគគ ធិកររង 
- អភិបលរង ជធនី េខត្ត  
- និងមុខតំែណងដៃទេទៀតែដលមនថន ក់េសមើមុខតំែណងខងេលើ កនុងរចនសមព័នធ ថ ប័ន។ 
៣. ថន ក់អនុម្រន្តីៈ 
- អនុ្របធននយក ្ឋ ន 
- អភិបល ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
- ្របធនករយិល័យ ្រកសួង 
- និងមុខតំែណងដៃទេទៀតែដលមនថន ក់េសមើមុខតំែណងខងេលើ កនុងរចនសមព័នធ ថ ប័ន។ 
គ. េគរមយងរ 
េគរមយងរជងរេគេ្របើស្រមប់ភជ ប់ពីមុខេឈម ះ និង ឬមុខតំែណងវរីៈជនកនុងករេ  និងឬសរេសរ។ 
េគរមយងរមនៈ 
- ្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះ......................................... 
- សេម្តច្រពះ ជអគគមេហសី............................ 
- សេម្តច្រកុម្រពះ.......................... 
- សេម្តច្រកុមហ្លូង......................... 
- សេម្តច្រកុមឃុន...................... 
- សេម្តច ្រពះអងគមច ស់ អនកអងគមច ស់................ 
- ឯកឧត្តម............ 
- េ កជំទវ.............. 
- អនកឧកញ៉ េ កឧកញ៉............... 
- េ កឧត្តមេសនីយ៏................ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤៤  



- ឯកឧត្តមឧត្តមេសនីយ៏............. 
- េ កបណ្ឌិ ត............. 
- េ ក ្រ ្ត ចរយ...............។ល។ 
ឃ. កំណត់សំគល់កនុងករសរេសរលិខិត ម នៈ និងបុព្វសិទធិ 
១. ករសរេសរកនុង នៈខពស់ៗ (ពីទបេទខពស់) 
១.១ សរេសរថ្វ យ្រពះម ក ្រតៈ 
- សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យ 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចបនទូលថ្វ យកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ទូល្រពះបងគំជខញុំ (មនកិត្តិយសដ៏ខពង់ខពស់បំផុត) 
សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យ ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូង (ឬេសចក្តីដូចបនទូលថ្វ យកនុង   
កមមវតថុ ទូល្រពះបងគំជខញុំ សូម្រពះ ជនុញញ តដ៏ខពង់ខពស់បំផុត សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យ ្រពះករុ ជ
អមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូងៈ............................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
- សូម្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូង ្រទង់េម ្ត ទទួលនូវករេគរពជទីសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់
បំផុតអំពីទូល្រពះបងគំជខញុំ។ 
១.២ សរេសរថ្វ យ្រពះសងឃៈ 
- សូម្របេគនថ្វ យ 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចបន្របេគនថ្វ យកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំ្រពះករុ  (មនកិត្តិយស) សូមទូលថ្វ យ   
្រពះេតជគុណ ្រពះេម ្ត េ្របសៈ........................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
- សូម្រពះេតជគុណ េម ្ត ទទួលនូវករេគរពជទីសកក រៈ អំពីខញុំ្រពះករុ ។ 
១.៣ សរេសរេទកន់នយករដ្ឋម្រន្តីៈ 
- សូមេគរពជូន 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំបទ (មនកិត្តិយសដ៏ខពង់ខពស់) សូមេគរពជ្រមបជូន   
សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ្រជបថៈ................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
- សូម សេម្តច េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់បំផុតអំពីខញុំបទ។ 
១.៤ សរេសរេទកន់ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
- សូមេគរពជូន 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំបទ (មនកិត្តិយសដ៏ខពង់ខពស់) សូមជ្រមបជូនឯកឧត្តម 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ្រជបថៈ............................................................................................. 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤៥  



......................................................................................................................................... 
- សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់បំផុតអំពីខញុំបទ។ 
១.៥ សរេសរេទកន់េទសរដ្ឋម្រន្តី 
- សូមេគរពជូន ឬសូមជ្រមបជូន 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចមនកនុងកមមវតថុខងេលើេនះខញុំបទ (មនកិត្តិយស) សូមជ្រមបជូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី 
េម ្ត ្រជបថៈ................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
- សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់បំផុតអំពីខញុំបទ។ 
១.៦ សរេសរេទកន់រដ្ឋម្រន្តី 
- សូមេគរពជូន ឬសូមជ្រមបជូន 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំបទ (មនកិត្តិយស) សូមជ្រមបជូន ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី 
េម ្ត ្រជបថៈ................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
- សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 
២. សរេសរកនុងក្រមិតេសមើ ឬ្រប ក់្របែហលគន  
- េគរពជូន ឬជ្រមបជូន 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំ (មនកិត្តិយស) សូមជ្រមបជូន ឯកឧត្តម្រជបថៈ
................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
- សូម ឯកឧត្តម ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំ។ 
៣. ករសរេសរកនុងក្រមិតទប (ពីខពស់មកទប) 
៣.១ សរេសរេទកន់អគគនយក 
- េគរពជូន ឬជ្រមបជូន 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំសូមជ្រមបជូន ឯកឧត្តម ្រជបថៈ.............................. 
......................................................................................................................................... 
- សូម ឯកឧត្តម ទទួលនូវករេគរព ប់ នដ៏េ ម ះស័ម្រគអំពីខញុំ។ 
៣.២ សរេសរេទកន់នយក ្ឋ ន 
- េគរពជូន ឬជ្រមបជូន 
.................................................................................................. 
- េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំសូមជ្រមបេ ក្របធននយក ្ឋ ន ្រជបថៈ............ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤៦  



......................................................................................................................................... 
- សូម េ ក ទទួលនូវករេគរព និង្រស ញ់អំពីខញុំ។ 
៤. កនុងករេ្របើពកយដូចគន ៈ 
- សូមេគរពជូន និងសូមជ្រមបជូន 
េគរពជូន និងជ្រមបជូន 
េគរពមក និងជ្រមបមក 

- េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ................................. 
េយង មខ្លឹម រដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ.................... 
តម មខ្លឹម រដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ....................... 

មន័យេសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៤៧  



១០. គំររូបូមន្ត និងរបូភពលិខិតរដ្ឋបល 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (២) 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត(៣) 

3 
 

្រកសងួ................. (៤)            ជធនីភនំេពញ ៃថងទី............ែខ.......ឆន ំ........... (៦) 
េលខៈ.............. (៥) 

  3 
 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ....................... (៧) 
ជ្រមបជូន(៨) 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................. (៩) 
  

 កមមវតថុ : ..................................................................................................................។ (១០)
េយង : ..................................................................................................................។ (១១) 
លខិិតភជ ប ់: ..................................................................................................................។(១២) 
 
  មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបឯកឧត្តមថៈ ......................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................។ (១៣) 
 
  ្រស័យេហតុេនះ ..................................................................................................
...................................................................................................................។ (១៤) 
សមូជូនភជ ប់មកជមួយ........................................................................។ (១២) 
 សូម........................................................................................................។ (១៥) 
 

      ជធនីភនំេពញ ៃថងទី......ែខ...........ឆន ំ..........(១៦) 
               ជ. រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................... (១៧) 
        រដ្ឋេលខធិករ 
             
         
                    េឈម ះ...................(២០) 
លខិិតភជ បៈ់.........................(២២) 

១ 

្របញប់ ស ់
សមង ត់ ស ់

 

(១៩) 
(១៨)

   ចម្លងជូនៈ (២១) 
- .................... 
- .................... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤៨  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (២) 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត(៣) 

3 
 

    ្រកសងួ................. (៤)       ជធនីភនំេពញ ៃថងទី...........ែខ.......ឆន ំ........... (៦) 
    េលខៈ.............. (៥) 

     3 
 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ....................... (៧) 
ជ្រមបជូន(៨) 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................. (៩) 
  

 កមមវតថុ : .........................................................................................................។ (១០) 
េយង : .........................................................................................................។ (១១)  
លខិិតភជ ប់ : .........................................................................................................។(១២) 
 
  មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបឯកឧត្តមថៈ ............................. 
....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................។ (១៣) 
 
  ្រស័យេហតុេនះ ....................................................................................
...........................................................................................................................។ (១៤) 
សមូជូនភជ ប់មកជមួយ...................................................................................។ (១២) 
 សូម...................................................................................................។ (១៥) 
 

     ជធនីភនំេពញ ៃថងទី......ែខ...........ឆន ំ..........(១៦) 
      រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................... (១៧) 
         
             
         
                 
            េឈម ះ...................(២០) 
លខិិតភជ ប់ៈ.........................(២២) 

១ 

្របញប់ ស ់
សមង ត់ ស ់

 

(១៩) 
(១៨)

   ចម្លងជូនៈ (២១) 
- .................... 
- .................... 

កប
ល

លិ
ខិត

 

ចំែណ
កេដើម 

ខ្លឹម
រ 

ចំែណ
កបញ

ចប់ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៤៩  



 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.១៥០  



 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥១  



 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥២  



១. លិខិតរដ្ឋបលធមម  
ក. គំរលិូខិតពី ថ ប័នខពស់េទ ថ ប័នទប 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជធនីភនំេពញ                         ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ........... 

េលខៈ.............. 

 3 
 

អភិបល ជធនីភនំេពញ 

េគរពមក 

្របធនមនទីរអប់រ ំយវុជន និងកី  ជធនីភនំេពញ 

 

កមមវតថុ  : ករេធ្វើបដិស ្ឋ រកិចច 
   

 េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំសូមជ្រមបេ កថៈ េន ជធនីភនំេពញ 
្រតូវេរៀបចំេធ្វើបដិស ្ឋ រកិចចេ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយក
រដ្ឋម្រន្តី ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ......... េវ េម៉ង ៩:០០ នទី្រពឹក។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមេ កេម ្ត ជួយផ ព្វផ យដល់បុគគលិក និងសិស នុសិស ទំងអស់
របស់េ ក ចូលរមួឲយបនេ្រចើនកុះករ។ 

 

 សូមេ កទទួលនូវករេគរព ប់ នដ៏េ ម ះសម័្រគអំពីខញុំ។ 

         

              អភបិល ជធនី 
 

          ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ្រគប់មនទីរ ្រកសួងជំុវញិ ជធនី 
     “ េដើមបីចូលរមួ ” 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥៣  



ខ. គំរលិូខិតពី ថ ប័នទបេទ ថ ប័នខពស់ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ខណ្ឌ ចំករមន                      

េលខៈ.............. 

 3 
 

អភិបលខណ្ឌ ចំករមន  
សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមអភិបល ជធនីភនំេពញ 

 

កមមវតថុ  : សំេណើ សំុេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក 

   

 េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំបទសូមជ្រមបឯកឧត្តមអភិបលេម ្ត ្រជបថៈ 
សព្វៃថងេនះេនករយិល័យរដ្ឋបលខណ្ឌ ចំករមនមនករខ្វះខតបុគគលិកបេ្រមើករងរចំនួន២នក់ ស្រមប់
កិចចករទំនក់ទំនងចំនួន ១នក់ និងែថរក ឯក រចំនួន ១នក់។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូម ឯកឧត្តមអភិបល េម ្ត អនុញញ តឲយ ខណ្ឌ េ្រជើសេរ ើសបុគគលិក
មចំនួន្រតូវករេ យអនុេ្រគះបំផុត។ 

 

 សូម ឯកឧត្តមអភិបល ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំ។ 

         

                     ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ...........
               អភិបលខណ្ឌ  
 
 

          ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចម្លងជូនៈ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥៤  



គ. គំរលិូខិត ថ ប័នមន នៈេសមើគន  
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្តបត់ដំបង                      

េលខៈ.............. 

 3 
 

អភិបលេខត្តបត់ដំបង 

េគរពជូន 

ឯកឧត្តមអភិបលេខត្តបនទ យមនជ័យ 

 

កមមវតថុ : េសនើសំុបុគគលិក្រតឡប់មកវញិ 

   

 េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំសូមជ្រមបឯកឧត្តមេម ្ត ្រជបថៈ កលពីៃថងទី....
ែខ.........ឆន ំ......... េនះបុគគលិកខញុំចំនួន២នក់ ្រតូវបនសនងករនគរបលេខត្តបនទ យមនជ័យឃត់ខ្លួនេន
កែន្លងឯកឧត្តមមកទល់សព្វៃថងេនះេ យគម នមូលេហតុទល់ែតេ ះ។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ចត់បញជូ នមកឲយខញុំវញិ មករគួរ។ 

 

 សូម ឯកឧត្តម ទទួលនូវករេគរព និង្រស ញ់ ប់ នអំពីខញុំ។ 

         

                          បត់ដំបង ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

                   អភិបលេខត្ត 
 
 

          ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 
   

២. លិខិតែដលមនទ្រមង់ជលកខណៈបុគគល 
លិខិតែដលមនទ្រមង់ជលកខណៈបុគគល ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងទំនក់ទំនងរ ងអងគកររដ្ឋបល ជ

មួយ ធរណជន ។ ចំេពះករណីខ្លះកនុងទំនក់ទំនង រ ងម្រន្តី និងម្រន្តី េគ ចេ្របើលិខិតេនះែដរ ។ ទំនក់
ទំនងែបបេនះពំុមនលកខណៈជផ្លូវករេទ។ 

លិខិតែដលមនទ្រមង់ជលកខណៈបុគគល មនរូបភព្រប ក់្របែហលនឹងលិខិតរដ្ឋបលែដរ បុ៉ែន្ត
្រគន់ែតគម ន កមមវតថុ និងគម ន េយង។ 

ក. ចំែណកេដើមៈ 
១. ្របភព (ដូចលិខិតរដ្ឋបល) 
២. ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ (ដូចលិខិតរដ្ឋបល) 
៣. របូមន្តៃនករបញជ ក់អំពីអនកទទួលៈ 

ចម្លងជូនៈ 
- ្រកសួងម ៃផទ 
  “ េដើមបីសូមេម ្ត ្រជប ” 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥៥  



កនុងករសរេសរលិខិត ែដលមនទ្រមង់ជលកខណៈបុគគល េគពំុចំបច់្របប់មុខងរអនកទទួលេនខង 
េលើេទ គឺេគ្រគន់ែតសរេសរថៈ ឯកឧត្តម ឬេ ក ឬសេម្តច ម នន្តរសក្តិ ឬេគរមយងររបស់អនកទទួល
បនេហើយ ។ េបើអនកទទួលជជនបរេទស ឬជនយកេនអងគភពឯកជន េគេ្រចើនបញជ ក់តួនទីែថមេទៀត។ 

ឧទហរណ៏ៈ 
េ កនយក  ឬ េ កជំនញករ 

ខ. ខ្លឹម រៈ 
វធិនពក់ព័នធនឹងករែតងនិពនធលិខិតរដ្ឋបល ចយកមកេ្របើចំេពះករែតងនិពនធលិខិត ែដលមន

ទ្រមង់ជលកខណៈបុគគលផងែដរ។ 
១. លិខិតែដលមនទ្រមង់ជលកខណៈបុគគលពំុមនចុះ េយង េទ ។ ដូេចនះេគយកខ្លឹម រៃនលិខិត

ែដល្រតូវេយងេទចុះកនុងខ្លឹម រលិខិតែតម្តង។ 
ឧទហរណ៏ៈ 

មរយៈលិខិតេលខ........ចុះៃថងទី.............េ កបនឲយខញុំចត់..........................................ឬ មរយៈ
លិខិតេលខ........ចុះៃថងទី.............េ កបនគូសបញជ ក់ថ.......................................... 

២. ខ្លឹម រៃនលិខិតែដលមនទ្រមង់ជលកខណៈបុគគល ្រតូវបញច ប់េ យរបូមន្តជករគួរសម ។ រូបមន្ត 
ៃនករគួរសមមនេ្រចើនយ៉ងគឺ ្រស័យេលើមុខងររបស់អនកេផញើរ និងអនកទទួល ។ របូមន្តែដលេ្របើជញឹក
ញប់មនដូចខងេ្រកមៈ 

ពីថន ក់េលើ េទម្រន្តីេ្រកមឱ ទៈ 
សូមេ ក ឬឯកឧត្តម ទទួលនូវករ ប់ នដ៏េ ម ះសម័្រគ ឬកក់េក្ត អំពីខញុំ។ 
ពីម្រន្តីេ្រកមឱ ទ េទថន ក់េលើៈ 
ខញុំសូមឯកឧត្តមេម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ ។ ឬខញុំសូមសេម្តច េម ្ត ទទួលនូវករ

េគរពដ៏ ខពង់ខពស់បំផុតអំពីខញុំបទ។ 
គ. របូមន្តបញច ប់ៈ 
១. ករចុះហតថេលខៈ 
ម្រន្តីែដលជអនកសរេសរលិខិត ជអនកចុះហតថេលខ ។ េគលករណ៏ខងេលើេនះ្រតូវែតអនុវត្តឲយបន 

ខជ ប់ខជួនបំផុត ចំេពះទំនក់ទំនងៃផទកនុង្រកសួង ថ ប័ន អងគភព។ 
ចំេពះលិខិតែដលេផញើរជូន ធរណជន េគពំុចំបច់េ្របើរបូមន្តេផទរអំ ចចុះហតថេលខេទ ។ េបើ  

អគគេលខធិករ្រកសួង ថ ប័ន ឬនយខុទទកល័យ េខត្ត ។ល។ បនទទួល្របតិភូកមម ឬករអនុញញ ត 
ឬទទួលបញជ ពីថន ក់េលើ ម ននុ្រកមឲយចុះហតថេលខេលើលិខិតអ្វីមួយ គឺម្រន្តីទំងេនះ្រតូវចុះហតថេលខ 
េលើឯក រែដលខ្លួនទទួលខុស្រតូវេនះែតម្តង ។ បុ៉ែន្តក៏្រតូវបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់អំពីមុខងរ និង
េឈម ះរបស់អនកចុះហតថេលខែដរ ។ ឧទហរណ៏ៈ នយករដ្ឋបល..........  ឬ អគគេលខធិករ្រកសងួ...... 

២. អនកទទួលៈ 
េឈម ះ មុខងរ និង ស័យ ្ឋ នអនកទទួល ្រតូវបនសរេសរេនចុងបញច ប់លិខិតែផនកខងេធ្វង ៃនទំព័រ 

្រក ស។ ឧទហរណ៏ៈ េ ក ឬឯកឧត្តម................  ឬ្របធននយក ្ឋ ន................ ឬ្រកសួងម ៃផទ 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥៦  



៣. ចម្លងជូនៈ 
េបើ្រតូវករជូនព័ត៌មនេទអនកទី៣េទៀត េគ្រតូវេ្របើរបូមន្តចម្លងជូន ។ េគសរេសររបូមន្តចម្លងជូនេន

ខងេ្រកមអនកទទួល េ យ្រតូវឲយេសមើគន  ពីេលើចុះមកេ្រកម។ ឧទហរណ៏ៈ 
ចម្លងជូនៈ 
-................... 
-................... 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........ 
អគគនយក........ 
នយក ្ឋ ន........                        ជធនីភនំេពញ ៃថងទី........ែខ.........ឆន ំ............         
េលខៈ.............. 

 3 
េ កនយក 

 

 មរយៈលិខិតេលខ....ចុះៃថងទី....ែខ......ឆន ំ......េ កនយកបនេសនើសំុករអនុញញ តពី្រកសួង...
េដើមបី្របរពធទិ បុណយខួបេលើកទី........ៃនករបេងកើត................របស់េ ក។ 

 បុ៉ែន្តកនុងសំណំុលិខិតេសនើសំុរបស់េ កនយក នយក ្ឋ ន........ពិនិតយេឃើញថ នូវខ្វះឯក រ 
មួយចំនួនដូចខងេ្រកមៈ 

 - ..................................................................................................................................... 
 - ..................................................................................................................................... 

      

 ្រស័យេហតុេនះ សូមេ កនយក េម ្ត ផ្តល់លិខិតខងេលើមកនយក ្ឋ ន..............្រកសួង
............ េដើមបីពិនិតយ និង ក់ជូនថន ក់ដឹកនំ្រកសួងសេ្រមច។ 

 

 សូម េ កនយក ទទួលនូវករ ប់ នដ៏េ ម ះអំពីខញុំ។ 

         

                          ្របធននយក ្ឋ ន....................... 

 េ ក................................... 

 នយក.................................. 

 ភនំេពញ 
  

  
 
 

 

 

 ចម្លងជូនៈ 
- អគគនយក ្ឋ ន 
  “ េដើមបីជូន្រជប ” 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥៧  



៣. គំរលិូខិតនន 
៣.១ គំរលិូខិតែដលមន មរយៈ 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
មនទីរសខុភិបលេខត្តបត់ដំបង                      
េលខៈ................. 

 3 
្របធនមនទីរេពទយ៧មក  េខត្តបត់ដបំង 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួសខុភិបល 

 

មរយៈ : េ ក្របធនមនទីរសុខភិបលេខត្តបត់ដំបង 

កមមវតថុ      : េសនើសំុកំុពយូទ័រមួយេ្រគ ង និងម៉សីុនថតចម្លងមួយេ្រគ ង 

   

 េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំបទសូម េធ្វើពកយមួយចបប់េគរពជូន ឯកឧត្តម 
េដើមបីេសនើសំុកំុពយូទ័រមួយេ្រគ ង និងម៉សីុនថតចម្លងមួយេ្រគ ងយកមកបេ្រមើករេនកនុងមនទីរេពទយេ្រពះសព្វ
ៃថងមនទីរេពទយេយើងខញុំមនករខ្វះខតកនុងករផលិតឯក រ និងលិខិត ន មេផ ងៗ។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ពិចរ  និងេ ះ្រ យេ យអនុេ្រគះបំផុត។ 

 

 សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

         

                          បត់ដំបង ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

                   ្របធនមនទីរេពទយ 

 
 

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

េលខៈ..............ក.ហ 
បនេឃើញ និងបញជូ នមក 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសុខភិបលេម ្ត ពិនិតយ 
និងេ ះ្រ យេ យអនុេ្រគះ។ 

បត់ដំបង ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ......... 
្របធនមនទីរសខុភបិល 

 
 

ហតថេលខ  េឈម ះ និង្រ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥៨  



៣.២ គំរលិូខិតសរេសរផ យបន្ត 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជធនីភនំេពញ                         ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ........... 

េលខៈ.............. 

 3 
អភិបល ជធនីភនំេពញ 

ជ្រមបមក 

្របធនមនទីរអប់រ ំយវុជន និងកី  ជធនីភនំេពញ 

 

កមមវតថុ  : ករេធ្វើបដិស ្ឋ រកិចច 
   

 េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំសូមជ្រមបេ កថៈ េន ជធនីភនំេពញ 
្រតូវេរៀបចំេធ្វើបដិស ្ឋ រកិចចេ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយក
រដ្ឋម្រន្តី ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ......... េវ េម៉ង ៩:០០ នទី្រពឹក។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមេ កេម ្ត ជួយផ ព្វផ យដល់បុគគលិក និងសិស នុសិស ទំងអស់
របស់េ ក ចូលរមួឲយបនេ្រចើនកុះករ។ 

 

 សូមេ កទទួលនូវករេគរព ប់ នដ៏េ ម ះសម័្រគអំពីខញុំ។ 

         

             អភបិល ជធនី 
 
 

          ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
មនទីរអប់រ ំយវុជន នងិកី                           
េលខៈ.............. 

 3 
បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់េដើម 

បញជូ នមក្រគប់ករយិល័យ អប់រ ំយុវជន និងកី ្រគប់ខណ្ឌ  “ េដើមបីចូលរមួ ” 
     ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ........... 

                      ្របធនមនទីរ 

 

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  

 ចម្លងជូនៈ 
- ្រគប់មនទីរ ្រកសួងជំុវញិ ជធនី 
      “ េដើមបីចូលរមួ ” 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៥៩  



៣.៣ គំរលិូខិតែដលមនេយង និង លិខិតភជ ប់ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្តបត់ដំបង                      

េលខៈ.............. 

 3 
 

អភិបលេខត្តបត់ដំបង 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
 

កមមវតថុ         :  េសនើសំុបេងកើតគណៈកមមករច្រមុះ.................................................. 

េយង          :  េសចក្តីសេ្រមចេលខៈ..................ចុះៃថងទី...........ែខ..........ឆន ំ............... 

លខិិតភជ ប់:  ឯក រ................................................ 

   

    េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុ េយង និងលិខិតភជ ប់ខងេលើ ខញុំបទ សូមជ្រមប ឯកឧត្តម   
រដ្ឋម្រន្តីេម ្ត ្រជបថៈ................................................................................................................................ 

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

......................................................................។ 

  

   ្រស័យេហតុេនះ សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមចេ យអនុេ្រគះបំផុត។ 

 

   សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

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

                   អភិបលេខត្ត 
 
 

          ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- .......................... 
- .......................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៦០  



៣.៤ គំរលិូខិតសរេសរថ្វ យ្រពះម ក ្រត 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជធនីភនំេពញ                      

េលខៈ.............. 

 3 
អភិបល ជធនីភនំេពញ 

សមូ្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះនេ ត្តម សហីមុនី ្រពះម ក ្រត 

ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់ 

 

កមមវតថុ        :  សូមយង្រពះករុ ជ្រពះ ជធិបតីដ៏ខពង់ខពស់កនុងពិធីបុណយសិទធិមនុស  ១០ធនូ។ 

   

    េសចក្តីដូចបនទូលថ្វ យកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ទូល្រពះបងគំជខញុំ សូម្រពះ ជនុញញ តដ៏ខពង់
ខពស់សូមទូលថ្វ យ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូងសូម្រពះអងគ្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស ជធនី
ភនំេពញបន្របរពធេធ្វើពិធីបុណយទិ សិទធិមនុស អន្តរជតិ ១០ធនូ ែដល្រប្រពឹត្តេទេន លសននិបតចតុមុខ 
នៃថងទី ១០ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០.. េវ េម៉ង ៩:០០ នទី្រពឹក ។  េដើមបីឲយពិធីេនះកន់ែតឧ រកិេឡើង ទូល្រពះបងគំ
ជខញុំ សូម្រពះ ជនុញញ ត សូមយង្រពះករុ ចូលរមួជ្រពះ ជធិបតីដ៏ខពង់ខពស់កនុងពិធីបុណយទិ សិទធិ
មនុស អន្តរជតិ។ 

  

  ្រស័យេហតុេនះ ទូល្រពះបងគំជខញុំសូម្រកបបងគំទូលយង្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់
េលើតបូងជ្រពះ ជធិបតីដ៏ខពង់ខពស់កនុងទិ សិទធិមនុស  ១០ធនូ េ យ្រពះសេ ្ត សដ៏្រជលេ្រជបំផុត។ 

 

  សូម ្រពះបរមីៃន្រពះរតន្រត័យ វតថុសក្តិសិទធិកនុងេ ក និងផ ្ល និសងឃៃនកុសលធម៌ទំង
យ ្របទន្រពះពរជ័យថ្វ យ្រពះករុ  សូម្រទង់មន្រពះជនម យុយឺនយូរ ្រពះបញញ ងៃវ ្រពះសុខភពមំ

មួនល្អ្របេសើរ េដើមបី្រពះអងគបនគង់ជម្លប់ដ៏្រតជក់ដល់កូនេច របស់្រពះអងគជនិចចនិរន្តរ។៏ 

                           

          ្រកបបងគំទូលថ្វ យពី ជធនីភនំេពញ ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

                     អភិបល ជធនី 

 
 

         ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   

 
 
 

 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ្រគប់ ថ ប័នជតិ 
  “ េដើមបីអេញជ ើញចូលរមួ ” 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៦១  



៣.៥ គំរលិូខិតសរេសរ្របេគន្រពះសងឃ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជធនីភនំេពញ                      

េលខៈ.............. 

 3 
អភិបល ជធនីភនំេពញ 

សមូ្របេគនថ្វ យ 

្រពះេតជគុណ ្រពះេមគុណេចអធិករវត្តបុទុមវត្តី 
ជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់ 

 

កមមវតថុ        :  សូមនិមន្ត្រពះអងគេមគុណ និង្រពះភិកខុសងឃកនុងវត្ត ១០អងគចូលរមួជ្រពះកិតិ្តយស 

   

    េសចក្តីដូចបន្របេគនថ្វ យកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំ្រពះករុ  សូមទូល្រពះេតជគុណេម ្ត
េ្របស ជធនីភនំេពញមនេរៀបចំ្របរពធពិធីបុណយទិ សិទធិមនុស អន្តរជតិ ១០ធនូ ែដល្រប្រពឹត្តេទ 
នៃថងទី ១០ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០.. េវ េម៉ង ៩:០០ នទី្រពឹក េន លសននិបតចតុមុខ េ្រកម្រពះ ជធិបតីភព
ដ៏ខពង់ខពស់ៃន្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហមុនី ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

  

  ្រស័យេហតុេនះ សូម្រពះេតជគុណេម ្ត និមន្ត និងចត់្រពះសងឃ មចំនួនឲយបនចូលរមួ
មករនិមន្តេ យ្រពះហបញទ័យអនុេ្រគះបំផុត។ 

 

  សូម ្រពះេតជគុណេម ្ត ទទួលនូវករេគរពជទីសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំ្រពះករុ ។ 

                                                     

               ជធនីភនំេពញ ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

                            អភិបល ជធនី 
 
 

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ្រកសួងធមមករ និង សន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៦២  



៣.៦ គំរលិូខិតែដលមនខ្លឹម រជករសំុ ឬសំេណើ  
េនេពលែដលមនគេ្រមងអ្វីមួយ ឬខ្វះខតអ្វីមួយ េគ្រតូវេធ្វើលិខិតេដើមបីេសនើសំុេទថន ក់េលើ ឬកែន្លង

ែដលេគ ចផ្តល់ឲយេយើងបន។ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត..........                            េធ្វើេន......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

េលខៈ.............. 

 3 
 

អភិបលេខត្ត.......................... 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី............................. 

 

កមមវតថុ        :  សំេណើ សំុ.................................................. 

េយង          :  .................................................................... 

 

    េសចក្តីដូចបនែចងកនុងកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំបទ សូមេគរពជ្រមបជូន ឯកឧត្តម     
រដ្ឋម្រន្តីេម ្ត ្រជបថៈ................................................................................................................................ 

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

......................................................................។ 

  

   ្រស័យេហតុេនះ សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមច............ដ៏ខពង់ខពស់។ 

 

   សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

                           

                   អភិបលេខត្ត 
 
 

          ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- .......................... 
- .......................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៦៣  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ................... 
មនទរី..............                                 េធ្វើេន......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី............................. 

 

កមមវតថុ       :  សំេណើ សំុ.................................................. 

េយង       :  លិខិតេលខៈ........................ចុះៃថងទី.......ែខ........ឆន ំ..........របស់.................. 

 

   េសចក្តីដូចបនេគរពជូនកនុងកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំបទសូមេគរពជ្រមបជូន ឯកឧត្តម
រដ្ឋម្រន្តីេម ្ត ្រជបថៈ................................................................................................................................ 

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

......................................................................។ 

  

   ្រស័យេហតុេនះ សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមច............ដ៏ខពង់ខពស់។ 

 

   សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

                           

                   ្របធនមនទីរ 

 
 

          ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- .......................... 
- .......................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៦៤  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

្រកសងួ..............                                        ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................ 

សមូេគរពជូន 

សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ត ី
 

កមមវតថុ       : សំេណើ សំុ.................................................. 

 

  េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ ខញុំបទសូមេគរពជ្រមបជូន សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីេម ្ត
្រជបថៈ...................................................................................................................................................................................... 

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

......................................................................។ 

  

 េសចក្តីដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ សូម សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ពិនិតយក នុវត្តភព 
សេ្រមចេ យេយបល់ដ៏ខពង់ខពស់។ 

 

 សូម សេម្តច េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

                           

                 េទសរដ្ឋម្រន្តី 
 
 

          ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
- ្រកសួង ែដលពក់ព័នធ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

សញញ
្រកសួង 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៦៥  



(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី                                      ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............លស.ពប 

 3 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

ជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី ្រកសងួកសកិមម រកុខ ្របមញ ់និងេន ទ 

 

កមមវតថុ       : សំេណើ សំុអន្ត គមន៏េទ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ និង េខត្តេពធិ ត់។ 

េយង និងជូនភជ ប់       : លិខិតេសនើរបស់េ ក............ចុះៃថងទី.......ែខ...........ឆន ំ...........។ 

 សំេណើ របស់េ ក....................្របធនករយិល័យ...........ៃនមនទីរកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទេខត្តេពធិ ត់ ចុះៃថងទី........ែខ...........ឆន ំ...........។ 

 

 តប មន័យដូចមនែចងកនុងកមមវតថុ េយង និងជូនភជ ប់ខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបឯកឧត្តមថៈ........ 

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

......................................................................។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីសូមេសនើឯកឧត្តម េម ្ត ពិនិតយ និងមនវធិនករ    
េ ះ្រ យរចួ យករណ៏អំពីលទធផលជូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី មកលេវ ដ៏សមគួរ។ 

 

 សូម ឯកឧត្តម ទទួលនូវករ ប់ នដ៏េ ម ះអំពីខញុំ។ 

                           

    ជ. ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
 

             រដ្ឋេលខធិករ 

 
                         
 

               ្រ  (១/៣) និងេឈម ះ (២/៣) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 
- ករយិល័យសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
- ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
- េខត្តេពធិ ត់ 
- មនទីរកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទេខត្តេពធិ ត់ 
- មីុសំេណើ  
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៦៦  



 (សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី                                      ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............លស.ឧស 

 3 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

ជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
 

កមមវតថុ :  សំេណើ សំុេគលករណ៏ដូរទី ំង ល្របជំុចស់របស់្រកសួងជមួយសំណង់ថមីកនុងបរេិវណទីស្តីករ 

េយង  : លិខិតេលខ......ឧសក.លស ចុះៃថងទី....ែខ......ឆន ំ........របស់្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

  

 តប ម កមមវតថុ និងេយងខងេលើ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី សូមជ្រមបជូនឯកឧត្តម្រជបថៈ....... 

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

......................................................................។ 

  

 េដើមបីមនមូល ្ឋ នចបស់ ស់ ជូន ជរ ្ឋ ភិបល ពិនិតយ សេ្រមច សូម ឯកឧត្តមេម ្ត ពិនិតយ 
និងផ្តល់េយបល់មកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី មករគួរ។ 

  

  សូម ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំ។ 

                           

    ជ. ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
 

             រដ្ឋេលខធិករ 

 
                         
 

               ្រ  (១/៣) និងេឈម ះ (២/៣) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ករយិល័យសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
- ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៦៧  



៣.៧ គំរលិូខិតេឆ្លើយតប 
េនេពលែដលមនសំេណើ មួយ ឬបញ្ហ អ្វីមួយេកើតមន េហើយទក់ទងនឹង ថ ប័ន ឬអងគភពរបស់េយើង 

គឺ្រតូវេធ្វើលិខិតមួយេឆ្លើយតបេទនឹងសំេណើ  ឬបញ្ហ េនះវញិ េ យេលើកទទប្ហីករណ៏ឲយបនចបស់ ស់ ម 
ផ្លូវចបប់ ឬ មផ្លូវជក់ែស្តង។ 

 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................                                      ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ..................... 

សមូជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.............................. 

 

កមមវតថុ :  ករណីេសនើសំុ................................................................ 

េយង  :  លិខិតេលខ...... ចុះៃថងទី.....ែខ.......ឆន ំ........របស់...............................................។ 

  

 មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ្រកសួង សូមជ្រមបជូនឯកឧត្តម្រជបថចំេពះសំេណើ ............... 

................................................................្រកសួងពិនិតយេឃើញថ...............................................................

..............................................................................................................................។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះសូម ឯកឧត្តម.........................្រជប មករគួរ។ 

  

  សូម ឯកឧត្តមទទួល...........................................................អំពីខញុំ។ 

                           

                              ជ. រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ....................... 
 

                             រដ្ឋេលខធកិរ 

 
        

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  

 

       
  
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៦៨  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ  ....................                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្ត.ី.............................. 

ជ្រមបមក 

េ ក.................................................. 

 

កមមវតថុ :  .................................................................................................. 

េយង  :  .......................................................................................... 

  

 មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបេ កថចំេពះសំេណើ ...................................... 

............................................................្រកសួងពិនិតយេឃើញថ...................................................................

....................................................................។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូម េ ក្រជប មករគួរ។ 

  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ..................................... 
- ....................................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៦៩  



៣.៨ គំរលិូខិតទទួល 
េនេពលែដល ថ ប័នបនទទួលលិខិត ឬឯក រអ្វីមួយ ថ ប័នែដលជកែន្លងទទួល្រតូវេធ្វើប័ណ្ណ 

ទទួលស្រមប់ផ្តល់ជូនអនកេផញើរវញិ ។ ខ្លឹម ររមួៃនប័ណ្ណទទួលេគេបះពុមពទុករចួជេ្រសច េ យទុកចេន្ល ះ
ស្រមប់បំេពញែតខ្លឹម រេ យែឡក ។ បុ៉ែន្តកនុងករណីែដលទទួលសំេណើ  ឬលិខិតពីម្រន្តីជន់ខពស់ េគ្រតូវ
េធ្វើលិខិតទទួលេពញលកខណៈ គឺមិនគមបីេ្របើប័ណ្ណទទួលេទ។ 

 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................  
មនទរី..........................                                     ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.............................. 

 

កមមវតថុ :  ទទួលលិខិតេលខ................................................................ 

  

 ន័យដូចបនេគរពជូនកនុងកមមវតថុខងេលើ ខញុំបទសូមេគរពជូនឯកឧត្តមេម ្ត ្រជបថ មនទីរបន
ទទួលលិខិតេលខ...........ចុះៃថងទី..........ែខ..........ឆន ំ..........ស្តីពី...........................របស់.................ែដលបន
មកដល់េនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ..............។ 

  

 េសចក្តីដូចបនេគរពជូនខងេលើ សូមឯកឧត្តមេម ្ត ្រជបដ៏ខពង់ខពស់។ 

  

  សូម ឯកឧត្តមទទួល...........................................................អំពីខញុំបទ។ 

                           

                              ្របធនមនទីរ 
                               
        

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៧០  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................                             ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................ 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តម.................................... 

 

កមមវតថ ុ:  ស្តីពីករទទួលលិខិតេលខ................................................................ 

េយង  :  ...................................................................................................... 

  

 មកមមវតថុដូចែចងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបឯកឧត្តមេម ្ត ្រជបថ ្រកសួង........បនទទួលលិខិត
េលខ...........ចុះៃថងទី..........ែខ..........ឆន ំ..........ស្តីពី...........................របស់.................ែដលបនមកដល់េន
ៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ..............។ ្រកសួង.......................សូមែថ្លងអំណរគុណ.......................................។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តមេម ្ត ្រជបដ៏ខពង់ខពស់។ 

  

  សូម ឯកឧត្តមទទួល...........................................................អំពីខញុំបទ។ 

                           

                              រដ្ឋម្រន្តី 
                               
        

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៧១  



៣.៩ គំរលិូខិតឲយរង់ចំ 
េនេពលែដលសំេណើ េនះកំពុងែត្រ វ្រជវ ឬមិន ចេ ះ្រ យបនភ្ល មៗ ឬេ យេន្រកសួង 

ជប់រវល់កិចចករេ្រចើនេពក ។ ដូេចនះេគ្រតូវេធ្វើលិខិតឲយរង់ចំមួយចបប់បញជូ នេទមច ស់សំេណើ វញិ។ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................                             ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................ 

សមូជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................................... 

 

កមមវតថុ :  ករណីសំេណើ ................................................................ 

េយង  :  លិខិតេលខ...... ចុះៃថងទី.....ែខ.......ឆន ំ........របស់...............................................។ 

   

 តប មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ្រកសួងសូមជ្រមបជូនឯកឧត្តម្រជបថ ចំេពះសំេណើ ..........
......................... ្រកសួងកំពុង.....................................។ េនេពលទទួលបនលទធផល្រកសួងនឹងជ្រមបជូន
ឯកឧត្តម មករដ៏សមគួរ។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តមេម ្ត ្រជប មករគួរ។ 

                               

                              រដ្ឋម្រន្តី 
                               
        

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៧២  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................                             ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................ 

ជ្រមបមក 

េ ក.................................... 

 

កមមវតថុ :  ករណីសំេណើ ................................................................ 

េយង  :  លិខិតេលខ...... ចុះៃថងទី.....ែខ.......ឆន ំ........របស់...............................................។ 

   

 មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបេ កថ ចំេពះសំេណើ ......................................... 
្រកសួងកំពុងចត់ឲយអងគភពជំនញ.................................។ េនេពលទទួលបនលទធផល ្រកសួងនឹងជ្រមប
ជូនេ ក មករដ៏សមគួរ។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមេ ក.........................................្រជប មករគួរ។ 

                               

                              រដ្ឋម្រន្តី 
                               
        

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៧៣  



៣.១០ គំរលិូខិតបញជូ ន 
េគេ្របើដីកបញជូ នស្រមប់បញជូ នឯក ររដ្ឋបលនន ។  បុ៉ែន្តេបើម្រន្តីជន់ខពស់ មន ក់ េសនើឲយបញជូ ន 

ឯក រអ្វីមួយេទគត់គឺេគ្រតូវេធ្វើលិខិតបញជូ នឯក រេនះ ។ េគេ្របើលិខិតេនះផងែដរ េនេពលែដលបញជូ ន 
ឯក រេដើមមិនចំអងគភពមនសមតថកិចច ឬេពលែដលចង់ឲយ ជញ ធរជួយផ្តល់េយបល់។ 

 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................                             ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................ 

សមូជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................................... 

 

កមមវតថុ :  ស្តីពីករបញជូ ន................................................................ 

េយង  :  លិខិតេលខ...... ចុះៃថងទី.....ែខ.......ឆន ំ........របស់...............................................។ 

   

 មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបឯកឧត្តមេម ្ត ្រជបថ កន្លងមកឯកឧត្តមបនេសនើ
ឲយ្រកសួង................................. េផញើរឯក រពក់ព័នធនឹង..............................ជូន........................។ ឥឡូវេនះ 
ខញុំសូមេផញើរជូនឯក រដូចខងេ្រកមៈ 

 ១................................ 

 ២..................................... 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តមេម ្ត ទទួល មករគួរ។ 

                               

                              រដ្ឋម្រន្តី 
                               
        

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  

 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៧៤  



៣.១១ គំរលិូខិតេសនើសំុផ្តល់េយបល់ 
កនុងករសិក សំណំុឯក រអងគភពមួយចំនួនែតងេសនើឲយអងគភពមួយេទៀតជួយផ្តល់េយបល់ ។ កនុង

ករណីខ្លះអងគភពមួយេទៀត ចជួយផ្តល់េយបល់បនលុះ្រ ែតបនពិនិតយ និងសិក សំណំុលិខិតេនះបន
សីុជេ្រម ។ ដូេចនះទមទរឲយេផញើរសំណំុលិខិតទំងអស់េទអងគភពេនះ ។ កនុងករណីេនះេគ្រតូវេ្របើដីក
បញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ ។ ជួនកលអងគភពមួយេទៀត ចជួយផ្តល់េយបល់បន េ យពំុចំបច់ពិនិតយសំណំុ
លិខិតទំងអស់េទ ។ កនុងករណីេនះ ្របធនអងគភព្រតូវេធ្វើលិខិតេសនើសំុផ្តល់េយបល់។ 

 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................  
អគគនយក ្ឋ ន .............                                  ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
អគគនយក....................... 

សមូេគរព 

ឯកឧត្តម.................................... 

 

កមមវតថុ :  ............................................................... 

េយង  :  .............................................................................។ 

   

 មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមប ឯកឧត្តមេម ្ត ្រជបថ ខញុំកំពុងសិក  ឬពិនិតយ
បញ្ហ .....................................េហើយខញុំេនមិនទន់ក្ត ប់បនបញ្ហ ...............................................................
............................................................................................................។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តមេម ្ត ជួយផ្តល់េយបល់េលើ......................... មករគួរ។ 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៧៥  



៣.១២ គំរលិូខិតជូនព័ត៌មន 
លិខិតជេ្រចើនមនេគលបំណងជូនព័ត៌មនេទ្រកសួង ថ ប័ននន ។ កនុងករេធ្វើលិខិតជូនព័ត៌មន 

ចេ្របើរបូភពករជូនព័ត៌មនេ យផទ ល់ក៏បន េ យ្របេយលក៏បន។ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................                             ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................ 

ជ្រមបមក 

េ ក.................................... 

 

កមមវតថុ :  ................................................................ 

េយង  :  .........................................................................................។ 

   

 តប មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ្រកសួងសូមជ្រមបេ កថ ............................................... 

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

..............................................................................។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមេ ក...........................................................................................។ 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ..................................... 
- ....................................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៧៦  



៣.១៣ គំរលិូខិតេសនើសំុករអះ ងបញជ ក់ 
ជួនកលកនុងករពិភក ផទ ល់មត់ ឬ មទូរស័ពទ េបើពិនិតយេឃើញថ្របកបេ យខ្លឹម រ ែដលមន

្របេយជន៏ចំេពះ្រកសួង ថ ប័ន េគ ចេធ្វើលិខិតេសនើសំុករអះ ងបញជ ក់ជផ្លូវករ។ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................                             ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
សមូជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................................... 

 

កមមវតថុ :  សំុករអះ ងបញជ ក់ជផ្លូវករករណី................................................................ 

   

  កនុងករពិភក គន  (ឬកនុងឱកសសនទន ឬកនុងេពលសវនករ ឬកនុងេពលជួប្រប្រស័យ)..............
កលពីៃថងទី ........ែខ.........ឆន ំ...............េនឯ............................................ឯកឧត្តមបនសនយថ.................
...........................។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ ខញុំសូមឯកឧត្តមេម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមចផ្តល់ .............. មករគួរ។ 

                               

                              រដ្ឋម្រន្តី 
                               
        

              ហតថេលខ េឈម ះ និង្រ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៧៧  



៣.១៤ គំរលិូខិតរលឹំកចំេពះថន ក់េ្រកមៈ 
េនេពលែដលសំេណើ ្រតូវបនផ្អិបទុកមិនេ ះ្រ យ េគ្រតូវេធ្វើលិខិតរលឹំក ។ មធមម  េគេធ្វើលិខិត

រលឹំកេ្រកយរយៈេពល ២ េទ៣សប្ត ហ៏ ម រៈសំខន់ៃនកិចចករ។ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................                             ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............. 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................ 

ជ្រមបមក 

េ ក.................................... 

 

កមមវតថុ :  ................................................................ 

េយង  :  .........................................................................................។ 

   

 មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបេ កថ ្រកសួងបនេសនើឲយេ ក.......................។ 

 េដើមបីឲយ្រកសួង ចេ ះ្រ យកិចចករេនះឲយបនឆប់រហ័សសូមេ កេម ្ត ផ្តល់េយបល់មក
្រកសួងឲយបនរសួ ន់។ 

  

 ្រស័យេហតុេនះ សូមេ ក្រជប និងចត់ែចង មករគួរ។ 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ..................................... 
- ....................................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៧៨  



៣.១៥ គំរលិូខិតរលឹំកចំេពះថន ក់េលើ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត........................                             ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

េលខៈ.............. 

 3 
អភិបលេខត្ត............................ 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................................... 

 

កមមវតថុ :  ................................................................ 

េយង  :  .........................................................................................។ 

   

 មកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំបទសូមជ្រមបឯកឧត្តមេម ្ត ្រជបថ កន្លងមកេខត្ត...............
បនេសនើឲយ្រកសួងជួយ..............................................................................................។ ឥឡូវេនះខញុំបទសូម 
ឯកឧត្តមេម ្ត ឲយខញុំបនដឹងអំពីដំេ ះ្រ យរបស់ឯកឧត្តម ចំេពះសំេណើ ខងេលើេ យអនុេ្រគះ។ 

    

 សូមឯកឧត្តមេម ្ត ទទួលករេគរពដ៏ខពង់ខពស់ អំពីខញុំបទ។ 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចម្លងជូនៈ 
- ..................................... 
- ....................................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៧៩  



៣.១៦ គំរលិូខិតយង និងអេញជ ើញ 
ជលិខិតរដ្ឋបលែដលេ្របើស្រមប់អេញជ ើញម្រន្តីមួយរបូ ឬេ្រចើនរូបឲយចូលជួប ឬឲយចូលរមួករ្របជំុ ។ 

កនុងករណីខ្លះេគេធ្វើលិខិតបងគ ប់ករក៏បន។ 
ក. ែបបបទេធ្វើលិខិតអេញជ ើញ 
លិខិតអេញជ ើញ្រតូវបនេផ្តើមគំនិតេធ្វើេ យ ជញ ធរែដលជអនកអេញជ ើញ ។ លិខិតអេញជ ើញ្រតូវបនចុះ

េលខ រចួបញជូ នេទកែន្លងទទួល។ 
េគ ចេធ្វើលិខិតអេញជ ើញបុគគល មន ក់ ឬអេញជ ើញម្រន្តីេ្រកមឱ ទ េបើេនកនុង្រកសួង មនទីរ េខត្ត 

។ល។ ឬ សមជិកៃនគណៈកមមករអ្វីមួយ។ 
េបើ្របធន្រកសួង អងគភពចង់អេញជ ើញម្រន្តី ជករមួយរបូែដលមិនសថិតេនេ្រកមឱ ទរបស់ខ្លួនលិខិត

អេញជ ើញ្រតូវេធ្វើ មរយៈ ម ននុ្រកម ៃន្របធន្រកសួង អងគភពរបស់រដ្ឋម្រន្តី ែដលចង់អេញជ ើញេនះ។ 
ខ. ទ្រមង់លិខិតអេញជ ើញ 
មនទីរ ឬអងគភពែដលមនភរកិចច្រតូវេធ្វើលិខិតអេញជ ើញជញឹកញប់ ្រតូវេបះពុមពឲយេហើយេ្រសចនូវ  

ខ្លឹម ររមួ េ យទុកចេន្ល ះស្រមប់បំេពញខ្លឹម រេ យែឡក ។ លិខិតអេញជ ើញមនទ្រមង់ដូចខងេ្រកមៈ 
១. ចំែណកេដើមៈ 
- េឈម ះេ ជផ្លូវករៃន្របេទស និងបវចន 
- ្របភព 
- ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទៈ េគសរេសរេលើបនទ ត់ជមួយបនទ ត់ែដលសរេសរេឈម ះ្រកសួង។ 
- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរ លិខិតអេញជ ើញ ២ឬ៣ ចេន្ល ះបនទ ត់ េ្រកមេលខលិខិត េហើយចំក ្ត ល 
២. ខ្លឹម រៈ 
ខ្លឹម រលិខិត ចែ្រប្របួលេទ មករណីដូចខងេ្រកមៈ 
- លិខិតអេញជ ើញ្របជំុៈ 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង...........ឬអភិបលេខត្ត............ឬ្របធនគណៈកមមករ...............សូមអេញជ ើញអស់េ ក

្របធនមនទីរ..................ឬ្របធន្រគប់នយក ្ឋ ន....................ចូលរមួ្របជំុែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី........
ែខ.........ឆន ំ.........េវ េម៉ង.........ន ល...............េដើមបីពិភក បញ្ហ .................................................. 

(រេបៀប រៈៃនករ្របជំុរមួមនបញ្ហ េ្រចើន េគ្រតូវបង់េលខ និងសរេសរបញ្ហ នីមួយៗពីេលើមកេ្រកម ។ 
ឯបញ្ហ ចុងេ្រកយេគសរេសរថបញ្ហ េផ ងៗ។) 

- ករអេញជ ើញចំេឈម ះ 
.........................................(អនកអេញជ ើញ) សូមអេញជ ើញេ ក...............្របធន........... េទកន់............ 

ទីកែន្លង េនៃថងទី.......ែខ..........ឆន ំ.........េដើមបី.........................................................។ 
៣. របូមន្តបញច ប់ 
- ករចុះហតថេលខៈ 
្រតូវចុះមុខងរអនកអេញជ ើញឲយបនចបស់ ស់ ។ អនកអេញជ ើញ្រតូវចុះហតថេលខ និងេបះ្រ  ។ េគ ច

ចុះហតថេលខ មករ្របគល់អំ ច ឬ មករអនុញញ ត ឬ មករបញជ ក៏បន ្រស័យេលើ រៈសំខន់
ៃនកិចចករែដល្រតូវអេញជ ើញ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨០  



- អនកទទួលៈ 
េបើសិនជ្រតូវអេញជ ើញែតបុគគលមន ក់ េគសរេសរេឈម ះម្រន្តីេនះកនុងលិខិតអេញជ ើញ ។ បុ៉ែន្តេបើ្រតូវ

អេញជ ើញម្រន្តីេ្រចើនរបូ េឈម ះរបស់ម្រន្តីទំងេនះ ្រតូវចុះកនុងកែន្លងទទួល។ ឧទហរណ៏ៈ 
កែន្លងទទួលៈ 
-  ........................ 
-  ........................ 

(សញញ ជតិ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

្រកសងួ............                                       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............លអជ 

 3 
លខិិតយង និងអេញជ ើញ 

 

 សូមេគរពយង និងអេញជ ើញ................................... ................................................................ 

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

ចូលរមួ................................... .................................. .............................. ................................... ...........  

េដើមបី................................................................................................. ...................................................... 

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

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

ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី.........ែខ......ឆន ំ.......េវ េម៉ង.........................ទីកែន្លង.......េន..................។ 

                            

                 មុខងរអនកអេញជ ើញ 

 
 

                ហតថេលខ ្រ និងេឈម ះ 

បញជ ក់ៈ កនុងករណីមនធុរៈមិនបនអេញជ ើញចូលរមួ្របជំុ 

សូមជូនដំណឹងមក្រកសួង........ឲយបនមុនសម័យ្របជំុ 

ចំនួន១ៃថង។ 

ទូរស័ពទ...........................។ សូមអរគុណ 

 

សំគល់ៈ ជករគួរ នៈរបស់ហតថេលខី្រតូវខពស់ជង ឬេសមើនឹង នៈេភញ វែដល្រតូវអេញជ ើញ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨១  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ............                                                            ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.............លអជ 

 3 
លខិិតអេញជ ើញ 

សមូេគរពអេញជ ើញ 

េ ក...................................(េឈម ះ និងតួនទី) 

 

 ចូលរមួ  : ្របជំុ.....................................(េឈម ះអងគ្របជំុ) 

 េដើមប ី         : ពិភក រេបៀប រៈ 

   ១. ................................ 

   ២. ................................ 

   ៣. ................................ 
   ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី.........ែខ......ឆន ំ.......េវ េម៉ង......................... 

 ទីកែន្លង: េន ល..................ៃន.............................។ 

                (មុខងរអនកអេញជ ើញ) 

 

                ហតថេលខ ្រ និងេឈម ះ 

 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ............                                       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............លអជ 

 3 
លខិិតអេញជ ើញ 

 

 រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ សូមអេញជ ើញឯកឧត្តមនយក ឬអគគនយក ្ឋ ន......................................
ចូលរមួ្របជំុែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........េវ េម៉ង...........េន ល.................. ។ 

 រេបៀប រៈអងគ្របជំុៈ 

 ១. ........................................................................................................................... 

 

 ២. ........................................................................................................................... 

 ៣. បញ្ហ េផ ងៗ                           

                 ជ. រដ្ឋម្រន្តី 
              រដ្ឋេលខធិករ 

 
 

             ហតថេលខ និងេឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨២  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

េខត្ត............                                       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............លអជ 

 3 
លខិិតអេញជ ើញ 

 

 អភិបលេខត្ត............. សូមអេញជ ើញ េ ក្របធនអងគភព ៃន េខត្ត េ កអភិបល្រកុង ្រសុក 
ចូលរមួ្របជំុ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........េវ េម៉ង.........េន ល......................... 
េដើមបីពិភក បញ្ហ ..........................................។  

 

កែន្លងទទួលៈ   
- េ ក ក នយករដ្ឋបល  
- េ ក ខ អគគេលខធិករ  
- េ ក គ អភិបល្រកុង..........  
- េ ក ឃ អភិបល្រសុក...........  
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

េខត្ត............                                       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............លអជ 

 3 
លខិិតអេញជ ើញ 

 

 អភិបលេខត្ត...................................សូមអេញជ ើញ េ ក....................អភិបល្រសុក.......................
េទកន់ េខត្ត...................េនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........េវ េម៉ង.........េន.................. េដើមបី
ពិភក បញ្ហ ..........................................។ 
                    ជ. អភិបលេខត្ត 
                អភិបលរង 

 
 

             ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨៣ 



៣.១៧ ដីកអម ឬដីកបញជូ ន និងដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយតប 
ដីកអម ឬដីកបញជូ ន ជឯក ររដ្ឋបលែដលេ្របើស្រមប់អមលិខិតែដល្រតូវ ក់បញជូ ន ។ េបើកិចចករ 

សំខន់េហើយជសំេណើ របស់ម្រន្តីជន់ខពស់ េគ្រតូវេធ្វើលិខិតបញជូ នវញិ គឺមិនេ្របើដីកអមេទ ។ េន ម្រកសួង 
អងគភពេគេ្រចើនេបះពុមពរចួជេ្រសចនូវខ្លឹម ររមួៃនដីកអម ឬដីកបញជូ ន េ យទុកចេន្ល ះស្រមប់បំេពញ
ខ្លឹម រេ យែឡក។ 

I. ទ្រមង់ៃនដីកអមៈ 
១. ចំែណកេដើមៈ 
- កបលលិខិត (េឈម ះ្របេទស បវចន ្របភព េលខ) 
- ចំណងេជើង (ដីកអម) 
- កែន្លងទទួល  
េនចេន្ល ះពីេលើចុះេ្រកមរ ងចំណងេជើង និងកែន្លងទទួល េគសរេសររបូមន្តថ (េគរពជូន ឬេគរព
បញជូ នមក ឬជ្រមបជូន ឬបញជូ នមក) មមុខងរខពស់ េសមើ ឬទបជងរបស់កែន្លងទទួល។ 
២. ខ្លឹម រៈ 
េគគូសបនទ ត់បញឈរ្របំ េដើមបីែចកទំព័រ្រក សជបួនជួរ ។ កនុងជួរនីមួយៗេគសរេសរចំណងេជើងរងពី

េធ្វងេទ ្ត ំ ដូចតេទៈ េលខេរៀង យមុខលិខិត ចំនួនចបប់ េសចក្តីេផ ងៗ។ 
៣. របូមន្តបញច ប់ 
ក. ករចុះហតថេលខៈ អនកចុះហតថេលខេលើដីកអមភគេ្រចើនគឺអគគនយករដ្ឋបល ឬអគគេលខធិករ 

្រកសួង ចំេពះេន្រកសួង ថ ប័ន េបើេន ជធនី េខត្ត គឺនយករដ្ឋបល ។ អគគេលខធិករ ឬ      
អគគនយក ឬនយករដ្ឋបល ្រតូវចុះហតថេលខ មបញជ របស់រដ្ឋម្រន្តី ឬអភិបល ជធនី េខត្ត។ 

កនុងករណីែដលមនម្រន្តីជន់ខពស់ មន ក់ េន្រកសួង ថ ប័ន េសនើឲយបញជូ នសំណំុលិខិតេទជូនគត់ 
អនកចុះហតថេលខេលើដីកអម ្រតូវែតម្រន្តីែដលមនមុខងរេសមើ នឹងម្រន្តីេនះ។  

អនកទទួលក៏្រតូវបនចុះហតថេលខេលើដីកអមែដរ េ យចុះកលបរេិចឆទជមួយនឹងៃថងែដលទទួល្រពម
ទំងបញជ ក់ពីតួនទីផងែដរ។ 

ខ. ករេបះ្រ ៈ (ដូចលិខិតរដ្ឋបល) 
II. ករែណនំកនុងករេធ្វើដីកអមៈ 
១. កែន្លងទទួលៈ ្រតូវសរេសរ្របធន្រកសួង អងគភពែដល្រតូវទទួលលិខិត ឬឯក រ។ 
២. ចំនួនចបប់ៈ មិនគិតេលើចំនួនទំព័រេទ ។ ឯក រឧបសមព័នធ ចបប់ចម្លង្រតឹម្រតូវ លិខិតភជ ប់្រតូវគិតជ 

ចបប់មួយៗែដរ គឺមិន្រតូវ ប់បញចូ លជមួយលិខិតេដើមេទ។ 
៣. កលបរេិចឆទៈ ្រតូវសរេសរកលបរេិចឆទៃនករេផញើរ។ 
៤. យមុខលិខិតៈ េគសរេសរ យមុខលិខិតដូចឧទហរណ៏ខងេ្រកមៈ 
- លិខិតេលខ............ចុះៃថងទី........ែខ....... ឆន ំ.........របស់................ ឬ 
- េសចក្តីចម្លង្រពះ ជ្រកឹតយេលខ............ចុះៃថងទី........ែខ....... ឆន ំ.........ឬ 
- េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ............ចុះៃថងទី........ែខ....... ឆន ំ.........របស់.........។ 
េបើ្រតូវបញជូ នឯក រេ្រចើនេទកែន្លងទទួលែតមួយេគចុះ យមុខលិខិតឲយបនសព្វ្រគប់ទំងលិខិតេដើម 

និងលិខិតភជ ប់នន។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨៤  



៥. កំណត់សំគល់ៈ 
ករបញជ ក់េនកនុងជួរទី៤ (ជួរកំណត់សំគល់) ជករបញជ ក់អំពីេគលបំណងៃនករេផញើរ ។ របូមន្តជ

េ្រចើន្រតូវយកមកេ្របើ ស្រមប់ចុះកនុងជួរទី៤ គឺៈ 
- េដើមបីជព័ត៌មនៈ កែន្លងេផញើរចត់ទុកថឯក រមនករពក់ព័នធេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលជ

មួយកែន្លងទទួល។ ដូេចនះេហើយេគចត់ឲយេផញើរឯក រេដើមបីទុកជឯក រ ។ េគេផញើរជូនចបប់ចម្លង 
- េដើមបីមុខករៈ ឯក រែដលេផញើរមនខ្លឹម រ្រតូវ មមុខករៃន្រកសួង អងគភពជកែន្លងទទួល។ 

េគ្រតូវេផញើរជូនចបប់េដើម។  
- េដើមបីសហករៈ ឯក រែដលេផញើរទមទរឲយមនកិចចសហករពីកែន្លងទទួល កនុងដំេណើ រករៃនករ 

អនុវត្តន៏កិចចករ។ 
- េដើមបីេឆ្លើយតប មសំេណើ ៈ កែន្លងេផញើបញជូ នឯក រេទកែន្លងទទួល មសំេណើ របស់កែន្លងទទួល 
- េដើមបីចត់ែចង មករគួរៈ កែន្លងេផញើរទុកលទធភពឲយកែន្លងទទួល យតៃម្លអំពី រៈ្របេយជន៏ៃន

ឯក រែដលេផញើរមក ។ ដូេចនះេបើយល់ថ្រតូវចត់ករយ៉ងដូចេម្តចក៏ចត់ មហនឹងេទចុះ។ 
េ្រកពីេនះេនមនរបូមន្តស្រមប់េ្របើេផ ងៗេទៀតដូចជៈ 
- េដើមបីបញចូ លកនុងរេបៀប រៈៃនអងគ្របជំុ.............. 
- េដើមបី ក់ជូន្រកុម្របឹក  ........ពិនិតយ និងសេ្រមច 
- េដើមបី ក់ជូន..............ពិនិតយយល់្រពម 
- េដើមបីទិ ្ឋ ករ 
- េដើមបីផ្តល់េយបល់ ។ល។ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ............                                       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............ដអ 

 3 
ដីកអម 

បញជូនមក ឬ េគរពជូន 

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

ល.រ យមុខលខិិត ចំនួន េសចក្តីេផ ងៗ 

១ ......ចបប់ េដើមបីឯក រ 

២ ......ចបប់ 

៣ ......ចបប់ 

៤ ......ចបប់ 

 

           តប. រដ្ឋម្រន្តី 
                   អគគេលខធកិរ 

                    ឬ អគគនយក 

            ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

បនទទួល្រគប់ចំនួន 
............ៃថងទី........ែខ.........ឆន ំ.......... 

(មុខងរអនកទទួល) 
ហតថេលខ និងេឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨៥  



 ដីករបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ ឬ្រពឹត្តិប្រត្រតូវេឆ្លើយៈ 
 េគេ្របើដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ ស្រមប់អមលិខិតេផញើរជូនអងគភពដៃទ េដើមបីេឆ្លើយបំភ្លឺ ឬផ្តល់េយបល់មក
កែន្លងេផញើរវញិ ។ ករេ្របើរបូមន្ត ដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ នំឲយចំេណញេពលេវ ជងករសរេសរលិខិត េ្រពះ
កនុងដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ េគសរេសរខ្លឹម រខ្លីៗែតចបស់ ស់ ។ ដូេចនះេគេ្របើ្របេភទឯក ររដ្ឋបលដូច
ខងេលើេនះេនេពលែដលេគចង់បនចេម្លើយឆប់។  
 េគនិយមេបះពុមពខ្លឹម ររមួៃនដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ េ យទុកចេន្ល ះស្រមប់បំេពញខ្លឹម រេ យ
ែឡក។ 

I. ទ្រមង់ៃនដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយៈ 
១. ចំែណកេដើមៈ 
- កបលលិខិត (េឈម ះ្របេទស បវចន ្របភព េលខ) 
- ចំណងេជើង (ដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ) 
២. ខ្លឹម រៈ 
រមួមន២ែផនកៈ ែផនកខងេធ្វង និងែផនកខង ្ត ំ ែដលខណ្ឌ គន េ យបនទ ត់ឈរមួយេនចំក ្ត លទំព័រ 

្រក ស ។ ែផនកខងេធ្វងទុកស្រមប់អនកេផញើរ សរេសរពីតួនទីរបស់គមយជន កមមវតថុ ឯក រភជ ប់ និងខ្លឹម រ
ៃនកមមវតថុរបស់ដីករបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ រឯីែផនកខង ្ត ំទុកស្រមប់អនកទទួលសរេសរខ្លឹម រៃនករេឆ្លើយតប ឬ
ករបំភ្លឺ ឬេយបល់។ 

៣. របូមន្តបញច ប់ 
េនខងេ្រកមៃនទំព័រ្រក សទំងែផនកខងេធ្វង និងែផនកខង ្ត ំ េគ្រតូវសរេសរ កលបរេិចឆទៃនករ

បញជូ ន និងមុខងររបស់អនកចុះហតថេលខបញជូ នេនែផនកខងេធ្វង ។ ឯេនែផនកខង ្ត ំវញិេគសរេសរកល
បរេិចឆទៃនករេផញើរចេម្លើយ្រតឡប់េទមច ស់សំេណើ វញិ និងមុខងរម្រន្តីែដលចុះហតថេលខទទួល គ ល់ចេម្លើយ 

II. ករែណនំកនុងករបំេពញខ្លឹម រៃនដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយៈ 
១. ករែណនំទូេទៈ  
- អនកទទួលឯក រ គឺអភិបល ជធនី េខត្ត ្របធនមនទីរ អងគភព ។ ដូេចនះ្រតង់កែន្លង បញជូ នមក 

េនែផនកខង ្ត ំេគ្រតូវសរេសរថ ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត ឬេ កនយកមនទីរ.....។ល។ 
- សរេសរចំនួនចបប់ ឬចំនួនដំុៃនឯក រឲយបន្រតឹម្រតូវ េ យមិនគិតេលើចំនួនទំព័រៃនឯក រ 

នីមួយៗេទ ។ េគមិន ប់បញចូ លឧបសមព័នធ ចបប់ចម្លង ឬលិខិតភជ ប់ជមួយឯក រេដើមេទ។ 
- ដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យ្របធន្រកសួង ថ ប័ន ។ ចំែណកឯដីកអម ្រតូវ

ចុះហតថេលខេ យអគគនយករដ្ឋបល ឬនយខុទទកល័យ ។ ្រតូវបញជ ក់េហតុផលចបស់ ស់ 
កនុងករណីចុះហតថេលខេ យ្របតិភូកមម។ 

- សំេណើ ែដលចុះកនុងដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ ្រតូវសរេសរេ យសេងខប និងចបស់ ស់ ។ រឯីចេម្លើយ
វញិ ្រតូវសរេសរជអតថបទ។ 

២. វធិនពិេសសៈ  
ក. ករបំេពញខ្លឹម រេនែផនកខងេធ្វងៈ ខ្លឹម រ្រតូវសរេសរ មែបបដូចដីកអមែដរ គឺេគ្រតូវបញជ ក់ 

អំពីកមមវតថុៃនករបញជូ ន ។ កមមវតថុេនះ្រតូវសរេសរឲយចបស់ ស់ ។ ចំេពះសំេណើ ែដលត្រមូវឲយចត់ករបន្ត 
របូមន្តែដលេគេ្របើ មិនសូវែប្លកគន បុ៉នម នេទ ។ កមមវតថុៃនករបញជូ ន ចមនខ្លឹម រែ្រប្របួលេទ មករណីៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨៦  



“េដើមបីជូនពិនិតយ” “េដើមបីសិក  ” និង “េដើមបីទិននន័យ” ។ កនុងករណីខ្លះេគ ចេសនើឲយកែន្លងទទួលផ្តល់េយបល់ 
ឬសេ្រមច។ 
 េគសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

- េដើមបីពិនិតយៈ 
េដើមបីសិក  
េដើមបី្រជបជព័ត៌មន 
េដើមបីទិននន័យ 

កែន្លងេផញើរបនបញជូ នសំណំុេរឿងៃនកិចចករេទឲយកែន្លងទទួល ពីេ្រពះេគដឹងថ កែន្លងទទួលមន
ទិននន័យស្រមប់ យតៃម្ល។ 
- េដើមបីេយបល់ៈ 
េយបល់របស់អងគភពខងេ្រក ជពិេសសអងគភពហិរញញវតថុ  មន រៈ្របេយជន៏ខ្ល ំង ស់ស្រមប់

ជញ ធររដ្ឋបលមនលទធភពជគតិយុត្តិកនុងករសេ្រមច ។ េយងេទ មករណីេផ ងៗ េយបល់មន     
លកខណៈមិនបងខំ ឬផ រភជ ប់ជមួយថន ក់សេ្រមច។ 

- េដើមបីសេ្រមច ឬយល់្រពមៈ 
កនុងករណីខ្លះ ករសេ្រមចគឺជសមតថកិចចរបស់ថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ថ ប័ន ។ ដូេចនះ្រតូវបញជូ នសំណំុេរឿង 

្រគប់្រគន់ េទថន ក់ដឹកនំ េដើមបីពិនិតយ និងយល់្រពមជយថេហតុ។ 
 ខ. ករបំេពញខ្លឹម រេនែផនកខង ្ត ៈំ 
 េគរក ែផនកខង ្ត ំៃនដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ ទុកឲយអនកទទួល បំេពញខ្លឹម រចេម្លើយ ។ កនុងករ     
សរេសរចេម្លើយ េគ្រតូវអនុវត្ត មករែណនំដូចខងេ្រកមៈ 

- សរេសរចេម្លើយងយៗ ខ្លី មិនចំបច់ពនយល់ ។ ឧទហរណ៏ៈ កនុងករបញជូ នសំណំុេរឿង េដើមបី
េយបល់ អនកទទួល្រតូវែតសរេសរចេម្លើយថ ឥតយល់ទស់េទ ឬយល់្រពម (្របសិនេបើេគសំុករ
អនុញញ ត)។ 

- ចំេពះសំេណើ េដើមបីពិនិតយ េគ្រតូវេឆ្លើយលំអិតេបើមនចំណុចមិនយល់្រពម្រតូវ្របប់េហតុផល ។ 
កនុងករណីេនះេគ្រតូវសរេសរចេម្លើយ មរេបៀបដូចលិខិតរដ្ឋបលែដរ។ 

- េនេ្រកមអតថបទែដលជចេម្លើយ អនកទទួល (អនកេឆ្លើយ) ្រតូវចុះកលបរេិចឆទែដល្រតូវេផញើ្រតឡប់េទ
អនកបញជូ នវញិ ។ ្របធនអងគភពជអនកចុះហតថេលខ ។ េគ្រតូវចុះ នៈ តួនទី និងេឈម ះ របស់
អនកចុះហតថេលខ។ 

 ៣. កំណត់សំគល់ៈ កនុងករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងនន ម្រន្តីែដលជអនកទទួលេ ះ្រ យចង់
បនព័ត៌មនបែនថមពក់ព័នធនឹងបណ្តឹ ងពីថន ក់េ្រកម ។ ដូេចនះេហើយ េគ ចេធ្វើដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយេទថន ក់
េ្រកម ។ កនុងករណីេនះេដើមបីឲយករេឆ្លើយរបស់ថន ក់េ្រកមចំ មបញ្ហ េគចំបច់្រតូវេចទជសំណួរនន 
បញចូ លកនុងដីកបញជូ ន្រតូវេឆ្លើយ។ 
 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨៧  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
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ដីកបញជូន្រតូវេឆ្លើយ/ ្រពឹត្តិប្រត្រតូវេឆ្លើយតប 

 

ករបញជូន ចេម្លើយរបសអ់នកទទួល 

បញជូ នមកៈ .....................(េឈម ះ ឬតួនទីរបស់គមយជន) 

លិខិតេលខ.......ចុះៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ .........របស់........
ស្តីពី...........ចំនួន..........ចបប់។ 

លិខិតភជ ប់ៈ. ................................................. 

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

 

េដើមបីៈ ..........................(ខ្លឹម រៃនកមមវតថុ ឬសំណូមពរ 
ឬសំណួរ).................................................................... 

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

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

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

 
 
 
 
 

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

 

                                    (តួនទីេបសកៈ) 

                             ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 

េលខៈ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

                                    (តួនទីគមយជន) 

                             ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.១៨៨ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
(របូសញញ ថ ប័ន) 
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 3 
 

ដីកបញជូន្រតូវេឆ្លើយ 

 

ករបញជូនរបសេ់បសកៈ ចេម្លើយរបសគ់មយជន 

បញជូ នមកៈ ឯកឧត្តម ឬេ ក...................................... 

លិខិតេលខ.......ចុះៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ .........របស់........
ស្តីពី...........ចំនួន..........ចបប់។ 

ភជ ប់ជមួយនូវលិខិតៈ (កនុងករណីែដលមន) ចំនួន
..........................ចបប់។ 

េដើមបីៈ ..................បំភ្លឺ ឬពិនិតយ............... សិក ............
ផ្តល់េយបល់......................។ល។ 

 
 
 
 
 

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

 

                                    ( នៈខពស់មកទប) 

                                េទសរដ្ឋម្រន្តី................... 

                 ឬរដ្ឋេលខធិករ ឬអនកមនសិទធិចុះហតថេលខ 

                             ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 

េលខៈ.....................................(ទំរង់ស.ជ.ណ) 

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

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

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

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

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

...............................................................................។ 

 
 
 
 

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

 

                      រដ្ឋម្រន្តី ................ឬអនកមនសិទធិ្រតូវេឆ្លើយ 

                                 ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៨៩  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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ដីកបញជូន្រតូវេឆ្លើយ/ ្រពឹត្តិប្រត្រតូវេឆ្លើយតប 

េគរពជូន 

......................(េឈម ះ ឬ/និង តនួទីរបសគ់មយជន) 

 
 
 

កមមវតថុ       : ................................................................................................................. 

  ..................................................................................................................  
លខិិតភជ ប់ : .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 
 

 

ខ្លឹម រ មតិ ឬេយបល ់ឬចេម្លើយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ខ្លឹម រ ឬ សំណួរ ឬសំណូមពរ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

                                    (តួនទីេបសកៈ) 

                             ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 

េលខៈ..................................... 

 
 
 
 
 

(ខ្លឹម រៃនចេម្លើយ ឬេយបល់) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

                                    (តួនទីគមយជន) 

                             ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 

 
 

 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩០  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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 3 
 

ដីកបញជូន្រតូវេឆ្លើយ/ ្រពឹត្តិប្រត្រតូវេឆ្លើយតប 

 
 
 

បញជូនមក       : ឯកឧត្តម..................................................................................................................  
កមមវតថុ  : ស្តីពីបណ្តឹ ងត ៉របស់...............................ចុះៃថងទី.....................................ប្តឹងពី........... 

   
 

សណួំរ ចេម្លើយ 

 

១. េតើេ ក........................បន្រប្រពឹត្ត....................... 
ដូចកនុងបណ្តឹ ងែមនឬេទ? 

២. កនុងបញ្ហ េនះ េ កបនចត់កររេបៀបយ៉ងដូចេម្តច 
េហើយ? 

 

សូមឯកឧត្តម..............................េឆ្លើយបំភ្លឺមក្រកសួងឲយ
បនឆប់  និងចបស់ ស់ េដើមបី្រកសួងមនមូល ្ឋ ន
េ ះ្រ យជូនមច ស់បណ្តឹ ងវញិ បនទន់េពលេវ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

                                    (តួនទីេបសកៈ) 

                             ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩១  



៣.១៨ េសចក្តី្របកស និងេសចក្តីជូនដំណឹង  
េសចក្តី្របកស និងេសចក្តីជូនដំណឹង ជលិខិតជូនព័ត៌មន ៃនេសចក្តីសេ្រមចរបស់ ជញ ធររដ្ឋបល

កនុងករផ ព្វផ យដល់អងគភពសិថតេ្រកមចំណុះ ឬ ធរណជន ែដលមនករពក់ព័នធឲយបន្រជបចំេពះ
កិចចករអ្វីមួយ។ 

ក. ករែណនំទូេទៈ 
១. ករេផ្តើមគំនិត 
្របធនអងគភព ឬ្របធននយក ្ឋ នជំនញជអនកេផ្តើមគំនិតេធ្វើេសចក្តី្របកស និងេសចក្តីជូនដំណឹង 

ជួនកលគំនិតេផ្តើមេនះ ចេចញមកពីថន ក់េលើ។  
េពលែដលដឹងថ ្របុងនឹងមនេហតុករណ៏អ្វីេកើតេឡើង េគេធ្វើេសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹងឲយ 

ធរណជន ែដលមនករពក់ព័នធបន្រជប ។ ឧទហរណ៏ៈ េសចក្តី្របកសស្តីពីករ្របឡងេ្រជើសេរ ើស  
និសិ តចូលេរៀន ភូមិនទរដ្ឋបល េសចក្តី្របកសស្តីពីករេដញៃថ្ល...................។ េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី      
ករ្រតួតពិនិតយរបស់នគរបលេលើ..............។ 

េនេពលែដលពិនិតយេឃើញថមនព័ត៌មនអ្វី ែដលមន រៈ្របេយជន៏ដល់ ធរណជន េគ្រតូវេធ្វើ 
េសចក្តីជូនដំណឹងឲយ ធរណជនបន្រជបភ្ល ម។ 

មនទីរ អងគភព ែដលមនទំនក់ទំនងញឹកញប់ជមួយ ធរណជន ្រតូវេធ្វើេសចក្តី្របកសបិទផ យ 
ឲយទូលំទូ យ អំពីែបបបទែដល្រតូវឲយ ធរណជនបំេពញ ដូចជ ឯក រែដល្រតូវបង្ហ ញ ដំេណើ រករៃន
កិចចករ្របក់ែដល្រតូវបង់.....។ល។ 

២. ករេធ្វើេសចក្តី្រពង (េមើលេមេរៀនលិខិតរដ្ឋបល) 
៣. ករផ ព្វផ យ 
េ្រកយេពលែដលេសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹង្រតូវបនចុះេលខ និងេបះ្រ រចួេហើយ េគ្រតូវ 

ផ ព្វផ យ ។ េគ ចេ្របើវធីិផ ព្វផ យដូចខងេ្រកមៈ 
ចំេពះេសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹងែដលសំខន់ េគផ យ មវទិយុ ទូរទស ន៏ និងចុះេលើទំព័រ 

កែសត ។ េគេធ្វើដីកអមេដើមបីបញជូ នេសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹងេទកែន្លងផ ព្វផ យ េ យបញជ ក់ 
អំពីចំនួនេលើកែដល្រតូវផ យ។  

េសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹងេផ ងពីេនះ ្រតូវបនផ ព្វផ យេ យចុះេលើទំព័រកែសតរដ្ឋ។ 
េសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹងខ្លះ ្រតូវបនបិទផ យេន មមនទីរ ្រកសួងែដលជអនកេធ្វើេសចក្តី 

្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹង។ 
េសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹងខ្លះេទៀត ្រតូវបនេគេធ្វើដីកអមបញជូ នេទ្រកសួង  មនទីរ ដៃទេទៀត

េដើមបីជួយផ ព្វផ យ។ 
ខ. ទ្រមង់ៈ 
ទ្រមង់ៃនេសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹងមន៣ែផនកគឺៈ 
១. ចំែណកេដើម 
- កបលលិខិតៈ (េមើលេមេរៀនលិខិតរដ្ឋបល) ។ អក រកត់េសចក្តីជូនដំណឹង ឬេសចក្តី្របកសគឺ 

សក/សជណ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩២  



- ចំណងេជើងៈ  េគសរេសរ េសចក្តី្របកស ស្តពីី................... ឬេសចក្តីជូនដំណឹងស្តពីី...............។ 
២. ខ្លឹម រៈ 
កនុងករសរេសរខ្លឹម រៃនេសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹង ្រតូវេ្របើឃ្ល ខ្លីៗ ចបស់ ស់ ។ េគពំុចំ

បច់បង្ហ ញអំពីេហតុផល ឬករពនយល់េកបះកបយេទ។ 
៣. របូមន្តបញច ប់ៈ 
- ករចុះហតថេលខ ចុះេលខ ចុះកលបរេិចឆទ 
េសចក្តី្របកស ឬេសចក្តីជូនដំណឹង្រតូវចុះហតថេលខ េ យ្របធន្រកសួង ថ ប័ន អភិបល ជធនី 

េខត្ត ។ េគ ចេ្របើរបូមន្តចុះហតថេលខ ម្របតិភូកមមក៏បន។ 
េគេ្របើរបូមន្តចម្លងែចក ឬចម្លង្រតឹម្រតូវ េនេពល ែដលឯក រ្រតូវបនចុះហតថេលខែតេនេលើ

ចបប់េដើម។ 
ឯក រែដលចុះហតថេលខរចួេហើយ េគ្រតូវចុះេលខ និងចុះកលបរេិចឆទ ។ ករយិល័យរេបៀបមន

ភរកិចចចុះេលខ និងកលបរេិចឆទ ។ េគេ្របើេសៀវេភបេងកើតេលខលិខិតេ យែឡក ។ ករយិល័យរេបៀបចុះ 
កលបរេិចឆទ េលើេសចក្តី្របកស និងេសចក្តីជូនដំណឹង មករកំណត់របស់នយក ្ឋ ន ឬអងគភពជំនញ។ 

- កែន្លងទទួល 
េគសរេសរកែន្លងទទួលេនខងេ្រកមងកមកេធ្វង ។ េគ្រតូវេផញើរេសចក្តី្របកស និងេសចក្តីជូនដំណឹង 

ជូន្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ អងគភពពក់ព័នធ ជពិេសសកែន្លងមនភរកិចច្រតូវផ ព្វផ យ ។ េគ្រតូវបញជ ក់មូល
េហតុៃនករេផញើរជូនផងែដរ។ 

កែន្លងទទួលៃនេសចក្តីជូនដំណឹងគឺមនស្រមប់ផ ព្វផ យ ស្រមប់ករចុះផ យ ម រព័ត៌មន 
ស្រមប់ចក់ផ យ មវទិយុ និងទូរទស ន៏ ស្រមប់បិទផ យ។ល។ ឧទហរណ៏ៈ 
កែន្លងទទួលៈ 
- ក............... “េដើមបីចុះផ យ” 
- ខ............... “េដើមបីផ ព្វផ យ” 
- គ............... “េដើមបីបិទផ យ” 
- ឃ.............. “េដើមបីជូប្រជប” 
- ង............... “េដើមបីមុខករ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩៣  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ............                                       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............សជណ 

 3 
 

េសចក្តីជូនដំណឹង 

ស្តពីី 
ករ.............................. 

 
 
 

 
 
 

  ្រកសួង............................................សូមជូនដំណឹងដល់.....................................................
........................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................។ 

           
          រដ្ឋម្រន្តី 
កែន្លងទទួលៈ 

        - ............... “េដើមបីចុះផ យ” 
- ............... “េដើមបីផ ព្វផ យ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩៤  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជធនីភនំេពញ                                     ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

េលខៈ..............សជណ/ស 

 3 
 

េសចក្តីជូនដំណឹង 

 
 
 
 

  ជធនីភនំេពញ សូមជូនដំណឹងដល់មច ស់្រកុមហុ៊នរដ្ឋ ឯកជន និង ជីវករ ែដល
្របកប ជីវកមមដឹកទំនិញ និងសមភ រៈេផ ងៗ មរថយន្តធំទំងអស់បន្រជបថ េដើមបីរមូចំែណកជួយ 
ែថរក ប ្ត ញលូ និងផ្លូវថនល់ ្រពមទំងកត់បនថយករកកសទះច ចរកនុងទី្របជំុជន ជធនីភនំេពញ
េនះ ចប់ពីៃថងជូនដំណឹងេនះតេទ ល់ករដឹកជញជូ នទំនិញ និងសមភ រៈេផ ងៗ មរថយន្តធំេចញ 
ចូលកនុងទី្របជំុជន ជធនីភនំេពញ ្រតូវេធ្វើច ចរ មផ្លូវភនំេពញ យេវវ៉ញិ េពលគឺមិនអនុញញ តឲយ
ច ចរេចញចូល មម វថីិសហព័នធរសុ ុ ីេឡើយ េលើកែលងែតមនលិខិតអនុញញ តពី ជធនី 
ភនំេពញជមុន។ 

 

  ្រស័យេហតុេនះ សូមបងប្អូនជមច ស់រថយន្តដឹកជញជូ នទំនិញ និងសមភ រៈេផ ងៗធុនធំទំង 
អស់្រជប និងចូលរមួអនុវត្ត មេសចក្តីជូនដំណឹងេនះឲយមន្របសិទធភព។ 

           
          អភិបល ជធនី 

កែន្លងទទួលៈ 

        - ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
        - ្រកសួងម ៃផទ 
        - ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន 
        - ្រកសួងព័ត៌មន 
                 “េដើមបីជូន្រជប” 
         - សនងករ ្ឋ ននគរបល ជធនីភនំេពញ 
         - ទីបញជ ករ ្ឋ នកង ជ វធុហតថ ជធនីភនំេពញ 
         - មនទីរ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន 
         - ខណ្ឌ ដេងក  
         - ្រកុមហុ៊ន ភនំេពញ យេវ ៉
                 “េដើមបីមុខករ” 

- ្រគប់្របព័នធេឃសន 
       “េដើមបីផ ព្វផ យ” 

         - ឯក រ-កលបបវត្តិ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩៥  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

ភូមិនទរដ្ឋបល                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ.................. 

 3 
 

េសចក្តី្របកស 

ស្តពីី 
ករេ្រជើសេរ ើសសសិ ម្រន្តីជន់ខពសជំ់នន់ទី........ 

 
 
 
 

  នឆន ំសិក  ២០១០ - ២០១១ ខងមុខេនះ ភូមិនទរដ្ឋបល្រតូវករេ្រជើសេរ ើសសិស ម្រន្តី
ជន់ខពស់ជំនន់ទី....ចំនួន....នក់ មរយៈករ្របឡង្របែជង ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទចប់ពីៃថងទី....ែខ......
ឆន ំ........េន ភូមិនទរដ្ឋបល ។ េបកខជនែដល្របឡងជប់្រតូវទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លេន
ភូមិនទរដ្ឋបលរយៈេពល ២ឆន ំ ។ េ្រកយេពលបញច ប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល សិស ែដល្របឡងជប់្រតូវ
បនែតង ំងកនុង្រកបខណ្ឌ ម្រន្តីរដ្ឋបលជន់ខពស់ េ យមន នន្តរសក្តិជអនុម្រន្តីថន ក់េលខ ........។ 

  ១. លកខខណ្ឌ ៃនករេ្រជើសេរ ើស 

  េបកខជនទំងពីរេភទ្រតូវបំេពញលកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកមៈ 

  - មនសញញ តិែខមរ 

  - មន យុយ៉ងតិច........ឆន ំ និងយ៉ងេ្រចើនបំផុត......ឆន ំ (គិតមកដល់ៃថង្របឡងេ្រជើសេរ ើស)  

  - មនសញញ ប្រត............ 

  - មនសុខភពល្អ 
  ២. កលបរេិចឆទ និងែបបបទៃនករ្របឡងេ្រជើសេរ ើស 
  + ករទទួលពកយេសនើសំុ្របឡង 
  ពកយេសនើសំុ្របឡងេ្រជើសេរ ើសនឹងចប់ទទួលពីៃថងទី........ែខ.........ឆន ំ.........រហូតដល់ៃថងទី......
ែខ.........ឆន ំ.........េន ភូមិនទរដ្ឋបល ។ សំណំុលិខិតៃនពកយសំុ្របឡងរមួមនៈ 
  - ពកយេសនើសំុ្របឡងេ្រជើសេរ ើស...................១ចបប់ 

  - េសចក្តីចម្លងសញញ ប្រត...................១ចបប់ 

  - របូថត ៤ គុណ ៦ ចំនួន ៣សន្លឹក 

  + កលបរេិចឆទៃនករ្របឡង 
  ករ្របឡងនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី........ែខ......ឆន ំ.........តេទេន ភូមិនទរដ្ឋបល។ 
        + ែបបបទៃនករ្របឡង 
  េបកខជន្រតូវេធ្វើវញិញ សរេសរដូចខងេ្រកមៈ 
  ១. វញិញ ..................................េមគុណ..................... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩៦  



  ២. វញិញ ..................................េមគុណ..................... 

  ....................................................................................... 
  េ្រកយេពល្របកសលទធផលវញិញ សរេសរ េបកខជនែដលជប់្រតូវេធ្វើវញិញ សួរផទ ត់មត់ 
ដូចខងេ្រកមៈ 
  ១. វញិញ ..................................េមគុណ..................... 

  ២. វញិញ .................................េមគុណ..................... 

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

 

  ចំេពះព័ត៌មនលម្អិតេផ ងៗេទៀត សូមអេញជ ើញមកទក់ទង ជមួយ ភូមិនទរដ្ឋបល 
(ករយិល័យរដ្ឋបល) េរៀង ល់េម៉ងេធ្វើករ។ 

           
          នយក  

            (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 

កែន្លងទទួលៈ 

        - ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
        - ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
        - រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន មុខងរ ធរណៈ 
        - ្រគប់្រកសួង ថ ប័ន 
                 “េដើមបីជូន្រជប” 

- ្រគប់្របព័នធេឃសន 
       “េដើមបីផ ព្វផ យ” 

         - ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩៧  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
    (សញញ ថ ប័ន) 
្រកសងួ..........................                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............សជណ 

 3 
 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.............................. 

សមូជ្រមបមក/ជូន 

ឯកឧត្តម.................................................... 

កមមវតថុ : .......................សេងខបឲយខ្លីែតមនន័យ្រគប់្រគន់............... 

េយង  : ចំ រឯកភពរបស់.............ៃថងទី........ែខ......ឆន ំ........ 

លខិិតភជ ប់ : លិខិតេលខ.............ចុះៃថងទី........ែខ........ឆន ំ............ 

 
 
 

  េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុ និងេយងជូនភជ ប់ខងេលើ ្រកសួង..................បនឯកភព ឬ 
........................................(យល់្រសប ឬ).......................................................................................... 
មនេយបល់ថ...................(មិនយល់្រសប)..................................................................................... 

...................................(បង្ហ ញពីមូលេហតុ និងទទប្ហីករណ៏ជវជិជមន ឬអវជិជមន)..............................

......................................................................................................................................................។ 

 

  ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តម..................្រជប និងមនវធិនករណ៏ មករគួរ។ 

 

  សូមឯកឧត្តម.................ទទួលនូវករេគរព ប់ នដ៏េ ម ះ អំពីខញុំបទ។ 

(កលបរេិចឆទសរេសរេន្រតង់េនះេបើគមយជនមន នៈទបជងេបសកៈមច ស់ហតថេលខី) 

         
        េទសរដ្ឋម្រន្តី ឬរដ្ឋម្រន្តី......... 
           (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ)   

ចម្លងជូនៈ 

- ្រកសួង និងអងគភពពក់ព័នធ 
- ........................ 
- ....................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩៨  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
    (សញញ ថ ប័ន) 
្រកសងួ..........................                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............សជណ 

 3 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.............................. 

សមូជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី.................................................... 

កមមវតថុ : ករណីេសនើសំុកូនេឈម ះ...................................................... 

េយង  : លិខិតជូនដំណឹងេលខ............សជណ ៃថងទី........ែខ......ឆន ំ.......របស់...........ស្តីពី.......... 

លខិិតភជ ប់ : លិខិតេលខ.............ចុះៃថងទី........ែខ........ឆន ំ........របស់...........ចំនួន......ចបប់ 

 
 
 

  េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុ និងេយងជូនភជ ប់ខងេលើ ខញុំបទសូមជ្រមបឯកឧត្តមេទស
រដ្ឋម្រន្តីេម ្ត ្រជបថៈ......................................................................................................................
..............................ចេម្លើយជវជិជមន ឬអវជិជមន.................្រតូវមនទទប្ហីករណ៏្រគប់្រគន់សមេហតុ
ផល ឬ្រសប មចបប់បញញតិ្តជធរមន......................។ 

 

  ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តម..................េម ្ត ្រជប និងមនវធិនករណ័ មករគួរ។ 
ឬ ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តម...........េម ្ត ពិនិតយក នុវត្តភពសេ្រមច..............។ 

 

  សូមឯកឧត្តមេម ្ត ទទួលនូវករ ប់ នដ៏េ ម ះ្របកបេ យគរវៈដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

(កលបរេិចឆទសរេសរេន្រតង់េនះេបើគមយជនមន នៈទបជងេបសកៈមច ស់ហតថេលខី) 

      
        េទសរដ្ឋម្រន្តិ ឬរដ្ឋម្រន្តី......... 
          (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ)   
ចម្លងជូនៈ 

        - ្រកសួង ថ ប័ន និងអងគភពពក់ព័នធ 
        - ........................ 
        - ....................... 
         - ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.១៩៩ 



(សញញ ជតិ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ..........................                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............សជណ/ផក 

 3 
 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត.ី............................. 

សមូជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
 
 

កមមវតថុ : ករអនុវត្តន៏កតព្វកិចចពនធ េលើ្របក់េបៀវត របស់បុគគលិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 

េយង  : ចំ រឯកភពចុះៃថងទី........ែខ.........ឆន ំ.........របស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី  
លិខិតេលខ...........សហវ.ពវ ចុះៃថងទី......ែខ.......ឆន ំ...... របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  

 
 

  េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី
េម ្ត ្រជបថៈ.................................................................................................................................. 

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

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

.....................................................................................................................................................។ 

 

  ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តម................េម ្ត ្រជប និងមនវធិនករណ៏ មករគួរ។ 

  

  សូមឯកឧត្តម ទទួលនូវករេគរព ប់ នដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

(កលបរេិចឆទសរេសរេន្រតង់េនះេបើគមយជនមន នៈទបជងេបសកៈមច ស់ហតថេលខី) 

       
      ជ.ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុក........... 
            រដ្ឋេលខធិករ 
           (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ)   
ចម្លងជូនៈ 

        - ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
        - ខុទទកល័យសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
         - ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០០  



(សញញ ជតិ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ..........................                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............សជណ.ឧស 

 3 
 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត.ី............................. 

សមូជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តម រដ្ឋេលខធិករ ៃនរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ 

 
 

កមមវតថុ : ករតេម្លើងថន ក់ជូនម្រន្តី ជករចំនួន ២០របូរបស់្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

េយង  : លិខិតរបស់្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល េលខ.....បល.លស ចុះៃថងទី...ែខ.....ឆន ំ...... 

ចរែណនំស្តីពីនីតិវធីិៃនករែតង ំងម្រន្តី ជករសីុវលិេលខ......សរណន ចុះៃថងទី......
ែខ............ឆន ំ........ 

 
 
 

  េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុ និងេយងខងេលើ ខញុំសូមជ្រមបជូនឯកឧត្តម រដ្ឋេលខធិករ 
្រជបថៈ.................................................................................................................................. 

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

.....................................................................................................................................................។ 

 

  ្រស័យេហតុេនះ សូមឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករ េម ្ត ពិនិតយ និងចត់ែចង មករគួរ។ 

  

  សូមឯកឧត្តម រដ្ឋេលខធិករ េម ្ត ទទួលនូវករ ប់ នដ៏េ ម ះអំពីខញុំ។ 

        
        ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
                ជ.ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុក........... 
            រដ្ឋេលខធិករ 
           (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ)   

ចម្លងជនូៈ 

 - ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០១  



គំររូ ងបុគគល និងបុគគល 
(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............សជណ 

 3 
 

ជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តម អគគេលខធិកររង ៃនអគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ 

 
 

ឯកឧត្តម ជទីេគរព ប់ ន 

 

េយង មខ្លឹម រៃនលិខិតែណនំរបស់ឯកឧត្តម ចុះៃថងទី........ែខ........ឆន ំ.......ស្តីពីសំេណើ សំុពិនិតយ 
ខ្លឹម រ ឬពកយេពចន៏............................................................................................................................... 

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

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

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

..................................................................................................................................................។ 

   

 សូមឯកឧត្តម ទទួលនូវមេនសេញជ តន ៃនេសចក្តីេគរព ប់ នដ៏កក់េក្ត អំពីខញុំ។ 

         
       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
      រដ្ឋេលខធិករ ទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
             
           (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ)   

 
(ចំេពះលិខិតេនះកលបរេិចឆទ ច ក់េនខងេ្រកមបន េបើ នៈគមយជន្រប ក់្របែហលនឹងេបសកៈ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០២  



គំររូ ងបុគគល និងបុគគល (ករណីឯកជន) 
(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
 

ខញុំ.........(េឈម ះ)...........សមជិកសភៃនគណបក ....................មណ្ឌ ល............េខត្ត................. 
ជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តម .....................អគគេលខធិកររងៃន.......................................... 

 
 

ឯកឧត្តម ជទីេគរព ប់ ន 

 

េយង មខ្លឹម រៃនលិខិតែណនំរបស់ឯកឧត្តម ចុះៃថងទី........ែខ........ឆន ំ.......ស្តីពីសំេណើ សំុពិនិតយ 
ខ្លឹម រ ឬពកយេពចន៏ែដលមនកនុងករកត់្រ របស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន.......................................ពក់ព័នធ
នឹងបទអន្ត គមន៏របស់ខញុំកនុងសម័យ្របជំុ..........................កន្លងេទេនះ ខញុំសូមជ្រមបជូនឯកឧត្តម្រជបថៈ 

ខញុំបនពិនិតយ និងែកស្រមួលឃ្ល  ្របេយគ្រពមទំងអកខ វរិទុធរចួេហើយ។ 

 ជមួយករបញជូ នសំេ េដើមេនះមកអគគេលខធិករ ្ឋ នៃន.............វញិ ខញុំសូមែថ្លងនូវអំណរគុណ
ដ៏្រជលេ្រជចំេពះឯកឧត្តម ែដលបនផ្តល់ឱកស និងលទធភពឲយខញុំបនែកស្រមួលបទអន្ត គមន៏របស់ខញុំ
មនអតថរបូ និងអតថន័យ្រតឹម្រតូវកនុងរក ទុកជឯក ររបស់......................ជតិេយើង។ 

 

  សូមឯកឧត្តម ........ ទទួលនូវមេនសេញជ តន ប់ នដ៏េ ម ះេ យេគរពអំពីខញុំ។ 

           
                តំ ង ្រស្តមណ្ឌ ល.........េខត្ត......... 

                 (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ)  

    

 កំណត់សំគល់ៈ 

១. មុនចុះហតថេលខ ច ក់ នៈជសមជិកសភៃនគណបក ...........និងមណ្ឌ ល.........បន។ 

២. មិនចំបច់េ្របើ្រ របស់្រកសួង និង នៈែដលឯកឧត្តមតំ ងទទួលបនទុកេន្រកសួងេនះេទ។ 

៣. មិនចំបច់ចុះេលខ..............េនកនុងេសៀវេភៃនករយិល័យរដ្ឋបលេទ។ 

៤. ជករល្អ ចេ្របើ្រក សជនមប័ណ្ណ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០៣  



គំររូ ងបុគគល និងអងគភព 
(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ..................                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... 

 3 
 

រដ្ឋេលខធិករ ................................... 

ជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តម .................... ៃនអគគេលខធកិរ ្ឋ នរដ្ឋសភ 

 
 
 

កមមវតថុ : ករណីែកស្រមួលពកយេពចន៏ និងឃ្ល ្របេយគៃនបទអន្ត គមន៏ 

េយង  : សំេ េដើមែដល្រតូវបនកត់្រ េ យេលខធិករៃនអងគ្របជំុ ចុះៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ........ 

្របេយគ ពកយេពចន៏ខ្លឹម រ ្រពមទំងអកខ វរិទុធពក់ព័នធនឹងបទអន្ត គមន៏របស់ខញុំកនុង
សម័យ្របជំុរដ្ឋសភេលើកទី........នីតិកលទី..... នៃថងទី........ែខ............ឆន ំ........ មករ
ែណនំរបស់ឯកឧត្តមចុះៃថងទី........ែខ.......ឆន ំ.........រចួេហើយ។ 

 
 
 

  ជមួយករបញជូ នសំេ េដើមេនះមកអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនរដ្ឋសភវញិ ខញុំសូមែថ្លងនូវ
អំណរគុណដ៏្រជលេ្រជចំេពះឯកឧត្តម ែដលបនផ្តល់ឱកស និងលទធភពឲយខញុំបនែកស្រមួលបទ 
អន្ត គមន៏របស់ខញុំ្របកបេ យអតថរបូ និងអតថន័យ្រតឹម្រតូវ ទុកជឯក រជតិរបស់រដ្ឋសភេយើងត
េទ។ 

 

  សូមឯកឧត្តម ........ ទទួលនូវមេនសេញជ តន ប់ នដ៏កក់េក្ត  និងគរវៈដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំ។ 

                 រដ្ឋេលខធិករ 
               (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ)  

 កំណត់សំគល់ៈ 

១. ឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករ............................បនទទួលលិខិតមួយចបប់ពីឯកឧត្តមអគគេលខធិករៃន
អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ េ យ ក់នមេឈម ះចេម្លើយឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករេ យេសនើឲយែក
ស្រមួលនូវអតថរបូ និងអតថន័យ ៃនបទអន្ត គមន៏របស់ឯកឧត្តមផទ ល់កនុងនមជសមជិកសភ។ 

២. កនុងករណីេនះេបើេយើងេឆ្លើយតបជផ្លូវរដ្ឋ មែបបបទរដ្ឋបលេ យេ្របើសញញ ជតិ ទីស្តីករគណៈ
រដ្ឋម្រន្តី េលខ........សជណ និង ក់ នៈងរសក្តិជរដ្ឋេលខធិករ្រកសួង.............េនះមិនសម្រសប

មទ្រមង់ែបបបទរដ្ឋបលេទេ យេហតុថៈ 

ក. សញញ ជតិ ឬសញញ ថ ប័នស្រមប់ែតលិខិតរបស់ទីស្តីករ្រកសួង ( មផ្លូវរដ្ឋ) 

ខ. េលខ..........សជណ ជេលខេរៀងរបស់េសៀវេភលិខិតេចញ ៃននយក ្ឋ នរដ្ឋបលទីស្តីករ្រកសួង 

គ. ករ ក់ នៈ និងងរសក្តិមុនកែន្លងចុះហតថេលខ និង្រ ្រកសួង គឺកនុងនមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេនះ 
ពំុេនះេទគឺកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០៤  



៣.១៩ របយករណ៏ 
ជលិខិតពិពណ៌នអំពីសភពករណ៏រមួៃនករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួង អងគភពថន ក់េ្រកម ពិពណ៌ន

ករងររបស់បុគគល ឬ្រកុមចុះមូល ្ឋ ន ករ យតៃម្លរកចំណុចខ្ល ំង ចំណុចេខ យ មនវធិនករណ៏ េលើក
ទិសេ  និងសំណូមពរជូនអងគភពថន ក់េលើ េដើមបីពិនិតយ និងពិចរ េ ះ្រ យ។ 

កនុងករ្រគប់្រគងដំេណើ រ្រប្រពឹត្តេទ ឬសកមមភពករងរជក់ែស្តងរបស់អងគភព ្រកសួង ថ ប័ន 
ទមទរឲយមនករេធ្វើេសចក្តី យករណ៏ជ្របចំ ជួនកលកនុងកលបរេិចឆទមួយមនកំណត់ (សប្ត ហ៏ ែខ ្រតី
មស ឆមស ្របចំឆន ំ។ល។) េដើមបីឲយ្របធនអងគភព ឬថន ក់ដឹកនំ្រកសួងពិនិតយ យតៃម្ល និងមន      
វធិនករណ៏ថមីែណនំ និងេលើកទិសេ  ស្រមប់ែកលំអ ឬេលើកកំពស់ ឬេធ្វើឲយកន់ែតសុ្រកឹតែថមេទៀត នូវ
លទធផលែដលបនទទួល ឬេកើតេចញពីសកមមភពករងរទំងេនះ ។ េដើមបីសេ្រមចនូវេគលេ េនះគួរគមបី
េជៀស ង ល់ របយករណ៏សិបបនិមិត្ត េ្រពះមនមតិជេ្រចើនបនឲយតៃម្លេលើរបយករណ៏យករចួខ្លួន។ 

ដូចេនះរបយករណ៏្រតូវឆ្លុះបញច ំងពីសភពករណ៏ ្រពឹត្តិករណ៏ េហតុករណ៏ ដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទ 
និងលទធផលពិត្របកដៃនករងរែដលបនេធ្វើកន្លងមក េ យេ្របើពកយងយៗ មនន័យចបស់ ស់្រសួល 
យល់្របេយជន៏ឲយអនក ន យតៃម្លបន្រតឹម្រតូវ។ 

្របេភទ និងទ្រមង់ៃនរបយករណ៏ៈ 
ក. ្របេភទៈ 
របយករណ៏ែដលេគែតងេ្របើេន ម្រកសួង ថ ប័ន អងគភព ជធនី េខត្ត មនបី្របេភទៈ 
- របយករណ៏ មរបបកំណត់ (មនកលបរេិចឆទកំណត់) 
- របយករណ៏អំពីករងរជំនញ 
- របយករណ៏អំពីទស នកិចច អំពីេបសកកមម អំពីដំេណើ រករសិក េលើគេ្រមងអ្វីមួយ ។ល។ 
ខ. ទ្រមង់ៈ 
របយករណ៏នីមួយៗរមួមន៣ែផនកៈ 
១. ចំែណកេដើមៈ 
- េឈម ះជផ្លូវករៃន្របេទស និងបវចន (សរេសរតួអក រធំ និងចំក ្ត លទំព័រ) 
- ្របភពៈ (សរេសរេនទំព័រខងេធ្វង) 
- េលខៈ ...........របក (សរេសរេនេ្រកម្របភព) 
- ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ (សរេសរេនខង ្ត ំ ជមួយបនទ ត់សរេសរេឈម ះ្រកសួង ថ ប័ន) 
- ចំណងេជើងៈ ចំណងេជើងរបយករណ៏ទំង៣្របេភទមិនដូចគន េទ។ 

េបើជរបយករណ៏ករងរជំនញ េគសរេសរថៈ 
របយករណ៏ 
េគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................... 
េបើជរបយករណ៏ មរបបកំណត់ េគសរេសរថៈ 

របយករណ៏ 
ករងរ្របចំែខរបស់្រកសួង...........ពីៃថងទី......................ដល់ៃថងទី................ និងទិសេ ភរកិចចែខខងមុខ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០៥ 



េបើជរបយករណ៏ទស នកិចច ឬចុះេបសកកមម េគសរេសរថៈ 
របយករណ៏ 

ស្តពីី 
ដំេណើ រទស នកិចចរបស់គណៈ្របតិភូ្រកសួង.............................. 

េន......................ពីៃថងទី........................ដល់ៃថងទី........................................... 
ឬ 

របយករណ៏ 
ករចុះបំេពញេបសកកមម.............................. 

េនេខត្ត......................ពីៃថងទី........................ដល់ៃថងទី........................................... 
  
 ចំេពះែផនកេដើមដែដលេនះ្របធនអងគភព ខ្លះបនត្រមូវឲយមន ក់កមមវតថុ លិខិតភជ ប់ និងេយង ។
 កមមវតថុៈ េបើសិនជរបយករណ៏ជំនញ េគ្រតូវសរេសរកមមវតថុ បុ៉ែន្តេបើជរបយករណ៏ មរបប
កំណត់ និងទស នកិចចេគមិនចំបច់សរេសរ កមមវតថុ និងេយង ឬលិខិតភជ ប់េទ។ 
 េយងៈ  

- េបើជរបយករណ៏ជំនញ េគ្រតូវចុះលិខិតេយង ឬឯក រេយងែដលមនខ្លឹម រពក់ព័នធនឹង
បញ្ហ ែដល្រតូវ យករណ៏ 

- េបើជរបយករណ៏ មរបបកំណត់ េគែតងយកលិខិតេយងេនះេទបញចូ លកនុងេសចក្តីេផ្តើមៃន  
អតថបទ។ 

 លិខិតភជ ប់ៈ ស្រមប់ែតរបយករណ៏ករងរជំនញេទ ។ លិខិតភជ ប់ ជលិខិតទំង យែដលមន 
ខឹ្លម រ ចជួយបញជ ក់ឲយរបយករណ៏មនន័យកន់ែតចបស់ ស់ែថមេទៀត ឬក៏ស្រមប់េធ្វើជភស្តុ ង  
ជទទប្ហីករណ៏។ 
 ២. អតថបទ ឬខ្លឹម រៈ 

- េបើជរបយករណ៏ជំនញៈ អនកេធ្វើរបយករណ៏្រតូវនិយយយ៉ង េដើមបីឲយថន ក់េលើយល់បន 
ឆប់រហ័សនូវ ច់េរឿង ្រតូវមនលិខិតបទ ្ឋ ន ឬលិខិតននស្រមប់បញជ ក់ និង យតៃម្ល ។ អនក
េធ្វើរបយករណ៏្រតូវេលើកេយបល់របស់ខ្លួន និងសំណូមពរ្របសិនេបើមនេដើមបីជូនថន ក់េលើពិនិតយ 
និងសេ្រមច។ 

- េបើជរបយករណ៏ មរបបកំណត់ៈ េន ម្រកសួង ថ ប័នេគែតងេធ្វើគំររូបយករណ៏ េដើមបីឲយ 
ជធនី េខត្ត ឬមនទីរជំនញ ជធនី េខត្ត េដើមបីអនុវត្ត ។ បុ៉ែន្ត ជធនី េខត្ត ឬមនទីរ ជធនី េខត្ត  
ចសរេសរបែនថមនូវបញ្ហ ខ្លឹម រ ឬ្រពឹត្តិករណ៏ែដលមនេកើតេឡើង េហើយែដលកនុងគំរូ     

របយករណ៏ពំុបន ក់សំណួរ ឬពំុបនចប់ រមមណ៏ដល់។ 
- េបើជរបយករណ៏ទស នកិចច ឬចុះេបសកកមមៈ អនកេធ្វើរបយករណ៏្រតូវសរេសរសេងខបអំពី

សកមមភព និងលទធផលឲយបនចបស់ ស់ ្រពមជមួយនឹងចំ ប់ រមមណ៏ផទ ល់របស់មច ស់
របយករណ៏ អំពីបទពិេ ធន៏ និងសំណូមពរ របស់គណៈ្របតិភូ របស់្រកុម របស់បុគគល ែដល
បនបំេពញទស នកិចច ឬេបសកកមម។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០៦  



៣. របូមន្តបញច ប់ៈ 
ករចុះហតថេលខៈ 
- េបើជរបយករណ៏ជំនញៈ ្រតូវ្របធននយក ្ឋ ន ឬអងគភព ជអនកចុះហតថេលខចំេពះ     

របយករណ៏ែដលេផញើជូនអគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ ន ។ េបើជរបយករណ៏េផញើជូន ជរ ្ឋ ភិបល 
្រតូវ្របធន្រកសួង ថ ប័ន ចុះហតថេលខ ។ េបើជរបយករណ៏របស់ ជធនី េខត្ត េផញើរជូន្រកសួង
ម ៃផទ គឺអភិបល ជធនី េខត្ត ជអនកចុះហតថេលខ។ 

- េបើជរបយករណ៏ មរបបកំណត់ៈ សមតថកិចចចុះហតថេលខគឺ្របធន ្រកសួង ថ ប័ន អងគភព 
ជធនី េខត្ត ដូចកនុងរបយករណ៏ជំនញែដរ េ្រពះេនះជទំនក់ទំនងពីេ្រកមេឡើងេលើ។ 

- េបើជរបយករណ៏ទស នកិចច ឬចុះេបសកកមមៈ ្របធនគណៈ្របតិភូ ឬ្របធន្រកុមេបសកកមម ្រតូវ
ចត់ ំងសមជិក ១របូ ស្រមប់េធ្វើជេលខធិករ និងេធ្វើរបយករណ៏ ។ េ្រកយេពលែដលេធ្វើ  
េសចក្តី្រពងរបយករណ៏រចួ េលខធិករ្រតូវយកេសចក្តី្រពងេនះមកឆ្លង្របធនគណៈ្របតិភូ ឬ
េបើ ចេធ្វើបនយកមកឆ្លងគណៈ្របតិភូទំងមូល ។ េបើមនករឯកភពពីគណៈ្របតិភូរចួេហើយ េគ
្រតូវ យឲយ ្អ ត េហើយអនកចុះហតថេលខគឺអនកេធ្វើរបយករណ៏ និង្របធនគណៈ្របតិភូ។ 

         អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
  បនេឃើញ និងឯកភព             (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
                ្របធនគណៈ្របតិភូ 
             (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
ឬ         អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
  បនេឃើញ និងឯកភព             (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
                   ជ. គណៈ្របតិភូ 
                         ្របធន 
             (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
កែន្លងទទួល ឬចម្លងជូនៈ 
- េបើជរបយករណ៏ជំនញៈ េគ្រតូវេ្របើពកយចម្លងជូន វញិ ។ េគ ចេធ្វើរបយករណ៏ករងរជំនញ

ជូនអងគភព ឬ្រកសួងពក់ព័នធេដើមបីជូន្រជប។ 
- េបើជរបយករណ៏ មរបបកំណត់ៈ ្រតូវេផញើរជូន ថ ប័នថន ក់េលើេដើមបីជូន្រជបនិងអងគភពពក់ព័នធ 

េដើមបីមុខករ។ 
- េបើជរបយករណ៏ទស នៈកិចច ឬចុះេបសកកមមៈ ្រតូវេផញើរជូនថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ជធនី េខត្ត     

អងគភពពក់ព័នធ និងកែន្លងែដលចុះេបសកកមម។ 
កំណត់សំគល់ៈ 
េន ម្រកសួង ថ ប័ន អងគភពខ្លះ េនេពល្របជំុករងរ េគេធ្វើរបយករណ៏្របជំុជពិេសសករ្របជំុ

ែដលេ្របើរយៈេពលែវង (១ៃថងេឡើងេទ) ឬករ្របជំុពិភក ករងរធមម ្របចំៃថង ឬ្របចំសប្ត ហ៏........។ 
បុ៉ែន្តេបើជករ្របជំុរបស់គណៈកមមករ ឬគណៈកមម ធិករ េគ្រតូវេធ្វើកំណត់េហតុវញិ េទើបចបស់ ស់ 

ជង ។ កំណត់េហតុ ចឆ្លុះបញច ំងអំពីទស នៈ ឬករយល់េឃើញរបស់សមជិកមន ក់ៗ ែដលមនមតិកនុង
អងគ្របជំុ ។ េបើេសចក្តីសេ្រមចៃនអងគ្របជំុ្រតូវ ក់ជូនថន ក់េលើពិនិតយ និងសេ្រមចេទៀតេនះ កំណត់េហតុមន  

រៈ្របេយជន៏ ចជួយឲយថន ក់ដឹកនំពិនិតយ និងសេ្រមចបន្រតឹម្រតូវជង។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០៧ 



(គំររូបយករណ៏ មរបបកំណត់) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
អងគភព................                                    ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... 

 3 
 

របយករណ៏ 

ស្តពីី 
សកមមភពករងរ ្របចែំខ ឬ្រតីមស ឬឆមស ឬ្របចឆំន ំ 

 

ក. ថ នភពទូេទៈ 

 កនុងរយៈកលកន្លងមក ...............(ែខ ឬ្រតីមស.........េ យបង្ហ ញពីករែ្រប្របួល ឬេថរធមម េន
កនុងអងគភព ឬ ថ ប័នរបស់ខ្លួន)។  

ខ. ថ នភពបុគគលកិៈ 

(មនចលនផ្ល ស់ប្តូរ ឬេផទរ ឬេចញេទបំេពញេបសកកមមេផ ងៗ..................ឬ្រតូវបេណ្ត ញេចញ ពី
អងគភពជ ថ ពរ................។ល។) 

គ. សកមមភពករងរែដលបនដំេណើករ្រប្រពឹត្តេទជកែ់ស្តងៈ 

១. ករលំបកៈ ...................................................(មូលេហតុ)។ 

២. លកខណៈងយ្រសួល ឬអំេ យផលៈ..........................................(បង្ហ ញពីករវវិត្តឈនេឡើង
េ យប ្ត ក ្ត េផ ងៗ)។ 

កនុងកំឡុងេពល................(េននឹង ឬ្រទឹង ឬថយចុះ ឬចំេរ ើនឈនេឡើង)។ល។ 

ឃ. សននិ ្ឋ ន 

(សូមសេងខបឲយខ្លី ែតមនន័យ្រគប់្រគន់ េដើមបីឲយអនក ន ឬថន ក់្រគប់្រគងដឹកនំងយ្រសួល កនុងករ
ពិនិតយសេ្រមច ឬមនវធិនករណ៏ និងមធយបយស្រមប់អភិវឌ ន៏ ឬ...........) 

ង. សណូំមពរ 

 

បង្ហ ញពីទស នៈវស័ិយសមេហតុផលេ យភជ ប់សំណូមពរកនុងករណីចំបច់ស្រមប់អភិវឌ ន៏ដំេណើ រ
្រប្រពឹត្តេទរបស់អងគភពឈនេឆព ះេទកន់្របសិទធភពខពស់។ 

 

         អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
  បនេឃើញ និងឯកភព             (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
            ្របធន ថ ប័ន ឬអងគភព 
             (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០៨  



(គំររូបយករណ៏ជំនញ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
អងគភព..................                                                 ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ...................... 

 3 
របយករណ៏ 

ស្តពី ី

....................(្របធនបទែផនកបេចចកេទស ឬជំនញ) 

េគរពជូន 

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

 

េយងអនុ្រកឹតយ េសចក្តីសេ្រមច ្របកស ឬ ចរែណនំេលខ........ចុះៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ........ស្តីពី...............
របស់..............ផលិតឲយបន.........ចំនួន បរមិណ..........្របចំ ល់ែខ.........្រតីមស.......... ឬឆមសេនះ អងគភពេយើង
ខញុំ មនលទធភពផលិតបន្រតឹម.................. េបើេបៀបេធៀបេទនឹងរយៈកលដូចគន  នឆន ំកន្លងេទេឃើញថមនករៈ 

- េកើនេឡើង........................ 
- ឬថយចុះ..............ឬ្រគប់ែផនករកំណត់ 

- គិតជភគរយ ............ៃនែផនករ 
មូលេហតុៈ 

១. .................................... 

២. .................................... 

៣. ..........................កង្វះ ឬបញចូ លបែនថមៈ 

- មេធយបយផលិតកមម 
- សមភ រៈបេចចកេទស........... 
- វតថុធតុេដើម................. 
- ធនធនមនុស ................ 
- បេងកើន ឬបនថយេពលេវ ដំេណើ រករ..........។ល។ 

ករ យតៃម្លៈ.................................(ខ្លីលមម និងជក់ែស្តង) 

សំណូមពរៈ...................................(្របសិនេបើជចំបច់) 

 

េសចក្តីដូចបនជ្រមប ៉យ ៉ ប់ខងេលើ ទុកជរបយករណ៏្របចំ............េគរពជូនឯកឧត្តម ឬេ ក........(ថន ក់
ដឹកនំ ឬ្របធន ថ ប័ន.......) េម ្ត ្រជបជព័ត៌មន និងមនមតិែណនំបែនថមេដើមបីឲយអងគភពេយើងខញុំមនមូល ្ឋ នកនុង
ករអនុវត្តនេពលខងមុខ មករគួរ។ 

 

សូមឯកឧត្តម ឬេ ក ...........ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់ និងេ ម ះស័ម្រគអំពីខញុំ។ 

         អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
  បនេឃើញ និងឯកភព             (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
            ្របធនអងគភពផលិតកមម 
             (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២០៩  



(គំររូបយករណ៏ទស នកិចច) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ទីស្តកីរ្រកសងួ............                                                 ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ....................... 

 3 
របយករណ៏ 

ស្តពី ី

លទធផលៃនទស នកិចចេន.......(បញជ ក់េឈម ះ ឬទីកែន្លង) 

េគរពជូន 

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

 

េយង មលិខិតេលខ........ចុះៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ........ របស់..............ស្តីពី...............។ កលពីៃថងទី.....ែខ.....ឆន ំ
.........គណៈ្របតិភូមួយ ...............ដឹកនំេ យឯកឧត្តម ឬេ ក..............ែដលមនសមជិកដូចខងេ្រកមៈ 

១. ឯកឧត្តម ឬេ ក.................................... ជសមជិក 

២. ............................................................... ជសមជិក 

៣. .............................................................. ជសមជិក 

្រតូវបនអនុញញ តឲយេទបំេពញទស នកិចច ដកបទពិេ ធន៏ករងរ ឬ................េន.............ពីៃថងទី.......ែខ......
ឆន ំ........ដល់ៃថងទី..........ែខ.........ឆន ំ........។ 

លទធផល និងបទពិេ ធន៏ករងរបនមកពីដំេណើ រទស នកិចចេនះមនដូចតេទៈ 

១. អំពីករ្រគប់្រគង............................................................................................................។ 

២. អំពីែផនកសងគមកិចច...........................................................................................................។ 

៣. អំពីទិននផល ៃនផលិតកមម................................................................................................។ 

៤. អំពី...........................................។ល។ 

ជរមួចំ ប់ រមមណ៏របស់គណៈ្របតិភូ......................................................................................................... 
..........................................................................................................។ 

         ្របធនគណៈ្របតិភូ 
                                         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

កែន្លងទទួលៈ 
- ......... ថ ប័នែដលពក់ព័នធ 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 កនុងករណីមនសមជិកគណៈ្របតិភូ ជេលខធិករេធ្វើរបយករណ៏េនះ ្របធនគណៈ្របតិភូ្រតូវ 
ចុះហតថលខអម េ យបញជ ក់ដូចតេទៈ 

         អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
       បនេឃើញ និងពិនិតយ្រតឹម្រតូវ              (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
                ្របធនគណៈ្របតិភូ 
              (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២១០  



(គំររូបយករណ៏្របជំុ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
អងគភព.................                                                 ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............របក 

 3 
របយករណ៏ 

ស្តពី ី

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

 

កលពីៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ....... េវ េម៉ង............េន..........មន្របរពធកិចច្របជំុ .................េ្រកមអធិបតីភព 
របស់ឯកឧត្តម ឬេ ក...........េដើមបីពិភក េលើរេបៀប រៈដូចតេទៈ 

១. .............................................................. 

២. ...............................................................  

៣. ..............................................................  

៤. បញ្ហ េផ ងៗ 

សមសភពែដលចូលរមួ្របជំុៈ 

១. េ ក..............................................................(តួនទី និងអងគភព) 

២. េ ក..............................................................(តួនទី និងអងគភព) 

៣. េ ក្រសី.........................................................(តួនទី និងអងគភព) 

អវត្តមនៈ 

១. េ ក..............................................................(មូលេហតុេបើមន) 

២. េ ក្រសី......................................................... 

ជកិចចចប់េផ្តើម ឯកឧត្តម ្របធនអងគ្របជំុ បនេបើកសម័យ្របជំុ េ យេលើកយករេបៀប រៈែដល្រតូវពិភក  មក
ជ្រមបអងគ្របជំុ េហើយសំុឲយអងគ្របជំុពិភក  និងផ្តល់មតិេយបល់េលើរេបៀប រៈ៖......................................................។ 

តមកអងគ្របជំុបនពិភក យ៉ងល្អិតល្អន់ េហើយបនសេ្រមចដូចតេទៈ 

រេបៀប រៈទី១៖...............( យ ៉ប់សេងខបពីេហតុករណ៏ សកមមភព ឬដំេណើ រករែដលបនេកើតេឡើង)........... 

រេបៀប រៈទី២៖........................................................................................................................ 

បញ្ហ េផ ងៗ 

សមជិកអងគ្របជំុបនេលើកយកបញ្ហ ............មកជ្រមបជូនអងគ្របជំុពិភក  េហើយអងគ្របជំុបនសេ្រមច.......... 

អងគ្របជំុបនបញច ប់េនេវ េម៉ង..........នៃថងទី   ែខ  ឆន ំដែដល េ្រកមបរយិកសសនិទធ ន ល មនករយល់
េយគអធយ្រស័យគន  ។ 

 

         អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
       បនេឃើញ និងឯកភព                         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
              ្របធនអងគ្របជំុ 
         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១១  



(គំររូបយករណ៏េបសកកមម) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ................. 
អគគនយក ្ឋ ន.........                                                 ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............របក 

 3 
របយករណ៏ 

ស្តពី ី

ករចុះពិនិតយ........................................... 

 

េយង មលិខិតេលខ......ចុះៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ.......របស់្រកសួង............................................................. 

អគគនយក ្ឋ ន.........បនចត់ ំង្រកុមករងរមួយ ដឹកនំេ យេ ក............េដើមបីចុះពិនិតយ................។ 

សមសភព្រកុមេបសកកមមៈ 

១. េ ក..............................................................(មុខងរ) 

២. េ ក..............................................................(មុខងរ) 

 

្រកុមេបសកកមមេនះបនចុះដល់កែន្លង និងបនចប់េផ្តើមករងរពិនិតយេនៃថងទី ......ែខ......ឆន ំ...........(េរៀប ប់ ពី
សកមមភព លទធផល សំណូមពរ)។ 

 

         អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
       បនេឃើញ និងឯកភព                         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
         ្របធន្រកុមេបសកកមម 
         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១២  



 (សញញ ជតិ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី                                                                   ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............របក.សន  3 

របយករណ៏ 

ស្តពី ី

លទធផលអងគ្របជំុអន្តរ្រកសងួ ស្តពីីករេ្រតៀមេរៀបចំកិចច្របជំុជមួយ្របេទសផ្តលជំ់នួយ 

េនៃថងទី...................................... 

 

ឆន ំ ........ែខ........ៃថងទី......េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី មនេបើកសម័យ្របជំុអន្តរ្រកសួងមួយេ្រកម អធិបតីភពឯកឧត្តម........... 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និងមនវត្តមន ឯកឧត្តមអគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល ឯកឧត្តម      
អគគេលខធិកររង ជរ ្ឋ ភិបល ឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករ ឯកឧត្តម អនុរដ្ឋេលខធិករ ឯកឧត្តម តំ ង្រកសួងពក់ព័នធ និងនយក
្ឋ នជំនញចំណុះទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីពិភក េ្រត មេរៀបចំកិចច្របជំុេលើកទី១ រ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង្របេទសផ្តល់

ជំនួយ ៃថងទី...........ែខ........ឆន ំ.......េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

េ្រកយពីបន ្ត ប់េសចក្តី យករណ៏ និងពិភក រចួមក អងគ្របជំុបនឯកភពសេ្រមចដូចខងេ្រកមៈ 

១. ្របគល់ភរកិចចជូនឯកឧត្តម.................អគគេលខធិករ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ និងជទី្របឹក សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
ទទួលបនទុកេ្រត មេរៀបចំសុនទរកថ េបើក និងបិទជូនសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី។ 

២. បេងកើតេលខធិករ ្ឋ ន េដើមបីេរៀបចំ និងដំេណើ រករៃនកិចច្របជំុរ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង្រកុម្របេទសផ្តល់ជំនួយកនុង    
រយៈេពល ០៣ែខម្តងែដលមនឯកឧត្តម .........អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបលជ្របធន និងអនុ្របធន១របូ ទទួលបនទុកករងរ
ដំេណើ រករ និងពិធីករ និងអនុ្របធន១របូេទៀតទទួលបនទុកឯក រ។ 

៣. ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ  ្រកុម្របឹក ែកទ្រមង់រដ្ឋបល និង
គណៈកមម ធិករកត់រ ំ យទ័ព ្រតូវផ្តល់ឯក រៃនបទអ ថ ធិបបយរបស់ខ្លួនមកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ែដលមនឯកឧត្តម..........
អគគេលខធិកររង ជរ ្ឋ ភិបលជអនកទទួលយ៉ងយូរបំផុត ្រតឹមៃថងទី.........ែខ.....ឆន ំ........។ 

៤. ្របគល់ភរកិចចជូនឯកឧត្តម...............អគគេលខធិកររងៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៏កមពុជ េធ្វើករពិភក េ្រកផ្លូវករជមួយ
តំ ង្របេទសផ្តល់ជំនួយេដើមបីេ្រត មេរៀបចំកិចច្របជំុៃថងទី........ែខ.......ឆន ំ........េនះឲយមនភពរលូន និងទទួលលទធផលជវជិជមន។ 

៥. សមសភពែដល្រតូវអេញជ ើញចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង្របេទសផ្តល់ជំនួយរមួមនៈ 

- តំ ង្របេទសផ្តល់ជំនួយែដលបនចូលរមួ្របជំុេន ...........ៃថងទី................. 
- តំ ងអងគទូត្របចំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (អនកសេងកតករណ៏) 

- តំ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល (អនកសេងកតករណ៏) 
- តំ ងៃនប ្ត ្របេទសនិយយភ ប ងំ (អនកសេងកតករណ៏) 

៦. ដំេណើ រៃនកិចច្របជំុៃថងទី...ែខ...ឆន ំ....នឹងេបើកលកខណៈទូ យកនុង្រកបខណ្ឌ ពីរគឺៈ ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
េធៀបនឹងអនុ សន៏ែដលបន ក់េចញនកិចច្របជំុ CG េនទី្រកុងតូកយូ ៃថងទី.............និងករផ ព្វផ យជូន ធរណជនជតិ និង
អន្តរជតិ។ 

៧. ្របធននយក ្ឋ នផគត់ផគង់ និងហិរញញកិចច ្រតូវសហករជមួយនយក ្ឋ នពក់ព័នធេដើមបីេ្រត មេរៀបចំកំ ំង ម្រន្តី ជករ 
សមភ រៈ ថវកិស្រមប់ឲយកិចច្របជំុេនះទទួលបនេជគជ័យ។ 

អងគ្របជំុបនបិទសម័យរបស់ខ្លួនកនុង ម រតីឯកភព និងទទួលខុស្រតូវខពស់ េវ េម៉ង ........នែថងែខឆន ំដែដល។ 

         អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
       បនេឃើញ និងឯកភព                                         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
             ្របធនអងគ្របជំុ 
     អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល 
         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

(គំររូបយករណ៏អងគ្របជំុ) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១៣  



 (សញញ ជតិ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី                                              ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ..............របក.សន 

 3 
របយករណ៏ 

ស្តពី ី

លទធផលៃនកិចច្របជុំអន្តរ្រកសងួ េនៃថងទ.ី..................................... 

 

ឆន ំ ........ែខ........ៃថងទី......េវ េម៉ង........និង......នទី េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី មន្របរពធកិចច្របជំុអន្តរ្រកសួង 
េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តម............ អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល និងឯកឧត្តម រដ្ឋេលខធិករទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
េដើមបីពិភក េលើៈ 

១. េសចក្តី្រពងពិធី រ ស្តីពីករកំណត់្របេភទ និងបរមិណរថយន្តដឹកឆ្លងកត់ 

២. េសចក្តី្រពងពិធី រ ស្តីពីត្រមូវករបេចចកេទសរបស់រថយន្តដឹកជញជូ នឆ្លងកត់ 

៣. កិចច្រពមេ្រព ងថន ក់រដ្ឋម្រន្តី ស្តីពីករអភិវឌ ន៏ប ្ត ញផ្លូវ ៊ ន យេវ ៉ 
ចូលរមួកនុងឱកសេនះែដរ មនឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី អគគេលខធិកររង ជរ ្ឋ ភិបល 

អនុរដ្ឋេលខធិករ ទី្របឹក  ឧបករ ីអភិបលរង ជធនីភនំេពញ ្របធន អនុ្របធននយក ្ឋ ន ជំនួយករ និងតំ ង
ថ ប័នកនុង ជរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនរបូេទៀត។ 

អវត្តមនៈគម ន 

ជកិចចចប់េផ្តើម បនទ ប់ពីឯកឧត្តម ...............មន្រប សន៏េបើកអងគ្របជំុរចួមក តំ ង្រកសួង ធរណករ 
និងដឹកជញជូ ន បនមន្រប សន៏ជ្រមបអងគ្របជំុថ ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ នបនេរៀបចំជេសចកី្ត្រពង
ពិធី រ និងកិចច្រពមេ្រព ងម្រន្តីដឹកជញជូ ន ៊ ន ែដលមនទំងអស់្របំបួនពិធី រ េហើយកនុងេនះមនពិធី រចំនួន 
ពីរ និងកិចច្រពមេ្រព ងមួយដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ េដើមបី ក់េសនើជូនេទកិចច្របជំុឆន ំេលើកទី៥ ថន ក់រដ្ឋម្រន្តីដឹកជញជូ ន

៊ ន ATM ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី .......ែខ.......ឆន ំ....... ខងមុខេនះ េនទី្រកុង ណូយ ្របេទសេវៀត ម 
េដើមបីចុះហតថេលខ ។ េហតុេនះ ្រកសួងសូមេសនើ ឲយអងគ្របជំុចូលរមួចំែណកែកស្រមួលេសចក្តី្រពងពិធី រេនះឲយមន 
លកខណៈ្របេសើរេឡើង ។ អងគ្របជំុទំងមូលបន ម នយ៉ងយកចិត្តទុក ក់េលើេសចក្តី្រពងពិធី រទំងពីរ េ យ
បនសងកត់ធងន់េលើបញ្ហ បីជសំខន់គឺៈ 

១. ទីមួយៈ ករបកែ្របៃនេសចក្តី្រពងពិធី រេនះ ក់ដូចជមនចំណុចខ្លះបកែ្របខុសពីអតថន័យេដើមជ
ភ អង់េគ្លស។ 

២. ទីពីរៈ បញ្ហ បេចចកេទស ៃនពិធី រ និងកិចច្រពមេ្រព ងេម ក់ដូចជេទហួសពីលទធភពរបស់កមពុជេយើង 
េពលគឺទំង្របេភទរថយន្ត ចំនួនរថយន្ត ែដល្រតូវកំណត់េនេលើផ្លូវ ៊ ន ទមងន់រថយន្ត និងគំនូសផ្លូវជេដើម េយើង

ចមនបញ្ហ ។ 

៣. ទីបីៈ ែបបបទ នីតិវធីិៃនពិធី រ និងកិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រតង់ចំណុចខ្លះ ក់ដូចជក្រមិតហួស និងធំជង
ចបប់េន្រសុកេយើងផង។ 

បនទ ប់ពីករពិភក អស់រយៈេពលយ៉ងយូរ អងគ្របជំុទំងមូលបនឯកភពគន  េ យេលើកយកែតអំពីបញ្ហ
បេចចកេទស និងែបបបទចបប់មកពិចរ  េ យេសនើសំុេលើកបញ្ហ បី ជ្រមបជូនគណៈរដ្ឋម្រន្តី ពិនិតយ និងសេ្រមចៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១៤  



១. សំុពនយេពលៃនករចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ង 

២. េបើចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ង េយើងគួរជ្រមប ៊ នអំពីបញ្ហ មួយចំនួន ែដលកមពុជមិន ចអនុវត្ត
បនភ្ល មៗ េទ មកិចច្រពមេ្រព ង។ 

៣. េសនើសំុបែនថមម្រ មួយេទៀត ែដលបែនថមរយៈេពលកំណត់មួយ ទុកលទធភពឲយកមពុជស្រមួលអំពីបញ្ហ
បេចចកេទស និងបញ្ហ ចបប់ឲយបន្របេសើរេឡើងសិន។ 

សំណូមពរ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន េរៀបចំយន្តករបេចចកេទសមួយជបនទ ន់ េ យេរៀបចំឧត្តមម្រន្តី
្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន េទកនុងគណៈកមម ធិករ ៊ ន។ 

អងគ្របជំុបនបញច ប់េន េវ េម៉ងដប់មួយ និងៃម្លនទី នែថងែខឆន ំដែដល្របកបេ យបរយិកសរកី យសិនទធ
ន លបំផុត។ 

                 អនកេធ្វើរបយករណ៏ 
បនេឃើញ និងឯកភព     បនេឃើញ និងឯកភព                    (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
     ្របធនអងគ្របជំុ     ជ.នយក ្ឋ ន.................................... 
(ហតថេលខ និងេឈម ះ)      អនុ្របធននយក ្ឋ ន 
       (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១៥ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
      (សញញ ្រកសួង) 
្រកសងួ.....................                                               ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ...................... 

 3 
របយករណ៏ 

ស្តពី ី

លទធផលៃនករផ ះផ ទំនស.់.................................... 

រ ងភគី ក និងភគី ខ 

 

ឆន ំ......ែខ........ៃថងទី......េវ េម៉ង........ េនទីស្តីករ្រកសួង........... មនេបើកអងគពិភក មួយេ្រកមអធិបតីភព
ឯកឧត្តម............ េដើមបីេធ្វើករផ ះផ ស្រមុះស្រមួលទំនស់.........................រ ងភគីក និងភគីខ ែដលបនេកើតេឡើង

ំងពី.........................េហើយបនអូសបន្ល យរហូតដល់បចចុបបនន។ 
កនុង ម រតីផ ះផ ប្រងួបប្រងួម និង មគគីភពកនុង.................អងគភព ឬមូល ្ឋ នភូមិឃំុ .........................ភគី ក 

តំ ងេ យ....................មនសមជិកចំនួន......................ភគី ខ តំ ងេ យ................មនសមជិកចំនួន.......
បនេឆ្លើយតបនឹងករអេញជ ើញរបស់ឯកឧត្តម .................... មរយៈលិខិតេលខ..........ចុះៃថងទី.......ែខ......ឆន ំ..........។ 

ជកិចចចប់េផ្តើម ឯកឧត្តម ្របធនអងគ្របជំុបនេលើកេឡើងពីផលវបិកៃនករបក់ែបក មគគី.............ពីករ
្របកន់មនៈ េ យមនមូលេហតុេកើតេចញពីេភ្លើងចំេបើង.............ពីករមិនេចះអត់ឱនរងឹត្អឹងេទវញិេទមក........។ល។ 

ៃថងេនះ ខញុំសូមអេញជ ើញ..........ភគីទំងពីរ ក និងខ មកពិភក គន កនុងបំណងបញច ប់បញ្ហ ទំនស់ចប់ពីៃថងេនះេទ 
កនុង ម រតីយល់អពយ្រស័យគន េទវញិេទមក និងកនុងលកខណៈយុត្តិធម៌មិនលំេអៀង េ យ្របកសខ្លួនខញុំជឧេបកខ         
អពយ្រកឹតយ។ 

ជដំបូង ឯកឧត្តម្របធនបនអេញជ ើញតំ ងភគី ក ៉យ ៉ ប់ពីមូលេហតុៃនទំនស់.......................... 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................។ 
 បនទ ប់មកអេញជ ើញតំ ងភគីខ យករណ៏េ យេ ម ះអំពីដំេណើ រេរឿងែដលប ្ត លឲយមនបញ្ហ ................
.................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................។ 
 េ្រកយពីបន ្ត ប់របយករណ៏ៃនភគីទំងពីររចួ ឯកឧត្តម្របធនអងគពិភក បនេធ្វើករែណនំ 
ស្រមុះស្រមួលភគីទំងពីរ ឲយមនអំណត់អត់ឱនគន េទវញិេទមក ព្រងឹង មគគីភពគន េឡើងវញិ េ យលះបង់ និងេធ្វើ
សមបទនគន េទវញិេទមក េ យ ប់ នគន ជភតរភព និងេជៀស ងគំនំុគំុគួនគន ....។ល។ 
 ែតេបើបងប្អូនទំងសងខងមិនទន់ឯកភព ខញុំនឹងបញជូ នបញ្ហ េនះេទសមតថកិចច មផ្លូវចបប់ េដើមបី
េ ះ្រ យ ។ កនុងនមជអនកស្រមុះស្រមួលអពយ្រកឹតយមន ក់ ខញុំសូមរលឹំកបងប្អូនថករក្តីក្ត ំគន រចិរលិទំង
សងខងដូចតបល់កិនអញច ឹង។ 
 េ្រកយពីបន ្ត ប់ករែណនំពនយល់ េ យបនបង្ហ ញពីេហតុផល និងផលវបិកែដលបនេកើត
េចញពីទំនស់េនះ ភគីទំងពីរៈ 
 ១. បនឯកភព្រសុះ្រសួលគន វញិ ឬ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១៦ 



 ២. មិនបនឯកភពគន  េ យសំ ងេលើទទប្ហីករណ៏ និង្របករេផ ងៗ ........េរៀងៗខ្លួន 
 ៣. ភគីទំងពីរបនេធ្វើសំណូមពរ...................................................................... 
 ជទីបញច ប់ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជំុស្រមុះស្រមួលបនេធ្វើករសរបុលទធផល (ជវជិជមន ឬអវជិជមន) 
ដូចតេទៈ 
 ក. .................................................................................................................................. 
 ខ. .................................................................................................................................. 
 គ. .................................................................................................................................. 
 រចួបញជ ឲយេលខកត់្រ នឲយភគីទំងពីរ ្ត ប់ និងទទួល គ ល់ ឬផ្តល់ជូន មីុទំនស់ នេ យ 
ខ្លួនឯងផទ ល់ េដើមបីចុះហតថេលខ និងផ្តិតេមៃដ ្ត ំទទួល គ ល់ និងឯកភព។ 
 កិចចស្រមុះស្រមួលេនះបនចប់សព្វ្រគប់េនេវ េម៉ង............នៃថងែខឆន ំដែដល។ 

 
                          េលខកត់្រ  

       បន ន ្ត ប់ និងឯកភព                                               (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
              ន មេមៃដ ្ត  ំ  
     ភគី ក  ភគីខ   
       ្របធនស្រមុះស្រមួល 
     េឈម ះ  េឈម ះ                         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១៧  



(សញញ ជតិ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ                                               

េលខៈ................... 

 3 
សមូ្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុន ី

្រពះម ក ្រត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 
 
 

្រពះករ ុ ជមច សជី់វិតេលើតបងូ 

 
 

េយងេទេលើត្រមូវករចំបច់ និងសម្រសបេទ មករផ្ល ស់ប្តូរ ណត្តិៃន ជរ ្ឋ ភិបលថមី 
ទូល្រពះបងគំជខញុំ ងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សូម្រពះ ជនុញញ តដ៏ខពង់ខពស់ និងសូម្រកបបងគំទូលេសនើ      

្រពះ ជទនែតង ំងសមសភពសមជិក្រកុម្របឹក  និងគណៈកមមធិកររមួៃន គណៈកមមករទេន្លេមគងគ តំ ងឲយ
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ដូចមន យនមទូលថ្វ យេនកនុងេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយេនះ។ 

 

េសចក្តីដូចបនទូលថ្វ យខងេលើ ទូល្រពះបងគំជខញុំ សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យេ យេគរពបំផុត សូម្រពះករុ
ជមច ស់្រទង់្រពះតំរះិ និងមន្រពះ ជេយបល់េលើេសចកី្តេសនើសំុេនះេ យ្រពះទ័យអនុេ្រគះបំផុត។ 

 

សូម្រពះករុ ជមច ស់ជីវតិតំកល់េលើតបូង ្រទង់្រពះេម ្ត ទទួលនូវភក្តីភពដ៏េ ម ះ និងករេគរពដ៏ខពង់ខពស់
បំផុតអំពីទូល្រពះបងគំជខញុំ។ 

 
              ្រកបបងគំទូលថ្វ យេន ជធនីភនំេពញ ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

     នយករដ្ឋម្រន្តី 
                  ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របយករណ៏ថ្វ យ្រពះម ក ្រត 

គំររូបយករណ៏ែតង ងំ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១៨  



(សញញ ជតិ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ                                               

េលខៈ....................... 

   3 
សមូ្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុន ី

្រពះម ក ្រត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

្រពះករ ុ ជមច សជី់វិតេលើតបងូ 

 
 

-  េយងេលើសភពករណ៏ចំបច់ (និងក នុវត្តភពេផ ងៗេទៀតែដលត្រមូវ) 

- និងែផ្អកេទេលើលកខណៈសមបត្តិេផ ងៗ េទៀតរបស់ មីុជនដូចជៈ មនបទពិេ ធន៏ខពស់កនុងករងរ មន 
ឯកេទសជំនញ មនសីលធម៌ ្អ តស្អំ េចះអត់ធមត់កនុងករងរ មនសិកវជិជ ជីវៈ ទទួលខុស្រតូវខពស់ មន្របជ្របិយ
ភពកនុងចំេ មសហករ ីនិងម ជន...................។ល។ 

 

ទូល្រពះបងគំជខញុំ ងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សូម្រពះ ជនុញញ តដ៏ខពង់ខពស់ និងសូម្រកបបងគំទូលេសនើ       
្រពះ ជទនែតង ំង.....(បុគគល) ឬបេងកើត្រកុម្របឹក  ឬគណៈកមមធិករជតិ ឬ ជញ ធរជតិ........។ល។ ែដលមន
សមសភពដូចតេទ៖ 

ឯកឧត្តម.................................. ជ្របធន 

ឯកឧត្តម.................................. ជអនុ្របធន 

ឯកឧត្តម.................................. ជមជិក 

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

 

េសចក្តីដូចបនទូលថ្វ យខងេលើ ទូល្រពះបងគំជខញុំ សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យេ យេគរពបំផុត សូម្រពះករុ
ជមច ស់្រទង់្រពះតំរះិ និងមន្រពះ ជេយបល់េលើេសចកី្តេសនើសំុេនះេ យ្រពះទ័យអនុេ្រគះបំផុត។ 

 

សូម្រពះករុ ជមច ស់ជីវតិតំកល់េលើតបូង ្រទង់្រពះេម ្ត ទទួលនូវភក្តីភពដ៏េ ម ះ និងករេគរពដ៏ខពង់ខពស់
បំផុតអំពីទូល្រពះបងគំជខញុំ។ 

 
              ្រកបបងគំទូលថ្វ យេន ជធនីភនំេពញ ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

     នយករដ្ឋម្រន្តី 
                  ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២១៩  



(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពជុ                                               

េលខៈ....................... 

   3 
សមូ្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុន ី

្រពះម ក ្រត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

្រពះករ ុ ជមច សជី់វិតេលើតបងូ 

 
 

េយងៈ -  លិខិតេលខ....................../រសចុះៃថងទី........ែខ..........ឆន ំ........... 

 - លិខិត្រពឹទធសភេលខ........./ពស/នវ ចុះៃថងទី.........ែខ.......ឆន ំ........ 
 

ទូល្រពះបងគំជខញុំ ងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សូម្រពះ ជនុញញ តដ៏ខពង់ខពស់ សូម្រកបបងគំទូលេសនើ្រពះករុ
ជមច ស់ សូម្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស ្របកសឲយេ្របើចបប់ស្តីពី..............ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័ត កលពីៃថងទី......ែខ.......
ឆន ំ........នសម័យ្របជំុេលើកទី.......នីតិកលទី..........និងែដល្រពឹទធសភបនអនុម័តយល់្រសប មេលើទ្រមង់ និង គតិ 
ចបប់េនះទំង្រសុងេ យគម នករែកែ្របអី្វេឡើយ កលពីៃថងទី........ែខ.........ឆន ំ........នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី....... 
នីតិកលទី........េដើមបីកំណត់បទ ្ឋ នស្រមប់...........................េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឲយមន........្រសប ម
បទ ្ឋ នអន្តរជតិពិេសសឲយ្រសប មបទបបញញតិ្តៃនម្រ .............ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។ 

 

េហតុេនះ ទូល្រពះបងគំជខញុំ សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យេ យេគរពបំផុត សូម្រពះករុ ៃថ្លវេិសស្រទង់្រពះតំរះិ 
េលើចបប់េនះេ យអនុេ្រគះ។ 

 

សូម្រពះករុ ជមច ស់ជីវតិតំកល់េលើតបូង ្រទង់្រពះេម ្ត ទទួលនូវភក្តីភពដ៏េ ម ះ និងករេគរពដ៏ខពង់ខពស់
បំផុតអំពីទូល្រពះបងគំជខញុំ។ 

 
              ្រកបបងគំទូលថ្វ យេន ជធនីភនំេពញ ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

     នយករដ្ឋម្រន្តី 
                  ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២០  



៣.២០ េសចក្តី យករណ៏ 
េសចក្តី យករណ៏ ឬេសចក្តី យេហតុ គឺជេសចក្តីេរៀប ប់ដំេណើ រេរឿងែដលេកើតេឡើងភ្ល មៗ ឬ

សកមមភព ្រកក់ មួយប្រមុងនឹងេកើតេឡើងឆប់ៗ នេពលខងមុខ មករសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួនែដលេមើល
េឃើញេលើ្រពឹត្តិករណ៏។ 

េសចក្តី យករណ៏ េធ្វើេឡើងឥតកំណត់េពលេទ េគេធ្វើ េឡើងេដើមបីេផញើរេទថន ក់េលើែដលមនសមតថកិចច 
េលើករណីេនះេដើមបីឲយចត់វធិនករទប់ទល់នូវសកមមភពេនះ។ 

ទ្រមង់ៈ 
ក. ចំែណកេដើម 
- កបលលិខិត (ដូចលិខិតរដ្ឋបលែដរ ែតេគក្រមេឃើញមនចុះេលខ ស់) 
- ចំណងេជើងៈ សរេសរ េសចក្តី យករណ៏ ស្តីពី និងេឈម ះចំណងេជើង  
ខ. ខឹ្លម រ 
ខ្លឹម រៃនេសចក្តី យករណ៏េគចប់េផ្តើមសរេសរេឡើងេ យចប់យកចំណុចសំខន់បំផុតៃន្រពឹត្តិករ

មននរ ? ឯ ? េពល ? អ្វី? េហតុអ្វី? និងយ៉ងដូចេម្តច? េ យសរេសរសេងខបឲយខ្លី េហើយ
ចបស់ ស់ ។ ជមួយគន េនះអនកេធ្វើេសចក្តី យករណ៏ក៏្រតូវេលើកសំណូមពរ និង ចផ្តល់េយបល់េលើ
្រពឹត្តិករណ៏ផងែដរ។ 

គ. ចំែណកបញច ប់ 
- មុខងរអនកេធ្វើេសចក្តី យករណ៏ 
- ហតថេលខអនកេធ្វើេសចក្តី យករណ៏ និងេឈម ះ 
- ចម្លងជូន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២១ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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េខត្ត..................... 
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េសចក្តី យករណ៏ 

ស្តពីី 
..................................................... 

េគរពជូន 

ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត 
 
 

េនេវ េម៉ង ៃថងទី.....ែខ......ឆន ំ........មន្របជពលរដ្ឋចំនួន........នក់ បន ្ល ប់ (្របុស....្រសី.....) 
របួសធងន់ចំនួន........នក់ (្របុស.....្រសី......) និងរបួស្រ លចំនួន.....នក់ េ យ រខយល់ពយុះេបកបក់
យ៉ងខ្ល ំងមកេលើភូមិ.....ឃំុ.....្រសុក......េខត្ត..........។ ជមួយគន េនះ ផទះចំនួន.........ខនង្រតូវដួលបក់ែបកេដើម
េឈើ ប់សិបេដើម ្រតូវដួលរលំ ដំ ំ្រគប់្របេភទ ........ហិក  និង្រទពយសមបតិ្ត្របជពលរដ្ឋ ជេ្រចើនេទៀតក៏
្រតូវរងករខូចខតែដរ ។ ចំេពះ្រពឹត្តិេហតុេនះ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនចុះ ....................................េហើយ្រសុក
សំណូមពរដល់ ជញ ធរេខត្តេម ្ត ជួយ............... ចំេពះេ្រគះមហន្ត យេនះដល់្របជពលរដ្ឋែដលរងេ្រគះ
េ យក្តីអនុេ្រគះ ។ រឯីករ យតៃម្លៃនករខូចខតមិនទន់ប៉ន់ ម នតៃម្លបនេនេឡើយ េហើយនឹងមន   
េសចក្តី យករណ៏ជបន្តបនទ ប់។ 

 

េសចក្តីដូចបនេគរពជូនខងេលើ សូម ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត េម ្ត ្រជបជេសចក្តី យករណ៏។ 

 

សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

 
                          អភិបល្រសុក 

                                                                                            (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២២  
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េខត្ត..................... 
្រសុក...................                                       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

   3 
 

េគរពជូន 

ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត......... 

 

កមមវតថុ  េសចក្តី យករណ៏ស្តីពីេ្រគះមហន្ត យខយល់ពយុះ។ 

 
 

   ន័យដូចមនកនុងកមមវតថុខងេលើ ខញុំបទសូមេធ្វើេសចក្តី យករណ៏ពីេ្រគះមហន្ត យេ យ រ
ខយល់ពយុះកលពីេម៉ង ៃថងទី.....ែខ......ឆន ំ........េនភូមិ....ឃំុ.......្រសុក.........េខត្ត.........ដូចតេទៈ កលពី
េវ េម៉ងៃថង ែខ និងឆន ំខងេលើ្រពឹត្តិេហតុខយល់ពយុះបនសម្ល ប់្របជពលរដ្ឋអស់ចំនួន........នក់ (្របុស....
្រសី.....) របួសធងន់ចំនួន........នក់ (្របុស.....្រសី......) និងរបួស្រ លចំនួន.....នក់ ។ ផទះសំែបង្របជពលរដ្ឋ
ចំនួន.........ខនង្រតូវដួលបក់ែបក េដើមេឈើ ប់សិបេដើម្រតូវដួលរលំ ដំ ំ្រគប់្របេភទ ..............ហិក  និង
្រទពយសមបតិ្ត្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនេទៀតក៏្រតូវរងករខូចខតែដរ ។ ចំេពះ្រពឹត្តិេហតុេនះ ជញ ធរមូល ្ឋ ន
បនចុ................... េហើយ្រសុកសំណូមពរដល់ ជញ ធរេខត្តេម ្ត ជួយ............... ចំេពះេ្រគះមហន្ត យេនះ
ដល់្របជពលរដ្ឋែដលរងេ្រគះេ យក្តីអនុេ្រគះ ។ រឯីករ យតៃម្លៃនករខួចខតមិនទន់ប៉ន់ ម នតៃម្ល
បនេនេឡើយ េហើយនឹងមនេសចក្តី យករណ៏ជបន្តបនទ ប់។ 

 

េសចក្តីដូចបនេគរពជូនកនុងកមមវតថុខងេលើ សូម ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត េម ្ត ្រជបជេសចក្តី យករ 

 

សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

 
                          អភិបល្រសុក 

                                                                                            (ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ) 
ចម្លងជូនៈ 
- ....................... 
- ....................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 
 
 

  
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២៣ 



៣.២១ កំណត់បង្ហ ញេរឿង 
ជឯក ររដ្ឋបល ែដលេគេធ្វើេឡើងស្រមប់បង្ហ ញឯក រែដលេផញើរមកពី ថ ប័ន អងគភពថន ក់េលើ ឬ

ថន ក់េ្រកម ឬពី ថ ប័នដៃទេទៀត េដើមបី ក់ជូនថន ក់ដឹកនំឲយបន្រជបចបស់នូវខ្លឹម រ ឬដំេ ះ្រ យ
ៃនកិចចករអ្វីមួយ ែដលជសំេណើ  ឬជករជូនព័ត៌មនរបស់ ថ ប័នថន ក់េលើ ឬ្រកសួង ថ ប័នដៃទ ឬពី
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េនះ ។ កំណត់បង្ហ ញេរឿងជឯក រែដលេចញពីថន ក់េ្រកម េទថន ក់េលើ។ 

I. ករែណនទូំេទៈ 
លិខិតចូលែដល្រតូវបនេធ្វើែបបបទចូលរចួេហើយ ្រតូវបញជូ ន ម ននុ្រកម និង ម រៈសំខន់ៃន 

កិចចករេទអគគនយក ្ឋ ន នយក ្ឋ ន (េបើេន្រកសួង ថ ប័ន) ឬអងគភព ករយិល័យ (េបើេន  េខត្ត
ជធនី) ។ នយក ្ឋ ន ឬករយិល័យ្រតូវពិនិតយខ្លឹម រលិខិតចូលឲយបនចបស់ ស់ េ យែផ្អកេលើ

សមតថកិចច និងករងរជំនញរបស់ខ្លួន និងែផ្អកេលើឯក រននែដលពក់ព័នធនឹងកិចចករែដលែចងកនុងលិខិត
ចូលេនះ ។ េបើពិនិតយេឃើញថ ្រតូវបញជូ នលិខិតេនះមកថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ឬអភិបល ជធនី េខត្ត េដើមបី
ជូន្រជប ឬេដើមបីសំុេគលករណ៏អនុវត្ត ឬេដើមបីចត់ែចងែបបយ៉ង េនះ នយក ្ឋ ន ឬករយិល័យ 
្រតូវេធ្វើកំណត់បង្ហ ញេរឿង។ 

កំណត់បង្ហ ញេរឿង ្រពមទំងលិខិតេដើម និងឯក រពក់ព័នធទំងអស់ ្រតូវ ក់កនុងសឺមី រចួបញជូ នេទ
ថន ក់េលើ ម ននុ្រកម ។ េគខន ស់កំណត់បង្ហ ញេរឿងេនែផនកខង ្ត ំៃនសឺមី ឯលិខិតេដើម និងឯក រ 
ពក់ព័នធ្រតូវខន ស់េនខងេធ្វង េ យ ក់លិខិតេដើមេនេលើេគបង្អស់ ។ េគេ្របើសឺមីពណ៌្រកហម ស្រមប់
ករងរ្របញប់បុ៉ែន្តេបើគម នសឺមី្រកហមេទ េគេ្របើ្រក សតូចមួយសន្លឹក ែដលសរេសរពកយថ ្របញប់ រចួ
ខន ស់េនេលើសឺមីក៏បន ។ េបើកិចចករមិន្របញប់េគេ្របើសឺមីពណ៌េលឿង ឬៃផទេមឃ (េ្រកពីពណ៌្រកហម)។ 

ចំេពះកិចចករខ្លះែដលអគគនយក (េន្រកសួង ថ ប័ន) ឬ្របធនអងគភព (េន ជធនី េខត្ត) 
យល់ថពំុមន រៈសំខន់ េហើយពំុចំបច់ឲយថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ្រជបេទ        
អគគនយក ឬ្របធនអងគភព ចបញជូ នសំណំុលិខិតេទកែន្លងែដលេធ្វើកំណត់បង្ហ ញេរឿងវញិ េដើមបីទុកជ
ឯក រ ក៏បន។ 

កនុងករច ចរសំណំុលិខិត ្រតូវេគរពេគលករណ៏ដូចខងេ្រកមៈ 
- បញជូ ន ម ននុ្រកម ( ច់ខតមិន្រតូវរលំងេឡើយ) 
- ចត់ម្រន្តីឲយ ម នសំណំុលិខិតជ្របចំ 
- កិចចករែដលសេ្រមច្រតឹមអនុ្របធន ថ ប័ន ឬអភិបលរង ជធនី េខត្ត ្រតូវ យករណ៏ជូន

្របធន ថ ប័ន ឬអភិបល ជធនី េខត្ត្រជបផង។ 
II. ទ្រមង់ៃនកំណត់បង្ហ ញេរឿងៈ 
អងគភពជំនញនីមួយៗ ្រតូវេបះពុមព ខ្លឹម ររមួៃនកំណត់បង្ហ ញេរឿងេ យទុកចេន្ល ះស្រមប់បំេពញ 

ខ្លឹម រេ យែឡក ។ កំណត់បង្ហ ញេរឿងរមួមន ៣ែផនកៈ ចំែណកេដើម ខ្លឹម រ និងរបូមន្តបញច ប់ ។ (្រតូវ
រក ទំព័រ្រក សស្រមប់ឲយថន ក់ដឹកនំចុះេយបល់)។ 

១. ចំែណកេដើមៈ រមួមនៈ 
- កបលលិខិតៈ ដូចកបលលិខិតៃនលិខិតរដ្ឋបលែដរ បុ៉ែន្តពំុមនទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ ។ កនុង 

របូមន្តបញច ប់េទើបេគសរេសរទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២៤  



- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរ កំណត់បង្ហ ញេរឿង ឬកំណត់បង្ហ ញសំណំុេរឿង េនចំក ្ត លទំព័រ ។ េន
េ្រកមចំណងេជើង េគសរេសររបូមន្តថ សូមេគរពជូន ឬសូមេគរព។ 

- អនកទទួលៈ េនេ្រកមរបូមន្ត សូមេគរពជូន ឬសូមេគរព េគសរេសរមុខងរអនកទទួល ។ អនក
ទទួលគឺ្របធន្រកសួង ថ ប័ន ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ។ េគសរេសរមុខងរអនកទទួលចំក ្ត ល 

- កមមវតថុៈ ្រតូវសរេសរខ្លឹម រៃនកមមវតថុឲយខ្លី ែតចបស់ ស់។  
- លិខិតភជ ប់ៈ ្រតូវេរៀប ប់លិខិតភជ ប់ ែដលមន រៈសំខន់ និងចំបច់ចំេពះកិចចករ ។ ឯ

លិខិតភជ ប់ែដលមិនសូវសំខន់ េគ្រគន់ែតចុះេលខ និងកលបរេិចឆទបនេហើយ ។ េជៀស ងករ 
េរៀប ប់លិខិតភជ ប់ឲយែវងអន្ល យ (យ៉ងេ្រចើន ៣បនទ ត់) ។ េគសរេសរេនខងេធ្វងទំព័រ។ 

២. ខឹ្លម រៈ 
េនេ្រកមរបូមន្ត លិខិតភជ ប់ េគសរេសររបូមន្តថ ដំេណើ េរឿង ។ េគសរេសរ ដំេណើ រេរឿង ងកមកខង

េធ្វង េ យគូសបនទ ត់ពីេ្រកម ។ មុននឹងសរេសរខ្លឹម រៃនដំេណើ រេរឿង េគ្រតូវពិនិតយខ្លឹម រលិខិតភជ ប់ឲយ
បនល្អិតល្អន់ ជួនកលេគ្រតូវសួរេយបល់េទនយក ្ឋ ន និងករយិល័យននេទៀតក៏បន។ 

ខ្លឹម រៃនកំណត់បង្ហ ញេរឿង ្រតូវមនពីរចំណុចសំខន់គឺៈ ដំេណើ រេរឿង និងេយបល់។ 
ក. ដំេណើ រេរឿងៈ កនុងករសរេសរដំេណើ រេរឿង ជដំបូងេគ្រតូវសេងខបខ្លឹម រៃនកិចចករ ។ ខ្លឹម រ

សេងខប ្រតូវបនដក្រសង់េចញពីលិខិតភជ ប់នន ។ ្រតូវ្របប់អំពីមូលេហតុ និងផលវបិករចួេហើយ ្រតូវ
េរៀប ប់អំពីបញ្ហ នន ែដលមនពក់ព័នធនឹងកិចចករ។ 

ខ. េយបល់ៈ  នយក ្ឋ ន ករយិល័យ ែដលេធ្វើកំណត់បង្ហ ញេរឿង ្រតូវសរេសរេយបល់របស់ខ្លួន។ 
នយក ្ឋ ន្រតូវេលើកសំេណើ  ៃនដំេ ះ្រ យឲយបន្រតឹម្រតូវ និង ចទទួលយកបន ។ កនុងន័យេនះអនក
ែតងេសចក្តី្រតូវសរេសរឲយបនចបស់ ស់អំពីទស នៈរបស់នយក ្ឋ ន ឬករយិល័យ។ 

៣. របូមន្តបញច ប់ៈ 
ក. ទីែន្លង និងកលបរេិចឆទៈ េគសរេសរេនេ្រកមេយបល់នយក ្ឋ ន ឬករយិល័យ េ យចប់េផ្តើម 

ពីពក់ក ្ត លទំព័រ។ 
ខ. ករចុះហតថេលខៈ េគ្រតូវបញជ ក់មុខងររបស់អនកចុះហតថេលខ ។ ្របធននយក ្ឋ ន (្រកសួង  

ថ ប័ន) ឬ្របធនករយិល័យ (េបើេន ជធនី េខត្ត) ជអនកចុះហតថេលខេលើកំណត់បង្ហ ញេរឿង។ 
៤. េយបល់របស់ថន ក់េលើ ម ននុ្រកមៈ 
េគ្រតូវរក ទំព័រ្រក សែផនកខងេ្រកមស្រមប់ឲយថន ក់ដឹកនំចុះេយបល់េនេពលែដលកំណត់បង្ហ ញ

េរឿង្រតូវបនបញជូ ន ម ននុ្រកមមកថន ក់ដឹកនំ ។ េគ្រតូវែចកទំព័រ្រក សជពីរែផនកេ យបនទ ត់ឈរ    
មួយ ។ េបើេន្រកសួង ថ ប័ន ែផនកខង ្ត ំស្រមប់អគគនយកចុះេយបល់ ឯែផនកខងេធ្វងស្រមប់្របធន
្រកសួង ថ ប័នចុះេយបល់ ។ េបើេន ជធនី េខត្ត ែផនកខង ្ត ំស្រមប់នយករយិល័យ ឬ្របធន
អងគភពចុះេយបល់ ឯេនែផនកខងេធ្វងស្រមប់អភិបល ជធនី េខត្តចុះេយបល់។ 

កំណត់សំគល់ៈ កំណត់បង្ហ ញេរឿងគម នេលខ និងគម នេបះ្រ ផ្លូវករេទ។ 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២៥  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួម ៃផទ 
អគគនយក ្ឋ ន............ 
នយក ្ឋ ន...................                                        
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កំណត់បង្ហ ញេរឿង 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី 
 
 
 

កមមវតថុ : េខត្ត..........បនេសនើមក្រកសួង េដើមបីសំុថវកិចំនួន............ស្រមប់ទិញមូ៉តូែចក ម្រសុក។   

លខិិតភជ ប់ : -លិខិតេលខ...............ចុះៃថងទី.......របស់ េខត្ត..............។ 

 -វក័ិយប្រត...........................................................។ 

 

ដំេណើ រេរឿង : ខញុំសូមេគរពជ្រមបឯកឧត្តមថ េខត្ត.............បនេសនើថវកិចំនួន...............ស្រមប់ទិញមូ៉តូ 
ម៉ក.........ចំនួន........ែចកឲយ្រសុកននទូទំងេខត្ត មួយ្រសុកមួយេ្រគ ង ។ មូ៉តូេនះ្រតូវបនរក ទុកេន

្រសុក ស្រមប់ម្រន្តី ជករ ្រសុកចុះេបសកកមម មឃំុនន។ 

  សូមេគពជ្រមបឯកឧត្តមបែនថមេទៀតថកន្លងមកេខត្ត.........បនេសនើទិញមូ៉តូ........ដូចគន ែដរ
េហើយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុមិន ចេ ះ្រ យជូនបនេ យខ្វះថវកិ េហើយបនេសនើឲយរង់ចំ លទធ
ភពថវកិឆន ំថមី។ 

 
េយបលន់យក ្ឋ នៈ គួរេលើកគេ្រមងទិញមូ៉តូចំនួន............េ្រគ ងស្រមប់ែចកឲយ្រសុកទូទំង្របេទស 
េ យបញជូ លកនុងគេ្រមងថវកិឆន ំថមីរបស់្រកសួង។ 

 

        ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ......... 

         ្របធននយក ្ឋ ន............... 

េយបល់ថន ក់ដឹកនំ្រកសួង 
 
 
 
 
 
 
 

េយបល់អគគនយក................ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២៦  



កំណត់បង្ហ ញៈ 
ម្រន្តីរដ្ឋបលេនេពលទទួលបនលិខិត ឬអតថបទអ្វីមួយកនុងករបំេពញករងរេនះអនកមនភរកិចច្រតូវ 

អនុវត្ត មលំនំដូចតេទៈ 
១. ដក្រសង់ខ្លឹម រៃនអតថបទេ យសេងខបឲយបនខ្លីជទីបំផុត ែតមនន័យ្រគប់្រគន់ េដើមបីឲយថន ក់

ដឹកនំឆប់បនយល់ រចួសរេសរេន្រតង់ (ខ្លឹម រសេងខប) ។ 
២. ផ្តល់េយបល់របស់ខ្លួនផទ ល់ (កនុងករណីែដលខ្លឹម រ ឬបញ្ហ ត្រមូវេលើមុខជំនញរបស់ខ្លួន) ។ 
៣. តមក្រតូវ ក់ឆ្លងសំុេយបល់ ឬេគលករណ៏ ឬមតិែណនំពីថន ក់ដឹកនំ ថ ប័ន ម ននុ្រកម ជ

ហូរែហ េដើមបីជមូល ្ឋ នកនុងករអនុវត្តន៏បន្ត ។ 
កនុងករណីែដលលិខិត ឬអតថបទ ជរបយករណ៏ ជព័ត៌មន ឬជកំណត់េហតុ េហើយគម នពក់ព័នធ 

នឹងករឆ្លងេឆ្លើយ េនះអនកមនភរកិចចេធ្វើកំណត់បង្ហ ញ ្រតូវសរេសរេនចុងេសចក្តីសេងខបថៈ 
សូមេ ក្របធន............ឬឯកឧត្តម េម ្ត ្រជបជព័ត៌មន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២៧  



(គំរកូំណត់បង្ហ ញ) 
ទីស្តកីរ្រកសងួ................... 
នយក ្ឋ ន............                               
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្របភពលិខិត...................................េលខ..................ៃថងទី..................................  

 
 

កមមវតថុៈ ......................................................................................................... 

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

ខ្លឹម រសេងខប 

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

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

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

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

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

 

េយបលន់យក ្ឋ ន ឬករយិលយ័ជំនញ 

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

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

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

េយបលអ់នុរដ្ឋេលខធិករ 

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

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

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

 

េយបលរ់ដ្ឋេលខធិករ 

 

េយបលអ់គគេលខធិករ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េយបលរ់ដ្ឋម្រន្ត ី
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២៨  



(កំណត់បង្ហ ញរបស់្រកសួងជូនមកឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួម ៃផទ...............       ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.........ឆន ំ.........    
                            

កំណត់បង្ហ ញ (ទ្រមង់សេំណើ ) 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី
 
 
 

កមមវតថុៈ សំេណើ សំុែតង ំងេ ក.................ជៈ ចប់ពីថន ក់្របធននយក ្ឋ ន អធិករ អគគនយករង 
អគគ ធិកររង និងអគគេលខធិកររង 

េយងៈ -ករឯកភពរបស់រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ (ភជ ប់មកជមួយ) 

 -បទពិេ ធន៏ករងរ និងគុណសមបត្តិេផ ងេទៀត ឯកេទសជំនញ ឬមូលេហតុដៃទេទៀត។ល។ 

 

       េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុ និងេយងខងេលើខញុំបទសូមេគពជូនឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបីេម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមច ដ៏ខពង់ខពស់េសនើសំុអនុ្រកឹតយែតង ំង
េ ក...................ជ ្របធននយក ្ឋ ន ឬអធិករៃន................ឬអគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ ន..............
ឬអគគ ធិកររងៃនអគគ ធិករ ្ឋ ន............ ឬអគគេលខធិកររងៃនអគគេលខធិករ ្ឋ ន...........េ យអនុេ្រគះ។ 

 

      សូមឯកឧត្តមឧបនយករដ្ឋម្រន្តីេម ្ត ទទួលនូវករេគរព ប់ នដ៏េ ម ះអំពីខញុំបទ។ 
         

                រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................ 

         ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 

កំណត់សំគល់ 

កនុងករេផញើរកំណត់បង្ហ ញេនះ្រតូវភជ ប់មកជមួយនូវៈ 

១.ករឯកភពរបស់រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈចំនួន ១ចបប់ 

២. េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំងចំនួន ១ចបប់ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២២៩ 



៣.២២ កំណត់េហតុ និងករពិនិតយកត់្រ  
កំណត់េហតុ ជករកត់្រ របស់ភន ក់ងរ ជករមួយរបូ ែដលបនពិនិតយ្រពឹត្តិករណ៏អ្វីមួយ ឬែដល

បនេរៀប ប់អំពីដំេណើ រ្រប្រពឹត្តេទៃនករ្របជំុមួយ ។ នឱកស្របជំុគណៈកមម ធិករ ឬគណៈកមមករអី្វមួយ 
េនកនុង្រកសួង ថ ប័នមួយេគែតងេធ្វើកំណត់េហតុ ។ កំណត់េហតុក៏ជរបយករណ៏មួយែដរែដលមនតៃម្ល
ជព័ត៌មនែដលបន្រសង់ និងកត់្រ េចញពីមតិេយបល់របស់សមជិក ៃនអងគ្របជំុ មួយមន        
កលបរេិចឆទ និងទីកែន្លងចបស់ ស់ ។ ករកត់្រ ពី្រពឹត្តិករណ៏អ្វីមួយ េ ថករពិនិតយកត់្រ ។ 

កំណត់េហតុមនេ្រចើនែបបខុសៗគន ដូចតេទៈ 
- កំណត់េហតុៃនអងគ្របជំុករងរ 
- កំណត់េហតុៃនអងគសននិបត 
- កំណត់េហតុស្តីពីសម័យ្របជំុេពញអងគគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
- កំណត់េហតុស្តីពីករែបងែចកភរកិចចកនុងទីស្តីករ្រកសួងមួយ 
- កំណត់េហតុស្តីពីករចុះេទផ ះផ ទំនស់រ ងភគីពីរ ។ល។ 
I. ែបបបទៃនករេធ្វើកំណត់េហតុៈ 
កនុងករេធ្វើកំណត់េហតុអំពីករ្របជំុ ឬ្រពឹត្តិករណ៏អ្វីមួយ េគ្រតូវនិយយអំពីដំេណើ រករៃនករ្របជំុ ឬ

ដំេណើ រករៃន្រពឹត្តិករណ៏េនះ ពីេដើមរហូតដល់ចប់។ 
១. កំណត់េហតុ្របជំុៈ 
ភន ក់ងរ ជករអនកែដលទទួលបនទុកេធ្វើកំណត់េហតុជេលខធិកររបស់អងគភព ឬរបស់គណៈកមមករ 

េបើគម នេលខធិករេទ ឬេបើពំុបនចត់ ំងេលខធិកររបស់គណៈកមមករេទ េគ្រតូវចត់ ំងសមជិក        
គណៈកមមករមួយរបូ េដើមបីេធ្វើជេលខកត់្រ ។ 

េលខធិករ ឬេលខកត់្រ ្រតូវកត់្រ ឲយបនសព្វ្រគប់នូវខ្លឹម រៃនករ្របជំុ ឬករពិភក  ។ មតិ
ទំងអស់របស់សមជិកអងគ្របជំុ្រតូវបនកត់្រ ទុក។ 

េ្រកយេពលែដលសម័យ្របជំុ្រតូវបនបញច ប់ េលខធិករ្រតូវេធ្វើេសចក្តី្រពងៃនកំណត់េហតុ រចួ្រតូវ
យកេសចក្តី្រពងេនះេទឆ្លង្របធនអងគ្របជំុ ឬ្របធនអងគភព ឬ្រកសួង ឬតំ ង មករជក់ែស្តង ។ 
បនទ ប់មក្រតូវយកេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុែដលបនទទួលករឯកភពពីថន ក់េលើេហើយ េទ យកំុពយូទ័រ។ 
កំណត់េហតុេនះ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យេលខកត់្រ  និង្របធនអងគ្របជំុ។ 

ជួនកលេគ នកំណត់េហតុ េនេពល្របជំុេលើកេ្រកយ េដើមបីេសនើសំុេយបល់ពីសមជិកែដលបន
ចូលរមួ្របជំុេលើកទី២ ។ កំណត់េហតុ្របជំុ្រតូវបនែចកជូនម្រន្តី និងអងគភពក់ព័នធេដើមបី្រជប ឬេដើមបីមុខករ 

២. កំណត់េហតុៃន្រពឹត្តិករណ៏ និងករពិនិតយកត់្រ ៈ 
េគេធ្វើកំណត់េហតុៃន្រពឹត្តិករណ៏ និងករពិនិតយកត់្រ កនុង្រគប់កលៈេទសៈែដលេគ្រតូវរក នូវសំេណ

ជ យលកខណ៏អក រ និងផ្លូវករៃន្រពឹត្តិករណ៏ មួយ។ 
កំណត់េហតុ ្រតូវបនេគេធ្វើេឡើងេ យភន ក់ងរ ជករមន ក់ ែដលបនេឃើញ្រពឹត្តិករណ៏េនះេកើត

េឡើង ។ ្របសិនេបើ្រពឹត្តិករណ៏េកើតេឡើង េនេពលអវត្តមនៃនភន ក់ងរេនះ េគ្រតូវកត់្រ មេសចក្តីែដល
េគបន យករណ៏ជូន។ 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៣០  



II. ទ្រមង់ៃនកំណតេ់ហតុៈ 
១. ចំែណកេដើមៈ រមួមនៈ  
- កបលលិខិតៈ មនេឈម ះ្របេទស បវចន ្របភព និងទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ។  
ចំេពះ្របភព េ្រកពីករបង្ហ ញទូេទ (ករសរេសរអំពី្រកសួង ថ ប័ន) េគ្រតូវ្របប់េឈម ះៃនករ្របជំុ។ 
- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរថ កំណត់េហតុស្តពីី........... ករពិនិតយកត់្រ ស្តីពី..........េនក ្ត លទំព័រ 

េ យគូសបនទ ត់ពីេ្រកម។ 
២. អតថបទ 
អតថបទ ចែ្រប្របួលេទ ម្របេភទកំណត់េហតុ ។ កំណត់េហតុ្របជំុ កំណត់េហតុ្រពឹត្តិករណ៏      

ករពិនិតយកត់្រ  ្រតូវបនេរៀបេរៀងជអតថបទខុសៗគន ។ 
ក. កំណត់េហតុ្របជំុៈ  
- េសចក្តីេផ្តើមៈ  
កនុងកំណត់េហតុេគ្រតូវសរេសរ្របប់ពីកលបរេិចឆទ (ឆន ំ........ែខ.......ៃថងទី.....និងេម៉ង........) ទីកែន្លង

្របជំុ (បនទប់ ឬ ល) ្របធនបទៃនករ្របជំុ (គណៈកមមករ ឬ្រកុម្របឹក ភិបល....) អធិបតីភពអងគ្របជំុ 
(េគត្តនម និងនម និងតួនទី) និងរេបៀប រៈៃនអងគ្របជំុ ។ បនទ ប់មកេគ្រតូវ្របប់ពីសមសភពអនកចូលរមួ
្របជំុ និងអនកអវត្តមន (បញជ ក់ពីមូលេហតុេបើមន)។ 

- ខ្លឹម រអតថបទៈ 
េគសរេសរពីករេបើកសម័យ្របជំុរបស់្របធនអងគ្របជំុ ឬអនកចត់ករកមមវធីិេបើកអងគ្របជំុ និងេលើកពី

រេបៀប រៈ ។ េលខកត់្រ ្រតូវកត់បទអន្ត គមន៏ទំងអស់ មលំ ប់ៃន គមិន ្រពមជមួយនឹងេឈម ះរបស់ 
គមិន ។ េលខកត់្រ ្រតូវចប់បនទ ត់េនេពលែដល គមិនេផ ងេទៀត េធ្វើបទអន្ត គមន៏ ។ េលខកត់្រ មិន

្រតូវវភិគ ឬែកស្រមួលខ្លឹម របទអន្ត គមន៏ ឬមតិ និងលំ ប់របស់ គមិនេឡើយ។ 
េនេពលអងគ្របជំុចប់ េលខកត់្រ ្រតូវ នកំណត់េហតុែដលខ្លួនបនកត់្រ ឲយអងគ្របជំុ ្ត ប់ េហើយ

គមិន ចែកស្រមួលបននូវ ល់កំហុសឆគងែដលបនេលើកេឡើង ឬែដលបនកត់្រ ។ 
ឃ្ល បញច ប់ៃនខ្លឹម រអតថបទកំណត់េហតុ េលខកត់្រ ្រតូវសរេសរពីករបិទអងគ្របជំុ (េ យបញច ប់ ឬ

េលើកេពល) ្រពមជមួយនឹងេម៉ង និងកលបរេិចឆទផងែដរ។ 
ខ. កំណត់េហតុៃន្រពឹត្តិករណ៏ និងករពិនិតយកត់្រ  
- េសចក្តីេផ្តើមៈ  
ឃ្ល េផ្តើមេសចក្តី រមួមនខ្លឹម រដូចជ កលបរេិចឆទ អត្តសញញ ណ ៃនភន ក់ងរ ជករ (អនកេធ្វើ

កំណត់េហតុ) និងរបូមន្តៃនករពិនិតយ ។ េគសរេសរកលបរេិចឆទដូចខងេ្រកមៈ 
ឆន ំ...........ែខ.........ៃថងទី........េវ េម៉ង......ឬ េនៃថងទី .........ែខ.......ឆន ំ........េវ េម៉ង........ ្របប់

អត្តសញញ ណឲយបន្រគប់្រគន់ៃនភន ក់ងរ ជករែដលជអនកេធ្វើកំណត់េហតុ។ 
េយើងៈ 
េឈម ះ...........នយករយិល័យ.........នយក ្ឋ ន..........អគគនយក ្ឋ ន..........្រកសួង............. 
េឈម ះ.......ម្រន្តីទទួលបនទុក.........េនករយិល័យ.......នយក ្ឋ ន.......អគគនយក ្ឋ ន.......្រកសួង..... 
របូមន្តៃនករពិនិតយ្រតូវេរៀបេរៀងដូចខងេ្រកមៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៣១  



........................បនពិនិតយដូចខងេ្រកមៈ 

.............................................................................. 
- ខ្លឹម រអតថបទៈ មន៣ែផនកៈ 
ក. ម្រន្តី្រតូវអធិបបយជបឋមនូវកលៈេទស ែដលនំឲយមនករេធ្វើកំណត់េហតុ ឬករពិនិតយកត់្រ  
ខ. ម្រន្តី្រតូវសរេសរនូវេហតុករណ៏ែដលខ្លួនបនេឃើញផទ ល់ែភនក 
គ. ជចុងបញច ប់្រតូវបង្ហ ញអំពីដំេណើ រករៃនករអេងកត។ េបើសិនជ្រតូវសួរ ក ីេផ ងេទៀត្រតូវបង្ហ ញ

អត្តសញញ ណនៃន ក ីទំងេនះ និងកត់្រ នូវេសចក្តី្របកសរបស់ ក ីេនះ។ 
៣. របូមន្តបញច ប់ៈ 
- ករចុះហតថេលខ 
ក. កំណត់េហតុ្របជំុៈ ម្រន្តីែដលបនចូលរមួ្របជំុ េហើយែដលមនសិទធិសេ្រមច ្រតូវបនអេញជ ើញឲយ

ជួយពិនិតយេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុ ។ េលខកត់្រ  និង្របធនអងគ្របជំុជអនកចុះហតថេលខេលើកំណត់
េហតុ្របជំុ។ 

ខ. កំណត់េហតុ្រពឹត្តិករណ៏ និងករពិនិតយកត់្រ ៈ េគ្រតូវសរេសរមុខងរ និងេឈម ះអនកេធ្វើកំណត់េហតុ  
- កែន្លងទទួល ឬចម្លងជូនៈ កំណត់េហតុ្រតូវបនែចកជូន មីុជន ឬអងគភពពក់ព័នធ។  
 

 កំណត់សំគល់ៈ 
- កលបរេិចឆទែដលអងគ្របជំុ ឬពិធី្រប្រពឹត្តេឡើង្រតូវសរេសរជអក រមិន្រតូវសរេសរជេលខេទ។ 
- សមសភពៃនសមជិកចូលរមួ្របជំុ (េឈម ះ អងគភព តួនទី ហតថេលខ េលខទូរស័ព្ឌ េបើមន)។ 
- កត់្រ ឲយបននូវមតិ េយបល់របស់ គមិនមន ក់ៗ ែដលបនេលើកេឡើង េហើយមិន្រតូវែកស្រមួល 

េឡើយ ។ ្រតូវសរេសរេឈម ះ គមិនឲយបនេពញេលញ និង្រតឹម្រតូវ។ 
- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងសរបុរបស់្របធនអងគ្របជំុេ យសេងខបខ្លី ែតមនខ្លឹម រ្រគប់្រគន់។ 
- ចំែណកបញច ប់របស់កំណត់េហតុដូចរបយករណ៏ែដរ។ 
- កនុងករណីកំណត់េហតុែចងពីករផ ះផ វ ិ ទ ែដលមនភគីចូលរមួ្រតូវបង្ហ ញឲយ្រគប់ភគីែដល

ពក់ព័នធ ឬ មីុខ្លួន ច ្ត ប់ និងផ្តិតេមៃដ ឬចុះហតថេលខទទួល គ ល់ផង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៣២  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួម ៃផទ 
គណៈកមមករ...................                                       ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

   3 
 

កំណត់េហតុ 

ស្តពី.ី................................... 

 
 
 

ឆន ំ..........ែខ...........ៃថងទី......... េវ េម៉ង..........គណៈកមម ធិករ................ែដលបេងកើត
េ យ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ.............ចុះៃថងទី..........ែដលរមួមនសមសភពដូចខងេ្រកមៈ 

ឯកឧត្តម ក............(មុខងរ).........................្របធន 

េ ក     ខ............(មុខងរ).........................អនុ្របធន 

េ ក     គ............(មុខងរ).........................សមជិក 

េ ក     ឃ...........(មុខងរ).........................សមជិក 

េ ក     ង.............(មុខងរ).........................េលខធិករ 

បនេបើកសម័យ្របជំុេន្រកសួង..................បនទប់..............េដើមបីពិនិតយ............................... 

សមជិកែដលសំុករអនុញញ តមិនបនចូលរមួ្របជំុេ យមូលេហតុជប់ភរកិចចៈ 

េ ក     ............(មុខងរ)......................... 

េ ក     ............(មុខងរ)......................... 

 

ឯកឧត្តម្របធនបនេបើកសម័យ្របជំុ ្រពមទំងបន្របកស............................................... 

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

..............................................................................................................................។ 

 េ យពំុមនសមជិក មន ក់សំុមនមតិ សម័យ្របជំុ្រតូវបនបិទ េនេម៉ង.............។ 

 

         េលខធិករ 

  បនេឃើញ និងឯកភព 

          ្របធនអងគ្របជុំ 
 
 

កែន្លងទទួលៈ 

 - ....................... 
 - ....................... 

- ....................... 

 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៣៣ 



(គំរកំូណត់េហតុៃន្រពឹត្តិករណ៏) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត................... 

ករយិលយ័...................                                        

   3 
 

កំណត់េហតុ 

ស្តពី.ី................................... 

 
 
 

 

កមមវតថុ : ....................................................................................................... 

លខិិតភជ ប់ : ....................................................................................................... 

 

ឆន ំ..........ែខ...........ៃថងទី......... េវ េម៉ង................................................................. 

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

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

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

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

..............................................................................................................................។ 

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

 

              ្របធន................. 

           (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

    
 
 

កែន្លងទទួលៈ 

 - ....................... 
 - ....................... 

- ....................... 

 

 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៣៤  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
       (អងគភព) 
េលខៈ................កណហ                                        

   3 
កំណត់េហតុ 

អងគ្របជំុ.............ៃថងទ.ី......ែខ.......ឆន .ំ............ 

   
 
 
 

 

ឆន ំ..........ែខ...........ៃថងទី......... េវ េម៉ង.......................េន ល............ៃន.............មនេបើកអងគ
្របជំុ.................េ្រកមអធិបតីភពរបស់....................ជ.......................េដើមបីពិភក េលើរេបៀប រៈ៖ 

១.................................................. 

២.................................................. 

៣................................................... 

សមសភពចូលរួម្របជំុមនភជ ប់មកជមួយ។ 

 

េ្រកយពីបន ្វ គមន៏ចំេពះសមជិក សមជិកៃនអងគ្របជំុរចួមក (ឬជកិចចចប់េផ្តើម ឬជបឋម ឬ
ជដំបូង ឬបនទ ប់ពីបនជួបគន េហើយ) ឯកឧត្តម ឬេ ក ............ជ្របធនអងគ្របជំុបនជ្រមបពីរេបៀប រៈ 
និងមូលេហតុែដលជំរញុឲយមនអងគ្របជំុៃថងេនះេ យេសនើសមជិកទំងអស់រមួចំែណកផ្តល់មតិ និងបេញចញ
េយបល់ឲយបនផុសផុលេលើរេបៀប រៈទី១។ 

 

េឆ្លើយតបចំេពះសំេណើ របស់ឯកឧត្តម ឬេ ក្របធនអងគ្របជំុ គមិន (ឬសមជិក) ៃនអងគ្របជំុបនេធ្វើ 
បទអន្ត គមន៏ផ្តល់មតិេយបល់េលើរេបៀប រៈទី១បន្តបនទ ប់ដូចតេទៈ 

ឯកឧត្តម......................................... 

....................................................................(្រសង់មតិ)...................................................។ 

ឯកឧត្តម......................................... 

....................................................................(្រសង់មតិ)...................................................។ 

េ ក......................................... 

....................................................................(្រសង់មតិ)..................................................។. 

 

(េលខកត់្រ ្រតូវសរេសររេបៀបេនះ ជបន្តបនទ ប់រហូតដល់ចប់អងគ្របជំុ លុះដល់គម ន គមិន ឬ
សមជិក បេញចញមតិេយបល់)។ 

ជកិចចបញច ប់អងគ្របជំុ ឯកឧត្តម ឬេ ក្របធនអងគ្របជំុបនេធ្វើករសរបុមតិ និងទស នៈរបស់ គមិន 
ែដលបនេធ្វើបទអន្ត គមន៏ទំងអស់ េ យសេងខបដូចតេទ (សេ្រមចបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងរេបៀប រៈ) 

១. ............................................................។ 

២..............................................................។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៣៥ 



៣.........................................................។ 

េ្រកយពីបនែថ្លងអំណរគុណចំេពះសមជិកអងគ្របជំុ ែដលបនបេញចញមតិេយបល់យ៉ងផុសផុល 
កនុង ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់រចួមក ឯកឧត្តម ឬ េ ក្របធនអងគ្របជំុ បន្របកសបិទសម័យ្របជំុេនេវ  
េម៉ង ............(សរេសរជអក រ) នៃថង ែខ ឆន ំ ដែដល កនុងបរយិកសសនិទធ ន លបំផុត។ 

(េគ ចសរេសរែប្លកពីេនះបនេទៀតដូចជៈ 

 -  េ យពំុមនសមជិក មន ក់សំុមនមតិ សម័យ្របជំុបនបិទេនេវ េម៉ង...........  

-  កិចច្របជំុបន្រប្រពឹត្តេទយ៉ងសកមម និងផុសផុល េហើយបនបញច ប់េនេម៉ង............ 

-  េ្រកយពីពិភក គន យ៉ងល្អិតល្អន់មក អងគ្របជំុបនបញច ប់េនេវ េម៉ង....... 

-  អងគ្របជំុបនបញច ប់សព្វ្រគប់េនេវ េម៉ង..............   

- បញ្ហ េលើកេឡើងកនុងអងគ្របជំុត្រមូវឲយមនករពិភក សីុជេ្រម ្របធនអងគ្របជំុបនផ្អ កករ្របជំុេន
េវ េម៉ង.......ៃថង ែខ ឆន ំ ដែដល និងអេញជ ើញសមជិកទំងអស់ មក្របជំុម្តងេទៀត េនៃថងទី.....ែខ.....ឆន ំ.....
េវ េម៉ង..............។)     

 
 

េលខកត់្រ  

     (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

  បនេឃើញ និងឯកភព 

          ្របធនអងគ្របជុំ 
          (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៣៦ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
       (អងគភព) 
េលខៈ................កណហ                                        

   3 
 

កំណត់េហតុ 

ស្តពីី 
លទធផលៃនករផ ះផ ទំនស.់............(្របធនបទ) 

រ ងភគី ក និង ភគី ខ 

 

 

ឆន ំ..........ែខ...........ៃថងទី.........េវ េម៉ង.............េនទីស្តីករ្រកសួង ឬមនទីរ ឬអងគភព............ មន
េបើកអងគពិភក មួយេ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តម ឬេ ក.........(តួនទី) េដើមបីេធ្វើករផ ះផ ស្រមុះស្រមួល
ទំនស់............(្របធនបទ) រ ងភគី ក (េឈម ះតំ ង) និងភគី ខ (ឬេឈម ះតំ ង) ែដលបនេកើតេឡើង

ំងពី.................េហើយបនអូសបន្ល យ រហូតដល់បចចុបបនន។ 

កនុង ម រតីផ ះផ ប្រងួបប្រងួម និង មគគីភពកនុងអងគភព ឬមូល ្ឋ នភូមិ ឃំុ..........ភគី ក តំ ង
េ យ.........មនសមជិកចំនួន.........នក់ ។ ភគី ខ តំ ងេ យ.........មនសមជិកចំនួន.........នក់។ 

បនេឆ្លើយតបនឹងករអេញជ ើញរបស់ឯកឧត្តម ឬេ ក..........(មច ស់អនកេកះេ ) មរយៈលិខិត
េលខ.........ចុះៃថងទី.......ែខ......ឆន ំ.....។ 

ជកិចចចប់េផ្តើម ឯកឧត្តម ឬេ ក្របធនអងគពិភក  បនេលើកេឡើងពីផលវបិកៃនករែបកបក់
មគគី.............ពីករ្របកន់មនៈេ យមនមូលេហតុេកើតេចញពីេភ្លើងចំេបើងពីករមិនេចះអត់ឱនរងឹត្អឹងេទ

វញិេទមក.........។ល។ 

ៃថងេនះខញុំសូមអេញជ ើញភគីទំងពីរ ក និងខ មកពិភក គន កនុងបំណងបញច ប់បញ្ហ ទំនស់ចប់ពីៃថងេនះ 
តេទ កនុង ម រតីយល់អធយ្រស័យគន េទវញិេទមក និងកនុងលកខណៈយុត្តិធម៌មិនលំេអៀងេ យ្របកសខ្លួនខញុំ 
ជអពយ្រកឹតយ។ 

ជដំបូងេ ក្របធនបនអេញជ ើញតំ ងភគី ក ៉យ ៉ ប់ពីមូលេហតុៃនទំនស់។ 

ភគីកៈ.....................................................................................................................។ 

បនទ ប់មកអេញជ ើញតំ ងភគី ខ យករណ៏េ យេ ម ះអំពីដំេណើ រេរឿងែដលប ្ត លឲយមន
បញ្ហ ទំនស់។ 

ភគីខៈ.....................................................................................................................។ 

េ្រកយពីបន ្ត ប់របយករណ៏ៃនភគីទំងពីររចួ ឯកឧត្តម ឬេ ក្របធនអងគពិភក បនេធ្វើករ
ែណនំ ស្រមុះស្រមួលភគីទំងពីរ ឲយមនអំណត់អត់ឱនគន េទវញិេទមក ព្រងឹង មគគីភពគន េឡើងវញិ 
េ យលះបង់ និងេធ្វើសមបទនគន េទវញិេទមក េ យ ប់ នគន ជភតរភព និងេជៀស ងគំនំុគំុគួនគន .... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៣៧ 



 ឯកឧត្តម ឬេ ក្របធនអងគពិភក បនបែនថមថ ែតេបើបងប្អូនទំងសងខងមិនទន់ឯកភព ខញុំនឹង
បញជូ នបញ្ហ េនះេទសមតថកិចច មផ្លូវចបប់េដើមបីេ ះ្រ យ ។ កនុងនមជអនកស្រមុះស្រមួលអពយ្រកឹតយមន ក់ 
ខញុំសូមរលឹំកបងប្អូនថករក្តីក្ត ំគន រចិរលិទំងសងខងដូចតបល់កិនអញច ឹង។ 
 េ្រកយពីបន ្ត ប់ករែណនំពនយល់ េ យបនបង្ហ ញពីេហតុផល និងផលវបិកែដលបនេកើត
េចញពីទំនស់េនះ ភគីទំងពីរៈ 
 ១. បនឯកភព្រសុះ្រសួលគន វញិ ឬ 
 ២. មិនបនឯកភពគន  េ យសំ ងេលើទទប្ហីករណ៏ និង្របករេផ ងៗ 
 ៣. ភគីទំងពីរបនេធ្វើសំណូមពរ ។ល។ 
 ជទីបញច ប់ឯកឧត្តម ឬេ ក្របធនអងគពិភក បនេធ្វើករសរបុលទធផល (ជវជិជមន ឬអវជិជមន) ដូច
តេទៈ  
 ក. .................................................................................................................................. 
 ខ. .................................................................................................................................. 
 គ. .................................................................................................................................. 
 រចួបញជ ឲយេលខកត់្រ នឲយភគីទំងពីរ ្ត ប់ និងទទួល គ ល់ (ឬផ្តល់ជូន មីុទំនស់ នេ យ 
ខ្លួនឯងផទ ល់) េដើមបីចុះហតថេលខ និងផ្តិតេមៃដ ្ត ំទទួល គ ល់ និងឯកភព។ 
 កិចចស្រមុះស្រមួលេនះបនចប់សព្វ្រគប់េនេវ េម៉ង............នៃថងែខឆន ំដែដល។ 

 
                          េលខកត់្រ  

       បន ន ្ត ប់ និងឯកភព                                                 (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 
              ន មេមៃដ ្ត  ំ  
     ភគី ក  ភគីខ   
       ្របធនស្រមុះស្រមលួ 
     េឈម ះ  េឈម ះ                         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៣៨  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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    (សញញ ្រកសួង) 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... កណហ                                       
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កំណត់េហតុ 

ស្តពីី 
..............្របធនបទ ឬរេបៀប រៈៃនអងគ្របជំុ...................... 

 
 
 

កលពី្រពឹក ឬរេសៀល ៃថងទី....... ែខ.......ឆន ំ........ (អក រ)  េវ េម៉ង..........េនទី.................
មនេបើកអងគ្របជំុ........ៃផទកនុង ឬអន្តរ្រកសួង មួយស្តីពី................េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តម ឬេ ក
........(េឈម ះ្របធនអងគ្របជំុ និងមុខងរ)។ 

បនចូលរមួកនុងអងគ្របជំុេនះមន.....................(សមសភពៃនអងគ្របជំុ)៖ 

១. ឯកឧត្តម ............មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

២. ឯកឧត្តម ............មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

៣. េ កជំទវ .......មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

៤. េ ក ................មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

៥. េ ក្រសី ............មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

៦............................................... 

៧. ............................................. 

៨. ............................................. 

៩. េ ក ...............មុខងរ......................... ថ ប័ន..........ជេលខេធ្វើកំណត់េហតុ។ 

អវត្តមនរមួមន (កនុងករណីែដលមនអនក្រតូវបនអេញជ ើញេហើយមិនបនមក) 

១. ឯកឧត្តម ............................( នៈ).........................មូលេហតុ.............. 

២. េ ក ឬេ កជំទវ ...........( នៈ).........................មូលេហតុ.............. 

េ្រកយពីបន ្វ គមន៏ចំេពះសមជិក សមជិកៃនអងគ្របជំុរចួឯកឧត្តម......្របធនអងគ្របជំុ
បនជ្រមបអំពីរេបៀប រៈ និងមូលេហតុែដលជំរញុឲយមនអងគ្របជំុៃថងេនះេ យេសនើសមជិកទំង
អស់រចួចំែណកផ្តល់មតិ និងបេញចញេយបល់ឲយបនផុសផុល.........................។ 

េឆ្លើយតបចំេពះសំេណើ របស់ឯកឧត្តម ឬេ ក្របធនអងគ្របជំុ េយើងបនសេងកតមន គមិន 
(ឬសមជិក) ៃនអងគ្របជំុបនេឡើងេធ្វើបទអន្ត គមន៏ជបន្តបនទ ប់ដូចតេទៈ 

ឯកឧត្តម..............................................(្រសង់មតិ)...................................................។ 

ឯកឧត្តម...............................................(្រសង់មតិ)...................................................។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៣៩ 



េ កជំទវ.............................................(្រសង់មតិ)...............................................។ 

េ ក្រសី................................................(្រសង់មតិ)................................................។ 

េ ក......................................................(្រសង់មតិ)................................................។ 

(េធ្វើយ៉ងេនះជហូរែហ និងបន្តបនទ ប់រហូតដល់ចប់ អស់មនសមជិក បេញចញមតិេយបល់)។ 

ជកិចចបញច ប់អងគ្របជំុ ឯកឧត្តម ឬេ ក្របធនអងគ្របជំុបនេធ្វើករសរបុមតិ និងទស នៈរបស់ គមិន 
ែដលបនេធ្វើបទអន្ត គមន៏ទំងអស់ េ យសេងខបដូចតេទ (សេ្រមចបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងរេបៀប រៈ)។ 

១. ........................................................។ 

២.........................................................។ 

៣........................................................។ 

េ្រកយពីបនែថ្លងអំណរគុណចំេពះសមជិកអងគ្របជំុ ែដលបនបេញចញមតិេយបល់យ៉ងផុសផុល 
កនុង ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់រចួមក ឯកឧត្តម ឬ េ ក្របធនអងគ្របជំុ បន្របកសបិទសម័យ្របជំុេនេវ  
េម៉ង ............(សរេសរជអក រ) នៃថង ែខ ឆន ំ ដែដល កនុងបរយិកសសនិទធ ន លបំផុត។ 

 
 

       បនពិនិតយ្រតឹម្រតូវ                 េលខកត់្រ  

(្របធនអងគភពពក់ព័នធ ឬតំ ងែដលបនចូលរមួកនុងអងគ្របជំុ) 

 

     (ហតថេលខ និងេឈម ះ)         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

 
           

បនេឃើញ និងឯកភព 

្របធនអងគ្របជំុ 

...........មុខងរ និង នៈ......... 

(ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤០  



(សញញ ជតិ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
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កំណត់េហតុ 

ស្តពីី 
សេំណើសុអំនុញញ តឲយែផនកទងំ ៣ៃនកមមសទិធិបញញ  

សថតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស្់រកសងួពណិជជកមម 
 
 
 

កលពី្រពឹក ៃថងទី....... ែខ.......ឆន ំ........  េវ េម៉ង..........េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី មនេបើក
អងគ្របជំុអន្តរ្រកសួង មួយស្តីពីសំេណើ សំុអនុញញ តឲយែផនកទំង៣ៃនកមមសិទធិបញញ សថិតេនេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់្រកសួងពណិជជកមម េ្រកមអធិបតីភពឯកឧត្តម........អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល ឬ
ឯកឧត្តម......................។ 

ក. អេញជ ើញចូលរមួកនុងកិចច្របជំុអន្តរ្រកសួងេនះេយើងេឃើញមនៈ 

១. ឯកឧត្តម ............មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

២. ឯកឧត្តម ............មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

៣. េ កជំទវ .......មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

៤. េ ក ................មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

៥. េ ក្រសី ............មុខងរ......................... ថ ប័ន.............. 

៦............................................... 

៧. េ ក ...............មុខងរ......................... ថ ប័ន..........ជេលខេធ្វើកំណត់េហតុ។ 

ខ. មិនបនចូលរមួមន ឬអវត្តមនមនៈ 

១. ឯកឧត្តម ............................( នៈ).........................ជប់បំេពញេបសកកមមេ្រក្របេទស 

២. េ ក ឬេ កជំទវ ...........( នៈ)................................................។ 

ជកិចចចប់េផ្តើម ឯកឧត្តម...............បនែថ្លង ្វ គមន៏ចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក្រសី 
អស់េ កែដលបនចូលរមួកនុងអងគ្របជំុេ យេលើកយកកមមវធីិ និងរេបៀប រៈមកបង្ហ ញដូចតេទៈ 

១.................................................................. 

២................................................................... 

តមកឯកឧត្តម....................េសនើសំុអនុញញ តឲយែផនកទំង៣ៃនកមមសិទធិបញញ សថិតេនេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់្រកសួងពណិជជកមម េ យេហតុថរយៈកលកន្លងមកៈ 

ករ្រគប់្រគងកមមសិទធិបញញ មនករ យប៉យ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤១ 



១. ្រកសួងពណិជជកមម ្រគប់្រគងពណិជជកមម 
២. ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល ្រគប់្រគង្របកសនីយប្រតតកកកមម 
៣. ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ និង្រកសួងព័ត៌មន្រគប់្រគងសិទធិចំលង ឬសិទធិនិពនធ 
ករទុកឲយែផនកទំង៣ៃនកមមសិទធិបញញ េន យប៉យេ្រចើន្រកសួងនំឲយមនផលវបិកដូចខង

េ្រកមៈ 

១. ផ្តល់នូវភពអវជិជមនផលនេយបយទក់ទញអនកវនិិេយគទុនបរេទសមកវនិិេយគទុន 

២. េធ្វើឲយអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក និងអងគករអន្តរជតិនន្រពមទំងប ្ត .........។ 

៣. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងស្តីពីកមមសិទធិបញញ របស់្រកសួងនីមួយៗមិនសីុសង្វ ក់គន ។ 

េហើយជបន្តមកេទៀតគឺៈ 

ឯកឧត្តម...................................................... 

េ កជំទវ.................................................... 

េ ក...................................................... 

(េរៀប ប់ពីបទអន្ត គមន៏របស់សមជិកមន ក់ៗែដលបនេឡើងបេញចញមតិ) 

ជទីបញច ប់ឯកឧត្តម......បនសរបុមតិេយបល់របស់អងគ្របជំុ េ យសេងខបេសចក្តីដូចតេទៈ 

១.គួររក ឲយ ច់គន ដែដលគឺ្រកសួងពណិជជកមមទទួលបនទុកពណិជជសញញ ្រកសួង ឧស ហ-
កមម ែរ ៉និងថមពល ទទួលបនទុក្របកស នីយប្រតតកកកមម និង្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ទទួល
បនទុកសិទធិចម្លង និងសិទធិនិពនធ។ ឬ 

២. គួរបេញចញែផនកទំង៣ ឲយសិថតេនេ្រកមវទិយ ថ ន មួយថមី។ 

៣. ចេន្ល ះេពលេនះគួរមនយន្តករករងរែដលមន្រកសួងពណិជជកមម ជ្របធន ្រកសួង 
ឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល ជអនុ្របធន និង្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈជសមជិក។ 

កិចច្របជំុបន្រប្រពឹត្តេទយ៉ងសកមម និងផុសផុលរចួបនបញច ប់េនេម៉ង.............នៃថងែខឆន ំ 
ដែដល េ្រកមបរយិកសសិនទធ ន លបំផុត និងកនុង ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់។ 

 
 
 

 

       បនពិនិតយ្រតឹម្រតូវ                 េលខកត់្រ  

      ្របធននយក ្ឋ នពណិជជកមម ហិរញញវតថុ ធនគរ 

 

     (ហតថេលខ និងេឈម ះ)         (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

           

បនេឃើញ និងឯកភព 

្របធនអងគ្របជំុ 

...........មុខងរ និង នៈ......... 

(ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤២  



ករពិនិតយកត់្រ  (Constat) 
ករចុះេទពិនិតយកត់្រ នូវដំេណើ រេរឿងអ្វីមួយលុះ្រ ែតមនេហតុករណ៏េកើតេឡើងេហើយ ជញ ធរមន

សមតថកិចចចំបច់្រតូវចុះេទដល់កែន្លងែដលេហតុករណ៏េនះេកើតេឡើង េដើមបីរក ទុកនូវកំណត់្រ េនះជ 
សកខីភពជតឹង ងជបែង្អកស្រមប់អនុវត្តកនុងករណីចំបច់ ឬបញជូ នេទ ជញ ធរមនសមតថកិចចពិនិតយេ ះ
្រ យ ។ ឧទហរណ៏ បូ៉លីល ជ ជញ  ឬតុ ករជេដើម។ 

សំគល់ៈ ល់ករពិនិតយកត់្រ  េ យគម នេហតុករណ៏េកើតេឡើងេទ ករពិនិតយកត់្រ េនះគឺជករ
្រសង់បញជ ី រេពើភណ្ឌ មួយបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ដូចេនះករពិនិតយកត់្រ ្រតូវបញជ ក់ៈ 
- ទីកែន្លងែដលេហតុករណ៏េកើតេឡើង 
- កលបរេិចឆទ េម៉ង ៃថង ែខ ឆន ំ 
- បរមិណៃនវតថុសមភ រៈជតឹង ង 
- មូលេហតុែដលប ្ត លឲយេកើតេហតុករណ៏ 
- ស់ែវង្រគប់្រជុងេ្រជយ 
- គុណភព ឬសភព ៃនវតថុសមភ រៈ ឬមនុស ។ល។ 
- គំនូស ង 
ឧទហរណ៏ៈ ករចុះពិនិតយ ស់ែវងកត់្រ អំពីេ្រគះថន ក់ច ចរ មួយ ឬចុះកត់្រ សមភ រៈ និង្រទពយ

សមបត្តិែដលមនកនុងលំេន ្ឋ នែដលមនបញ្ហ ក្តីក្ត ំគន .......។ល។ 
ទីបញច ប់្រតូវមនករចុះហតថេលខរបស់មច ស់បញ្ហ  ឬមច ស់្រទពយ សមជិក ឬកសិ ណ ឬ ជញ ធរមន

សមតថកិចច ្រពមទំងអនកេធ្វើករកត់្រ ស្រមប់ជកិចចទទួល គ ល់ដឹងឮ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤៣  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត................... 

ករយិលយ័...................                                        

   3 
 

ករពិនិតយកត់្រ  

 
 
 

 

កមមវតថុ : ....................................................................................................... 

លខិិតភជ ប់ : ....................................................................................................... 

 

ឆន ំ..........ែខ...........ៃថងទី......... េវ េម៉ង................................................................. 

េយើងខញុំេឈម ះ...........................................ជ........................................................... 

 (្របប់មុខងរ និងកែន្លងេធ្វើករ)៖.................................................................................................. 

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

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

..............................................................................................................................។ 

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

 

           នយ........................... 

           (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

    
 
 

កែន្លងទទួលៈ 

 - ....................... 
 - ....................... 

- ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤៤  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

ករពិនិតយកត់្រ  

ស្តពីី 
................................................................. 

 
 
 

 

កមមវតថុ : ....................................................................................................... 

លខិិតភជ ប់ : ....................................................................................................... 

 

ឆន ំ..........ែខ...........ៃថងទី.........េនេវ េម៉ង.............................................................. 

ខញុំបទេឈម ះ...........................................មុខងរ..............................េនអងគភព........
....................................ជម្រន្តី ឬ.......................ជអនកពិនិតយកត់្រ េលើេហតុករណ៏.......... 

 ែដលបនេកើតេឡើងេន..........................................ទីកែន្លង......................................េនេវ េម៉ង
.................ៃថងទី........ែខ......ឆន ំ............ 

ដំេណើ រេរឿងមនដូចតេទ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................។ 

(កនុងករណីជេ្រគះថន ក់ច ចរ ្រតូវមនករ ស់ែវង និងគំនូស ងផងេបើសិនជចំបច់) 

(កនុងករណីជករពិនិតយកត់្រ របស់របរកនុងលំេន ្ឋ នែដលមនបញ្ហ ្រតូវមនហតថេលខរបស់ ជញ
ធរមនសមតថកិចចផង)។ 

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

 

              មុខងរអនកកត់្រ  

  ទទួល គ ល់ និងឯកភព                      (ហតថេលខ និងេឈម ះ) 

            ចំេពះកំណត់្រ ខងេលើ 
  ........... មីុជនពក់ព័នធ 
     (ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ និងេឈម ះ) 

 
 
 
 
 

កែន្លងទទួលៈ 

 - .ប ្ត អងគភពពក់ព័នធ 
 - ....................... 

- ....................... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤៥  



៣.២៣ េសចក្តីែណនំ 
ជលិខិតមួយ្របេភទ ែដលេចញេ យអងគភពថន ក់េលើេ្របើចំេពះកិចចករសំខន់ៗ ឬបនទ ន់េដើមបីម្រន្តី 

ឬនិេយជិក ឬអងគភពេ្រកមឱ ទ ឬនីតិបុគគល ឬ្របជពលរដ្ឋទូេទឲយអនុវត្ត មករែណនំេនះ ។  
ឧទហរណ៏ៈ េសចក្តីែណនំ របស់្រកសួងម ៃផទដល់អភិបល ជធនី េខត្ត េដើមបីអនុវត្តករលុប

បំបត់អំេពើេចរកមម ។ េសចក្តីែណនំរបស់្រកសួងកសិកមមដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករ ំេដើមេឈើ.........។ 
ទ្រមង់ៈ 
ក. ចំែណកេដើមៈ 
- កបលលិខិត 
- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរ េសចក្តីែណនំ េនចំក ្ត ល និងស្តពីី េនបនទ ត់ខងេ្រកម និង្របធន

បទ េសចក្តីែណនំេនបនទ ត់ខងេ្រកមបនទ ប់េទៀត។ 
ខ. ខ្លឹម រៈ 
ខ្លឹម រៃនេសចក្តីែណនំ គឺសរេសរពីករែណនំឲយបនចបស់ ស់ េដើមបីឲយម្រន្តី ឬនិេយជិក ឬ  

អងគភពេ្រកមឱ ទ ឬនីតិបុគគលេនះ ឬ្របជពលរដ្ឋងយយល់ និងទទួលករែណនំយកេទអនុវត្តឲយបន
្រតឹម្រតូវ និងមន្របសិទធភព ។ េគសរេសរឲយខ្លី មករែដល ចេធ្វើេទបន។ 

គ. ចំែណកបញច ប់ៈ 
ដូចលិខិតរដ្ឋបលែដរ។ 
 
កំណត់សំគល់ៈ  
េគ ចសរេសរទ្រមង់េសចក្តីែណនំ ជទ្រមង់លិខិតរដ្ឋបលបនែដរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.២៤៦  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
មនទរី.........................េខត្ត           
េលខៈ................... សណន                                       

   3 
 

េសចក្តីែណនំ 
ស្តពីី 

រេបៀបបញជូនលខិិត 

 
 
 

េ យែផ្អក មករអនុវត្តកន្លងមក ករបញជូ នលិខិត ន មទក់ទងកនុងរង្វង់មនទីរ េនមនករខ្វះខតេន 
េឡើយ ែដលជេហតុនំឲយដំេណើ រករជួបកររ ក់រអួល េហើយបត់ឯក រែតម្តងក៏មន ។ េដើមបីែកលំអកិចច 
្របតិបត្តិករេនះ មនទីរសូមេធ្វើករែណនំដល់្របធនករយិល័យចំណុះមនទីរ............េខត្ត.......ដូចតេទៈ 

្រគប់លិខិត ន មឯក រេចញចូលទំងអស់្រតូវឆ្លងកត់ែផនករេបៀប ៃនករយិល័យរដ្ឋបល។ 

ក. លិខិតចូលៈ 

លិខិតែដលេផញើមកពី ថ ប័ន ឬអងគភពេផ ងមកឲយអងគភពរបស់េយើង គឺជលិខិតចូល ែដលលិខិតភគ
េ្រចើនគឺ្រចកកនុងេ្រ មបិទជិត ។ េ្រកយពីបនទទួលលិខិត ឬឯក រចូលរចួេហើយ ែផនករេបៀបមនភរកិចច 
េបើកេ្រ មលិខិតេមើល ្រគប់លិខិតែដលមនសរេសរចំតួនទី ្របធនមនទីរ ឬម្រន្តីេផ ងេទៀតេនេលើេ្រ ម 
លិខិត ។ បុ៉ែន្តេបើេឃើញសរេសរចំេឈម ះ និងតួនទី ឬម្រន្តីេផ ងេទៀត គឺែផនករេបៀបមិន្រតូវេបើកេ្រ មលិខិត 
េនះេឡើយ គឺ្រតូវបញជូ នលិខិត ឬឯក រេនះេទេលខ ឬ្របធន ឬម្រន្តីេនះផទ ល់ែតម្តង បនទ ប់ពីបនេបះ 
្រ ចូល និងចុះេលខ កលបរេិចឆទរចួេហើយ ។ ដូចគន េនះែដរ េបើេនេលើេ្រ មលិខិត ឬឯក រ មនេបះ
្រ ថសមង ត់ ឬសមង ត់ ស់ ឬសមង ត់បំផុត េទះជមិនសរេសរចំេឈម ះក៏្រតូវបញជូ នេ្រ មលិខិតេនះ
េទេលខ ឬ្របធន ឬម្រន្តីែដលមនតួនទីេនះផទ ល់ែតម្តង បនទ ប់ពីបនេបះ្រ ចូល និងចុះេលខ      
កលបរេិចឆទរចួេហើយេនះ ។ ផទុយេទវញិេបើមនេបះ្រ ថ ្របញប់ ឬ្របញប់ ស់ ឬ្របញប់បំផុត 
ែផនករេបៀប្រតូវចត់ករឲយបនឆប់បំផុត េដើមបី ក់ជូនករយិល័យរដ្ឋបល េដើមបីចត់ករបន្ត។ 

េនេពលលិខិត ន ម ឯក រមកដល់េគ្រតូវពិនិតយសភពេ្រ មលិខិត ឬឯក រជមុនសិន េបើមន
រែហក េហើយករងរសមង ត់្រតូវេធ្វើកំណត់េហតុឲយបន្រតឹម្រតូវ ជមួយអនកបញជូ នលិខិតមកេដើមបីជភស្តុ ង  
េពលែហកេគ្រតូវពិនិតយេមើលេលខេលើេ្រ មលិខិត និងេលខលិខិត េ្រពះខ្ល ចែ្រកងមនករ្រចកលិខិត 
្រចឡំ ឬខ្វះ េហើយេបើមនករ្រចឡំ ្រតូវេផញើរេទកែន្លងេដើមវញិ និងខ្វះ្រតូវសំុឲយេគបែនថមប្រងគប់។ 

្រគប់លិខិត ឬឯក រចូល េ្រកយេពលែហកពិនិតយរចួេហើយ ្រតូវេបះ្រ ចូល (្រ ្រជុង) េ យ
បំេពញខ្លឹម រឲយបន្រតឹម្រតូវ (េលខ កលបរេិចឆទ េម៉ង និងករបញជូ ន) េដើមបីកំុឲយបត់ ឬ្រចឡំលិខិត ។ 
ករបំេពញខ្លឹម រេនេលើ្រ ចូលគឺ្រតូវចុះភជ ប់ជមួយេសៀវេភលិខិតចូលឲយបន្រតឹម្រតូវេ យេធ្វើចំ ត់ 
ថន ក់លិខិត ឬឯក រឲយបនចបស់ ស់ និងេ យែឡកពីគន ដូចជលិខិតេសនើ ពកយបណ្តឹ ង លិខិតអេញជ ើញ 
របយករណ៏ េសចក្តីជូនដំណឹង................។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤៧ 



ែផនករេបៀបេ្រកយេពលបំេពញែបបបទដូចេរៀប ប់ខងេលើេហើយ ្រតូវបញជូ នលិខិត ឬឯក រេទ ម 
ករយិល័យជំនញនីមួយៗ មុននឹង ក់ជូន្របធន។ 

ករយិល័យជំនញ្រតូវពិនិតយេលើខ្លឹម រៃនលិខិត ឬឯក រ េបើមនលិខិត ឬឯក រត្រមូវឲយថន ក់
ដឹកនំ្រជប ឬពិនិតយ ម ននុ្រកម្រតូវភជ ប់េ យកំណត់បង្ហ ញេរឿង េ យសេងខបខ្លឹម រឲយបនចបស់

ស់ េហើយ ក់កនុងសឺមីពណ៌ឲយបន្រតឹម្រតូវេទ ម្របេភទៃនកិចចករគឺៈ 
លកខណៈៃនកិចចករ  ពណ៌សឺមី 
១. មញញ ធមម   េខៀវ   
២. ្របញប់   ពង្រក រ ឬៃផទេមឃ 
៣. ្របញប់ ស់  ៃបតង 
៤. ្របញប់បំផុត   ្រកហម 
៥. សមង ត់   េលឿង 
៦. សមង ត់បំផុត   េលឿងទំុ 
ចំេពះកិចចករេផ ងៗេទៀត ដូចជមិនទន់សេ្រមច ឬទុកមួយអេន្លើសិននឹងេ្របើពណ៌េផ ងៗេទៀត។ 
បនទ ប់ពីបនេរៀបចំ ក់កនុងសឺមីរចួ ល់េហើយ គឺ្រតូវ ក់ជូនថន ក់ដឹកនំេដើមបី្រជប ឬពិនិតយ ឬសេ្រមច 

មរចនសមព័នធ ៃនករងរៃផទកនុងរបស់មនទីរែដលបនកំណត់រចួេហើយេនះ។ 
ខ. លិខិតេចញៈ 
្រគប់លិខិតទំងអស់ែដលេចញពីមនទីរ្រតូវេផញើរេចញេទេ្រក្រតូវែតបំេពញែបបបទដូចតេទៈ 
្រគប់លិខិត ឬឯក រទំងអស់ែដលបន្រពងរចួេហើយ ្រតូវ ក់ជូនថន ក់ដឹកនំពិនិតយ និងចុះ        

ហតថេលខរចួេហើយគឺ្រតូវយកេទ្របថប់្រ មូលរបស់មនទីរ ែដលករ្របថប់្រ េនះ្រតូវគងមួយភគបីៃន
ហតថេលខ និង្របថប់្រ េឈម ះរបស់អនកចុះហតថេលខ េ យឲយេនខងេ្រកមហតថេលខងកមក ្ត ំ 
េហើយកំុ ឲយជន់េលើ្រ មូល (កនុងករណីមិនទន់សរេសរ ឬ យេឈម ះអនកចុះហតថេលខ) ។ ជមួយគន េនះ
អនក្របថប់្រ ក៏្រតូវេមើលផងែដរថ េតើតួនទីអនកចុះហតថេលខ និងេឈម ះ្រតូវគន នឹងតួនទីរបស់អនកចុះហតថ
េលខេហើយ ឬេន? េបើេនគឺ្រតូវែថម ជ ឬតប ឲយបន្រតឹម្រតូវេទ មតួនទីអនកចុះហតថេលខេនះ។ 

េ្រកយពី្របថប់្រ រចួេហើយ ្រតូវយកលិខិតេនះេទចុះេលខ និងកលបរេិចឆទេដើមបីេរៀបចំេផញើរេចញ ។ 
ជេគលករណ៏្រគប់លិខិតទំងអស់ថន ក់ដឹកនំចុះហតថេលខៃថង  ្រតូវែត្របថប់្រ ចុះេលខ និងកល
បរេិចឆទៃថងេនះែដរ េដើមបីកំុឲយបញ្ហ េកើតេឡើងេ យ្របករេផ ងៗ ។ ករចុះេលខេនះែផនករេបៀប្រតូវេរៀបចំ
េសៀវេភស្រមប់ចុះលិខិត ឲយបន្រតឹម្រតូវែដលេ ថេសៀវេភបេងកើតេលខលិខិតេនះ ។ ែផនករេបៀបក៏្រតូវ
បេងកើតេសៀវេភបេងកើតេលខលិខិតេទ ម្របេភទឯក រេដើមបីងយ្រសួលកនុងករ្រគប់្រគងឯក រ។ ធមម
េលខលិខិត នីមួយៗ្រតូវមនអក រកត់ស្រមប់សំគល់ករយិល័យផងែដរ។ 

បនទ ប់ពីករ្របថប់្រ  ចុះេលខ ចុះកលបរេិចឆទរចួេហើយ ែផនករេបៀប្រតូវេរៀបចំ្រចកកនុងេ្រ មឲយបន
្រតឹម្រតូវមុននឹងេផញើរេចញ ។ ករយិល័យជំនញ្រតូវជួយែផនករេបៀបកនុងករងរេនះែដរ ។ ្រតូវេផទ ងផទ ត់េលខ 
លិខិត និងគមយជនឲយបន្រតឹម្រតូវមុននឹងសរេសរេលើេ្រ មលិខិត េហើយបិទជិតេនះ េជៀស ងករភន់
្រចឡំ ។ ចំេពះលិខិតែដលមនលកខណៈសមង ត់្រតូវេ្របើេ្រ មពីជន់ និងបត់ មលកខណៈបេចចកេទស ។ 
េបើមិនដូេចនះេទ ្រតូវេ្របើេ្រ ម្រក សសីុម៉ង់តិ៍េដើមបីកំុឲយេគ ចឆ្លុះ ឬបញច ំងេមើលេឃើញ េហើយ្រតូវេបះ្រ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤៨  



សមង ត់េលើេ្រ មលិខិតេទ ម្របេភទៃនសមង ត់ ចំែណកលិខិត្របញប់ក៏្រតូវេបះ្រ ្របញប់ េទ ម
ក្រមិត្របញប់េនេលើេ្រ មលិខិតេនះែដរ ។ ជមួយគន េនះែដរេ្រ មលិខិតផ្លូវករគឺ្រតូវ្របថប់្រ ផ្លូវករ 
(្រ មូលបញជ ន់ពីេលើេលខេនេលើេ្រ មលិខិតេដើមបីបញជ ក់ថលិខិតេនះផ្លូវករ)។ 
 េនេពលលិខិតបនេរៀបចំរចួ ល់េហើយ លិខិតែដល្រតូវបញជូ នេចញ្រតូវយកេទចុះកនុងេសៀវេភ
បញជូ នលិខិត ស្រមប់ទុកឲយអនករត់សំបុ្រតយកលិខិតេនះេទ មេគលេ ។ ែផនករេបៀប្រតូវពិនិតយេមើលេលើ
េសៀវេភបញជូ នលិខិតេនេពលអនករត់សំបុ្រតមកវញិថេតើបនដល់េគលេ  េហើយមនអនកចុះហតថេលខ
ទទួល្រតឹម្រតូវ ឬេទ ។ អនករត់សំបុ្រត្រតូវេធ្វើករេនះឲយបនរហ័ស និងល្អ្របេសើរ េ្រពះេបើកិចចករបញជូ នលិខិត 
េនះយឺតយ៉វ ក៏នំឲយករងរទំងពួងយឺតយ៉វេទ មេនះែដរ។ 
 េ្រកយពីបនទទួលេសចក្តីែណនំេនះ ្រគប់ករយិល័យ បុគគលិក ម្រន្តី ជករទំងអស់ចំណុះឲយ
មនទីរ.............្រតូវអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពខពស់បំផុត។ 
        ...............ៃថងទី...........ែខ............ឆន ំ............... 
          ្របធនមនទីរ 
           ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៤៩  



៣.២៤ លិខិតបងគ ប់ករ លិខិតបញជ េបសកកមម ទិ ្ឋ ករេធ្វើដំេណើ រ និងលិខិតឧេទទសនម 
លិខិតបងគ ប់ករៈ  
ជលិខិតែដលមនលកខណៈជេសចក្តីសេ្រមចៃផទកនុងេ្របើ្របស់ស្រមប់បងគ ប់ ែតង ំង ម្រន្តី ជករ

មន ក់ ឬេ្រចើននក់ឲយបំេពញភរកិចចអ្វីមួយ ។ លិខិតបងគ ប់ករេចញេ យ ្របធន ថ ប័ន ្រកសួង ឬ្របធន
អងគភព្រគប់ថន ក់ ។ លិខិតបងគ ប់ករេចញេ្របើ្របស់កនុងករណីពីរយ៉ងៈ 

- ស្រមប់ចត់ ំងម្រន្តីមួយរបូ ឬេ្រចើនរបូឲយបំេពញភរកិចចអ្វីមួយកនុង្រកុមករងរ ឬគណៈកមមករអ្វី 
មួយកនុង្រកសួង ឬកនុងអងគភពផទ ល់។ 

- ស្រមប់ករសេ្រមចផ្តល់តំែណងមុខងរៃផទកនុងដល់ម្រន្តី ជករមន ក់ ឬេ្រចើននក់។  
លិខិតបងគ ប់ករ ចមនសុពលភពជអចិៃ្រន្តយ៏ ឬបេ ្ត ះ សននេទ មខ្លឹម រៃនករបងគ ប់ និង

្រសប មសមតថកិចចអនកេចញលិខិតបងគ ប់ករេនះ ។ កនុងករ្របគល់មុខតំែណងបេ ្ត ះ សននជូនម្រន្តី
មន ក់ េគេចញលិខិតបងគ ប់ករ រចួេហើយេគេចញ្របកសែតង ំងេដើមបីេធ្វើឲយករ្របគល់មុខតំែណងេនះមន
លកខណៈជផ្លូវករ ។ េ្រកយេពលែដលបនទទួលលិខិតបងគ ប់កររចួេហើយ មីុជន្រតូវទទួលមុខងរ 
ែដលេគបនផ្តល់ជូន ជលកខណៈបេ ្ត ះ សនន ។ បុ៉ែន្តករចត់ ំងេនះនឹងទទួលផលេ យគតិយុត្តិ ចប់
ពីៃថងែដលបនេចញ្របកសែតង ំង។  

លិខិតបងគ ប់ករមិន្រតូវចត់ ំងឲយេទបំេពញករងរឆង យេឡើយ ។ ករេចញលិខិតបងគ ប់ករមិន
ត្រមូវឲយម្រន្តីមនតំែណងទបជងេចញ ឬចុះហតថេលខបងគ ប់េទម្រន្តីែដលមនតំែណងខពស់ជងខ្លួនេឡើយ 
ករណីេនះ ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែតករេចៀសមិនរចួ។ 

លិខិតបញជ េបសកកមមៈ 
គឺជលិខិតបងគ ប់ករពិេសស ។ េគេចញលិខិតបញជ េបសកកមមេនេពល ែដលេគចត់ ំងម្រន្តី

មួយរបូ ឬេ្រចើនរបូេដើមបីេទបំេពញេបសកកមមេនេខត្ត ឬេនបរេទស ។ ករបំេពញេបសកកមមជផ្លូវករេន
បរេទស គឺ្រតូវ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបតិ្តករអន្តរជតិជអនកេចញលិខិតបញជ េបសកកមម។ 

បុ៉ែន្តកន្លងមក ករអនុវត្តន៏កនុងករេចញលិខិតបងគ ប់ករ ឬេចញលិខិតបញជ េបសកកមមមិនទន់បន
ឯកភពគន េនេឡើយេទ ្រកសួងខ្លះេចញលិខិតបងគ ប់ករ េដើមបីចត់ ំងម្រន្តីឲយេទបំេពញេបសកកមមេន
េខត្ត េហើយ្រកសួងខ្លះេទៀត បនេចញលិខិតបញជ េបសកកមមចំេពះករណីដូចគន ។ 

ដូេចនះ្រតូវអនុវត្ត មករែណនំដូចខងេលើ បុ៉ែន្ត្រតូវេជៀស ងករយកម្រន្តីពី្រកសួងេផ ងមកបញចូ ល
កនុងលិខិតបងគ ប់កររបស់្រកសួងមួយ េ យពំុមនករយល់្រពមពី្រកសួង មីុ ។ េបើេន ជធនី េខត្ត ករ
យកម្រន្តីពីមនទីរននមកបញចូ លកនុងលិខិតបងគ ប់កររបស់ ជធនី េខត្ត ក៏្រតូវមនករយល់្រពមពី
្របធនមនទីរ មីុផងែដរ។  

លិខិតបញជ េបសកកមមខុសែប្លកពីលិខិតរដ្ឋបលននេ យខ្លឹម ររបស់ គឺៈ 
- កំណត់កិចចករចបស់ ស់ 
- មនរយៈេពលកំណត់ចបស់ ស់ 
- មនទី ំងកំណត់ចបស់ ស់ពីកែន្លងែដល្រតូវបំេពញកិចចករ 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៥០  



លិខិតឧេទទសនមៈ 
ជលិខិតែដលេចញេ យ្របធន ថ ប័ន ្រកសួង ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ អងគភព អងគករសងគម េដើមបី

ចត់ ំងឲយម្រន្តី ជករ ឬបុគគលិកចុះបំេពញភរកិចចេនមូល ្ឋ ន ឬទីកែន្លង មួយេដើមបីេធ្វើករទំនក់ទំនង
មផ្លូវករ ឬចុះសិក ្រ វ្រជវ ឬចូលរមួពិធីអ្វីមួយនូវបញ្ហ ែដលមនករពក់ព័នធ។ 

លិខិតឧេទទសនមមនពីរគឺៈ 
- េ្របើ្របស់ មរយៈេពលកំណត់ 
- េ្របើ្របស់ស្រមប់កិចចករមួយ ម្តងមក ល 
េគលបំណងៃនករេចញលិខិតឧេទទសនម គឺស្រមប់បញជ ក់ បញជូ ន ឬអនក គ ល់ ឲយម្រន្តីមន ក់ ឬ

សមជិកកនុងករផ្តល់សិទធិឲយបុគគលមន ក់ទទួលបំេពញកិចចករមួយ ឬកន់កប់េ្របើ្របស់ទទួលខុស្រតូវេលើ  
សមភ រៈមេធយបយននដូចជៈ 

- ករបញជូ នេឈម ះេទចូលរមួកនុងពិធីអ្វីមួយ 
- ករបញជូ នេឈម ះេទចូលជសមជិកគណៈកមមករអ្វីមួយ 
- ឧេទទសនមេឈម ះឲយទទួលជតំ ងេទទទួលសមភ រៈ បំេពញកិចចករមួយជំនួស 
- ឧេទទសនមេឈម ះកនុងករផ្តល់សិទធិកន់េ្របើ្របស់ វធុជេដើម។ 
I. ែបបបទៃនករេធ្វើលិខិតបងគ ប់ករ និងលិខិតបញជ េបសកកមម 
១. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងៈ 
ករេរៀបេរៀងលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមមមិនសូវជួបករលំបកេទេហតុដូេចនះេហើយេគពំុ

ចំបច់េធ្វើេសចក្តី្រពងក៏បនែដរ ។ កនុងលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមម្រតូវែចងឲយមនខ្លឹម រ២
សំខន់ៈ 

- កមមវតថុៃនបងគ ប់ (បញជ ) 
- ម្រន្តី ជករែដលពក់ព័នធ 
េ្រកយេពលែដលបនេរៀបេរៀង និង យកំុពយូទ័ររចួេហើយ េគ្រតូវពិនិតយឲយបន្រតឹម្រតូវរចួ ក់កនុងសឺមី 

ហតថេលខ ។ ម្រន្តីជអនកេធ្វើលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមម្រតូវភជ ប់មកជមួយនូវ េសចក្តីែណនំ
ជ យលកខណ៏អក ររបស់ថន ក់ដឹកនំ ្របសិនេបើមន ។ ្រតូវខន ស់សញញ ថ ្របញប់ េនេលើសឺមី ។ សឺមី 
ហតថេលខ េនះ្រតូវបញជូ ន មលំ ប់ថន ក់ មុននឹងចូលេទម្រន្តីែដលជអនកចុះហតថេលខ ម្រន្តីជអនកទទួល
ខុស្រតូវ មលំ ប់ថន ក់ មនភរកិចចពិនិតយ េបើពិនិតយេឃើញថ្រតឹម្រតូវេហើយ្រតូវចុះហតថេលខសេងខប។ 

២. ករចុះហតថេលខៈ 
លិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមម្រតូវចុះហតថេលខេ យរដ្ឋម្រន្តី ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ឬ

្របធនអងគភព េ យេយលេទេលើ រៈសំខន់ៃនកិចចករ ។ បុ៉ែន្តេទះជយ៉ងេនះក្តី មិន្រតូវឲយអនកមន 
នៈនទីទបជងចុះហតថេលខេលើលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមមចត់ ំងម្រន្តីែដលមន នៈ

នទីខពស់ជងេឡើយ េលើកែលងែតកនុងករណីេជៀសមិនរចួ។ 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.២៥១  



៣. ករចុះេលខ និងវញិញត្តិៈ 
េ្រកយេពលែដលលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមម ្រតូវបនចុះហតថេលខរចួេហើយ ករយិ-

ល័យរេបៀប្រតូវេបះ្រ  និងចុះេលខេ យេ្របើបញជ ីេលខេ យែឡក ។ ្រតូវ្របគល់លិខិតបងគ ប់ករ និង
លិខិតបញជ េបសកកមមជូន មីុជន េដើមបីអនុវត្ត ។ លិខិតបងគ ប់ករ្រតូវចម្លងជូនេទ ថ ប័នពក់ព័នធ។ 

II. ទ្រមង់ៃនលិខិត 
១. ចំែណកេដើមៈ 
- កបលលិខិតៈ េឈម ះ្របេទស បវចន ្របភព េលខលិខិត និងអក រកត់សំគល់ ទីែន្លង និងកល

បរេិចឆទ។ 
- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរេនចំក ្ត ល ជតួអក រធំ េ យមនគូសបនទ ត់ពីេ្រកមផង ។   
ឧទហរណ៏ៈ 

លខិិតបងគ ប់ករ 
ឬ លខិិតបញជ េបសកកមម 
ឬ លខិិតឧេទទសនម 

- ឯក រេយងៈ  
- េបើលិខិតបងគ ប់ករ និងលិខិតបញជ េបសកកមមេនះជករអនុវត្តបទបបញញតិ្តៃនលិខិតបទ ្ឋ ន

មួយ ្រតូវយកលិខិតបទ ្ឋ នេនះេធ្វើជឯក រេយង។ 
ឧទហរណ៏ៈ 
 េយង្រពះ ជ្រកឹតយេលខ.......ចុះៃថងទី...................ស្តីពីករ.................. ឬ 
 េយងអនុ្រកឹតយេលខ.............ចុះៃថងទី...................ស្តីពីករ...................ឬ 
 េយង្របកសេលខ...............ចុះៃថងទី...................របស់្រកសួង............ស្តីពី...................... 

- េបើគំនិតេផ្តើមេធ្វើលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមមមកពីខងេ្រក ឬមកពីថន ក់ដឹកនំ ( នៈ
ខពស់ជងអនកចុះហតថេលខ) អនកេរៀបេរៀង្រតូវបញជ ក់អំពីខ្លឹម រៃនគំនិតេផ្តើមេនះផងែដរ។ 
ឧទហរណ៏ៈ សំណូមពរៃនសម័យ្របជំុេពញអងគៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី មតិផ្ត ំេផញើរបស់សេម្តច..........េគ
្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកមៈ 
 េយង មករែណនំរបស់............................ឬ 
 េយងកំណត់េហតុរបស់សម័យ្របជំុេពញអងគៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តីកលពីៃថងទី.........ស្តីពី......ឬ 
 េយងលិខិតេលខ...........ចុះៃថងទី...............របស់្រកសួង..................ស្តីពី................ 

- េបើសិនជគំនិតេផ្តើមេធ្វើលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតេបសកកមម េចញមកពីម្រន្តីែដលជអនកចុះហតថ-
េលខលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមមអនកេរៀបេរៀងលិខិតេនះ្រតូវេយងេលើករចំបច់
របស់្រកសួង ថ ប័ន ។ េគ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកមៈ 
 មករចំបច់របស់្រកសួង ឬ 
 មករចំបច់របស់ ជធនី េខត្ត។ 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.២៥២  



២. ខ្លឹម រ 
លិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមម ្រតូវមនខ្លឹម រជ រវន្ត ២ចំណុចៈ កមមវតថុៃនបងគ ប់ និង 

ម្រន្តីែដលពក់ព័នធ។ េគពំុចំបច់បញជ ក់អំពីមូលេហតុៃនករេធ្វើលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមមេទ 
ក. ចំេពះលិខិតបងគ ប់ករៈ 
គំរទីូ១ ករបេងកើតគណៈកមមករៈ លិខិតបងគ ប់ករស្តីពីករបេងកើតគណៈកមមកររមួមន ៣កថខណ្ឌ ៈ 
- កថខណ្ឌ ទី១ ែចងអំពីកមមវតថុ ៃនករបេងកើតគណៈកមមករ បនេសចក្តីថជេឈម ះៃនេបសកកមម ឬ

ភរកិចចែដលេគ្របគល់ឲយគណៈកមមករ ។ ជញឹកញប់កថខណ្ឌ ទី១េនះែគនិយមចប់េផ្តើមេ យ
េសចក្តីដូចខងេ្រកមៈ 
“្រតូវបនបេងកើតគណៈកមមករមួយស្រមប់ទទួលបនទុក...................................” 

- កថខណ្ឌ ទី២ ែចងអំពីសមសភពគណៈកមមករ ែដលជនិចចកល្រតូវមន្របធន និងជួនកល
មនអនុ្របធនគណៈកមមករ និង្រតូវមនសមជិកមួយចំនួន ្រពមទំងមនសមជិកមួយរបូេទៀត 
ជេលខធិករ។ 
កនុងករ យេឈម ះសមសភពគណៈលកមមករ្រតូវអនុវត្ត មករែណនំដូចតេទៈ ជបឋម្រតូវ

សរេសរេឈម ះម្រន្តីែដល្រតូវចត់ ំង ជសមសភពគណៈកមមករ បនទ ប់មកចុះមុខតំែណងរបស់ម្រន្តីទំង
េនះ។  

ឧទហរណ៏ៈ េ ក ក ្របធននយក ្ឋ នបុគគលិក ្រកសួងម ៃផទ េ ក ខ ្របធនករយិល័យ 
បុគគលិក............ បនទ ប់មកេគបញជ ក់តួនទីកនុងគណៈកមមករ។ 

ឧទហរណ៏ៈ ជ្របធន អនុ្របធន ជសមជិក ជេលខធិករ ។ មុននឹងសរេសរេឈម ះ ្រតូវគូស
ទញមួយ ។ េគ្រតូវ យេឈម ះ សមសភពគណៈកមមករពីេលើចុះេ្រកម។  

សមសភពគណៈកមមករ្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកមៈ 
េ ក ក    (មុខងរ)  ្របធន 
េ ក ខ    (មុខងរ)  អនុ្របធន 
េ ក គ    (មុខងរ)   សមជិក 
េ ក ឃ   (មុខងរ)  េលខធិករ 

- កថខណ្ឌ ចុងេ្រកយៈ ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ្របជំុេលើកទី១ គឺ ្រស័យេលើ្របធនគណៈកមមករ 
ជអនកសេ្រមច ។ េគ ចសរេសរដូចខងេ្រកមៈ 
គណៈកមមករនឹងេធ្វើករ្របជំុេន្រកសួង......................... មករអេញជ ើញរបស់្របធន។ 

 គំរទីូ២ ករចត់ ងំម្រន្តីមួយរបូ េដើមបីចូលរមួករ្របជំុៈ លិខិតបងគ ប់ករែដលមនកមមវតថុពក់ព័នធនឹង
ករចត់ ំងម្រន្តីមួយរបូ េដើមបីចូលរមួករ្របជំុ ្រតូវមនកថខណ្ឌ ែតមួយេទ េ យ្រតូវសរេសរែតមួយឃ្ល
េទៀត ។ ឃ្ល េទលេនះ្រតូវមនចំណុចមួយចំនួនដូចខងេ្រកមៈ 

- េឈម ះម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់ ំង 
- មុខងរ 
- កមមវតថុ ៃនករ្របជំុ 
- កលបរេិចឆទ និងទីកែន្លង្របជំុ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៥៣  



របូមន្តដូចខងេ្រកម្រតូវបនេគនិយមេ្របើគឺៈ 
េ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយអេញជ ើញចូលរមួកនុងករ្របជំុស្តីពី.............ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទ

េនៃថងទី......ែខ.......ឆន ំ........េម៉ង.......េនទីស្តីករ្រកសួង............បនទប់........។ ឬេ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបន
ចត់ ំងជតំ ង្រកសួង................................(ឬនយក ្ឋ ន.......) កនុងករ្របជំុ ែដលេ្រគង េធ្វើេនៃថងទី
.......ែខ........ឆន ំ.........េម៉ង........(ទីកែន្លង..................) េហើយែដលមនកមមវតថុ..............................។ 

គំរទីូ៣ ករចត់ ងំម្រន្តីមួយរបូជសមជិកគណៈកមមករអ្វីមួយៈ លិខិតបងគ ប់ករស្តីពីករចត់ ំង    
ម្រន្តីមួយរបូចូលជសមជិកគណៈកមមករអ្វីមួយរមួមនចំណុចដូចខងេ្រកមៈ 

- េឈម ះម្រន្តីែដល្រតូវចត់ ំង 
- មុខងរ 
- ភរកិចចរបស់គណៈកមមករ។ 
របូមន្តដូចខងេ្រកម្រតូវបនេគនិយមេ្របើគឺៈ 
េ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងជតំ ង្រកសួង......................(ឬនយក ្ឋ ន.........) កនុងគណៈ

កមមករទទួលបនទុក........................... (ភរកិចចរបស់គណៈកមមករ)។ 
គំរទីូ៤ ករចត់ ំងម្រន្តីមួយរបូឲយបំេពញមុខងរ្រតួតៈ អតថបទលិខិតបងគ ប់ករស្តីពីករចត់ ំងម្រន្តី

មួយរបូឲយបំេពញមុខងរ្រតួត រមូមនចំណុចដូចខងេ្រកមៈ 
- េឈម ះម្រន្តីជ មីុជន 
- មុខងរបចចុបបនន 
- មុខងរ្រតួត ែដល្រតូវ្របគល់ឲយបំេពញ 
- មូលេហតុ ( ច្របប់ក៏បន ឬមិនបច់ក៏បន) 
- កលបរេិចឆទ ែដល្រតូវចប់េផ្តើមបំេពញមុខងរ្រតួត។ 
ឧទហរណ៏ៈ 
េ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយទទួលបនទុកបែនថមេលើមុខងរបចចុបបនននូវមុខងរជ..................

(មុខងរ្រតួត) ចប់ពីៃថងទី.........ែខ........ឆន ំ..........េ យមូលេហតុ..............................ឬ (េ យករអវត្តមន
របស់េ ក.......................................)។ 

គំរទីូ៥ ករចត់ ងំម្រន្តីឲយទទួលមុខងរ មួយៈ ខ្លឹម រលិខិតបងគ ប់ករស្តីពីករចត់ ំងម្រន្តីឲយ
ទទួលមុខងរ មួយរមួមនចំណុចដូចខងេ្រកមៈ 

- េឈម ះ មីុជន 
- មុខងរចស់ 
- មុខងរថមី 
- កលបរេិចឆទ ៃនករទទួលមុខងរថមី។ 
ឧទហរណ៏ៈ 
េ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយទទួលជ...............(មុខងរថមី) ចប់ពីៃថងទី.........ែខ.....ឆន ំ.......

ជំនួសេ ក..............(េឈម ះអនកែដល្រតូវផ្ល ស់េចញ)....................(្របប់មូលេហតុៃនករផ្ល ស់េចញ) ។ ឬ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៥៤  



ម្រន្តីទំង យដូចមន យនមខងេ្រកម ្រតូវបនចត់ឲយេទបេ្រមើករងរេន..............(មនទីរ ឬអងគភពថមី) 
ចប់ពីៃថងទី............ែខ..........ឆន ំ........ 

េ ក ក (មុខងរចស់របស់េ ក ក) 
េ ក ខ (មុខងរចស់របស់េ ក ខ) 
េ ក គ (មុខងរចស់របស់េ ក គ) 
គំរទីូ៦ ករែតង ងំបេ ្ត ះ សននៈ លិខិតបងគ ប់ករស្តីពីករែតង ំងម្រន្តីជលកខណៈបេ ្ត ះ

សនន្រពមទំងមននិយតកមម េនេពលេ្រកយរមួមនចំណុចដូចខងេ្រកមៈ 
- េឈម ះម្រន្តីែដល្រតូវែតង ំង 
- មុខងរចស់ 
- មុខងរថមី 
- កលបរេិចឆទ ៃនករែតង ំង។ 
ឧទហរណ៏ៈ 
កនុងកររង់ចំករែតង ំងជ ថ ពរ េ ក ក  ្រតូវបនចត់ ំងឲយទទួលមុខងរជ.........................

(មុខងរថមី) ជំនួសេ ក...................ចប់ពីៃថងទី.........ែខ........ឆន ំ.......... 
ខ. ចំេពះលិខិតបញជ េបសកកមមៈ ខ្លឹម រៃនលិខិតេនះរមួមន ២កថខណ្ឌ ៈ 
- កថខណ្ឌ ទី១  
្រតូវបពជ ក់អំពីកលបរេិចឆទ និងកមមវតថុៃនេបសកកមម និងេឈម ះ ម្រន្តី មុខងរ ែដល្រតូវចត់ ំងឲយេទ

បំេពញេបសកកមម ។ កនុងករណីមនែតម្រន្តីមួយរបូែដល្រតូវបនចត់ឲយេទបំេពញេបសកកមម េឈម ះម្រន្តី
េនះ្រតូវបនចុះេនខងេដើមឃ្ល  ។ ផទុយេទវញិ េបើ្រតូវចត់ ំងម្រន្តីេ្រចើនរបូឲយចុះបំេពញេបសកកមម េឈម ះ
ម្រន្តីទំងេនះ្រតូវ ក់េនខងេ្រកយបនទ ប់ពីកមមវតថុៃនេបសកកមម។ 

ឧទហរណ៏ៈ 
ករណីទី១ 
េ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយេទកន់........................(ទីកែន្លងែដល្រតូវបំេពញេបសកកមម) 

េនៃថងទី.........ែខ........ឆន ំ.......េដើមបី................................................................(កមមវតថុៃនេបសកកមម)។  
ករណីទី២ 
ម្រន្តី ជករែដលមន យនមដូចខងេ្រកម ្រតូវបនចត់ ំងឲយេទកន់.....................េនៃថងទី.....

ែខ.........ឆន ំ..........េដើមបី........................................................ 
េ ក ក (មុខងរ)............................................ 
េ ក ខ (មុខងរ)............................................ 
- កថខណ្ឌ ទី២ 
្រតូវបពជ ក់អំពីដំេណើ រករៃនេបសកកមម កលបរេិចឆទ េពលេម៉ងេចញដំេណើ រ កលបរេិចឆទ្រតឡប់មក

វញិ (េបើដឹងមិនចបស់េគេ្របើរបូមន្ត ចប់េបសកកមម) មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ ។ េបើេធ្វើដំេណើ រ មរថយន្ត ្រតូវ  
សរេសរេឈម ះអនកេបើកបរកនុងលិខិតបញជ េបសកកមមផងែដរ។ 
  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៥៥  



 ឧទហរណ៏ៈ 
- េចញដំេណើ រៃថងទី........................េម៉ង.............. 
- កលបរេិចឆទ្រតឡប់វញិ......................... 
- មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ...................... 
គ. ចំេពះលិខិតឧេទទសនមៈ 
ខ្លឹម រៃនលិខិតឧេទទសនមគឺ្រតូវចប់េផ្តើមេ យៈ 
- អត្តសញញ ណៈ 

 សូមឧេទទសនម ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី និងបញជ ក់ពីអត្តសញញ ណៃនម្រន្តីេនះគឺៈ 
 េភទ 
 យុ  
 នន្តរសក្តិ និងថន ក់ 
 េឈម ះតំ ងបចចុបបនន 
 អងគភព 
 ភរកិចច (ភរកិចចែដល្រតូវចុះេទបំេពញ) 

- កមមវតថុកិចចករែដល្រតូវទទួលៈ 
កមមវតថុកិចចករែដល្រតូវទទួលសំេ េលើករផ្តល់ឲយម្រន្តីេនះបំេពញកិចចករអ្វីជូនៈ 
 ចូលរមួ្របជំុជំនួស 
 ចូលរមួសិកខ  
 ចូលរមួជសមជិកគណៈកមមករអ្វីមួយ 
 ឲយេទទទួលេបើកសមភ រៈ េបើកថវកិ 

 បញជ ក់ៈ កនុងករណីលិខិតឧេទទសនមត្រមូវឲយចត់ម្រន្តីេ្រចើនរបូ ករសរេសរកនុងខ្លឹម រ េគ ច   
សរេសរែតកមមវតថុៃនកិចចករែដល្រតូវេទចូលរមួ ឬបំេពញកិចចករក៏បន ែតេឈម ះម្រន្តីទំងេនះេគ ច ក់
កនុង ងឧបសមព័នធែដលបញជ ក់កនុងខ្លឹម រេនះ េ យសរេសរេឈម ះ មលំ ប់ពីេលើចុះេ្រកម ែដល 
មនេឈម ះ េភទ យុ និង នៈ ។ លិខិតឧេទទសនម្របេភទេនះ េគ ចសរេសរខ្លឹម រកំណត់ចបស់ពី
កលបរេិចឆទ កំណត់ស្តីពីករចប់េផ្តើម និងបញច ប់ក៏បន។ 
 កនុងខ្លឹម របញច ប់ៃនលិខិតឧេទទសនមេគឲយេ្របើ កយស័ព្ឌមួយជទូេទគឺៈ 
 “ ្រស័យេហតុេនះសូម ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី ្របធន ឬសមតថកិចចពក់ព័នធេម ្ត ជួយស្រមួល
ដល់ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី ែដលមនេឈម ះខងេលើឲយបំេពញករងរ និងសហករល្អ េដើមបីទទួលបន 
្របសិទធភពករងរ មសំណូមពរេ យអនុេ្រគះ។ ” 

៣. ចំែណកបញច ប់ 
របូមន្តបញច ប់រមួមន ៣ចំណុចៈ ករបញជ ក់ពក់ព័នធនឹងករចុះហតថេលខ កែន្លងទទួល និងករចុះ 

ទិដ្ឋករ េ យអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ។ 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៥៦  



ក. ករចុះហតថេលខៈ 
្រតូវសរេសរមុខងរអនកចុះហតថេលខេលើលិខិតបងគ ប់ករឬលិខិតបញជ េបសកកមម ឬលិខិតឧេទទសនម 

េនេ្រកមបនទ ត់បញច ប់ ចេន្ល ះបីបនទ ត់ ។ មុខងរេនះ ្រតូវចប់េផ្តើមសរេសរពីពក់ក ្ត លទំព័រ។ 
ឧទហរណ៏ៈ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ............................. 
ឬ អភិបលេខត្ត................................. 

ខ. កែន្លងទទួលៈ 
េគចុះ កែន្លងទទួល េនខងេធ្វងចេន្ល ះ ៤េទ៥បនទ ត់ ពីបនទ ត់បញច ប់អតថបទ ។ េគសរេសរ កែន្លង

ទទួល ជតួអក រតូច បុ៉ែន្ត្រតូវគូសបនទ ត់ពីេ្រកម ។ េឈម ះ កែន្លងទទួល ្រតូវសរេសរពីេលើចុះេ្រកម ម
ននុ្រកមពីខពស់មកទប ។ តួអក រេដើមៃនកែន្លងទទួលនីមួយៗ្រតូវសរេសរឲយេសមើគន  ពីេលើមកេ្រកម។ 

ឧទហរណ៏ៈ 
កែន្លងទទួលៈ 
- ................ 
- ................. 
្រតូវេផញើរលិខិតបងគ ប់ករមួយចបប់ៗ ជូន្រគប់ ថ ប័ន អងគភពពក់ព័នធ។ 
គ. ករចុះទិ ្ឋ ករ ៃនអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុៈ 
េនេពលែដល្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ បេងកើតឲយមនអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ្របចំ្រកសួង 

ថ ប័ននីមួយៗលិខិតបងគ ប់ករ ឬលិខិតបញជ េបសកកមម ែដលត្រមូវឲយមនករចំ យថវកិ េ យ
្របេយល ឬេ យផទ ល់្រតូវបនយកេទចុះទិ ្ឋ ករេនអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ ។ ឯរបូមន្តៃនករចុះ
ទិ ្ឋ ករខងេលើេនះ ្រតូវសរេសរេនខងេធ្វង មខ្លឹម រដូចខងេ្រកមៈ 

េលខៈ..................... 
បនចុះទិ ្ឋ ករ េនអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ.......... 
អភិបល្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ 

ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៥៧  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបក                                       

   3 
 
 

លខិិតបងគ ប់ករ 

 
 
 

- េយង្រពះ ជ្រកឹតយេលខ............ចុះៃថងទី.................ស្តីពី.............................................។ ឬ 
- េយងកំណត់េហតុ្របជំុ...........................................................។ ឬ 
- មករចំបច់របស់្រកសួង។ 

បនបេងកើតគណៈកមមករមួយេដើមបី..................................................................................... 
 .....................................................។ 

 សមសភពគណៈកមមករមនដូចខងេ្រកម៖ 
េ ក ក..................... (មុខងរ)  ្របធន 
េ ក ខ......................(មុខងរ) អនុ្របធន 
េ ក គ......................(មុខងរ) សមជិក 
េ ក ឃ.....................(មុខងរ) េលខធិករ 
 
គណៈកមមករ្រតូវរមួ្របជំុេន្រកសួង.................................................................................... 

មករអេញជ ើញរបស់្របធន។ 
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ................ 
- ................. 
- ................. 
- ................. 

 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៥៨  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបក                                       

   3 
 
 
 

លខិិតបងគ ប់ករ 

 
 
 

េយងលិខិត.........................................................................។  
  

 េ ក ក...............................(មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយចូលរមួករ្របជំុស្តីពី....................
ែដល្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........េវ េម៉ង................េន្រកសួង............(បនទប់......)។ 

        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

               ហតថេលខ ្រ និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ្រកសួង................ 
- មីុជន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៥៩  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបក                                       

   3 
 
 

លខិិតបងគ ប់ករ 

 
 
 

េយងលិខិត.........................................................................។  
  

 េ ក ក...............................(មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងជតំ ង្រកសួង......................
កនុងករ្របជំុែដលេ្រគងេធ្វើេនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........េវ េម៉ង................េន្រកសួង............
(បនទប់......) េដើមបីពិភក េលើបញ្ហ .........................។ 

        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ្រកសួង................ 
- មីុជន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.២៦០  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបក                                       

   3 
 
 

លខិិតបងគ ប់ករ 

 
 
 

េយងអនុ្រកឹតយេលខ.................ចុះៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ........ស្តីពីករបេងកើតគណៈកមមករ
.........................................................។  
  

 េ ក ក...............................(មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងជតំ ង្រកសួង......................
កនុងគណៈកមមករ....................................(ភរកិចចរបស់គណៈកមមករ)។ 

        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ្រកសួង................ 
- មីុជន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.២៦១ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបក                                       

   3 
 
 

លខិិតបងគ ប់ករ 

 
 
 

េយង................................................................................................................................. 
 ..................................................។  

  
 េ ក ក...............................(មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយទទួលបែនថមេលើមុខងរបចចុបបនន

នូវមុខងរ.................................ចប់ពីៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........ជំនួសេ ក ខ ែដល.....................
...............................................................(្របប់មូលេហតុជំនួស)។ 

        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ថ ប័ន (ថន ក់េលើ) 
- មីុជន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៦២ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបក                                       

   3 
 
 

លខិិតបងគ ប់ករ 

 
 
 

េយង.............................................................................................................................។  
  

 េ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយទទួលមុខងរជ....................................................
ចប់ពីៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........ជំនួសេ ក ខ ែដល្រតូវ (្របប់ពីមូលេហតុ)។ 

        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ  ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ថ ប័ន (ថន ក់េលើ) 
- អងគភពពក់ព័នធ 
- មីុជន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៦៣  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបក                                       

   3 
 
 

លខិិតបងគ ប់ករ 

 
 
 

េយង.......................................................................................................................... ។  
  

ម្រន្តី ជករែដលមន យនមខងេ្រកម្រតូវបនចត់ឲយេទបេ្រមើករងរេន.......................
...............................ចប់ពីៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........៖ 

- េ ក ក (មុខងរ) 
- េ ក ខ (មុខងរ) 
- េ ក គ (មុខងរ) 
- ..........................        
  
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ថ ប័ន (ថន ក់េលើ) 
- អងគភពពក់ព័នធ 
- មីុជន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៦៤  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបក                                       

   3 
 
 

លខិិតបងគ ប់ករ 

 
 
 

េយង...................................................................................................។  
  

 កនុងកររង់ចំករែតង ំងជ ថ ពរ េ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយបំេពញមុខងរជ
.........................................ជំនួសេ ក.....................................ចប់ពីៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ......... ។ 

        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ថ ប័ន (ថន ក់េលើ) 
- អងគភពពក់ព័នធ 
- មីុជន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៦៥  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបកក                                       

   3 
 
 

លខិិតបញជ េបសកកមម 
 
 
 

េយង...........................................................................................................................។  
  

 េ ក ក (មុខងរ) ្រតូវបនចត់ ំងឲយេទកន់......................................(កែន្លងបំេពញ
េបសកកមម) េនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........េដើមបី..................................(្របប់ភរកិចចៃនេបសកកមម)។ 

កលបរេិចឆទេចញដំេណើ រៈ................................ 
កលបរេិចឆទ្រតឡប់មកវញិៈ............................ 
មេធយបយេធ្វើដំេណើ រៈ.................................... 
េឈម ះអនកេបើកបរ (េបើេធ្វើដំេណើ រេ យរថយន្ត)........................ 
        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
កែន្លងទទួលៈ 
- ....................... 
- .......................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

េលខៈ..................... 
បនចុះទិ ្ឋ ករ េនអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ.......... 
អភិបល្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ 

ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៦៦ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបកក                                       

   3 
 
 

លខិិតបញជ េបសកកមម 
 
 
 

េយង...........................................................................................................................។  
  

 ម្រន្តី ជករែដលមន យនមដូចខងេ្រកម ្រតូវបនចត់ ំងឲយេទកន់..........................
(កែន្លងបំេពញេបសកកមម) េនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........េដើមបី..................................(្របប់ភរកិចច
ៃនេបសកកមម)។ 

េ ក ក (មុខងរ) 
េ ក ខ (មុខងរ) 

  េ ក គ (មុខងរ) 
  .................................. 

កលបរេិចឆទេចញដំេណើ រៈ................................ 
កលបរេិចឆទ្រតឡប់មកវញិៈ............................ 
មេធយបយេធ្វើដំេណើ រៈ.................................... 
េឈម ះអនកេបើកបរ (េបើេធ្វើដំេណើ រេ យរថយន្ត)........................ 
        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
កែន្លងទទួលៈ 
- ....................... 
- .......................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

េលខៈ..................... 
បនចុះទិ ្ឋ ករ េនអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ.......... 
អភិបល្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ 

ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៦៧  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... លបកក                                       

   3 
 
 

លខិិតបញជ េបសកកមម 
 
 
 

- េយងលិខិតេលខ..................................ចុះៃថងទី........................... ។  
- ចំ រឯកភពរបស់................................ចុះៃថងទី............................។ 

  
 ម្រន្តី ជករែដលមន យនមដូចខងេ្រកម ្រតូវបនចត់ ំងឲយេទកន់..........................

(កែន្លងបំេពញេបសកកមម) េនៃថងទី.........ែខ.........ឆន ំ.........េដើមបី............(្របប់ភរកិចចៃនេបសកកមម)។ 
១. េ ក ក (មុខងរ) 
២. េ ក ខ (មុខងរ) 

  ៣. េ ក គ (មុខងរ) 
  .................................. 
         សរបុចំនួនៈ ............នក់ 

កលបរេិចឆទេចញដំេណើ រៈ................................ 
កលបរេិចឆទ្រតឡប់មកវញិៈ............................ 
មេធយបយេធ្វើដំេណើ រៈ.................................... 
េឈម ះអនកេបើកបរ (េបើេធ្វើដំេណើ រេ យរថយន្ត)........................ 
        
       រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................. 

        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
កែន្លងទទួលៈ 
- ....................... 
- .......................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

េលខៈ..................... 
បនចុះទិ ្ឋ ករ េនអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ.......... 
អភិបល្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ 

ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៦៨  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
អងគភព........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... ឧទន                                       

   3 
 
 

លខិិតឧេទទសនម 

េគរពមក 

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

 
 
 

 
សូមឧេទទសនម........................................(េគត្តនម និងនម) យុ........... េភទ...... ជនជតិ.......... 
ឆន ំកំេណើ ត......................... នន្តរសក្តិ.......................................................................... 
អងគភព.......................................................................................................................... 
មនភរកិចច..................................................................................................................... 
 
  ្រស័យេហតុេនះ សូម (ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី) ទទួល គ ល់ និងជួយឧបតថមភ ឲយបន
សេ្រមចភរកិចចល្អ្របេសើរ។ ឬ 
  ្រស័យេហតុេនះ សូម ឯកឧត្តម................ទទួលយកេបកខភពេ ក................... ចូលកនុង
សមជិកគណៈកមមករ មករគួរ។ 
  លិខិតមនតៃម្ល្រតឹមៃថងទី.........................................។ 

        
      (តួនទីអនកេចញលខិិតឧេទទសនម) 

           ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
ចម្លងជូន 
- ....................... 
- .......................... 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៦៩ 



(សញញ ជតិ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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   (សញញ ថ ប័ន) 
្រកសងួ........................           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
េលខៈ................... ឧទន                                       

   3 
 
 

លខិិតឧេទទសនម 

...................ងរសក្តរិបស ់(្របធន ថ ប័ន) 

េគរពជូន ឬជ្រមបមក ឬជ្រមបជូន 

ឯកឧត្តម ឬេ ក........................................ 

 
 
 

- េយង...........................(លិខិតពក់ព័នធ ឬេហតុករណ៏ចំបច់ មួយ)...................។  
 
ម្រន្តីៃន............( ថ ប័ន ឬអងគភព)...................ែដលមនេឈម ះដូចខងេ្រកម្រតូវបនឧេទទសនមឲយ
េទបំេពញភរកិចច ឬចូលរមួ..........................................................................ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទន 
ៃថងទី....................................េន(ទីកែន្លង)..........................។ 
េលខេរៀង  េគត្តនម និងនម  នៈ   អងគភព 
១..............  .........................  ......................... ......................... 
២.............  .........................  ......................... ......................... 
៣..............  .........................  ......................... ......................... 
...................  .........................  ......................... ......................... 
 
  ្រស័យេហតុេនះ សូម ឯកឧត្តម ឬេ ក ឬេ ក្រសី ទទួល គ ល់ និងជួយឧបតថមភដល់

មីុជន ឲយបនសេ្រមចភរកិចចល្អ្របេសើរ។  
  លិខិតមនតៃម្ល្រតឹមៃថងទី.........................................។ 

        
        ្របធន ថ ប័ន 
         ឬជ. ឬតប. ្របធន ថ ប័ន 

                  ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
ចម្លងជូន 
- អងគភពពក់ព័នធ 
- មីុជន 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧០  
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លខិិតេធ្វើដំេណើ រ 

ឬ លខិិតចុះទិ ្ឋ ករេធ្វើដំេណើ រ 

 

 ផ្តល់ជូនៈ េ ក....................................................................... 
 នៈកែន្លងេធ្វើករ ឬតំែណងៈ................................................. 
 បនចត់ឲយេចញេបសកកមមេនៈ............................................. 
 មលិខិតបញជ េបសកកមម ឬលិខិតឧេទទសនមេលខៈ.......................ចុះៃថងទី................................. 
 ចប់ពីៃថងទី......................................ដល់ៃថងទី............................... 
 មេធយបយេធ្វើដំេណើ រៈ...................................................។ 
ចំនួន្របក់េបើកមុន (េបើ្រតូវករ) េលើៈ 
១. េបៀវត .............. 
២. ចំ យេបសកកមម............. 
            ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
        តប. អគគនយករដ្ឋបល និងហរញិញវតថុ 
              ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល 
 

កែន្លងេចញដំេណើ រ  
និងមកដល់ 

ៃថង ែខ ឆន  ំ 
េវ េម៉ង 

មេធយបយ 
េធ្វើដំេណើ រ 

ចមង យ ចំនួនៃថង 
ន ក់េន 

េសចក្តីបញជ ក់របស់អងគភពេន 
េពលេទ និងមកដល់ 

េចញដំេណើ រពី............. 
................................... 
................................... 

ៃថងទី..............    ជធនីភនំេពញ 
ៃថងទី............................. 

តប. អគគនយករដ្ឋបល និងហរញិញវតថុ 
្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល 

 
កែន្លងមកដល់............. 
 
េចញដំេណើ រពី............. 

ៃថងទី.............. 
 
ៃថងទី.............. 

    

កែន្លងមកដល់............. 
 
េចញដំេណើ រពី............. 

ៃថងទី.............. 
 
ៃថងទី.............. 

    

កែន្លងមកដល់............. 
 
េចញដំេណើ រពី............. 

ៃថងទី.............. 
 
ៃថងទី.............. 

    

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧១  



ក. របយករណ៏របស់អនកេទបំេពញេបសកកមម 
 ១. ៃថ្លសំបុ្រតយនជំនិះ 
 សំបុ្រតអនកដំេណើ រៈ.......................................................................េរៀល 
 សំបុ្រតៃថ្លដឹកឥ ៉ន់ៈ......................................................................េរៀល 
 ២. ឧបតថមភេធ្វើដំេណើ រ 
 សរបុចំនួនគីឡូែម៉តបនេធ្វើដំេណើ រៈ 
 មេធយបយេធ្វើដំេណើ រេ យៈ..........................................................េរៀល 
 មេធយបយេធ្វើដំេណើ រេ យៈ..........................................................េរៀល 
 មេធយបយេធ្វើដំេណើ រេ យៈ..........................................................េរៀល 
 ៣. ឧបតថមភ ន ក់េន 
 ចំនួនៃថង ន ក់េនៈ............................................................................េរៀល 
 ចំនួនៃថង ន ក់េនៈ............................................................................េរៀល 
 ៤. ៃថ្លជួលកែន្លងស្រមក 
 ......................................................................................................េរៀល 

ខ. គណេនយយទូទត់ 
 បូកសរបុៈ.......................................................................................េរៀល 
 ដកចំនួន្របក់េបើកមុនៈ..................................................................េរៀល 
 ទឹក្របក់េនសល់្រតូវេបើកឲយៈ.........................................................េរៀល 
 
........ៃថងទី......ែខ......ឆន ំ.........    ........ៃថងទី......ែខ......ឆន ំ......... ........ៃថងទី......ែខ......ឆន ំ......... 
       អនក យករណ៏   គណេនយយករ        ្របធននយក ្ឋ នផគត់ផគង់ និងហរញិញកិចច 
        ហតថេលខ     ហតថេលខ    ពិនិតយសេ្រមច 
            ហតថេលខ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៧២  



៣.២៥ លិខិតេផទរសិទធិ 
ជលិខិតែដល្របធន ថ ប័ន អងគភព េផទរ ឬ្របគល់េទឲយអនក មន ក់េដើមបីចត់ែចងករងរកនុង   

ថ ប័ន អងគភព ្រពមជមួយនឹងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកទទួល ែដលមនែចងកនុងលិខិតេផទរសិទធិ កនុង      
រយៈេពលែដលអនកេផទរអវត្តមន េ យេបសកកមម ឬេ យបញ្ហ េផ ងៗ។ 

ទ្រមង់ៃនលិខិតេផទរសិទធិៈ 
ក. ចំែណកេដើម 
- កបលលិខិតៈ ដូចលិខិតរដ្ឋបល ។ អក រកត់េលខលិខិតេផទរសិទធិ (ផ.ស) 
- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរ លិខិតេផទរសិទធិ េនចំក ្ត ល។ 
ខ. ខ្លឹម រ 
ខ្លឹម រៃនលិខិតេផទរសិទធិគឺសរេសរពីេឈម ះអនកេផទរ តួនទី ករេផទរ ឬ្របគល់សិទធិ (សិទធិែដលេផទរ និង

សិទធិែដលមិន ចេផទរ ឬ្របគល់) េឈម ះអនកទទួលសិទធិេផទរ ឬ្របគល់ តួនទី មូលេហតុែដលនំឲយេផទរ 
ឬ្របគល់ និងរយៈេពលេផទរ (កលបរេិចឆទៃថងអវត្តមន និងៃថងចូលបេ្រមើករងរវញិ)។ 

គំរហូតថេលខៈ ជួលកលេគត្រមូវឲយអនកែដលទទួលសិទធិចុះហតថេលខជគំរេូនេលើលិខិតេផទរសិទធិ ផង
ែដរេនកនុង្របអប់បួន្រជុងមួយ។ 

គ. ចំែណកបញច ប់ 
- ទែន្លង និងកលបរេិចឆទ 
- តួនទី ហតថេលខ េឈម ះអនកេផទរ និង្រ  
- ចម្លងជូន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧៣  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
អងគភព.................        
េលខៈ...................ផស                                       

   3 
 
 

លខិិតេផទរសទិធិ 
 
 
 

ខញុំ...........................(េឈម ះ) ្របធន....................(តួនទី) សូម្របគល់ឬ េផទរសិទធិ ................ 
(សិទធិែដល្របគល់ និងសិទធិែដលមិន្របគល់) ជូនេ ក.............................(េឈម ះ) ជ....................... 
(តួនទីកំពុងបេ្រមើករងរ) កនុងកំឡុងេពលែដលខញុំេទបំេពញេបសកកមមេន........................................
(ទីកែន្លងែដលេទបំេពញេបសកកមម ឬករងរ) ចប់ពីៃថងទី........ែខ.......ឆន ំ.........រហូតដល់ៃថងទី.........
ែខ.............ឆន ំ..........(េបើកលបរេិចឆទ្រតឡប់មកវញិមិន ចកំណត់បនេគសរេសរៈ រហូតដល់េពល
្រតឡប់មកវញិ)។ 

 
           ......... ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
 គំរហូតថេលខ       ្របធន.................... 

        ហតថេលខ និងេឈម ះ             ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 
 
 
 
ចម្លងជូនៈ 
- ....................... 
- .......................... 
- មីុខ្លួន “េដើមបីអនុវត្ត”  
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 

 
 
 
 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧៤  



៣.២៦ សិទធិ្របទន  
េនេពលែដល្របមុខរដ្ឋ ្របមុខរ ្ឋ ភិបល ឬ្របធន ថ ប័ន មួយបន្របគល់សិទធិេពញសមតថភព 

េពលគឺជតំ ងខង មតិេយបល់ ទស នៈ និងករសេ្រមច ្រពមទំងករចុះហតថេលខជូនេទម្រន្តីជន់
ខពស់ ឬវរីៈជន មន ក់ឲយអនុវត្ត ឬបំេពញភរកិចចជំនួសខ្លួនេនះ លិខិតែដលេចញពីដំេណើ រករេនះ េគេ
ថ សិទធិ្របទន ឬសិទធិ្របគល់អំ ចេពញេលញ។ 

 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
        ( ថ ប័ន)        
េលខៈ.................ស្របទ                                       

   3 
 
 

សទិធិ្របទន 

្រកសងួ....................... 

 
 
 

បន្របគល់សិទធិេពញសមតថភព ជូនឯកឧត្តម/េ កជំទវ/េ ក ......................(តួនទី និង
មុខងរ) េដើមបីចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ង/តំ ងករពិភក ជមួយ..............( ថ ប័ន ឬអនក្រតូវ 
ពិភក ជមួយ) ស្តីពី....................(្របធនបទ ឬករងរែដល្រតូវចុះកិចច្រពមេ្រព ង ឬពិភក ) ែដល
នឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី........ែខ......ឆន ំ........./ពីៃថងទី......ែខ.......ឆន ំ.........ដល់ៃថងទី.......ែខ.......ឆន ំ........។ 

 
        ........... ៃថងទី........ែខ..........ឆន ំ........... 
                រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ.................... 

                                                          ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧៥  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
        ( ថ ប័ន)        
េលខៈ.................ស្របទ                                       

   3 
 
 

សទិធិ្របទន 

េឈម ះ, ្រកសងួ....................... 

 
 
 

បន្របគល់សិទធិេពញសមតថភព ជូនឯកឧត្តម/េ កជំទវ/េ ក ......................(តួនទី និង
មុខងរ).............. េដើមបីចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងជមួយអងគករពិភពេ ក កនុងម សននិបត
េលើកទី.......ៃនអងគករ............ពិភពេ ក្របចំតំបន់........... ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី........ែខ......
ឆន ំ.........េនទី............នេពលខងមុខ។ 

 
       ............ ៃថងទី........ែខ..........ឆន ំ........... 
                  (មុខងរ និង នៈរបស់អនក្របគល់សិទធិ) 

                                                         ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
៣.២៧ កិចចសនយ 
ជឆនទះ្រពមេ្រព ងរ ងបុគគលពីរនក់ ឬេ្រចើននក់កនុងករបេងកើត ែកែ្រប រលំត់នូវកតព្វកិចចមួយ ឬេ្រចើន

ែដលទក់ទងនឹងខ្លួន ។ មយ៉ងេទៀត ជករ្រពមេ្រព ងមួយែដលចបប់ទទួល គ ល់ និងត្រមូវឲយ្របតិបត្តិ ម
កិចចសនយនឹងជួយត្រមង់ទិសដល់សកមមភព ជីវកមម រ ្ឋ ភិបល និងឯកជនទំង យ។ 

កិចចសនយ្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៏អក រ ។ បុ៉ែន្តចំេពះកិចចករែដលពំុសូវមន រៈសំខន់ ករសនយ 
្រតូវេធ្វើេឡើងេ យមត់ទេទក៏បន។ 

កិចចសនយមនេ្រចើន្របេភទដូចជកិចចសនយសុពល កិចចសនយទុកជេមឃៈបន កិចចសនយេមឃៈ
ច់ខត កិចចសនយឧបេ ភគី (Bilateral Contract) កិចចសនយឯកេ ភគី (Unilateral Contract) ។ល។ ករ

សិក របស់េយើងមិនសីុជេ្រមអំពីខ្លឹម រែវងឆង យេទ បុ៉ែន្តេយើង្រគន់ែតយល់ដឹងអំពីរេបៀបសរេសរឲយបន
្រតឹម្រតូវ មែបបបទមួយ ែដលយកជផ្លូវករបនែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ជងេនះេទេទៀត កិចចសនយផ្លូវករគឺជកិចច 
សនយែដលមនេបះ្រ  រឯីកិចចសនយ មញញគឺជកិចចសនយែដលពំុមនេបះ្រ ។ 

េហតុផលកនុងករសរេសរកិចចសនយជទូេទមនបីយ៉ងគឺៈ 
- បងខំឲយភគីេផ្ត តេទេលើបញ្ហ ែដលមនកនុងដំេណើ រពណិជជកមម ជីវកមម 
- ែចងអំពីករ្រពមេ្រព ងរបស់ប ្ត ភគីននពីបញ្ហ េផ ងៗ េដើមបីេជៀស ងទំនស់នេពលអនគត 
- ្របសិនេបើមនជេម្ល ះគឺតុ ករ ឬ ជញ ក ្ត ល ចកំណត់បនយ៉ង្របេសើរថេតើ ្រតូវសេ្រមច

ដូចេម្តចកនុងកលៈេទសៈេនះ។ 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧៦  



I. ករេរៀបចំេធ្វើកិចចសនយៈ 
កិចចសនយែដលមនអងគកររដ្ឋបលចូលរមួជភគីមួយែដរេនះ ្រតូវេរៀបចំេធ្វើឲយបន្រតឹម្រតូវ។ េសចក្តី

្រពងៃនកិចចសនយ ្រតូវ ក់ជូនថន ក់ដឹកនំមនសមតថកិចចពិនិតយឲយបនចបស់ ស់ ។ កិចចសនយខ្លះេ្រកយពី
ចុះហតថេលខរចួេហើយ េគ្រតូវបញជូ នេទម្រន្តីថន ក់េលើបញជ ក់យល់្រពមែថមេទៀត។ 

១. ករេធ្វើេសចក្តី្រពងៈ 
ករយិល័យជំនញ ជអនកេរៀបចំេធ្វើេសចក្តី្រពងៃនកិចចសនយ ។ អនកែតងេសចក្តី្រតូវមនឯក រពក់

ព័នធនឹងកិចចករ ្រពមទំង្រតូវមនករែណនំចបស់ ស់ពីថន ក់េលើ ។ ជួនកលេគ ចរកគំរៃូនកិចចសនយពី  
មុនៗ មកេធ្វើជមូល ្ឋ ន ។ អនកែតងេសចក្តី្រតូវ្រ វ្រជវបទបបញញត្តិននរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
ែដលពក់ព័នធនឹងករចំ យថវកិ។ 

េសចក្តី្រពងៃនកិចចសនយ ្រតូវ ក់ជូន ជញ ធរថន ក់េលើពិនិតយ និងយល់្រពម។ 
២. ករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុញញ តជមុនៈ 
ចំេពះកិចចសនយែដលពក់ព័នធនឹងករចំ យថវកិរដ្ឋ កិចចសនយេនះ្រតូវមនករអនុញញ តជមុនពី 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ។ រឯីកិចចសនយែដលពក់ព័នធនឹងករជួលបុគគលិក្រតូវមនករអនុញញ តជមុន 
ពីរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ ។ 

បុ៉ែន្តកនុងករណីទំងពីរខងេលើ ទំងករចំ យថវកិរដ្ឋ ទំងករជួលបុគគលិក្រតូវអនុវត្តឲយបន្រតឹម
្រតូវ មេគលករណ៏របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងបទបបញញត្តិរបស់រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ និង 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ។ 

II. ទ្រមង់ៃនកិចចសនយ 
ក. ចំែណកេដើម 
រមួមនៈ កបលលិខិត និងចំណងេជើង។ 
- កបលលិខិតៈ រមួមនេឈម ះ្របេទស បវចន និង្របភព។ 
- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរេនចំក ្ត ល។ 
ឧទហរណ៏ៈ 

កិចចសនយ 
ស្តពីី 

............................................... 
 េគសរេសរេឈម ះភគី ែដលពក់ព័នធនឹងកិចចសនយ េនកនុងចំែណកេដើមែដរ  េ យេគ្រតូវសរេសរ 
មុខងរអនកទទួលខុស្រតូវកនុង្រកសួង ថ ប័ន អងគភព គឺេគមិនសរេសរេឈម ះបុគគលេទ ។ រឯីភគីមខ ងេទៀត
ែដល្រតូវចុះកិចចសនយជមួយេនះ េគ្រតូវ្របប់េឈម ះ មុខងរ កនុងសងគម្រពមទំង ស័យ ្ឋ ន។ 
 ឧទហរណ៏ៈ 

អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ ន............. 
និង 

េ ក ក ៃន្រកុមហ៊ុន..............................( សយ័ ្ឋ ន) 
 បន្រពមេ្រព ងគន ដូចខងេ្រកមៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧៧  



ខ. ខ្លឹម រ ឬអតថបទ 
េរៀប ប់ែតខ្លឹម រែដលភគីទំងពីរបនឯកភពគន ថនឹងេធ្វើអ្វីមួយេនេពលអនគត លកខខណ្ឌ ៃនកិចច

សនយ រយៈេពល ៃថ្ល និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ភគីមន ក់ៗ។ល។ 
វគគនីមួយៗៃនកិចចសនយ្រតូវបនេ្របើជ (ម្រ  ្របករ ជេលខ ឬ ក់ជអក រក៏បន)។ 
មុននឹងបញច ប់កិចចសនយេគេ្រចើនសរេសរថ “ភគីទំងពីរសុទធែតបន ន និងយល់នូវលកខខណ្ឌ

នីមួយៗ ែដលបនចុះេឈម ះ និងហតថេលខេនចំេពះមុខ ក ី.....។” ឬ “ កិចចសនយេនះ្រតូវបនេធ្វើជ.....
ចបប់ ចបប់នីមួយៗមនខ្លឹម រ និង្របសិទធភពេសមើគន  ” ។ 

គ. របូមន្តបញច ប់ៈ 
ជភរកិចចរបស់ភគីទំងពីរចុះហតថេលខ ឬផ្តិតេមៃដ ។ ក ីមនពីរភគីែដរ េហើយមិនែមនជ ច់

ញតិជិតសនិទ ឬបី្ត្របពនធរបស់ភគីមខ ងៗេទ គឺជបុគគលែដលេគទុកចិត្ត។ 
 ក. ទីែន្លង និងកលបរេិចឆទៈ 
 េគចុះកលបរេិចឆទៃនកិចចសនយេនៃថងែដលភគីចុងេ្រកយេគចុះហតថេលខ។ េគសរេសរកលបរេិចឆទ 
ៃនកិចចសនយេនខងេ្រកមអតថបទៃនកិចចសនយ។ 
 ខ. ករចុះទិ ្ឋ កររបស់អងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុៈ 
 ្របសិនេបើ្រតូវចុះទិ ្ឋ ករេនអងគភព្រតួតពិនិតយហិរញញវតថុ េគសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 
បនចុះទិ ្ឋ ករេនអងគភព្រតួតពិនិតយ 
ហិរញញវតថុេលខៈ............................... 
ជធនីភនំេពញ ៃថងទី...................... 
្របធនអងគភព្រតួតពិនិតយហរិញញវតថុ 
 គ. ករចុះហតថេលខៈ 
 ករបញជ ក់ពក់ព័នធនឹងអនកចុះហតថេលខ ្រតូវបនសរេសរេនខងេ្រកមកលបរេិចឆទ៧ចេន្ល ះបនទ ត់។ 
 េគសរេសរមុខងរតំ ង ៃន ថ ប័ន អងគភព ។ ចំែណកឯភគីមខ ងេទៀត េគ្រតូវសរេសរមុខងរែដល 
ពក់ព័នធនឹងខ្លឹម រៃនកិចចសនយ។ 
 ឧទហរណ៏ៈ 
 អនកផគត់ផគង់ សហ្រគិន អនកដឹកជញជូ ន ។ល។ េឈម ះអនកចុះហតថេលខ្រតូវសរេសរខងេ្រកមហតថេលខ 
 ឃ. របូមន្ត ៃនករយល់្រពមៈ 
 េបើ្រតូវបញជូ នកិចចសនយេទ ជញ ធរថន ក់េលើេដើមបីចុះហតថេលខយល់្រពមេទៀតេគ្រតូវសរេសររបូមន្តដូច 
ខងេ្រកមៈ 

បនេឃើញ និងយល់្រពម 
ជធនីភនំេពញ  ៃថងទី.........ែខ...........ឆន ំ............ 

រដ្ឋម្រន្ត.ី.................. 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧៨  
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3 
្រកសងួ.....................        
អគគនយក ្ឋ ន....................                                       

   3 
 
 

កិចចសនយ 

ស្តពីី 
................................................ 

3 
អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ ន....................... 

និង 

េ ក ក ្រកុមហ៊ុន............................... សយ័ ្ឋ ន 

ផទះេលខ............................. 

 
 
 

 បន្រពមេ្រព ងគន ដូចខងេ្រកមៈ 
 ្របករ ១ : ............................................................................. 
 ្របករ ២ : ............................................................................. 
 ្របករ ៣ : ............................................................................. 
        
       ជធនីភនំេពញ.............ៃថងទី......ែខ.......ឆន ំ.......... 
បនចុះទិ ្ឋ ករេនអងគភព្រតួតពិនិតយ 
ហិរញញវតថុេលខៈ............................... 
្របធនអងគភព្រតួតពិនិតយហរិញញវតថុ 
 
 
    
   អនកផគត់ផគង់      អគគនយក 
 
 

េលខៈ......................................... 
បនេឃើញ និងយល់្រពម 

ជធនីភនំេពញ  ៃថងទី.........ែខ...........ឆន ំ............ 
រដ្ឋម្រន្ត.ី.................. 

  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៧៩  
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3 
 
 

កិចច្រពមេ្រពៀងលក់ទំនញិ.................... 
 
 

កិចច្រពមេ្រព ងេនះេធ្វើេឡើងេនៃថងទី........ែខ..........ឆន ំ.............. 
 

 េ ក .............. ស័យ ្ឋ នេលខ............ផ្លូវ/វថីិេលខ........សងក ត់.........ខណ្ឌ ......... ជធនី.........
ែដល ចប់ពីេនះតេទេ ថ អនកលក់។ 

និង 
 េ ក .............. ស័យ ្ឋ នេលខ............ផ្លូវ/វថីិេលខ........សងក ត់.........ខណ្ឌ ......... ជធនី.........
ែដល ចប់ពីេនះតេទេ ថអនកទិញ។ 
 ១. អនកលក់្រតូវលក់ េផទរ និង្របគល់ជូនដល់អនកទិញេន ឬមុនៃថងទី.....ែខ......ឆន ំ....នូវទំនិញដូចត
េទៈ េសៀវេភចំនួន........................(.......)កបល ែដលមនចំណងេជើងថ .............................និពនធេ យ
េ ក.....................។ 
 ២. អនកទិញ្រតូវយល់្រពមចំេពះទំនិញ និងេចញ្របក់ចំនួន..............េរៀល (.............)ឲយៃថ្លទំនិញ។ 
 ៣. អនកទិញ្រតូវេចញ្របក់សង់ៃថ្លទំនិញេនេពល និងេនកែន្លងែដលអនកទិញទទួលទំនិញ។ 
 ៤. ទំនិញ្រតូវបនគិតថ ទទួលេ យអនកទិញកល ទំនិញទំងេនះ ្រតូវបន្របគល់ជូនដល់អនក
ទិញេនទីកែន្លង.......ផ្លូវ/វថីិេលខ........សងក ត់.........ខណ្ឌ ......... ជធនី.........។ 
 ៥. ករ្របថុយ្របថនចំេពះករខូចខតដល់ទំនិញែដលប ្ត លមកពីេ្រគះថន ក់ មួយេ យមិន
គិតពីមូលេហតុេទ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យអនកលក់លគឹក ទំនិញេនះ្រតូវបនទទួលយកេ យអនកទិញ។ 
 ៦. អនកលក់ធនថ ទំនិញនឹងរចួចកពីករទមទរ ឬឯកសិទធិេផ ងៗ ឬបនទុកននេនេពលេនះ និង 
េនេពល្របគល់ទំនិញ។ 
 ៧. មយ៉ងេទៀតអនកលក់ធនថ េនេពលែដលចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងេនះ អនកទិញមិនដឹង 
ឬក៏មិនមនេហតុផលអ្វីនឹងដឹងអំពីអតថិភពៃនកមមសិទធិសំខន់ ឬករទមទរអំពីសិទធិកមមសិទធិ ែដល្របទូស្ត
យេទនឹងសិទធិរបស់អនកលក់េទេលើទំនិញ។ 

 ៨. អនកទិញ្រតូវមនសិទធិ្រតួតពិនិតយេមើលទំនិញ េនេពលែដលទំនិញមកដល់ េហើយកនុងរយៈេពល 
១០ៃថងៃន ជីវកមមេ្រកយពីករ្របគល់ជូនទំនិញ អនកទិញ្រតូវជូនដំណឹងដល់អនកលក់ស្តីពីករទមទរ ចំេពះ
ករខ្វះខត មួយស្តីពី ថ នភពគុណភព ឬក្រមិតរបស់ទំនិញ េហើយអនកទិញ្រតូវបញជ ក់ឲយបនចបស់

ស់ពីមូល ្ឋ នៃនករទមទររបស់អនកទិញឲយបនលំអិត ។ ករខកខនរបស់ទិញកនុងករបំេពញ ម
លកខខណ្ឌ េនះ្រតូវបេងកើតបនជករទទួលយល់្រពមយកទំនិញ េ យមិន ចបដិេសធបនេ យអនកទិញ។ 
 ជសកខីភពៃនេរឿេនះ ប ្ត ភគីបន្របតិបត្តិ មកិចច្រពមេ្រព ងេនះេន.................េនៃថងទី.........
ែខ......ឆន ំ.............។ 
        ហតថេលខ...............                   ហតថេលខ............... 
 េឈម ះ អនកទិញ         េឈម ះ អនកលក់ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨០  
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3 
 
 

កិចចសនយ ងសង់ 
 
 

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

 កិចចសនយេនះេធ្វើេឡើងរ ងេ ក............. យុ.......ឆន ំ ែដលរស់េនផទះេលខ.......ផ្លូវ........សងក ត់..... 
ខណ្ឌ ........ ជធនី.......ែដលចប់ពីេនះតេទេ ថ និេយជក។ 
 និង្រកុមហុ៊ន........... ែដលមនករយិល័យេនផទះេលខ.......ផ្លូវ........សងក ត់..... ខណ្ឌ ........ ជធនី
.......ែដលចប់ពីេនះតេទេ ថ អនកេម៉ករ។ 
ភគីទំងពីរៃនកិចចសនយ្រពមេ្រព ងគន មលកខខណ្ឌ ដូចតេទៈ 
 ១. និេយជកយល់្រពមជួល េហើយអនកេម៉ករយល់្រពមឲយេគជួល េដើមបី ងសង់អគរមួយែដល 
មនចំនួន..........ជន់ េនេលើដីរបស់និេយជកប្លង់ដីេលខ.................េលខ្រកសួងសុរេិយដី.........សងក ត់..... 
ខណ្ឌ ..........េខត្ត...........និងេដើមបី ងសង់អគរែបបេនះេយងេទ មប្លង់ និងករបញជ ក់ែដលភជ ប់មក
ជមួយកិចចសនយេនះជគំនូស ងទី.........និងទី.......ែដលនឹងចត់ថជែផនកមួយៃនកិចចសនយេនះ។ 
 ២. អនកេម៉ករយល់្រពមបញច ប់ករ ងសង់េយង មខែចងទី ១ កនុងរយៈេពល............ៃថងចប់ពីៃថង 
ចុះហតថេលខៃនកិចចសនយេនះ។ 
 កនុងករណីមនករពនយេពលកនុងករ ងសង់ ែដលប ្ត លមកពីេ្រគះធមមជតិ ឬេ យមិនែមន
ជកំហុសរបស់អនកេម៉ករេទេនះ រយៈេពលែដល្រពមេ្រព ងគន េនវគគខងេលើនឹង្រតូវពនយេដើមបីបំេពញ
ចំនួនេពលែដលខតបង់។ 
 ៣. ចំេពះកិចចករែដលបនបញជ ក់េនកនុងខែចងទី១ និេយជកយល់្រពមេចញសង ភករេទឲយ 
អនកេម៉ករែដលមនទឹក្របក់ចំនួន..............(.........េរៀល) ែដល្រតូវេចញសងជែផនកៗ មសមម្រតេទ
នឹងករងរែដលបនបញច ប់សម្រសបេទនឹងគេ្រមងេពលេចញសងដូចតេទៈ 
 េលើកទី១ សងបេណ្តើ រៗចំនួន....................េរៀល (.....................េរៀល) 
  េ្រកយពីបនបញច ប់........................................................ 
 េលើកទី២ សងបេណ្តើ រៗចំនួន....................េរៀល (.....................េរៀល) 
  េ្រកយពីបនបញច ប់........................................................ 
 េលើកទី៣ សងបេណ្តើ រៗចំនួន....................េរៀល (.....................េរៀល) 
  េ្រកយពីបនបញច ប់........................................................ 
 កនុងេហតុករណ៏ែដលនិេយជកខកខនមិនបនេចញ្របក់សងបេណ្តើ រៗ មួយ ដូចែដលបន
ត្រមូវអនកេម៉ករមនសិទធិនឹងបញច ប់កិចចសនយេនះភ្ល មៗ េហើយកន់កប់កមមសិទធិៃនអគរេ យមិនបច់បែង្វរ 
ជូនវញិនូវ ភករែដលបនេចញសងរួច ។ េយងេទ មខែចងេនះ និេយជក្រតូវទូទត់ជូនអនកេម៉ករនូវ
ករខូចខត មួយ ែដលប ្ត លមកពីករមិនេចញសង្របក់េនះ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨១  



 ៤. ល់សមភ រៈ បរកិខ រ និងឧប ធន (េ្រគ ងបនទ ប់បន ំ) ទំងអស់ែដលចំបច់ស្រមប់ករ ង
សង់នឹង្រតូវនំមកឲយេ យ........េ យសម្រសបេទ មបរមិណ និងគុណភពែដលបនេរៀប ប់េនកនុង
គេ្រមងប្លង់ និងករបញជ ក់ែដលជូនភជ ប់មកជមួយកិចចសនយេនះជគំនូស ងទី.......និងទី........។ 
 ៥.្របសិនេបើនិេយជកចង់េធ្វើករែតេទេលើគេ្រមង ងសង់េ យចំ យផទ ល់ខ្លួនេនះនិេយជក
្រតូវជូនដំណឹងេទអនកេម៉ករជ យលកខណ៏អក រ ។ អនកេម៉កររក សិទធិទទួល ឬបដិេសធសំេណើ  សំុែក
គេ្រមងប្លង់ែបបេនះ បនទ ប់ពីខ្លួនបនគិតអំពីករចំបច់ និងករខូចខតែដល ចេកើតមនេឡើងពីករ ែក
គេ្រមងប្លង់ែបបេនះ។ 
 ៦. អនកេម៉ករយល់្រពមអនុញញ តឲយនិេយជក ឬភន ក់ងររបស់ខ្លួនេដើមបី្រតួតពិនិតយករ ្ឋ ន ងសង់ 
យ៉ង ក៏េ យនិេយជកយល់្រពមថមិនឃឃំង ឬរខំនដល់ករងរកនុងវធីិ មួយេឡើយ។ 
 ៧. េបើអនកេម៉ករយល់េឃើញថ មិន ច ងសង់ េហើយេនកនុងរយៈេពលែដលបនបញជ ក់េនកនុង 
ខែចងទី ២ េទេនះអនកេម៉ករេ យមនករអនុញញ តជ យលកខណ៏អក រពីនិេយជក ចេធ្វើកិចចសនយ
បន្តេទេលើែផនក មួយៃនកិចចករឲយេទអនកេម៉ករបន្តមន ក់េទៀត។ 
 ៨. និេយជក្រតូវ្រតួតពិនិតយេមើល និងទទួលយកសំណងែដលសង់ចប់សព្វ្រគប់កនុងរយៈេពល៧ៃថង 
ចប់ពីៃថងទទួលករជូនដំណឹងជ យលកខណ៏អក រពីអនកេម៉ករ ។ េបើសិនជនិេយជកមិន ចេធ្វើដូចេនះ
បនេនកនុងរយៈេពលែបបេនះេនះនឹងចត់ទុកថនិេយជកបន្រតួតពិនិតយេមើល និងបនទទួលយកអគរ។ 
 ៩. អនកេម៉ករ្រតូវទទួលខុស្រតូវនូវ ល់ករខូចខត ែដលេកើតេឡើងេ យ រកំហុសេនកនុងកិចចករ 

ងសង់របស់ខ្លួនេនកនុងរយៈេពល......ៃថង ចប់ពីកលបរេិចឆទែដលនិេយជកទទួលយក ឬចត់ថបន
ទទួលយកអគរែដលបនេរៀប ប់េនកនុងខែចងទី៨។ 
 ១០. កនុងករណីែដលអនកេម៉ករមិនបន្របគល់កិចចករ ងសង់ទំង្រសុង េហើយេ យមិនែមនជ 
កំហុសរបស់និេយជកេទេនះ អនកេម៉ករយល់្រពមឲយនិេយជកពិន័យជទឹក្របក់ចំនួន...........(........េរៀល) 
កនុងមួយៃថង រហូតដល់ករងរ ងសង់ទំងមូល្រតូវបនទទួលយក។ 
 កិចចសនយេនះេធ្វើេឡើងជពីរចបប់ ។ ចបប់នីមួយៗមនលកខខណ្ឌ  និងឥទធិពលេសមើគន ។ ភគីទំងពីរៃន
កិចចសនយេនះបន ន និងយល់ ច់េរឿងទំង្រសុងៃនកិចចសនយែដលបនចុះហតថេលខ និងេឈម ះ េនពី
ខងេ្រកមេនចំេពះវត្តមន ក ី។ 
ហតថេលខ.............................អនកេម៉ករ    ហតថេលខ.................និេយជក 
 (..................................)      (..........................) 
ហតថេលខ............................. ក ី     ហតថេលខ................. ក ី 
 (..................................)      (..........................) 
 េដើមបីេជៀស ងករភន់្រចឡំ ឬេភ្លចភ្ល ំងែដល ចនឹងេកើតេឡើងេ យយថេហតុ េគបនរមួបញចូ ល 
ផងែដរេនករណីគន្លឹះដូចតេទៈ 
 ១. កលបរេិចឆទៃនកិចច្រពមេ្រព ង 
 ២. េឈម ះ និង ស័យ ្ឋ នៃនប ្ត ភគី 
 ៣.កិចច្រពមេ្រព ងរបស់ភគីទំងពីរ 
 ៤. សំេណើ  និងករទទួល ឬបញជ នំឲយមនករយល់្រពមកិចចសនយ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨២  



 ៥. ករពិពណ៌នអំពីរបស់របរ ឬចលនវតថុ 
 ៦. គិតគូរអំពីបរមិណ 
 ៧. តៃម្ល និងលកខខណ្ឌ  
 ៨. ករេចញ្របក់សង 
 ៩. ករ្របគល់វតថុជូន 
 ១០. ករ្រតួតពិនិតយ និងករយល់្រពមទទួលរបស់ 
 ១១. ករធន 
 ១២.ដំេ ះ្រ យចំេពះកររេំ ភកិចចសនយ 
 ១៣. ករបដិេសធេចលចំេពះកររេំ ភបំពនគំ មកំែហងេលើកិចចសនយ 
 ១៤. ករេ ះ្រ យចំេពះករណីមិនបនអនុវត្តកិចចសនយ 
 ១៥. ករេ ះ្រ យ ករែកែ្រប និងកររ ំ យកិចចសនយ 
 ១៦.ករេផទរកិចចសនយ និងេផទរភរកិចច 
 ១៧. អនកែដល្រតូវជប់ភរកិចចបង់ពនធ (អនកលក់ ឬអនកទិញ)។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨៣ 



(គំរកិូចចសនយែដលមន ជញ ធរមនសមតថកិចចចូលរមួ) 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 

កិចចសនយ 

ស្តពីី 
ករទទួល ឬករ្របគល ់

 
         

រ ងភគីអនកចុះហតថេលខ ខងេ្រកម 
េ ក..........មុខរបរ..........ទីលំេន...........មួយែផនក ឬភគី (ក) 
និងេ ក..........មុខរបរ..........ទីលំេន...........មួយែផនកេទៀត ឬភគី (ខ) 
បនឯកភពយល់្រពម េគរពអនុវត្តនូវកិចច្រពមេ្រព ងដូចខងេ្រកម៖ 
េ ក..............(អនកលក់) បនេផទរ និង្របគល់ (វតថុ) ឲយេ ក............(អនកទិញ) ែដលបនទទួលយល់ 

្រពមេធ្វើជមច ស់កមមសិទធិពិត្របកដ ចប់ពីៃថងទី........ែខ........ឆន ំ ........េនះតេទេនេលើ (វតថុ) ែដលបនចុះកិចច
សនយរចួេហើយៈ 
្របករ១ : អតិថិជន.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
្របករ២ : ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
្របករ៣: .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 កិចចសនយេនះចូលជធរមនចប់ពីៃថងចុះហតថេលខ ឬ ន មេមៃដរបស់ភគីទំងសងខង។ 
 កិចចសនយេនះបនេធ្វើចំនួន ..........ចបប់ មនតៃម្លេសមើគន  េដើមបីចុះបញជ ីករ និងតមកល់ទុកេន.............
(អងគភពែដលជ ជញ ធរមនសមតថកិចច)។ 
 

       េធ្វើេន................ៃថងទី........ែខ..........ឆន ំ.............. 
 បនេឃើញ និងយល់្រពមថ្រតឹម្រតូវ               បនេឃើញ និងយល់្រពមថ្រតឹម្រតូវ 
      ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ និងេឈម ះអនកលក់         ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ និងេឈម ះអនកទិញ 

 
បនេឃើញ និងដឹងឮ 

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

មុខងររបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចច 
ហតថេលខ និងេឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨៤  



(គំរកិូចចសនយែដលគម នសមតថកិចចចូលរមួ ឬកិចចសនយរ ងឯកជន) 
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កិចចសនយ 

ស្តពីី 
.............................................. 

(ឧទហរណ៏ៈ ករជួសជលុបនទប់ទឹក និងផទះបយ) 

 
 

ខញុំ ឬនងខញុំេឈម ះ.....................េភទ..........ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត..............ទីកែន្លងកំេណើ ត...................បី្ត ឬ
្របពនធេឈម ះ................................មន ស័យ ្ឋ នបចចុបបននផទះេលខ............ផ្លូវេលខ..........្រកុម.......សងក ត់
...........ខណ្ឌ .............. ជធនីភនំេពញ ។ 

បនេម៉ករជួសជុល..................សថិតេនផទះេលខ............ផ្លូវេលខ..........្រកុម.......សងក ត់...........ខណ្ឌ
.............. ជធនីភនំេពញ ែដលជកមមសិទធិរបស់េ ក..........(មុខងរ និងទីកែន្លងេធ្វើករ) គិតជតៃម្លពលកមម
សរបុ...................េរៀល ។ រឯីសមភ រៈសំណង់ស្រមប់ជួសជុលគឺភគីមច ស់ផទះជអនកទទួល ៉ ប់រងទំងអស់។ 

ភគីទំងពីរបនឯកភពេគរព មខសនយដូចតេទ៖ 
្របករ១ : ភគី ក (មច ស់ផទះ)្រតូវ.............បំេពញលកខខណ្ឌ ៃនករេបើក្របក់ឈនួលពលកមមឲយេទភគី ខ (ជង
ជួសជុល).......................គិត មភគរយៃនករសេ្រមចករងរ...................................................................
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................រហូតដល់ករបេង្ហើយជ ថ ពរ។ 
្របករ២ : ភគី ខ (ជងជួសជុល) ្រតូវ...............បំេពញលកខខណ្ឌ កនុងករេបើក្របក់ឈនួលពលកមម មករ
ឯកភពរ ងមច ស់ផទះ និងជងេ យយកកិចចករែដលបនសេ្រមចជភគរយមកេធ្វើជបែង្អក។ 
 ករណីយឺត ឬេធ្វើមិនទន់េពលេវ កំណត់ ភគីខ ្រតូវទូទត់ឲយ ភគី ក ជ................. មលកខខណ្ឌ
្រសុះ្រសួលគន ....................ែចងកនុង្របករេនះ។ 
 

       េធ្វើេន................ៃថងទី........ែខ..........ឆន ំ.............. 
   
  បនេឃើញ និងឯកភព                 បនេឃើញ និងឯកភព 
  មកិចចសនយខងេលើ                                             មកិចចសនយខងេលើ  
             ភគី ខ                                                        ភគី ក 
                     ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ                                             ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ  
                                 េឈម ះ       េឈម ះ 

 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨៥ 



៣.២៨ ពកយបណ្តឹ ង 
ជ រលិខិតែដលបុគគលមន ក់ប្តឹងេទតុ កររដ្ឋបល េដើមបីឲយេ ះ្រ យទំនស់រ ងរបូេគ ជមួយ

នឹងអងគកររដ្ឋបល។ 
ទ្រមង់ៃនពកយបណ្តឹ ង 
១. ចំែណកេដើមៈ 
- ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ 
- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរចំក ្ត ល និងគូសបនទ ត់ពីេ្រកម 
- អនកប្តឹងៈ េបើសិនជម្រន្តី ជករ ្រតូវបញជ ក់ពីមុខងរ នៈ េបើសិនជបុគគលឯកជន ជអនកប្តឹង េគ

្រតូវ្របប់អំពី ស័យ ្ឋ នពិត្របកដ។ 
- អនកទទួលៈ េគសរេសរដូចខងេ្រកមៈ 

េ ក្របធន ដំបូង ជធនីភនេំពញ 
ឬេ ក្របធន ដំបូងេខត្ត............. 

 េនចេន្ល ះ រ ងអនកប្តឹង និងអនកទទួលេគសរេសររបូមន្ត សូមេគរពជូន។ 
- កមមវតថុ េយង និងលិខិតភជ ប់ 
២. អតថបទៈ 
ក. េសចក្តីេផ្តើមៈ  
កនុងេសចក្តីេផ្តើមៃនអតថបទបណ្តឹ ង េគ្រតូវបញជ ក់ឲយេគ គ ល់ពីអនកប្តឹង និងបញ្ហ ែដល្រតូវប្តឹង ។ េគ   

សរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 
ខញុំបទេឈម ះ...............េធ្វើករេន..................... នៈ...............សូមប្តឹងត ៉ចំេពះេសចក្តីសេ្រមចេលខ

.........ចុះៃថងទី..........ស្តីពី...........កនុងេសចក្តីសេ្រមចេនះ ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី........(សរេសរខ្លឹម រែដល្រតូវត ៉) 
ខ. តួេសចក្តី 
កនុងតួេសចក្តីៃនអតថបទ្រតូវមនខ្លឹម រ៣សំខន់គឺ 
- េរៀប ប់អំពីេហតុករណ៏ 
- ទទប្ហីករណ៏របស់មច ស់បណ្តឹ ង 
- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន  
៣. របូមន្តបញច ប់ៈ 
ករចុះហតថេលខៈ អនកប្តឹង្រតូវចុះហតថេលខ ឬផ្តិតេមៃដ។ 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨៦ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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       េធ្វើេន................ៃថងទី........ែខ..........ឆន ំ.............. 
 

ពកយបណ្តឹ ង 
 
 ខញុំបទេឈម ះ............................្របធនករយិល័យ...................នយក ្ឋ ន.........................្រកសួង
...............................................។ 

សមូេគរពជូន 

េ ក្របធន ដំបូង ជធនីភនេំពញ 

 

កមមវតថុ : ................................................................................................... 

េយង  : ...................................................................................................... 

លខិិតភជ ប់ : ....................................................................................... 
  ខញុំបទេឈម ះ............................្របធនករយិល័យ...................នយក ្ឋ ន.......................
្រកសួង........................ ស័យ ្ឋ នបចចុបបននផទះេលខ....................... សូមេ ក្របធន ដំបូង ជធនី
ភនំេពញ េម ្ត ពិនិតយេសចក្តីសេ្រមចេលខ...........................ចុះៃថងទី........................េ យកនុងេសចក្តីសេ្រមច
េនះឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី............................បន...........................................។ 
  ្រស័យេហតុេនះ ខញុំបទសូម............................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................។ 

       
       (ហតថេលខ ឬ ន មេមៃដ) 

       េឈម ះ 
 

៣.២៩ ្រក សតូច 
េគេ្របើ្រក សតូច (Papillon) េដើមបីអមឯក រ ឬសំណំុេរឿងែដល្រតូវបញជូ នេទថន ក់េលើ ។ អងគភព

ែដល្រតូវេ្របើ្រក សតូចេនះ គឺខុទទកល័យ ឬេលខធិករផទ ល់របស់ថន ក់ដឹកនំ។ នយកឬនយខុទទកល័យ 
មិន្រតូវសរេសរេយបល់េលើសំណំុេរឿង ឬឯក រែដលអងគភពជំនញបញជូ នមកថន ក់ដឹកនំេទ ។ ដូេចនះេគ
្រតូវេ្របើ្រក សតូចេនះ ស្រមប់សរេសរបង្ហ ញេរឿងជូនថន ក់ដឹកនំ ។ េគខទ ស់្រក សតូចេលើសំណំុេរឿង ឬ
ឯក ររបស់អងគភពជំនញ។ 

 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨៧  



គំរ្ូរក សតូច 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ករែណនំអំពីករបំេពញខ្លឹម រៃន្រក សតូចៈ 
១. កមមវតថុៈ េគសរេសរកមមវតថុឲយបនខ្លី ចបស់ ស់ ងយយល់។ 
ឧទហរណ៏ៈ  េបើសំណំុឯក រេសនើសំុេគលករណ៏ េដើមបីចុះ្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងមួយ កនុងកមមវតថុៃន

្រក សតូច ្រតូវសរេសរថ ករណីអគគនយក ្ឋ ន...........................េសនើសំុអនុញញ តជេគលករណ៏េដើមបីចុះ
្រ វ្រជវបណ្តឹ ង..............................។ 

២. េដើមបីៈ ្រតង់កែន្លង េនះនយកខុទទកល័យ្រតូវសរេសរថ សូមេម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមចដ៏ខពង់ខពស់។ 
េ្រកពីេនះ្រតង់កែន្លង េដើមបី េនះេគ ចសរេសរថ សូមេគរពជូន្រជបដ៏ខពង់ខពស់ ឬ សូមសេ្រមច   

ហតថេលខ ម ច់េរឿងៃនសំណំុេរឿង។ 

៣.៣០ ស កប្រត 
េគេ្របើស កប្រតស្រមប់សរេសរមតិេយបល់ជូនថន ក់ដឹកនំេនេពលែដលសំណំុេរឿងមនភពសមុគ

ម ញ ។ េបើសំណំុេរឿងមិនមនភពសមុគ ម ញេទ េគេ្របើ្រក សតូច ។ េនេលើស ប្រតេគ ចេធ្វើេសចក្តី
សេងខបៃនសំណំុេរឿង ឬេធ្វើគំនូសបំ្រពួញខ្លីចបស់ ស់ េដើមបីថន ក់ដឹកនំងយ្រសួលក្ត ប់បញ្ហ សំខន់ៗៃន
សំណំុេរឿង្រពមទំងេគ ចសរេសរេយបល់ជូនថន ក់ដឹកនំផងែដរ ។ ស កប្រតមនទំហំបុ៉នគន នឹងប្លុក 
េ ត។ 

 

្រកសងួ.................. 
ខុទទកលយ័រដ្ឋម្រន្តី 
     3 

 
សមូេគរពជូន 
ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី 

កមមវតថុ : .......................................................................................................... 
     .................................................................................................. 
     .................................................................................................. 
េដើមប ី   : .......................................................................................................... 
     .................................................................................................. 
 
            េ យេគរពដ៏ខពង់ខពស់ 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី........ែខ...........ឆន ំ............... 
        នយកខុទទកលយ័ 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨៨ 



គំរសូ កប្រត 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្រកសងួ.................. 
ខុទទកលយ័រដ្ឋម្រន្តី 
     3 

 
សមូេគរពជូន 
ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី 

កមមវតថុ : .......................................................................................................... 
     .................................................................................................។ 
      

   ............................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
..................................................................................................។ 
 
            េ យេគរពដ៏ខពង់ខពស់ 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី........ែខ...........ឆន ំ............... 
        នយកខុទទកលយ័ 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៨៩  



៣.៣១ ្របវត្តិរបូសេងខប 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្របវត្តិរបូសេងខប 

១. ទិននន័យផទ ល់ខ្លួនៈ 
 ១.១ នម និងេគត្តនម : ............................... 
 ១.២ ជអក រ ងំ : ............................... 
 ១.៣ េភទ  : ............................... 
 ១.៤ សញជ តិ : ............................... 
 ១.៥ ជនជតិ : ............................... 
 ១.៦ សន : ............................... 
 ១.៧ ៃថងែខឆន កំំេណើ ត : ...............................  
 ១.៨ ទីកែន្លងកំេណើ ត : ............................... 
 ១.៩ ថ នភព្រគួ រ : ............................... 
 ១.១០ ចំណងចំ់ណូលចិត្ត : ............................... 
 ១.១១ ទីលំេនបចចុបបនន : ............................... 
 ១.១២ ទូរស័ពទេលខ : ............................... 
 ១.១៣ អីុែមល : ............................... 
 ១.១៤ ភ បរេទស : 

ភ បរេទស ករនិយយ ករសរេសរ ករ ន 
    
    
    

២. ទិននន័យ្រគួ រៈ 
 ២.១ ឪពុកេឈម ះ : ............................... 
         មុខរបរ : ............................... 
 ២.២ ម្ត យេឈម ះ : ............................... 
  មុខរបរ : ............................... 
 ២.៣ ទីលំេនបចចុបបនន : ............................... 
 ២.៤ ឪពុកេកមកេឈម ះ : ............................... 
    មុខរបរ : ............................... 
 ២.៥ ម្ត យេកមកេឈម ះ : ............................... 
         មុខរបរ : ............................... 
 ២.៦ ទីលំេនបចចុបបនន : ...............................  
 ២.៧ ្របពនធេឈម ះ : ............................... 
  ៃថងែខឆន កំំេណើ ត : ............................... 
         ទីកែន្លងកំេណើ ត : ............................... 
  មុខរបរ : ............................... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩០  



 ២.៨ កូន្រសីេឈម ះ : ............................... 
  ៃថងែខឆន កំំេណើ ត : ............................... 
         ទីកែន្លងកំេណើ ត : ............................... 
 ២.៩ កូន្របុសេឈម ះ : ............................... 
  ៃថងែខឆន កំំេណើ ត : ............................... 
         ទីកែន្លងកំេណើ ត : ............................... 
 ២.១០ ទីលំេនបចចុបបនន : ............................... 
៣. កំរតិវបបធម៌ៈ 

្រគឹះ ថ នសិក  
ចំនួនឆន សិំក  

សញញ ប្រត/វញិញ បនប្រត មុខជនំញ 
ពីឆន  ំ ដល់ឆន  ំ

     
     
     
៤. វគគបំពក់បំប៉ន/ សិកខ /សននិសីទែដលធ្ល ប់ចូលរមួេនកនុង និងេ្រក្របេទសៈ 

េឈម ះវគគសិក  ្របេទស កលបរេិចឆទ ទកីែន្លង 
    
    
    

    

៥. មុខតំែណងករងរ និង បទពិេ ធន៏ៈ 
- ............................................................................................................................................................................................................................................ 
- ............................................................................................................................................................................................................................................. 
- ............................................................................................................................................................................................................................................. 
- ............................................................................................................................................................................................................................................. 

៦. ករេលើកសរេសើរ ជូនរង្វ ន់ េ្រគ ងឥស រយិស និងករែតង ងំៈ 
- ............................................................................................................................................................................................................................................ 
- ............................................................................................................................................................................................................................................. 
- ............................................................................................................................................................................................................................................. 
- ............................................................................................................................................................................................................................................. 

៧. អនកែដល ចទំនក់ទំនងបនៈ 
- ............................................................................................................................................................................................................................................ 
- ............................................................................................................................................................................................................................................. 
- ............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ សូមធនអះ ងថ ្របវត្តិរបូសេងខបខងេលើេនះពិតជ្រតឹម្រតូវ្របកដែមន ។ ្របសិនេបើមនករែក្លងបន្លំឲយ
ខុសពីករពិត ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ សូមទទលួេទសចំេពះមុខចបបជ់ធរមន។ 

ជធនីភនេំពញ, ៃថងទី          ែខ          ឆន  ំ      
              ហតថេលខ មុខី្លួន 
 បនេឃើញ និងបញជ កថ់ពត័ម៌នែដល 
 េ ក........................................ 
 បនអះ ងខងេលើពិតជ្រតឹម្រតូវ្របកដែមន។ 
 ជធនីភនេំពញ, ៃថងទី       ែខ          ឆន  ំ 
        ្របធន........... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩១  



៣.៣២ លិខិតបញជ ក់ទីលំេន 
គឺេចញេ យម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ៃនែដនដីែដលពលរដ្ឋេនះរស់េន ស្រមប់បញជ ក់ពីលំេនៃនករ

រស់េនរបស់ពលរដ្ឋេនះ។ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ឃុ/ំសងក ត.់............            ...............ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ..........

េលខៈ....................                                          
 

លខិិតបញជ ក់ទីលេំន 

េមឃុ/ំេចសងក ត.់................... 

 
 

 សូមបញជ ក់ថេឈម ះ .......................េភទ............. យុ...........ឆន ំ សញជ តិ.................មុខរបរ.......... 
សព្វៃថងរស់េនផទះេលខ..............ផ្លូវេលខ.............្រកុមទី..........មណ្ឌ ល.............សងក ត់.............ខណ្ឌ ...........
ជធនីភនំេពញ ពិត្របកដែមន។ 

 លិខិតេនះេចញឲយ មីុខ្លួនយកេទេ្របើ្របស់ មករែដល ចេ្របើបន។ 
            េមឃុ/ំេចសងក ត់ 
                ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

៣.៣៣ លិខិតបញជ ក់ចរយិមយទ 
លិខិតេនះេចញេ យម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ឬេ យអនកេផ ងពីេនះ េដើមបីបញជ ក់កិរយិមរយទជន 

មន ក់ពីកររស់េនកនុងសងគម។ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ឃុ/ំសងក ត.់............             ...............ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ..........

េលខៈ....................                                          
 

លខិិតបញជ ក់កិរយិមរយទ 

េមឃុ/ំេចសងក ត.់................... 

 
 

 សូមបញជ ក់ថេឈម ះ .......................េភទ............. យុ...........ឆន ំ សញជ តិ.................មុខរបរ.......... 
សព្វៃថងរស់េនផទះេលខ..............ផ្លូវេលខ.............្រកុមទី..........មណ្ឌ ល.............សងក ត់.............ខណ្ឌ ...........
ជធនីភនំេពញ មនកិរយិមរយទល្អមនសីលធម៌ល្អកនុងកររស់េន មិនែដលបងកបញ្ហ ជមួយអនកជិតខង

ម្តង េឡើយ។ 
 លិខិតេនះេចញឲយ មីុខ្លួនយកេទេ្របើ្របស់ មករែដល ចេ្របើបន។ 
            េមឃុ/ំេចសងក ត់ 
                ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩២  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
(សញញ ថ ប័ន) 
្រកសងួ........................                     ...............ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ.......... 
េលខៈ....................                                       

   
 

លខិិតបញជ ក់ (Attestation) 

 
 
 

 រដ្ឋម្រន្តី ឬរដ្ឋេលខធិករ ឬអភិបល ជធនី/េខត្ត ឬ្របធន ថ ប័ន................................................. 
 បញជ ក់ថៈ េ ក េ ក្រសី.....................េភទ............ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត.................បចចុបបននពិតជ
.......................ម្រន្តី/និេយជិក ឬជ................ នៈ..............េនកនុង្រកសួង ថ ប័ន ឬអងគភព..................... 
្របកដែមន។ 
 លិខិតបញជ ក់េនះបនេចញឲយ មីុខ្លួនេដើមបីយកេទេ្របើ្របស់ស្រមប់........................ មផ្លូវចបប់
ជធរមនបញញត្តិ។ 
 
     ្របធន ថ ប័ន ឬអនកមនសមតថកិចចេចញលខិិតបញជ ក់ 
     ឬជ............................................................................ 
     ឬតប......................................................................... 
                        ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
៣.៣៤ លិខិតពិេ្រគះេយបល់ដល់លំេន ្ឋ ន 
ករពិេ្រគះេយបល់ដល់លំេន ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង មគំនិតេផ្តើមរបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចច េដើមបី

សេ្រមចេលើបញ្ហ អ្វីមួយ ។ នយក ្ឋ ន ឬករយិល័យជំនញជអនកេរៀបចំលិខិតពិេ្រគះេយបល់ដល់លំេន 
េ្រកយេពលែដលបនចុះហតថេលខរចួេហើយ លិខិត្រតូវបនបញជូ នេទសមជិកមន ក់ៗ េដើមបីសរេសរ
េយបល់ ។ ្រតូវថតចម្លងលិខិតឲយបនេ្រចើនចបប់ េដើមបីទុកឲយសមជិកមន ក់ៗរក ទុកជឯក រផង។ 

ទ្រមង់លិខិតពិេ្រគះេយបល់ដល់លំេន ្ឋ ន 
រមួមន កបលលិខិត អតថបទ របូមន្តបញច ប់ និង ងៃនករសេងកត។ 
១. កបលលិខិត 
េឈម ះ្របេទស បវចន ្របភព ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ ចំណងេជើង កមមវតថុ ឯក រេយង និង

លិខិតភជ ប់។ 
២. អតថបទ 
កនុងករសរេសរខ្លឹម រៃនលិខិតពិេ្រគះេយបល់ដល់លំេន ដំបូងេឡើងេគ្រតូវបង្ហ ញពីេសចក្តី្រពង 

ៃនេសចក្តីសេ្រមច។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.២៩៣  



េនកនុងតួេសចក្តីៃនអតថបទ េគ្រតូវនិយយពីេហតុផលែដលនំឲយេរៀបចំេសចក្តី្រពងៃនេសចក្តីសេ្រមច 
េនះេឡើង ្រពមទំងេរៀប ប់លំអិតពីខ្លឹម រៃនេសចក្តី្រពងបនទ ប់មកេគ្រតូវ យតៃម្លពីផលវបិក។ 

េគ្រតូវពនយល់េហតុផលែដលេលើកេឡើង ្រពមទំង្រតូវមនមូល ្ឋ នបញជ ក់ផង។ 
េបើមនឯក រពក់ព័នធ ្រតូវបញជូ នភជ ប់េទជមួយលិខិតពិេ្រគះេយបល់ដល់លំេនផង េដើមបីេធ្វើជ

មូល ្ឋ នកនុងករពិនិតយពិចរ ។ 
៣. របូមន្តបញច ប់ 
េគ្រតូវ្របប់មុខងរអនកចុះហតថេលខ េលើលិខិតពិេ្រគះេយបល់ដល់លំេន ្ឋ ន ។ េគសរេសររបូមន្ត

ស្រមប់ចុះហតថេលខ ២ចេន្ល ះបនទ ត់េ្រកមអតថបទ ចប់ពីពក់ក ្ត លទំព័រ។  ្របសិនេបើ្របធន្រកុម្របឹក  
រដ្ឋបល ឬ្របធនគណៈកមមករជអនកចុះហតថេលខ ។ េគសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

្របធន 
 េគពំុចំបច់បញជ ក់ថ ្របធនអ្វីេទៀតេទពីេ្រពះេឈម ះ្រកុម្របឹក  ឬេឈម ះគណៈកមមករ្រតូវបន  
សរេសរេនកបលលិខិតរចួេហើយ (្របភព) ។ េគ្រតូវសរេសរេឈម ះអនកចុះហតថេលខ និងេបះ្រ ផងែដរ។ 

៤. ងៃនករសេងកត 
សមជិកគណៈកមមករ ឬម្រន្តីែដេលពិេ្រគះេយបល់ ្រតូវសរេសរេយបល់ ឬកំណត់សមគ ល់របស់ខ្លួន 

េនកនុង ងៃនេសចក្តីសេងកត ែដលេនខងេ្រកមអតថបទ ឬេនេលើទំព័រេផ ង ។ ្របសិនេបើ ងៃនេសចក្តី 
សេងកត្រតូវចុះកនុងទំព័រមួយេ យែឡក េនពីេលើ ងសេងកតេនះ េគ្រតូវចុះកមមវតថុៃនលិខិតផង េដើមបីកំុឲយ
្រចឡំ។ 

េនេលើ ងៃនេសចក្តីសេងកត េគ្រតូវសរេសរេឈម ះគណៈកមមករ ឬម្រន្តីែដល្រតូវពិេ្រគះេយបល់ឲយ
្រគប់គន  េ យ្រតូវបញជ ក់ឲយចបស់ពីមុខងរកនុងអងគភព និងតួនទីកនុងគណៈកមមករ ។ េគ្រតូវរក ទុកកែន្លង 
ស្រមប់ចុះេយបល់។ 

េគសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 
ឯកឧត្តម.................................អគគនយករដ្ឋបល្រកសួង 
                         ....................................................................................................................្របធន 
េ ក.................................្របធន.................................................................................................... 
                                        តំ ងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................................................សមជិក 
េ ក.................................្របធន.................................................................................................... 
                                        តំ ងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................................................សមជិក 

។ល។ 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩៤  
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្រកសងួ........................                     ...............ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ.......... 
គណៈកមមករ.................... 
េលខៈ....................                                       

   
 

លខិិតពេិ្រគះេយបលដ់លល់េំន ្ឋ ន 

កមមវតថុៈ      ................................................................................................... 

េយងៈ        ...................................................................................................... 

លខិិតភជ បៈ់ ....................................................................................... 
           

         ្របធនគណៈកមមករ.......................................សូមេសនើេយបល់របស់ឯកឧត្តម េ ក 
អនុ្របធន និងសមជិកេលើេសចក្តី្រពងេសចក្តីសេ្រមច ស្តីពី.......................................................... 

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

្របធន 
........................................... 

 
 
 
 

ឯកឧត្តម.................................អគគនយករដ្ឋបល្រកសួង 
                         ....................................................................................................................្របធន 
េ ក.................................្របធន.................................................................................................... 
                                        តំ ងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................................................សមជិក 
េ ក.................................្របធន.................................................................................................... 
                                        តំ ងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង................................................................សមជិក 

 

  
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩៥  



៣.៣៥ វញិញ បនប្រតរដ្ឋបល  
ជឯក ររដ្ឋបលែដលេចញេ យ្របធន ថ ប័ន អងគភព េដើមបីបញជ ក់ពី ថ នភព តួនទី មុខងរ 

របស់ មីុជន កនុងកែន្លងេធ្វើករ ែដលជម្រន្តី និេយជិកេ្រកមឱ ទកន់ជសំគល់ ឬេ្របើករកនុងករ បំេពញ
ែបបបទេផ ងៗ ឬសំណំុលិខិតអី្វមួយ មេសចក្តី្រតូវករ។ 

វញិញ បនប្រតរដ្ឋបលេចញផ្តល់ជូន មសំេណើ របស់ មីុជន ែដលសថិតកនុងអងគករចត់ ំង េ យ
ពកយេសនើសំុ ម ននុ្រកម។ 

សមតថកិចចែដលេចញ ្រស័យេ យែផ្អកត្រមូវករថេតើ្រតូវករថន ក់ ជអនកេចញ។ 
ទ្រមង់ៃនវញិញ បនប្រតរដ្ឋបល 
េគេ្រចើនេបះពុមពទុករចួជេ្រសច នូវខ្លឹម ររមួ េ យទុកចេន្ល ះស្រមប់បំេពញខ្លឹម រេ យែឡក។ 

េគែចកទ្រមង់វញិញ បនប្រតរដ្ឋបលជបីចំែណកៈ 
១. ចំែណកេដើមៈ 
- កបលលិខិតៈ អក រកត់េលខវញិញ បនប្រតរដ្ឋបល គឺ វរប 
- ចំណងេជើងៈ េគសរេសរ វញិញ បនប្រតរដ្ឋបល េនចំក ្ត ល 
- តួនទីរបស់្របធន ថ ប័ន អងគភព 
- ពកយ បញជ ក់ថ 
២. ចំែណកខ្លឹម រៈ 
កនុងចំែណកខ្លឹម រេនះេគសរេសរៈ 
- េឈម ះម្រន្តី និេយជិក យុ សញជ តិ តួនទី មុខងរ ទីកែន្លងេធ្វើករ និងករអះ ងរបស់្របធន

ថ ប័ន។ 
- ករបញជ ក់ និងករអនុញញ តឲយយកេទេ្របើ្របស់ 
- ករផុតរយៈេពលកំណត់របស់វញិញ បនប្រតរដ្ឋបល 
៣. ចំែណកបញច ប់ៈ 
របូមន្តបញច ប់គឺកែន្លងចុះហតថេលខ េគ្រតូវសរេសរេគរមយងរអនកេចញវញិញ បនប្រតេ យេចញ ឬ

េ យសេងខប ្រស័យេលើចំណងេជើង ។ វញិញ បនប្រតរដ្ឋបល ក់កែន្លងចម្លងជូនែត មីុខ្លួន និងឯក រ
បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩៦  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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្រកសងួសខុភិបល                      ...............ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ.......... 
េលខៈ.................... វរប                                      

វិញញ បនប្រតរដ្ឋបល 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួសខុភិបល 

 

 សូមបញជ ក់ថៈ េ ក.....................េភទ........េកើតៃថងទី.......ែខ.........ឆន ំ...... មុខងរបចចុបបននជ
្របធននយក ្ឋ ន..................សថិតកនុង្រកបខណ្ឌ ........... នន្តរសក្តិ............ថន ក់េលខ............ ។ 
 វញិញ បនប្រតេនះេចញឲយ មីុខ្លួនេដើមបីយកេទេ្របើ្របស់កនុងករ............................. មផ្លូវចបប់ជ
ធរមនបញញត្តិ។ 
 

      អនកមនសមតថកិចចេចញវិញញ បនប្រតរដ្ឋបល 
                       ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
ចម្លងជូនៈ 
- មីុខ្លួន 
- ឯក រ 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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        (អងគភព)                      
េលខៈ.................... វរប                                      

វិញញ បនប្រតរដ្ឋបល 

...............(តួនទី្របធន ថ ប័ន) 

(សមូ)បញជ ក់ថ 

 

 េ ក/េ ក្រសី........................ យុ........ឆន ំ សញជ តិ..........ពិតជ.................(តួនទី និងកែន្លងេធ្វើ
ករ)ពិត្របកដែមន។  
 វញិញ បនប្រតេនះេចញឲយ មីុជន េ្របើជផ្លូវករ មករែដល ចេ្របើបន ។ 
 វញិញ បនប្រតេនះមនតៃម្ល្រតឹមៃថងទី..............ែខ.........ឆន ំ..........។ 
       
        ...............ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ.......... 
            ...........(តួនទី្របធន ថ ប័ន) 
                                      ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩៧  



៣.៣៦ លិខិតអនុញញ ត 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ជធនីភនំេពញ                      

េលខៈ....................                                      
 
 

លខិិតអនុញញ ត 

េយើងជ.......................................... 

 

 បនអនុញញ តឲយេឈម ះ....................... យុ........ឆន ំ េភទ.........សញជ តិ......... ជ................េទកន់
.................េដើមបី.............................។  
 សូម ជញ ធរ្រគប់ជន់ថន ក់ ែដលមនសមតថកិចច ភរកិចច ែឆកេឆរ និង្រតួតពិនិតយ មផ្លូវេម ្ត
អនុញញ ត និងស្រមួល មករគួរ។ 
        
        ...............ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ.......... 
         អភបិល ជធនី 
                                      ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
កំណត់សំគល់ៈ 
 លិខិតអនុញញ តេចញឲយម្រន្តី ជករ ឬនិេយជិកេធ្វើដំេណើ រេទកន់កែន្លង មួយេ្រកករចត់ ំង 
របស់្រកសួង ឬអងគភព េដើមបីសំគល់ថ មីុជនេនះបនទទួលករអនុញញ ត្រតឹម្រតូវពីអងគភពរបស់ខ្លួន 
ពិត្របកដែមន ។ លិខិតអនុញញ តេចញឲយស្រមប់ៈ សំុចបប់េទពយបលជំងឺ េទេលង្រសុកកំេណើ ត។ល។ 

៣.៣៧ បងក ន់ៃដទទួល 
បងក ន់ៃដទទួល ជឯក ររដ្ឋបល ែដលេចញេ យ ជញ ធររដ្ឋបល មសំណូមពររបស់សមីុជន 

េ្រកយពីបនពិនិតយេហតុករណ៏ ឬ ថ នភពអ្វីមួយែដលេកើតមនេឡើងពិត្របកដ។ 
 េគេ្រចើនេបះពុមពរចួជេ្រសចនូវខ្លឹម ររមួៃនបងក ន់ៃដទទួល េ យទុកចេន្ល ះស្រមប់បំេពញខ្លឹម រ 
េ យែឡក។ 
 រឯីទ្រមង់ៃនបងក ន់ៃដទទួល គឺមិនខុសពីទ្រមង់ៃនឯក រដៃទេទៀតេទ ។ ចំេពះខ្លឹម រវញិ េគ្រតូវ
សរេសរឲយខ្លឺ ចបស់ ស់ េហើយពំុចំបច់េធ្វើេសចក្តីេផ្តើមេទ។ 
 

 
 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩៨  



គំរៃូនបងក ន់ៃដទទួល 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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្រកសងួ...........................                    ...............ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ.......... 
េលខៈ....................  

        3 
                                  

បងក ន់ៃដទទួល 

 

 រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង...............................................បនទទួល............................................................ 
 ពីេ ក..................................................................................................................................... 
            ................................................................................................................................................. 
            ...............................................................................................................................................។ 
 
                                            ត.ប រដ្ឋម្រន្តី 
                                                                                          អគគនយករដ្ឋបល 
                                      ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 
 

 
៣.៣៨ រទូរេលខផ្លូវករ 
កនុងករណីករងរ្របញប់បំផុត ្រកសួងទំនក់ទំនងេទមនទីរជំនញេន ជធនី េខត្ត ឬេទ េខត្ត

ជធនី មរយៈ រទូរេលខ ។ ខ្លឹម រៃន រទូរេលខ ចពក់ព័នធនឹងករផ្តល់ព័ត៌មន ឬករែណនំ 
ែដលមនលកខណៈ នេយបយ (ឧបបត្តិេហតុ ករលំបកែដលេកើតេឡើងភ្ល មៗ។ល។) ឬមនលកខណៈ      
រដ្ឋបលធមម  (ករជូនដំណឹងអំពីដំេណើ រទស នកិចច ឬេបសកកមម ករេកះ្របជំុ។ល។)។ 

I. ករែណនទូំេទៈ 
១. ករេផ្តើមគំនិតៈ 
ករេធ្វើ រទូរេលខ ្រតូវផ រភជ ប់េ យផទ ល់េទនឹង្រពឹត្តិករណ៏ ឬេសចក្តីសេ្រមចែដល្របកបេ យ 

លកខណៈវនិិចឆ័យ ២យ៉ងគឺៈ ភព្របញប់ និងភពធងន់ធងរ។ 
កល េគបនដឹងពីេហតុករណ៏ ឬេពល ែដលបនសេ្រមចេលើបញ្ហ អ្វីរចួេហើយ អងគភពជំនញ

្រតូវបនចត់ ំងឲយេរៀបចំអតថបទៃន រទូរេលខ ។ កនុងករណី្របញប់បំផុត េហើយមនេគលករណ៏ យល់
្រពមពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង អគគេលខធិករ អគគេលខធិកររង ឬអគគនយក អគគនយករង ចចុះហតថេលខ 

មបញជ េលើ រទូរេលខបន ។ ឧទហរណ៏ៈ  រទូរេលខអេញជ ើញឯកឧត្តមអភិបលេខត្តមក្របជំុេន
្រកសួងម ៃផទ អគគេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ ចចុះហតថេលខបន េបើមនេគលករណ៏ពីថន ក់ដឹកនំ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.២៩៩  



២. ករ យកំុពយូទ័រៈ 
ខ្លឹម រៃន រទូរេលខ ្រតូវបន យកំុពយូទ័រ េនេលើ្រក សែដលបនេបះពុមពខ្លឹម ររមួរចួេហើយ ។ 

ចំនួនចបប់ែដល្រតូវករ គឺេយងេទចំនួនកែន្លងទទួល និងរក ទុកស្រមប់ឯក រ និងកលបបវត្តិ។ 
្រក ស រទូរេលខ ្រតូវបន យកំុពយូទ័រ ្អ តេហើយ ្រតូវបញជូ ន ម ននុ្រកមេទថន ក់ដឹកនំ្រកសួង 

ថ ប័ន អងគភព ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ឬម្រន្តីែដលមនសិទធិអំ ចចុះហតថេលខ េដើមបីចុះហតថេលខ។ 
៣. ករេផញើរៈ 
ខ្លឹម រៃន រទូរេលខ្រតូវបញជូ នមកករយិល័យរេបៀប េដើមបីចុះកលបរេិចឆទចុះេលខ ។ េគ្រតូវេ្របើ

េសៀវេភេលខេ យែឡក រចួេហើយេគ្រតូវបញជូ នេទអងគភពជំនញខងបញជូ នេដើមបី យបញចូ លខ្លឹម រ។ 
ករយិល័យរេបៀប្រតូវបញជូ ន រទូរេលខមួយចបប់េទអងគភពែដលជអនកេធ្វើ រទូរេលខេដើមបីទុកឯក រ 

II.  ទ្រមង់ រទូរេលខៈ 
 ១. កបលលិខិត 
 េគនិយមេបះពុមពកបលលិខិតរចួេ្រសច ។ ខ្លឹម រៃនកបលលិខិតរមួមនៈ ចំណងេជើង េលខចុះកនុង
បញជ ី កលបរេិចឆទ អនកេផញើរ អនកទទួល ។ េគសរេសរអនកេផញើរ និងអនកទទួលជអក រកត់ក៏បនែដរ ។ ចេន្ល ះ
អនកេផញើរ និងអនកទទួល្រតូវេ្របើពកយថ េផញើរជូន ឬេគរពេផញើរជូន។ 
 ឧទហរណ៏ៈ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ េជញើរជូន អភិបលេខត្តកំពង់ចម 
                             អភិបលបត់ដំបង 
                            អភបិល ្វ យេរៀង 

 ២. ខ្លឹម រ 
 ខ្លឹម រទំងមូលៃន រទូរេលខ្រតូវបនសរេសរែតមួយកថខណ្ឌ ្រតូវេធ្វើឃ្ល ខ្លីៗ។ េនេពលបញច ប់ឃ្ល   
នីមួយៗ្រតូវមនខណ្ឌ មួយ។ 
 ៣. ករចុះហតថេលខ 
 េបើ រទូរេលខ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យអនកេផញើរ េគ្រតូវសរេសរេឈម ះអនកេផញើរ។ េបើ រទូរេលខ្រតូវ
បនចុះហតថេលខេ យករ្របគល់អំ ច ឬករអនុញញ ត ឬ មករបញជ  េគ្រតូវសរេសរមុខងរ និង
េឈម ះអនកចុះហតថេលខេនះែដរ។ 
 រទូរេលខេផញើរជូនអភិបល ជធនី េខត្ត េហើយខ្លឹម រៃន រទូរេលខមនលកខណៈជករបញជ  

រទូរេលខ េនះ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យថន ក់ដឹកនំ្រកសួង។ 
៣.៣៩ អនុស រណៈ 
ជអតថបទរបយករណ៏មួយែបប ែដលេគនិយមេ្របើ កនុងលកខខណ្ឌ អ្វីមួយ ែចងអំពីបញ្ហ ែដលបនេកើត 

េឡើងរចួមកេហើយ េហើយែដលេនកនុងេនះមនកំណត់អំពីេសចក្តីសននិ ្ឋ ន ករបងគ ប់បញជ ជក់ ក់ ឬ 
មួយជសំេណើ  ែដលអងគករចត់ ំងៃន្របេទសមួយបនចត់ែចងេធ្វើេឡើងជូនេទ្របេទសមួយេទៀតេដើមបីជ 
េគលករណ៏មូល ្ឋ នអនុវត្ត និងមន្របេយជន៏េទវញិេទមក។ 

 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣០០  
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     អងគភព                      
..........................                                      

អនុស រណៈ 

ស្តពីី 
កិចចសនទនរ ងគណៈ្របតិភូ...............ៃន្របេទស.............. 

និងគណៈ្របតិភូ.....................ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

3 
 កនុងេគលេ បញច ប់កិចច្រពមេ្រព ងអនុវត្ត ែដលមនែចងេនកនុងលកខខណ្ឌ េទេលើវស័ិយ.......បន្រតូវ 
ភគីទំងពីរ ចុះហតថេលខកលពីៃថងទី........ែខ.......ឆន ំ..........រ ងគណៈ្របតិភូ (អងគភព)ៃន្របេទសជមិត្ត 
មនសមជិកចំនួន.............ដឹកនំេ យ...............(មុខងរ)........បនមកដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង
បនទទួលេ យគណៈ្របតិភូ្រកសួង.............ដឹកនំេ យ............(មុខងរ).......មនសមជិកចំនួន............
ែដលបនចូលរមួេនកនុងឱកសេនះផងែដរមនៈ 

- ........................តំ ងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
- ........................តំ ង្រកសួង...................... 
- ........................តំ ង្រកុមហុ៊ន................ 
- ................................................................. 

 េនកនុងឱកសទស នកិចច និង ន ក់េន ជធនីភនំេពញ គណៈ្របតិភូ......ៃន្របេទសជមិត្តបនេធ្វើ 
ទំនក់ទំនង និងកិចចពិភក ជមួយភគី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជពិេសសស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករេលើ
វស័ិយ..................ជ ទិ៍៖ 
 ១. កិចចសហ្របតិបត្តិករេលើវស័ិយ...................................... 
 ២. កិចចសហ្របតិបត្តិករេលើវស័ិយ...................................... 
 ........................................................................................... 
 (េរៀប ប់ពីេគលបំណង និងខ្លឹម រែដលភគីទំងពីរបនេលើកសំណូមពរេទវញិេទមក).............
................................................................................................................................................................ 
 ភគីទំងពីរមនេមទនភពេលើលទធផលជវជិជមន ៃនកិចចចរច ................ែដលបន្រប្រពឹត្តេទកនុង 

ម រតី មគគីភពព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ........................េ យមនករយល់គន េទវញិេទមក និងមន
្របេយជន៏ដល់ភគីទំងសងខង។ 
          េធ្វើេន............ៃថងទី.......ែខ..........ឆន ំ............ 
 ្របធនគណៈ្របតិភូ      ្របធនគណៈ្របតិភូ 
្រកសួង.................ៃន្របេទស.....        ្រកសួង............ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
    ហតថេលខ              ហតថេលខ 
      េឈម ះ        េឈម ះ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣០១  



៣.៤០ កំណត់ទូត 
 ជលិខិត ន មមួយ ែដល្រកសួងករបរេទសបនេរៀបេរៀង និងចត់ែចងេឡើងកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ឬ
កនុងនម្រកសួងករបរេទសផទ ល់េដើមបីេធ្វើទំនក់ទំនង ឬករបញជ ក់េទ ថ នទូត ឬ ថ នអគគរដ្ឋទូត មួយ
ជមិត្ត េ យផ្តល់ជូននូវឯក រពក់ព័នធដ៏សំខន់ៗ សំេ រមួសហករណ៏គន ពិនិតយ និងមនវធិនករណ៏
េ ះ្រ យសម្រសប ឬជូន្រជបជព័ត៌មន។ 
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       (្រពះសង្ហ ) 
្រកសងួករបរេទស និង 
សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ                      
េលខៈ....................MFA-IC/LD    
                                   
 ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិសូមេផញើជូនជបែនថមេទៀតចំេពះ ថ នទូត.............
្របចំទី្រកុងភនំេពញនូវឯក ររួមគន មួយរបស់រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងករបរេទស ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង......
ែដលបនចត់ែចងេឡើងេ យគណៈកមមករសីមពនធក្រមិត្រពំែដនកលពីៃថងទី.....ែខ......ឆន ំ.........េហើយនឹង
កំណត់េហតុស្តីពីកិចច្រពមេ្រព ងៃនករពិភក រ ងគណៈ្របតិភូៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង..........ស្តីពី
បញ្ហ ផ្តល់សមភ រៈសំខន់ៗដល់គន េទវញិេទមកកលពីៃថងទី.....ែខ.......ឆន ំ........េដើមបីឲយមនករទទួល គ ល់ 
ពីភគី............។ សូមភជ ប់មកជមួយនូវបញជ ីេឈម ះគណៈកមម ធិករសីមពនធរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
េហើយនឹង្រកុមអនកករងរបេចចកេទសរមួគន កមពុជ........េលើលកខខណ្ឌ ៃនឯក រេយង១។ 
 
 ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ សូមេឆ្ល តឱកសេនះេដើមបីខំ្របឹងែ្របង រជថមី 
បន្តករធនឲយមនករពិនិតយ ពិចឆ័យឲយបនល្អិតល្អន់។   
 
        េធ្វើេន............ៃថងទី.......ែខ..........ឆន ំ............ 

ថ នឯកអគគ ជទូត.............      នៈ និងហតថេលខ 
្របចំ ជធនីភនំេពញ          របស់រដ្ឋម្រន្តី ឬអនកមនសិទធិចុះហតថេលខ 
ចម្លងជូន ថ នឯកអគគ ជទូតកមពុជ          ហតថេលខ និងេឈម ះ 
្របចំ្រកុង...........ៃន..............(េឈម ះ្របេទស) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣០២  



 

ជំពកូទ៤ី: លខិតិឯកជន 
V. លខិិតឯកជន 

 ១. អតថន័យៈ 

 លិខិតឯកជន ជ្របេភទលិខិតស្រមប់េ្របើ្របស់កនុងលកខណៈបុគគលផទ ល់ខ្លួន ។  លិខិតឯជនជ      
សំេណរ យលកខណ៏អក រេ្របើ្របស់េ យរបូវន្តបុគគល ឬ្រកុមរបូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលឯកជន េដើមបី្របប់
ពីបំណងរបស់ខ្លួនយ៉ងចបស់ ស់ ។ កនុងករទក់ទងេនះ េគេ្រចើនេ្របើេដើមបីបញជ ក់ពីសំេណើ  ស ្ត នចិត្ត
មិត្តភព ករអបអរ ទរ ករជូនពរ កររែំលកទុកខ េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណចំេពះមិត្តភ័្រក្ត ឥស រជននន 
អនកដឹកនំ អនក្រគប់្រគង......។ល។  
 ២. ្របេភទលខិិតៈ 

 លិខិតឯកជនមន្របេភទេផ ងៗគន ដូចជៈ 
 ពកយេសនើសំុ ឬលិខិតសំណូរពរ 
 ពកយបណ្តឹ ង 
 លិខិតជូនពរ 
 លិខិតចូលរមួរែំលកទុកខ 
 លិខិតសរេសើរ 
 លិខិតអមអរ ទរ 
 លិខិតែថ្លងអំណរគុណ 
 លិខិតសួរសុខទុកខ 
 លិខិតអេញជ ើញ 
 លិខិតធន 
 លិខិតបដិេសធ.....។ល។ 

 ៣. រេបៀបសរេសរលខិិតឯកជនៈ 

 កនុងករសរេសរលិខិតឯកជន្រគប់្របេភទ ្រតូវសរេសរយ៉ង កំុឲយអនក នមនករធុញ្រទន់ ឬមិន
ចង់ ន ។ េគ្រតូវសរេសរយ៉ង ឲយអនក នមនករចប់ រមមណ៏ និងេពញចិត្តនូវសំេណររបស់េយើង ពី
ចំណុចមួយេទចំណុចមួយ ទំងពកយេពចន៏ ឃ្ល េឃ្ល ង និងអតថន័យ ។ ករសរេសរ្រតូវគិតដល់ នៈបុព្វសិទធិ 
និងេគរមយងរៃនបុគគលែដល្រតូវទទួលលិខិតេនះ ។  
 ឧទហរណ៏ៈ 

 សរេសរថ្វ យ្រពះម ក ្រត 
 សរេសរ្របេគន្រពះសងឃ 
 សរេសរេទអនកមនគុណ ឳពុកម្ត យ ្រគូ និង ពយបល 
 សរេសរេទមិត្តភ័្រក្ត 
 សរេសរេទកន់អនក្រគប់្រគង 
 សរេសរេទកន់អនកដឹកនំ ឬវរីៈជន ជតិ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣០៣  



 ៤. េគរមយងរេ្របើមុខេឈម ះ 

 ្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះ........................ 
 សេម្តច្រពះ ជអគគមេហសី...................... 
 សេម្តច្រកុម្រពះ សេម្តច្រកុមហ្លួង សេម្តច្រកុមឃុន............... 
 សេម្តច............. 
 ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ៏ េ កជំទវ................. 
 អនកឧកញ៉/ េ កឧកញ៉ ........។ល។ 

 ៥. ទ្រមង់លខិិតឯកជនៈ 

 ករសរេសរលិខិតឯកជន ្រតូវែផ្អកេលើែផនកបីជសំខន់ៈ 

 ក. ែផនកេដើមៈ 

 កបលលិខិតមនៈ េឈម ះ្របេទស, បវចន (គម នចំេពះលិខិតមួយចំនួន), គម ន្របភព និងចុះ
េលខេទ, ចំណងេជើង (គម នចំេពះលិខិតខ្លះ) និងទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ ។ 

 គមយជន (េគរមយងរ ងរ េឈម ះ តួនទី ្រកសួង ថ ប័ន)។ 
 ខ. ែផនកខ្លឹម រៈ 

 និយយេរៀប ប់ពីខ្លឹម រែដលេគចង់សរេសរ ែវង ឬខ្លី មបំណងេ យែចកជ កយខណ្ឌ  ជក់ែស្តង 
មបំណង។ 

 គ. ែផនកបញច ប់ៈ 

 ជករសំែដងនូវករជូនពរ ឬក្តីទំនុកចិត្តរបស់អនកេផញើ ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ ហតថេលខ និងេឈម ះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣០៤ 



ទ្រមង់ែបបែខមរ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត.......................            

 
 
 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តម............................រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................... 

 
 

ឯកឧត្តមជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស!់ 

  

 កនុងនម.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................។ 
 

សូមឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ និងទទួលនូវពុទធពរទំង៤្របករគឺ យុ 
វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 

 
េសចក្តីគួរពំុគួរ សូមឯកឧត្តមេម ្ត អភ័យេទស។ 

         
             .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
                   អភបិលេខត្ត 

              ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣០៥ 



ទ្រមង់ែបបបរេទស (ឬក្ល យ) 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត.......................            

 
 
 

 

ឯកឧត្តម........................... 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ................... 

 
 

ឯកឧត្តមជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស!់ 

  

 កនុងនម.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................។ 
 

សូមឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ និងទទួលនូវពុទធពរទំង៤្របករគឺ យុ 
វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 

 
េសចក្តីគួរពំុគួរ សូមឯកឧត្តមេម ្ត អភ័យេទស។ 

         
             .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
                   អភបិលេខត្ត 

              ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣០៦ 



 ៦. គំរលូខិិតឯកជន 

៦.១ លខិិតសរួសខុទុកខ 
                      
                .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

  
 សូមេគរព្របណិប័តន៏ជ្រមបមកេ កឪពុក អនកម្ត យជទី្រស ញ់ និងជទីនឹករលឹកអំពីកូន ។ កូន
េនឯនយបនទទួលេសចក្តីសុខ និងទុកខជធមម េទ សូមេ កឪពុក និងអនកម្ត យកំុ្រពួយបរមភអ្វីមកេលើ
របូខញុំឲយេ ះ ។ េតើេពលេនះេ កឪពុក និងអនកម្ត យមនេសចក្តីសុខទុកខយ៉ង ? េតើែ្រសចំករេយើង 
បនទទួលផលយ៉ង ែដរ? សូមេ កឪពុក អនកម្ត យ េម ្ត ផ្តល់ដំណឹងឲយកូនបនដឹងផង េ្រពះកូនមន
ករ្រពួយបរមភ ស់ ។ សព្វៃថងកូនេនឯនយខំពយយមេធ្វើករងរ និងេរៀនសូ្រតេដើមបីអនគតដ៏ភ្លឺ ្វ ង 
និងមិនឲយេ កឪពុក អនកម្ត យអស់សងឃឹមេឡើយ។ 
 
 សូមអនកមនគុណទំងពីរកំុេធ្វើករឲយហួសកំ ំងឲយេ ះ ្រតូវពយយមែថរក សុខភពឲយល្អ ជ
ពិេសសកំុពិ រចំណី រែដលប៉ះពល់ដល់សុខភព ។ ្របែហលជែខេ្រកយេនះកូននឹងេឆ្ល តេពលេទ 
សួរសុខទុកខអនកមនគុណទំងពីរជមិនខន។ 
 
 ជទីបញច ប់កូនសូមជូនពរេ កទំងពីរឲយមនសុខភពល្អបរបូិរណ៏ យុយឺនយូរ និងកំ ំងខ្ល ំងក្ល  
ឈនះអស់មរស្រតូវ្រគប់ទិសទី ។ កូនសូមេផញើរេសចក្តីនឹករលឹកដល់មីង ម យយ  ទំងអស់គន ផង។ 
 
 កូនសូមជ្រមប ពីអនកមនគុណទំងពីរ េ យក្តី េ ះ ល័យជទីបំផុត។ 
 
 េសចក្តីគួរពំុគួរសូមេ កទំងពីរេម ្ត អភ័យេទស។ 
 

     េ យករ្រស ញ់ និងេគរពដ៏ខពង់ខពស់បំផុត 
          ហតថេលខ និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣០៧  



៦.២ ពកយេសនើសុ ំ
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
អងគភព ឬ ថ ប័ន............ 
 

ពកយសុអំនុញញ តចបប់ 
 
 
 

 

ខញុំបទ/នងខញុំេឈម ះ................ជ...............ែផនក.................ៃន..................................។ 
 
 

សមូេគរពជូន 

េ ក្របធន...................................... 

  

មរយៈ    : េ ក................................. 
កមមវតថុ      : សំេណើ សំុអនុញញ តចបប់ចំនួន..............ៃថង 
មូលេហតុ   : ........................................................... 
លខិិតភជ ប់ : ............................................................(េបើមន) 
  
 េសចក្តីដូចបនជ្រមបជូនកនុងកមមវតថុ និងមូលេហតុខងេលើេនះ សូមេ ក្របធនេម ្ត ពិនិតយ 
និងអនុញញ តចបប់ដល់ខញុំបទ/នងខញុំ ចប់ពីៃថងទី...........ែខ.........ឆន ំ.........ដល់ៃថងទី.........ែខ...........ឆន ំ........... 
េ យអនុេ្រគះបំផុត។ 
  
 សូមេ ក្របធន េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ/នងខញុំ។ 

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

               ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣០៨  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
អងគភព ឬ ថ ប័ន............ 

 
ពកយសុអំនុញញ តចបប់ 

 
 
 

 

ខញុំបទ/នងខញុំេឈម ះ......................ជ..................ែផនក.......................ៃន..................................។ 
 
 

សមូេគរពជូន 

េ ក្របធន...................................... 

  

មរយៈ    : េ ក................................. 
កមមវតថុ      : សំេណើ សំុអនុញញ តចបប់ចំនួន..............ៃថង 
លខិិតភជ ប់ : ............................................................(េបើមន) 
  
 ខញុំបទ/នងខញុំសូម េ ក្របធនេម ្ត ពិនិតយ និងអនុញញ តចបប់ខញុំបទ/នងខញុំឈប់ស្រមក
ចំនួន........ៃថង ចប់ពីៃថងទី...........ែខ..........ឆន ំ.........ដល់ៃថងទី.........ែខ.......ឆន ំ......... េ យមូលេហតុ...........
....................................................... ។ 
  
 សូមេ ក្របធន េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ/នងខញុំ។ 

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

                  ហតថេលខ និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣០៩  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

ពកយសុ្ំរបកបមុខរបរ ជីវកមម 
 
 
 

 

ខញុំបទ/នងខញុំេឈម ះ..............................ជនជតិ.........សញជ តិ........េកើតៃថងទី.........ែខ........ឆន ំ..........
ទីលំេនផទះេលខ............ផ្លូវេលខ..........្រកុមទី.........ឃំុ/សងក ត់................្រសុក/ខណ្ឌ ............... ជធនី/េខត្ត
............... ។ 

សមូេគរពជូន 

េ កអភិបល...................................... 

  

កមមវតថុ      : សំេណើ សំុ្របកបមុខរបរ ជីវកមម............................................ 
 
 េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើ ខញុំបទ/នងខញុំ សូមេ កអភិបលខណ្ឌ  េម ្ត ពិនិតយ 
និងអនុញញ តចបប់្របកបរបរ ជីវកមម......................................................ដល់ខញុំបទ/នងខញុំ ែដលមនទី ំង

ជីវកមមេនដីឡូតិ៍េលខ............ផទះេលខ..........ផ្លូវ.........្រកុមទី........សងក ត់..................ខណ្ឌ .......................
ជធនីភនំេពញេ យអនុេ្រគះ។ 

  
 សូមេ កអភិបលខណ្ឌ  េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ/នងខញុំ។ 

            
               .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
                                       ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 សូមភជ ប់មកជមួយនូវៈ 

- របូថត ៤គុណ៦    ២សន្លឹក 
- ្របវត្តិរបូសេងខបបិទរបូថត   ១សន្លឹក 
- ប័ណ្ណសំគល់្រគួ រ ឬអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ១សន្លឹក 
- កិចចសនយ     ១សន្លឹក 

 
 
 
 
 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣១០  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

ពកយសុេំបើកទី ងំ ជីវកមម 
 
 
 

 

ខញុំបទ/នងខញុំេឈម ះ..............................ជនជតិ.........សញជ តិ............ ស័យ ្ឋ នបចចុបបននផទះេលខ
............ផ្លូវេលខ..........្រកុមទី.........ឃំុ/សងក ត់................ទី ំងបចចុបបនន................................................... ។ 

សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមអភិបល ជធនីភនំេពញ 

  

មរយៈ    : - េ ក្របធនគណៈកមមករផ រ.................................... 
           - េ កអភិបលខណ្ឌ ..................................................   
កមមវតថុ      : សំេណើ សំុេបើកទី ំងរ ជីវកមម............................................ 
 
 េសចក្តីដូចមនែចងកនុងកមមវតថុខងេលើេនះ ខញុំបទ/នងខញុំ សូមជ្រមបជូនឧត្តមអភិបលឲយបន
្រជបថៈ េ យខញុំបទ/នងខញុំ េទើបែតេចញលក់ពំុទន់មនចបប់អនុញញ តពីរដ្ឋអំ ចមនសមតថកិចចេន
េឡើយ ។ ខញុំបទ/នងខញុំ សំុអនុញញ តបញជ ក់នូវទី ំងតូបេលខ..............................................។ 
 
 ្រស័យេហតុេនះ េដើមបីស្រមួលកនុងករសំុចបប់េធ្វើ ជីវកមមថមីពី្រកសួងពណិជជកមម ខញុំបទ/
នងខញុំ សូមឯកឧត្តមអភិបល េម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមចជួយផ្តល់នូវលិខិតបញជ ក់េលើទី ំង ជីវកមមថមីដល់ខញុំ
បទ/នងខញុំេ យអនុេ្រគះ។ 
  
 សូម ឯកឧត្តមអភិបល េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ/នងខញុំ។ 

            
               .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
                                       ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
េលខៈ.........................ប.ជ    េលខៈ.......................ប.ជ 
បនេឃើញ និង បញជូ នមក    បនេឃើញ និង បញជូ នមក 

     ឯកឧត្តមអភិបល ជធនីភនំេពញ    េ កអភិបលខណ្ឌ ....... 
េម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមចេ យអនុេ្រគះ។   េម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមចេ យអនុេ្រគះ។ 
  .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ..........                 .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
              អភិបលខណ្ឌ .......            ្របធនគណៈកមមករផ រ...... 
          ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ                                           ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣១១  



៦.៣ ពកយបណ្តឹ ង 

ក. ពកយបណ្តឹ ងជអងគេសចក្តី 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

ពកយបណ្តឹ ង 
 

 

ខញុំបទ/នងខញុំេឈម ះ............................ជតិ........សញជ តិ....... យុ.......ឆន ំ របររកសីុ........................
ទីលំេនពិត្របកដ...........................មន្របពនធ ប្តី េឈម ះ......................មនកូន..............នក់។ 

 

សមូេគរពជូន 

េ ក្របធនតុ ករ...................................... 

ឬេ ក្រពះ ជ ជញ អមតុ ករ................................ 

 

សូមទន្រជប។ 

កមមវតថុ   :   .......................................................................................... 
េយង     :   ........................................................... (េបើសិនមន) 
លខិិតភជ ប់  :  ............................................................(េបើសិនមន) 
   
 តបិតខញុំបទ/នងខញុំេកើតទុកខមិនសុខចិត្តពីេឈម ះ.....................................................េភទ............
ទីលំេន.................................................................................................................................( វ ជតិ) 
ពីបទបន្រប្រពឹត្ត........................................................................................................................................ 
េ យ ងេហតុថ កលពីៃថង...................................................................................................................
.....................................................................................................................។ 
  
 ្រស័យេហតុេនះ សូមេ ក្របធនតុ ករ ឬេ ក្រពះ ជ ជញ េម ្ត សេ្រមចដូចតេទៈ 
 ១........................................................................................................... 
 ២...........................................................................................................។ល។ 
 
 សូមេ ក្របធនតុ ករ ឬេ ក្រពះ ជ ជញ អមតុ ករ េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏
ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ/នងខញុំ។ 

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

               ន មេមៃដ ្ត ំ និងេឈម ះ 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣១២  



ខ. ពកយបណ្តឹ ងជកិចចករ្របញប ់

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

ពកយបណ្តឹ ង 
 

 

ខញុំបទ/នងខញុំេឈម ះ............................ជតិ........សញជ តិ....... យុ.......ឆន ំ របររកសីុ........................
ទីលំេនពិត្របកដ...........................មន្របពនធ ប្តី េឈម ះ......................មនកូន..............នក់។ 

 

សមូេគរពជូន 

េ ក្របធនតុ ករ...................................... 

 

សូមទន្រជប។ 

កមមវតថុ   :   សំេណើ សំុ.......................................................................................... 
េយង     :   សំណំុេរឿងអងគេសចក្តីេលខ.................................ចុះៃថងទី................................................. 
លខិិតភជ ប់ : ........................................................................................................(េបើសិនមន) 
   
 តបិតខញុំបទ/នងខញុំមនទំនស់ជមួយេឈម ះ.........................................................េភទ............
ទីលំេន.................................................................................................................................( វ ជតិ) 
ពីេរឿងដីធ្លីែដលសថិតេនកនុងឃំុ/សងក ត់.....................្រសុក......................ខណ្ឌ ......................... ជធនី/េខត្ត
.....................ដូចមនេរឿងអងគេសចក្តីេនតុ ករ្រ ប់។  
 េ យសំ ងេហតុថដីទំនស់េនះខញុំបទធ្ល ប់បនកន់កប់ ំងពីឆន ំ...............មកេម្លះដូចមន

ក ី ១. េឈម ះ........................២. េឈម ះ........................ទីលំេនេនកនុងឃំុជមួយគន បនដឹងឮ និងបន
េឃើញផង។ល។ ........................................................................................................................................
.....................................................................................................។ 
  
 ្រស័យេហតុេនះ សូមេ ក្របធនតុ ករ េម ្ត សេ្រមចអនុញញ តឲយខញុំបទកន់កប់ដី
ទំនស់េនះជបេ ្ត ះ សននសិន ទំ េំរឿងអងគេសចក្តីសេ្រមចជ ថ ពរ។ 
  
 សូមេ ក្របធន េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ/នងខញុំ។ 

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

               ន មេមៃដ ្ត ំ និងេឈម ះ 

 
 

 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣១៣  
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លខិិតជូនពរ 

 

កនងុឱកសបុណយចូលឆន សំកល គ.ស ២០១១ គណៈកមម ធិករ 

ស្រមបស្រមួលកមពុជ ជ្របធនអងគករ សមគម មិនែមនរ ្ឋ ភិបល្រពមទងំសហករ ី 
 សូមេគរពជូនពរជ័យ បវរម ្របេសើរ សិរមីងគល វបុិលសុខ្រគប់្របករជូនចំេពះ សេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី និងេ កជំទវគតិ្រពឹទធិបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហុ៊ន ែសន ្រពមទំងបុ្រ បុ្រតី េច្របុសេច
្រសី។ សូមសេម្តច និងេ កជំទវទទួលបននូវេជគជ័យធំៗថមីៗជបន្តបនទ ប់កនុង្រគឹសគសក ជថមីេនះ េដើមបីឲយសក្តិសម
េទនឹង នៈ និងម កិត្តិយសដ៏ធំេធងរបស់សេម្តច ែដលពិភពេ កទំងមូលបន យតៃម្លយ៉ងខពស់ និងេសងើច 
សរេសើរនូវម វរីៈភព និងឥស រភពែដលសេម្តចបនេធ្វើពលិកមមកនុងបុព្វេហតុ ជតិ មតុភូមិកន្លងមក។ 
 ម កិត្តិយសេនះសេម្តចក៏បនអះ ងផងែដរថ មិនែមនបនមកេ យងយ្រសលួ និងេ យ រ សេម្តច
មន ក់ឯងេនះេទ គឺបនមកេ យ រគណៈបក ្របជជនកមពុជទំងមូល ្របជជតិកមពុជទំងមូល េហើយក៏មិនែមន
ស្រមប់ែតសេម្តចមន ក់ឯងែដរ គឺស្រមប់្របជជតិកមពុជទំងអស់ ក៏ដូចជេនកនុងទ្វីប សីុ និងពិភពេ កទំមូលផង
ែដរ។ េហតុេនះេហើយបនជ្របធន្រកុម្របឹក ជូនរង្វ ន់សន្តិភពពិភពេ ក ជូនេគរមយងរទំង៣ ជូនចំេពះសេម្តច 
គឺជករសមេហតុ សមផលជទីបំផុតៈ ១. សមបតិ្តវបបធម៌មនុស ជតិ  ២. អគគរដ្ឋទូតេគចរេដើមបីសន្តិភព ៣. សមជិក
្រពឹទធសភពិភពេ ក។  
 សេម្តច និងេ កជំទវជទីេគរព! េទះបីេយើងខញុំេរៀប ប់ទំងអមបលម៉នមកខងេលើេនះ ក៏មិនចប់សព្វ 
េសចក្តីសម មសកមមភពរបស់សេម្តចអស់បនេឡើយ។ 
 េយើងខញុំទំងអស់គន  ក៏ដូចជ្របជជនកមពុជទំងមូល េជឿជក់ និងដែង្ហរ មសេម្តចកនុងករដឹកនំ្របេទស 
កមពុជឲយក្ល យេទជ រយ្របេទសកនុងេពលឆប់ៗដ៏ខ្លីខងមុខេនះ។ 
 កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងឥតសំៃច្របកបទីេ យវរីភពដ៏ឧត្តុងគឧត្តមរបស់សេម្តច ្របកដជនំមកនូវេជគជ័យជក់
ជមិនខនេឡើយ។ 
 ជទីអវ ន! េយើងខញុំសូមេគរពជូនពរ រជថមីម្តងេទៀតចំេពះសេម្តច និងេ កជំទវ ្រពមទំងបុ្រ  បុ្រតី 
េច្របុស េច្រសី សូមមន យុយឺនយូរជងរយវស  សុខភពល្អបរបូិរណ៏ ្របជញ ងៃវ េដើមបីដឹកនំន កមពុជដ៏យូរ
អែង្វងតេរៀងេទ។ 
 សូមេទព្ត ទំងមួយមឺុនេ កធតុ េទព្ត រក ្រពះម េស្វតចឆ័្រតែដលមន្រពះបរមី្រគប់ទិសទីកនុងច្រក ទប 
សូមេ កជួយអភិបលរក  សេម្តច និងេ កជំទវ ្រពមទំងបុ្រតបុ្រតី េច្របុសេច្រសី បន្របកបែតនឹងពុទធពរបួន
្របករគឺៈ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 
 សូមសេម្តច និងេ កជំទវ េម ្ត ទទួលនូវពុទធពរ និងគរវកិចចដ៏ខពង់ខពស់អំពីេយើងខញុំ។ 
 េសចក្តីគួរពំុគួរ សូមសេម្តច និងេ កជំទវ េម ្ត អភ័យេទស។ 

                   .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 
                 ្របធនគណៈកមម ធកិរ 
              
                     ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣១៤ 
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លខិិតជូនពរ 
សមូេគរពជូន 

សេម្តចអគគម ពញច្រកី គតិ្រពឹទធិបណ្ឌិ ត េហង សរំនិ ្របធនរដ្ឋសភ 

ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 
 

សេម្តចជទីេគរពដខ៏ពង់ខពសប់ំផុត! 
 

 កនុងឱកសរលឹំកៃថងកំេណើ តដ៏នកខត្តបញក របស់សេម្តច េយើងខញុំ ជសមជិកសមជីកគណៈកមម ធិករ
ជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត សូមេគរពជូនពរជ័យ សិរមីងគល ដ៏បវរម ្របេសើរ ជូនចំេពះសេម្តច ជម
បុរសរដ្ឋដ៏េឆនើម សូមសេម្តចមនសុខភពល្អបរបូិរណ៏ យុយឺនយូរ បញញ ងៃវ េដើមបីជអគគមគគុេទទសដ៏េឆនើម
កនុងករដឹកនំន កមពុជេឆព ះេទរកភពសំបូររងុេរឿង និងថកុំេថកើង។ 
 
 សូមសេម្តច និងេ កជំទវ ្រពមទំងបុ្រ បុ្រតី ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់ និងពុទធពរទំង៤
្របករគឺៈ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 
  
 េសចក្តីគួរពំុគួរ សូមសេម្តច និងេ កជំទវ េម ្ត អភ័យេទស។ 

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

                        ្របធនគណៈកមម ធិករ  
                  ហតថេលខ និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣១៥ 
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លខិិតជូនពរ 
កនងុឱកស ចំេរ ើនជនម យ ុសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី  

ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គំរប់..........ឈនចូល..........ឆន  ំនៃថងទី .................. 

 
 

សេម្តចជទីេគរពដខ៏ពង់ខពសប់ំផុត! 

 
 េយើងខញុំ ជគណៈកមម ធិករនយក បុគគលិក ្រពមទំងសមជិកៃនគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួល
កមពុជ មនបិតិេ មនស រកី យ និងរេំភើបៃ្រកែលង សូមសំែដងនូវអំណរ ទរយ៉ងកក់េក្ត បំផុតកនុង     
ឱកសបុណយខួបកំេណើ តចំេរ ើនជនម យុគំរប់.....ឈនចូល........ឆន ំរបស់សេម្តច។ 
 សូមសេម្តច និងេ កជំទវ ្រពមទំងបុ្រ បុ្រតី េច្របុសេច្រសី ្របកបេទេ យពុទធពរទំងបួន
្របករ និងមនថមពលខ្ល ំងក្ល  ្របជញ ងៃវ េដើមបីដឹកនំ្របេទសជតិេឆព ះេទរកករអភិវឌ ន៏សំបូររងុេរឿង 
និង សន្តិភព។ 
 សេម្តចជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់បំផុត! ម វរីភពរបស់សេម្តចេនេពលេនះ ្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់ៗ
របូែដលកនុងេនះ មនពួកេយើងខញុំផង្រតូវករវត្តមនរបស់សេម្តចេដើមបីដឹកនំន កមពុជេឆព ះេទេ្រតើយវឌ ន
ភពសំបូររងុេរឿង និងសុខសន្តិភព ។ មនវត្តមនសេម្តចពិតជគម នឧបសគគ មួយ ចបង្អ ក់េនមុខ
របស់ន កមពុជបនេឡើយ។ 
 ករឈនចូលឆន ំទី..........ៃនខួបកំេណើ ត សូមម វរីភពរបស់សេម្តចកន់ែត្រតចះ្រតចង់េទ្វរែថម
េទៀតជអមតៈ។ 
 េសចក្តីគួរពំុគួរ សូមសេម្តច េម ្ត អភ័យេទស។ 

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

                        ្របធនគណៈកមម ធិករ  
                  ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣១៦  
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លខិិតជូនពរ 
 
 

 

ឯកឧត្តម ស េខង 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ីនងិជរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
ៃន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 

 
 

ឯកឧត្តមជទីេគរពដខ៏ពង់ខពសប់ំផុត! 

 
 កនុងឱកសបុណយចូលឆន ំថមី្របៃពណីែខមរ េយើងខញុំ ជនយក និងបុគគលិក ្រពមទំងនិស ិតៃនសកល
វទិយល័យ.......................មនកិត្តិយសដ៏ឧត្តុងគឧត្តម សូមេគរពជូនពរជ័យ សិរមីងគល ដ៏បវរម ្របេសើរ ជូន
ចំេពះឯកឧត្តម និងេ កជំទវ ្រពមទំងបុ្រត ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់។ 
 
 សូមឧទទិសដល់េទវ ឆន ំថមី េទវ ែថរក ្រពះម េស្វតចឆ័្រត វតថុសក្តិសិទធិកនុងេ ក សូមជួយបីបច់
ែថរក  និង្របទនពរជ័យដល់ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ សូមមន យុយឺនយូរ សុខភពល្អបរបូិរណ៏ ្របជញ
ងៃវ េដើមបីជម្លប់ដ៏្រតជក់ដល់្របជពលរដ្ឋទូទំង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងដឹកនំ្របេទសជតិេឆព ះេទ

រកេ្រតើយសុខសន្តិភព និង  សំបូររងុេរឿងដូចសម័យម នគរ។ 
 
 សូមឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវពុទធពរជ័យ សិរមីងគល ម ្របេសើរេនះ ែដលេយើងខញុំ្របសិទធិពរជូន
េ យេ ម ះអស់ពីដួងចិត្ត និងជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់បំផុត។ 
  
 េសចក្តីគួរពំុគួរ សូមឯកឧត្តម េម ្ត អភ័យេទស។ 

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

                             សកលវិទយធិករ  
                  ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣១៧  



ខ. លខិិតថ្វ យ្រពះពរ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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គណៈកមម ធកិរស្រមបស្រមួលកមពជុ 
សមព័នធអងគករ សមគមេ្រករ ្ឋ ភិបល 

 
សមូ្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

្រពះករ ុ  ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី ្រពះម ក ្រត 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 
 

 
 
 

បពិ្រត្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូងជទីសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់បំផុត! 

 កនុងឱកសដ៏ែសនម នកខត្តបញក ៃន្រពះ ជពិធីបុណយចំេរ ើន្រពះជនម យុគំរប់...យងចូល...្រពះវស  
ៃន្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូងជទី្រស ញ់េគរពសកក រៈ ងនម្របធន អនុ្របធន និង    
ម្រន្តី ្រពមទំងនិស ិតៃនសកលវទិយល័យ....................ទូល្រពះបងគំជខញុំ និងភរយិ សូម្រពះ ជនុញញ តដ៏
ខពង់ខពស់ សូមសំែដងនូវកត្តញញូ ធម៌ចំេពះ្រពះម ករុ ទិគុណ និងសូម្របសិទធិពរបវរសួស្តី ជ័យមងគល 
ម ្របេសើរ ថ្វ យ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូង្រពះអគគមគគុេទទសក៏ដ៏េឆនើម ែដល្របជជតិទំង
មូលជនិចចជកលគំ្រទ ។ ទូល្រពះបងគំជកូន េច សូម្រពណមយបួងសួងដល់គុណ្រពះរតន្រត័យ វតថុសក្តិ
សិទធិទំង យ េលើេ ក េទវ រក ្រពះម េស្វតចឆ្រត និង្រពះវញិញ ណកខនធ ដ៏មនបរមីៃនអតីត្រពះម
ក ្រត និង្រពះម ក ្រតីយនីែខមរ សូមយង មបីបច់ែថរក ្រពះករុ  សូម្រពះអងគមន្រពះជនម យុយឺន
យូរជងរយ្រពះវស  មន្រពះ ជសុខភពបរបូិរណ៏ ្រពះកយពលរងឹមំ េដើមបី្រទង់គង់ជម្លប់្រតជក់យូរ
អែង្វងស្រមប់្របជនុ ្រស្តែខមរ បន្ត្រពះ ជកិចចដ៏ឧត្តុងគឧត្តមដឹកនំ្របេទសជតិេឆព ះេទរកភព សំបូរ 
សបបយ ថកុំេថកើងរងុេរឿង។ 
 ទូល្រពះបងគំក៏ដូច្របជ ្រស្តែខមរទូទំង្របេទស ែតងចងចំជនិចចនូវ្រពះ ជេបសកកមម ្របកប
េ យ្រពះបញញ ញណដ៏ភ្លឺ ្វ ងរបស់្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូង កនុង្រពះ ជបូនីយកិចចដឹកនំ
្របេទស្របកបេ យភពរកីចំេរ ើនជលំ ប់ពីមួយឆន ំ េទមួយឆន ំ ្រពមទំង្រពះ ជសកមមភពមនុស ធម៌   
សបបុរធម៌ សេ ្ត សេ្របស្របណីរបស់្រពះករុ  ចំេពះ្របជ ្រស្តែខមរ ជកូនេចរបស់្រពះអងគ។ 
 សូម្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូង ្រទង់្រពះេម ្ត េ្របសទទួលនូវ ្វ មីភ័្រក្ត េគរព
្រស ញ់យ៉ង្រជលេ្រជបំផុតអំពីទូល្រពះបងគំជខញុំ និងភរយិ។ 
     
    សូម្រកបបងគំទូលថ្វ យេន ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី...........ែខ...........ឆន ំ...........
                       ្របធនគណៈកមម ធកិរ  
                                 ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣១៨  
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លខិិតថ្វ យ្រពះពរ និងជូនពរ 
 
 

 េនកនុងឱកសបុណយចូលឆន ំថមី្របៃពណីជតិ ឆន ំ.......... ពុទធសក ជ.........្រតូវនឹងៃថងទី១៤ ែខេម  
ឆន ំ ២០១១ ខញុំ្រពះករុ  ទូល្រពះបងគំជខញុំ ខញុំបទ និងភរយិ សូម្រពះ ជនុញញ ត និងេសចក្តីអនុញញ តចូល
រមួជមួយ្របជនុ ្រស្ត្របជជនែខមរទូទំង្របេទស េលើកអញជ លី្របណមបួងសួងដល់គុណ្រពះរតន្រត័យ វតថុ
សក្តិសិទធិទំង យ េលើេ ក េទវ រក ្រពះម េស្វតចឆ្រត ្រពះវញិញ ណកខនធដ៏មនបរមីៃនអតីត្រពះម
ក ្រត និង្រពះម ក ្រតីយនីែខមរ និងវញិញ ណកខនធៃនបុព្វបុរសទំងអស់ សូមេម ្ត ជួយគំពរែថរក ជនិចច
ជកល ្រពមទំងេ្របស្របទនចំេពះ៖ 

 សេម្តច្រពះសងឃ ជទំងពីរគណៈ និង្រពះេថ នុេថរ្រគប់្រពះអងគ 
 ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូង 
 សេម្តច ជ សីុម ្របធន្រពឹទធសភ និងេ កជំទវ ្រពមទំងសមជិកសមជិក ទំងអស់ៃន

្រពឹទធសភជតិ 
 សេម្តច េហង សំរនិ ្របធនរដ្ឋសភ និងេ កជំទវ ្រពមទំងសមជិកសមជិកទំងអស់ៃន  

រដ្ឋសភ 
 សេម្តច ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងេ កជំទវ ្រពមទំងសមជិក

សមជិកទំងអស់ ៃន ជរ ្ឋ ភិបល 
 ្រពមទំង្រពះ ជវង នុវង  និង្រកុម្រគួ រទំងអស់នូវ្រពះពរជ័យ សិរមីងគល វបុិលសុខម
្របេសើរ ្រពះជនម យុ និង យុយឺនយូរ ្រពះ ជសុខភព និងសុខភពបរបូិរណ៏ ្រពះកយពល និងកយពល
មំមួន្រពះបញញ ញញ ណ និង្របជញ ឈ្ល សៃវ េដើមបីគង់េនជម្លប់ដ៏្រតជក់្រតជំុរបស់កូនេចរបស់្រពះអងគទំង
កនុង និងេ្រក្រពះ ជ ច្រកកមពុជទំងមូលកំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 
      
              េធ្វើេន ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី...........ែខ...........ឆន ំ...........
                              ហតថេលខ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣១៩ 



៦.៥ លខិិតអបអរ ទរៈ 

ជលិខិតែដលសរេសរស្រមប់អបអរ ទរ និងជូនពរដល់វរីៈជន ែដលេទើបែតទទួលបុណយសក្តិ 
េម យ និងរង្វ ន់េដើមបីជករេលើកទឹកចិត្តបែនថមរបស់េយើង។ 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

លខិិតអបអរ ទរ 
 
 

 

ឯកឧត្តម ......................... 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ីនងិជរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ...................... 

ៃន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 

 
 

ឯកឧត្តមជទីេគរពដខ៏ពង់ខពសប់ំផុត! 

 
 ខញុំបទសូមែថ្លងនូវេសចក្តីេកតសរេសើរយ៉ងេ ម ះសម័្រគ និង្របសិទធិពរជ័យ បវរសួស្តី សិរមីងគល 
វបុិលសុខ ្រគប់្របករជូនចំេពះ ឯកឧត្តម បនទទួលនូវ នៈជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
.................... ែដលសក្តិសម និង ម រតីេសន ជតិពិតៗ ្រពមទំងកិចច្របឹងែ្របងយ៉ងស្វិត ្វ ញកនុងករងរ
បេ្រមើជតិមតុភូមិៃនេយើង។ 
 
 សូម ឯកឧត្តម មនសុខភពល្អបរបូិរណ៏ យុយឺនយូរ ្របជញ ងៃវកនុងករ ្ត រ និង អភិវឌ ជតិៃន
េយើងឲយមនកររកីចំេរ ើនរងុេរឿង ដូចសម័យម នគរ។ 
 
 សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 
  
 េសចក្តីគួរពំុគួរ សូម ឯកឧត្តម េម ្ត អភ័យេទស។ 

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

                        ្របធន............................  
               ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣២០  



៦.៦ លខិិតែថ្លងអំណរគុណ 

 លិខិតេនះេគសរេសរស្រមប់ែថ្លងអំណរគុណ និងជូនពរដល់វរីៈជនែដលចប់ រមមណ៏ និងជួយេយើង
នូវ ម រតី បទពិេ ធន៏ សមភ រៈ ថវកិ និង មសំេណើ របស់េយើង។ 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

លខិិតែថ្លងអំណរគុណ 
 
 

 

ឯកឧត្តម ........................... 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ីនងិជរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ....................... 

ៃន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងេ កជទំវ 

 
 

ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ ជទីេគរពដខ៏ពង់ខពស!់ 

 
 កនុងនមខញុំបទផទ ល់ និងសហករ ីៃនវទិយ ថ ន...................................សូមែថ្លងអំណរគុណដ៏េ ម ះ
អស់ពីដួងចិត្តចំេពះ ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ ែដលបនលះបង់េពលេវ ដ៏មមញឹកអេញជ ើញចូលរមួជ   
គណៈអធិបតីដ៏ខពង់ខពស់កនុងពិធីេបើកវគគសិកខ ស្តីពីករ្រគប់្រគងកលពី្រពឹកៃថងទី.......ែខ...........ឆន ំ.........
កន្លងមកេនះ។ 
 
 វត្តមនរបស់ ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ ចសរបញជ ក់បនពីករយកចិត្តទុក ក់ខពស់របស់       
ជរ ្ឋ ភិបល មកេលើអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 

 
 េយើងខញុំសូម្របសិទធិពរជ័យ សិរមីងគល វបុិលសុខ្រគប់្របករជូនចំេពះ ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ 
សូមទទួលនូវពុទធពរទំង៤្របករគឺៈ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 
  
 េសចក្តីគួរពំុគួរ សូមឯកឧត្តម និងេ កជំទវ េម ្ត អភ័យេទស។ 

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

                            ្របធនវិទយ ថ ន 
               ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣២១  



៦.៧ លខិិតចូលរមួរែំលកទុកខ 
លិខិតេនះ ស្រមប់សរេសរចូលរមួរែំលកទុកខៃន្រកុម្រគួ រសព ែដលជវរីៈជន ឬមិត្តភក្តិរបស់េយើង

កនុងករជួយេលើកទឹកចិត្ត និងរែំលកេសចក្តីទុកខសេ្រងង។ 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 

មនទីរសខុភិបលេខត្ត..................... 
 

សមូេគរពជូន 
ឯកឧត្តម ................អភបិលេខត្ត.................. 

 
 

 

ឯកឧត្តមជទីេគរពដខ៏ពង់ខពស!់ 

 
 កនុងនមខញុំបទផទ ល់ និងម្រន្តី បុគគលិក ៃនមនទីរសុខភិបលេខត្ត...........ខញុំបទសូមសំែដងនូវេសចក្តី 
េ ក ្ត យយ៉ងធំេធង ចំេពះករបត់បង់េ ក  ............ែដល្រតូវជបី របស់ឯកឧត្តម។ ខញុំបទ និង
សហករ ីសូមសំែដងនូវករេ្រក ម្រកំ និងចូលរមួរែំលកទុកខជមួយ្រកុម្រគួ ររបស់ឯកឧត្តម។ 

 
 ភជ ប់មកជមួយនឹងលិខិតេនះ ខញុំបទ និងសហករ ីចូលចប់មគគផលកនុងករេធ្វើបុណយបញជូ នកុសលផលបុណយ 
េទជូនេ ក ចំនួន ១០មឺុនេរៀល ។ សូម្រពលឹងេ ក  អេញជ ើញេទកន់សុខគតិភពកំុបីខន។ 
 
 សូម ឯកឧត្តម េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 
  
 េសចក្តីគួរពំុគួរ សូម ឯកឧត្តម េម ្ត អភ័យេទស។ 

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

                                 ្របធនមនទីរ 
                ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣២២  



៦.៨ លខិិតែថ្លងសរេសើរ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
គណៈកមម ធកិរស្រមបស្រមួលកមពជុ 

សមព័នធអងគករ -សមគមមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

 
លខិិតែថ្លងសរេសើរ 
សមូេគរពជូន 

េ ក ឧកញ៉ .....................្របធន................... 
 
 

 

សមូទន្រជប។ 
 
 

េ ក ឧកញ៉ជទីេគរពដខ៏ពង់ខពស!់ 

 
 កនុងនមខញុំបទផទ ល់ និងសហករ ី ្រពមទំងសមជិក សមជីកចំនួន...អងគករ ៃនគណៈកមម ធិករ
ស្រមបស្រមួលកមពុជ សូមសំែដងនូវករេកតសរេសើរចំេពះ ន ៃដ និងគុណសមបត្តិដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ េ ក
ឧកញ៉ កនុងករ ្ត រ និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ស្រមប់េពលបចចុបបនន និងេទអនគត។ 
 ពួកេយើងខញុំសូមេកតសរេសើរេហើយ េកតសរេសើរេទៀតចំេពះសមតថភព ្របជ្របិយភព បញញ
ងៃវរបស់េ កឧកញ៉ កនុងករជំរញុ្របេទសកមពុជឲយេទកន់សុខសន្តិភព និងអភិវឌ  េសដ្ឋកិចច ជតិេលើ

ទឹកដីដ៏ែសនកំសត់ៃនេយើង។ 
 េ កឧកញ៉ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់! 
 គតិបណ្ឌិ ត ន ៃដ គុណសមបត្តិ វរីភព និងគុណនូបករៈដ៏ៃថ្លថ្ល ទំងអស់របស់េ កឧកញ៉ ្រតូវ
បនពួកេយើងខញុំចងចំ និងេរៀនសូ្រត មេដើមបីយកេទ ្ត រ និងអភិវឌ សងគមជតិេឡើងវញិ។ 
 ជទីបញច ប់ ខញុំបទផទ ល់ និងសហករ ី ្រពមទំងសមជិក សមជិកៃនគណៈកមម ធិករស្រមប
ស្រមួលកមពុជ សូមឧទទិសបួងសួងដល់្រពះបរមី េទវ ែថរក ្រពះម េស្វតចឆ្រត េទវ ែថរក ទឹកដីម
នគរ ជពិេសស្រពះរតនៃ្រតយ៏ែកវទំងបី សូមជួយបីបច់ែថរក  េ កឧកញ៉ និង្រកុម្រគួ រឲយបន
ទទួលនូវសុខភពបរបូិរណ៏ យុយឺនយូរ បញញ ភ្លឺថ្ល ឈ្ល សៃវេដើមបីជអគគមគគុេទទសក៏ដ៏េឆនើមកនុងករជ្រមុញ
េសដ្ឋកិចចកមពុជេឆព ះេទដល់េ្រតើយសំបូររងុេរឿង។ 
  
               .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

                        ្របធនគណៈកមម ធិករ 
                  ហតថេលខ ្រ  និងេឈម ះ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣២៣ 



៦.៩ លខិិតេឆ្លើយតប 

ក. គំរលូខិិតេឆ្លើយតបេនេពលបនទទួលលខិិតជូនពរខួបកំេណើ ត 

 

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

 
លខិិតែថ្លងអំណរគុណ 

សមូេផញើជូន 
េ ក ................................ 

្របធនគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលកមពុជ 
 
 

 
 
 

េ ក្របធន ជទីេម្រតី ប់ ន! 

 
 ខញុំមនចិត្តេ មនស សបបយរកី យជអេនក និងសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះ
សពទ ធុករពរដ៏បវរកក់េក្ត  ែដលេ ក្របធន និងសមជិក សមជិក ៃនគណៈកមម ធិករស្រមប
ស្រមួលកមពុជ កនុងសមព័នធអងគករ សមគមមិនែមនរ ្ឋ ភិបល បន្របសិទធិពរជ័យជូនភរយិខញុំ និងខញុំ កនុង     
ឱកសខួបកំេណើ តគំរប់.........ឆន ំឈនចូលឆន ំទី.......របស់ខញុំ។ 
 
 សូមេទវ ឆន ំថមី ្របសិទធិពរជ័យបវរសួស្តី ម ្របេសើរដល់េ ក្របធន និងសមជិក សមជិកៃន
គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលកមពុជទំងមូល សូមបន្របកបេ យពុទធពរទំង៤្របករ និងទទួលបន
េជគជ័យល្អ្របេសើរកនុងភរកិចចករពរ ក ង និងអភិវឌ ជតិមតុភូមិជទីេសន  ។ 
  
 សូមេ ក្របធន ទទួលនូវករ្រស ញ់ ប់ នដ៏្រជលេ្រជបំផុតអំពីខញុំ។ 

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

        
      
      សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 

           
 

 

 

 

 

 

 
  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣២៤ 



 ខ. គំរលូខិិតេឆ្លើយតបេនេពលទទួលលខិិតអបអរ ទរ 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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                 .............. ៃថងទី......ែខ..........ឆន ំ........... 

 
ជ្រមបជូន 

េ ក.....................្របធនវិទយ ថ នកមពុជស្រមប់អភិវឌ ន៏ និងសទិធិមនុស  
 

 
 

េ ក ្របធនជទី ប់ ន! 

 
 ខញុំបនទទួលេ យក្តីេ មនស  នូវេសចក្តីសរេសើរ និងសពទ ធុករពរបវរ ែដលេ ក្របធន
្រពមទំងសហករៃីនវទិយ ថ ន មនសមនចិត្ត ប់ នខញុំេ យេ ម ះសម័្រគ ចំេពះ នន្តរសក្តិ ែដលខញុំមន 
កិតិ្តយសទទួលជ រដ្ឋេលខធិករ...........................។ 
  
 កនុង ម រតីមិត្តភព ភតរភព និងេសន ជតិមតុភូមិ ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដ៏្រជលេ្រជ និងសូម 
្របសិទធិពរជ័យ សិរមីងគល ជូនេ ក្របធន និងសហករ ី សូមបនសម្របកបនូវ្រពះពុទធពរទំង៤្របករ គឺ 

យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 
 
 សូមេ ក្របធន ទទួលនូវេសចក្តី្រស ញ់ ប់ នដ៏កក់េក្ត អំពីខញុំ។ 
  
         (េឈម ះ....................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣២៥  



 គ. គំរលូខិិតេឆ្លើយតបេនេពលទទួលលខិិតថ្វ យ្រពះពរ 
  

្រពះករ ុ  ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី  
្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 
ជូន ឯកឧត្តម........... សមជិកគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត និងេ កជំទវ 

 
 

ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ ជទី្រស ញ់ ប់ ន! 

 
 ខញុំបនទទួលរចួេហើយលិខិតថ្វ យពរ របស់ ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ េនកនុងឱកសបុណយចំេរ ើន
ជនម យុខញុំ។ 
 
 ខញុំសូមសំែដងនូវអំណរគុណដ៏្រជលេ្រជ និងជូនពរ ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ បនជួប្របទះែតនឹង 
ពុទធពរទំង៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 
  
 សូម ឯកឧត្តម និងេ កជំទវ ទទួលនូវេសចក្តី្រស ញ់ ប់ នអំពីខញុំ។ 
  
         នេ ត្តម សហីមុនី 
 
ភនំេពញ, ៃថងទី.........ែខ..........ឆន ំ.............. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣២៦  



ឃ.គំរលូខិិតេឆ្លើយតបេ្រកយេពលទទួលលខិិតចូលរមួរែំលកទុកខ 
 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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 ខញុំ និង្រគួ រ ្រពមទំងញតិមិត្តជិតឆង យរបស់សពឧបសិក................សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង
្រជលេ្រជជទីបំផុតចំេពះេ ក្របធន និងសហករទំីងអស់ ែដលបនរែំលកទុកខ និងបនអេញជ ើញចូល
រមួកនុងពិធីឈបនកិចច ែដលបន្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី............................កន្លងេទេនះ។ 
  
 វត្តមនរបស់ េ ក្របធន និងសហករទំីងអស់ េធ្វើឲយខញុំ និង្រកុម្រគួ រ ្រពមទំងញតិមិត្តជិត
ឆង យមនចិត្តរេំភើបៃ្រកែលង និងចងចំមិន ចបំេភ្លចបនេឡើយ។ 
 
 ខញុំ និង្រកុម្រគួ រ សូម្របសិទធិពរជ័យ សិរមីងគល វបុិលសុខ ម ្របេសើរ ជូនចំេពះ េ ក្របធន 
និងសហករ ីទំងអស់។ 
  
 សូមេ ក្របធន និងសហករទំីងអស់ទទួលនូវេសចក្តី្រស ញ់ដ៏្រជលេ្រជបំផុតអំពីខញុំ និង
្រកុម្រគួ រ។ 

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

                   ហតថេលខ និងេឈម ះ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣២៧  



 

ជំពកូទ៥ី: ករ្រគប្់រគងឯក រ នងិកចិចករករយិលយ័ 
VI. ករ្រគប់្រគងឯក រ និងកិចចករករយិលយ័ 
១. បេចចកេទសកនងុករទុក ក់ឯក រ 

 ែដលេ ថឯក ររដ្ឋបល ជសំណំុលិខិតទំង យែដលបនេរៀបចំទុក ក់កនុងបណ្ណ រអតថបទ
ចបប់ លិខិតកំណត់ ដីក ល្រកម ។ល។ 

 ករយិល័យនីមួយៗ ្រតូវេរៀបចំទុក ក់ឯក រេ យខ្លួនឯង នូវសំណំុេរឿង ែដលខ្លួនបនទទួល 
និងសំណំុេរឿងែដលខ្លួនបនេធ្វើ។ 

 កររក ទុកឯក រជករចំបច់មិនែមនចំែតកិចចករែដល្រតូវទុក ក់េ យគំនិតយល់ថ យ៉ងេនះ
យ៉ងេនះេទ បុ៉ែន្តេរឿង ៉ វេនះបនេ ះ្រ យរចួេហើយក៏េ យក៏្រតូវមនរេបៀបទុក ក់ឯក រេ យមន
រេបៀបផងែដរ ។ េ្រពះថេបើមនេរឿងមួយេលចេឡើងេនះ បុគគលិកមួយែផនកមនលទធភពនឹងេរ ើរះុរកេរឿង
ចស់ែដលេ ះ្រ យរចួែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន ចយកមកេ ះ្រ យបន។ 

 ១.១. លកខណៈកនុងករទុក ក់ឯក រ 
 ករ្របមូលផ្តុំឯក រទំង យឲយេនកនុងសំណំុេរឿងនីមួយៗ េហើយនឹងករ្របមូលសំណំុេរឿង ក់កនុង 
សំណំុេរឿង្រតូវអនុវត្ត មលកខណៈងយ្រសួល បុ៉ែន្ត្រតូវេធ្វើឲយបន្របកដ្របជែដរ។ 
 ក. លកខណៈេរៀង មកល 
 លកខណៈេរៀង មកលជរេបៀបងយ្រសួលបំផុត គឺេគ្របមូលឯក រទំង យ ក់េរៀង មកល
បរេិចឆទ ឬ មេពលែដលេគេធ្វើេចញេទ។ 
 ជពិេសសេគេ្របើរេបៀបេនះ ចំេពះឯក រែដលេធ្វើេចញពីករយិល័យសមតថកិចច និងករយិល័យ
រេបៀប ែតងែតរក ទុកឯក រេរៀងៗខ្លួននូវឯក រមួយចបប់មន ក់ ែដលេផញើរេនកនុងកលបបវត្តិ មរេបៀប
េលខេរៀង បញជ ីករ ជទូេទេគេធ្វើរេបៀបេនះនំឲយេគរកឯក រេឃើញេ យ្រសួល េបើកល េគដឹងពី
កលបរេិចឆទ េលខ ចុះបញជ ីករ ។ េគេធ្វើរេបៀបេនះរមួជមួយលកខណៈ្រទង់្រទយ។ 
 ខ. លកខណៈ ម្រទង់្រទយ 
 េគទុក ក់ឯក រ មលកខណៈ ម្រទង់្រទយរបស់  ដូចជករទុក ក់ឯក រេ យែឡក ច់ពី
គន គឺមួយទុកជអតថបទ មួយស្រមប់ទុកជលិខិត មួយស្រមប់ទុកជកំណត់ ឬេសចក្តី យករណ៏ ។ល។ 
 រេបៀបេនះេគែតងេធ្វើជមួយ និងលកខណៈេរៀង មកល េដើមបីបេងកើតជបណ្ណ រទូេទ។ 
 គ. លកខណៈ មនិេទទស 
 ជរេបៀបទុក ក់ឯក រ មេឈម ះ ដូចជេរៀបទុក ក់សំណំុឯក ររបស់េឈម ះមនុស មន ក់ ។ កនុង
ករយិល័យបុគគលិក ឯក រែដលទក់ទងនឹងបុគគលិកមន ក់ៗ េគ្រតូវ ក់សំណំុេរឿងែដលមនេឈម ះ មីុ
ខ្លួន ។ 
 មយ៉ងេទៀតេនកនុង្រកសួងហិរញញវតថុេគមនសំណំុេរឿងែដលមនបញជ ីេឈម ះបុគគលិកអនកបង់្របក់ជេដើម  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣២៨  



 ឧទហរណ៏ៈ ែផនកសិក ធិករ េគេរៀបចំទុក ក់ឯក រ មេឈម ះរបស់ ថ ប័នសិក  ឬក៏មយ៉ងេទៀត 
េគេរៀប មេឈម ះ ទីកែន្លងេនកនុង េខត្ត សំណំុលិខិតទំង យែដលេចញ ឬទក់ទង្រសុកនីមួយៗ 
េគ ចទុក ក់ឯក រ ម្រសុកេ យែឡកពីគន ។ 
 ឃ. លកខណៈ មវភិគ 
 េបើេធ្វើ មលកខណៈខងេលើ មិន ចេឆ្លើយតបេទនឹងករអនុវត្តន៏កនុងករទុក ក់ឯក រេនះេទ េគ
្រតូវេធ្វើ មលកខណៈ មវភិគវញិ ែដលនំឲយ្របមូលឯក រ ម្របេភទៃនកមមវតថុ ។ ករេរ ើរកឯក រ ម
្របេភទៃនកមមវតថុ ្របែហល្រសួលជងករេរ ើរកឯក រ មេឈម ះ ឬ មកលបរេិចឆទ។ 
 ករយិល័យនីមួយៗមនភរកិចចេផ ងៗពីគន េហើយចបស់ ស់ផង ល់កិចចករទំង យែដលមន
កមមវតថុ្រសេដៀងគន េទើបេគែចកជលំ ប់ករយិល័យមនមុខករអនុវត្តន៏េរៀងៗខ្លួន ។ ដូេចនះជករ្របេសើរ

ស់ែដរ េគេរៀបចំសំណំុេរឿងេទ ម្របេភទរបស់ ។ 
 ែតេបើកនុងេពលខ្លះមនេរឿងថមី េ យេហតុពិបកបញចូ លសំណំុេរឿងចស់ េគេ ងបេងកើតសំណំុេរឿងថមី
បែនថមេទៀត។ 
 ចំណងេជើងសំណំុេរឿង្រតូវេធ្វើឲយបនល្អជនិចច េដើមបីឲយករទុក ក់េឈម ះលិខិតទំងេនះ ្រសបេទ

ម្របេភទរបស់សំណំុលិខិត។ 
 ង. លកខណៈ មតួអក រ 
 ករេធ្វើលកខណៈ មតួអក រ គឺេដើមបី្របមូលឯក រ ែដលេគបនទុក ក់ មរេបៀបវភិគ។ 
 មធមម និនន ករេន្រកសួង មន្របេភទែប្លកៗពីគន  ែដលេគត្រមូវឲយទុក ក់ មេរឿងេ យែឡកពី
គន ែដរ េគកំណត់ពកយសំខន់ៗេនកនុងកមមវតថុេនះ េគ ចេរៀប មលំ ប់តួអក រគឺៈ 
 ឧទហរណ៏ៈ 

 ពកយសំុចូលេធ្វើករងរ 
 ពកយសំុស្រមកពីករងរ 
 ពកយសំុ ែលងមុខតំែណង ។ល។ 

 ១.២. ដំ ក់កលៃនករទុក ក់ឯក រ 
 លកខណៈទំង យែដលបនេរៀប ប់មកខងេលើរចួេហើយេនះ ្រតូវេធ្វើជមួយគន ទំងអស់កនុងករទុក

ក់ឯក រេនះ េគែតងេ្របើេ្រ ម្រក ស្រកស់ ឬេ្រ ម្រក សធមម ។ 
 ក.  លកខណៈទូេទៃនករេរៀបចំទុក ក់ លកខណៈ មវភិគ ្រសប មឯក រចស់ៗ្រតូវទុក ក់ ម
លកខណៈេរៀង មកល។ 
 ខ. េនកនុងឯក រទូេទ សឺមីែដលបញចូ លឲយមនរេបៀបេបើេគេរៀប មលកខណៈវភិគេ យរមួបញចូ ល 
ជមួយលកខណៈ មតួអក រផង បុគគលិកទទួលខុស្រតូវេនះ ្រតូវសរេសរចំ ំេនេលើៃផទេ្រកមឯក រ
ទូេទ ខងេធ្វងៃន្របេភទឯក រែដលេគ ក់បញចូ លកនុងេនះផង។ 
 គ. េនកនុងសឺមីទំង យករទុក ក់ឯក រ្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៏ដូចគន ែដរ។ 
 បញ្ហ នីមួយៗត្រមូវឲយេគេបើកបែនថមជឯក រស្រមប់េរឿងេនះ។ េគលបំណងៃនករេរៀបចំេនះ គឺជ
វធីិមួយស្រមួលដល់ករេរ ើរកនូវឯក រ មួយ ែដលេគចង់រកឲយេឃើញេ យ្រសួលបំផុត មិនពិបកេរ ើ
កកយសំណំុេរឿងេផ្តសផ្ត ស ឬេ្របើេពលយូរេឡើយ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣២៩  



 ២. កិចចករេនកនងុករយិលយ័រដ្ឋបល 

េនកនុងករយិល័យ មនទីរ ្រកសួង នយក ្ឋ ន និងករយិល័យរដ្ឋ ឬឯកជនក្តី េដើមបីដំេណើ រករករងរ
បន្រតូវែតេរៀបចំអងគករេលខ និងអតថបទែបងែចកមុខងរជចំបច់ (េសចក្តីកំណត់តួនទីភរកិចច និងរចន
សមព័នធចត់ ំង)។ 

េនកនុងអងគករេលខក្តី អតថបទក្តី បទបបញញតិ្តក្តី េគសំគល់េលើករែចកករយិល័យេន ច់េ យែឡក 
ពីគន  មមុខងរសមតថកិចចេរៀងៗខ្លួន ែដល្របកបេ យ្របសិទធភព និងមនសុវតថិភព ។ ករែបងែចក
ករយិល័យនីមួយៗ ឬែផនក ថ ប័ន មួយ េគេធ្វើេឡើងេ យមនអតថបទមួយេទៀត ស្រមប់ែចកមុខងរគន
ឲយបន្រតឹម្រតូវ ។ ក ្ត ទំងពីរខងេលើេនះេធ្វើឲយករយិល័យនីមួយៗ នយក ្ឋ ននីមួយៗចត់ែចងករងរ
មន្របសិទធភព ។ េបើគម នអងគករេលខ និងអតថបទែបងែចកមុខងរេនះេទដំេណើ រករកិចចករទំងអស់ មិន

ចអនុវត្តករងរអ្វីមួយបនេចញជ ច់ករេឡើយ ។ កល ចប់េធ្វើេឡើងែតងែតមនករប៉ះទងគិចនឹង 
កិចចករេនះជមិនខន។ 

ចំេពះអងគករេលខ និងអតថបទែបងែចកមុខងរេនះ មនទីរ្រកសួងនយក ្ឋ ននីមួយៗគម នសិទធិបេងកើត
េឡើងេ យខ្លួនឯងេនះេទ គឺ ថ ប័នថន ក់េលើែដល្រគប់្រគង ថ ប័ននីមួយៗជអនកេធ្វើជអនកកំណត់។ 

ករយិល័យរដ្ឋបលជទូេទរមួមនៈ 

១. ករងររេបៀប 

 -  ទទួលលិខិតចូល 

 -   េ ះ្រ យលិខិត ន ម 

 - បញជូ នលិខិតឯក រេចញ 

២. ករងររក សមង ត់ តមកល់ឯក រ 

 - េបះ្រ  

 - ចុះេលខេចញ 

 - តមកល់ 

 - រក ឯក រ 

៣. ករងរេបះពុមពលិខិត 

 - ក់ែតងលិខិត ឯក រេលើកំុពយូទ័រ 

 - ថតចម្លង 

 ៤. ករងរពិធីករ 

  - ចត់ែចងករ្របជំុ 

  - ចត់ែចងទទួលេភញ វ ពិធីេផ ងៗ 

  - ករងរទំនក់ទំនង ធរណៈ 

  - អនម័យ ពលកមម ហតថកមម........។ល។ 

 ៥. ករងរសរបុសភពករណ៏ កត់្រ  េធ្វើកំណត់េហតុអងគ្របជំុេផ ងៗ 

 ៦. ករងររក សន្តិសុខៃផទកនុង 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣៣០  



 ក. ករងររេបៀប 

 េន្រគប់ករយិល័យទំងអស់ ប់ ំងពីថន ក់េ្រកមរហូតមកថន ក់េលើ ចំបច់្រតូវមនករយិល័យ
ទទួលលិខិត និងបេញចញលិខិតេទ្រគប់្របព័នធសមតថកិចចេទវញិេទមក។ 

 មុខងរករយិល័យនីមួយៗមនភរកិចចេផ ងៗគន  ែតករយិល័យែដលមនភរៈផទ ល់ជមួយលិខិត
ចូល-េចញ (ករេ ះ្រ យលិខិត ន ម) េ ថ ករយិល័យរេបៀប ។ ករយិល័យរេបៀប ចបេងកើតេឡើង
កនុងករណីករងររបស់ ថ ប័នេនះមនទំហំករងរេ្រចើន ែតេបើជធមម  ករងររេបៀបគឺជែផនកមួយរបស់
ករយិល័យរដ្ឋបលែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

  ភរកិចចរបស់ករយិល័យរេបៀបៈ 

 មនភរកិចចទទួលលិខិតទំងអស់ែដលចូលមកពីេ្រក បញជូ នលិខិត្រតូវេ ះ្រ យសំុេយបល់ពី
ជំនញពក់ព័នធ េដើមបីសំុេគលករណ៏សេ្រមចពីថន ក់ដឹកនំ ថ ប័ន និងេផញើលិខិតេចញេទ្រកសួង ថ ប័នខង 
េ្រកវញិ។ 

 ករយិល័យេនះ ចមនបុគគលិកេ្រចើន ឬតិចអនុេ មេទេលើកិចចកររបស់្រកសួង នយក ្ឋ ន មនទីរ
របស់ខ្លួន។ 

  សមសភពរបស់ករយិល័យរេបៀបមនៈ 

- នយកករយិល័យមន ក់ 

- អនកកន់េសៀវេភលិខិតចូល 

- អនកកន់េសៀវេភលិខិតេចញ 

- អនកកន់េសៀវេភបញជូ ន (បញជូ នលិខិតកនុង ថ ប័ន និងេ្រក ថ ប័ន) 

 េបើមនកិចចករេ្រចើន េគ ចបែនថមបុគគលិកេធ្វើករ មភពជក់ែស្តង។ 

  មុខងររបស់្របធនករយិល័យរេបៀបៈ 

- ពិនិតយ្រគប់លិខិតចូលទំងអស់ 

- ចរលិខិតរចួបញជូ នេទ មករយិល័យនីមួយៗេបើករងរមន្រទង់្រទយធំ សមុគ ម ញបចចុបបនន
េគេ្រចើនេ្របើកំណត់បង្ហ ញេរឿង ឬកំណត់បង្ហ ញសំណំុេរឿង។ 

- កន់េសៀវេភលិខិតចូល 

- ទទួល្រគប់លិខិត ែដលេផញើមកពីេ្រក ទំងឯកជន ទំងរដ្ឋ 
- ្រតូវចុះហតថេលខេលើេសៀវេភបញជូ នលិខិត ។ មុនចុះហតថេលខ្រតូវពិនិតយលិខិតទទួលេនះផង 
េបើមិន្រគប់ចំនួន មដីកអមេទ ឬមនករបត់បង់អ្វីមួយែដលមនចុះកនុងលិខិត ឬខុសមុខលិខិត
ែដល្រតូវទទួលមិន្រតូវទទួលេទ។ 

  ្របេភទលិខិតែដល ចទទួលបនមន៣ 

- ្របេភទលិខិតែដលគម នេ្រ ម 

- ្របេភទលិខិតបិទជិតមនេ្រ ម 

- ្របេភទលិខិតបញជ ក់ថមនរបស់ ងជូនភជ ប់ 

 
 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 
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 ចំេពះលិខិតគម នេ្រ ម ឬលិខិតចំហៈ 

 លិខិត្របេភទេនះ ភគេ្រចើនទក់ទងផ្លូវករធមម  េ យគម នអ្វី្រតូវបិទបំងេទ មយ៉ងេទៀតលិខិតេនះ
ភគេ្រចើនេចញពី្រកសួង ឬ ថ ប័នេនជមួយគន ។ 

 េបើលិខិតគម នេ្រ ម្រតូវយកមកចុះកនុងបញជ ីេសៀវេភលិខិតចូលេដើមបីកំុឲយបត់ ឬេភ្លចភ្ល ំង ។ េ្រកយ
ពីបនទទួលលិខិតរចួេហើយ ្រតូវចុះេលខេរៀង មកលបរេិចឆទែដលមនមកេនះ េហើយ ក់សឺមីរចួ ក់
ជូននយកករយិល័យពិនិតយ និងសេ្រមច ម ននុ្រកម ។ េបើ្រកបខណ្ឌ ករងរមន្រទង់្រទយធំ ករ
េរៀបចំឯក រ ក់សំុេយបល់ ម ននុ្រកម (ជំនញពក់ព័នធ) មរយៈកំណត់បង្ហ ញភជ ប់មកជមួយ ។ 
េពលទទួលបនករសេ្រមចជេគលករណ៏របស់ថន ក់ដឹកនំ ថ ប័នរចួេហើយ ្រតូវបញជូ នេទែផនកេបះពុមព
េដើមបីេរៀបចំេធ្វើលិខិតេចញ េដើមបីេឆ្លើយតបេទអងគភពេដើម ឬក៏េធ្វើលិខិតបន្តសំុករសេ្រមចេទថន ក់េលើជបន្ត
េទៀត។ 

 ខ. រេបៀបរបបករងរ ក់ជូនសំណំុលិខិត និងករេ្របើ្របស់សឺមីៈ 

 ១. រេបៀបរបប ក់ជូនសំណំុលិខិត 

 ជធមម អងគភពថន ក់េ្រកមមនករយិល័យ ឬែផនក ែដលសថិតេ្រកមចំណុះនយកខុទទកល័យមន
ភរកិចចជដំបូងេរៀបចំសំណំុលិខិតពក់ព័នធ ។ បនទ ប់ពីបនពិនិតយសំណំុលិខិតរចួេហើយ េទើបថន ក់េនះ ក់
ជូនេទខុទទល័យេ យ្រតូវ្របមូលសំណំុលិខិតទំង យសព្វ្រគប់ េទើប ក់ជូនថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ថ ប័ន 

មរយៈេលខធិករផទ ល់ែដលមនភរកិចច ក់ជូនជចុងេ្រកយេដើមបីៈ 

- ្រជបជព័ត៌មន 

- ពិនិតយ និងសេ្រមច 

- ចុះហតថេលខ 

 ្របសិនេបើករងរេនះសំខន់ៗទមទរឲយថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ថ ប័ន្រជបជព័ត៌មន និងពិនិតយសេ្រមច
ឲយបន្រតឹម្រតូវល្អគួរគបបីែផនកជំនញនីមួយៗភជ ប់មកជមួយសំណំុលិខិតនូវឯក រសំខន់ៗ ែដលទក់ទិន
នឹងបញ្ហ េនះ េ យបញចូ លេ្រកមសំណំុលិខិតែដល្រតូវ ក់ជូន្រជបជព័ត៌មន និងពិនិតយសេ្រមច ។ 
ចំែណកសំណំុលិខិតែដល្រតូវ ក់ជូនចុះហតថេលខេនះ ែតងែតទទួលបននូវេគលករណ៏ែណនំពីថន ក់
ដឹកនំរចួមកេហើយ េទើបចំបច់្រតូវែតេធ្វើេសចក្តី្រពង រចួេហើយេទើបេសនើសំុថន ក់ដឹកនំចុះហតថេលខែតម្តង ។ 
ករែដល ក់ជូនថន ក់ដឹកនំ្រជបជព័ត៌មន ពិនិតយ សេ្រមច ឬសំុេគលករណ៏ ឬសំុចុះហតថេលខេនះ គួរ
គបបីេ្របើសឺមី មួយយ៉ង ្អ ត េ យខទ ស់ភជ ប់េនែប៉កខងេធ្វងនូវលិខិតេយង ឬឧបសមព័នធ (េបើមន)។ 

  ២. រេបៀបេ្របើ្របស់្រកបលិខិត ឬសឺមី 

 ចំេពះ្រកប ឬសឺមីស្រមប់ ក់លិខិតជូនពិនិតយជូនចុះហតថេលខ ឬជូន្រជបព័ត៌មន្រតូវែថទំឲយបន 
្អ តល្អជនិចចេជៀស ងករបត់ ឬករេធ្វើឲយទក់ពិេសស្រតូវយល់ពីសឺមីគួរគបបីយកមកេ្របើៈ 

- សឺមីធមម  ឬសឺមីេស្តើងៈ កល សំណំុេរឿង ក់ជូនេនះមនសំណំុលិខិតបន្តិចបន្តួច។ 

- សឺមី្រកស់ ឬសឺមីធំ មនចងែខ ៈ កល សំណំុេរឿង ក់ជូនេនះមនលិខិតេ្រចើន។ 
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  ក្រមិតរបស់សឺមី 

 ករែដលេគនិយមេ្របើសឺមីពណ៌េផ ងៗេទ មក្រមិតរបស់លិខិតេនះ ស្រមប់ជសញញ េទះបីសឺមី
េនះមនលិខិតចុះហតថេលខជូនពិនិតយ និងជព័ត៌មនក៏េ យ ក៏ថន ក់ដឹកនំទទួលខុស្រតូវយកចិត្តទុក ក់ 
មុនេគបង្អស់។ 

 េគនិយមបង្ហ ញសំណំុេរឿងេ យ ក់ និងេរៀបចំដូចតេទៈ 

- ខងេធ្វងសំណំុេរឿងចស់ 

- ខង ្ត ំសំណំុេរឿងថមី 
  កំណត់សំគល់ 

 ល់សំណំុលិខិតឯក រែដល្រតូវ ក់ជូនថន ក់ដឹកនំ្រកសួង េដើមបីជូន្រជបជព័ត៌មនពិនិតយសេ្រមច 
និងចុះហតថេលខចំបច់្រតូវឆ្លងកត់ខុទទកល័យ ចំែណកសំណំុេរឿងែដលថន ក់ដឹកនំបនពិនិតយ និងសេ្រមច 
ជចុងេ្រកយរចួេហើយេនះក៏្រតូវ ក់បញជូ នចុះមកេ្រកមវញិ មរយៈខុទទកល័យែដរ។ មនសំណំុេរឿងខ្លះ
មន រៈ្របេយជន៏ េដើមបីេជៀស ងករភន់្រចឡំជយថេហតុម្រន្តីជំនញែដលទទួលភរកិចច ចេរៀបចំ
សំណំុលិខិតឯក រដ៏េ្រចើនេនះ េ យមនបង់េលខជចំ ំេន មទំព័រលិខិតនីមួយៗរចួេហើយ ក់
បញចូ លកនុងសឺមី េទើប ក់ជូន មលំ ប់ ននុ្រកម។ 

 ៣. របូភពស កប្រត (Fiche ឬ Papillon) 

 េ្របើស្រមប់បិទេលើសឺមីៈ 

 (១) ចសរេសរសូមជូនក៏បន 

 (២) ហតថេលខសេងខប (Le Griffe) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 េ្រកពីករេ្របើ្របស់ស កប្រតខងេលើ សព្វៃថងេគនិយមេ្របើ្រក សមនកវស្រមប់ភជ ប់្រ ប់
ពណ៌េលឿងេ ថបុ៉ស្តិអិុត (Post it) ស្រមប់បិទេលើសឺមីក៏បន។ 

 ៤. រេបៀបេ្របើ្របស់េ្រ មលិខិត 

 ជេគលករណ៏ករខនងេ្រ មលិខិតរដ្ឋបល ្រតូវសរេសរេឈម ះអងគភពអនកេផញើរេនែផនកខងេធ្វងខង
េ្រកមមួយបនទ ត់ ្រតូវសរេសរេលខលិខិតេផញើរេចញេនចំក ្ត លមនសរេសរពកយ ទូលថ្វ យ េគរពជូន 
ជ្រមបមក.............។ 

 េបើលិខិតេនះមនក្រមិតសមង ត់ ឬ្របញប់ចំបច់្រតូវេបះ្រ មក្រមិតរបស់លិខិត េនខងេ្រកម
េលខេផញើរេចញចំែណក្រជុងខងេ្រកមែផនកខងេធ្វង ្រតូវសរេសរថ លិខិតផ្លូវករ និងេបះ្រ របស់អងគភព 
ផងែដរ។ 

 ៥. កំណត់បង្ហ ញ 

 េដើមបីស្រមួលភរកិចចរបស់ថន ក់ដឹកនំែដលមនករងរេ្រចើន និងមមញឹកេនះ ថន ក់្រគប់្រគង ថ ប័ន 
ឬខុទទកល័យគួរគបបីសេងខបខ្លឹម រសំណំុលិខិតនីមួយៗ េ យេ្របើ្របស់កំណត់បង្ហ ញេរឿង ែដលមនចុះ
កលបរេិចឆទ និងហតថេលខផង។ 

 

សមូេគពជូន (១) 
ឯកឧត្តម រដ្ឋម្រន្តី........... 
េម ្ត ពិនិតយ និងសេ្រមច 
ៃថងទី        ែខ          ឆន ំ       

ហតថេលខ (២) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣៣៣  



 គ. ករងររក ករសមង ត់ និងតមកល់ឯក រ និង្រ  

 ថន ក់ដឹកនំ ថ ប័ន ្រតូវយល់ពី រៈសំខន់ៃនករ្រគប់្រគងលិខិត ន ម និងឯក រកនុង្រកបខណ្ឌ
ទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន ។ ជងេនះេទេទៀតេដើមបីងយ្រសួលកនុងកររកេឃើញទន់េពលេវ  េជៀស ងករ 
េធ្វស្របែហស ឬករវេង្វងបត់។ 

 ល់លិខិត ន មែដលមនខ្លឹម រសមង ត់របស់អងគភពែចកេចញជ ៣ក្រមិតៈ 

- សមង ត់បំផុត 

- សមង ត់ ស់ 

- សមង ត់ 

 លិខិតសមង ត់ទំងបី ក្រមិតខងេលើ គឺសថិតកនុង្រកបខណ្ឌ អនក្រតូវេ ះ្រ យ និងអនកែដលបនកំណត់ 
េមើល និងដឹងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ្របេភទលិខិតទំងេនះ ្របសិនេបើែបកករណ៏េចញេទេ្រកនឹងេធ្វើឲយអន្ត យដល់ 
ករងរអងគភពរបស់េយើង។ ចំេពះប ្ត លលិខិត ន ម ឬឯក រែដលមនខ្លឹម រ្រគន់ែតចំបច់្រតូវ
រក ករសមង ត់មួយរយៈេពលែដលបនកំណត់ គឹ្រតូវសរេសរបញជ ក់បែនថមរយៈេពលែដលបនអនុញញ តឲយ
បន្តក្រមិតសមង ត់ ឬអស់សមង ត់។ េដើមបី្រគប់្រគងលិខិត ន ម ឬឯក រឲយបនម៉ត់ចត់អនករដ្ឋបល្រគប់របូ
្រតូវរក លិខិត ន មែដលចំបច់ េ យ្រតូវយល់នូវរេបៀបរបបមួយចំនួនដូចខងេ្រកមៈ 

  េគលបំណងៃនករេរៀបចំឯក រ 

 ករេរៀបចំឯក រ គឺវធីិមួយមន្របសិទធភពកនុងករទុក ក់ព័ត៌មន និង ម នសកមមភពេដើមបីេធ្វើ
ឲយអងគភព្រប្រពឹត្តេទមន្របសិទធភពល្អ និងងយ្រសួលរកយកមកេ្របើ្របស់េនេពលមនករចំបច់ន
េពលបចចុបបនន និងេទអនគតេជៀស ងករ្រចបូក្រចបល់ និងករបត់បង់ឯក រ។ 

  េគលករណ៏ៃនករេរៀបចំឯក រ 

 មិនមនេគលករណ៏ និងចបប់ មួយែដលត្រមូវឲយេយើងអនុវត្ត មេឡើយ បុ៉ែន្តករេរៀបចំឯក រ
គឺឲយសម្រសបេទ មទំហំ និងរចនសមព័នធអងគភពរបស់េយើង ។ េបើសិនេនអងគភពេយើងមនឯក រតិច
មិនចំបច់ែបងែចកជេ្រចើនែផនកេនះេទ ែតេបើសិនអងគភពេយើងមនឯក រេ្រចើនវញិ្រតូវែបងែចកជែផនកៗ
ឲយបនចបស់ ស់ មយ៉ងវញិេទៀតយ៉ងេ ច ស់ក៏មនបុគគលិកពីរ ឬបីនក់េនកនុងអងគភព្រតូវយល់
ដឹងពី្របព័នធឯក រេនះែដរ េជៀស ងករ ងំសទះករងរេនេពលបុគគលិកេនះអវត្តមន ។ ជធមម េគែតង
សរេសរេឈម ះឯក រនីមួយៗេដើមបីងយ្រសួលដល់អនកេ្របើ្របស់្រតូវករ។ 

- ករសេ្រមចរក ឯក រទុកបន្ត ឬ្រតូវកេមទចេចលៈ កនុងរយៈេពលមួយឆន ំម្តង្រតូវពិនិតយេមើល និង
ឯកភពគន ថ េតើឯក រ្របេភទ ែដល្រតូវរក ទុកបន្តេទៀត េហើយឯក រ ែដល្រតូវេចល 
េ យពិចរ ថ េតើអងគភពេយើង្រតូវករេ្របើ្របស់ឯក រេនះេទៀតឬេទ? 

- សមភ រៈេផ ងៗែដលជត្រមូវករកនុងករទុក ក់ឯក រៈ សមភ រៈែដលជត្រមូវករមនៈ 

 េសៀវេភ បញជ ីបង្ហ ញពី្របព័នធឯក រ 

 សឺមី 

 ផ្ល កេឈម ះស្រមប់សឺមី 

 ្រប ប់េចះ 

 ទូ ឬេធនើ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣៣៤  



 ្រកូណូ 

 ដេងក ប 

 កែ្រញជ ង ឬថស (ស្រមប់ឯក រែដលមិនទន់េរៀបចំ) 

  អំពីករចុះេលខៈ 

 េលខេចញ្រតូវចប់េផ្តើមពីេលខ ០០១ បន្តរហូតេ យចប់េផ្តើមពីៃថងទី ០១ ែខមក  ។ ចំេពះរដ្ឋបល
ែដលមនកិចចករទំហំធំេគេ្របើេសៀវេភេលខេរៀងេទ ម្របេភទរបស់លិខិត ឬេទ មករតមកល់រក ទុក
ឯក រងយ្រសួលកនុងកររក ។ អក រកត់្រតូវសរេសរ២ ឬមិនេលើសពី៣ពយញជ នៈ បុ៉ែន្តេយើង ច ក់អក រ
កត់េ្រចើន ែត្រតូវផ្ត ច់េ យសញញ  ្ល ស ឬចុចមួយ។  

 ឧទហរណ៏ៈ 

 េលខៈ នស/រកត/០១៩៩ 

 េលខៈ ០០៧/២០០០ បជ.អមក (បទបញជ  អគគេមបញជ ករ) 

 េលខៈ ០០១/២០០០ សសរ. អមក (េសចក្តីសេ្រមចអគគេមបញជ ករ) 

 សំេណើ    អក រកត់ សណ 

 េសចក្តីជូនដំណឹង អក រកត់ សជណ 

 េសចក្តីែណនំ  អក រកត់ សណន 

 ែផនករ   អក រកត់ ផក 

 លិខិតធមម   អក រកត់ លខ 

 របយករណ៏  អក រកត់ របក 

 េសចក្តី្របកស  អក រកត់ ស្របក 

 កំណត់េហតុ  អក រកត់ កណហ 

 ដីកបញជូ ន  អក រកត់ ដកប 

 លិខិតេបសកកមម  អក រកត់ បសក 

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

 ឯករចុះៃថង ែខ ឆន ំ គឺចុះៃថងជក់ែស្តងែដលយកេទចុះជេលខ ។ ែខ្រតូវសរេសរអក រេពញ (ឧទ. ែខ
កុមភៈ..................) មិនសរេសរជេលខេទ។ 

  អំពី្រ ៈ 

 េន្រគប់្រកសួង ថ ប័ន អងគភពទំងអស់ គឺមន្រ ស្រមប់េ្របើ្របស់ជផ្លូវករ ។ ្រ ទំងអស់រមួ  
មនៈ ្រ សិទធិ ្រកសួង ថ ប័ន អងគភព ្រ េឈម ះ ្រ លិខិតេចញ-ចូល ្រ សមង ត់ ្រ ្របញប់ជេដើម។ 

  ករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់្រ សិទធិអំ ចៈ 

 ្រ សិទធិអំ ចរបស់្រកសួង ថ ប័ន អងគភព ្រតូវបន្របគល់ឲយអនក មន ក់ ។ អនករក ្រ នឹង ច
្របគល់អនកេផ ងកន់កប់ មករ្របគល់ ចង្អុលឲយជំនួសរបស់នយក ឬ្របធន ថ ប័ន ។ ្រ គឺេ្របើ្របស់ែត 
េនកនុងបនទប់េធ្វើករ េពលមិនេ្របើ្រតូវរក ទុកកនុង្របអប់ ឬទូ និងបិទសញញ សំគល់មធយ័ត ។ មិនបនយក្រ
េចញេ្រកបនទប់េធ្វើករេលើកែលងែតេពលចល័តទំងអងគភព ឬយកេទដូរ្រ ថមី ។ លិខិត ន មឯក ររបស់ 

ថ ប័នអងគភព្រតូវេបះ្រ ថ ប័នអងគភពេនះ ឯក រអមជប់ជមួយលិខិតក៏្រតូវេបះ្រ េលើែផនកខង 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣៣៥  



េធ្វងៃនអក រេដើមដំបូងៃនខ្លឹម រ ។ អនកែដលបនែបងែចកឲយរក ្រ ្រតូវេបះ្រ េ យផទ ល់ៃដរបស់ខ្លួន 
េលើ ល់ប ្ត លលិខិត ន មទំង យែដលមនខ្លឹម រចបស់ ស់ មនហតថេលខរបស់អនកែដលមន
សិទធិអំ ចកនុងករេ្របើ្របស់្រ ។ 

 ្រ ែដលេបះ្រតូវឲយ្រតង់ឲយចបស់ ។ មិនអនុញញ តឲយេបះ្រ ទុកេលើ្រក សស ឬក៏្រក សែដលអនក 
ែក្រចឡំពំុទន់មនសរេសរខ្លឹម រ។ 

 ករេបះ្រ សិទធិមិន្រតូវេបះចំេពញពីេលើហតថេលខេនះេទ ពីេ្រពះ នំឲយេមើលហតថេលខមិនចបស់ 
កនុងករណីមនករែក្លងបន្លំករចុះហតថេលខេនះ នឹងជួបករលំបកកនុងករេធ្វើេកសលយវចិឆ័យ ។ ដូេចនះ
គបបីេបះ្រ េនែប៉កខងេធ្វងជប់ហតថេលខមួយភគបី ឬក៏ខពស់បំផុត្រតឹមែត្របែហលពក់ក ្ត ល។ 

  អំពីរេបៀបេ្របើ្របស់្រ  

 ករេបះ្រ សិទធិេលើលិខិតរដ្ឋបលរបស់ ថ ប័ន អងគភពៈ 

- ្រ សិទធិ្រតូវបនេបះេលើ ល់លិខិតឯក រ (មិនែមនជលិខិតមនលកខណៈផទ ល់ខ្លួន) 

- ចំេពះករេបះ្រ សិទធិ េលើហតថេលខរបស់នយក ថ ប័ន អងគភព គឺ្រតូវេបះឲយចំ ១ភគ៣ ៃន
ហតថេលខែប៉កខងេធ្វង េហើយចំណុចក ្ត លៃន្រ ឲយចំហតថេលខ។ 

- ចំេពះករេបះ្រ េលើហតថេលខ អនកជំនួស នយក ថ ប័ន អងគភព គឺឲយ្រតូវ ១ភគ៣ ៃនហតថ
េលខដូចគន  ែតចំណុចក ្ត ល្រ ឲយចំមុខងរអនកជំនួស។ 

- ចំេពះករេបះ្រ េលើហតថេលខ អនក មបទបញជ របស់្របធន ថ ប័ន ឬអងគភពមិន្រតូវឲយចំ
េលើហតថេលខេទ គឹេធ្វើយ៉ង ចំក ្ត លៃន្រ ចំេលើមុខងរ្របធន ថ ប័ន ឬក៏េបះ្រ ឲយចំពក់
ក ្ត លេលើមុខងរ ហតថេលខ និងេឈម ះែតម្តងក៏បន (ឬេបះ្រ មិនឲយចំពីេលើហតថេលខអនកចុះ
ហតថេលខ)។ 

  ករេបះ្រ ចូល 

 េគេបះ្រ ចូលេលើលិខិតេដើមបីសំគល់ថ េតើលិខិតចូលមកដល់េនះេនេពល  េចៀស ងករភន់
្រចឡំ យឺតយ៉វកនុងករងររដ្ឋបល។ 

  ករេបះ្រ េឈម ះ 

 ករេបះ្រ េឈម ះ្រតូវេបះខងេ្រកមហតថេលខ ២ ភគ៣ ែប៉កខង ្ត ំៃនលិខិត។ 

  ករេបះ្រ ្របញប់ និងសមង ត់ 

 ករេបះ្រ ្របញប់ និងសមង ត់ េគេបះេលើេ្រ មសំបុ្រតស្រមប់បញជូ នេទ្របភព ែដលមនករពក់
ព័នធេលើករងរពិេសសរបស់្រកសួង ឬអងគភព។ 

 កំណត់សំគល់ៈ ជ. ជួសមុខ (ជួសមុខឲយ្របធន ថ ប័ន កនុងករចុះហតថេលខ) 

  ត.ប មបញជ  ( មបទបញជ ៃផទកនុងែដល្របគល់សិទធិចុះហតថេលខជំនួសេន
េពលែដល្របធន និងអនុ្របធនអវត្តមន)។ 

 

  ករងរតមកល់ឯក រ 

 ឯក រេផ ងៗមុននឹងេផញើរេទ នយក ្ឋ ន មនទីរ ឬអងគភពនន ្រតូវតមកល់ទុកមួយចបប់េនែផនក       
រដ្ឋបល ។ ្រតូវមនទូមួយស្រមប់ទុក ក់ឯក រ េទ ម្របេភទនីមួយៗចក់េ ឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣៣៦  



៣. ករងរលខិិតចូល-េចញ 

ករយិល័យរេបៀបៃន្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត មនទីរ អងគភពមនភរកិចចចត់ករលិខិត
ចូល-េចញ ។ េបើករយិល័យរេបៀបបំេពញករងររបស់ខ្លួនបនល្អដំេណើ រកររបស់្រកសួង ថ ប័ន អងគភព 

ជធនី េខត្ត ក៏បនល្អែដរ។ 
១. លិខិតចូល 
លិខិតចូលជលិខិតែដលេផញើរមកពីខងេ្រកចូល្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ។ លិខិតែដល

េផញើរមកភគេ្រចើន្រតូវបន្រចកកនុងេ្រ មបិទជិត។ 
ក. ករេបើកេ្រ មលិខិត ករចុះបញជ  ី
បនទ ប់ពីបនទទួលេ្រ មលិខិតរចួេហើយ ករយិល័យរេបៀបមនភរកិចចែហកេ្រ មលិខិត ។ បុ៉ែន្ត

មុននឹងែហកេ្រ មលិខិត ្រតូវពិនិតយខ្លឹម រទំងអស់ែដលេគសរេសរេនេលើេ្រ ម ។ េបើេឃើញសរេសរ
ថ “េគរពជូនឯកឧត្តម ក រដ្ឋម្រន្តី...............” ឬ “េគរពជូនឯកឧត្តម ខ អភិបលេខត្ត..............” ករយិល័យ 
រេបៀប មិន្រតូវែហកេ្រ មលិខិតេនះេទ ។ ករយិល័យរេបៀប ្រតូវបញជូ នេ្រ មលិខិតេនះេទេលខផទ ល់
របស់ឯកឧត្តមជអនកទទួលលិខិត ឬជូនឯកឧត្តមផទ ល់ែតម្តងក៏បន ។ ផទុយេទវញិ េបើេនេលើេ្រ មលិខិត
េឃើញសរេសរថ “េគរពជូនឯកឧត្តម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង...............” ឬ “ឯកឧត្តម អភិបលេខត្ត...............” 
ករយិល័យរេបៀប ចែហកេ្រ មលិខិតេនះបន ។ េបើេនេលើលិខិតមនេបះ្រ  ្របញប់ ឬ្របញប់

ស់ ឬ្របញប់បំផុត ករយិល័យរេបៀប្រតូវេធ្វើែបបបទចូលឲយបនឆប់បំផុត រចួបញជូ នជបនទ ន់មកថន ក់
េលើបនទ ប់ េដើមបីចត់ករ ។ េបើមនេបះ្រ  សមង ត់ ករយិល័យរេបៀប្រតូវបញជូ នេ្រ មលិខិតេនះមកថន ក់
េលើបនទ ប់ែតម្តង បនទ ប់ពីេបះ្រ សមគ ល់ ចុះេលខចូលេនេលើេ្រ មសំបុ្រត និងចុះកនុងេសៀវេភេ យ
ែឡករចួេហើយ។ 

េគ្រតូវពិនិតយេលខលិខិតែដលសរេសរេនេលើេ្រ ម និងេលខលិខិតែដលេនកនុងេ្រ មេដើមបីេផទ ង
ផទ ត់ែ្រកងអនកេផញើរ្រចកលិខិត្រចឡំ ឬ្រចកលិខិតមិន្រគប់ ។ េបើខ្វះ្រតូវេសនើឲយបែនថមឲយបន្រគប់ េបើ្រចឡំ្រតូវ
បញជូ នទំងលិខិតទំងេ្រ មេទកែន្លងែដលេផញើរវញិ ។ កនុងករងររដ្ឋបល ចបប់េដើម្រតូវបញជូ នេទកែន្លង
ទទួលែដលេនេលើេគ។ 

េបើេនេលើេ្រ មលិខិតមន យ្រ សមង ត់ បុ៉ែន្តេ្រ មេនះមនរែហក េគ្រតូវពិនិតយឲយបន្រគប់្រជុង
េ្រជយ រចួេហើយ្រតូវេធ្វើកំណត់េហតុ រ ងអនកែដលកន់េ្រ មលិខិតមក និងអនកទទួលេដើមបីទុកជភស្តុ ង 

លិខិត ឬឯក ររដ្ឋបលែដលេទើបដកេចញពីេ្រ មមក ្រតូវេបះ្រ ចូលេ យម្រន្តីៃនករយិល័យ 
រេបៀប ។ េគនិយមេ្របើ្រ ្រជុង ស្រមប់េបះេនេលើលិខិតចូល ។ កែន្លងែដលេបះ្រ ្រជុងេនះ គឺ្រតូវេបះ
េនខងេធ្វងែផនកខងេលើ (ខងេ្រកម្របភពលិខិត) ។ អក រែដលសរេសរេលើ្រ ្រជុងេនះ ចមនខ្លឹម រ 
ដូចខងេ្រកម៖ 

្រកសងួ...................... 
អគគេលខធិករ ្ឋ ន 

ចូល 
េលខៈ................................. 
ៃថង..................េម៉ង............. 
បញជូ នៈ................................ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣៣៧  



េខត្ត...................... 
ខុទទកលយ័ 

ចូល 
េលខៈ................................. 
ៃថង..................េម៉ង............. 
បញជូ នៈ................................ 

 
្រតូវចុះកលបរេិចឆទទទួល និងេម៉ងទទួលលិខិតឲយបន្រតឹម្រតូវបនន័យថេបើទទួលៃថង  េម៉ង

 ្រតូវចុះៃថងេនះ េម៉ងេនះ ។ ករចុះេម៉ងទទួលមន រៈសំខន់ ស់ចំេពះលិខិតែដល្រតូវេ ះ
្រ យបនទ ន់ េហើយករយិល័យរេបៀប ចេជៀសផុតពីករស្តីបេនទ សរបស់ថន ក់េលើ េនេពលលិខិតេនះ
េ ះ្រ យមិនទន់ មសំណូមពរ ។ ្រតង់កែន្លងបញជូ ន េបើករយិល័យរេបៀបមិនែបងែចកជែផនកស្រមប់
ទទួលេទ េគពំុចំបច់បំេពញខ្លឹម រអ្វីេទ ។ ផទុយេទវញិេបើករយិល័យរេបៀបែបងែចកជែផនកទទួលពីរ
ខុសគន  ្រតង់កែន្លងបញជូ ន េគ្រតូវបំេពញខ្លឹម រ។  

ឧទហរណ៏ៈ េនអគគេលខធិករ ្ឋ ន ៃនទីស្តីកររដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងម ៃផទ ករយិល័យរេបៀបែបងែចក
ជែផនកទទួលពីរ គឺែផនករដ្ឋបល និងែផនកនគរបល ។ ដូេចនះ្រតង់កែន្លងបញជូ នេគសរេសរថ  “រប” ចំេពះ
លិខិតចូលែដលមនខ្លឹម រពក់ព័នធនឹងកិចចកររដ្ឋបលសីុវលិ ឬ “នប” ចំេពះលិខិតចូលែដលពក់ព័នធនឹង
ករងរនគរបលជតិ។ 

េ្រកយេពលែដលបំេពញកលបរេិចឆទ េម៉ងទទួល និងបំេពញកែន្លង បញជូ ន រចួេហើយ េគ្រតូវចុះបញជ ី
លិខិតចូល និងចុះេលខចូលេនេលើលិខិតចូល ។ េគចុះបញជ ីលិខិតចូលកនុងេសៀវេភ រឯីេលខចូលគឺជេលខ
េរៀងកនុងេសៀវេភេនះ ។ កនុងេសៀវេភចូលេគបនេបះពុមពរចួជេ្រសច នូវចំណងេជើងៃនជួរដូចតេទៈ េលខ
េរៀង ៃថងែខឆន ំចូល េលខលិខិត ៃថងែខឆន ំលិខិត ខ្លឹម រសេងខប ចំនួនចបប់ ឬេ្រ ម អងគភពទទួលេ ះ
្រ យលិខិត ហតថេលខ េឈម ះអនកទទួល អងគភព ឬអនកទទួលចបប់តមកល់េផ ងៗ ។ កនុងករចុះបញជ ីលិខិត
កនុងេសៀវេភចូលេគ្រតូវបំេពញជួរខងេលើឲយបនសព្វ្រគប់ េដើមបីងយ្រសួលកនុងកររក េនេពលែដលលិខិត
្រតូវវេង្វង ឬបត់បង់ ។ លិខិតចូល្រតូវបនែបងែចកជ្របេភទដូចតេទៈ 

 លិខិតគតិយុត្តិៈ ្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស ចរ េសចក្តីសេ្រមច...។ល។ 
 លិខិតរដ្ឋបលៈ របយករណ៏ េសចក្តីជូនដំណឹង លិខិតអេញជ ើញ លិខិតេសនើ .......។ល។ 
 លិខិតឯកជនៈ លិខិតជូនពរ លិខិតសរេសើរ..........។ល។ 

្របេភទលិខិតចូលនីមួយៗ ្រតូវចុះកនុងេសៀវេភមួយេ យែឡក ឬចុះជមួយគន កនុងេសៀវេភែតមួយនូវ 
លិខិតពីរ ឬបី្របេភទ េ យ្រតូវែបងែចកទំព័រេសៀវេភស្រមប់្របេភទលិខិតនីមួយៗ ។ បនទ ប់ពីចុះបញជ ីរចួ
េហើយ េគ្រតូវេធ្វើកំណត់បង្ហ ញលិខិត។ 

ខ. ករេធ្វើកំណត់បង្ហ ញលិខិតចូលៈ 
កំណត់បង្ហ ញលិខិតចូល ជឯក ររដ្ឋបលមួយ្របេភទ ែដលមនលកខណៈ មញញបំផុត បុ៉ែន្ត

ទមទរឲយម្រន្តីែដលមនសមតថភព េទើប ចេធ្វើបនែដរ។ កំណត់បង្ហ ញលិខិតចូល ្រតូវេ្របើស្រមប់ខទ ស់ 
ជប់ជមួយលិខិតចូល េដើមបី ក់ជូនថន ក់ដឹកនំ្រកសួង អភិបល ជធនី េខត្ត ខុទទកល័យ បន្រជបជ
ជំ នដំបូង អំពីខ្លឹម រៃនលិខិត និងមនេយបល់ផងែដរ្របសិនេបើមន។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣៣៨  



េគេបះពុមពនូវខ្លឹម ររមួៃន្រក សកំណត់បង្ហ ញលិខិតចូល េ យទុកចេន្ល ះស្រមប់ខ្លឹម រេ យ
ែឡក ។ ខ្លឹម ររមួៃនកំណត់បង្ហ ញលិខិតចូលមនដូចខងេ្រកមៈ 

ខ.១ េឈម ះេ ជផ្លូវករៃន្របេទស និងបវចនៈ ្រតូវសរេសរេឈម ះ្របេទស និងបវចនជតួអក រធំ
បន្តិចេនចំក ្ត លទំព័រ េ យមនគូសបនទ ត់ពីេ្រកម។ 

ខ.២ ្របភពៈ េគសរេសរ្របភពៃនកំណត់បង្ហ ញលិខិតចូលេនែផនកខងេធ្វងខងេ្រកមេឈម ះ្របេទស 
េ យមនគូសបនទ ត់ពីខងេ្រកមផង ។ ជទូេទ្របភពៃនកំណត់បង្ហ ញលិខិតចូល គឺអគគេលខធិករ ្ឋ ន 
(េបើេន្រកសួងម ៃផទ) និងខុទទកល័យ (េបើេន ជធនី ឬេខត្ត) ។  

ខ.៣ ចំណងេជើងៈ េគសរេសរចំណងេជើងថ កំណត់បង្ហ ញលិខិតចូល ជតួអក រធំបន្តិច េនចំក ្ត
លទំព័រខងេ្រកមេឈម ះ្របេទស (្របែហល ៣េទ៤ចេន្ល ះបនទ ត់)។ 

ខ.៤ េនខងេ្រកមចំណងេជើង េគ្រតូវេបះពុមព នូវខ្លឹម ររមួមួយចំនួនេទៀតដូចខងេ្រកមៈ 
្រកសួង ថ ប័នេផញើៈ...........................េលខ...........................ៃថងទី.......................... 
កមមវតថុៈ............................................................................................................ 
ខ្លឹម រសេងខបៈ  ...................................................................................................... 
   ...................................................................................................... 
   ...................................................................................................... 
   ...................................................................................................... 
កនុងករសរេសរខ្លឹម រសេងខប ៃនលិខិតចូល្រតូវសរេសរឲយសមលមម កំុែវងេពក កំុខ្លីេពក និង្រតូវេធ្វើ

សេងខបឲយចំបញ្ហ  ឲយ្រតូវ មសំណូមពររបស់លិខិត េដើមបីថន ក់ដឹកនំ្រជប និងមនមតិ (ចំ រ)។ 
ខ.៥ េយបល់របស់ករយិល័យរេបៀប អគគេលខធិករ ្ឋ ន ខុទទកល័យ និងមតិសេ្រមចរបស់ថន ក់

ដឹកនំ 
េនខងេ្រកមខ្លឹម រសេងខប េគ្រតូវែចកទំព័រ្រក សជពីរែផនកេសមើគន  េ យបនទ ត់ឈរមួយ ។ ែផនក

ខង ្ត ំស្រមប់ករយិល័យរេបៀប អគគេលខធិករ ្ឋ ន និងខុទទកល័យចរេយបល់ រឯីែផនកខងេធ្វង
ស្រមប់ថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ចរមតិសេ្រមច ។ ចំេពះែផនកខង ្ត ំ ៃនទំព័រ្រក ស
េគ្រតូវែបងែចកជពីរថន ក់គឺខងេលើ និងខងេ្រកម ។ ខងេលើស្រមប់នយកករយិល័យរេបៀបចរ
េយបល់ ។ ខងេ្រកមស្រមប់អគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបលចរេយបល់។  

ករយិល័យរេបៀប្រតូវពិនិតយខ្លឹម រលិខិតចូលឲយបនចបស់ ស់រចួ្រតូវចរថ“គួរបញជូ នេទអងគភព
.............េដើមបីជូន្រជប ឬមុខករ” ។ អគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល្រតូវពិនិតយេមើលឲយបន្រតឹម្រតូវ 
អំពីខ្លឹម រៃនលិខិតចូល និងចំ ររបស់ករយិល័យរេបៀប មុននឹងចរេយបល់េលើកំណត់បង្ហ ញលិខិត
ចូល េ្រពះឯក រខ្លះ ចចរបញជូ ន្រតង់េទអងគភពជំនញបន ឯឯក រខ្លះេទៀត្រតូវមនករឯកភពពី
ថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ថ ប័ន ឬ ជធនី េខត្តសិន មុននឹងបញជូ នេទអងគភពជំនញ ។ េដើមបីចរបញជូ នលិខិតឲយ
បនចំ មមុខកររបស់អងគភពជំនញនីមួយៗ ករយិល័យរេបៀបក៏ដូចជអគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភព
រដ្ឋបល្រតូវក្ត ប់ឲយជប់អំពីភរកិចចរបស់អងគភពជំនញនីមួយៗ និង្រតូវយកចិត្តទុក ក់ ម នករងរ
របស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត អងគភព ្រពមទំងមតិែណនំេផ ងៗរបស់ថន ក់េលើ ។ េជៀស ងឲយបន

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏               ទ.៣៣៩  



ច់ខត ករចរបញជូ នលិខិតចូលមិនចំមុខកររបស់អងគភពជំនញ និងេជៀស ងករចរបញជូ នលិខិតម្តង
េទអងគភពេនះម្តងេទៀតេទអងគភពេនះ េនេលើលិខិតនន ែដលមនខ្លឹម រ្រប ក់្របែហលគន ។ 

េបើពិនិពយេឃើញថ ចំបច់្រតូវបញជូ នលិខិតចូលេទថន ក់ដឹកនំ្រជប ្រតូវចរថ“េគរព ក់ជូនឯកឧត្តម 
.........េដើមបី...............” ពីខងេ្រកម្រតូវសរេសរថ ”គួរបញជូ នេទ...........េដើមបីមុខករ” ។ 

 អគគេលខធិករ ឬនយខុទទកល័យមិនចរលិខិតចូលេទ គត់េ្រចើន្របគល់ភរកិចចេនះឲយ         
អគគេលខធិកររង ឬនយរងខុទទកល័យវញិ ។ បុ៉ែន្តអគគេលខធិកររង ឬនយរងខុទទកល័យក៏្រតូវ ក់ជូន
អគគេលខធិករ ឬនយខុទទកល័យបន្រជបផងែដរ ចំេពះលិខិតចូល ែដលមនខ្លឹម រេលចេធ្ល     
ខ្លឹម រទក់ទងនឹងបចចុបបននភព ឬមនផលប៉ះពល់ចំេពះនេយបយ្របេទសជតិ ឬ លិខិតែដលមន
ទ្រមង់មិន្រប្រកតីមនករខុសឆគង ។ល។ មុននឹងបញជូ នេទថន ក់េលើ ឬេទអងគភពជំនញ។ 

លិខិតចូល្រតូវបនបញជូ នេទថន ក់េលើ ឬេទអងគភពជំនញនន មចំ ររបស់អគគេលខធិករ
្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល ។ បុ៉ែន្តមុននឹងបញជូ នេគ្រតូវចុះកនុងេសៀវេភបញជូ នលិខិតឲយបន្រតឹម្រតូវ និង្រតូវឲយ

អនកទទួលខុស្រតូវចុះហតថេលខ ចុះេឈម ះ និងកលបរេិចឆទទទួល។ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួម ៃផទ 
អគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល  

 
 
 

កំណត់បង្ហ ញលខិិតចូល 

 
 

្រកសួង ថ ប័នេផញើៈ..................................េលខ.....................ចុះៃថងទី........................ 

 កមមវតថុៈ  .......................................................................................................................... 
 លិខិតភជ ប់ៈ ............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 
មតិសេ្រមចថន ក់ដឹកន្ំរកសងួ េយបលក់រយិលយ័ 

 
 
 
 
 

េយបលអ់គគនយក ន ន ឬអងគភពរដ្ឋបល 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៤០  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
េខត្ត............... 

ខុទទកលយ័............... 
 
 
 

កំណត់បង្ហ ញលខិិតចូល 

 
 

េផញើពី..................................េលខ.....................ចុះៃថងទី........................ 

 កមមវតថុៈ  .......................................................................................................................... 
 ខ្លឹម រៈ ............................................................................................................................ 

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

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

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

េយបលខុ់ទទកលយ័ េយបលក់រយិលយ័ 
 
 
 
 
 

េយបលថ់ន ក់ដឹកន ំ
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៤១  



េសៀវេភចុះលិខិតចូល 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 
 
 
 

.....................(េឈម ះ្រកសងួ ថ ប័ន ឬអងគភព)................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសៀវេភចុះលខិិតចូល 

 
 
 
 
 

កបលទី......................ឆន ំ................. 

ចប់េផ្តើមៃថង.........................បញច ប់ៃថង......................... 

ពីេលខ.....................ដល់េលខ................... 

រមួមន........................ទំព័រ 

 
 

 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 
 
 
 

្រកសងួម ៃផទ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសៀវេភចុះលខិិតចូល 

 
 
 
 
 

កបលទី......................ឆន ំ................. 

ចប់េផ្តើមៃថង.........................បញច ប់ៃថង......................... 

ពីេលខ.....................ដល់េលខ................... 

រមួមន........................ទំព័រ 

 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៤២  



ល.រ ៃថង ែខ ឆន ំ
ចូល 

ថ ប័ន 
េធ្វើលិខិត 
ឬេផញើរមកពី 

េលខ និងសញញ
សំគល់លិខិត

ែថង ែខ ឆន ំ 
លិខិត 

ខ្លឹម រ
សេងខប 

ចំនួនចបប់ 
ឬេ្រ ម 

អងគភពទទួល
េ ះ្រ យលិខិត

ហតថេលខ និង
េឈម ះអនកទទួល 

អងគភព ឬអនក
ទទួលចបប់

តមកល់ 

េផ ងៗ

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣៤៣  



េសៀវេភបេងកើតេលខលិខិត 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 
 
 
 

្រកសងួម ៃផទ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសៀវេភបេងកើតេលខលខិិត 

 
 
 
 
 

កបលទី......................ឆន ំ................. 

ចប់េផ្តើមៃថង.........................បញច ប់ៃថង......................... 

ពីេលខ.....................ដល់េលខ................... 

រមួមន........................ទំព័រ 

 
 

 
 

េលខ និងសញញ
សំគល់លិខិត 

ែថង ែខ ឆន ំ 
លិខិត 

ថ ប័ន 
េធ្វើលិខិត 

ខ្លឹម រ
សេងខប 

អនកចុះហតថេលខ  
េលើលិខិត 

ចំនួនចបប់ ឬេ្រ ម អងគភពទទួលេ ះ្រ យ 
ឬកែន្លងទទួល 

េផ ងៗ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៤៤  



ល.រ ្របេភទលិខិត ៃថង ែខ ឆន  ំនិងកមមវតថុ ចំនួន ្រកសួងទទួល េផ ងៗ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៤៥  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

េសៀវេភចុះលខិិតចូល 

                                              (ៃផទកនងុ) 

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 

ល.រ ្របេភទលិខិត ្រកសួងេដើម និងកមមវតថុ ចំនួន េលខលិខិតេដើម និងៃថង ែខ ឆន  ំ េផ ងៗ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
២. លិខិតេចញ 
ជលិខិតែដលេធ្វើេឡើង និងចុះហតថេលខេ យថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង 

្រសុក ខណ្ឌ  មនទីរ អងគភព េហើយែដល្រតូវេផញើរេចញេទេ្រក ។ លិខិតេចញរមួមនៈ 
 លិខិតគតិយុត្តិៈ ្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស ចរ េសចក្តីសេ្រមច...។ល។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៤៦  



 លិខិតរដ្ឋបលៈ របយករណ៏ កំណត់េហតុ េសចក្តីជូនដំណឹង លិខិតអេញជ ើញ លិខិតេសនើ 
លិខិតបងគ ប់ករ លិខិតបញជ េបសកកមម.......។ល។ 

មុននឹងេផញើរឯក ររដ្ឋបលេចញេទេ្រក ករយិល័យរេបៀបមនភរកិចចដូចខងេ្រកមៈ 
ក. េបះ្រ លិខិត 
្រតូវេបះ្រ មូលរបស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត មនទីរ អងគភព ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ ។ល។ 

េនែប៉កខងេធ្វងហតថេលខ េ យ្រតូវឲយជប់េលើហតថេលខមួយភគបី ។ ្រ េឈម ះរបស់អនកចុះហតថេលខ 
្រតូវេបះេនខងេ្រកម្រ ងកែប ្ត ំ ។ ្រគប់លិខិតែដលមនចុះហតថេលខេ យថន ក់ដឹកនំរចួេហើយ ្រតូវ
េបះ្រ មួល និង្រ េឈម ះទំងអស់ ។ 

ខ. ករចុះេលខ និងចុះកលបរេិចឆទ 
លិខិតែដលបនេបះ្រ មូល និង្រ េឈម ះរចួេហើយ្រតូវចុះេលខ និងកលបរេិចឆទ ។ ជេគលករណ៏

ៃនករងររដ្ឋបល លិខិតែដលចុះហតថេលខេនៃថង  ្រតូវចុះេលខ និងកលបរេិចឆទឲយេហើយេនៃថងជមួយ
គន េនះ េដើមបីេចៀស ងបញ្ហ េផ ងៗ ែដល ចេកើតមនេឡើងជយថេហតុ ។ ្រតូវមនេសៀវេភស្រមប់ចុះ
េលខលិខិត េ ថេសៀវេភបេងកើតេលខលិខិត ។ លិខិតេចញ្រតូវបនែបងែចកជ្របេភទ ដូចខងេ្រកមៈ 

 េសចក្តីជូនដំណឹង (សជណ) 
 ្រពះ ជ្រកឹតយ (នស/រកត, ជស/រកត) 
 អនុ្រកឹតយ (អន្រក) 
 ្របកស (្របក) 
។ល។ 

្របេភទលិខិតេចញនីមួយៗ ្រតូវចុះកនុងេសៀវេភមួយេ យែឡក ។ រឯីេលខលិខិត្រតូវបនយកេចញពី
េលខេរៀង ែដលចុះកនុងេសៀវេភេនះ ។ មករែណនំកនុងករចុះេលខ េគ្រតូវសរេសរតួអក រមួយចំនួន
ស្រមប់សំគល់្របេភទលិខិតេចញ និងស្រមប់សំគល់អងគភពែដលជអនកេផ្តើមគំនិតេធ្វើលិខិត។ 

ឧទហរណ៏ៈ 
លិខិតរដ្ឋបលមួយចបប់ របស់្រកសួងម ៃផទ េហើយលិខិតេនះមនខ្លឹម រ ជ្របេភទេសចក្តីជូន

ដំណឹង និង្រតូវបនអគគ ធិករ ្ឋ នកិចចករនេយបយ រដ្ឋបល និងនគរបលជអនកេធ្វើ េគសរេសរតួអក រ
សំគល់្របេភទលិខិត និងអងគភពេធ្វើដូចខងេ្រកមៈ 

្រកសងួម ៃផទ 
េលខៈ ២៧៣ សជណ/អធិ 
គ. ករ្រចកេ្រ មលិខិត 
លិខិតែដលេផញើរេចញេ្រក ្រតូវ្រចកកនុងេ្រ ម េហើយបិទឲយជិត ។ ករ្រចកេ្រ មលិខិតជភរកិចច

របស់ ករយិល័យរេបៀប បុ៉ែន្តេន្រកសួង ថ ប័នខ្លះអងគភពជំនញជអនកេធ្វើលិខិត បនជួយ្រចកេ្រ ម
លិខិត េដើមបីេជៀស ងករភន់្រចឡំ ។ េធ្វើដូេចនះេដើមបីឲយអងគភពជំនញ ច្រតួតពិនិតយេមើលអំពីករងរ
បញជូ នលិខិត េហើយមយ៉ងេទៀត អងគភពជំនញដឹងចបស់ថ លិខិត ែដល្រតូវបញជូ នឯក រភជ ប់េទ
ជមួយផង  េទះជេធ្វើរេបៀបេនះក្តី ក៏ករយិល័យរេបៀបេនែត្រតូវពិនិតយឲយបនហមត់ចត់ មុននឹងបិទេ្រ ម
េផញើរេចញ េ្រពះករយិល័យរេបៀបជអនកទទួលខុស្រតូវផទ ល់។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣៤៧  



ឃ. ករចុះកនុងេសៀវេភបញជូ នលិខិត 
លិខិតែដល ក់េផញើរេចញេ្រក្រតូវចុះកនុងេសៀវេភបញចូ នលិខិត ។ អនកទទួលលិខិត្រតូវចុះហតថេលខ 

កលបរេិចឆទ និងេឈម ះេនេលើេសៀវេភបញជូ នលិខិត ។ ករច ចរលិខិតៃផទកនុងទីស្តីករ្រកសួង ថ ប័ន     
អងគភព ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ។ល។ ក៏្រតូវេ្របើេសៀវេភកត់្រ លិខិតេចញ-ចូលែដរ ។  

ង. ភរកិចចអនកបញជូ នលិខិត 
អនករត់លិខិត (ប្លង់តុង) ក៏មនភរកិចចរមួចំែណកសំខន់ែដរ កនុងករេធ្វើឲយដំេណើ រកររដ្ឋបលរបស់

្រកសួង ថ ប័ន អងគភព ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ។ល។ ្រប្រពឹត្តេទបនល្អ ។ េបើលិខិតេធ្វើរចួ 
េហើយ បុ៉ែន្តអនករត់លិខិតមិន្របញប់្របញល់យកេទ្របគល់ឲយកែន្លងទទួលបនទន់េពលេវ េទេនះ ករ 
ងររដ្ឋបលនឹង្រតូវ ងំសទះ ។ 

ឧទហរណ៏ៈ លិខិតអេញជ ើញ្របជំុ 
េបើអនករត់លិខិតអេញជ ើញេធ្វើឲយយឺតយ៉វ អនកែដល្រតូវចូលរមួ្របជំុមិនបនទទួលលិខិតអេញជ ើញ្រគប់ៗគន  

េនះ ករ្របជំុពំុ ចដំេណើ រករបនេឡើយ ដូេចនះេគ្រតូវេកះអេញជ ើញជេលើកទី២ ឬទី៣េទៀត ជេហតុនំឲយ
ខតេពលេវ  េហើយករងរ្រតូវកកសទះ ជួនកល ចនំឲយខូចករងរ ឬខូច្របេយជន៏្រកសួង ថ ប័នផង
ក៏មន។ 

នយករយិល័យរេបៀប មនភរកិចច្រតូវ្រតួតពិនិតយករងររបស់អនករត់លិខិតជប់ជ្របចំ ។ េ្រកយ
េពលអនករត់លិខិត្រតឡប់មកវញិ នយករយិល័យរេបៀប្រតូវទរយកេសៀវេភបញជូ នលិខិតមកពិនិតយេមើល
េឡើងវញិ។ 

អនករត់លិខិត ្រតូវយកលិខិតេទ្របគល់ជូនអនកទទួលឲយបនមុនេគ បនទ ប់មកេទើបយកេទ្របគល់ជូន
កែន្លងចម្លងជូន េ្រពះអនកទទួលមនភរកិចចេ ះ្រ យលិខិតេនះ រឯីកែន្លងចម្លងជូន គឺស្រមប់ទទួល
្រជបែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

េ្រកយេពលែដល្រតឡប់មកពីរត់លិខិតវញិ អនករត់លិខិត្រតូវមក យករណ៏ ជូននយករយិល័យ
រេបៀបថលិខិត្រតូវបន្របគល់ជូន្រគប់កែន្លងអស់េហើយ ឬេនខ្វះកែន្លង  េដើមបីនយករយិល័យរេបៀប 
ជួយរកវធីិេ ះ្រ យ។ 

បញជ ក់ៈ ខ្លឹម រកនុងេមេរៀន ្រគន់ែតជគំនិតស្រមប់ម្រន្តី ជករ ថន ក់ដឹកនំពិនិតយពិចរ  ច 
អនុវត្ត មទំង្រសុងក៏បន ឬ ចែកស្រមួលខ្លះៗ េទ មករងរជក់ែស្តងរបស់្រកសួង ថ ប័ន អងគភព 
ជធនី ឬេខត្តក៏បន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៤៨  



េសៀវេភចុះលិខិតេចញ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 
 
 
 

.....................(េឈម ះ្រកសងួ ថ ប័ន ឬអងគភព)................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសៀវេភចុះេលខលខិិតេចញ 

 
 
 
 
 

កបលទី......................ឆន ំ................. 

ចប់េផ្តើមៃថង.........................បញច ប់ៃថង......................... 

ពីេលខ.....................ដល់េលខ................... 

រមួមន........................ទំព័រ 

 
 

 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 
 
 
 

្រកសងួម ៃផទ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសៀវេភចុះេលខលខិិតេចញ 

 
 
 
 
 

កបលទី......................ឆន ំ................. 

ចប់េផ្តើមៃថង.........................បញច ប់ៃថង......................... 

ពីេលខ.....................ដល់េលខ................... 

រមួមន........................ទំព័រ 

 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៤៩  



ល.រ ៃថង ែខ ឆន ំលិខិត េលខ និងសញញ សំគល់លិខិត ខ្លឹម រសេងខប កែន្លងទទួល អងគភពទទួលចបប់តមកល់ ចំនួនចបប់ ឬេ្រ ម េផ ងៗ

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 បនទ ប់មកែផនករេបៀប ឬែផនកជំនញ ្រតូវ្រចកលិខិត ឬឯក រេទកនុងេ្រ មឲយបន្រតឹម្រតូវ េ យ
េផទ ងផទ ត់េលខ ឬសញញ សំគល់ឲយបន្រតឹម្រតូវ េជៀស ងករ្រចឡំ រចួេហើយបត់ឲយបន្រតឹម្រតូវេទ ម
កិចចករ។ 

េ្រ មលខិិត 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
.........(្របភព).......... 
េលខៈ.................... 

 
 
 

ទូលថ្វ យ/េគរពជូន/ជ្រមបជូន/ជ្រមបមក 

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

..............(េឈម ះ/តួនទីគមយជន)................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 េ្រកយេពល្រចកកនុងេ្រ មរចួេហើយ ជបញច ប់ែផនករេបៀប ឬែផនកជំនញ្រតូវចុះកនុងេសៀវេភបញជូ ន
លិខិត េដើមបីបញជូ នេចញ។ 

(្រ ផ្លូវករ្រតូវេបះឲយ

ជន់ពីេលើេលខលិខិត 

េហើយេបើកិចចករ្របញប់ 

ឬសមង ត់្រតូវេបះ្រ

្របញប់ ឬសមង ត់េន

េ្រកមបនទ ប់) 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥០  



េសៀវេភបញជូនលខិិត 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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.....................(េឈម ះ្រកសងួ ថ ប័ន ឬអងគភព)................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសៀវេភបញជូនលខិិត 

 
 
 
 
 

កបលទី......................ឆន ំ................. 

ចប់េផ្តើមៃថង.........................បញច ប់ៃថង......................... 

ពីេលខ.....................ដល់េលខ................... 

រមួមន........................ទំព័រ 

 
 

 
 
 
 

ល.រ ៃថង ែខ េផញើ ឬបញជូ ន េលខ និងសញញ សំគល់លិខិត ចំនួនចបប់ ឬេ្រ មលិខិត កែន្លងទទួល េឈម ះ ហតថេលខអនកទទួល  
និងកលបរេិចឆទ 

េផ ងៗ

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥១  



៤. ច ចរលខិិតេនទីស្តកីរ្រកសងួ និងេន ជធនី េខត្ត 
េដើមបីឲយករច ចរលិខិត ន មនន េនទីស្តីករ្រកសួង និងេន ម ជធនី េខត្ត ្រប្រពឹត្តេទ

បនល្អ្របេសើរេជៀស ងបននូវករបត់បង់ កកសទះយឺតយ៉វ និងេដើមបីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ក៏ដូចជអភិបល
ជធនី ឬេខត្ត បន្រជបជមុននូវខ្លឹម រលិខិតមួយចំនួន ែដលមនលកខណៈ្របញប់ និងែដលមន រៈ

សំខន់ចំេពះកិចចករនេយបយេគ ចកំណត់អំពីរេបៀបរបបៃនច ចរលិខិត ន មដូចខងេ្រកមៈ 
១. ករែបងែចកលិខិតចូលៈ 
លិខិតចូលទំងអស់មកទីស្តីករ្រកសួង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវបនករយិល័យ

រេបៀប ៃនអគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបលចុះកនុងបញជ ី រចួេធ្វើកំណត់បង្ហ ញមកថន ក់ដឹកនំ អងគភព   
រដ្ឋបល ឬអគគេលខធិករ ្ឋ ន េដើមបីពិនិតយ រចួបញជូ នេទអងគភពជំនញ ថន ក់ដឹកនំ្រកសួង អភិបលេខត្ត
ជធនី ឬទុកេនអគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល េដើមបីេ ះ្រ យជសមតថកិចច។ 

ក. លិខិតចូលែដល្រតូវបញជូ ន្រតង់េទអងគភពជំនញ 
 លិខិតេឆ្លើយតបមកពី្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   
 លិខិតចម្លងជូនមកពី្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
 របយករណ៏បូកសរបុករងរ្របចំអឌ មស ែខ សប្ត ហ៏ ្រតីមស ឆមស ៩ែខ ឆន ំ 
 សំេណើ របស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ពក់ព័នធករងរជំនញ 
 សំេណើ សំុថវកិ សមភ រៈ.............. 
 សំេណើ របស់សមគម គណបក នេយបយ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
 ពកយបណ្តឹ ងរបស់្របជពលរដ្ឋ និងលិខិតននែដលពក់ព័នធនឹងបណ្តឹ ង 
 សំេណើ របស់តុ ករេដើមបីេចទ្របកន់ម្រន្តី ជករ ឬនគរបលជតិ មន ក់ ។ល។ 

លិខិតទំងអស់ខងេលើេនះ ្រតូវបនអងគភពជំនញចត់ករ មមុខករ ។ ចំេពះលិខិតចម្លងជូន
ែដល្រតូវបនពិនិតយេឃើញថ មនខ្លឹម រសំខន់គួរឲយថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  ្រជប អងគភពជំនញ ចេធ្វើកំណត់បង្ហ ញ ក់ជូនថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ឬអភិបល ជធនី េខត្ត 

មរយៈអគគេលខធិករ ្ឋ នអងគភពរដ្ឋបល។ 
ខ. លិខិតចូលែដល្រតូវ ក់ជូនថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ្រជប ឬពិនិតយមុននឹងបញជូ ន

េទអងគភពជំនញ 
 លិខិតចម្លងជូនមកពី្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលមនខ្លឹម រពក់

ព័នធនឹងបញ្ហ សំខន់ៗរបស់្របេទសជតិ 
 របយករណ៏របស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលមនខ្លឹម រេលចេធ្ល ពក់ព័នធ

នឹងបញ្ហ ្រពំែដន បញ្ហ អេសថរភពសងគម បញ្ហ េ្រគះធមមជតិ ។ល។ 
 សំេណើ របស់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលមនលកខណៈបនទ ន់ េហើយករេ ះ

្រ យមិនសថិតកនុងសមតថកិចចរបស់្រកសួង ឬ ជធនី េខត្ត។ 
 សំេណើ ពី្រកសួង ថ ប័ន ថ នទូត េដើមបីចត់ ំងម្រន្តី ជករ នយនគរបលេទសិក  ឬ

បំេពញេបសកកមមេនបរេទស 
 លិខិតអេញជ ើញចូលរមួ្របជំុ សិកខ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥២  



 លិខិតេសនើសំុកម្ល ំងករពរពិធីេផ ងៗ 
 លិខិតរដ្ឋបល លិខិតបទ ្ឋ នមកពី ថ ប័នថន ក់េលើ 
 លិខិតរដ្ឋបលេផ ងៗេទៀត ែដលមនខ្លឹម រពក់ព័នធនឹងកិចចករនេយបយសំខន់ៗ របស់

្របេទសជតិ 
 លិខិតសមង ត់ទំង យ ែដលេផញើមកពី្រកសួង ថ ប័នេផ ងៗ ជធនី ឬេខត្ត ឬ មកពី្រកុង 

្រសុក ខណ្ឌ ។ 
។ល។ 

លិខិតខងេលើេនះ្រតូវបនអគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល េធ្វើកំណត់បង្ហ ញជូនថន ក់ដឹកនំ
្រកសួង ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ្រជប និងចរបញជូ នេទអងគភពជំនញ េដើមបីចត់ករ មមុខករ។ 

គ. លិខិតចូលែដលអគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល្រតូវេ ះ្រ យ និង្រតូវចម្លងជូនអងគភព
ជំនញ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 សំេណើ របស់្រកសួង ថ ប័ន ឲយជួយផ្តល់ព័ត៌មនអំពីដំេណើ រទស នកិចចរបស់គណៈ្របតិភូេន
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 សំេណើ ចត់ ំងកម្ល ំងចូលរមួពលកមម ទទួល និងជូនដំេណើ រគណៈ្របតិភូជន់ខពស់្រកសួង  
 លិខិតរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គណៈកមមករអចិៃ្រន្តយ៏េរៀបចំបុណយជតិ អន្តរជតិ ្រកសួង ថ ប័ន 

ែដលេសនើឲយេរៀបចំបុណយ និងពិធីេផ ងៗ។ 
 លិខិតរបស់ ថ នទូត ្រកសួង ថ ប័នែដលពក់ព័នធ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
 លិខិតមកពី្រកសួង ថ ប័ន ជធនី ឬេខត្ត ពក់ព័នធនឹងករងរទូេទ ។ល។ 
 ថតចម្លងលិខិតរដ្ឋបល និងលិខិតបទ ្ឋ នសំខន់ៗេដើមបីែចកជូនអងគភពជំនញ ជធនីេខត្ត 

មុននឹងចត់ករនូវ្របេភទលិខិតដូចខងេលើេនះ អគគេលខធិករ ្ឋ ន និងអងគភពរដ្ឋបល ្រតូវ
េលើកេយបល់សំុេគលករណ៏ពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង។ 

២. ករច ចរសំណំុលិខិតពីអងគភពជំនញមកថន ក់ដឹកនំ្រកសួង អភិបល ជធនី េខត្ត េដើមបីសំុ     
ហតថេលខ សំុេគលករណ៏ ឬេដើមបីជូន្រជប 

ល់សំណំុលិខិតេដើមបីជូន្រជប េដើមបីសំុហតថេលខ សំុេគលករណ៏ពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ឬអភិបល
ជធនី េខត្ត្រជប ្រតូវឆ្លង មករយិល័យរេបៀបៃនអគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល ។ ករយិល័យ

រេបៀបមនភរកិចចចុះបញជ ីសំណំុលិខិតទំងេនះ រចួបញជូ នមកថន ក់ដឹកនំអគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភព    
រដ្ឋបលេដើមបីជួយពិនិតយ និង ចផ្តល់េយបល់។ 

ចំេពះលិខិត ន មជបញជ ែដលមនលកខណៈបនទ ន់ េគ ចបញជូ ន្រតង់ផទ ល់េទសំុករសេ្រមចពីថន ក់
ដឹកនំ េ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់ មីុអងគភព។ 

សំណំុលិខិតែដលេចញពីអគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល ្រតូវ ក់ជូនអនុរដ្ឋេលខធិករ ឬ    
រដ្ឋេលខធិករ ឬអភិបលរង ជធនី េខត្ត ពិនិតយ ឬសេ្រមចជចុងេ្រកយ ។ អនុរដ្ឋេលខធិករ        
រដ្ឋេលខធិករ ឬអភិបលរង ជធនី េខត្ត ចសេ្រមចេគលករណ៏ ឬហតថេលខេលើសំណំុលិខិតនន 
េ យមនករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី ឬពីអភិបល ជធនី េខត្ត ។ េបើរដ្ឋេលខធិករជ្របធន ថ ប័ន        
រដ្ឋេលខធិករជអនកសេ្រមចេលើេគលករណ៏ និងហតថេលខ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥៣  



េ្រកយពីថន ក់ដឹកនំ្រកសួង ឬអភិបល ជធនី េខត្ត ឯកភពេលើេគលករណ៏ ឬចុះហតថេលខរចួ
េហើយ អគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល្រតូវបញជូ នសំណំុលិខិតេនះេទ មីុអងគភព ែដលបនបញជូ ន
មកេដើមបីអនុវត្ត ឬថតចម្លង្រគប់ចំនួន មត្រមូវកររចួបញជូ នមកេបះ្រ ចុះេលខ ចុះកលបរេិចឆទេនអគគ
េលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបល ។ ករយិល័យរេបៀប្រតូវដកមួយចបប់ទុកកនុងកលបបវត្តិ ។ អងគភព
ជំនញ ចជួយ្រចកេ្រ មលិខិតែដល្រតូវេផញើេចញ ្រពមទំងសរេសរមុខងរអនកទទួលេលើេ្រ មផងក៏បន 

៣. លិខិតេចញ 
អគគេលខធិករ ្ឋ ន ឬអងគភពរដ្ឋបលទទួលភរកិចចបញជូ នលិខិតេចញ េ្រកយេពលែដលអងគភព

ជំនញ ែដលជអនក ក់ែតងលិខិតេនះបន្រចកេ្រ ម និងសរេសរមុខងរអនកទទួលេលើេ្រ មសំបុ្រតរចួ
សព្វ្រគប់ ។ ករយិល័យរេបៀប្រតូវចុះលិខិតែដល្រតូវេផញើរេចញកនុងេសៀវេភបញជូ នលិខិត ។ អនករត់សំបុ្រត 
្រតូវយកេសៀវេភបញជូ នលិខិតេទជមួយ េដើមបីឲយកែន្លងទទួល ចុះហតថេលខ ចុះេឈម ះ និងកលបរេិចឆទ
ទទួល ។ េគេធ្វើដូេចនះេដើមបីស្រមួលកនុងកររកេនេពលែដលលិខិត្រតូវវេង្វង ឬ្រតូវបត់។ 

៥. ករងរពិធកីរ 

 

 ចត់ែចងពិធីបុណយជតិ 
 ចត់ែចងេធ្វើពកយេ ្ល ក 
 ចត់ែចងេរៀបបនទប់្របជំុ 
 ចត់ែចងពលកមម 
 េរៀបចំលិខិតជូនពរ ែថ្លងអំណរគុណ ។ល។ 

 ក. ករទទួលេភញ វ 

 ទទួលេភញ វ្របជពលរដ្ឋ 
 ទទួលេភញ វជតំ ង ថ ប័ន 
 ទទួលេភញ វអងគករជតិ អន្តរជតិ 
 ទទួលេភញ វជ្រពះសងឃ 
 ទទួលេភញ វជយុវជន សិស  និស ិត សិកខ កម។ 

 ខ. ទំនក់ទំនង ធរណៈ 

 អេញជ ើញេភញ វអងគុយ ជូនបណ្ណេភញ វបំេពញ រចួជូនដល់ែផនករដ្ឋបល ។ល។ 

 គ. សន្តិសុខ 

 ្រតូវកត់្រ  េគត្តនម នម ស័យ ្ឋ ន ឬអងគករ េភញ វ និងភរកិចចរបស់េភញ វ (មកទំនក់ទំនងអ្វី)។ 
 ្រតូវដកហូត វធុ និងេ្រគ ងផទុះ្រគប់្របេភទ។ 

 

៦. ករេរៀបចំ និងទុក ក់ឯក រ 

បណ្ណ រគឺជសំណំុឯក រែដលពក់ព័នធនឹង្របវត្តិរបូទី្រកុងមួយ ្រគួ រមួយ ។ល។ ឬជសំណំុ   
ឯក រផទ ល់របស់សហ្រគសមួយ របស់អងគកររដ្ឋបលមួយ ។ មយ៉ងេទៀតពកយបណ្ណ រក៏មនន័យថ ជ
កែន្លងែដលេគតមកល់សំណំុឯក រទំងេនះ ។ ឯក ររដ្ឋបលគឺជលិខិតទំង យែដលសថិតេនកនុង     
បណ្ណ រដូចជ ចរ លិខិតរដ្ឋបល របយករណ៏ កំណត់េហតុ ។ល។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥៤  



នយក ្ឋ ននីមួយៗ មនទីរនីមួយៗ ឬករយិល័យនីមួយៗ ្រតូវេរៀបចំបណ្ណ រផទ ល់របស់ខ្លួន ែដលរមួ
មនៈ 

 ឯក របញជូ នមកពីខងេ្រក េ ថ ឯក រចូល 
 ឯក រែដលនយក ្ឋ ន ឬមនទីរ ឬករយិល័យេធ្វើផទ ល់ េ ថឯក រេចញ។ 

កររក ឯក រេចញ-ចូលមន រៈ្របេយជន៏ចំបច់ ស់ ពីេ្រពះកិចចករទំង យនឹង ចេកើត
េឡើងជថមីម្តងេទៀតេ យមូលេហតុេផ ងៗ េហើយមយ៉ងេទៀតកនុងករណីខ្លះ សំណំុេរឿងពក់ព័នធនឹងកិចចករ
ែដលេ ះ្រ យរួច ក៏្រតូវយកមកេ្របើ្របស់េឡើងវញិែដរ ។ ដូេចនះេហើយ េនេពលែដលេគ្រតូវករចត់ករ
កិចចករអ្វីមួយេគ្រតូវនឹកេទដល់សំណំុេរឿងៃនកិចចករមុនៗ ែដលមនលកខណៈ្រប ក់្របែហលគន  ។ ករ
សិក អំពីទម្ល ប់ (អ្វីែដលធ្ល ប់មនពីមុន) មន្របេយជន៏ស្រមប់យកជគំរ ូ ឬជលំ នកនុងករេ ះ្រ យ
បញ្ហ នន។ 

េដើមបីឲយមនភពងយ្រសួលកនុងករ វរកឯក រែដលតមកល់ទុកេគ្រតូវទុក ក់ឯក រេ យបញចូ ល
ម្រកុមរបស់ ។ 

១. លកខណៈវនិិចឆ័យៃនករបញចូ លឯក រជ្រកុមៈ 
កនុងករបញចូ លឯក រកនុងសំណំុេរឿង និងករបញចូ លសំណំុេរឿងជមួយគន  ្រតូវអនុវត្ត មលកខណៈ

វនិិចឆ័យដូចតេទៈ 
ក. លកខណៈវនិិចឆ័យកលបបវត្តិៈ 
លកខណៈវនិិចឆ័យកលបបវត្តិមនភព មញញបំផុត ។ េគបញចូ លឯក ររដ្ឋបលជមួយគន  េ យគិត

េទេលើកលបរេិចឆទ ែដលេផញើរមកដល់ ចំេពះលិខិតចូល និងកលបរេិចឆទេចញ ចំេពះលិខិតេចញ។ 
េគនិយមេ្របើលកខណៈវនិិចឆ័យដូចខងេលើេនះចំេពះែតឯក រេចញេទ ។ ករយិល័យនយក ្ឋ ន

ជំនញ និងករយិល័យរេបៀប្រតូវរក ទុកេរៀងៗខ្លួន នូវឯក រេចញមួយចបប់ៗេរៀង ល់ចបប់ ។ ឯក រ
ទំងេនះ ្រតូវបិទេនកនុងេសៀវេភកលបបវត្តិ (្រកូណូ) មលំ ប់េលខលិខិត ។ ជទូេទេគអនុវត្តគួបផ ំនូវ
លកខណៈវនិិចឆ័យ្របេភទផងែដរ ។ េ យ រករអនុវត្ត មរេបៀបដូចខងេលើេនះ េគ ច្រ វ្រជវរក    
ឯក រេឃើញឆប់រហ័ស េ យ្រគន់ែតដឹងអំពីកលបរេិចឆទ និងេលខលិខិត។ 

មយ៉ងេទៀត លកខណៈវនិិចឆ័យកលបបវត្តិ ្រតូវបនយកេទេ្របើេនកនុង្រកុមឯក រនីមួយៗេទៀត ។       
ឯក រ្រតូវបនបិទគរេលើគន ជបន្តបនទ ប់ េនេពលែដលមនឯក រចូល-េចញ។ 

ខ. លកខណៈវនិិចឆ័យ្របេភទៈ 
េគទុក ក់ឯក ររដ្ឋបលជមួយគន  េ យគិតេទេលើ្របេភទបនន័យថ េបើ្របេភទជលិខិត        

រដ្ឋបលេគ ក់មួយ្រកុម ្របេភទ ចរេគ ក់មួយ្រកុម ចមន្រកុមេសចក្តីសេ្រមច ្រកុមដីក ្រកុម
្របកស ។ល។ 

រេបៀបបញចូ ល្រកុមឯក រដូចខងេលើេនះ មនលកខណៈងយ្រសួលបំផុត បុ៉ែន្តេគមិនសូវេ្របើេទ ។ ជ
មួយគន េនះ េគក៏្រតូវេ្របើគួបផ ំជមួយលកខណៈវនិិចឆ័យកលបបវត្តិែដរស្រមប់ទុក ក់បណ្ណ រទូេទ ។ 
េហតុដូេចនះេហើយេនទីស្តីករ្រកសួង េគេឃើញមន្រកូណូ ចរ ្រកួណូដីកអម ។ល។ ជួនកល្របេភទ
ឯក រជេ្រចើន ្រតូវបនបញចូ លកនុង្រកុមជមួយគន  ។ េន ម េខត្តមួយចំនួន មន្រកូណូមួយស្រមប់ 
លិខិត របយករណ៏ និងកំណត់េហតុ ។ លកខណៈវនិិចឆ័យ្របេភទ ចយកេទេ្របើេនកនុងសំណំុេរឿងទូេទ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥៥  



ឧទហរណ៏ៈ នយក ្ឋ នមួយ ឬករយិល័យមួយចត់ករេលើកិចចករអ្វីមួយ ែដលបញញត្តិេនកនុង       
្រពះ ជ្រកឹតយ កនុងអនុ្រកឹតយ កនុង្របកស កនុងដីក កនុង ចរជេ្រចើន និងេសចក្តីែណនំពិេសស េដើមបីឲយ
មនលកខណៈងយ្រសួល េគ្រតូវេរៀបទុក ក់ឯក រទំងេនះ មលកខណៈវនិិចឆ័យ្របេភទ។ 

គ. លកខណៈវនិិចឆ័យនមៈ 
លកខណៈវនិិចឆ័យនម ក៏មនភព មញញែដរ ។ េគទុក ក់ឯក រេ យគិតេទេលើនម ឧទហរណ៏ 

នមរបស់បុគគលិក ។ េននយក ្ឋ នបុគគលិក ឬករយិល័យបុគគលិកឯក រទំងអស់ែដលពក់ព័នធនឹងម្រន្តី
មន ក់្រតូវបនបញងូ លេទកនុងសឺមីសំណំុេរឿងមួយ ែដលមនេឈម ះម្រន្តីេនះ ។ ក៏ដូចគន ែដរេនកនុង      

អងគភពអធិករកិចច េគទុក ក់ឯក រែដលពក់ព័នធនឹងបណ្តឹ ង ឬសំេណើ របស់អនកេនេ្រកមបងគ ប់ េនកនុង
សឺមីមួយ ែដលមនសរេសរេឈម ះមច ស់បណ្តឹ ងេនះ ។ េនកនុងអងគភពហិរញញវតថុ អនកជប់ពនធមន ក់ៗមនសឺមី
សំណំុេរឿងមួយ េហើយេនេលើសឺមីេនះេគសរេសរេឈម ះអនកជប់ពនធ។ 

េនេលើសឺមីសំណំុេរឿង េគ ចសរេសរេឈម ះនីតិបុគគល ឬអងគភពរដ្ឋបល ។ ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉
និងថមពល ចបេងកើតឲយមនសឺមីមួយស្រមប់សំណំុេរឿងែដលពក់ព័នធនឹងេ ងច្រក ឬសហ្រគស។ 

េគ ចយកេឈម ះទី ំងភូមិ ្រស្តមកេ្របើស្រមប់សរេសរេលើសឺមីសំណំុេរឿងក៏បន ។ េន
េខត្ត េគបេងកើតឲយមនសឺមីមួយស្រមប់សំណំុេរឿងែដលពក់ព័នធនឹង្រសុកមួយ េហើយេគសរេសរេឈម ះ្រសុក
េនះេនេលើសឺមីេនះ ។ ែផនកបឋមសិក  នយក ្ឋ នចំេណះទូេទៃន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ច
បេងកើតឲយមនសឺមីមួយស្រមប់ឃំុនីមួយៗ េហើយេគសរេសរេឈម ះ ឃំុ េនេលើសឺមី ។ សំណំុេរឿងែដលពក់
ព័នធនឹង បឋមសិក ទំងអស់ែដលសិថតកនុងឃំុេនះ ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងសឺមីឃំុេនះ។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យនម្រតូវបនេ្របើគូបផ ំ ជមួយលកខណៈវនិិចឆ័យវភិគ។ 
ឃ. លកខណៈវនិិចឆ័យវភិគ 
្របសិនេបើលកខណៈវនិិចឆ័យទំង៣ខងេលើ មិន ចេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករចំបច់ េដើមបីឲយងយ្រសួល

កនុងករទុក ក់ឯក រេទ េគ្រតូវេ្របើលកខណៈវនិិចឆ័យវភិគ ជករទុក ក់ឯក របញចូ លជមួយគន  េ យ
ែផ្អកេលើកមមវតថុៃនឯក រ ។  

រេបៀបដូចខងេលើ មិនមនភព មញញបុ៉នម នេទ បុ៉ែន្តេគនិយមេ្របើេ្រចើន ។ ករបញចូ លឯក រជមួយ
គន  េ យែផ្អកេលើកមមវតថុៃនឯក រមន រៈ្របេយជន៏ ស់ស្រមប់បេ្រមើឲយករ្រ វ្រជវេទៃថងេ្រកយ
ជងករ្របមូលផ្តុំឯក រេ យែផ្អកេលើេឈម ះ មីុជន និងកលបរេិចឆទៃនឯក រ។ 

នយក ្ឋ ន ឬករយិល័យនីមួយៗ មនមុខករចបស់ ស់ មករកំណត់ ។ នយក ្ឋ ន ឬ
ករយិល័យទទួលចត់ែចងកិចចករ ែដលមនកមមវតថុ្រប ក់្របែហលគន ែដលេគបញចូ លឲយ ។ ្របសិនេបើ
មនកិចចករថមីមិន ចបញចូ លកនុងសឺមីមុនៗបន េគ្រតូវបេងកើតសឺមីថមីមួយេទៀតស្រមប់ទុក ក់ឯក រៃន 
កិចចករថមីេនះ ។ េគ្រតូវសរេសរចំណងេជើងេនេលើសឺមីឲយបន្រតឹម្រតូវ ្រសប មខ្លឹម រៃនឯក រែដល
មនេនកនុងសឺមី។ 

ឧទហរណ៏ៈ កនុងសំណំុេរឿងរបស់ម្រន្តីមួយរបូ ្រតូវមន៥សឺមីវភិគដូចខងេ្រកមៈ 
១.ករែតង ំង ករេផទរតំែណង ករផ្ល ស់កែន្លងេធ្វើករ អ្រ នុកូល ្ឋ ន ស កប្រតគណេនយយ 
២.វសិ មកល ចបប់ឈប់ 
៣. េ្រគ ងឥស រយិយស លិខិតសរេសើរ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥៦  



៤. វ ិ ទ ករប្តឹង ទណ្ឌ កមម 
៥. មរណភព ករ ក់ឲយចូលនិវត្តន៏ ករ ឈប់ ករបេណ្ត ញ ករហូតងរ។ 
្របសិនេបើសឺមី មួយមនឯក រេ្រចើន េគ ចបំែបកេទជសឺមីតូចៗេទៀត ។ 
ឧទហរណ៏ៈ េនកនុងសឺមីទី១ ែដល្រតូវ ក់ទុកឯក រ ស្តីពីករែតង ំង ករេផទរតំែណង ករផ្ល ស់

កែន្លងេធ្វើករ អ្រ នុកូល ្ឋ ន ស កប្រតគណេនយយ េគ ចបំែបកជសឺមីតូចៗដូចតេទៈ 
១. ករែតង ំង            (មួយសឺមី) 
២. ករេផទរតំែណង   (មួយសឺមី) 
៣. ករេផទរកែន្លងេធ្វើករ  (មួយសឺមី) 
៤. អ្រ នុកូល ្ឋ ន  (មួយសឺមី) 
៥. ស កប្រតគណេនយយ  (មួយសឺមី) 
េនកនុងសឺមីតូចនីមួយៗេគ្រតូវេរៀបឯក រ មលំ ប់កលបរេិចឆទទទួល (លំ ប់កលបបវត្តិ)។ 
ង. លកខណៈវនិិចឆ័យអកខរ្រកមៈ 
លកខណៈវនិិចឆ័យអកខរ្រកម ( មលំ ប់តួអក រពី ក-អ) ្រតូវបនេ្របើស្រមប់េរៀបសំណំុេរឿង ែដល្រតូវ

បនេរៀបទុក ក់ មលកខណៈវនិិចឆ័យវភិគរចួេហើយ។ 
ឧទហរណ៏ៈ កនុងករទុក ក់សឺមីតូចៗ ៃនសំណំុេរឿងរបស់ម្រន្តីមួយរបូ េគ្រតូវេរៀបសឺមីតូចៗ ម

លំ ប់អក រ ដូចខងេ្រកម (ពី គ ដល វ)។ 
១. េ្រគ ងឥស រយិយស 
២. ែតង ំង 
៣. មរណភព 
៤. វសិ មកល 
៥. វ ិ ទ 
២. ដំ ក់ៃនករបញចូល្រកុមឯក រ 
លកខណៈវនិិចឆ័យទំង យ ែដលបនេរៀប ប់ដូចខងេលើ ្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់គូបផ ំជមួយគន   

េគេ្របើសឺមីកតុងរងឹមនែខ ចង សឺមីកតុង និងសឺមី្រក សទន់។ 
សំណំុេរឿងទូេទ្រតូវបនេរៀបបញចូ លគន  េ យេ្របើលកខណៈវនិិចឆ័យវភិគ មសកមមភពករងររបស់

ករយិល័យ ឬនយក ្ឋ ន ។ សំណំុលិខិតទំងេនះ ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងថតនន ។ បណ្ណ រចស់ៗ 
្រតូវបនតមកល់ទុក េ យេរៀប មកលបបវត្តិ។ 

េនកនុងសឺមីសំណំុេរឿងទូេទ សឺមីតូចៗ ្រតូវបនេរៀប មលំ ប់ ែដលងយ្រសួលរក ។ េបើសឹមីតូចពំុ
បនេរៀប មលំ ប់អកខរ្រកមេទ េគ្រតូវសរេសរេលើ្រកបសឺមីសំណំុេរឿងទូេទ នូវេឈម ះសឺមីតូចទំងអស់
ែដលមន។ 

េនកនុងសឺមីតូចៗ េគេរៀបឯក រ មរេបៀបដូចគន  េហើយេចះែតបន្តេ យគម ន្រពំខណ្ឌ េឡើយ ។ កិចច
ករមួយ្រតូវមនសំណំុេរឿងមួយផទ ល់។ 

ករទុក ក់ឯក រ មរេបៀបដូចខងេលើ េធ្វើឲយេគ ចរកឯក រេឃើញឆប់រហ័សេទះជឯក រ
អ្វីក៏េ យ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣៥៧  



៧. ករែណនមួំយចំនួនកនងុករក ងឯក ររដ្ឋបល 

េដើមបីស្រមួល និងេដើមបីឲយមនករឯកភពគន េលើទ្រមង់ ៃនឯក ររដ្ឋបល ្រតូវអនុវត្ត មករែណនំ 
ដូចខងេ្រកមៈ 

១. កបលលិខិត 
ករបង្ហ ញអំពីកបលលិខិត ៃនឯក ររដ្ឋបល ជករណីចំបច់េទះជឯក រ្របេភទ ក្តី ។ េន

ម្រកសួង ថ ប័នខ្លះ េគេ្រចើនេបះពុមពកបលលិខិតេលើ្រក សែដលេ្របើស្រមប់សរេសរឯក ររដ្ឋបល  
េគ្រតូវបំេពញកបលលិខិតដូចខងេ្រកមៈ 

ក. ករសរេសរេឈម ះេ ជផ្លូវករ ៃន្របេទស និងបវចន 
េគសរេសរេឈម ះេ ជផ្លូវករៃន្របេទស និងបវចនជតួអក រធំ បន្តិចេនខងេលើ ចំក ្ត លទំព័រ 

េ យមនគូសបនទ ត់ពីេ្រកម។ 
ឧទហរណ៏ៈ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ខ. ករសរេសរ្របភព 
េនខងេ្រកមេឈម ះ្របេទស និងបវចនងកមកេធ្វង េគសរេសរេឈម ះ្រកសួង ឬ ថ ប័ន ។ េបើេន

ជធនី េខត្ត េគសរេសរ ជធនី េខត្ត.........។ 
គ. ករចុះេលខ 
ឯក រែដលេផញើរេចញេ្រក ្រតូវចុះេលខ និងចុះកលបរេិចឆទ េ យករយិល័យរេបៀប ។ េគចុះេលខ 

េនេ្រកយេពលែដលឯក ររដ្ឋបល្រតូវបនចុះហតថេលខរចួ ។ បន្តពីេលខឯក រ េគ្រតូវបំេពញតួអក រ
មួយចំនួន ែដល ច្របប់ឲយដឹង្របេភទឯក រ នយក ្ឋ ន ឬអងគភព ែដលជអនកេធ្វើឯក ររដ្ឋបលេនះ 

ឧទហរណ៏ៈ ឯក ររដ្ឋបលជ្របេភទេសចក្តីជូនដំណឹង ែដលេរៀបចំេឡើងេ យអគគ ធិករ ្ឋ នកិចច
ករនេយបយ រដ្ឋបល និងនគរបល្រកសួងម ៃផទ េគ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកមៈ 

្រកសងួម ៃផទ 
េលខៈ................សជណ/អធិ/រប 
េលខរបស់ឯក ររដ្ឋបល និងតួអក រែដលសំគល់្របេភទឯក រ នយក ្ឋ ន ឬអងគភព្រតូវឲយ

ឃ្ល តពីគន េ យបនទ ត់េដកខ្លីមួយ (-) ។ េគគួសបនទ ត់ឈរេ្រទតមួយ (/) ស្រមប់ែញកតួអក រែដលសំគល់ 
្របេភទឯក រ និងអគគនយក ្ឋ ន ឬអងគភព។ 

កនុងករ្រពងឯក ររដ្ឋបល េគ្រតូវសរេសរតួអក រសំគល់្របេភទឯក រ និងអងគភពឲយេហើយ បុ៉ែន្ត
្រតូវទុកចេន្ល ះស្រមប់ចុះេលខ។ 

ឃ. ករសរេសរេឈម ះជអក រកត់របស់អនកែតងេសចក្តី និងអនក យកំុពយូទ័រ 
េនកនុងអងគភពមួយ ែដលមនបុគគលិកេ្រចើន េគ្រតូវ្របប់អត្តសញញ ណរបស់ម្រន្តីែដលជអនកែតង   

េសចក្តី និងេលខធិករែដលទទួលខុស្រតូវ ករ យកំុពយូទ័រ េនេលើឯក ររដ្ឋបល ។ ករេធ្វើដូេចនះគឺេដើមបី
្រតួតពិនិតយករងរកនុងអងគភពផង និងេដើមបីស្រមួលដល់ករ្រ វ្រជវេទៃថងេ្រកយផង។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥៨  



េគសរេសរេឈម ះជអក រកត់របស់អនកែតងេសចក្តី ជតួអក រធំជងបន្តិច រឯីេឈម ះជអក រកត់របស់
អនក យកំុពយូទ័រ្រតូវសរេសរជតួអក រតូចជងបន្តិច ។ េគសរេសរេឈម ះ ជអក រកត់របស់អនកែតងេសចក្តី 
និងអនក យកំុពយូទ័រេនខងេ្រកមេលខៃនឯក ររដ្ឋបល ។ អក រទំងពីរ្របេភទ ្រតូវែញកពីគន  េ យ
បនទ ត់ឈរេ្រទតមួយ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 
េលខៈ................សជណ/អធិ/រប។ 
អម/សផ 
េគសរេសរេឈម ះជអក រកត់របស់អនកែតងេសចក្តី និងអនក យកំុពយូទ័រ ែតេនេលើចបប់ៃនឯក រ

ែដល្រតូវរក ទុកៃផទកនុងេទ ។ ដូេចនះេនេពល យកំុពយូទ័រេគ្រតួវយក្រក សមកបំងេលើ្រក ស ែដលជ
ចបប់េដើម និងចបប់ដៃទេទៀតែដល្រតូវេផញើរេចញ។ 

២. ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ 
ក. ជទូេទេគសរេសរទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទេនខងេលើ និងខង ្ត ំ ជមួយបនទ ត់ែដលសរេសរ

េឈម ះ្រកសួង ឬ ជធនី េខត្ត។ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
្រកសងួម ៃផទ                ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី.........ែខ..............ឆន ំ............. 
េលខៈ.......................... 
ចំេពះលិខិតបទ ្ឋ ន នឹងជួនកលចំេពះលិខិតរដ្ឋបលេផ ងៗេទៀត ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទ ្រតូវ

បនសរេសរេនខងេ្រកមអតថបទ (២ចេន្ល ះបនទ ត់េ្រកមបនទ ត់ែដលអតថបទ្រតូវចប់) ។ េគសរេសរទីកែន្លង 
និងកលបរេិចឆទ េ យចប់េផ្តើមពីពក់ក ្ត លទំព័រ្រក ស។ 

ខ. េគចុះកលបរេិចឆទេនេ្រកយេពលែដលឯក េរដ្ឋបល្រតូវបនចុះហតថេលខរចួេហើយ និងេន
េពលែដលេគចុះេលខ ។ កនុងេសចក្តី្រពងក្តី ឬកនុងចបប់េដើម ែដល្រតូវយកេទេសនើសំុចុះហតថេលខ េគ្រតូវចុះ
ទីកែន្លងឲយេហើយេ្រសច។ 

គ. េគមិន្រតូវសរេសរកលបរេិចឆទជអក រកត់េទ 
ឧទហរណ៏ៈ ៃថងទី ២៥ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១១ 
េគមិន្រតូវសរេសរៈ  
ៃថងទី ២៥ ែខវ/ិក ឆន ំ ២០១១  
ឬៃថងទី ២៥ ែខ ១១ ឆន ំ ២០១១ 
ឬៃថងទី ២៥ -១១- ២០១១ 
៣. អនកេផញើរ និងអនកទទួល 
េនកនុង ឯក ររដ្ឋបល េគ្រតូវ្របប់ព័ត៌មនែដលនំឲយេគ គ ល់ អនកេផញើរ និងអនកទទួល ។ កែន្លង

ស្រមប់សរេសរអនកេផញើរ និងអនកទទួលែ្រប្របួលេទ ម្របេភទៃនឯក ររដ្ឋបល។ 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៥៩  



ក. អនកេផញើរៈ 
ឯក រែដល្រតូវបញជូ នេទ្រកសួង ថ ប័នខងេ្រក ឬេទបុគគល មន ក់ឯក រេនះ្រតូវសនមតថ 

េចញពីរដ្ឋម្រន្តី ឬ្របធន ថ ប័ន ។ រដ្ឋម្រន្តី ឬ្របធន ថ ប័នមិនចុះហតថេលខេលើ្រគប់ឯក ររដ្ឋបលេទ ។ 
ទំនក់ទំនងខងេ្រក្រកសួង ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងនមរដ្ឋម្រន្តីេបើទំនក់ទំនងខងេ្រក ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងនមអភិបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ។ បុ៉ែន្តផទុយេទវញិ ឯក រៃផទកនុង
្រកសួង ថ ប័ន ្រតូវចុះឲយបន្រតឹម្រតូវអំពីមុខងររបស់អនកែដលជមច ស់ឯក រេនះ ។ េគមិន្រតូវសរេសរ
េឈម ះអនកេផញើរេទ គឺេគ្រគន់ែតសរេសរមុខងររបស់អនកេផញើរលិខិតបនេហើយ ។ េគមិន្រតូវសរេសរពកយ 
េ ក ឬឯកឧត្តម ពីមុខមុខងររបស់អនកេផញើរេទ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 
ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត ែកវ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 

្រតូវលុបពកយ ឯកឧត្តមេចញេ យ្រតូវសរេសរែតៈ 
អភិបលេខត្ត ែកវ 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 

កនុងករសរេសរមុខងររបស់អនកេផញើរ េគ្រតូវសរេសរេនែផនកខងេលើៃនឯក រ ។  
្របសិនេបើជលិខិតបទ ្ឋ នវញិ មុខងររបស់អនកេផញើរ ្រតូវសរេសរចំក ្ត លទំព័រជតួអក រធំៗពីេលើ

បញជ ីឯក រេយង។ 
ឧទហរណ៏ៈ 
        ជធនីភនំេពញ ៃថងទី       ែខ         ឆន ំ     

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
ឬ អភបិលេខត្ត 

្របសិនេបើេគមិនបនចុះមុខងរអនកេផញើរេនែផនកខងេលើេទ េគ្រតូវសរេសរមុខងរអនកេផញើរេនែផនកខង
េ្រកម (េ្រកមបនទ ត់បញច ប់អតថបទ) េ យចប់េផ្តើមពីពក់ក ្ត លទំព័រ។ 

អភិបលេខត្ត 
ឬ រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 

ឧទហរណ៏ៈ 
..................................................................................................។ 

អភិបលេខត្ត ែកវ 
ឬ ..................................................................................................។ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
ខ. អនកទទួល 
ជេគលករណ៏ អនកទទួល្រតូវបនសមគ ល់េ យមុខងរ ។ កនុងទំនក់ទំនងជលកខណៈបុគគល េគ្រតូវ

សរេសរេឈម ះអនកទទួល។ 
អនកទទួលគឺ្របធន្រកសួង ថ ប័ន មីុ អភិបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ។ មុខងររបស់អនក

ទទួល្រតូវបនសរេសរេនែផនកខងេលើែដរ (កនុងកបលលិខិត) ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៦០  



មុខងររបស់អនកទទួល ្រតូវសរេសរេនេ្រកមពកយ សមូេគរពជូន ឬជ្រមបមក។ 
ឧទហរណ៏ៈ 

អភិបលេខត្ត ែកវ 
សមូេគរពជូន 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
ឬ 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
ជ្រមបមក 

ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត ែកវ 
 ្របសិនេបើមិនចុះមុខងរអនកទទួលេនែផនកខងេលើេទ េគ្រតូវចុះមុខងរអនកទទួលេនែផនកខងេ្រកម 
និងខងេធ្វងទំព័រ្រក សេ្រកមបនទ ត់បញច ប់អតថបទ ។ កនុងករណីេនះេគ្រតូវចុះបញជ ីអនកទទួលេ យសេងខប
េគមិនសរេសរមុខងរអនកទទួលេទ បុ៉ែន្តេគ្រតូវសរេសរទីកែន្លងទទួលវញិ េគ ចសរេសរជអក រកត់ក៏បន
ែដរ ។ 
 ឧទហរណ៏ៈ 
 កែន្លងទទួលៈ 

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

េគគូសបនទ ត់ពីេ្រកមពកយ កែន្លងទទួល  មុនចប់េផ្តើមសរេសរទីកែន្លងទទួលមួយ េគ្រតូវគូសទញ (-)មួយ។ 
៤. កមមវតថុ េយង លិខិតភជ ប់ 
ពកយ កមមវតថុ និងេយង ្រតូវសរេសរឲយេសមើគន  ពីេលើមកេ្រកម េគ្រតូវសរេសរជតួអក រធំជងបន្តិច 

េ យ្រតូវគូសបនទ ត់ពីេ្រកម ។ កនុងករសរេសរ កមមវតថុ និងេយង េគសរេសរឲយតួអក រនីមួយៗឃ្ល តពីគន
មួយតួអក រ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 
កមមវតថុៈ 
េយងៈ 
ចំេពះលិខិតភជ ប់ េគនិយមសរេសរេនខងេ្រកមអតថបទ េ យេ្របើរបូមន្តថ សូមជូនភជ ប់មកជមួយ

នូវៈ 
 លិខិត............................. 
 របយករណ៏ យតៃម្ល................... 

៥. ករចុះហតថេលខ 
ក. លិខិតែដលមនចុះមុខងរអនកេផញើរេនែផនកខងេលើ 
េបើចុះមុខងរអនកេផញើរេនែផនកខងេលើរចួេហើយ េនខងេ្រកមបនទ ត់បញច ប់អតថបទេគចុះហតថេលខែត

ម្តង េ យពំុចំបច់សរេសរមុខងរអនកេផញើេទៀតេទ ។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើលិខិត្រតូវចុះហតថេលខ មករ្របគល់
អំ ច ឬ មករអនុញញ ត ឬ មបញជ  េគ្រតូវអនុវត្តនូវរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៦១  



ជ. រដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋេលខធិករ 
 
ឬ ជ. រដ្ឋម្រន្តី 
   អគគេលខធិករ 
 
ឬ ត.ប រដ្ឋម្រន្តី 
អគគេលខធិករ 

 
ខ. លិខិតែដលែផនកខងេលើពំុមនចុះមុខងរអនកេផញើរ 
េបើេនែផនកខងេលើលិខិតពំុមនចុះមុខងរអនកេផញើរេទ េគ្រតូវចុះមុខងរអនកចុះហតថេលខ (អនកេផញើរ) េន

ខងេ្រកម (េ្រកមបនទ ត់បញច ប់អតថបទ) ។ េគចប់េផ្តើមសរេសរមុខងរអនកចុះហតថេលខពីពក់ក ្ត លទំព័រ 
េបើសិនជរដ្ឋម្រន្តីផទ ល់ ឬអភិបលេខត្តផទ ល់ជអនកចុះហតថេលខ េគសរេសររូបមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

ជ. រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
       រដ្ឋេលខធិករ 
 
ឬ ជ. អភិបលេខត្ត  
        អគគេលខធកិរ 
 
ឬ ត.ប អភិបលេខត្ត 
     អគគេលខធិករ 

គ. េឈម ះអនកចុះហតថេលខ 
េគ្រតូវ្របប់េឈម ះអនកចុះហតថេលខ ។ ជួនកលេនេលើសំេ ែដលសំុចុះហតថេលខេគ យេឈម ះ

អនកចុះហតថេលខឲយេហើយក៏បន ។ ករ យេឈម ះអនកចុះហតថេលខ្រតូវឲយេសមើពីេលើចុះេ្រកម ជមួយនឹង
មុខងររបស់គត់ ។ េគេបះ្រ េឈម ះអនកចុះហតថេលខេនេពលចុះេលខលិខិត។ 

េបើេនេលើចបប់ចម្លងឯក ររដ្ឋបលេគ្រតូវ យេឈម ះអនកចុះហតថេលខបនទ ប់ពី យពកយ ហតថេលខ 
និង្រ  ។ 

ឧទហរណ៏ៈ 
         ហតថេលខ និង្រ ............... 
៦. របូមន្តចម្លកែចក និងចម្លង្រតឹម្រតូវ 
ឯក ររដ្ឋបល្រតូវបនែបងែចកជូនេទ្រកសួង ថ ប័ន អងគភពនន ។ ដូេចនះេហើយចបប់េដើមៃន 

ឯក រ្រតូវបនេគ យចម្លងឲយបនេ្រចើនចបប់ េដើមបីែចកជូនេទ្រកសួង ថ ប័ន អងគភពពក់ព័នធ។ 
ករចម្លងែចកៃនអតថបទមួយ ជករចម្លងស្រមប់ែចកជូន្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ។ ករចម្លងែចក្រតូវ 

បនបញជ ក់ភព្រតឹម្រតូវេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច ។ េបើអតថបទមួយ្រតូវបនចម្លងេចញពីចបប់ចម្លងែចក 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៦២ 



េគេ ថ ចបប់ចម្លង្រតឹម្រតូវ ។ បុ៉ែន្តរបូមន្តទំងពីរខងេលើមិនខុសគន េទ ពីេ្រពះចបប់ចម្លងែចក និងចបប់
ចម្លង្រតឹម្រតូវ ្រតូវបនបញជ ក់េលើភព្រតឹម្រតូវដូចគន  េ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច ។ 

ឧទហរណ៏ៈ លិខិតរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី េផញើរជូនេទ្រគប់្រកសួង ថ ប័ន េហើយ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវ
ចម្លងលិខិតខងេលើេទ ជធនី និង្រគប់េខត្ត ។ េគ្រតូវអនុវត្តដូចតេទៈ ចបប់េដើម្រតូវបនរក ទុក
កនុងបណ្ណ រៃននយក ្ឋ នជំនញៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ។ អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបលជអនកបញជ ក់
េលើចបប់ចម្លងែចកថមនភព្រតឹម្រតូវ មចបប់េដើម ។ ចបប់ចម្លងែចក្រតូវបនេផញើរជូន្រកសួង ថ ប័ននន  
្រកសួងម ៃផទ្រតូវចម្លងេចញពីចបប់ចម្លងែចក េដើមបីែចកជូនេទ ជធនី េខត្តននេទៀត ។ អគគេលខធិករ
ជអនកបញជ ក់ថ បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចក ។ េគសរេសររបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ 

េលខៈ........................ចល 
េដើមបចីម្លងែចក 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី............ែខ............ឆន ំ............. 
អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភបិល 

ហតថេលខ និង្រ  (េឈម ះ) 
 

      បនចម្លង្រតឹម្រតូវ មចបប់ចម្លងែចក 
           ត.ប រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួម ៃផទ 
                អគគេលខធិករ 
 េគចប់េផ្តើមសរេសររបូមន្តខងេលើ ពីពក់ក ្ត លទំព័រ េហើយេសមើពីេលើចុះេ្រកម។ 

៨. ចំណុចពិេសសកនងុសេំណររដ្ឋបល 

 ១. ករេគព ននុ្រកម 

 ករេគរព ននុ្រកម នឹងនំឲយមនវន័ិយ ។ េបើគម នវន័ិយនឹងនំឲយមនអនធិបេតយយកនុងរដ្ឋបល ។ 
កនុងករេគរព ននុ្រកមមនពកយ និងសំនួនេសចក្តី ែដល្រតូវេ្របើស្រមប់ទំនក់ទំនងរ ងថន ក់េលើ និង
ថន ក់េ្រកម ។ 

 កនុងករសរេសរអតថបទរដ្ឋបល ករេគរព ននុ្រកមែស្តងេឡើងដូចតេទៈ 

- ថន ក់េលើជូនដំណឹងថន ក់េ្រកម ថន ក់េលើបញជ ថន ក់េ្រកម 

- ថន ក់េ្រកម យករណ៏ជូនថន ក់េលើ ថន ក់េ្រកមេធ្វើសំេណើ េទថន ក់េលើ ថន ក់េ្រកមផ្តល់េយបល់ជូន
ថន ក់េលើ។ 

 ២. ភពទទួលខុស្រតូវ 

 ករងររដ្ឋបល្រតូវែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនករទទួលខុស្រតូវ ។ ដូេចនះេហើយឯក ររដ្ឋបល្រតូវចុះ        

ហតថេលខេ យរដ្ឋម្រន្តី ្របធន ថ ប័ន េ យ្រតូវបង្ហ ញឲយេគ គ ល់នូវអត្តសញញ ណចបស់ ស់។ 

 ករចុះហតថេលខេលើឯក ររដ្ឋបលគឺជករទទួលខុស្រតូវ េលើេហតុករណ៏ ឬព័ត៌មនទំង យ
ែដលែចងកនុងឯក រេនះ េហើយក៏ជករបញជ ក់ថ េហតុករណ៏ ឬព័ត៌មនទំងេនះមនលកខណៈពិត
្របកដផងែដរ។ 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៦៣  



 ៣. វតថុបំណង 

 រដ្ឋបលមនតួនទីបេ្រមើផល្របេយជន៏ ធរណៈ ។ ដូេចនះ រដ្ឋបល្រតូវមនលកខណៈ្របកដ 
ចបស់ ស់ មិនលំេអៀង ។ កនុងឯក ររដ្ឋបល េគ្រតូវនិយយែតអ្វីែដលបនេកើតេឡើងពិត្របកដ ្រតូវ
េ្រជើសេរ ើសយកពកយេពចន៏ែដលបញជ ក់ភព្របកដចបស់ ស់ផងែដរ។ 

 ៤. េសចក្តីគួរសម 

 េសចក្តីគួរសមែស្តងេឡើងេនកនុងករេគរព ននុ្រកម ។ េគ្រតូវេ្របើពកយមនន័យ បញជ ក់ករគួរសម  
្រតូវេជៀស ងពកយេពចន៏ែដលមនន័យមិនសមរមយ េ្រគត្រគត េជរ្របមទ បន្តុះបង្អ ប់ ។ ្រតូវេជៀស ង
ករបដិេសធ ច់អហងក  ករបញជ េ ះកេ្រកះ ករបញជ ច់ខត (េលើកែលងែតករណីចំបច់) ។ ករ យ
តៃម្លតឹងែតងេពកេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់អសមិមនៈ របស់អនកពក់ព័នធ។ 

 ៥. ករ្របុង្របយ័តន 
 ភពទទួលខុស្រតូវ និងេសចក្តីគួរសម ចនំឲយេជៀស ងបននូវកំហុសខុសឆគងនន។ 

- េធ្វើឲយមនករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋបល 

- វធិនករែដលម្រន្តីដឹកនំមួយរបូបនកំណត់យក ្រតូវឲយអនកនឹងបន្តេវនទទួលយល់្រពមផងែដរ (ភព
បន្តៃនរដ្ឋបល) 

- ករវនិិចឆ័យេ យគម នមូល ្ឋ ន្រតឹម្រតូវនឹងេធ្វើឲយខូច្របេយជន៏យ៉ងខ្ល ំង ដល់អនកពក់ព័នធ។ 

 ៦. ភពជក់ ក់ 

- ្រតូវនិយយអ្វីែដលជក់ ក់ 

- ងយយល់ កំុឲយមនករបក្រ យន័យេផ ង 

- ្រតូវទុក ក់ឯក រឲយបន្រតឹម្រតូវងយរក 

- កលបរេិចឆទ្រតូវសរេសរឲយបនចបស់ ស់ 

- ៃថងសរេសរជេលខ 

- ែខ សរេសរជអក រ 

- ឆន ំ សរេសរជេលខ 

- ្រតូវមនឯក រេយង្រគប់្រគន់ 

- េជៀស ងករេ្របើSigles បុ៉ែន្តេបើេ្របើ គួរេ្របើអក រេពញបនម្តងសិន េទើប ចេ្របើ Siglesបន្តេទៀតបន 

- េបើេយងេទេលើអតថបទជបទបបញញត្តិ េគ្រតូវបញជ ក់ែផនកែដលសំខន់ ែដលពក់ព័នធ 
 ៧.េសចក្តីចបស់ ស់ ភពខ្លី ្របសិទធភព 

- អតថបទែដលចបស់ ស់បនលុះ្រ ែតៈ 

- មនភពខ្លឺ 
- មន្របសិទធភព 

- ករេ្របើពកយ ចំ ្រតូវ 

- និយយអ្វីែដលមន្របេយជន៏ ែដលចំបច់ េចៀស ងករអធិបយយេ្រកេរឿង 

- េធើ្វឲយអនក ន ចយល់បនេ យងយ និងក្ត ប់បននូវចំណុចសំខន់ៃនអតថបទ 

 ៨. សភគភព 

- បនអនុវត្ត មវធិនដូចខងេលើ ពិតជបនបង្ហ ញនូវៈ 

- ភពខពស់ ភព្របេសើរ របស់រដ្ឋបល 

- អចិៃ្រន្តយ៏ភពរបស់រដ្ឋបល 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៦៤  



 

ជំពកូទ៦ី: កចិចករេលខធិករ 
VII.  កិចចករេលខធិករ 
១. េលខធិករ និង ករទទលួខុស្រតូវ 
ករទទួលខុស្រតូវជក ្ត មួយដ៏សំខន់បំផុតកនុងករសេ្រមចនូវ ល់េគលេ  េគលបំណង សំណូម

ពរ ែដលេយើងបនេលើកេឡើង ។ ល់កិចចករទំងអស់ែដលេយើងបនេលើកគេ្រមង េហើយបននឹងកំពុង  
អនុវត្តែតខ្វះករទទួលខុស្រតូវេលើ ល់កិចចករទំងេនះ បនញុំងឲយកិចចដំេណើ រកររបស់ខ្លួនទទួលលទធផល
បនតិចតួច េពលខ្លះឈនរហូតដល់ពំុបនទទួលអ្វីទំងអស់ក៏សឹងមន។ 

ចំេពះេលខធិករ ែដលជអនកបនបំេពញកិចចកររដ្ឋបលេ យផទ ល់ ្រតូវែតមនករទទួលខុស្រតូវ
ខពស់បំផុត ករទទួលខុស្រតូវទំងេនះមនៈ 

ក. ទទួលខុស្រតូវេលើមុខវជិជ ជីវៈរបស់ខ្លួន ែដលជេលខធិករកនុងករទំនក់ទំនងជ ធរណៈ។ 
ខ. ទទួលខុស្រតូវនូវសមភ រៈករយិល័យែដលមនទំងបុ៉នម នកនុងករយិល័យែដលេយើង្រគប់្រគង។ 
គ.ទទួលខុស្រតូវេលើករងរសរេសរ្រពង សរេសរែមនែទន (ផ្លូវករ) េ យសងកត់ធងន់េលើករកត់្រ

េធ្វើកំណត់េហតុ េសចក្តី យករណ៏ ។ល។ ្រពមទំងករេបះពុមពផ យឲយមនស ្ត ប់ធន ប់ និង្រតឹម្រតូវ។ 

ឃ. ទទួលខុស្រតូវ ល់ករទទួល និងបញជូ នលិខិតមនជ ទិ៍ លិខិតផ្លូវករ ទំនក់ទំនង មទូរស័ព្ឌ 
ទូរេលខ ឬៃ្របសណីយ៏។ 

ង.ទទួលខុស្រតូវេលើ ល់ករងរចត់ែចងកនុងកិចចកររក ទុក ក់ឯក រ្រគប់្របេភទ។ 

ច. ទទួលខុស្រតូវ ល់កិចចករេបើក្របជំុេផ ងៗ ដូចជេរៀបចំគេ្រមងទុកជមុន ករែកស្រមួលសមភ រៈ
មួយចំនួនេទៀតែដលចំបច់។ 

ឆ. ទទួលខុស្រតូវនូវ ល់ករ្រ វ្រជវ និងករេរៀបចំនូវទិននន័យ ដូចជ្របមូលព័ត៌មនទក់ទង ឬ 
បង្ហ ញព័ត៌មន។ 

ជ. ទទួលខុស្រតូវេលើែផនកហិរញញវតថុ ែដលេគបនផ្តល់ជូនេ យមនសិកយកចិត្តទុក ក់មឹុងម៉ត់ កនុង
ករ្រគប់្រគងចំណូលថវកិ ឬចំ យេផ ងៗេទៀតក៏ដូចជ្របក់ពនធននែដលមនករពក់ព័នធ។ 

ឈ. ទទួលខុស្រតូវនូវ ល់កិចចករេបើកអងគ្របជំុ ដឹកនំ ប ្ត ចំណុចសំខន់ៗខងេលើកនុង នៈេយើង
ជេលខធិករ្រតូវែតអនុវត្តឲយបនល្អ និងមនគំនិតៃចន្របឌិតេទ មសភពករណ៏ជក់ែស្តង ៃន ថ ប័ន
របស់េយើងនីមួយៗ។ 

២. តួនទី និង ភរកិចចរបសេ់លខធិករ 
េនេពលែដលបនទទួល នៈជេលខធិករភ្ល ម ករងរក៏្រតូវបេងកើនេឡើងយ៉ងេ្រចើនែដរ ។ ល់វធីិ ្រស្តកនុង

ករេលើកគេ្រមងែផនករជមុនក៏ដូចជពិធីេផ ងៗគឺសុទធសឹងជកិចចកររបស់េលខធិករទំងអស់។  
ដូេចនះេពលេវ ែដលេលខធិករ្រតូវបំេពញកិចចកររបស់ខ្លួនបន គឺេកើតមន្រគប់កលៈេទសៈទំងអស់ ។ 
បនទ ប់ពីអស់េ កអនកទទួលតួនទីជេលខធិករ េ កអនកនឹងមនេគលបំណងចង់បំេពញនូវ ល់

កិចចករទំងេនះ្រពមទំងចង់ទទួលខុស្រតូវកនុងនមខ្លួនជេលខមន ក់ែដលឆ្ល តៃវ េហើយសងឃឹមេលើវជិជ ជីវៈ
របស់ខ្លួន ។ ទំហំៃនកិចចករទំងអស់ែដលេ កអនកចង់បំេពញឲយបនល្អ លុះ្រ ែតបុគគលែដលទទួលបនទុក
ករងរេនះយល់បនចបស់នូវតួនទី និងភរកិចចទំងេនះ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣៦៥ 



ដូចេយើងបនដឹងរចួមកេហើយថ េន្រគប់ ថ ប័ននីមួយៗមនករងរេ្រចើន ស់ែដល្រតូវេធ្វើ េហើយ
ករងរក៏មនែប្លកៗគន យ៉ងសំបូរែបប ែដលេ ងមនុស េទបេ្រមើករងរេផ ងៗេនះេចះធ្ល ប់េរៀនសូ្រត 
េទើប ចឈនេទបេ្រមើកិចចករបន្របេសើរ។ 

ចំេពះករចត់ែចងករងររដ្ឋបល េគែចកេលខធិករទំងអស់ជបួនថន ក់គឺៈ 
 េលខធិករក្រមិត ក ឬេលខធិករផទ ល់ 
 េលខធិករក្រមិត ខ 
 េលខធិករក្រមិត្របតិបត្តិ ជំនួយកររដ្ឋបល 
 េលខធិករ្រសបចបប់ ឬអគគេលខធិករ 

 ១. េលខធិករក្រមិត ក 
 ្រតូវបនបេងកើតេឡើងមិនបនេទ មក្រមិត្រពំែដន ៃនមុខងររបស់េលខធិករេទ គឺបេងកើតស្រមប់ែត
កិចចករែផនក ឬ ករយិល័យចំណុះេផ ងៗ ចេ្រជើសេរ ើសឲយមនែតមន ក់ ឬេ្រចើនជងមន ក់ ។ េលខធិករ
ថន ក់េនះ្រតូវមនករទំនក់ទំនងេលើករេចះសរេសរផទ ល់ៃដ ឬករនិពនធអ្វីេផ ងៗទី មករកំណត់របស់   
ខ្លឹម រៃនអតថបទមួយ ។ េគលេ សំណូមពរៃនករយល់ដឹង្រតូវេផ្តកផ្តួលេទេលើេគលនេយបយ េគល
ករណ៏ ទ្រមង់ករៃន ថ ប័នេនះ េហើយជពិេសសគឺពឹងែផ្អកេលើឯកេទសជំនញខងកិចចករជេលខធិករ 
និងខងកិចចកររដ្ឋបល។ 
 ២.  េលខធិករក្រមិត ខ 
 ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេទ មក្រមិតែដល ចេធ្វើេទបន មមុខងររបស់េលខធិករ ។ េលខធិករ
ក្រមិត ខ មនលកខណៈតូចជងក្រមិត ក េពលគឺសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយេមើលពីអងគករធំ មួយ
េទៀត ។ េលខធិករថន ក់េនះ ចមនមុខងរកត់ចម្លងជ យលកខណ៏អក រ េចញពីករកត់សំគល់េផ ងៗ 
និងករថតចម្លងេ យម៉សីុនហ្វូតូកូពីឲយបនឆប់រហ័ស េហើយសុ្រកឹតែថមេទៀត ។ ជអនកេមើលករខុស្រតូវ 
ជអនកចង្អុលបង្ហ ញ ជអនកេរៀបចំកិចចករេផ ងៗេ យផទ ល់ជអនកេឆ្លើយតបនូវ ល់ទំនក់ទំនងធមម  និងជ
អនកបេងកើតនូវ្របព័នធនន។ 
 រចួេសចក្តីមក េលខធិករថន ក់េនះ បំេពញតួនទីភរកិចចផទ ល់ខ្លួនរបស់អនក មន ក់។ 
 ៣. េលខធិករក្រមិត្របតិបត្តិ 
 បេងកើតេឡើងេ យេពញលកខណៈៃនកិចចកររបស់េលខធិករ និងកិចចកររដ្ឋបល ែដលទមទរេ្រជើស
េរ ើសយកអនកមនសមតថភពខពស់ េដើមបីបំេពញកិចចករជបុគគលិក្របតិបត្តិកិចចករក្ត ប់នូវ ល់គេ្រមងែផនករ 
េហើយនឹង ចជួយបញច ប់នូវ ល់កិចចករេទ មេពលេវ កំណត់ៃនកិចចករទំងេនះ ។ មយ៉ងេទៀតេដើមបីជ
ជំនួយកនុងករ្របតិបត្តិ ៃនទ្រមង់ករលំអិតរបស់កិចចកររដ្ឋបល ។ េគលេ សំណូមពររបស់កិចចករេនះ គឺ
្រតូវពឹងែផ្អកទំង្រសុងេទេលើជេ្រមៃនករយល់ដឹងេគលករណ៏របស់អងគករេទេលើរចនសមព័នធ និងេទេលើ
ឯកេទសជំនញក្រមិតខពស់។ 
 ៤. អគគេលខធិករ ឬេលខធិករ្រសបចបប់ 
 េលខធិករ្រសបចបប់ គឺជរបូវន្តបុគគល ឬជនីតិបុគគលែដលេធ្វើករងរេ្រកមករ្រតួត្រ ៃនសមជិក
មន ក់ ែដលមនជំនញេលើវជិជ ជីវៈេនះ្រតឹម្រតូវ ។ ្រគប់ភរកិចច និងមុខងរ្រតូវបនបេងកើតេ យ្រសបចបប់

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣៦៦ 



ទំងអស់ ។ ្រកុមេលខធិករថន ក់េនះ្រតូវបនក្រមិតសមតថភពខពស់ជងេគបំផុតេលើស្រកុមេលខធិករទំង
បីែដលបនេរៀប ប់ខងេលើ។ 
 ្រកុមេលខធិករទំង៤ថន ក់ មន រៈសំខន់ ស់្រកុម ខ ជថន ក់ដំបូងេគ បនទ ប់មក្រកុម ក ្រកុម
្របតិបត្តិជំនួយកររដ្ឋបល និង្រកុមចុងេ្រកយបង្អស់។ 
 េលខធិករ៣្រកុមខងេលើ មនតួនទី និងភរកិចចចំនួន ៣០ចំណុចដូចខងេ្រកមៈ 

 យចម្លង ល់លិខិត ន មឲយបន្រតឹម្រតូវ 
 េធ្វើករកត់្រ េ យៃដ ឬេ យម៉សីុន 
 េធ្វើករកត់្រ ជ យលកខណ៏អក រេចញពីករបក្រ យេផ ងៗ 
 យល់ និងេ្របើ្របស់េទ ម្របព័នធេពញេលញៃនភរកិចចរបស់ខ្លួន 
 េបើក ន និងេធ្វើករែបងែចកនូវ ល់លិខិតែដលបនេផញើរមក 
 បក្រ យនូវករេ មទូរស័ព្ឌទំងេគនិយយមក និងេយើងនិយយេចញ 
 េធ្វើករចត់ែចង ចង្អុលបង្ហ ញ និងរក ទុកនូវ ល់ខ្លឹម រេឆ្លើយឆ្លង ករទំនក់ទំនងកនុងករណី

គម នអនកជំនួយ 
 បក្រ យឲយបន្រតឹម្រតូវេទ ម្របេភទនូវ ល់ករេឆ្លើយឆ្លងករទក់ទងកនុង្រគប់ករណី 
 ជួបទក់ទងនូវ្រគប់អតិថិជន ឬេភញ វែដលមកពី្រគប់មជ ្ឋ ន េដើមបីទក់ទងករងរជមួយ   

ថ ប័នរបស់ខ្លួន 
 េធ្វើគេ្រមងករណ៏កនុងកិចចដំេណើ រករ និងេរៀបចំអនុវត្ត ល់គេ្រមងែដលបនេលើកេឡើង 
 េរៀបចំ ល់ករបញជូ នលិខិតេចញ ចូល (េចះ្របថប់្រ ) 
 េរៀបចំទុក ក់ ្រពមទំងែថរក នូវសមភ រៈករយិល័យ និងឯក រ 
 េ្របើកំុពយូទ័រ េចញពីេសចក្តី្រពង ចុះេលខេចញ ពីេសចក្តី្រពងេទកនុងរបយករណ៏ែដលបន

បញច ប់ 
 យល់នូវវធីិេ្របើ្របស់ េហើយេចះេរៀបចំទ្រមង់កររបស់ករយិល័យ 
 ្រតូវេចះគណនេលខេ យម៉សីុន 
 ្រគប់សមភ រៈេ្របើ្របស់្រតូវេរៀបចំរបយករណ៏េ យលិខិត ន ម និងេ យផទ ល់មត់ ចម្លងជូន

េទអនកមនករពក់ព័នធ 
 រក ទុកនូវ ល់ឯក រចម្លងេផ ងៗ ទំងឯក រហិរញញវតថុ រមួទំងឯក រ ងេបៀវត របស់

ថ ប័នខ្លួនឯង 
 បក្រ យនូវ ល់ករតមកល់ឯក រ្រគប់ែបបយ៉ង 
 រក នូវ ល់ឯក របុគគលិក ឯក រហិរញញវតថុនន ែដលេផញើរមក 
 ជួយដល់បុគគលិក ែដលមនករចំ យេផ ងៗកនុងករងរ្រសបចបប់ 
 េចះេ្របើេសៀវេភេលខ ៃនទ្រមង់ករនីមួយៗ 
 រមួ្របតិបត្តិករថតចម្លងឯក រជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ 
 កត់្រ េន្រគប់េពល្របជំុ េបើមនករអនុញញ ត េហើយេរៀបចំេធ្វើកំណត់េហតុឲយបន្រតឹម្រតូវ 
 បេងកើតនូវែផនកចំណុះ និងទ្រមង់ករទំង យ ែដលខ្លួនយល់េឃើញថមនករចំបច់ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៦៧  



 េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរបុគគលិក ែដល មប ្ត ែផនកចំណុះ េបើចង់ផ្ល ស់ប្តូរ 
 េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរេវនករងរ និង យករណ៏ពិ ្ត រពីលទធផលករងរ 
 ្រតួតពិនិតយចំនួនបុគគលិក 
 អនុវត្តេ យផទ ល់នូវករ្រពងលិខិត និង យកំុពយូទ័រ 
 ជួយកនុងករបេងកើតនូវខ្លឹម រពិធីកររបស់អងគភព 
 ជួយដល់បុគគលិកកនុងករបង់ពនធ និងេធ្វើករសេ្រមចេលើហិរញញវតថុ។ 

 េ យែឡកតួនទីរបស់េលខធិករ្រសបចបប់ ឬអគគេលខធិករ េ្រកពីតួនទីែដលបនេរៀប ប់ខង
េលើមនករណីពិេសសខ្លះេទៀតដូចជៈ 

 ដំេណើ រករសមភ សន៏ជេលើកដំបូងជមួយគូវ ិ ទ (គូតក្តី) 
 ម ន ល់្របភពព័ត៌មនែដលពិត 
 េធ្វើករទក់ទង ឬ្រ វ្រជវរកចបប់ែដលពក់ព័នធនឹងេរឿងក្តី 
 េធ្វើេសចក្តី្រពងឯក រ្រគប់្របេភទ 
 េរៀបចំញត្តិ្រគប់្របេភទ 
 បក្រ យ ល់នីតិវធីិេ្របើ្របស់របស់តុ ករ 
 េរៀបចំឯក រមិន្រសបចបប់ េចះេ ះ្រ យបញ្ហ ្របកបេ យេហតុផលចបស់ ស់ 

 ្រគប់ភរកិចចខងេលើ មិនសុទធែត្រតឹម្រតូវេទ ម ថ ប័នៃនេលខេនះេធ្វើករេទ ដូេចនះមន ក់ៗ្រតូវេចះ
ែបងែចកកំណត់ឲយបន្រតឹម្រតូវេទ មករងរជក់ែស្តង។ 

៣. េលខធិករ និង ករទនំក់ទំនង 
ពិនិតយជរមួកិចចកររដ្ឋបលមនទំហំធំេធង ស់ េហើយ ល់កិចចករទំងេនះ ចដំេណើ រករបនល្អ 

្រស័យេ យមនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធេទេលើប ្ត ចំណុចមួយចំនួនដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
១. មនទំនក់ទំនងេទេលើវជិជ ជីវៈជំនញរបស់េលខធិករកនុងេនះ 
ក. តួនទីរបស់េលខ 
ខ. េលខធិករកនុងបរយិកសអងគករ 
២. មនទំនក់ទំនងេទនឹង្រប ប់្រប េ្របើ្របស់ េ្រគ ងបរកិខ រ និងករេ្របើ្របស់របស់  
ក. ទក់ទងេទនឹងករ យចម្លង និងករេ្របើ្របស់របស់េលខធិករ 
ខ. ករេ្របើ្របស់ពកយេពចន៏ និងទិននន័យ 
៣. មនទំនក់ទំនងេទេលើករងរសរេសរ 
ក. ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្របើ្របស់ ល់លិខិត ន ម 
ខ. ្រតូវមនទំនក់ទំនងេទេលើករផ្តល់ និងករទទួលខុស្រតូវនូវ ល់ករងរ្រតូវសរេសរ 
គ. ្រតូវមនគុណភពកនុងករកត់្រ  ជ យលកខណ៏អក រ 
ឃ. ្រតូវមនករចត់ែចងេបះពុមពផ យបនល្អ 
៤. ្រតូវមនទំនក់ទំនងល្អកនុងកិចចករបញជូ នលិខិត 
ក. ្រតូវមនទំនកទំនងល្អ េលើកិចចដំេណើ រករេលើៃ្របសណីយប្រត និងកិចចករេផញើរ 
ខ. ្រតូវមនមូល ្ឋ នចបស់ ស់ កនុងករេ្របើ្របស់ទូរេលខ ទូរស័ព្ឌ និងកំុពយូទ័រ ។ល។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣៦៨ 



គ. ្រតូវមនមូល ្ឋ នចបស់ ស់កនុងករទំនក់ទំនងបន្តៃនកិចចករេផ ងៗេទៀត 
៥. ្រតូវមនកិចចឧបតថមភគំ្រទល្អដល់ករងររដ្ឋបល េលើករងរទុក ក់ឯក រ 
ក. េធ្វើករងរ្រតួតពិនិតយនូវ ល់ករទុក ក់ឯក រ 
ខ. ករេរៀបចំទុក ក់ឯក រេទ មលកខណៈេផ ងៗ 
៦. ្រតូវមនទំនក់ទំនងេលើកិចចករជួយឧបតថមភេលើករងររដ្ឋបលកនុងកិចច្របជំុ និងករេធ្វើដំេណើ រ 
ក. ្រតូវមនករេរៀបចំចត់ែចងកនុងករេធ្វើដំេណើ រឲយបនរហ័ស 
ខ. េលើគេ្រមងែផនករ និងករងរែកស្រមួលៃនករ្របជំុ 
៧. ្រតូវមនទំនក់ទំនងេទេលើកិចចឧបតថមភេលើករងររដ្ឋបលកនុងករ្រ វ្រជវ និងបេងកើតនូវទិននន័យ 
ក. ្រតូវេចះ្របមូលផ្តុំនូវ ល់កិចចករព័ត៌មន 
ខ. ្រតូវបេងកើតនូវបរមិណព័ត៌មន 
គ. ្រតូវេចះ្របមូលផ្តុំនូវ ល់ឯក រជំនួយេលើករេធ្វើរបយករណ៏ េលើទ្រមង់ករកនុងករសរេសរ និង

េលើកងរេបះពុមពផ យ 
៨. ្រតូវមនទំនក់ទំនងល្អ េលើកិចចករជួយឧបតថមភករងររដ្ឋបលេលើករងរហិរញញវតថុ និងករងរ្រសប 

ចបប់េផ ងៗេទៀត 
ក. ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវេលើករចំណូល ចំ យ 
ខ. ្រតូវករ ម ន និងកិចចករធន ៉ប់រង 
គ. មនករកត់្រ ចបស់ ស់េលើទឹក្របក់ពនធ និង្របក់េ្រប វត រ ៏
ឃ. បំេពញនូវ ល់លិខិត ន ម ចំណូល ចំ យ្រសបចបប់ 
៩. ្រតូវមនទំនក់ទំនងេទនឹងភរកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករចត់ែចង និងេរៀបចំទុកជមុន 
ក. ្រតូវេ្រជើសេរ ើសយកទី ំងឲយបន្រតឹម្រតូវ 
ខ. េលើកគេ្រមងែផនករ េដើមបីដំេណើ រករចំេពះភរកិចចរបស់ខ្លួនេនេពលអនគត 
១០. ទំនក់ទំនងេលើករងរដឹកនំអងគ្របជំុ 
េបើមនទំនក់ទំនង មប ្ត ចំណុចខងេលើ េទើបេលខធិករមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករអនុវត្ត

ល់ចំណុច តួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួនបនល្អ។ 
៤. តួនទីេលខធកិរកនងុករយិលយ័ 
 េយើងបនដឹងរចួមកេហើយថ កិចចកររបស់េលខធិករមនករទំនក់ទំនងេទនឹងែផនកជេ្រចើន

េទៀត ែដលេនចំណុះអងគកររបស់ខ្លួន ។ ករបំេពញភរកិចចេទ មែផនកនីមួយៗចំបច់្រតូវទក់ទងយ៉ង
ជិតសនិទេទេលើរចនសមព័នធ និងតួនទីែដលអងគករេនះបនេរៀបចំ និងកំណត់ឲយេធ្វើ។ 

ដូេចនះមុននឹងេកើតជរបូ ង ជអងគករនីមួយៗបនលុះ្រ ែតេយើងេចះេរៀបចំរចនសមព័នធ និងកំណត់តួ
នទីបនសម្រសប ។ និយយេ យែឡកេលើតួនទីេលខធិករកនុងបរ ិ ថ នករយិល័យមួយ ចមនេ្រចើន 
ភរកិចចេ្រចើន ឬតិចល្អ គឺ ្រស័យអងគករេនះកំណត់ឲយ ។ កនុងនមខ្លួនេយើងែដលទទួលបនទុកកិចចករ
េលខធិករ ្រតូវេចះែកៃចននូវតួនទីរបស់ខ្លួនឲយបនសម្រសបេទ មប ្ត ចំណុចែដល្របធនអងគករថន ក់
ខ្លួនបនកំណត់ ។ ែតករអនុវត្តរបស់េយើង ចដំេណើ រករបនល្អ ្រស័យេ យមនចំណុចគួបផ ំជ
េ្រចើន ។ ចំណុចគួបផ ំទំងេនះមនេ្រចើនែបប ស់ ែតចំណុចែដលសំខន់ជងេគគឺ ក ្ត បុគគលិកម្រន្តី 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣៦៩ 



ជករ ។ មនបុគគលិកម្រន្តី ជករ េបើគម នករែបងែចកតួនទី ភរកិចចឲយបនចបស់ ស់េទេនះ កិចច
ដំេណើ រករងរ្រតូវមនភព្រចបូក្របបល់ េហើយឈនេទរកករែបកបក់ មគគី និងចុងបញច ប់អងគករេនះ
នឹង្រតូវរ យេ យខនមិនបន ។ េដើមបីេជៀស ងនូវកររលំរ យទំងេនះ្របធនអងគករ្រតូវទមទរករ
បេងកើត រចនសមព័នធ និងបញជ ក់ពីតួនទី ភរកិចចបុគគលិកមន ក់ៗឲយបនចបស់ ស់ ។ ខងេ្រកមេនះគឺជគំរូ
រចនសមព័នធកនុងអងគករមួយែដលបនបញជ ក់ចបស់ពីក្រមិត និងសិទធិបំេពញករងរ របស់កិចចករៃន       
សហ្រគស ធរណៈ ឬឯកជន។ 

េពលបនរចនសមព័នធេហើយ េយើង្រតូវេចះកំណត់តួនទី ភរកិចចេទ ម នៈតួនទី មែផនកនីមួយៗ 
ឲយបនចបស់ ស់េ យបញជ ក់ខ្លឹម រ មលំ ប់ថន ក់ពីខពស់មកទប។ 

ែផនកែដលេនេ្រកមឱ ទ ែដលេទើបទទួលនូវតួនទីរចួេហើយ ្រតូវេចះែបងែចកករងររបស់ខ្លួន លំអិត
ែថមេទៀត រហូតដល់បុគគលិកមន ក់ៗេទៀតផង។ 

មែផនក បុគគលិកមន ក់ៗ ្រតូវេចះេរៀបចំេលើគេ្រមងែផនករ េចះេធ្វើករ ម ន និងបេងកើតនូវ ង
លំអិតេផ ងៗេទៀតបនេ្រចើនស្រមប់បិទេន មជញជ ំង ឬកែន្លង មួយសម្រសប ងយ្រសួលកនុងករ

ម នសកមមភពរបស់ខ្លួន។ 
ែត ល់សកមមភពទំងេនះ ្រតូវែកៃចន មប ្ត ចំណុចមួយចំនួនដូចខងេ្រកមៈ 
១. េចះែកៃចនភរកិចចរបស់ខ្លួនឲយមនសកមមភពរស់រេវ ើក 
២. េចះេលើកគេ្រមងែផនករ ឬប្លង់េផ ងៗ 
៣. េចះមនវធិនករណ៏េផ ងៗេដើមបីករពរឲយមនសុវតថិភពេពលបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន 
៤. េចះមនវធិនករណ៏ទប់ ក ត់នូវេពលមនឧបបត្តិេហតុេកើតេឡើងេ យៃចដនយ 
៥. េចះេលើកនូវេគលេ  ឬេគលបំណង ឬ សំណូមពរែដល្រតូវេធ្វើឲយបនចបស់ ស់ 
៦. េចះបេងកើតេពលេវ ស្រមប់េធ្វើករងរឲយបនសម្រសប 
៧. េចះកំណត់ៃថ្លេធ្វើករចបស់ ស់ 
៨. េចះកំណត់ទី ំងេធ្វើកររបស់េលខធិករ 
៩. េចះេលើកគេ្រមងែផនកររបស់េលខធិករ 
១០. េចះេធ្វើករបក្រ យបនសម្រសបេពលខ្លួនេយើងមិនមនអនកជំនួយករ ឬមិនមនថន ក់ដឹកនំ

មកចង្អុលបង្ហ ញ 
១១. េចះ ក់ខ្លួនេទ ម នៈតួនទី េនេពលេយើងសថិតេនេ្រកមករដឹកនំរបស់អនក្រតួត្រ មន ក់ 

១២. េចះផ្តល់នូវេយបល់េផ ងៗ េលើ្រគប់កិចចករែដលខ្លួនទទួលបនទុក។ 
៥. តួនទីដ៏មន រៈសខំន់មួយចំនួន ស្រមប់អនកែដលជេលខធិករ 
១. ្រតូវមកដល់ករយិល័យឲយបនយ៉ងេ ច ស់ ១៥នទី មុនេច ្វ យនយមកដល់ ។ ្រតូវ

េរៀបចំេលើតុេច ្វ យនយឲយមនរេបៀបេរៀបរយ និងស្រមួចេខម ៃដ េរៀបចំបិ៊ច្រគប់ពណ៌ទុកឲយេច ្វ យ 
សរេសរ ឬចុះហតថេលខេលើឯក រេផ ងៗ។ 

២. ្រតូវេស្ល កពក់ឲយបនសមរមយ មិន្រតូវពក់េ្រគ ងអលងក រេលចេធ្ល  និងេ្របើទឹកអប់ែដលមនក្លិន
្រកអូបខ្ល ំង្រជុលេពកកនុងករយិល័យ។ 

៣. ្រតូវេរៀបចំឥរយិបថកនុងេពលេធ្វើករឲយបនសមរមយ េដើមបីជគំរដូល់បុគគលិកេផ ងឯេទៀត។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៧០  



៥. ្រតូវែតជមនុស ែដលមនករបិុន្របសប់ ល់ករទំនក់ទំនងជមួយមនុស ្រគប់្របេភទ ។ ្រតូវេចះ
េ្របើពកយសុភព ប រេនេពលទទួលទូរស័ព្ឌ េទះជអនកេ មកេ្របើពកយអសុរសយ៉ង ក៏េ យ។ 
្រតូវសំុេឈម ះអនកទូរស័ព្ឌមកេ យឲយេគ្របកប មតួអក រនីមួយៗឲយបន្រតឹម្រតូវ េដើមបីងយ្រសួល យករ
ជូនេច ្វ យនយ ឬកត់្រ ទុកកនុងេសៀវេភ ។ 

៦. មិន្រតូវេឆ្លើយពកយកំបុតៗ មទូរស័ព្ឌេទ េហើយេពលសនទនចប់្រតូវ ក់ទូរស័ព្ឌថនមៗ។ 
៧. មិន្រតូវេ្របើទូរស័ព្ឌកនុងករនិយយទក់ទងកិចចករផទ ល់ខ្លួន ពីករយិល័យេនះេទ េលើកែលងែត

កនុងករណីចំបច់។ មិន្រតូវអនុញញ តឲយអនកដៃទទូរស័ព្ឌមករកដល់ករយិល័យេ យេរឿងផទ ល់ខ្លួន េលើក
ែលងែតេរឿងករណីចំបច់េ យខនមិនបន។ 

៨. មិន្រតូវេធ្វើករ ត់ជួបេភញ វ មន ក់ស្រមប់េច ្វ យនយ េ យគម នករអនុញញ តេទ ។ េបើសិន
ជមនករអនុញញ ត្រតូវកំណត់េពលេវ  ទីកែន្លង និងចំនួនមនុស ែដល្រតូវជួបឲយបនចបស់ ស់។ 

៩. ្រតូវមនវចននុ្រកម េសៀវេភេវយយករណ៏ េនេលើតុរបស់េយើងជនិចច េដើមបីងយ្រសួលកនុងករ 
សរេសរលិខិតេផ ងៗឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 

១០. ្រតូវេចះសរេសរលិខិត ន មេផ ងៗ។ 
៦. ករេរៀបចំអងគ្របជំុ 

 -  េរៀបចំលិខិតអេញជ ើញ និងភជ ប់ជមួយរេបៀប រៈ្របជំុ 

 - េរៀបចំកែន្លង្របជំុ បងគន់ រ ទឹក កេហ្វ នំចំណី ។ល។ 

 ក. ដំ ក់ករកនុងករេរៀបចំអងគ្របជំុ 

 ១. េរៀបចំតុ េកអីជរង្វង់ ជអក រយូ ឬ ជចតុេកណេដើមបីឲយអនកចូលរមួទំងអស់េមើលមុខគន េឃើញ
េហើយេដើមបីេលើកទឹកចិត្តេគកនុងករចូលរមួកនុងអងគ្របជំុ។ 
 ២. ចប់េផ្តើមអងគ្របជំុឲយទន់េពលេវ  និងេធ្វើកំណត់េហតុ្របជំុ។ 

 ៣. ្រតូវចត់ករឲយមនអនកស្រមបស្រមួលអងគ្របជំុមន ក់ អនកចត់ែចងេពលេវ មន ក់ និង អនកកត់្រ
ចំ ំមន ក់។ 

 ៤. អនកស្រមបស្រមួលគួរែត្របប់ឲយអនកចូលរមួែណនំខ្លួនេគមន ក់ៗឲយអងគ្របជំុ គ ល់។ 

 ៥. ្រតូវេលើករេបៀប រៈ រេឡើងវញិ អនកស្រមបស្រមួល្រតូវែតបញជ ក់ឲយអនកចូលរមួទំងអស់យល់នូវ
េគលបំណងរបស់អងគ្របជំុ។ 

 ៦. អនកកំណត់េពលេវ គួរែតឲយអនកចូលរួមទំងអស់សេ្រមចថេតើសម័យ្របជំុនឹងបញច ប់េនេពល ? 

 ៧. ្រតូវេផ្ត តេទេលើរេបៀប រៈអនកស្រមបស្រមួលគួរែតជួយអនកចូលរួមទំងអស់ឲយេផ្ត ត រមមណ៏េលើ
្រគប់្របធនបទរហូតដល់្រគប់្របធនបទទំងអស់េនះ្រតូវបញច ប់។ 

 ៨. អនកស្រមបស្រមួលគួរែតជំរញុទឹកចិត្តអនកចូលរមួេនកនុងអងគ្របជំុ មរយៈករបំផុសគំនិត និងករ
ពិភក ។ 

 ៩. អនកស្រមបស្រមួលគួរែតករពរ កំុឲយនរ មន ក់និយយេ្រចើនែតឯងកនុងអងគ្របជំុ ឬបេងកើតករ
េឈ្ល ះគន កនុងអងគ្របជំុជមួយអនកដៃទ។ 

 ១០. អនកស្រមបស្រមួលគួរែតជួយដល់្រកុមពិភក នីមួយៗ ឲយេធ្វើករសេ្រមចចិត្តនន ្របសិនេបើ ចេធ្វើេទ
បន មមតិឯកភព េហើយជួយឲយេគសេងខបករសេ្រមចចិត្តទំងអស់េនះេដើមបីឲយអនក ល់គន យល់បនចបស់។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៧១  



 ១១. ្រកុមពិភក គួរែតសេ្រមចឲយនរ មន ក់ ែដលទទួលករងរសេ្រមចចិត្តេទអនុវត្ត។ 

 ១២. អនកស្រមបស្រមួលគួរែតអនុញញ តឲយមនេពលស្រមក។ 

 ១៣. អនកកំណត់េពលេវ  គួរែតបញច ប់អងគ្របជំុឲយបនទន់េពល ឬក៏បិទមុនកមមវធីិក៏បន។ 

 ខ. ករផ ព្វផ យដល់អនកចូលរមួកនុងអងគ្របជំុ 

 ១. េធ្វើដីកអមបញជូ នកំណត់េហតុអងគ្របជំុដល់អនកចូលរមួ ឬអនកអវត្តមន។ 

 ២. ទុក ក់កំណត់េហតុអងគ្របជំុឲយបនល្អ។ 

 គ. រេបៀបេរៀបចំបនទប់្របជំុ 

 មករ្រ វ្រជវបនឲយដឹងថ រេបៀបេរៀបចំបនទប់មួយឲយបន្រតឹម្រតូវ ចមន្របសិទធភពកនុងករ
ចូលរមួ្របជំុពិភក  លុះ្រ ែតអនកចូលរមួ្របជំុេមើលេឃើញគន េទវញិេទមកេនះ េទើប ចមន្របេយជន៏
េទបន ។ ផទុយេទវញិេបើមន ក់ពំុ ចេមើលេឃើញគន េទេនះ មិន ចហុចផល្របេយជន៏បនែដរ ។ េបើ
សិនជអនកចូលរមួអងគុយជជួរវញិេនះករពិភក ដ៏ល្អ្របែហលជមិន ចចំេរ ើនផលេទមុខបនេឡើយ ។ 
កនុងចំេ មគន ទំងអស់េនះ េ្រពះេគមិន ចេមើលេឃើញគន េទវញិេទមកបន ។ បញ្ហ  និងករពនយល់ជ
េ្រចើនែដលេគនឹងនិយយេឡើងេទរកមនុស ែដលឈមមុខេទរក េ្រកមករខំ្របឹងែ្របងទំងអស់ គួរែតេគ
េធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណងឲយអនកចូលរមួអងគុយជរង្វង់មូល េហើយមន ក់ៗ ចេមើលេឃើញគន បន ។ េបើសិន
រង្វង់មូលេនះធំេពកេនះមន ក់ៗក៏ពំុ ចឮគន និយយេទវញិេទមកបនែដរ ។ ជករ្របេសើរគួរែតេរៀបចំ
កែន្លង្របជំុឲយមនរង្វង់ដូចេជើងេសះ ងយ្រសួលេគេមើលេឃើញអ្វីៗែដលមនេនេលើជញជ ំង ។ ដូចមនគំរូ
ខងេ្រកមេនះ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣៧២  



 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣៧៣ 



សំណួរេដើមបីេឆ្លើយេនេពលែដលេធ្វើគេ្រមង្របជំុ (5W + H) 

 ១. េតើេហតុអ្វី? 

 - េតើេហតុអ្វីបនជអនកេរៀបចំអងគ្របជំុ? 

 - ្រតូវកំណត់េគលបំណងឲយបនចបស់ ស់ 

 ២. េតើអ្វី? 

 - េតើអនកនឹងេធ្វើអ្វីេនកនុងអងគ្របជំុ? 

 - ្រតូវបេងកើតរេបៀប រៈ 

 ៣. េតើនរ ? 

 - េតើនរ ែដលអនកចង់ឲយចូលរមួ្របជំុ? 

 - ្រតូវកំណត់អនកចូលរមួឲយបនចបស់ ស់ 

 ៤. េតើេនកែន្លង ? 

 - េតើអនកនឹងេធ្វើអងគ្របជំុេនកែន្លង ? 

 - ្រតូវកំណត់ទីកែន្លងឲយបនពិត្របកដ និងេរៀបបំរងុបនទប់្របជំុ 

 ៥. េតើេនេពល ? 

 - េតើអងគ្របជំុនឹងចប់េផ្តើមេនេពល  នឹងចប់េនេពល ? 

 - ្រតូវសេ្រមចថចំ យេពលបុ៉នម នេទេលើរេបៀប រៈនីមួយៗ 

 ៦. េតើេ យរេបៀប ? 

 - េតើអនកនឹងេធ្វើយ៉ង េដើមបីឲយអងគ្របជំុសបបយនឹងសេ្រមចករបនេ្រចើន? 

 - ្រតូវផ្តល់ រ និងេ្រគ ងេភសជជៈ និងេរៀបចំបញច ប់េដើមបីេលើកទឹកចិត្តអនកចូលរមួ។ 

 

េតើេហតុអ្វីបនជ្រតូវេរៀបចំអងគ្របជំុ? 

- េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ មួយចំនួនបនយ៉ងល្អបំផុត? 

- េ ះ្រ យបញ្ហ ទល់មុខគន គឺមនករេជឿជក់េ្រចើនជងសំបុ្រត ពីេ្រពះបនបង្ហ ញេឃើញនូវ
្របតិកមមេទវញិេទមកយ៉ងេលឿនេលើទំនស់េផ ងៗ ដូេចនះ ចទត់េចលនូវករេឈ្ល ះ្របែកក
េផ ងៗែដលមិនចំបច់ ឬគម ន្របេយជន៏។ 

- បនទទួលគំនិតថមីៗ ជដ ប ឬបនទទួលករផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៏គន េទវញីេទមក។ 

- ជកលៈេទសៈមួយដ៏ល្អស្រមប់េធ្វើសងគមបូនីយកមម។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៧៤  



ឯក រពិេ្រគះ 
 

១. លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត លិខិតរដ្ឋបល និងភរកិចចរបស់ភន ក់ងររដ្ឋបល។ េរៀបេរៀង និងចង្រកង

េ យ ្រកុមករងរលិខិតបទ ្ឋ ន ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េបះពុមពផ យឆន ំ ២០០០។ 

 

២. ចំេណះដឹងករងររដ្ឋបល។ និពនធ និងេរៀបេរៀងេ យ អុ៊យ សីុម េបះពុមពផ យឆន ំ ២០១០។ 

 

៣. ក្រមងឯក រ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួងធមមករ និង សន ស្តពីីសងឃ្របកស អនុ្រកឹតយ 

្របកស សជណ។ េរៀបចំចង្រកង និងឧបតថមភេបះពុមពេ យ ឯកឧត្តម មិន ឃិន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង  

ធមមករ និង សន ឆន ំ ២០១០។ 

 

៤. ឯក រមូល ្ឋ ន្រគឹះរដ្ឋបល។ េរៀបេរៀង និងចង្រកងេ យ វទិយ ថ នកមពុជស្រមប់អភិវឌ ន៏ 

និងសិទធិមនុស  េបះពុមពផ យឆន ំ ២០០០។ 

 

៥. កិចចកររដ្ឋបល និងេលខធិករ។ េរៀបេរៀងេ យ អងគករសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិកមពុជ េបះ

ពុមពផ យឆន ំ ២០០៣។ 

 

៦. ក្រមងឯក រស្រមប់ ក់ែតងលិខិតបទ ្ឋ ន។ ចង្រកង និងេរៀបេរៀងេ យ អំុ៊ វចិិ្រត េបះពុមព

ផ យឆន ំ ២០០៧។ 

 

៧. ្រពះ ជ្រកម ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស េសចក្តីសេ្រមច លិខិតរដ្ឋបល និងឯក រ       

រដ្ឋបលដៃទេទៀត របស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត។ 

 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
 
 
 

បណ្ណ រ ្ឋ ន េខត្ត................................ 
 
 

 
  
     

េលខៈ.......................ភគៈ.................... 
 

សណំុំលខិិត 
3 

 
 

 
  
 
 
 

ពីៃថងទី................ែខ.................ឆន ំ................. ដល់ៃថងទី...................ែខ................ឆន ំ............. 
ចំនួន...................................សន្លឹក 

 
 
 
ហ្វុងេលខៈ ................................................   រយៈេពលែថរក  
បញជ ីេលខៈ ................................................. 
 
  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៧៥  



 
 

្រពះ ជ្រកម 
នស/រកម/១០០៥/០២២ 

េយើង 
្រពះករ ុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី 

សមនភូមិជតិ សន រកខតខត្តិយ េខម រដ្ឋ ្រស្ត ពិទធិ្រនទ ធ មម ក ្រត 
េខម ជន សមូេ ភស កមពុជឯក ជបូរណសន្ត ិសភុមងគ  សរិវិីបុ  

េខម ្រសពិី ្រស្ត ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី 
 

 បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះៃថងទី ១៥ ែខ កកក  ឆន ំ ២០០៤ 

ស្តីពីករែតង ំង ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ១៩៩៤ ែដល្របកស 

ឲយេ្របើចបប់ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
 បន្រទង់យល់េសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ របស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបល និងរបស់

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រនី្តទទួលមនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
្របកសឲយេ្របើ 

ចបប់ស្តីពីបណ្ណ រ ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័តកលពីៃថងទី ២៤ ែខ សី  ឆន ំ ២០០៥ នសម័យ 
្របជំុរដ្ឋសភេលើកទី៣ នីតិកលទី៣ និង្រពឺទធសភបនអនុម័តយល់្រសបេលើទ្រមង់ និងគតិៃនចបប់េនះទំង
្រសុងកលពីៃថងទី ០៨  ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៥ នសម័យ្របជំុេពញអងគេលើកទី១០ និតិកលទី១ ែដលមន
េសចក្តីទំង្រសុងដូចតេទេនះ៖ 

   

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៧៦  



 
 
 
 

ចបប ់
ស្តពី ី

បណ្ណ រ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣៧៧  



ជំពូកទី១ 
បទបបញញតិទេូទ 

ម្រ  ១: 
 ចបប់េនះមនេគលបំណងកំណត់ករ្រគប់្រគង និងែថរក បណ្ណ រែដលជឯក រ្របវត្តិ ្រស្ត 
និងបញជ ក់សិទធិរបស់របូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលៃននីតិ ធរណៈ ឬនីតិឯកជន ស្រមប់បេ្រមើករ្រ វ្រជវ
សំេ ជំរញុករអភិវឌ ន៍ជតិ។ 
ម្រ  ២: 
  ក ស័ពទែដលេ្របើកនុងចបប់េនះមននិយមន័យដូចតេទៈ 
 ១-បណ្ណ រ សំេ ឯក រទំង យេទះបីសថិតកនុងកលបរេិចឆទកនុងទ្រមង់ ឬ្របេភទែបប  
ក៏េ យែដលរបូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលៃននីតិ ធរណៈ ឬនីតិឯកជនបនបេងកើតេឡើង ឬបនទទួលកនុងករ
បំេពញសកមមភពរបស់ខ្លួន។ 
  ២-បណ្ណ រ ធរណៈ សំេ បណ្ណរដ្ឋបលែដលកនុងេនះមនបណ្ណ រចរន្ត អន្តរបណ្ណ រ និង
បណ្ណ រ ថ ពរ។ 
  ៣-បណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជ សំេ មជឈមណ្ឌ លតមកល់បណ្ណ រ ែដលសថិតេនេ្រកមឱ ទ 
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
  ៤-បណ្ណ រឯកជន សំេ ឯក រទំង យ ែដលបនបេងកើតេឡើង ឬបនទទួលេ យ 
របូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលៃននីតិឯកជន។ 
  ៥-ហ្វុង សំេ បណ្តុំ បណ្ណ រែដល្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ សហ្រគស 

ធរណៈ របូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគល មួយបនបេងកើតេឡើង ឬបនទទួល។ 
  ៦-ែផនហ្វុង សំេ ែផនកមួយៃនហ្វុង ែដលអងគភពេ្រកមឱ ទរបស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត  
្រគឹះ ថ ន ធរណៈ សហ្រគស ធរណៈ របូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគល មួយបនបេងកើតេឡើង ឬបន 
ទទួល។ 
ម្រ  ៣:  
 បណ្ណ រែដល្រតូវរក ទុកជ ថ ពរេនបណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជ ្រតូវបនចត់ទុកជេបតិក- 
ភណ្ឌ ជតិ។ 

ជំពូកទី២ 
លកខណៈៃនបណ្ណ រ ធរណៈ 

ម្រ  ៤: 
 បណ្ណ រ ធរណៈមិន្រតូវបនរបឹអូស េផទរ ឬជួញដូរ និងគម ន ជញ យុកល ។  

កនុងករណីែដល បណ្ណ រ ធរណៈសថិតកនុងៃដរបូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលៃននីតិឯកជន មួយ 
រដ្ឋ ចទមទរយក ឯក រទំងេនះបន្រគប់េពលេវ ។ 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៧៨  



ជំពូកទី៣ 
ករេរៀបចំ និងករែថរក បណ្ណ រ ធរណៈ 

ម្រ  ៥: 
 ករេរៀបចំ និងករែថរក បណ្ណ រ រធរណៈសថិតេ្រកមឱ ទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីែដលមន 
បណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជជអនកទទួលបនទុក ។ 
 េ្រកពីតួនទី្របមូល ទទួល ្រគប់្រគង ែថរក  សិក ្រ វ្រជវ និងផ ព្វផ យបណ្ណ រ រធរណៈ 
បណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជមនភរកិចច្រតួតពិនិតយ និងេធ្វើករែណនំករងរតមកល់បណ្ណ រ រធរណៈ 
និងសហ្រគស ធរណៈ។ 
ម្រ  ៦: 
 ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងករពរជតិ និង្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិមន 
ភរកិចច្របមូល េរៀបចំ ែថរក បណ្ណ រ រធរណៈរបស់ខ្លួនផទ ល់ និងបណ្ណ រ ធរណៈេន ម 
ប ្ត អងគភពេ្រកមឱ ទ។ 
ម្រ  ៧: 

ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ ្រតូវ្របមូលេរៀបចំ ែថរក  និងបេ្រមើឲយករ្រ វ្រជវ
បណ្ណ រ ធរណៈរបស់ខ្លួន។ 

ជំពូកទី៤ 
ករ្រគប់្រគងបណ្ណ ររដ្ឋបល 

ម្រ  ៨: 
 បណ្ណ រចរន្ត ជឯក រែដល្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ ្រគឹះ ថ ន 

ធរណៈ សហ្រគស ធរណៈ ឬ្រគឺះ ថ នឯកជន សហ្រគសឯកជន ែដលទទួលបនទុកបេ្រមើេស
ធរណៈបនបេងកើត ឬបនទទួល និងែដលកំពុងេ្របើ្របស់កនុងសកមមភពករងរេនេឡើយ។ 

 បណ្ណ រចរន្ត្រតូវបន្រគប់្រគង និងែថរក េ យ្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
នីតិបុគគល ៃននីតិ ធរណៈ  ឬនីតិបុគគលៃននីតិឯកជនដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ េនះ។ 
ម្រ  ៩: 
 អន្តរបណ្ណ រជឯក រែដលែលងចត់ទុកថជបណ្ណ រចរន្ត្រតូវបន្រគប់្រគង និងែថរក េ យ
បណ្ណ រ ្ឋ នរបស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ 
សហ្រគស ធរណៈ ឬ្រគឺះ ថ នឯកជន សហ្រគសឯកជនែដលទទួលបនទុកបេ្រមើេស ធរណៈ។ 
ម្រ  ១០: 
 បណ្ណ រ ថ ពរ ជឯក រែដលបនឆ្លងកត់ករ យតំៃល និងចត់ទុកថជឯក រ្របវត្តិ ្រស្ត
ស្រមប់បេ្រមើផល្របេយជន៍ ធរណៈ្រតូវបនែថរក ទុកេនបណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជ េ យមិន
កំណត់រយៈេពល។ 
ម្រ  ១១: 
 ករេ្រជើសេរ ើស និងករបំផ្ល ញេចលអន្តរបណ្ណ រេន ម្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ សហ្រគស ធរណៈ ឬ្រគឹះ ថ នឯកជន សហ្រគសឯកជន

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៧៩  



ែដលទទួលបនទុកបេ្រមើេស ធរណៈ និងករ្របគល់បណ្ណ រ ធរណៈ្រតូវអនុវត្ត មករែណនំរបស់
រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
ម្រ  ១២: 

ករចំ យកនុងករេរៀបចំ ករ្រគប់្រគង និងករែថរក បណ្ណ រ ជបនទុកថវកិរបស់្រកសួង ថ ប័ន 
ជ ពយបល និងជបនទុកថវកិរបស់្រគឹះ ថ ន ធរណៈ ឬសហ្រគស ធរណៈ។ 

ជំពូកទី ៥ 
ករ្រ វ្រជវបណ្ណ រ ធរណៈ 

ម្រ  ១៣: 
បណ្ណ រ ធរណៈ ែដលជ្របេភទឯក រផ ព្វផ យ្រតូវបនអនុញញ តឲយ ធរណៈជន្រ វ 

្រជវ និងពិេ្រគះេដើមបីជព័ត៌មនេ យគម នករ មឃត់។ 
 ចំេពះបណ្ណ រ ធរណៈេផ ងេទៀត ្រតូវបនអនុញញ តឲយ្រ វ្រជវេ យេសរេី្រកយ រយៈ 
េពល២០ឆន ំ គិតចប់ ំងពីកលបរេិចឆទៃនឯក រ ឬគិតចប់ពីៃថងបញច ប់សំណំុេរឿង ឬកនុងករណីពិេសស 
កនុងរយៈេពលកំណត់ដូចមនែចងកនុងម្រ  ១៤ ៃនចបប់េនះ។ 
ម្រ  ១៤: 

េដើមបីធនករពរអធិបេតយយជតិ ករករពរសន្តិសុខជតិ និងករករពរសិទធិៃនកររស់េនរបស់ 
បុគគលមន ក់ៗ បណ្ណ រ រធរណៈ្រតូវបនអនុញញ តឲយ្រ វ្រជវបនេ្រកយរយៈេពលកំណត់ដូចខង
េ្រកមៈ 
 -៤០ (ែសសិប) ឆន ំ គិតចប់ពីកលបរេិចឆទៃនឯក រ ឬគិតចប់ពីៃថងបញច ប់សំណំុេរឿងចំេពះ
ឯក រែដលប៉ះពល់ដល់វស័ិយករពរជតិ សន្តិសុខជតិ និងស ្ត ប់ធន ប់ រធរណៈ្រពមទំងេសៀវេភ
អ្រ នុកូល ្ឋ ន លិខិត រករ ីនិងសំណំុេរឿងក្តី។ 
 ចំេពះឯក រែដលប៉ះពល់ដល់វស័ិយករពរជតិ សន្តិសុខជតិ និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ 
្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ។ 
 -១២០ (មួររយៃមភ) ឆន ំ គិតចប់ ំងពីៃថងកំេណើ តចំេពះសំណំុឯក រផទ ល់ខ្លួន និងសំណំុឯក រ
ែផនកេវជជ ្រស្តរបស់បុគគលមន ក់ៗ។ 
ម្រ  ១៥: 

េដើមបីបេ្រមើឲយផល្របេយជន៍ ធរណៈ ជរ ្ឋ ភិបល ចសេ្រមចកត់បនថយរយៈេពលកំណត់
េដើមបីអនុញញ តឲយេធ្វើករ្រ វ្រជវចំេពះហ្វុង ឬែផនហ្វុងៃនហ្វុង មួយ។ 

េ យមនមនករយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី មី ្រកសួង ថ ប័ន ែដលជអនកបេងកើតបណ្ណ រ       
ធរណៈ បណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជ ចអនុញញ តឲយ្រ វ្រជវបណ្ណ រ ធរណៈមុនរយៈេពល      

កំណត់ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៣ ៃនចបប់េនះ។ 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣៨០ 



ជំពូកទី៦ 
បណ្ណ រឯកជន 

ម្រ  ១៦: 
 បណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជ ចទិញ ទទួលជអំេ យ ឬទទួលជបេញញើនូវបណ្ណ រឯកជន 
ែដលមនតៃម្លជ្របវត្តិ ្រស្ត ឬជេបតិកភណ្ឌ ជតិ។ 
 បណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជធនករ្រគប់្រគង និងករែថរក  ្រពមទំងបេ្រមើឲយករ្រ វ្រជវ   
បណ្ណ រឯកជនននបន េ យេគរព មបទបបញញតិៃនចបប់ស្តីពីសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិ្រប ក់
្របែហល។ 
ម្រ  ១៧: 
 របូវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលៃននីតិឯកជន្រតូវផ្តល់ឯក រ ឬសំណំុឯក រមតៃម្លជ្របវត្តិ ្រស្ត ឬ 
ជេបតិកភណ្ឌ ជតិចំនួនមួយចបប់ ដល់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជកនុងេពលអនុវត្តសកមមភពរបស់ខ្លួនេន
េលើទឹកដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 ឯក រ ឬសំណំុឯក រែដលមែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ េនះ្រតូវកំណត់េ យ្របកស 
របស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

ជំពូកទី៧ 
្រកុម្របឹក បណ្ណ រ 

ម្រ  ១៨: 
 ្រតូវបេងកើតេឡើងនូវ្រកុម្របឹក បណ្ណ រែដលមភរកិចចៈ 
 -េធ្វើសំេណើ អំពីេគលនេយបយកនុងករ្រគប់្រគងបណ្ណ រ 
 -កំណត់េគលកណ៍ និងនីតិវធីិកនុងករេ្រជើសេរ ើស ករ យតៃម្ល កបំផ្ល ញ េចលអន្តរបណ្ណ រ  
កររក ទុកបណ្ណ រ ថ ពរ និងអំពីរយៈេពលកំណត់កនុងករ្របគល់នូវបណ្ណ រ ធរណៈ 
 -ផ្តល់េយបល់ទក់ទងនឹងបណ្ណ រឯកជនែដលមនតៃម្លជ្របវត្តិ ្រស្ត ឬជេបតិកភណ្ឌ ជតិ។ 
 ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃន្រកុម្របឹក េនះ្រតូវកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ។ 

ជំពូកទី៨ 
េទសបបញញតិ្ត 

ម្រ  ១៩: 
 ម្រន្តី ឬបុគគលិករដ្ឋបលទទួលបនទុកែថរក បណ្ណ រ ធរណៈ ែដលបនផ្តល់ព័ត៌មនរេំ ភេលើ 
បទបបញញតិ្តដូចមនែចងកនុងម្រ ១៣ ៃនចបប់េនះ ្រតូវផ្តនទ េទសពិន័យជ្របក់ពី ២.០០០.០០០(ពីរ ន) 
េរៀល េទ ៤.០០០.០០០ (បួន ន) េរៀល និងផ្តនទ េទសពី ៦ែខ េទ ១ឆន ំ ពីបទរេំ ភេលើករសមង ត់
វជិជ ជីវៈ។ 
 ម្រន្តី ឬបុគគលិករដ្ឋបលទទួលបនទុកែថរក បណ្ណ រ ធរណៈ ែដលបនផ្តល់ព័ត៌មនរេំ ភ 
េលើបទបបញញតិ ដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ ៃនចបប់េនះ េលើកែលងែតបណ្ណ រ ធរណៈែដលទក់ទង
នឹងវស័ិយករពរជតិ សន្តិសុខជតិ និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ្រតូវផ្តនទ េទសពីន័យជ្របក់ពី 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៨១  



៤.០០០.០០០ (បួន ន) េរៀល េទ ៨.០០០.០០០ (្របំបី ន) េរៀល និងផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរពី១ឆន ំ 
េទ ៣ឆន ំ ពីបទរេំ ភេលើករសមង ត់វជិជ ជីវៈ។ 
 កនុងករណីបទេលមើសខងេលើែដលទក់ទងនឹងវស័ិយករពរជតិ សន្តិសុខជតិ ឬស ្ត ប់ធន ប់ 

ធរណៈ្រតូវផ្តនទ េទសពិន័យជ្របក់ពី៥.០០០.០០០េរៀល េទ ២៥.០០០.០០០េរៀល និងផ្តនទ េទស 
ក់ពនធនគរពី ៧ឆន ំ េទ ១៥ឆន ំ ។  

ករសមគំនិត ឬករបុ៉នប៉ងកនុងករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសដូចមនែចង កនុងម្រ េនះ្រតូវផ្តនទ េទសដូចគន  
ម្រ  ២០: 
 ម្រន្តី ឬបុគគលិករដ្ឋបលែដលបនេធ្វើឲយខូចគុណភព ៃគបំបត់ជួញដូរ ឬនំេចញេទបរេទសនូវ 
បណ្ណ រ ធរណៈ េ យរេំ ភេលើបទបបញញតិដូចមនែចងកនុងម្រ ១៣ ៃនចបប់េនះ ្រតូវផ្តនទ េទស
ពិន័យជ្របក់ពី ២.០០០.០០០េរៀល េទ ៦.០០០.០០០េរៀល និងផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរពី ១ឆន ំ េទ 
៣ឆន ំ។ 

ម្រន្តី ឬបុគគលិករដ្ឋបលែដលបនេធ្វើឲយខូចគុណភព ៃគបំបត់ជួញដូរ ឬនំេចញេទបរេទសនូវ 
បណ្ណ រ ធរណៈ េ យរេំ ភេលើបទបបញញតិដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ ៃនចបប់េនះ េលើកែលង 
ែតបណ្ណ រ ធរណៈែដលទក់ទងនឹងវស័ិយករពរជតិ សន្តិសុខជតិ ឬស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ 
្រតូវផ្តនទ េទសពិន័យជ្របក់ពី៥.០០០.០០០េរៀលេទ១០.០០០.០០០េរៀល និងផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរពី 
២ឆន ំ េទ ៥ឆន ំ។ 
 កនុងករណីបទេលមើសខងេលើែដលទក់ទងនឹងវស័ិយករពរជតិ សន្តិសុខជតិ ឬស ្ត ប់ធន ប់ 

ធរណៈ្រតូវផ្តនទ េទសពិន័យជ្របក់ពី១០.០០០.០០០េរៀលេទ៥០.០០០.០០០េរៀល និងផ្តនទ េទស
ក់ពនធនគរពី១៥ឆន ំេទ៣០ឆន ំ ។  

ករសមគំនិត ឬករបុ៉នប៉ងកនុងករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសដូចមន ែចងកនុងម្រ េនះ្រតូវផ្តនទ េទសដូចគន  
ម្រ  ២១: 

ជន ែដលបនេធ្វើឲយខូចគុណភព បំផ្ល ញ ៃគបំបត់ជួញដូរ ឬនំេចញេទបរេទសនូវបណ្ណ រ
រធរណៈ ែដលរក ទុកេន្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ 

បណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជ ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ សហ្រគស ធរណៈ ឬ្រគឹះ ថ នឯកជន សហ្រគស
ឯកជនែដលទទួលបនបនទុកបេ្រមើេស ធរណៈ េ យរេំ ភេលើបទបបញញតិដូចមន ែចងកនុងម្រ ១៣ 
ៃនចបប់េនះ្រតូវផ្តនទ េទសពិន័យ ជ្របក់ពី ២.០០០.០០០េរៀល េទ ៦.០០០.០០០េរៀល និងផ្តនទ េទស

ក់ពនធនគរពី១ឆន ំ េទ ៣ឆន ំ។     
ជន ែដលបនេធ្វើឲយខូចគុណភព បំផ្ល ញ ៃគបំបត់ ជួញដូរ ឬនំេចញេទបរេទសនូវបណ្ណ រ

រធរណៈ េ យរេំ ភេលើបទបបញញតិដូចមនែចងកនុងម្រ ១៤ ៃនចបប់េនះ េលើកែលងែតបណ្ណ រ
រធរណៈែដលទក់ទងនឹងវស័ិយករពរជតិ សន្តិសុខជតិ ឬស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ្រតូវផ្តនទ េទស

ពិន័យជ្របក់ពី៥.០០០.០០០េរៀល េទ១០.០០០.០០០េរៀល និងផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរពី ២(ពីរ)ឆន ំ 
េទ៥(្របំ)ឆន ំ ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៨២  



កនុងករណីបទេលមើសខងេលើ ែដលទក់ទងនឹងវស័ិយករពរជតិ សន្តិសុខជតិ ឬស ្ត ប់ធន ប់ 
ធរណៈ្រតូវផ្តនទ េទសពិន័យជ្របក់ពី១០.០០០.០០០េរៀល េទ៥០.០០០.០០០េរៀល និនផ្តនទ េទស
ក់ពនធនគរពី ១៥(ដប់្របំ)ឆន ំ េទ៣០ ( មសិប)ឆន ំ ។ 

ករសមគំនិត ឬករបុ៉នប៉ងកនុងករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសដូចមនែចងកនុងម្រ េនះ្រតូវផ្តនទ េទស ដូចគន  
ម្រ  ២២: 

ម្រន្តី បុគគលិករដ្ឋបល ឬជន ែដលបនេធ្វើឲយខូចគុណភព បំផ្ល ញ ៃគបំបត់ ជួញដូរ ឬនំេចញ 
េទបរេទសនូវបណ្ណ រឯកជនែដល្រគប់្រគងេ យបណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃនកមពុជ ្រតូវផ្តនទ េទសពិន័យ 
ជ្របក់ពី៥.០០០.០០០(្របំ ន)េរៀល េទ១០.០០០.០០០(ដប់ ន)េរៀល និងផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរ 
ពី២(ពីរ)ឆន ំ េទ៨(្របំបី)ឆន ំ ។ 

ករសមគំនិត ឬករបុ៉នប៉ងកនុងករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសដូចមនែចងកនុងម្រ េនះ្រតូវផ្តនទ េទស ដូចគន  
ជំពូកទី៩ 

អវ នបបញត្តិ 
ម្រ  ២៣: 

បទបបញញ តិទំង យ ែដលផទុយនឹងចបប់េនះ ្រតូវទុកជនិ ករណ៍។ 
  

   េធចើេន្រពះបរម ជ ងំ ជធនីភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខ តុ  ឆន ំ ២០០៥ 
      ្រពះហស្តេលខ និង្រពះ ជលញឆករ 
ពរល.០៥១០.៤៥២       នេ ត្តម សហីមុនី 
      
បនយកេសចក្តី្រកបបងគំទូលថ្វ យ 

       សូម យ្រពះហសថេលខ្រពះម ក តយ   
 នយករដ្ឋម្រន្តី 
    ហតថេលខ 
     ហ៊ុន ែសន       

         បនជ្រមបជូនសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី  េលខៈ ៣៩៥ ច.ល 
                ហតថេលខ                           េដើមបចីម្លងែចក 
       សខុ ន                   ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ១៩ ែខ តុ  ឆន ំ ២០០៥ 
               អគគេលខធិករ ជរ ្ឋ ភិបល 
              ហតថេលខ និង្រ  
                    ឌី ន់ 

 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៨៣  



 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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ចរ 

ស្តពីកីរេរៀបចំករងរតមកលឯ់ក រជតិ 
 ករងរតមកល់ឯក រជតិ ្រតូវបនេរៀបចំឲយមនដំេណើ រករយូរមកេហើយ ែតបចចុបបននេនមនករ
ខ្វះខ្វ តខ្លះៗកនុងករេរៀបចំ និងែថរក ឯក រឲយបនល្អ ម្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ។ ឯក រ
្របវត្តិ ្រស្តរបស់្របេទសជតិ្រគប់វស័ិយរមួមនៈ ឯក រដ្ឋបល េសៀវេភ ប្លង់ ែផនទី របូថត ែខ ត់ថត
សេម្លង ែខ ត់ថតរបូភព ឧបករណ៍ផទុកព៌ត៌មនេ្របើ មកំុពយូទ័រ ្រ ្ត ស្លឹករតិ។ល។ ែដល្រកសួង 

ថ ប័នជតិនន និង ជធនី េខត្ត ទូទំង្របេទសបននឹងកំពុងដំេណើ រករសកមមភពេធ្វើជ មេធយបយ
្រគប់្រគងអភិវឌឈន៍្របេទស គឺជ្រទពយសមបត្តិរបស់្របេទសជតិ្រគប់ជំនន់ដ៏មនតំៃលពំុ ចកត់ៃថ្លបន
េឡើយ ។ ឯក រជតិទំងេនះមន រៈសំខន់សំ ប់បំេរ ើករ្រ វ្រជវ េរៀនសូ្រត និងេដើមបីែស្វងរក
ករអភិវឌឈន៍្របេទសជតិេទៃថងអនគត។ 
 េហតុេនះេដើមបីឲយករេរៀបចំករងរតមកល់ឯក រជតិ មនដំេណើ រករល្អកនុងករ្រគប់្រគង និងែថរក
ឯក រឲយបនឯកភពគន ទូទំង្របេទស្រសប មលកខណៈបេចចកេទស ជរ ្ឋ ភិបលេធ្វើ ករែណនំដល់
ឯកឧត្តម េ កជំទវ ែដលជ្របធន ថ ប័នជតិ ្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបល អភិបលេខត្ត កនុងទំងអស់េរៀបចំ
ឲយមនរចនសមព័នធករងរ្រគប់្រគង និងតមកល់ឯក រជតិឲយបនល្អេឡើងវញិ េហើយជំ នដំបូង្រតូវ
ដំេណើ រករ មទិសេ ដូចតេទៈ 

I. ករេរៀបចំរចនសមព័នធ្រគប់្រគងករងរតមកលឯ់ក រៈ 
 ១-្រគប់្រកសួង ថ ប័នជតិ្រតូវបេងកើតឲយមនៈ 
 -នយក ្ឋ នតមកល់ឯក រ ឬ 
 -ករយិល័យតមកល់ឯក រ ឬ 
 -ែផនកតមកល់ឯក រ សំ ប់ទទួលខុស្រតូវករងរតមកល់ឯក ររបស់ ថ ប័ននីមួយៗេ យផទ ល់ ។  
ករបេងកើតនយក ្ឋ ន ឬករយិល័យ ឬែផនកដូចេពលខងេលើ្រតូវែផ្អកេទ មទំហំករងរតូច ឬធំ និង
បរមិណឯក រតិច ឬេ្រចើន មករជក់ែស្តង។ 
 ២-ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រតូវបេងកើតករយិល័យតមកល់ឯក រមួយេ្រកមឱ ទនយក ្ឋ ន រដ្ឋបល។ 
 ៣-្រកសួងម ៃផទ្រតូវែណនំឲយ ជធនី េខត្ត េរៀបចំរចនសមព័នធករងរតមកល់ឯក រពីេខត្តេទ្រសុក 
ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ទូទំង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ េន ជធនី េខត្ត ្រតូវបេងកើតជែផនក ឬករយិល័យ
តមកល់ឯក រសថិតេ្រកមឱ ទ  ជធនី េខត្ត ផទ ល់។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
េលខៈ ០៦ សរ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៨៤  



 ៤-េនថន ក់្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវមនែផនកតមកល់ឯក រែដលសថិតេ្រកមករយិល័យរដ្ឋបល្រសុក ខណ្ឌ  ។ 
េនថន ក់ឃំុ សងក ត់្រតូវឲយេសម នឃំុ សងក ត់ ជអនកេរៀបចំទុក ក់ែថរក ឯក ររបស់ឃំុ សងក ត់ នីមួយៗ។ 
 ៥-្រគប់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត ្រតូវេរៀបចំបេងកើតបណ្ណ រ ្ឋ នសំ ប់ធនតមកល់ទុកឯក រ
ចស់ថមីែដលអងគភពចំណុះ្របគល់ជូន មករកំណត់ េហើយ្រតូវចត់ឲយម្រន្តីជំនញ ច់េ យែឡកេដើមបី
្រគប់្រគងែថរក ករពរឯក រទំងេនះឲយបនល្អ។ 

II. នយក ្ឋ ន ឬករយិលយ័តមកលឯ់ក រ ឬែផនកតមកលឯ់ក ររបស្់រកសងួ ថ ប័នមន
តួនទីភរកិចច ដូចតេទៈ 

 ១-ែណនំ និងជួយដល់ម្រន្តីេនកនុង្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត និងអងគភពចំណុះទំងអស់ឲយេចះ
ចង្រកងសំណំុលិខិតឯក រ មលកខណៈបេចចកេទស េដើមបីទទួលសំណំុលិខិតទំងេនះេទតមកល់េន
បណ្ណ រ ្ឋ នរបស់ ្រកសួង ថ ប័នផទ ល់។ 
 ២-ែណនំករេរៀបចំេធ្វើសថិតិសំណំុឯក ររបស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត និងអងគភពចំណុះ 
ឲយបន្រតឹម្រតូវ មលកខណៈបេចចកេទស។ 
 ៣-្រតូវពិនិតយែកសំរលួចង្រកងេឡើងវញិនូវសំណំុលិខិត ែដលចង្រកងពំុទន់បន្រតឹម្រតូវ និងមិន
ទន់កំណត់រយៈេពលែថរក ឯក រ មបេចចកេទសៃនករចង្រកងសំណំុលិខិត។ 
 ៤-្រគប់្រគងែថរក សំណំុលិខិតឯក រទំងអស់របស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្តឲយបនគង់វង ល្អ 
        ៥-េធ្វើបញជ ីសថិតិ្រគប់្រគង ល់សំណំុលិខិតឯក រទំងអស់ែដលអងគភពចំណុះ្រកសួង ថ ប័ន ជធនី 
េខត្ត ្របគល់ឲយ េដើមបីងយ្រសួលេ្របើ្របស់េនេពល្រតូវករចំបច់េផ ងៗ។ 
 ៦-បំេរ ើ ល់ករសិក ្រ វ្រជវរបស់ម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្តផទ ល់ និងអតិថិជន។ 
 ៧-្រតូវ្របគល់សំណំុលិខិតឯក រេទតមកល់េនបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ មករកំណត់របស់នយក ្ឋ ន
តមកល់ឯក រជតិៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលើកែលងែត្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងករពរជតិ 
និង្រកសួងករបរេទស និងសហ្របត្តិករអន្តរជតិ ែដល្រតូវ្រគប់្រគងែថរក ករពរសំណំុលិខិតឯក រេន
បណ្ណ រ ្ឋ នរបស់្រកសួងេ យផទ ល់។ 
 ម្រន្តី ជករែដលេធ្វើករេននយក ្ឋ ន ឬករយិល័យ ឬែផនកតមកល់ឯក ររបស់្រកសួង ថ ប័នមន
ភរកិចចទទួលខុស្រតូវបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័នេ យផទ ល់។ 

III. ភរកិចចរបសន់យក ្ឋ ន ឬករយិលយ័ ឬែផនកតមកលឯ់ក ររបស្់រកសងួ ថ បន័ន 
ជមួយនយក ្ឋ នតមកលឯ់ក រជតៈិ 

១-្រតូវទក់ទងនិងសហករករងរ េដើមបីសិក ្រ វ្រជវដក្រសង់បទពិេ ធន៍ករងរបេចចកេទស
តមកល់ឯក រជតិ េ យេធ្វើកមមសិក ជក់ែស្តង ឬសិក ្រ វ្រជវចបប់េគលករណ៍ និងេមេរៀនស្តីពី
បេចចកេទសករងរតំកល់ឯក រ។ 

២-បញជូ នម្រន្តី ជករេទបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈបេចចកេទស្រគប់្រគងឯក រែដលេរៀបចំេឡើងេ យ
នយក ្ឋ នតមកល់ឯក រជតិ ្រសប មេគលករណ៍អភិវឌ ន៍របស់្របេទសជតិ។ 

៣-ចូលរមួសិកខ សិ  និងអងគ្របជំុនន មករេរៀបចំេឡើងេ យនយក ្ឋ នតមកល់ឯក រ ជតិ
ៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៨៥  



៤-ទក់ទងែស្វងយល់អំពីឧបករណ៍សំភរៈ បរកិខ របេចចកេទស្រគប់្រគងែថរក ឯក រជតិដូចជ ទូ 
េធនើ ្របអប់ ក់ឯក រ និងឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិចេផ ងៗជេដើម។ 

៥-ផ្តល់របយករណ៍ មករកំណត់ដល់នយក ្ឋ នតមកល់ឯក រជតិ ៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីអំពី
ករងរតមកល់ឯក រ។ 

IV. រយៈេពលែថរក ឯក ររបស្់រកសងួ ថ ប័ន និងអងគភពចំណុះ 
 ១-ម្រន្តីែដលេធ្វើករជំនញេន មអងគភពចំណុះ្រកសួង ថ ប័ន ច្រគប់្រគងរក ទុកនូវសំណំុ
លិខិតឯក រែដលេ ះ្រ យករងរចប់សព្វ្រគប់រចួេហើយ បន្រតឹមែតរយៈេពលមួយឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ ។ 
បនទ ប់ពីេនះ្រតូវ្របគល់សំណំុលិខិតឯក រេនះេទឲយបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័នតមកល់ទុក។  
 ២-្រកសួង ថ ប័ន ចរក ទុកសំណំុលិខិតឯក ររហូតដល់ផុតតៃម្លៃនករេ្របើ្របស់ េទើប្រតូវយក
សំណំុលិខិតឯក រទំងេនះេទ្របគល់ជូនបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ ៃននយក ្ឋ នតមកល់ឯក រជតិ។ 
 ៣-ចំេពះ្រកសួងម ៃផទ ្រតូវែណនំឲយខុទទកល័យ  ជធនី េខត្ត ្របគល់សំណំុលិខិត 
ឯក រែដលផុតតៃម្លៃនករេ្របើ្របស់េទឲយបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត ជអនក្រគប់្រគងតមកល់ ។ ចំែណក 
ឯឯក រ នគរបល្រតូវបញជូ នមកតមកល់េនបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួងម ៃផទ។ 
 ៤-ចំេពះ្រកសួងករពរជតិ ្រតូវែណនំ ល់អងគភពចំណុះឲយ្របគល់ឯក រែដលផុតតៃម្លៃន ករេ្របើ
្របស់េទឲយបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួងករពរជតិតមកល់ែថរក ទុក ។ 
 ៥-ចំេពះ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ  ្រតូវែណនំ្រគប់ ថ នឯកអគគ ជទូត និង
កុងសុ៊លកមពុជ្របចំករេនបេទសឲយ្របគល់ឯក រែដលផុតតៃម្លៃនករេ្របើ្របស់េទតមកល់េនបណ្ណ រ
្ឋ ន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 

 ៦-ចំេពះលិខិត្របគល់ ទទួលឯក រ្រតូវេធ្វើជពីរចបប់ អងគភព្របគល់្រតូវរក ទុកមួយចបប់ េហើយ
អងគភពទទួល្រតូវរក ទុកមួយចបប់។ 
 ៧-ចំេពះករណីអងគភពពីរែដល្រតូវបនបញជូ លគន ជអងគភពែតមួយគឺ អងគភពបេងកើតថមីជអនក 
្រគប់្រគងែថរក ឯក រទុកទំងអស់។ 
 ៨-ចំេពះអងគភពមួយ ែដល្រតូវបំែបកេចញបេងកើតជអងគភពពីរ ឬេ្រចើនអងគភព ឯក រ ពក់ព័នធ 
នឹងអងគភពជំនញ  អងគភពជំនញេនះជអនក្រគប់្រគងែថរក ទុក។ 
 ៩-ចំេពះអងគភពគណៈកមម ធិករ មួយ ែដលបនបេងកើតរចួេហើយ្រតូវរ ំ យ ល់សំណំុលិខិត
ឯក រទំងអស់្រតូវ្របគល់េទឲយបណ្ណ រ ្ឋ នរបស់្រកសួង ថ ប័ន និង ជធនី េខត្តជអនក្រគប់្រគង
រក ទុក។ 
 ១០-ចំេពះ្រកសួង ថ ប័ន មួយ ែដល្រតូវរ ំ យ ល់សំណំុលិខិតឯក ទំអអស់្រតូវ ្របគល់េទ
ឲយបណ្ណ រ ្ឋ នជតិៃននយក ្ឋ នតមកល់ឯក រជតិៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

V. ករ្របគលឯ់ក រេទតំកល ់
 ១-្រគប់្រកសួង ថ ប័នជតិរមួទំង្រកសួងករពរជតិ ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងករបរេទស និង
សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ្រតូវ្របគល់ឯក ររបបចស់មុនឆន ំ ១៩៧៩ េទបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ េដើមបីតមកល់
ទុកជ្របវត្តិ ្រស្តេនចុងឆន ំ២០០១។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៨៦  



 ២-្រគប់្រកសួង ថ ប័នទំងអស់ ្រតូវ្របគល់នូវឯក រពីឆន ំ១៩៧៩ ែដលផុតតៃម្លៃនករេ្របើ្របស់ 
េទបណ្ណ រ ្ឋ នជតិេដើមបីតមកល់ទុកជ្របវត្តិ ្រស្ត។ 
 ៣-្រគប់មនទីរ ជធនី េខត្ត ទំងអស់្រតូវ្របគល់ឯក រេទតមកល់េនបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត ម 
ករកំណត់ដូចមនែចងកនុងចំណុចទី២ែដរ។ 
 ៤-មុនេពល្របគល់ឯក រេទតមកល់េនបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ ្រគប់្រកសួង ថ ប័នទំងអស់្រតូវ េធ្វើបញជ ី
សថិតិឯក រែដល្រតូវ្របគល់ភជ ប់មកជមួយ។ 
 ៥-េពល្របគល់ឯក រ្រតូវេធ្វើលិខិត្របគល់ ទទួលចំនួនពីរចបប់ ភជ ប់ជមួយសថិតិឯក រែដល ្រតូវ
្របគល់។ 
 ៦-្រគប់្រកសួង ថ ប័ន  ែដលបនេបះពុមភផ យ្រពឹត្តិប័្រត ឬទស នវដ្តី្រតូវ្របគល់េទតមកល់ 
េនបណ្ណ រ ្ឋ នជតិេរៀង ល់េលខចំនួនបីចបប់។ 

VI. ករបំផ្ល ញឯក រ 
 ្រគប់្រកសួង ថ ប័នជតិ និងមនទីរ ជធនី េខត្ត ទំងអស់ គម នសិទធបំផ្ល ញឯក រផ្លូវករ មួយ 
េឡើយ។ 
 េនេពលទទួលបន ចរេនះ ្រគប់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ និង ជធនី េខត្ត ្រតូវអនុវត្ត ចរ 
េនះឲយមន្របសិទធភពខពស់។ 
 
 

       ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ១៣ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០១ 
កែន្លងទទួលៈ 
-្រកសួង្រពះបរម ជ ងំ                       នយករដ្ឋម្រន្តី 
-អគគេលខធិករ ្ឋ ន្រពឹទធសភ           ហតថេលខ និង្រ  
-អគគេលខធិករ ្ឋ នរដ្ឋសភ       ហ៊ុន ែសន 
-អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជរ ្ឋ ភិបល 
-ខុទទកល័យសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី      
-្រគប់្រកសួង ថ ប័ន 
- ជធនី េខត្ត  
-នយក ្ឋ នតមកល់ឯក រជតិ 
-ឯក រ-កលបបវត្តិ  
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៨៧  



 
  
  

ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

បណ្ណ រ ្ឋ នជតិកមពជុ 

ឃ្ល ងំតមកល ់  
ឯក រជតិ
កមពជុ 

្រក .ម ៃផទ  ្រក.ករបរេទស ្រក.ករពរជតិ 

ឃ្ល ំង 
្រក .ម ៃផទ  

ឃ្ល ំង 

្រក.ករបរេទស 

ឃ្ល ំង 

្រក.ករពរជតិ 

នយក ្ឋ នចំណុះអ
ងគភពនគរបលេខត្ត

-្រកុង 

នយក ្ឋ នចំណុះអ
ងគភពករទូតេខត្ត-

្រកុង 

នយក ្ឋ នចំណុះ
អងគភពេយធេខ

ត្ត-្រកុង 

្រកសងួ ថ ប័ន 

 
 
 
 

្រគះឹ ថ ន ធរណៈ 

 
   

សហ្រគស ធរណៈ 

ឃ្ល ំង 

ឃ្ល ំង 

ឃ្ល ំង 

េខត្ត -្រកុង 

ឃ្ល ងំតមកល ់  
ឯក រ 

េខត្ត-្រកុង 

មនទរីជុំវិញ 

េខត្ត-្រកុង 

ឃ្ល ំង 

ឃ្ល ំង 

ឃ្ល ំង 

ខណ្ឌ
ឃ្ល ំង 

សងក ត់
ឃ្ល ំង 

្រសុក 
ឃ្ល ំង 

ឃុំ 
ឃ្ល ំង 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                                                                                                          ទ.៣៨៨  

សញញ សគំលៈ់ 
ដឹកនំផទ ល់ 
្របគល់ឯក រេទតំកល់ 
ទទួលមុខជំនញបេចចកេទស 



គំរបូញជ ី យនមសណំុំលខិិត 
-្រកសួងៈ........................... 
-នយក ្ឋ នៈ………………… 
េលខេរៀង េលខសញញ សំគល់ 

សំណំុលិខិត 
ចំណងេជើង ៃថង ែខ ឆន  ំ

ចប់េផ្តើម និងបញច ប់ 
រយៈេពលែថរក  េឈម ះអនកចង្រកង េផ ងៗ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
បញជ ី យនមសំណំុលិខិតេនះរមួមន....................សំណំុ ។ សំណំុលិខិតមនរយៈេពលែថរក ជនិចចកល
មន...............សំណំុ ។ សំណំុលិខិតមនរយៈេពលែថរក យូរអែង្វងមន.................សំណំុ ។ សំណំុលិខិត 
មនរយៈេពលែថរក បេ ្ត ះ សននមន..................សំណំុ។ 
             
        ៃថងទី.............ែខ.............ឆន ំ........... 
            ្របធន ថ ប័ន 

 ហតថេលខនិង្រ  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                ទ.៣៨៩  



គំរមូតិកលខិិត 
េលខេរៀង េលខសញញ សំគល់លិខិត កលបរេិចឆទលិខិត កមមវតថុ េលខសន្លឹក េផ ងៗ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៩០  



គំរ ូ
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
កំណត់េហតុ្របគល់-ទទួលឯក រ 

(ពីករយិល័យជំនញេទឃ្ល ំងមនទីរ) 
េឈម ះនយក ្ឋ ន្របគល់ៈ................................... 
ករយិល័យឬអងគភពៈ ..................................... 
េលខៈ .................................... 

ឯក រ្របគល់-ទទួលមនដូចខងេ្រកមៈ 
ល.រ េលខសំណំុ 

លិខិត 
ចំណងេជើង កលបរេិចឆទឯក រ ចំនួនភគ ចំនួនសន្លឹក រយៈេពលែថរក  េផ ងៗ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 សរបុចំនួនសំណំុលិខិតៈ............................................................................................... 
 ចំនួនសំណំុលិខិតែថរក ជនិចចកលៈ........................................................................... 
 ចំនួនសំណំុលិខិតែថរក យូរអែង្វងៈ............................................................................. 

ជធនីភនំេពញ, ៃថង...................ែខ.................ឆន ំ............ 
 ហតថេលខអនកទទួល      ហតថេលខអនក្របគល់ 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៣៩១ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ថ ប័នៈ ..................................... 

េលខៈ ........................................ 
កំណត់េហតុ្របគល់-ទទួល 

ពីឃ្ល ំងមនទីរ ឬ ្រសុកេទឃ្ល ំង ជធនី េខត្ត 
មតិករសំណំុលិខិត 

្របគល់តមកល់ឆន ំ.................................. 
េលខេរៀង េលខសញញ សំគល់លិខិត ចំនួនសំណំុលិខិត ចំណងេជើង ៃថងែខចប់េផ្តើម 

និងបញច ប់ 
េផ ងៗ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សរបុបញជ ីមតិករេនះមនចំនួន.........សំណំុ រមួមន..........ភគ ។ កនុងេនះមន.......... សំណំុ.......... 
ភគមនរយៈេពលែថរក ជនិចចកល ............សំណំុ.........ភគមនរយៈេពលែថរក យូរអែង្វង។ 

កលបរេិចឆទ        កលបរេិចឆទ 
      ហតថេលខនិងេឈម ះ                     ហតថេលខនិងេឈម ះ 
         អនក្របគល់        អនកទទួល 

 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៩២  



គំរផូ្ល ក្របអប់ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

គំរផូ្ល ក្របអប់ 
 
 
 
 
 
 
 
  

េឈម ះ.................................................. 
េលខ................(ែផនហ្វុង).................... 

សំណំុលិខិតេលខ............................ដល់សំណំុេលខ........................... 
្របអប់េលខ........................................... 

ឃ្ល ងំតមកល់បណ្ណ រ 
េខត្ត.................................................. 
េលខ....................(ែផនហ្វងុ)............. 

សំណំុលិខិតេលខ............................ដល់សំណំុេលខ........................... 
្របអប់េលខ..................................... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៩៣  



មតិកសណំុំលខិិត 
្របអប់េលខៈ.................................. 

េលខេរៀង េលខសំណំុ 
លិខិត 

ៃថងែខលិខិត 
ចប់េផ្តើម និងបញច ប់ 

កមមវតថុ េឈម ះអនកចង្រកង ចំនួន
សន្លឹក 

រយៈេពលែថរក  េផ ងៗ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៩៤  



គំរេួសៀវេភទទួលឯក រមកតមកល ់
 

ល.រ ៃថងែខ្របគល់ េឈម ះអនក្របគល់ េឈម ះែផនហ្វុង េលខែផនហ្វុង ឆន ំឯក រ ចំនួនឯក រ សេងខបសភព
ឯក រ 

េយងលិខិតបញជូ ន 
(េយង មកំណត់េហតុ 
ឬ មករកំណត់េពល 

្របគល់ទទួល) 

េផ ងៗ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                                                                                                          ទ.៣៩៥  



បញជសីថតិិឯក រ 
ហ្វងុេលខ........................... 

េលខ្របអប់ េលខសំណុំលិខិត ចំណងេជើង កលបរេិចឆទ 
(ចប់េផ្តើម- បញច ប់) 

ចំនួនសន្លឹក ទូឬេធនើេលខ េផ ងៗ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                                                                                                          ទ.៣៩៦ 



គំរេូសៀវេភបេញចញឯក រេទតមកលទ់ុក 
ល.រ ៃថងែខឆន ំ 

(បេញចញ) 
មូល ្ឋ នបេញចញ 

(លិខិតអនុញញ តឲយបេញចញ ឬករកំណត់្រតូវ្របគល់ឯក រឲយឃ្ល ងំរដ្ឋ) 
មូលេហតុបេញចញ េឈម ះហ្វុង េលខបញជ ី ចំនួនសំណុំលិខិត េផ ងៗ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                                                                                                          ទ.៣៩៧ 



គំរេូសៀវេភបេញចញឯក របេ ្ត ះ សនន 
 

ល.រ ៃថងែខឆន ំបេញចញ មូលេហតុ េលខែផនហ្វុង េលខបញជ ី េឈម ះសំណុំលិខិត េលខសំណុំលិខិត េលខ្របអប់ ហតថេលខ 
និងេឈម ះអនកខចី 

ៃថងែខឆន ំសង ហតថេលខ 
និងេឈម ះអនកសង 

េផ ងៗ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                                                                                                          ទ.៣៩៨ 



គំរបូញជសី ថតិិែផនហ្វុង 
 

េលខសំគល់ 
ែផនហ្វុង 

េឈម ះែផនហ្វុង ៃថងែខឆន ំបញចូ ល ចំនួនសំណំុលិខិត េលខទូ ឬេធនើ កំណត់សមគ ល់េពល 
បេញចញឯក រពីឃ្ល ងំ 

េផ ៗ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៣៩៩  



គំរ ូ
សថតិិេសៀវេភ ជកិចច 

 
េលខ្របអប់ ឆន ំ ជកិចច េលខេសៀវេភ កលបរេិចឆទ ចំនួនចបប់ េផ ងៗ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៤០០  



េមេរៀនៈ ករងរចង្រកងសណំុំលខិិត 
 

I. សណំុំលខិិតគឺជអ្វី? 
សំណំុលិខិត ជសំណំុឯក រែដលបនគួបផ ំេ យឯក រជេ្រចើន មន្របេភទខុសៗគន  

កលបរចិឆទខុសគន  មកពីទីកែន្លងខុសគន  ែតពក់ព័នធេទេលើចំណុចសំខន់មួយ េទេលើែតបុគគលមន ក់ បញ្ហ  
មួយ ឬករងរមួយជក់ែស្ដង ែដលកេកើតកនុងដំ ក់កលេ ះ្រ យែតមួយ ក់កនុងសឹមីមួយ េហើយចុះ
េលខឲយមួយេនះេ ថ “ សំណំុលិខិតមួយសំណំុ ‘’ ។  

ឧទហរណ៏ៈ របយករណ៏េបៀវត ពលកមម  របស់្រកុមហុ៊ន ថ បនឆន ំ ១៩៨៣ ។ េនះជសំណំុ 
លិខិតមួយែដលរមួមនឯក រែតមួយ្របេភទគឺ របយករណ៏ឆន ំ១៩៨៣ េហើយស្ដីពីបញ្ហ ែតមួយគឺ “េបៀវត  
ពលកមម” ។ សំណំុលិខិតមួយមិនចំបច់្រតូវមនឯក រេ្រចើនេទ ជួនកលមនឯក រែតមួយចបប់ 
េហើយពក់ព័នធេទេលើបញ្ហ ែតមួយក៏ ចេ ថ សំណំុលិខិត មួយបនែដរ ។ 

េបើឯក រៃនសំណំុលិខិតមួយមនេ្រចើន (េលើសពី ១០០សន្លឹក) 
គឺ ចែបងែចកេចញជេ្រចើនសំណំុែដលេ ថ ភគ ែដលបញជ ក់េឡើងពីបញ្ហ ជក់ែស្ដងែតមួយមនសញញ
សមគ ល់ និងមនេលខែតមួយដួចគន  ្រគន់ែតែចកេចញជភគស្រមប់តមកល់ទុកកនុងករយិល័យ ឬឃ្ល ំង
តមកល់បណ្ណ រ ។    

ឧទហរណ៏: សំណំុលិខិតេលខ ២៥០ ស្ដីពី របយករណ៏េបៀវត ពលកមម  ឆន ំ ១៩៨៣   ភគ១ 
សំណំុលិខិតេលខ២៥០ ស្ដីពីរបយករណ៏េបៀវត ពលកមម ឆន ំ១៩៨៣  ភគ២  សំណំុលិខិតទំងពីរ 
េនះមនេលខែតមួយគឺ២៥០ និងពក់ព័នធេលើបញ្ហ ែតមួយគឺេបៀវត ពលកមមឆន ១ំ៩៨៣ ែតែចកេចញជពីរ
ភគគឺ ភគ១ និង ភគ២ ។ 

II. សណូំមពរៃនករងរចង្រកងសណំុំលខិិត : 
           ករចង្រកងសំណំុលិខិត ចំបច់្រតូវមនសំណូមពរ ៤យ៉ងដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១-ឯក រកនុងសំណំុលិខិតមួយ ្រតូវមនករទំនក់ទំនងគន យ៉ងសនិទធេទេលើ បញ្ហ មួយ ករងរមួយ 
ឬបុគគលមន ក់ ជក់ែស្ដង ។ 
          ឧទហរណ៏: ករេធ្វើែផនករព្រងីកេសដ្ឋកិចច វបបធម៌រយ:េពល៥ឆន ំ ។ េដើមបីេធើ្វែផនករេនះជ        
ដំបូង្រតូវករសិក ្រ វ្រជវឯក រមួយចំនួនជមូល ្ឋ នដូចជ ចំនួន្របជជន ដីធ្លី សមក រ:បរកិខ រ 
បេចចកេទស ទិននផល ផលិតកមម ។ល។ ឈរេលើមូល ្ឋ នៃនឯក រែដលសិក ្រ វ្រជវ្រតូវែផ្អកេទ ម
តួនទី ភរកិចច េដើមបី្រពងេចញជែផនករព្រងីកេសដ្ឋកិចច វបបធម៌ កនុងរយ:េពល៥ឆន ំ ។ េនេពលេសចក្តី
្រពងេនះ្រតូវបនែកស្រមួលរចួេហើយ នឹងបនក្ល យជេសចក្តី្រពងទី២ េហើយ ចមនេសចក្តី្រពងជេលើក
ទី៣ ឲយបនហមត់ចត់ម្ដងេទៀត  បនទ ប់មកេទើបចង្រកងជអតថបទែផនករស្រមប់ ក់ឆ្លង ជរ ្ឋ ភិបល និង
រដ្ឋសភឲយសចច ប័ន ។ េ្រកយេពលបនសចច ប័នរចួេហើយ្រតូវេធើ្វជែផនករស្រមប់អនុវត្តទូទំង្របេទស។ 
ដូចេចនះេនេពលចង្រកងសំណំុលិខិត  ្រតូវេរៀបចំឯក រឲយបន្រគប់្រគន់ មតំ ក់កលកេកើត   និងឲយ
មនករទំនក់ទំនងគន យ៉ងជិតសនិទធជមួយឯក រ ែដលបនបេងកើតេឡើងជែផនករ ដូចែដលបនេរៀប ប់
ខងេលើ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៤០១  



២-ឯក រកនុងសំណំុលិខិត្រតូវមនតៃម្ល្រគប់្រគន់ៈ លិខិតឯក រែតងមនតៃម្លខុសែប្លកពីគន  មន
្របេភទខ្លះមនតៃម្លជនិចចកល និង្របេភទខ្លះយូរអែង្វង េហើយមន្របេភទខ្លះមនតៃម្លជបេ ្ដ ះ សនន  
និងមន្របេភទខ្លះគម នតៃម្ល ។ េហតុេនះេនេពលែដលចង្រកងសំណំុលិខិត្រតូវពិនិតយេមើលឯក រែដល
មនតៃម្លឆ្លុះបញជ ំងនូវ ល់សកមមភពរបស់្រកសួង ថ ប័ន ជធនី េខត្ត សហ្រគស ធរណៈ ្រគឹះ ថ ន

ធរណៈែដលទក់ទងេទនឹងបញ្ហ ែដល្រតូវចង្រកង ស្រមប់សិក ្រ វ្រជវ ។ ឯក រែដលមនតៃម្ល 
ស្រមប់ ក់ចូលសំណំុលិខិត ្រតូវមនតៃម្លេសមើគន  មនន័យថ មិន្រតូវ្រចបូក្រចបល់នូវឯក រែដលមន
តៃម្លខពស់េ្រចើនេពកជមួយឯក រែដលមនតៃម្លទប ។ កនុងករណីពិេសសសំណំុលិខិត ែដលមនទំនក់
ទំនងនឹងគន េលើបញ្ហ ែតមួយេទះជតៃម្លខពស់ ឬទបក៏េយើង ច ក់ចូលគន បនែដរ េនះគឺជ្របករមួយ 
ែដលេយើងមិន ចេជៀសបនទនទឹមនឹងេនះ សំខន់គឺេធ្វើយ៉ង ឲយសំណំុលិខិតភគេ្រចើនមនតៃម្លេសមើគន  

៣-ឯក ររបស់សំណំុលិខិត្រតូវែតណេពញលកខណៈេ យមនសកមមភពករងរៈ សំណំុលិខិត
្រតូវអនុវត្តសកមមភពករងរ ំងពីេដើមដល់ចប់ គឺចប់ពីេពលចប់េផ្តើមករងរ រហូតដល់េពលបញច ប់ករងរ 
េទើបសំណំុលិខិតមនតៃម្ល្រគប់្រគន់ជមូល ្ឋ ន ស្រមប់អនក្រ វ្រជវឯក របនល្អ។ 

ឧទហរណ៏ៈ សំណំុលិខិតស្តីពីសននិបតមួយ្រតូវមនឯក រ្រគប់្រគន់ដូចជៈ កមមវធីិ សុនទរកថ 
ែផនករ របយករណ៏ េសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់សននិបត កំណត់េហតុ ។ល។ 
 ៤-សំណំុលិខិត្រតូវឆ្លុះបញច ំងឲយបននូវភរកិចច និងសកមមភពជមូល ្ឋ នរបស់្រកសួង ថ ប័ន 
ឬអងគភពរបស់ខ្លួន ។ ឯក រែដលកេកើតេឡើងេនកនុង្រកសួង ថ ប័ន ឬអងគភពនីមួយៗមនេ្រចើន្របេភទ 
េហតុេនះពំុែមន ល់្របេភទឯក រទំងអស់សុទធែត្រតូវចង្រកង ជសំណំុលិខិតេនះេទ គឺ្រតូវេ្រជើសេរ ើស
ឯក រ ែដលឆ្លុះបញច ំង្រតឹម្រតូវេទ មតួនទី ភរកិចច និង ល់សកមមភពជមូល ្ឋ នរបស់្រកសួង 

ថ ប័ន ឬអងគភពេនះ។ 
  ្របេភទសំណំុលិខិតែដល្រតូវចង្រកងរមួមន  : 
 ១-សំណំុលិខិតករងរ 
 ២-សំណំុលិខិតបុគគល 
 ៣-សំណំុលិខិតកលបបវត្តិ 
 ៤-សំណំុលិខិតេគលករណ៏ទូេទ 
 ៥-សំណំុលិខិតេគលករណ៏មុខជំនញ 

III.  អតថ្របេយជន៏ៃនករចង្រកងសណំុំលខិិត 
 ជួយថន ក់ដឹកនំ ឬ្របធនេដើមបីក្ដ ប់ករងរបនល្អ និងស្រមប់សួរនំអំពីដំេណើ រករអនុវត្តន៏

ករងរ 
 ជួយម្រនី្តជំនញ ម នករអនុវត្តន៏ករងរ 
 ម្រន្តីកន់ករងរតមកល់ឯក រទទួលបននូវសំណំុលិខិតល្អស្រមប់តមកល់ទុក និងបេ្រមើឲយករ

្រ វ ្រជវ។ 
IV.  ករែណនកំនងុករចង្រកងសណំុំលខិិត 

 ១-  េធ្វើបញជ ី យនមសំណំុលិខិត  
 ២-  ចង្រកងសំណំុលិខិត 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៤០២  



រេបៀបៃនករចង្រកងសំណំុលិខិតមន៤យ៉ងគឹ: 
ក. ចង្រកង ម្របេភទឯក រ: 
្របេភទឯក រ ជេឈម ះរបស់សំណំុលិខិត ឬចំណងេជើងរបស់សំណំុលិខិតដូចជ ចរែណនំ 

ចរ អនុ្រកឹតយ របយករណ៏ ។ល។ ឯក រែដលមន្របេភទែតមួយ ចចង្រកងជសំណំុលិខិតមួយ។ 
            ឧទហរណ៏  :  

- សំណំុលិខិត  េសចក្តី្របកស របស់ ជធនីភនំេពញ ឆន ំ១៩៨៣ 
- សំណំុលិខិត ចរ  របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ឆន ំ ១៩៨៣ 
- សំណំុលិខិត អនុ្រកឹតយ ស្តីពីករែតង ំងម្រន្តី ជករ្រកសួងវបបធម៌ឆន ំ ១៩៩៩។                   
ខ. ចង្រកង មបញ្ហ : 
បញ្ហ េនទីេនះ ជបញ្ហ ៃនខ្លឹម ររបស់ឯក រែដលបនបេងកើតេឡើង ឯក រែដលមនករពក់

ព័នធេទនឹងបញ្ហ ែតមួយ ចចង្រកងជសំណំុលិខិតមួយ េហើយបញ្ហ ៃនខ្លឹម រគឺ្រតូវកំណត់ឲយបន 
ជក់ែស្តងជ មញញបំផុត េដើមបីងយ្រសួលដល់ករសិក ្រ វ្រជវ។ 

ឧទហរណ៏ៈ សំណំុលិខិតស្តីពី 
 វគគហ្វឹកហ្វឺនមុខជំនញករងរលិខិតឯក រវគគទី១ 
 សននិបតបូកសរបុករងរេបៀវត ពលកមម របស់នយក ្ឋ នៃ្របសណីយ៏ឆន ំ ១៩៨៣។ 

ជក់ែស្តង ករចង្រកងសំណំុលិខិត មបញ្ហ  មនេ្រចើនជង្របេភទសំណំុលិខិតែដលចង្រកង ម
លកខណៈពិេសសដៃទេទៀត េ្រពះករចង្រកងសំណំុលិខិត មបញ្ហ ងយ្រសួល្រ វ្រជវ និងពិចរ ។ 

គ. ចង្រកង មភូមិ ្រស្តៈ 
ភូមិ ្រស្តេនទីេនះ គឺសំេ តំបន់រដ្ឋបលដូចជ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ តំបន់ 

ឬភូមិភគ ។ល។ ែដលមនលិខិតឯក រេកើតេឡើង េហើយ្រតូវបនចត់ទុកជភូមិ ្រស្តមួយៃនលកខណៈ 
ពិេសសស្រមប់ចង្រកងសំណំុលិខិតែដរ ។ ករចង្រកងសំណំុលិខិត មលកខណៈពិេសសៃនភូមិ ្រស្ត 
គឺបញចូ ល ល់លិខិតឯក ររបស់អនកនិពនធ ឬ ថ ប័ន េនកនុងភូមិ ្រស្តែតមួយ េហើយចង្រកងជសំណំុ
លិខិតមួយ។ 
      ឧទហរណ៏ៈ   របយករណ៍ស្តីពីដំ ំេសប ងឆន ំ១៩៨៣ របស់េខត្តបត់ដំបង េ យ្រកសួងកសិកមម
ជអនកចង្រកង ដូេចនះកនុងសំណំុលិខិតេនះមនលិខិតឯក ររបស់មនទីរេខត្តបត់ដំបង និងមនទីរកសិកមម 
េខត្តបត់ដំបង ជេ្រចើន ក់ចូលគន  ភូមិ ្រស្តេនទីេនះគឺ េខត្តបត់ដំបង។ 

ឃ. ចង្រកង មេពលេវ ៈ 
េពលេវ េនទីេនះ គឺៃថង ែខ ឆន ំ ែដលបនកំណត់កនុងលិខិតឯក រ 
ឧទហរណ៏ៈ  ែផនករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច វបបធម៌របស់ ជធនី ភនំេពញ ឆន ំ ១៩៨៣ េពល

េវ េនទីេនះគឺ ឆន ំ ១៩៨៣។ 
ឧទហរណ៏ៈ   របយករណ៍បូកសរបុករងរ ឆមសេដើមឆន ១ំ៩៨៥ របស់ ជធនីភនំេពញ 

ដូេចនះេពលេវ េនទីេនះគឺ ឆមសទី១ ឆន ំ ១៩៨៥ ។ ដូេចនះលិខិតឯក រស្តីពីបញ្ហ  ឬ្របេភទែតមួយ 
េពលេវ ែតមួយ គឺ ចចង្រកងជសំណំុលិខិត មលកខណៈពិេសសៃនេពលេវ  ។ សរបុេសចក្តីមក 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                  ទ.៤០៣ 



េនេពលែដលចង្រកងសំណំុលិខិត គឺ ចេ្របើ្របស់លកខណៈពិេសស មួយក៏បនកនុងចំេ មលកខណៈ
ពិេសសទំង៤ខងេលើ។  

ជក់ែស្តង គឺ ចេ្របើ្របស់បី ឬបួនលកខណៈពិេសសេនកនុងេពលេវ ែតមួយ បុ៉ែន្តកនុងេនះ្រតូវមន
លកខណៈពិេសស មួយជសំខន់ មនន័យថ លកខណៈពិេសសែដលបញជ ក់ចបស់នូវករទំនក់ទំនង
ដ៏សំខន់របស់ឯក រែដល្រតូវយកមកអនុវត្តកនុងករចង្រកងជសំណំុលិខិត។ 
           ឧទហរណ៏ៈ   របយករណ៍បូកសរបុករងរេបៀវត ឆន ំ  ១៩៨៣ របស់ ជធនីភនំេពញ ។ 
សំណំុលិខិតេនះមនលកខណៈពិេសស៤៖ 
 ១. របយករណ៏បូកសរបុ (លកខណៈពិេសស ម្របេភទ) 
 ២. បញ្ហ េបៀវត  (លកខណៈពិេសស មបញ្ហ ) 
 ៣. ឆន ំ ១៩៨៣ (លកខណៈពិេសស មេពលេវ ) 
 ៤. ជធនីភនំេពញ (លកខណៈពិេសស មភូមិ ្រស្ត) 

មលកខណៈពិេសសទំង ៤ខងេលើេនះ លកខណៈពិេសសដ៏សំខន់របស់ គឺ េបៀវត  (លកខណៈ
ពិេសស មបញ្ហ ) ែដល្រតូវយកមកអនុវត្តកនុងករចង្រកង។ 
 ៣- ្របមូលផ្តុំលិខិតៈ 
 ចប់េផ្តើម្របមូលលិខិតែដលចូលមកទំនក់ទំនងករងរជក់ែស្តង េ យគួបផ ំជមួយលិខិត 
េចញទំង យ ែដលេឆ្លើយតបកនុងករេ ះ្រ យករងរេដើមបីបញចូ លកនុងសឺមី។ 

៤-េរៀបចំលិខិត ឬ ឯក រកនុងសំណំុលិខិតៈ 
 ករេរៀបចំលិខិតឯក រកនុងសំណំុលិខិត គឹមនន័យថ េរៀបចំលិខិតឯក រកនុងសំណំុលិខិតឲយមន
ស ្ត ប់ធន ប់ និងេ្រជើសេរ ើសលិខិត ឬឯក រ ែដលគម ន្របេយជន៏េចញេដើមបីធននូវខ្លឹម រទំនក់
ទំនងរ ងលិខិតឯក រស្រមប់ឆ្លុះបញច ំងនូវខ្លឹម របញ្ហ ករងរបនយ៉ងចបស់ ស់ េដើមបីងយ្រសួល
ដល់ករសិក ្រ វ្រជវ និងបេ្រមើឲយករ្រ វ្រជវ។ 
 វធីិេរៀបចំលិខិតឯក រកនុងសំណំុលិខិតមនៈ  

ក-ករេ្រជើសេរ ើសៈ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសលិខិតទំង យ ែដលមិនពក់ព័នធនឹងសំណំុលិខិតដូចជៈ
លិខិតសទួន លិខិតអស់តៃម្ល លិខិត្រពង លិខិតេ្រកមន័យ ងែដលមិនទន់បំេពញ………។ 

ខ-េរៀបចំ មេពលេវ ៈ ល់លិខិតឯក រ ែដលមនៃថង ែខ ឆន ំ មុនបំផុតគឺេរៀបចំេនេដើម
សំណំុលិខិត េហើយលិខិត ឯក រ មនៃថង ែខ ឆន ំ េ្រកយគឺ្រតូវេរៀបចំ ក់ មេ្រកយ។ 

គ-េរៀបចំ មករនិពនធ និង មេពលេវ ៈ មុនបង្អស់យកលិខិតឯក រ កនុងសំណំុលិខិតែបងែចក
េទ មករនិពនធ បនទ ប់មកយកលិខិតឯក រ ៃន្របេភទអនកនិពនធនីមួយៗ ្រតូវេរៀបចំេទ មេពលេវ ។ 

ឃ-េរៀបចំេទ មបញ្ហ  និង មេពលេវ ៈ លិខិតឯក រេនកនុងសំណំុលិខិត េ្រកយេពលែដល
បនែបងែចកជបញ្ហ  គឹកនុង្រកបខ័ណ្ឌ បញ្ហ នីមួយៗ្រតូវេរៀបចំេទ មេពលេវ  ។ 

ង-េរៀបចំ មតួពយញជ នៈ ឧទហរណ៏ៈ  របយករណ៍ស្តីពីសភពករណ៏អនុវត្តែផនកររដ្ឋរបស់
្រសុកជយ្រកុងភនំេពញ ឆន ំ ១៩៨៣ គឺរបយករណ៏ទំងេនះ្រតូវេរៀបចំ មអកខ នុ្រកមៃនេឈម ះ្រសុក
នីមួយៗ ។ ចំណុចចំ ំ គឺេយើងបញចូ នេទកនុងសំណំុលិខិតនូវ ល់លិខិតឯក រចបប់េដើមែតមួយចបស់េទ 
េបើករណីពំុមនចបប់េដើម គឺ្រតូវយកចបប់ចម្លង ឬ ចបប់្រពង ក់ជំនួសវញិ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤០៤  



៥-សរេសរមតិកលិខិតកនុងសំណំុលិខិតៈ 
េ្រកយេពលែដលេរៀបចំលិខិតឯក រកនុងសំណំុលិខិតេហើយ គឺ្រតូវចប់េផ្តើមសរេសរមតិកលិខិត

ករងរេនះរមួមនករងរដូចខងេ្រកមៈ 
ក-ចុះេលខសន្លឹកៈ 

 ្រតូវចុះេលខសន្លឹកេ យេខម ៃដទន់ កនុងសំណំុលិខិតទំងអស់ មេលខេរៀង (េលើកែលងែតសន្លឹក
្រក សសសុទធ) េនខង ្ត ំៃនែផនកខងេលើរបស់លិខិត េ យមិនសរេសរេលើតួអក រេឡើយ។ 

 កនុងករណីែដលចុះេលខមនកែន្លងខុសេ្រចើន ចំបច់្រតវចុះេលខ រេឡើងវញិ េ យឆូត 
េចលេលខចស់ (មិនគួរេ្របើជ័រលុប លុបេទ)។ 

 កនុងករណីែដលចុះេលខេនសល់សន្លឹក គឺសន្លឹកែដលេនសល់េនះ្រតូវសរេសរបែនថមអក រ 
សមគ ល់ ក-ខ-គ។ 

 កនុងករណីែដលចុះេលខរលំង ្រតូវសរេសរសមគ ល់នូវទំព័របញច ប់។ 
 ទំព័រមតិករលិខិតកនុងសំណំុលិខិត ្រតូវចុះេលខេ យែឡកស្រមប់សរេសរសមគ ល់េនកនុង 

សកខីប័ណ្ណបញច ប់។ 
 ចំេពះប្លង់ែផនទី ឬរបូថតៈ ែផនទី ឬប្លង់ ្រតូវបនចុះេលខសន្លឹកដូចគន មករជក់ែស្តង លំ ប់ 
លំេ យរបស់លិខិតឯក រ េលើកែលងែតរបូថតែដល្រតូវ្របមូល ក់ចូលេ្រ មសំបុ្រតមួយ េហើយ្រតូវចុះ
េលខសន្លឹក េនែផនកខងេលើខង ្ត ំៃដៃនេ្រ មសំបុ្រត ។ េនេលើខនងេ្រ មសំបុ្រត្រតូវ ក់ចំនួនរបូថត 
ែដលមនេនកនុងេ្រ មសំបុ្រត និងចំណងេជើង ។ ចំែណករូបថតនីមួយៗ្រតូវ ចុះេលខសន្លឹកខងខនងរបូថត
រហូតដល់របូថតចុងេ្រកយ េដើមបីបញជ ក់េ យដឹងពីចំនួនរបូថតែដលមន។ 

ខ-សរេសរមតិកលិខិតៈ 
មតិកលិខិត គឺជ ងសថិតិរបស់លិខិត ែដលបនេរៀបចំេនកនុងសំណំុលិខិតសំេ បេ្រមើឲយករ

្រ វ្រជវ និងករពរលិខិតកំុឲយបត់បង់។ 
គំរមូតិកលិខិត 

ល.រ េលខសញញ សមគ ល់លិខិត កលបរចិឆទលិខិត កមមវតថុ េលខសន្លឹក េផ ងៗ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤០៥  



 ៦-សរេសរេសចក្តីបញច ប់ៈ 
 សំណំុលិខិតេនះមន ភគ..............រមួមន.....................................................សន្លឹក 
 បនចុះេលខពី......................................ដល់............................................................ 
 ចំនួនសន្លឹកមតិកលិខិតមន..........................................................................សន្លឹក 
 សភពឯក រ....................................................................................................... 
 .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
         ៃថងទី..........ែខ...........ឆន ំ................. 
           េឈម ះអនកចង្រកង 
                   តួនទី 
 េនែផនកចុងេ្រកយៃនសឺមីចង្រកងមន ងមួយ សរេសរសេងខបនូវចំនួនសន្លឹក លកខណៈពិេសស 
ជក់ែស្តងរបស់លិខិត ែដលេយើងឲយេឈម ះថ េសចក្តីបញច ប់។ 
 េសចក្តីបញច ប់ គឺអនកចង្រកងសំណំុលិខិត ជអនកសរេសរេ យសរេសរេឈម ះ ចុះហតថេលខ តួនទី 
និងៃថង ែខ ឆន ំ ចង្រកងសំណំុលិខិត។ 

ឧទហរណ៏ៈ កនុងសំណំុលិខិតេនះមន ៥៤សន្លឹក (សរេសរេលខតួអក រ) កនុងេនះមនេលខ ១៦ក 
និង១៦ខ មតិកលិខិតកនុងសំណំុលិខិតេនះមន ២សន្លឹក (សរេសរេ យៃដ ឬ យកំុពយូទ័រ) មនលិខិតេលខ 
៨ និងេលខ ១២ ជចបប់្រពងសរេសរេ យៃដេលើ្រក សស ត ។ ទំព័រេលខ ៥០ និងេលខ ៥១ 
មន មជេ្រចើនកែន្លងេ យទឹកេខម ពណ៌េខៀវ ។ ទំព័រេលខ ៥១្រតូវែហកបត់មួយ្រជុង ទំព័រេលខ ៥៤ 
្រតូវេឆះមួយកែន្លងបុ៉ន្របក់កក់ េនខង ្ត ំៃដៃនទំព័រ ។ ទំព័រទី ៥០ មនរូបថតចំនួន ១០ សន្លឹក ។ល។ 
 ៧-សរេសរេលើ្រកបសំណំុលិខិតៈ 
 ១. បវចនជតិ 
 ២. ្រកសួង..........នយក ្ឋ ន...............ករយិល័យ.................. 
 ៣. េលខសំណំុលិខិត...................... 
 ៤. ភគ.............(េបើមន) 
 ៥. ចំណងេជើងសំណំុលិខិត 

សំណំុលិខិតស្តីពី................................................................................................................... 
ចប់េផ្តើមពីៃថងទី      ែខ        ឆន ំ      ដល់ ៃថងទី      ែខ      ឆន ំ 

ចំនួនទំព័រ.................. 
ហ្វុងេលខៈ.............................    រយៈេពលែថរក .................................. 
បញជ ីេលខៈ.............................    ..................................................  
 ករសរេសរេលើ្រកបសំណំុលិខិត ្រតូវសរេសរឲយបន្រគប់្រគន់នូវ ល់សមសភពដូចខងេ្រកម
េនះ៖ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤០៦  



 ក. េឈម ះអងគភពកេកើតហ្វុង គឺជេឈម ះ ថ ប័នែដលមនសំណំុលិខិត ។ ្រតូវសរេសរេឈម ះពិត
្របកដ ដូចមនេនកនុងឯក ររបស់រដ្ឋបនកំណត់ េហើយ្រតូវសរេសរឲយបនចបស់េ យតួអក រធំ ឬ
ឆ្ល ក់ជអក រធំ។ 
 កនុងករណីែដលបញចូ ល ឬបំែបក ថ ប័ន េបើសំណំុលិខិតចប់េផ្តើមចង្រកងេន ថ ប័ន ចស់ែតបញច ប់
េន ថ ប័នថមី គឺេឈម ះអងគភពកេកើតហ្វុង ្រតូវសរេសរ ក់េឈម ះ ថ ប័នថមី។ 
 ឧទហរណ៏ៈ ដូចជអគគនយក ្ឋ នចំករេកសូ៊ពីមុនចំណុះ្របសួងកសិកមមឥឡូវេនះែលងចំណុះ 
្រកសួងកសិកមមេហើយ ្រតូវ ក់អគគនយក ្ឋ នចំករេកសូ៊ សរេសរជអក រធំៗ។ 
 ឧទហរណ៍ៈ អងគភពចំណុះជនយក ្ឋ ន ្រតូវសរេសរអក រតូចជង្រកសួង។ 
 ខ. េឈម ះអងគភពចត់ ំង ្រតូវសរេសរឲយបនពិត្របកដ ចបស់ ស់្រតឹម្រតូវេទ មលិខិត
ឯក ររបស់រដ្ឋែដលបនកំណត់មិន្រតូវសរេសរកត់ ឬេបើសិនជេឈម ះអងគភពចត់ ំងបន ឆ្លងកត់
ករផ្ល ស់ប្តូរមួយចំនួន ្រតូវសរេសរេឈម ះែដលេ្របើនេពលបចចុបបនន បនទ ប់មកសរេសរេឈម ះ អងគភពចត់

ំងចស់ “ កនុងរង្វង់្រកចក ” ។ 
 គ. សរេសរេលខសញញ សមគ ល់លិខិតឯក រៈ 
 េលខសញញ សមគ ល់លិខិតឯក រ គឺេលខេរៀង និងសញញ សមគ ល់ៃនសំណំុលិខិតែដ បនចុះកនុង
បញជ ីមតិកសំណំុលិខិតរបស់ ថ ប័ន ។ េលខសញញ សមគ ល់សំណំុលិខិតសរេសរេនខងេលើចំណង 
េជើងសំណំុលិខិត ពីេ្រកមេឈម ះអងគភពចត់ ំងែផនកខង ្ត ំ។ 

ឃ. សរេសចំណងេជើងសំណំុលិខិតៈ 
 ជែផនកសំខន់បំផុត េហើយក៏ជែផនកពិបកបំផុតកនុងករសរេសរបំេពញ្រកបសំណំុលិខិត ។ ចំណង
េជើងៃនសំណំុលិខិត ្រតូវសរេសរឲយចបប់េហើយខ្លី និងសេងខបឲយបននូវខ្លឹម រជចំបង របស់សំណំុលិខិត ។ 
េនេពលសរេសរចំណងេជើងសំណំុលិខិត មិន្រតូវេ្របើ្របស់នូវឃ្ល  ែដលមនន័យជរមួែដលមិន ច
ឆ្លុះបញច ំងបននូវខ្លឹម ររបស់សំណំុលិខិតេនះេទ េហើយក៏មិន្រតូវសរេសរកត់ នូវតួអក រពំុធ្ល ប់េ្របើេនះ
ែដរ ។ ចំេពះអក របរេទស្រតូវបកែ្របជអក រែខមរ េបើចំបច់្រតូវសរេសរអក របរេទសកនុងវង់្រកចក ។ 
ចំណងេជើងសំណំុលិខិតរមួមនសមសភព ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 -្របេភទសំណំុលិខិតឯក រដូចជ របយករណ៏ ចរ រចរែណនំ េសចក្តីសេ្រមច 
កំណត់េហតុ លិខិតឧេទទសនម…………។ល។ 
 ចំេពះលិខិតែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងសំណំុលិខិត រមួមនលិខិតជេ្រចើន្របេភទខុសគន  បុ៉ែន្តមន
ទំនក់ទំនងេលើខ្លឹម រែតមួយ ្រពមទំងឆ្លុះបញច ំងជបន្តបនទ ប់នូវដំ ក់កលេ ះ្រ យបញ្ហ ជក់ែស្តង 
“ែតមួយដូចគន ” ។ 

ង. កត់្រ ចំនួនសន្លឹកលិខិតឯក រេនពីេ្រក្រកបសំណំុលិខិត ្រតូវពិនិតយចំនួនឲយបនចបស់ 
្របកដដូចចំនួនកនុងសំណំុលិខិតជក់ែស្តង។ 

ច. កំណត់រយៈេពលែថរក ្រតូវកំណត់ឲយបន្រតឹម្រតូវេទ មតៃម្លៃនសំណំុលិខិត ែដល្រតូវ
្រគប់្រគងែថរក  ជនិចចកល យូរអែង្វង  ឬបេ ្ត ះ សនន។ 
 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤០៧  



េមេរៀនៈ ករងរ្របមូលឯក រស្រមប់តមកល ់

 I. ខ្លឹម រ ភរកិចច និងេគលករណ៍ៃនករងរ្របមូលឯក រ 
 ១. ខ្លឹម រៃនករងរ្របមូលឯក ររមួមនៈ 
 - កំណត់េឈម ះ្រកសួង ថ ប័ន និងអងគភពែដល្រតូវ្របគល់ឯក រ 
 - កំណត់សមសភពឯក រ ែដល្រតូវ្របគល់ឲយឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រ 
 - ចត់ ំងករ្របមូលទទួលឯក រ 
 - ្រ វ្រជវ្របមូលឯក រេដើមបីបំេពញបែនថមឲយហ្វុង។ 
 ២. ភរកិចចៃនករងរ្របមូលឯក រ 
 េរៀង ល់ឆន ំឯក រែដលបនេ ះ្រ យរចួេន មអងគភព ឬករយិល័យជំនញ មនតៃម្ល
ែថរក ខុសៗគន  (ែថរក ជនិចចកល យូរអែង្វង  និងបេ ្ត ះ សនន) ្រតូវបញជូ នេទតមកល់ទុក កនុងឃ្ល ំង
តមកល់បណ្ណ ររបស់្រកសួង  ថ ប័ន មនទីរ ជធនី េខត្ត ។ បណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ មនសិទធិ
ែថរក ឯក រទំងេនះបន្រតឹមែត ១០ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ ។ េ្រកយេពល ១០ឆន ំ គឺ្រតូវ្របគល់ឯក រទំង យ
ែដលមនតៃម្លែថរក ជនិចចកល និងយូរអែង្វងេទតមកល់ទុកេនបណ្ណ រ ្ឋ នជតិកមពុជ ឬបណ្ណ រ ្ឋ ន
ជធនី េខត្ត ។ 

 ក. តួនទី ភរកិចច របស់បណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង មនទីរ 
 - ្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ ្រតូវ្របមូល ល់ឆន ំនូវ ល់សំណំុលិខិតឯក រេន មអងគភព ឬ
ករយិល័យចំណុះរបស់ខ្លួន មកលកំណត់របស់រដ្ឋ។ 
 - េរៀបចំែផនករ្របមូលឯក រចំេពះមុខ និងយូរអែង្វងរបស់្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរខ្លួន ។ េបើចង់
េរៀបចំែផនករេនះ បណ្ណ រនុរក ្រតូវក្ត ប់ឲយបននូវចំនួនអងគភពចំណុះទំង យកនុង្រកសួង ថ ប័ន ឬ
មនទីរ និងចំនួនសថិតិឯក រែដលមនេន មអងគភពនីមួយៗ។ 
 - ជួយបណ្ណ រ ្ឋ នជតិកមពុជ េដើមបី្រ វ្រជវ្របមូលឯក រែដលេន យប៉យ ម ទីកែន្លង
េផ ងៗ។ 
 - ្រតូវ្របគល់ឯក រែដលដល់េពលកំណត់ ល់ឆន ំ ដល់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិកមពុជ ឬ ថ ប័ន ជធនី 
េខត្ត។ 
 - ចត់ ំងេធ្វើករដកពិេ ធន៍ ្រ វ្រជវ ល់បញ្ហ ្រទឹស្តី និងជក់ែស្តងៃនករងរតមកល់បណ្ណ រ 
េដើមបីបំេពញបែនថមឲយរបប និងេសចក្តីកំណត់របស់រដ្ឋ។ 
 ខ. ភរកិចចរបស់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត 
 ចំណុចពិេសសមួយ កនុងចំេ មចំណុចពិេសសែដលខុសគន  ជមូល ្ឋ នរ ង បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ 
និងបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត ជមួយនឹងបណ្ណ រ ្ឋ នរបស់ ្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ គឺបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ 
និងបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត ្របមូលទទួលែតឯក រែដលមនតៃម្លែថរក  ជនិចចកល និងយូរអែង្វង
បុ៉េ ្ណ ះ មិនទទួលយកឯក រ ែដលមនតៃម្លែថរក ជបេ ្ត ះ សននេទ។ 
  ភរកិចចរបស់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត  រមួមនចំណុចសំខន់ៗដូចតេទៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤០៨  



  - ្រប្រពឹត្តជ្របចំនូវករចត់ ំង្របមូលឯក រ្រគប់ហ្វុង ែដលមនអតថន័យ កនុងទូទំង្របេទស 
ឬកនុង្រកបខណ្ឌ ្រកសួង ថ ប័នមួយ ឬមូល ្ឋ នមួយ ែដលមនតៃម្លែថរក យូរអែង្វង និងជនិចចកល។ 
  - ទទួលឯក រពីបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ ែដល្រតូវដល់េពលកំណត់ ្រតូវ្របគល់តមកល់ 
និង្រតួតពិនិតយេ្រកើនរលឹំកដល់អងគភព ែដល្រតូវ្របគល់ឯក រដល់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិកមពុជ ឬ ថ ប័ន
ជធនី េខត្ត។ 

  - ្រ វ្រជវ និងបំេពញបែនថមឯក រដល់ហ្វុងែដលេនខ្វះ ជពិេសសគឺហ្វុងសម័យមុនេនះ ែដល
ជភរកិចចសំខន់មួយកនុងចំេ មភរកិចចសនូលរបស់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត។ 
  - ្រ វ្រជវ្របមូល និង្រគប់្រគងឯក រ្រពឹត្តិប័្រតរបស់ហ្វុងែដលបនរ ំ យេទេហើយ ហ្វុងបុគគល 
និងហ្វុងឯក ររបបចស់ េ យែឡកចំេពះបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ េនមនភរកិចច្របមូល ល់ឯក រ 
្រពឹត្តិប័្រតរបស់ជតិ ែដលកំពុងែតរក ទុកេនឯេ្រក្របេទសេទៀតផង។ 
 ខងេលើគឺជតួនទីភរកិចចរមួួយចំនួនរបស់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ បណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត និង
បណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ ្រស័យ មសភពករណ៏ជក់ែស្តងៃនទីកែន្លង និងេពលេវ
នីមួយៗ ែដលចំបច់្រតូវ ក់េចញនូវែផនករ និងភរកិចច្របមូលឯក រឲយ បនសម្រសបេទនឹងតួនទី
ភរកិចចរបស់ខ្លួន។ 
 ៣.េគលករណ៏ៃនករ្របមូលឯក រ 
 េគលករណ៏មួយ កនុងចំេ មៃនេគលករណ៏សំខន់បំផុតរបស់ករងរ្របមូលឯក រ េដើមបី
តមកល់ទុក គឺ្រតូវ្របមូលឯក រ មហ្វងុ និងមិន្រតូវបំែបកឯក រកនុងហ្វុងតមកល់េឡើយ។ 
 មេគលករណ៏េនះ គឺឯក ររបស់ហ្វុងតមកល់មួយមិន្រតូវបំែបកេចញជេ្រចើនែផនកយកេទរក
ទុកកនុងបណ្ណ រ ្ឋ នខុសពីគន េឡើយ ។ ផទុយេទវញិឯក ររបស់ហ្វុងមួយចំនួនចំបច់្រតូវបន ្របមូលផ្តុំ
ែថរក កនុងបណ្ណ រ ្ឋ នែតមួយ ។ េដើមបីអនុវត្តេគលករណ៏េនះបណ្ណ រ ្ឋ ននីមួយៗចំបច់្រតូវមន
េសៀវេភសថិតិ េដើមបីក្ត ប់បននូវចំនួនឯក រកនុងឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រ េទើប ចរកេឃើញនូវហ្វុង ែដល
េនខ្វះឯក រ និងេធ្វើែផនករ្រ វ្រជវ្របមូលបំេពញបែនថម េបើមនឯក ររបស់ហ្វុងដៃទេទៀតមក
្រចឡូក្រចឡំគឺ្រតូវយកេទ្របគល់ឲយហ្វុងទំងេនះវញិ។ 
 េ្រកពីេគលករណ៏ខងេលើ ករងរ្របមូលឯក រ្រតូវធននូវខ្លឹម រទំនក់ទំនងជ 
្របវត្តិ ្រស្តរបស់ឯក រ និងេរៀបចំ មែផនហ្វុង មនន័យថឯក រេនកនុងដំ ក់កល្របវត្តិ ្រស្ត 
ែតមួយ្រតូវបនេរៀបចំកនុងកែន្លងែតមួយ កនុងេនះឯក ររបស់ហ្វុងែដលមនំនក់ទំនងជិតសនិទធនឹងគន  
គឺ្រតូវបនេរៀបចំឲយេនជិតគន ។ 
 ករងរ្របែម្របមូលឯក រចំបច់្រតូវធននូវេគលករណ៏ខងេលើេ្រពះ ឯក រ ឬ្រពឹត្តិប័្រតសុទធ 
ែតមនលកខណៈ្របវត្តិ ្រស្តមួយយ៉ងកំណត់ េ យផ រភជ ប់ជមួយសកមមភពរបស់ ្រកសួង ថ ប័ន ឬ
មនទីរ នីមួយៗ ឬបុគគលមន ក់។ 
 េហតុេនះឯក រ ឬ្រពឹត្តិប័្រតទំងេនះក៏្រតូវមនចំណងទក់ទងជិតសនិទធជមួយគន ែដរ ។ េបើសិន
បំែបកឯក រេនះេចញពីគន នឹងនំមកនូវករលំបកដល់ករងរសិក ្រ វ្រជវ ។ 

II. ចត់ ងំករងរ្របមូលឯក រេនបណ្ណ រ ្ឋ ន 
១. ្របភពឯក របំេពញបែនថមចូលបណ្ណ រ ្ឋ នៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤០៩  



្របភពបំេពញបែនថមជ្រប្រកតី និងជពិេសសដល់បណ្ណ រ ្ឋ ន គឺឯក រ្របចំឆន ំែដលអងគភព 
ជំនញនីមួយៗបន្របគល់ឲយ មករកំណត់របស់រដ្ឋ គឺ ល់សំណំុលិខិតឯក រេ្រកយេពល ែដលបន
េ ះ្រ យរចួេន មអងគភពជំនញ ្រតូវ្របមូលផ្តុំបញជូ នមកតមកល់ទុកកនុងបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន 
ឬមនទីរ េដើមបី្រគប់្រគង ។ ល់ឯក រែដលបនបញជូ នមក េដើមបីតមកល់ទុក្រតូវអនុវត្ត ឲយបន្រតឹម្រតូវ ម
ែបបបទ និងរបប្របគល់តមកល់របស់រដ្ឋជក់ែស្តងគឺ្រតូវកំណត់ឯក រ ែដលចំបច់្រតូវ្របគល់តមកល់ 
េហើយេពល្របគល់តមកល់្រតូវមនបញជ ីសថិតិឯក រកំណត់េហតុ្របគល់ទទួល ។ល។ 
 បណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ ចែថរក ឯក របន្រតឹមែតរយៈេពល ១០ឆន ំ គិតចប់ពីៃថង 
ែខ ឆន ំ ែដលបញច ប់ឯក រេហើយេ្រកយរយៈេពល ១០ឆន ំ ្រតូវ្របគល់ឯក រទំងេនះមកតមកល់ទុកេន
បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ ឬបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត ែដលមនភរកិចច្របមូល-ទទួល។ 
 េ្រកពីឯក រែដលអងគភពជំនញបន្របគល់តមកល់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ ឬបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី 
េខត្ត េនមនភរកិចចចត់ ំង្របមូលទទួល្របភពឯក រដៃទេទៀត ដូចជឯក ររបបចស់ ែដលបចចុបបនន
ឯក រទំងេនះ មនេន យប៉យជេ្រចើនកែន្លង ឬមនេន ម្របជជន ឬកំពុងតមកល់ទុកកនុង រមនទីរ 
ប ្ត ល័យ ថ ប័ន្រ វ្រជវដៃទេទៀត ។ មនេពលខ្លះេនមនឯក រជេ្រចើនដ៏មនតៃម្លរបស់ជតិ 
កំពុងេនឯេ្រក្របេទស មិនទន់បន្របមូលយកមកវញិ។ 
 ភរកិចចទទួលខុស្រតូវរបស់បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ គឺ្រតូវ្របែម្របមូលនូវ្របភពឯក រខងេលើ ទំងអស់
េនះ េដើមបីបំេពញបែនថមឲយហ្វុងឯក ររបស់្របេទសជតិបន្រគប់្រគន់។ 
 េដើមបី្របមូល្របភពឯក រខងេលើេនះ ្រតូវក្ត ប់េ យបននូវ្របវត្តិ ្រស្តៃនករែ្រប្របួល ឬផ្ល ស់
ប្តូររបស់្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ (ករបំែបកេចញ ឬករបញចូ លរបស់ ថ ប័នយ៉ងដូចេម្តច? កនុងរយៈេពល ? 
ករផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងេធ្វើករងរយ៉ងដូចេម្តច ? ) 
 ចង់េធ្វើឲយបនល្អនូវករងរ្របមូលឯក រ បណ្ណ រនុរក ចំបច់្រតូវដឹងពីរចនសមព័នធជតិ េចះ
ពនយល់នូវអតថន័យ និងអតថ្របេយជន៏របស់បណ្ណ រ េដើមបីេ យមនកររមួចំែណកកនុងករងរេនះេទើប
ជំរញុបននូវករងរ្របមូលឯក រ និងបំេពញបែនថមឯក រេ យបណ្ណ រ ្ឋ នពីមួយៃថង េទមួយៃថង
ឲយបនកន់ែតល្អ្របេសើរេឡើង។ 
 ២. សំណូមពរេនេពល្របមូលឯក រៈ 
 បណ្ណ រ ្ឋ នរបស់្របសួង ថ ប័ន ឬមនទីរជេរៀង ល់ឆន ំ មនភរកិចច្របមូលទទួលឯក រ ែដល
បនេ ះ្រ យរចួេន មែផនកជំនញនីមួយៗ ។ ចំេពះ្របេភទឯក រទំងេនះសំណូមពរ  ្រតូវចង្រកងជ
សំណំុលិខិត េហើយសរេសរមតិកេរឿងមួយចំនួនដូចជៈ 

- ក់ចំណងេជើងសំណំុលិខិត 
- ចុះេលខសន្លឹក 
- សរេសរមតិកលិខិត 
- សរេសរេឈម ះហ្វុង និងេឈម ះអងគភពចស់។ 
ឯក រែដលមិនទន់ចង្រកងជសំណំុលិខិត គឺបណ្ណ រនុរក មនសិទធិ្របគល់ជូនម្រន្តីជំនញេនះ

វញិ េហើយសំណូមពរឲយចង្រកង ជសំណំុលិខិតេឡើងវញិមុនេពល្របគល់តមកល់។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១០  



 េនេពលឯក រផុតរយៈេពលតមកល់ទុកេនបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ គឺ្រតូវ្របគល់ឲយ
បណ្ណ រ ្ឋ នជតិ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត ។ កនុងករណីេនះបណ្ណ រជតិ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន
ជធនី េខត្ត ្របមូលទទួលែតសំណំុលិខិតែដលមនរយៈេពលែថរក យូរអែង្វង និងជនិចចកល េហើយ

ែដលបនសរេសរមតិកេរឿងជេ្រសច ។ សំណំុលិខិត ែដលពិនិតយេឃើញពំុទន់េធ្វើបន ្រគប់្រគន់
មែបបបទខងេលើេនះ គឺ្រតូវ្របគល់ឲយ ថ ប័នេដើមេធ្វើេឡើងវញិ ។ កនុងករណីែដលបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ ឬ

បណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត ចត់ ំង្រ វ្រជវ្របមូលឯក រសម័យមុន ឬក៏ឯក រែដលេន ត់ យ
្រគប់ទីកែន្លង េដើមបីបំេពញបែនថមឲយហ្វុងែដលេនខ្វះ គឺ ច្របមូលទទួលឯក រ ឬ ្រពឹត្តិប័្រត ែដលមន
លកខណៈ្រចបូក្រចបល់បន េហើយ្រតូវដំេណើ រករេរៀបចំែកស្រមួល ចង្រកងជសំណំុលិខិតេឡើងវញិ េដើមបី
ងយ្រសួលដល់ករងរ្រគប់្រគងែថរក  និងបេ្រមើឲយករ្រ វ្រជវ។ 
 ៣. រេបៀប្របមូលទទួលឯក រៈ  
 បណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ េនេពលដំេណើ រករ្របែម្របមូលឯក រ ចំបច់្រតូវមន
ែផនករ្របមូលេទ មអងគភព ឬែផនកនីមួយៗ។ 

បណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ ចរក ឯក របនែតកនុងរយៈេពល ១០ឆន ំបុ៉េ ្ណ ះ េ្រកយ 
១០ឆន ំេនះ្រតូវ្របគល់ឯក រេនះេទតមកល់េនបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ ឬបណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត ែដល 
មនភរកិចច្របមូលទទួលស្រមប់តមកល់ទុកជេរៀងរហូត។ 
 ឯក រែដលដល់េពលកំណត់្របគល់តមកល់ បុ៉ែន្តម្រន្តី ឬអងគភពចង់រក ទុកបន្ត េដើមបី្រ វ្រជវ
បេ្រមើដល់ករងរ្របចំៃថង គឺបណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង ថ ប័ន ឬមនទីរ ្រតូវេធ្វើលិខិតេសនើមកបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ ឬ
បណ្ណ រ ្ឋ ន ជធនី េខត្ត េដើមបីសំុពនយេពល្របគល់តមកល់។ 
  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១១  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
កំណត់េហតុ្របគល់-ទទួលឯក រ 

(ពីករយិល័យជំនញេទឃ្ល ំងមនទីរ) 
េឈម ះនយក ្ឋ ន្របគល់ៈ............................................ 
ករយិល័យ ឬអងគភពៈ................................................ 
េលខៈ........................................ 

ឯក រ្របគល់-ទទួលមនដូចខងេ្រកមៈ 
ល.រ េលខសំណំុលិខិត ចំណងេជើង កលបរេិចឆទឯក រ ចំនួនភគ ចំនួនសន្លឹក រយៈេពលែថរក  េផ ងៗ 

        
 
 
 
 
 

 សរបុចំនួនសំណំុលិខិតៈ................................................................ 
 ចំនួនសំណំុលិខិតែថរក ជនិចចកលៈ........................................... 
 ចំនួនសំណំុលិខិតែថរក យូរអែង្វងៈ.............................................. 
      ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ............... ែខ.................ឆន ំ........... 
 ហតថេលខអនកទទួល      ហតថេលខអនក្របគល់ 
  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១២  



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ថ ប័នៈ............................... 

េលខៈ................................. 
កំណត់េហតុ្របគល់-ទទួល 

(ពីឃ្ល ំងមនទីរ ឬ្រសុក េទឃ្ល ំង ជធនី េខត្ត) 
មតិកសំណំុលិខិត 

្របគល់តមកល់ឆន ំ............................................... 
ល.រ េលខសំណំុលិខិត ចំនួនសំណំុលិខិត ចំណងេជើង ៃថងែខឆន ំចប់េផ្តើមនិងបញច ប់ េផ ងៗ

   
 
 

 

សរបុបញជ ីមតិកេនះមនចំនួន.............សំណំុរួមមន................ភគ ។ កនុងេនះមន........... សំណំុ 
............ភគមនរយៈេពលែថរក ជនិចចកល..............សំណំុ.........ភគមនរយៈេពលែថ រក យូរអែង្វង។ 

 
កលបរេិចឆទ        កលបរេិចឆទ 

      ហតថេលខនិងេឈម ះ                     ហតថេលខនិងេឈម ះ 
            អនក្របគល់         អនកទទួល 

 

េនេពលែដល្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ ឬអងគភព្របគល់ឯក រជេលើកដំបូងដល់បណ្ណ រ ្ឋ ន គឺ្រតូវ
្របគល់អមជមួយ ងសងខប្របវត្តិអងគភពកេកើតហ្វុង និង្របវត្តិហ្វុងេនេពល្របគល់ េហើយករ្របគល់
ជបន្តបនទ ប់េ្រកយមកេទៀត គឺ្រគន់ែតអមេ យលិខិត ស្តីអំពីករផ្ល ស់ប្តូររបស់ ថ ប័ន េនះែតបុ៉េ ្ណ ះ 
(េបើមន)។ 

ល់េពល្របមូលទទួលឯក ររបស់្រកសួង ថ ប័ន មនទីរ ឬអងគភព គឺបណ្ណ រ ្ឋ ន ្រតូវេសនើសំុ
មតិកសំណំុលិខិត ២ចបប់ ១ចបប់េ្របើស្រមប់េធ្វើជឧបករណ៏្រ វ្រជវ និង១ចបប់េទៀត េ្របើស្រមប់េធ្វើ
ជឧបករណ៏សថិតិ ។ េ្រកពីេនះ ល់េពល្របមូលឯក រ្រតូវេធ្វើកំណត់េហតុ ្របគល់ ទទួលេដើមបីទុកជ
ភស្តុ ងេទៃថងេ្រកយ “េមើលគំរភូជ ប់ជមួយ”។ 

ចំេពះករ្របមូលឯក រែដលេន ត់ យ្រគប់ទីកែន្លង េដើមបីបំេពញបែនថមេ យហ្វុងែដល េនខ្វះ 
គឹបណ្ណ រ ្ឋ នចំបច់្រតូវមនែផនករេ យែឡក េហើយដំេណើ រករជជំ នៗជដំបូង្រតូវេធ្វើសថិតិ
ឯក រ ែដលេនខ្វះែដលចំបច់្រតូវែតបំេពញបែនថម និងេធ្វើសថិតិឯក រែដល ច្របែម្របមូលបនេហើយ
បនទ ប់មក្រតូវចត់បណ្ណ រនុរក ចុះ មអងគភព េដើមបីដំេណើ រករ្រ វ្រជវ ។ េនេពលេឃើញមនឯក រ
មិនទន់្របគល់បណ្ណ រនុរក ្រតូវែណនំឲយអងគភព ឬបុគគលែដលមនឯក រ េនះេធ្វើែបបបទ្របគល់

មេសចក្តីកំណត់របស់រដ្ឋ៕ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១៣  



េមេរៀនៈ ករងរែកស្រមួល និងេរៀបចំសណំុំលខិិត 
I. សញញ ណ 

 ែកស្រមួលករេរៀបចំសំណំុលិខិត គឺអនុវត្តនូវវធិនករមុខជំនញបេចចកេទស េដើមបីែកលំអ េរៀបចំ
ឯក រកនុងសំណំុលិខិតមួយសំណំុ សំណំុលិខិតមួយ្រកុម ឬកនុងករយិល័យតមកល់ឯក រ មួយេធើ្វយ៉ង

ឲយសំណំុលិខិតមនស ្ត ប់ធន ប់ និង្រតឹម្រតូវ មលកខណៈបេចចកេទសងយ ្រសួលដល់ករ្រគប់្រគង
ែថរក ករពរ និងេ្របើ្របស់។ 
 ករែកស្រមួលេរៀបចំសំណំុលិខិត ជដំ ក់កល្រតូវពិនិតយេមើលគុណភព សំណំុលិខិត ែដលបន
្របមូលមកតមកល់ទុក េតើបនចង្រកង្រតឹម្រតូវ មែបបែផនបេចចកេទស ៃនករងរចង្រកង ឬេទ។ 

II. ករចបំច់្រតូវេរៀបចែំកស្រមួលឯក រតមកល ់

 - ករងរតមកល់ឯក ររកីចេ្រមើនដល់ក្រមិតខពស់បន ្រស័យេលើករងរ “លិខិតេចញ-ចូល” និង
ករងរតមកល់ឯក រេ យ្រតូវគួបផ ំសកមមភព្រពមៗគន  គឺសំណំុលិខិតែដលបន្របមូលមក និង្រតូវបន
េរៀបចំេទ មស ្ត ប់ធន ប់េ យធនបននូវគុណភពទំង្រសុង ។ េពលេរៀបចំ្រតូវមន ែតវធិនករខ្លះៗ
េដើមបី្រតួតពិនិតយ និងេរៀបចំសំណំុលិខិតទុក ក់ មសំណូមពររបស់ករងរតមកល់ឯក រ។ 
 - កនុងសភពជក់ែស្តង ពិេសសេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ឯក រែដល្របមូលមកេឃើញថ 
ពំុទន់ មកលកំណត់ េហើយករងរ្រគប់្រគងលិខិត ន មក៏េនខ្វះស ្ត ប់ធន ប់ និងគម នរេបៀបេរៀបរយ 
េនេឡើយ។ 

 លទធផល³ កនុងករងរ្របចំៃថងគម នបញជ ីសំណំុលិខិត ឬមនែដរបុ៉ែន្តមិន្រតឹម្រតូវ មសំណូមពរ។ 
េនេពល្របគល់ឯក រតមកល់ចូលកនុងឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រ គឺ្របគល់ឯក រកនុង ថ នភព 
្រចបូក្រចបល់េនេឡើយ ។ ្រស័យេហតុេនះ្របសិនេបើមិនែកស្រមួលេរៀបចំេទ េឃើញថពំុ ចេ ះ្រ យ
បននូវ ថ នភពឯក រ្រចបូក្រចបល់ េហើយមិន ចចត់ទុកជសំណំុលិខិតបនេឡើយ េ្រពះឯក រ
ែដលទទួលមកសថិតកនុង ថ នភពេវចខចប់្រចបូក្រចបល់ដែដល េហើយមិន ចរកេឃើញ ឯក រស្រមប់
បេ្រមើឲយករេ្របើ្របស់ទន់ចិត្ត មួយបនេឡើយ។ 
 - ែកស្រមួលេរៀបចំឯក របនល្អ គឺមនឥទធិពលជំរញុដល់មុខជំនញបេចចកេទសេផ ងៗេទៀត 
កនុងករងរតមកល់ឯក រ ដូចជករងរេធ្វើសថិតិ និងករេ្របើ្របស់ឯក រ។ 
 - េរៀបចំឯក រមនស ្ត ប់ធន ប់េរៀបរយ េទើប ច្រតូតពិនិតយបននូវករងរ្របមូលផ្តុំឯក រ 
“្របគល់ឯក រតមកល់”  េតើឯក រ្របមូលមក្រគប់ និង្រតឹម្រតូវ មខ្លឹម រែដរ ឬេទ។ 
 គួបផ ំនឹងករេរៀបចំ្រតូវេ្រជើសេរ ើសឯក រ េតើឯក រ គួរទុក េហើយឯក រ ្រតូវេចល 
េធ្វើយ៉ងដូេចនះេទើបែកស្រមួលបនល្អ និងរក បននូវឯក រែដលមនតៃម្ល ទនទឹមនឹងេនះែដរក៏្រតូវរក 

ឲយេឃើញនូវឯក រ ែដលេនខ្វះ េទើប ចបងកលលកខណ³ងយ្រសួលដល់ករងរកំណត់ យតៃម្ល
ឯក រតមកល់ទុកបន។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១៤  



 ែកស្រមួលេរៀបចំឯក របនល្អ គឺមនហ្វុងមួយ ែដលមនកេន មឯក រមួយចបស់ ស់ មន
រេបៀបេរៀបរយ េហើយងយ្រសួលដល់ករេធ្វើសថិតិ្រតួតពិនិតយករពរ និងរកឯក របេ្រមើ មសំណូមពរ
េ្របើ្របស់បនទន់េពលេវ ។ 

III. ខ្លឹម រៃនករងរែកស្រមួល 
 ១-្រតួតពិនិតយេឡើងវញិនូវសំណំុលិខិត និងចត់ ំងេរៀបចំសំណំុលិខិតទំងេនះឲយេទ ម 

លំ ប់លំេ យ េដើមបីងយ្រសួលដល់ករ្រគប់្រគងករពរ និងែស្វងរកដូចជ³ សរេសរចំណងេជើង 

ចុះកលបរេិចឆទឯក រ ចុះេលខសញញ សមគល់េលើសំណំុលិខិត េរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនជែខ រយ³ 
និងេធ្វើឧបករណ៏ស្រមប់្រ វ្រជវជេដើម ។ េបើអនុវត្តកិចចករេនះបនល្អេនះគឺបងករលកខណ³ ងយ្រសួល
កនុងកិចចករែកស្រមួលនិងករេរៀបចំ េនេពលឯក រ្រតូវបនបញជូ នចូលឃ្ល ំង តមកល់។  
 ២-ចំេពះករណីចង្រកងសំណំុលិខិតមិនទន់បនល្អ េនះឯក រ្របមូលមក គឺសថិតកនុង ថ ន ភព
ខុសែប្លកពីគន  សំណំុឯក រមូយចំនួនបនេរៀបចំេធ្វើបញជ ី្រតឹម្រតូវ ឯក រមួយចំនួនេទៀតេទើប ែតបនេរៀប
ចំចង្រកងសំណំុលិខិត បុ៉ែន្តមិនទន់េឆ្លើយតបេទ មសំណូមពរ េហើយឯក រមួយ ចំនួនេទៀតសថិតកនុង

ថ នភព្រចបូក្រចបល់េនេឡើយ។ 
 េបើមនបញ្ហ ែដលេកើតមនេឡើងដូេចនះ គឺ្រតូវអនុវត្តនូវខ្លឹម រៃនករងរែកស្រមួលដូចតេទៈ 
 - េរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនរេបៀបេរៀបរយ និងែបងែចកេទ ម្រកុម ្របេភទឬចំ ត់នីមួយៗ 

 - េ្រជើសេរ ើស្រកុម ឬ្របេភទឯក រ មួយ មកេរៀបចំឲយមនសុ្រកឹតភព ³ 
- ចំេពះបញជ ីែដលមនមកេហើយ ្រតូវរក ទុកស្រមប់្រតួតពិនិតយេមើល េដើមបីកំណត់តៃម្លៃនរេបៀប
ចង្រកងសំណំុលិខិត។ 
- ចំេពះឯក រ ែដល្រចបល់្រតូវែបងែចក ម្របេភទ ឬខ្លឹម រេដើមបីចង្រកងឲយេទជ សំណំុ
លិខិត េរៀបចំឯក រកនុងសំណំុលិខិត ចុះេលខសន្លឹក េធ្វើមតិកលិខិត សរេសរ ងបញជ ប់េនកនុង
សំណំុលិខិត សរេសរ្រកបសំណំុលិខិត (ចុះេលខ និងសញញ សមកល់សំណំុលិខិត េឈម ះ ថ ប័ន 

្រកសួង មនទីរ ចំណងេជើងសំណំុលិខិតៃថងែខឆន ំចប់េផ្តើម និងៃថងែខឆន ំបញច ប់រយ³ េពល្រគប់្រគង
ែថរក សំណំុលិខិត)។ 
- េរៀបចំសំណំុលិខិតចូលេទកនុង្របអប់ ក់ មេលខេរៀង េហើយេរៀបចំ្របអប់េនះ ក់េឡើងេលើេធនើទូ 
(េរៀបពីេលើចុះេ្រកម ពីេឆ្វងេទ ្ត ំ)។ 
- េធ្វើ ងមតិកសំណំុលិខិត េដើមបីេធ្វើជឧបករណ៏សថិតិ ស្រមប់រកឯក របេ្រមើឲករ្រ វ្រជវ។ 
កនុងករងរែកស្រមួលេរៀបចំមនគួបផ ំនឹងករងរកំណត់តៃម្លឯក រ គួបផ ំនឹងករេ្រជើសេរ ើស

ឯក រ ែដលមនតៃម្លេដើមបីរក ទុក និងបញជ ក់រយ³កលបរេិចឆទ្រគប់្រគងនូវឯក រទំងេនះ 
េហើយបដិេសធចំេពះឯក រ ែដលគម នតៃម្ល។ 

VI. ករេរៀបចំ 

- ករេរៀបចំសំណំុលិខិតឯក រ្រតូវែតេធ្វើឲយបន េហើយជ ថ ពរេនេ្រកមេពលែកស្រមួល 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១៥  



- ្របសិនេបើឯក របនដំេណើ រករែកស្រមួល មខ្លឹម រដូចខងេលើេនះ េទើបេ ថេរៀបចំ 
េ យសុ្រកឹតភព។ 
- ្របសិនេបើមនមូលេហតុេ យ្របករ មួយដូចជ “េពលេវ កំ ំងអនុវត្តមនមិន្រគប់្រគន់ 
ថវកិមិនអនុញញ តេ យ” មិន ចេធ្វើបន ម្រគប់ខ្លឹម រដូចខងេលើេនះេទ្រតូវអនុវត្តករែក
ស្រមួលជជំ នៗ ។ ជំ ន “ដំបូង”  ្រតូវសេងកតេមើល្រតួសៗ និងេរៀបចំ មេកះ កញច ប់ ដំុ 
ឬ ំងនីមួយៗ រចួេធ្វើចំ ត់្របេភទ និងេធ្វើ ងបពជីសំណំុលិខិតឲយេហើយ។ 

V-.លកខករណ៍ៃនករងរែកស្រមួល 
 លកខករណ៏ៃនករែកស្រមួល គឺេធ្វើយ៉ង កំុឲយ្រចបូក្រចបល់ហ្វុងបនន័យថ ្រតូវេធ្វើករែកស្រមួល 
និងេរៀបចំឯក រឲយេទ មហ្វុងនីមួយៗ ។ ឯក ររបស់ហ្វុងមួយ្រតូវបនែកស្រមួលមួយេលើក្រពមគន  
ឬ ចែកស្រមួលឯក រ មែផនកៃនហ្វុងនីមួយៗ ឬឯក ររបស់អងគភពចត់ ំងមួយចំនួន ឬមួយឆន ំ 
ឬក៏េ្រចើនឆន ំ ។ មនន័យថ សំណំុលិខិតរបស់ហ្វុង ្រតូវែកស្រមួលេរៀបចំឯក រ េទ មរចនសមព័នធ
ករងរៃនហ្វុងេនះ។ 

VI. ចត់ ងំករងរែកស្រមួល េរៀបចំឯក រ កនងុហ្វុងតមកលមួ់យ 

 អនុវត្តករែកស្រមួលឯក រកនុងហ្វុងតមកល់មួយ ្រតូវែចកជពីរដំ ក់កល ³ 
 ១-ដំ ក់កលេ្រត ម 

 ក. ក្ត ប់ ថ នភពទូេទ ³ 
 ថ នភពឯក រែដលមន ឬនឹងមនេនេពលេ្រកយមូល ្ឋ នសមភ រ³ ម្រន្តី និង សមតថភព 
បេចចកេទស េដើមបីេធ្វើ ងែផនករែកស្រមួល។ 
 ខ្លឹម រែផនកររមួមន េគលបំណង និងសំណូមពរកនុងករែកស្រមួលម្តៗ (សំេ េគលបំណងអ្វី?  
ឯក រេ្រកយេពលែក្រមួលេហើយ េតើទទួលបនលទធផលដល់ក្រមិត ? ) 

 ខ. ចត់ ងំ និងេធ្វើកមមវធីិអនុវត្ត ³ 
- ពិនិតយសមសភពឯក រ ែដលេ្រត មនឹងែកស្រមួល 

- រយ³េពលអនុវត្ត ្រតូវែបងែចកមនុស អនុវត្តករងរនីមួយៗេ យបនចបស់ ស់ និង អនុវត្ត ម
ជំ នៗជក់ែស្តង។ 

 ២-្រ វ្រជវ្របវត្តិអងគភពកេកើតហ្វងុ និងែផនហ្វងុ ³ 
ហ្វុងតមកល់គឺជកេន មឯក រមួយ ែដលឆ្លុះបញច ំងពីដំ ក់កលកេកើតឯក រ និងសកមមភព

របស់អងគភពកេកើតហ្វុង ។ អងគភពកេកើតហ្វុង គឺជ ថ ប័ន ឬអងគភពឯក ជយែដលមនឯក រ ។ ករ

្រ វ្រជវ្របវត្តិអងគភពកេកើតហ្វុង និង្របវត្តិហ្វុងសំេ  ³ 
 - កំណត់សមសភពឯក ររបស់ហ្វុង េដើមបីអនុវត្តករែបងែចកឯក រកនុងហ្វុងឲយបន្រតឹម្រតូវ 

 -មនមូល ្ឋ នេដើមបីក ងែបបែផនឲយេទជែខ រយ³ មនលកខណ³សម្រសបមួយ មសភព
ជក់ែស្តង 

-មនមូល ្ឋ នជក់ែស្តង េដើមបីេ្រជើសេរ ើស និងកំណត់តៃម្លឯក រ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១៦  



 ក. រេបៀប្រ វ្រជវ្របវត្តិអងគភពកេកើតហ្វុង ³ 
- ដំ ក់កលកេកើត និងតួនទី ភរកិចចរបស់អងគភពកេកើតហ្វុង 
- រចនសមព័នធ និងករផ្ល ស់ប្តូរ អងគករចត់ ំងដឹកនំ 
- ករផ្ល ស់ប្តូរ តួនទីភរកិចចរបស់អងគករចត់ ំងនីមួយៗ 
- លកខខណ្ឌ  និងមូលេហតុនំដល់ករផ្ល ស់ប្តូរអងគករចត់ ំងដឹកនំ 

 ខ. ្របភពឯក រ េដើមបី្រ វ្រជវ្របវត្តិអងគភពកេកើតហ្វុង ³ 
- ្រ វ្រជវេលើលិខិតបទ ្ឋ នរមួមន ចបប់ ្រកឹតយ លកខន្តិក³ េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត អនុ្រកឹតយ ចរ 

េសចក្តីសេ្រមច បទបញជ ែដលមនេនកនុង ជកិចច ។ល។ ស្តីពីករចត់ ំង  សកមមភពរបស់ ថ ប័នជតិ 
ករែបងែចកអងគភពរដ្ឋបល មដំ ក់កលនីមួយៗ 

- ្រ វ្រជវេលើលិខិតឯក រ បញ្ហ ចត់ ំងែកទ្រមង់ តួនទីភរកិចច កំណត់េហតុ កមមវធីិែផនករ 
និងរបយករណ៏បូកសរបុករងរ 

- ្រ វ្រជវ មបតិម្រន្តីដឹកនំ និងម្រន្តីែដលបនេធ្វើសកមមភពយូរឆន ំកនុង្រកសួង ថ ប័នេនះេដើមបី
ក្ត ប់បែនថមនូវសភពករណ៏ជក់ែស្តង ឬបទពិេ ធន៍េធ្វើសកមមភពរបស់ ថ ប័ន 

- កំណត់េហតុ្របគល់ឯក រ និងបញជ ីបេញចញបញចូ លឯក រ 
- បញជ ីសថិតិឯក រ 
- កំណត់េហតុទំង យ និងឯក រមុខជំនញបេចចកេទសេផ ងៗ ែដលពក់ព័នធដល់ករេរៀបចំ

ឯក រពីមុន និងេពលដុតបំផ្ល ញឯក រេចល (្របសិនេបើមន)។ 
្របវត្តិអងគភពកេកើតហ្វុង និង្របវត្តិហ្វុង្រតូវបន្រ វ្រជវយ៉ងហមត់ចត់ មរយៈៃន្របភពឯក រ 

ទំង យដូចបនជ្រមបមកខងេលើ ។ កនុងករណីែដលមនមនុស េ្រចើនចូលរមួករងរែកស្រមួល 
ករេរៀបចំឯក រ្រតូវេរៀបចំនិពនធេធ្វើជឯក រ េដើមបីឲយអនកែដលចូលរមួបនសិក េរៀនសូ្រត។ 

មរយះករ្រ វ្រជវយ៉ងហមត់ចត់ពីដំ ក់កលកេកើតតួនទីភរកិចច រចនសមព័នធចត់ ំងសិទ្វិ
អំ ចគឺជអងគភពមួយកេកើតហ្វុង ។ េតើឯក រ ថ ប័នេនះមនករអនុញញ តឲយ ថ បនហ្វុងតមកល់
ឯក រមួយបនឬេទ ? ឬមួយ ថ ប័នេនះ្រគន់ែតជអងគភពចត់ ំងមួយ ចំណុះ ថ ប័នឯក ជយមួយធំែត
បុ៉េ ្ណ ះ ? េហើយឯក ររបស់ ្រគន់ែតជែផនកមួយ េដើមបីគួបផ ំជមួយឯក ររបស់អងគភពេផ ងែដល
េទើបែតកេកើតនូវហ្វុងតមកល់ឯក រមួយបុ៉េ ្ណ ះ។ 

គ. រេបៀប្រ វ្រជវ្របវត្តិហ្វងុ ្រតូវពិនិតយ ³	
 កលបរេិចឆទឯក រកនុងករយិល័យតមកល់ឯក រ “ ចប់េផ្តើមមនឯក រពីកល  ? និងេពល 

បញច ប់ ? ” 
- ចំនួនឯក ររបស់អងគភពនីមួយៗែដល្របមូលបនេនេពល ? េ្រប បេធៀបអងគភពែដល 

កេកើតហ្វុង េតើសមសភពឯក រទំងេនះ្រគប់្រគន់ឬេទ? េបើេនសល់ េតើសល់ែផនក ខ្លះ ? 
- សភពឯក រែដល្របមូលបនមកេពលមុននឹងែកស្រមួល េតើមនអ្វីែប្លក?  ពិេសសសភពលិខិត
េចញ-ចូល ែដលតមកល់ទុក េតើមនឥទធិពលអ្វីខ្លះដល់ឯក រ ? ។ 

ឃ. ដំេណើ រករវវិត្តន៍្រ វ្រជវពីករកេកើត ³	

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១៧  



 រចនសមព័នធចត់ ំង តួនទី ភរកិចច សិទធិអំ ច និងករែកទ្រមង់ៃនអងគភពរបស់ ថ ប័ន មួយ 
េដើមបីសំេ កំណត់អងគភពកេកើតហ្វុង និងកំណត់សម ំភពឯក រៃនហ្វុងតមកល់របស់ ថ ប័នេនះ គឺ
្រតូវចុះពិនិតយេមើលេ យផទ ល់នូវសមសភពឯក រែដលមនពិត្របកដ េតើដូចបន្រ វ្រជវេហើយែដរ 
ឬេទ? េបើមិន្រតូវ មសមសភពេទ គឺ្រតូវេរៀបចំផទ ល់ភ្ល ម ដូចជបំេពញបែនថម ឯក រ ឬក៏បដិេសធ 
ឯក រែផនក មួយេចល េនះេ ថករងរែបងែចកហ្វុង។ 
 កនុងដំ ក់កលេ្រត ម្រតូវមនករេ ះ្រ យឲយបនល្អនូវខ្លឹម រេនះ េទើបបងកលកខខណ្ឌ  ែក
ស្រមួលបនទទួលលទធផល េហើយ្រតូវ មលកខករណ៏េនះេ ថ ែកស្រមួល មហ្វុង។ លកខណៈជក់
ែស្តងមួយចំនួន េដើមបីកំណត់ ថ ប័នមួយជអងគភពកេកើតហ្វុងឯក ជយបនគឺ្រតូវមនៈ  
 - លិខិតជផ្លូវកររបស់រដ្ឋស្តីពីករបេងកើត ថ ប័នេ យមនកំណត់តួនទី ភរកិចច សិទធិអំ ច និង
រចនសម័ពនធចត់ ំង្រពមជមួយករែកទ្រមង់ ថ ប័នេនះផង 
 - មនថវកិឯក ជយ មនសិទធិេ្រគងថវកិរេធ្វើមច ស់គណេនយយេនធនគរ និងមន្រគប់សមតថកិចច 
ទំនក់ទំនង និង ថ ប័នហិរញញវតថុ អំពីបញ្ហ ថវកិ ករចំ យរបស់ខ្លួន 
 - មនម្រន្តីឯកេទសេធ្វើករងរចត់ ំង និង្រគប់្រគងម្រន្តី 
 - មនសិទធិេ្របើ្របស់្រ េ យែឡក មផ្លូវចបប់ េដើមបីទំនក់ទំនង និងេ ះ្រ យករងរជមួយ
អងគភពេផ ងៗ 
 - ជក់ែស្តងកនុងករណីជេ្រចើន មន ថ ប័នខ្លះមិនមន្រគប់លកខខណ្ឌ ទំង៤ខងេលើ បុ៉ែន្តលកខណៈ
េធ្វើសកមមភពេនែតរក ថ ប័នមួយឯក ជយដែដល ពិេសសប ្ត ញ ថ ប័នេទើបនឹង កេកើត្របព័នធចត់ ំង
ដឹកនំរដ្ឋ។ 
 - កនុងរយៈកលដំបូងចំណុចសំខន់មួយ េនេពលកំណត់អងគភពកេកើតហ្វុងឯក ជយគឺ្រតួវ គិតពី
ៃថងែខឆន ំ ចប់េផ្តើម រហូតដល់ៃថងែខឆន ំ បញច ប់ហ្វុងតមកល់ឯក រ។ 
 - េនេពលផ្ល ស់េឈម ះ ថ ប័ន ឬផ្ល ស់េឈម ះែផនក ឬផ្ល ស់ប្តូរ្របធន ថ ប័ន ឬផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លង 
ឬរចនស័ពនធចត់ ំង បុ៉ែន្តមិនផ្ល ស់ប្តូរតួនទីភរកិចចកនុងដំ ក់កលដំបូងេទ ដូេចនះគឺេនែតជអងគភពមួយ
កេកើតហ្វុង េហើយមនហ្វុងតមកល់ឯក រមួយឯកភព។ 

- េនេពលព្រងីក ឬប្រងួមករ្រគប់្រគងសកមមភព ្របសិនេបើមិនមនករផ្ល ស់ប្តូរតួនទី ភរកិចច 
និងមុខងររបស់ ថ ប័នេនះកនុងវស័ិយមួយ ឬមូល ្ឋ នមួយេនះេទ គឺេនែតជអងគភពមួយកេកើតហ្វុង 
េហើយមនហ្វុងតមកល់ឯក រឯកភពមួយដែដល។ 
 - ្របសិនេបើ ថ ប័នធំទូ យឈនដល់ករបេងកើតអងគភពថមីមួយ គឺអងគភពថមីេនះនឹងក្ល យជហ្វុងថមី 
េហើយកេកើតហ្វុងបនជហ្វុងតមកល់ឯក រថមីមួយ។ 
 - េនេពលមន ថ ប័នមួយ ឬ ថ ប័នមួយចំនួន ផ្ត ច់េចញ ឬបញចូ លគន  ជ ថ ប័នមួយថមី គឺ្រតូវ 
ែតមនអងគភពមួយកេកើតហ្វុងឯក ជយ េ យមនហ្វុងតមកល់មួយេ យែឡក។ 
 - េបើសិន្រគន់ែតផ្ត ច់េចញ ឬប្រងួមបញចូ លេទជអងគភពមួយ ឬអងគភពចត់ ំងតូចៗមួយចំនួន
គឺមិនចំបច់បេងកើតហ្វុងតមកល់ថមីេទ។ 

៣-េ្រត មឯក រទំង យ េដើមបីែណនំមុខជំនញបេចចកេទសកនុងករែកស្រមួល 
 ឯក រែណនំមុខជំនញបេចចកេទស ែដល្រតូវេ្រត មលកខណៈបេ្រមើឲយករែកស្រមួល 
  ែផនករេរៀបចំសំណំុេរឿង មចំ ត់្របេភទ ឬចំ ត់ែផនកឯក រ 
 - ងែណនំែបងែចកឯក រ (ចំ ត់្របេភទឯក រ) កនុងករែកស្រមួល 
 - ងែណនំករចង្រកងសំណំុលិខិត 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១៨  



 - ងែណនំកំណត់តៃម្លឯក រ កនុងករបែកស្រមួល 
  ែផនករេរៀបចំសំណំុេរឿងឲយេទ មែខ ររយៈ 
 - ែផនករេរៀបចំសំណំុេរឿងឲយេទ មែខ ររយៈ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេទ មរចនសមព័នធចត់ ំង
របស់ ថ ប័នែដលមនឯក រ មែផនកេធ្វើសកមមភព ឬ មបញ្ហ  និង មេពលេវ  មរចនសមព័នធ
ចត់ ងំរបស់ ថ ប័ន េយើង ចក ងបនែផនករពីរ ែដលមនេឈម ះេ ថ(រចនសមព័នធចត់ ំង
រយៈេពល ឬរយៈេពល និងរចនសមព័នធចត់ ំង) 
 - មែផនកវស័ិយេធ្វើសកមមភព េយើង ចចត់ជពីរែផនករែដរ 
 - វស័ិយ ែផនក េធ្វើសកមមភពរយៈេពល ឬរយៈេពលវស័ិយេធ្វើសកមមភព  
 - មបញ្ហ េយើង ចចត់ជពីរែផនករែដរៈ បញ្ហ  និងរយៈេពល ឬ រយៈេពល-បញ្ហ  
  ែផនករចត់ ំងជែខ រយៈមួយចំនួន េ្រចើនែតអនុវត្ត មៈ ែផនករ-រចនសមព័នធចត់ ំង និង
រយៈេពល  

- មែផនករេនះ ឯក រទំងអស់របស់ហ្វុងមួយ្រតូវបនែបងែចក និងេរៀបចំជែខ ររយៈ ម
អងគភពចត់ ំងនីមួយៗរបស់ ថ ប័នែដលមនឯក រ គឺ អងគផពែដលកេកើតហ្វុង ។ ឯក រ 
ចំណុះតួនទីភរកិចចរបស់អងគភពចត់ ំង ជអនកេ ះ្រ យ គឺទុកេនមួយដំុរបស់អងគភព 
ចត់ ំងេនះ ។ កនុងរង្វង់្រកុមឯក ររបស់អងគភពចត់ ំងនីមួយៗឯក រ្រតូវបនេរៀបចំ មឆន ំ 
េហើយកនុងមួយឆន ំៗឯក រ្រតូវែបងែចកជពីរ្របេភទ និងេរៀបចំចង្រកងជសំណំុលិខិតឲយមន 
ស ្ត ប់ធន ប់េរៀបរយ មបញ្ហ តូចៗ។ 

 - ដូចេនះែផនករ រចនសមព័នធចត់ ំង-រយៈេពល ឆ្លុះបញច ំងយ៉ងចបស់នូវរចនសមព័នធចត់ ំង
របស់អងគភពែដលកេកើតហ្វុង ។ ្របេភទែផនករេនះេ្រចើនអនុវត្តស្រមប់អងគភេពែដលកេកើតជហ្វុងមន
រចនសមព័នធចត់ ំងេសថរភព តួនទីភរកិចចចបស់ ស់្រតឹម្រតូវ។ 
 ឧទហរណ៍ៈ ហ្វុង្រកសួងកសិកមមបនចត់ ំងជែខ រយៈ មែបបែផនេនះ 
 ក-េលខធិករ ្ឋ ន 
  ១-ឆន ំ១៩៨០ 
   ១.............. 
   ២.............. 
  ២-ឆន ំ ១៩៨១ 
   ១............... 
   ២.............. 
 ខ-នយក ្ឋ នបុគគលិកចត់ ំង 
  -ឆន ំ ១៩៨០ 
  -ឆន ំ ១៩៨១។ល។ 
 ក-ខៈ ជរចនសមព័នធេនកនុងហ្វុងមួយ ជឯក រ្របចំឆន ំនីមួយៗកនុងហ្វុងមួយ។ 
  ែផនករ រយៈេពល-រចនសមព័នចត់ ំង (មិនសូវេ្របើ្របស់) 
 - មែផនករេនះឯក ររបស់ហ្វុងមួយ្រតូវបនេរៀបចំ ម្របេភទមួយ ឬេរៀបចំ មដំ ក់កល
នីមួយៗ ១ឆន ំ ឬយូរឆន ំ ។ កនុងដំ ក់កលនីមួយៗ េនះឯក រ្រតូវបនេរៀបចំកំណត់េឈម ះេ របស់   
អងគភពចត់ ំងេនះ ។ មនដំ ក់កលខ្លះមនអងគភពចត់ ំង បុ៉ែន្តដំ ក់កលខ្លះក៏គម នែដរគឺ

្រស័យ មករជក់ែស្តងៃនរចនសមព័នធចត់ ំងរបស់ដំ ក់កលនីមួយៗ ែដលបនេ្រគងជ្រកុម។  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤១៩  



- ដូចេចនះែផនករេនះគួរអនុវត្តចំេពះអងគភព  ែដលកេកើតជហ្វុងមនរចនសមព័នធចត់ ំង
ផ្ល ស់ប្តូរជ្រប្រកតី មិនេសថរភព ្រកហ្វិកែផនករេនះអនុវត្តស្រមប់្រកសួងដូចតេទៈ 

ក. ឆន ំ ១៩៦៣ 
  េលខធិករ ្ឋ នៈ 
  ១.បញ្ហ ទី១ សំណំុលិខិតជក់ែស្តង 
  ២.បញ្ហ ទី២ 
  ៣.បញ្ហ ទី៣។ល។ 
  នយក ្ឋ ន ក 
  ១.បញ្ហ ទី១ 
  ២.បញ្ហ ទី៣។ល។  
  នយក ្ឋ ន ខ 
  ១........................... 
  ២........................... 
  ៣...........................។ល។ 

ខ.ឆន ំ ១៩៦៤ 
  េលខធិករ ្ឋ ន 
  ១ 
  ២ 
  ៣ 
  នយក ្ឋ ន ក-ខ  
  ១ 
  ២ 
  ៣។ល។ 

- ែផនករសកមមភព-រយៈេពល និង រយៈេពល-សកមមភព 
 - ឯក របនចត់ជ្របេភទ និងេរៀបចំ មែផនកេធ្វើសកមមភពនីមួយៗ មបញ្ហ ធំនីមួយៗ ែដល 
អងគភពកេកើតហ្វុងេនះេដើមបីដឹកនំអនុវត្ត ។ កនុងែផនកេធ្វើសកមមភពនីមួយៗេនះ្រតូវចត់ជ្របេភទ និងេរៀប 
ចំឆន ំនីមួយៗ ែដលកនុងមួយឆន ំៗមនផុសេឡើងនូវបញ្ហ ជក់ែស្តង។ 
 - ែផនករខងេលើេនះ េ្រចើនអនុវត្ត ថ ប័នេធើ្វសកមមភព មែផនកេ យមនម្រន្តីមន ក់ ឬម្រន្តីមួយ 
ចំនួនស្រមប់ ម ន គឺគម នអងគភពចត់ ំងៃផទកនុងដូចជករយិល័យ ែផនកដៃទេឡើយ ។  

- ែផនករ បញ្ហ -រយៈេពល បញ  រយៈេពល-បញ្ហ  មិន្រសូវេ្របើ្របស់េដើមបីចត់ ំងជែខ រយៈ ឯក រ
របស់ ថ ប័នអងគភពសមូហភពេឡើយ គឺ្រគន់ែតអនុវត្តចំេពះែតហ្វុងតមកល់ឯក រឯកជន ឬឯក រ
ស្រមប់្រ វ្រជវែតបុ៉េ ្ណ ះ ។  

 េ្រត ម ងែណនំែបងែចកឯក រ េរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនសុ្រកឹតភពគឺ្រតូវែបងែចក
ឯក រ និងេរៀបចំសំណំុលិខិតឲយេន មខ្លឹម រ កនុងេពលេរៀបចំែកស្រមូលនូវហ្វុងតមកល់មួយ ។ េដើមបី
ធនគុណភពែបងែចក និងចប់េផើ្តមអនុវត្តកិចចករ មលំ ប់ លំេ យ ក៏ដូចជករឯកភពអំពីររេបៀបេធើ្វ 
គឺ្រតូវេ្រត ម ងែណនំ ជ២ែផនកៈ 

- ែផនកែណនំករែបងែចកឯក រ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២០  



- ែផនកែណនំករេរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនសុ្រកឹតភព 
១- ែផនកែណនំករែបងែចកឯក រៈ 

 

្រតូវបក្រ យជក់ែស្តងនូវករែបងែចងឯក រជរចនសមព័នធែដលបនេ្រត មរចួ និងកិចចករ 
ដំេណើ រករ មជំ ននីមួយៗ ។  

ឧទហរណ៍ៈ កនុងចំ ត់ ំងអងគភពមួយឯក រ្រតូវែចកជបុ៉នម ន្រកុមធំៗ? ខ្លឹម រឯក រ 
ចំណុះ្រកុមធំមួយ ? កនុង្រកុមេនះមន្រកុមតូចៗបុ៉នម ន? ្រកុមតូចៗមនខ្លឹម រឯក រស្តីពីបញ្ហ អ្វី? 
។ល។ រេបៀបដំេណើ រករែបងែចកឯក រដល់្រកុមនន មែផនករែបងែចកឯក រមន២៖ ជំ នទី១ 
ែបងែចកឯក រជ្រកុមធំៗ េហើយជំ នទី២ ែបងែចកឯក រកនុង្រកុមធំជ្រកុមតូចៗ ។ បនទ ប់មក្រតូវ
ចប់េផើ្តមែបងែចកឯក ររបស់្រកុមធំ មួយេទៀតជបន្តបន្ត ប់េ យអនុវត្ត មជំ នទី១ និងទី២ខង
េលើជបន្តបនទ ប់កនុងេពលែបងែចងឯក រគួរេធើ្វយ៉ង មរយៈបទពិេ ធន៏ និងឯក រជក់ែស្តង
េដើមបីែបងែចកបនឆប់េហើយ ឲយបនហមត់ចត់េទៀតផង។ 

២- ែផនកែណនំរេបៀបេរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនសុ្រកឹតភពៈ 
្រតូវែណនំរេបៀបចង្រកងឯក រឲយេទជសំណំុលិខិតមួយ និងែណនំរេបៀបចំសំណំុលិខិតឲយមន

សុ្រកឹតភពចំេពះឯក រទំង យ ែដល ក់្រចបូក្រចបល់គន មិនទន់េរៀបចំឲយេទជសំណំុលិខិត ។ 
កនុងែផនកែណនំេរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនសុ្រកឹតភព ្រតូវែណនំនូវរេបៀបេរៀបចំលិខិតមួយ េធើ្វយ៉ង ឲយ
សម្រសបនឹងសំណូមពរ ទូេទៃនករងរេរៀបចំសំណំុលិខិតជធរមន និងសម្រសបជមួយនឹងសំណូមពរ
េ យែឡក របស់ករងរតមកល់ឯក រ េហើងនឹង វ ិ លភពរបស់ឯក រែដលកំពុងែកស្រមួល ។  

ឧទហរណ៍ៈ រេបៀប្រពងចំណងេជើងសំណំុលិខិត រេបៀបេរៀបចំឯក រេនកនុងសំណំុលិខិតមួយ 
រេបៀបចុះេលខសន្លឹក រេបៀបេធើ្វ ងមតិកលិខិត រេបៀបេធើ្វ ងបញច ប់ រេបៀបសរេសរេលើ្រកបេ្រក
សំណំុលិខិត ។ល។  

 េ្រត ម ងែណនំកំណត់តៃម្លឯក រៈ 
កនុងេពលែកស្រមួលឯក រេ្រចើនគួបផ ំនឹងករេ្រជើសេរ ើសេដើមបីឯក រែដលមនតៃម្ល េហើយ

បដិេសធេចលនូវឯក រ ែដលគម នតៃម្ល និងលិខិត ែដលមិនែមនជឯក រស្រមប់តមកល់ទុក ឬ
ឯក រមិនចំណុះហ្វុង ។ ឯក រែដល្រតូវរក ទុកគឺ្រតូវកំណត់កលបរេិចឆទ្រគប់្រគង របស់សំណំុលិខិត ។ 
ឯក រែដលបដិេសធេចល្រតូវវនិិចឆ័យ ដុតេចល េ្រកមករសេ្រមចរបស់គណៈកមមករ យតៃម្លឯក រ។  

 ខ្លឹម រៃន ងែណនំ្រតូវេ្រត មលកខណៈអនុវត្តជ២ែផនកៈ 
ែណនំអំពីរឯក រែដលមនតៃម្លគួររក ទុក និងរេបៀបកំណត់កលបរេិចឆទ្រគប់្រគង ចំេពះសំណំុ 

លិខិតែដលមនតៃម្ល ។  
ែណនំអំពីឯក រែដល្រតូវបដិេសធេចល និងវធីិេ្រជើសេរ ើសឯក រ េដើមបីបដិេសធេចលរេបៀប

េរៀបចំ និងវនិិចឆ័យចំេពះឯក រែដល្រតូវបដិេសធ ។  
េដើមបីអនុវត្តបនល្អនូវកិចចករេ្រត មេនះ្រតូវបេងកើតគណៈកមមករកំណត់តៃម្លឯក រមួយ និងពិនិតយ

្រ វ្រជវេមើល ងកំណត់កលបរេិចឆទ្រគប់្រគងឯក រ ។  
៤- េ្រត មឯក រ-កំ ងំ និងថវកិសមភ រៈបេ្រមើដល់ករែកស្រមូលៈ  
 ករេ្រត មឯក រៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២១  



ករេ្រត មឯក រ្រតូវបនអនុវត្តជបេណើ្ត រៗ េនេពលក្ត ប់បនសភពករណ៏រមួ និង្រ វ្រជវ
បននូវ្របវត្តិអងគភពកេកើតហ្វូងែដលេ ថ ្របវត្តិរបស់ហ្វុង ។ បនទ ប់មក្រតូវបន្តករេ្រត មឯក រេន
េពលែដលមូល ្ឋ នចបស់ ស់ េដើមបីែបងែចកហ្វុងឲយ្រតឹម្រតូវសំខន់គឺនូវេពលទទួលឯក រ ស្រមប់
ធននូវេពលចុះេរៀបចំែកស្រមូលផទ ល់ េតើឯក រែដល្របមូលមក្រគប់្រគន់ េហើយឬេន?   

 េ្រត មកំ ងំៈ 
េតើមនមនុស បុ៉នម នចូលរមួ? មនក្រមិត ? ្របសិនេបើមនមនុស េ្រចើន្រតូវែចកជ្រកុម ជពួក

េ យមនអនកទទួលខុស្រតូវ ។ ករងរទំងអស់េនះ្រតូវគណៈកមមករមួយដឹកនំរមួមន ្របធន និង
អនុ្របធនទទួលខុស្រតូវ ។ បរមិណមនុស  និងក្រមិតបេចចកេទស ជមួល ្ឋ នេដើមបីកំណត់េគលេ  
និងសំណូមពររេបៀបេរៀបចំែកស្រមូល ។ រេបៀបចត់ ំងកំ ំង និងសេ្រមចេលើកិចចដំេណើ រករ និង
គុណភពករងរ្របចំៃថង ។  

 េ្រត មសំភរៈ 
- ្រតូវេ្រត មទីកែន្លងេធើ្វករ តុ េកអី និងមេធយបយជញជូ នឯក រេនេពលចំបច់ 
- ្រតូវេ្រត មសមភ រៈេធើ្វករ ស្រមប់ែចកដល់ម្រន្តីតមកល់ឯក រដូចជ្របអប់សឺមីចង្រកង ឬ្រក ស

សំេ េធើ្វសឺមីបេ ្ត ះ សនន គំរមូតិកឯក រ ផ្ល កស្រមប់បិទ្របអប់ បិ៊ច េខន ៃដ ស្រមប់ចុះេលខ 
ទឹកលុប កវបិទ ្រប ប់កិប កំបិត កៃ្រន្ត ។ល។ េ្រកពីេនះេ្រត ម្រក សសរេសរមួយ ចំនួនស្រមប់ យ
កំុពយូទ័រ េដើមបីេធើ្វ ងមតិក និងសថិតិ ។  

 េ្រត មថវកិៈ េធើ្វគេ្រមងសមភ រៈ និងគេ្រមងថវកិស្រមប់ករេរៀបចំករែកស្រមូល  
 ្រពងបទបញជ ៃផទកនុង ស្រមប់អនុវត្តេពលែកស្រមួល ។  
៥-ពិនិតយករេ្រត មលកខណៈេឡើងវញិ 
េលើមូល ្ឋ នែផនករេ្រត ម និងែបងែចកករអនុវត្តន៏ ្រតូវែតមនករ្របជំុ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេមើល

នូវលទធផលេ្រត ម និងពិនិតយសេ្រមចែផនករទំងេនះ ។ ករ្របជំុេនះគួរមនសមសភពតំ ង្របធន
ថ ប័ន ម្រន្តីទទួលបនទុកខងតមកល់ឯក រ និងគណៈកមមករដឹកនំករ េរៀបចំែកស្រមួល  ពិនិតយេលើែផនក

េ្រត មលកខណៈ និងកំ ំង។ 
៦-ដំ ក់កលចុះែកស្រមួលករេរៀបចំឯក រផទ ល់ៈ 

 ក. ្ត ប់ករឧេទទសនមរមួ ឬ នេ យខ្លួនឯងផទ ល់េដើមបីយល់ចបស់ពី ្របវតិ្តអងគភព កេកើតហ្វុង  
្របវតិ្តរបស់ហ្វុង ឯក រែណនំមុខជំនញបេចចកេទស និងបទបញជ ៃផទកនុង ។  
 ខ. ែបងែចកឯក រផទ ល់ មែផនករែដលបនេ្រត មរមួេហើយ េយងែផនករចត់ ំងជែខ រយៈ 
និង ងែណនំែបងែចកឯក រែដលបនេ្រត មរមួេហើយ ្រតូវែបងែចក មលំ ប់ លំេ យ មជំ ន
នីមួយៗដូចតេទៈ 
 ជំ នទី១៖ ដំបូងបង្អស់ែបងែចកឯក រេទ ម្រកុមធំៗ គឺឯក ររបស់ហ្វុងមួយៗ ឬែផនហ្វូង ។ 
ឯក រ្រកុមនីមួយៗ គឺជឯក ររបស់អងគភពចត់ ំងមួយ ឬ១ឆន ំ ឬ១ែផនកេធើ្វសកមមភព ្រស័យេលើ
ែផនករែដលបនកំណត់។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២២  



 ជំ នទី២៖ ែបងែចកឯក ររបស់្រកុមធំៗ ឲយេទ ម្រកុមតូចៗ េទ មលំ ប់លំេ យៃន្រកុម
នីមួយៗ (្របសិនេបើមនកំ ំងតិច) ឬេធើ្វពីរ បី្រកុមម្តងកនុងេពលែតមួយ្រពមៗគន  (្របសិនេបើមនកំ ំង 
េ្រចើន) ។  
 ជំ នទី៣៖ េ្រកយេពល្រកុមធំៗទំងអស់បនែបងែចកជ្រកុមតូចៗេហើយ ្រតូវចប់េផ្តើមែបងែចក
ឯក រ របស់្រកុមតូចៗេនះេទៀត គឺេធើ្វ មលំ ប់លំេ យ ម្រកុមនីមួយៗ ឬពីរ បី្រកុមម្តងកនុងេពលែត
មួយ្រពមគន ក៏បន ។ 
 ដំ ក់កលែបងែចកឯក រ ចឆ្លង មេ្រចើន ឬតិចជំ ន ្រស័យេលើចំនួនបិរមណ ឯក រ
ែដលបន្របមូលមក ។ មន្រកុមខ្លះ្រតូវែចកជេ្រចើនជំ ន េហើយេបើ្រកុមខ្លះមនឯក រតិច គឺករែបង
ែចកជជំ នអនុវត្តន៏មនតិចែដរ ។  
 ្របករមួយចំនួនគួរចប់ រមមណ៏េនេពលែបងែចកឯក រៈ 
 - េសៀវេភលិខិតេចញ មិន ចយកមកេធើ្វសំណំុលិខិតកិចចករេឡើយ  
 - មិន្រតូវមនទស នៈថ ឯក រទំងអស់សុទធ្រចបូក្រចបល់េនះេទ ពិតែមនែតឯក រមួយចំនួន
មិនទន់បនចង្រកងជសំណំុលិខិតេនេឡើយ បុ៉ែន្ត្រតូវេរៀបចំចង្រកងដូចគន  គឺពក់ព័នធែតបញ្ហ មួយ ។ មន
ឯក រខ្លះ យឡំគន  បុ៉ែន្តមិនពក់ព័នធគន េទ េ ថឯក រ្រចបូក្រចបល់ ។ ្រស័យ េហតុេនះ្រតូវ ន
ឯក រែដល្រតូវែបងែចកេហើយម្តងមួយៗ េហើយ្រតូវកំណត់ខ្លឹម រៃនឯក រ េដើមបីេរៀបចំេទ ម្របេភទ
ឯក រទំងេនះ ។  
 េនេពលែបងែចកអនុវត្តន៏ មជំ ន ្រតូវអនុវត្តឲយបនសេ្រមចជ ថ ពរ មជំ ននីមួយៗ 
េហើយជំ នេ្រកយនឹង ចរកេឃើញនូវឯក រៃនជំ នមុន ែដលែបងែចកមិនទន់បន្រតឹម្រតូវ េហើយ
ែដល្រតូវេធើ្វករែកលំអជបនទ ន់ភ្ល ម ។  
 មលំ ប់ៃនករែបងែចក ចរកេឃើញនូវករេ្រត មែផនករបនល្អ ឬមិនទន់បនល្អ ។ េធើ្វ យ៉ង
ដូេចចះេទើបែផនករែដលបនែកលំអ និងមនសុ្រកឹតភពេនេ្រកយេពលែបងែចក ។ 
 មិន្រតូវតឹងែតង ឬបងខំកនុងករេរៀបឯក រេឡើយ ្រតូវអនុវត្តដូចែផនករែដលបនេ្រត មេហើយ ក៏មិន
បនផ្ល ស់ប្តូរែផនករ មែតអំេពើចិត្តែដរ ។  
 គ-េរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនសុ្រកឹតភពៈ 
 េនះជដំ ក់កលបនទ ប់ និងបន្តលទធផលៃនករែបងែចកឯក រ គឺឯក រែដលមិន ទន់បន
ែបងែចកដល់្រកុមតូចៗេទៀត គួរ្របញប់្របញល់កំណត់្រកុមតូចៗទំងេនះឲយបន១្រកុម ឬសំណំុលិខិត
មួយចំនួន េហើយ្រពងចំណងេជើងស្រមប់ ក់ឲយសំណំុលិខិតទំងេនះ ។ ចំណងេជើងរបស់សំណំុលិខិត

ចសរេសរ េលើសឺមីជករសេ្រមចែតម្តង ឬ ចសរេសរេលើ្រក ស ជបេណ្ត ះ សននសិនក៏បន ។ 
បនទ ប់មក្រតូវេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់ឯក រ កនុងសំណំុលិខិតនីមួយៗ  
 - េរៀបចំឯក រកលបរេិចឆទ ៃនសកមមភព 
 - ចុះេលខសន្លឹក 
 - សរេសរមតិកលិខិត 
 - សរេសរកនុង ងបញច ប់  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២៣  



 - សរេសរបំេពញ្រកបេ្រកសំណំុលិខិត ( មនសរេសរេឈម ះ ថ ប័នែដលមនឯក រ េឈម ះ 
អងគភពចត់ ំង-សរេសរចំណងេជើងជផ្លូវករ-កត់្រ ៃថងែខឆន ំចប់េផ្តើម និងបបញច ប់-សរេសរចំនួនសន្លឹក
រយៈេពលែថរក សំណំុលិខិត ) ។  
 វធីិ ្រស្ត និងខ្លឹម រេរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនសុ្រកឹតភព េបើនិយយជរមួមិនខុសែប្លក ពីេមេរៀន 
ករងរចង្រកងសំណំុលិខិតេឡើយ ក ្ត ែដលខុសគន េន្រតង់បេងើកត ងបញជ ី មនមសំណំុលិខិត 
និងេរៀបឯក រែដល្របមូលផ្តុំបន មដំ ក់កលេ ះ្រ យកិចចករ្របចំៃថង ។ រឯី ករងរសំណំុលិខិត
កនុងករេរៀបចំែកស្រមូល សថិតេនេលើមូល ្ឋ នកិចចករ បនេ ះ្រ យរចួេ្រសច េហើយឯក រែដល
្របមូលផ្តុំមកមនឯក រខ្លះ្រចបូក្រចបល់ ែដលនឹង្រតូវបនេរៀបចំ មសំណំុលិខិតមួយៗ េ យឆ្លង ម
ដំ ក់កលៃនចំ ត់្របេភទឯក រ ។ ចំេពះឃ្ល ំង ែដលសំណំុលិខិតបនេរៀបចំេធើ្វរចួេហើយ គឺមិន
ឆ្លង មដំ ក់កលេនះេទៀតេទ ។ សំណំុលិខិតែដលបនេរៀបចំឲយមនសុ្រកឹតភពរមួេហើយ ចចង
្រកងេបះពុមភជេសៀវេភ ឬមិនបនចង្រកងជេសៀវេភក៏បន ។  
 ឃ- ករកំណត់េលខតមកល់កនុងសំណំុលិខិត 
 សំណំុលិខិតមួយែដល្រតឹម្រតូវ គឺេរៀបចំេឡើងវញិសំណំុលិខិតែដលបនេធើ្វរចួេហើយកនុងករែក
ស្រមួល មរេបៀបេរៀបរយមួយជវទិយ ្រស្តេ យ “ អនុវត្ត មែផនករេរៀបចំឯក រ មរចនសមព័នធ 
ឬេរៀបឲយមន មលំ ប់លំេ យ” ។  
 ដូេចនះករែបងែចកឯក រ មែផនករ គឺេដើមបីេ ះ្រ យករណីឯក រ្រចបូក្រចបល់គន  និង 
េដើមបីមនមូល ្ឋ នចង្រកងសំណំុលិខិតទំង យឲយមនគុណភព ។ ករេរៀបចំសំណំុលិខិត ឲយមន
លំ ប់លំេ យែដលបនេធើ្វរចួេហើយេនះ គឺ្របមូលឯក រេឡើងវញិៃនហ្វុងទំងមូល ឲយមនរេបៀបេរៀប
រយ ម្រកុមនីមួយៗ គឺមិនែមន្រចបូក្រចបល់គន ដូចេពលដំបូងេទៀតេទ ។  
 វធីិេរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនលំ ប់លំេ យ គឺឯក រ សំខន់្រតូវេរៀបមុនេគ ។ សំណំុលិខិត

ជករណីយកិចចជក់ែស្តង្រតូវេរៀបចំេ្រកយសំណំុលិខិត ស្តីពីេគលមគ៌ែផនករដឹកនំ ។ល។  
លទធផលៈ សំណំុលិខិត្រតូវេរៀបចំ មលំ ប់ ម្រកុម  មែផនករេរៀបចំ មរចនសមព័នធ ឬ ម

លំ ប់លំេ យ ។ 
- េលខ និងសញញ សមគ ល់សំណំុលិខិត ្រតូវបនកំណត់ មលំ ប់ែដលបនេរៀបចំ មរចនសមព័នធ  
- សំណំុលិខិតមួយ្រតូវបនចុះេលខេរៀងឲយមួយ “ពីេលខ១ េឡើងេទ”  
- េលខេរៀង្រតូវចុះ មឆន ំនីមួយៗ អងគភពចត់ ំងនីមួយៗ ឬកនុងហ្វុងទំងអស់ េដើមបីងយវភិគ

បន “ ចមនេលខេរៀងសទួនគន ” បុ៉ែន្តមនបែនថមេទកនុងេលខកំណត់ទុកេធើ្វសញញ សមគ ល់អំពី ឆន ំែដលមន 
ឯក រ ឬេធើ្វសញញ សមគ ល់អងគភពចត់ ំងែដលមនឯក រ ។  

ឧទហរណ៍ៈ សំណំុលិខិតេលខៈ ០១-៨០- ០៤-៨១ េប០៥-៨២ េប០៥-៨៣  
,េបៈ ជសញញ  សមគ ល់អងគភពចត់ ំងែដលមនឯក រ ០៤.០៥ ជេលខេរៀងរបស់សំណំុ

លិខិតរបស់អងគភពចត់ ំងេនះ ៨០,៨១,៨២,៨៣, ជឆន ំឯក ររបស់អងគភព េនះ ០៤-៨០ ឬ េប០៥-
៨២ ទំងអស់េនះេ ថេលខសញញ សមគ ល់របស់សំណំុលិខិត ។  

ង- េរៀបចំសំណំុលិខិតចូលកនុង្របអប់ៈ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២៤  



 បនទ ប់ពីករេរៀបចំសំណំុលិខិតឲយមនលំ ប់លំេ យចុះេលខ និងសញញ សមគ ល់សំណំុលិខិត 
រចួេហើយ្រតូវេរៀបសំណំុលិខិត ក់្របអប់ ។ បរមិណសំណំុលិខិត គឺ ្រស័យចំណុះ របស់្របអប់មិន្រតូវ
េរៀបឲយែណនេពកេទ ”ឆន ំខូច្របអប់ពិបកេ្របើ្របស់” េហើយក៏មិន្រតូវេរៀប ឲយធូរលុងេពកែដរ ឯក រមិន
ែណនកនុង្របអប់ គឺេធើ្វឲយឯក រងយបត់ ឬក៏េវៀចមត់្របអប់។  
 - កនុង្របអប់មួយ្រតូវកំណត់េលខេរៀងឲយមួយេដើមបីងយរក 
 - េលខ្រតូវសរេសរ ចុះេលើផ្ល ក្របអប់ េហើយបិទេលើ្របអប់  
 - ្របអប់ទំងអស់្រតូវេរៀប ក់េលើេធើន មលំ ប់លំេ យ េលខេរៀងែដលបនកំណត់  
 - ្របសិនេបើេធនើមនេ្រចើនថន ក់ គឺេរៀប មថន ក់ មលំ ប់លំេ យពីេឆ្វងេទ ្ត ំ ពីថន ក់េលើចុះមក
ថន ក់េ្រកម ។  

ផ្ល ក្របអប ់ 
 
 
 
 

  
 

	

 
ច- េធើ្វ ងសថតិិសំណំុលិខិតៈ 
សថិតិសំណំុលិខិត គឺសរេសរចំណងេជើងសំណំុលិខិត ែដលមនេនកនុងហ្វុងតមកល់មួយ ្រពមជមួយ

េលខសញញ សមគ ល់សំណំុលិខិត ៃថងែខឆន ំចប់េផ្តើមបញច ប់ចំនួនសន្លឹក និងរយៈេពលែថរក ៃនសំណំុលិខិត
នីមួយៗ ។ 

ងសថិតិសំណំុលិខិត ចដឹងបននូវចំនួនបរមិណចំណំុលិខិតេនកនុងឃ្ល ំងតមគល់ និង ចរក
េឃើញឯក រ មសំណូមពររបស់ ន ។   

 ភពខុសែប្លករែវងសថតិិសំណំុលិខិត និងករ ក់ចំណងេជើងសំណំុលិខិតៈ 
- ក់ចំណងេជើងសំណំុលិខិតេធើ្វេឡើងេដើមបីបេ្រមើករងរចង្រកងសំណំុលិខិតជធរមន និងករងរ 

េធើ្វបញជ ី យនមសំណំុលិខិតទំង យ មគេ្រមងែដលនឹងមនកនុងឆន ំខងមុខ ។  
-សថិតិសំណំុលិខិត េធើ្វេឡើងេដើមបី្រសង់សថិតិ និងពិនិតយរកសំណំុលិខិតតមគល់ទុក គឺជ ងសថិតិ្រសង់

នូវចំនួនសំណំុលិខិតែដលមនពិត និងែដលបនកំពុង្រគប់្រគងេនកនុងឃ្ល ំងតមគល់ឯក រ។  
 
 
 
 
 

េឈម ះ ( ឃ្ល ំងតមកល់ឯក រ ) 
េលខហ្វុងៈ........................... 
េលខ្របអប់ៈ........................ 

េលខ ( សំណំុលិខិត) 
ពី...................ដល់........................... 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២៥  



គំរេូសៀវេភសថតិិសំណំុលិខិត 
្រកបេសៀវេភសថតិិ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
េសចកកីេផ្តើមៈ សេងខប្របវត្តិអងគភពកេកើតជហ្វុង និង្របវត្តិរបស់ហ្វុង ងអក រសរេសរកត់ 

ឬស្តិតិអក រសរេសរកត់ែដលបនេ្របើ្របស់កនុងសថិតិសំណំុលិខិតឲយមនករពនយល់បក្រ យឲយបន្រគប់
្រគន់ ។  

គំរូ ងសថិតិសំណំុលិខិត 
 

េលខ្របអប់ េលខសញញ សំណំុលិខិត ចំណងេជើងសំណំុលិខិត ៃថងចប់េផ្តើម និងបញច ប់ ចំនួនសន្លឹក រយៈេពលែថរក  េផ ងៗ 
១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧

 

 េនេពលបញចូ លសំណំុលិខិតេទឃ្ល ំងតមគល់ឯក រជតិ ឬឃ្ល ំងតមគល់ឯក ររបស់ ជធនី 
េខត្ត ្រតូវបញចូ នទំង ងសថិតិសំណំុលិខិត ៃនឯក រទំង យែដលបនេរៀបចំែកស្រមូលេហើយ។  

 កំណត់សមគ ល់ៈ  
១- េលខ្របអប់ៈ សំណំុលិខិតបនេរៀបកនុងេកះ ឬ្របអប់េលខបុ៉នម ន?  
២- េលខសំណំុលិខិតៈ ចុះេលខ និងសញញ សមគ ល់របស់សំណំុលិខិត “ដូច្រកបខងេ្រកសំណំុលិខិត 

េនះែដរ” ។  
៣- ចំណងេជើងសំណំុលិខិតៈ សរេសរ ម្រកបេ្រកសំណំុលិខិតេនះ ។ 

៤- ៃថងចប់េផ្តើម និងបញច ប់ៈ ៃថងែខឆន ំ ឯក រមុនបង្អស់ និងេ្រកយបង្អស់កនុងសំណំុលិខិត េ យ 
សរេសរ ម្រកបេ្រកសំណំុលិខិតេនះ ។ េ យែឡក្រកេ នទី៣ ្រតូវសរេសរឲយ្រតូវ មចំណងេជើង
សំណំុលិខិែតដលបនសរេសសេន្រកបេ្រកសំណំុលិខិត ។ 

៥- ្រសង់េលខេរៀងសថិតិលិខិត ឲយ្រតូវ មេលខេរៀងែដលបនចុះ មលំ ប់លំេ យៃនលិខិតេន
កនុងសំណំុលិខិត ។ 

៦- រយៈេពលែថរក ៈ ្រសង់កនុងខ្លឹម រ្រកបសំណំុលិខិត  
៧- អំពីករកំណត់តៃម្លឯក រគួបផ ំកនុងករែកស្រមួលៈ ពិតែមនែតខ្លឹម រមិនសំខន់ បុ៉ែន្ត្រតូវ

េ្រជើសេរ ើសេដើមបីរក ទុកនូវឯក រែដលមនតៃម្ល កំណត់កលបរេិចឆទ្រគប់្រគងរបស់សំណំុលិខិត និង
បំផ្ល ញេចលនូវឯក រែដលមិនមនតៃម្លជក ្ត ែដល្រតូវេធើ្វគួបផ ំកនុងករែកស្រមូល ។  

េឈម ះ ឃ្ល ំងតមកល់ឯក រ  
បញជ ីសថិតិសំណំុលិខិត 
ហ្វុងេលខៈ............... 

សំណំុលិខិតពីេលខៈ.............ដល់េលខ............... 
បញជ ីេលខៈ........................................... 

កលបរេិចឆទ្រគប់្រគង 
២០១១ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២៦  



ករកំណត់តៃម្លឯក រគួបផ ំកនុងករែកស្រមួល្រតូវអនុវត្តន៍ មលំ ប់លំេ យដូចខងេ្រកមេនះ  
- យតៃម្ល្រតូវគួបផ ំកនុងជំ នែបងែចកឯក រ មគេ្រមងែផនករ គឺបដិេសធេចលនូវឯក រ

ែដលមិនចំណុះកនុងហ្វុងលិខិត ែដមិនែមនជឯក រតមគល់ទុក “គំរូ ងមិនទន់ សរេសរេសៀវេភ 
ឯក រស្រមប់្រ វ្រជវ” ឯក រសទួន ឯក រអត់តៃម្ល ។  

- កនុងេពលេរៀបចំសំណំុលិខិតឲយសុ្រកឹត សំខន់េពលសរេសរចំណងេជើងេលើ្រកបេ្រករចួេហើយ ្រតូវ
ពិនិតយេឡើងវញិនូវគុណភពសំណំុលិខិត និងរយៈេពលែថរក  េតើតៃម្ល្រគប់្រគងេនះ្រតឹម្រតូវនឹងតៃម្លសំណំុ
លិខិតែដរឬេទ ? 

- េ្រជើសេរ ើស និងេរៀបចំសំណំុលិខិត មលំ ប់លំេ យ នូវសំណំុលិខិត ែដលមនរយៈេពល
ែថរក យូរអែង្វង និងជនិចចកល េដើមបីេធើ្វសថិតិចូលកនុងបញជ ីសំណំុលិខិត ។ ចំេពះ សំណំុលិខិតែដលមន
រយៈេពលែថរក បេ ្ត ះ សនន ្រតូវេរៀបចំ មលំ ប់លំេ យ េ យែឡក និង្រសង់សថិតិេ យែឡក ។ 

- េរៀបចំ្របមូលផគុំឯក រ ែដលបដិេសធេចល េដើមបីចត់វធិនករេ ះ្រ យបំផ្ល ញេចល      
( េមើលេមេរៀនកំណត់តៃម្លឯក រតមគ ល់ទុក ) ។ 

 េសចកកីសននិ ្ឋ នៈ 
ខងេលើេនះជខ្លឹម រមួយចំនួនជ រវន័្ត ស្តីពីករេរៀបចំែកស្រមួលនិយយរមួ និង និយយេ យ

ែឡកជកិចចករមួយ ែដល្រតូវេធើ្វកនុងេពលចត់ ំងេរៀបចំែកស្រមួលឯក រឲយមន សុ្រកឹតភពរបស់ហ្វុង
តមគល់ឯក រមួយ គិត ំងពីេពលេ្រត មរហូត់ដល់េពលបញច ប់ករងរ គឺេធើ្វឲយ បនេទជបញជ ីសថិតិសំណំុ
លិខិត ។ េ យែឡកចំេពះករងរ យតៃម្ល្រតូវគួបផ ំកនុងករែកស្រមួល េហើយធតុពិតខ្លឹម រ ៃនករងរ
យតៃម្ល្រតូគួបផ ំនឹងករអនុវត្តន៍ជជំ នៗ មែផនកនីមួយៗកនុងដំ ក់កលេរៀបចំែកស្រមួល ។  

  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២៧  



េមេរៀនៈ ករងរេធ្វើសតិថិ និង្រតួតពិនិតយបណ្ណ រ 

ក- ករងរេធើ្វសថតិិ 
I. សញញ ណ 
េធើ្វសថិតិបណ្ណ រ គឺេដើមបីកំណត់ចបស់នូវចំនួនឯក រ ឬសំណំុលិខិត ខ្លឹម រឯក រ 

សមសភពឯក រ មេធយបយែថរក ករពរឯក រ ( បញជ ីឧបករណ៏្រ វ្រជវ) ែដលបនតមគល់េនកនុង
ឃ្ល ំងតមគ ល់បណ្ណ រ ។  

១- លកខករណ៏ៃនករេធើ្វសថតិិៈ 
- ្រតូវេធើ្វសថិតិទំង្រសុងឲយទន់េពលេវ ្រតឹម្រតូវ និង្រតឹម្រតូវ មគំរ ូ
- ធននូវលកខករណ៏្រគប់្រជុងេ្រជយ ៃនករេធើ្វសថិតិបណ្ណ រ េដើមបីចង្រកងជបញជ ីសថិតិស្រមប់ 

េ្របើ្របស់ទិននន័យបនល្អ កនុងករបេ្រមើឲយករ្រ វ្រជវ ។  
II. អតថ្របេយជន៍  
ករក្ត ប់បននូវតួេលខែដលបនមកពីករេធើ្វសថិតិ ចជួយដល់ឃ្ល ំងតមគល់បណ្ណ រ េដើមបីក ង

បននូវែផនករ្របមូលែកស្រមូលេ្របើ្របស់ និងែថរក ករពរបណ្ណ រ ។  
ថ ប័នតមគល់បណ្ណ រដូចជៈ បណ្ណ រ ្ឋ នជតិកមពុជ បណ្ណ រ ្ឋ ន្រកសួង- ថ ប័ន ជធនី 

េខត្ត មនតួនទី្រគប់្រគងែថរក ករពរបណ្ណ រ េធើ្វែផនករករងរតមគល់បណ្ណ ររបស់្របេទសជតិ
ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍្របកបេ យតុលយភព និង្របសិទធភពខពស់ ។  

III. ខ្លឹម រៃនករងរេធើ្វសថតិៈិ  
កនុងករេធើ្វសថិតិ េតើករងរអី្វែដលជជំ នដំបូងបង្អស់ែដលេយើងចប់េផ្តើមេធើ្វ ? គឺេ្រកយពីករ 

្របមូលឯក រ និងេ្រកយករែកស្រមួលឯក រ េនះករេធើ្វសថិតិនិង្រតូវចប់េផ្តើមពីករេធើ្វសថិតិឯក រ
កនុងឃ្ល ំងតមគល់បណ្ណ រ្រកសួង គឺ្រតូវចប់ដំេណើ រករពីែផនករហ្វុងរហូតដល់ឯក រចង្រកងជសំណំុ
លិខិតមួយ ។ េបើមនឯក រេ្រចើន្របេភទខុសគន  ( ឧទ. ឯក រវទិយ ្រស្ត ហ្វីល របូថត កែសត )គឺ្រតូវ
េធើ្វសថិតិ ម្របេភទឯក រនីមួយៗ ។ ចំែណកឯក រសំខន់ៗចំចច់្រតូវេធើ្វសថិតិលំអិតេ យបន្រតឹម្រតូវ
្របកដ្របជ ។ 

- េធើ្វឧបករណ៏្រ វ្រជវដូចជៈ បញជ ីសថិតិឯក រ ប័ណ្ណ្រ វ្រជវ ស្រមប់រកឯក របនឆប់ 
រហ័ស និងឧបករណ៏្រ វ្រជវេផ ងៗេទៀត ែដលមិនទន់មន ។  

- េធើ្វសថិតិមេធយបយករពរែថរក ឯក រដូចជៈ ទូ េធនើ ្របអប់ ក់ឯក រ និងេ្រគ ងឧបករណ៏
េផ ងៗ េដើមបីក្ត ប់បននូវសភពករណ៏ែថរក ករពរទន់េពលេវ  និងស្រមប់េធើ្វែផនករស្តីពីឃ្ល ំង ។  

- េធើ្វសថិតិករេ្របើ្របស់ឯក រ េដើមបីក្ត ប់បននូវចំនួនៃនករបំេរ ើឲយករ្រ វ្រជវខ្លឹម រ ែដលអនក
្រ វ្រជវេ្របើ្របស់ញឹកញប់ េដើមបីមនែផនករេរៀបចំឯក រេ យបនល្អ និងេធើ្វករែក ែ្របតៃម្លឯក រ
េ យកន់ែតសុ្រកឹតេឡើយ ។ 

- េធើ្វសថិតិសមសភពម្រន្តី ( ឃ្ល ំង) ស្តីពីក្រមិតយល់ដឹងរបស់ម្រន្តីេដើមបីមនែផនករបណ្តុ ះ ប ្ត ល
បែនថម េ យសម្រសប មមុខជំនញ ។  

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២៨  



ដូេចនះម្រន្តីទទួលបនទុកែផនកឃ្ល ំងតមគល់បណ្ណ រ្រកសួង- ថ ប័នមនភរកិចចេធើ្វសថិតិពីចំនួនឯក រ 
ថ នភពឯក រ សមសភពម្រន្តី និងមេធយបយែថរក ករពរបណ្ណ ររបស់្រកសួង- ថ ប័ន ជធនី 

េខត្ត ។ ក្រមិតៃនករេធើ្វសថិតិ ្រស័យេទ ម្របេភទ ថ ប័ននីមួយៗ ្របេភទឯក រ និង េពលេវ
ជក់ែស្តង ។  

IV. ្របេភទឧបករណ៍េធើ្វសថតិិ 
 មតិកសំណំុលិខិតៈ មតិកសំណំុលិខិតស្រមប់ ក់កនុង្របអប់នឹងេ្របើ្របស់េដើមបីេធើ្វសថិតិ

សំណំុលិខិតទំង យ ែដលមនេនកនុងែផនហ្វុងរបស់នយក ្ឋ នមួយ េហើយែដលបនែកស្រមួល និង
ចង្រកងជសំណំុលិខិតរចួេ្រសច ។  
 មតិកសំណំុលិខិតេនះ បញជ ក់ខ្លឹម ររបស់សំណំុលិខិតនីមួយៗ និងកែន្លងចបស់ ស់ មិន ច
ែកែ្របបន ។  

កនុងែផនហ្វុងមួយ េបើមនសំណំុលិខិតបុគគលិកេ្រចើន គឺ្រតូវេធ្វើមនតិកសំណំុលិខិតមួយេ យែឡក 
ឲយ្រកុមសំណំុលិខិតបុគគលេនះ េ្រពះសំណំុលិខិតបុគគលមិន្រតូវបនែថរក ជនិចចកលេទ េ យែឡក
មនែតសំណំុលិខិតបុគគលែដលមន ន ៃដកនុងសងគម បុគគលតសូ៊បដិវត្តិេទើបបន្រតូវែថរក ជនិចចកល 
េដើមបីទុកជ្របវត្តិ ្រស្តជំនន់េ្រកយ។ 

គំរមូតិកសណំុំលខិិត 
១-េលខ្របអប់     ៥-ចំនួនសន្លឹកកនុងសំណំុលិខិត 
២-េលខសំណំុលិខិត    ៦-រយៈេពលែថរក  
៣-ចំណងេជើង     ៧-េផ ងៗ 
៤-ៃថងែខចប់េផ្តើម និងបញច ប់  

 េសៀវេភចុះបញជ សីថតិិសំណំុលិខិតៈ  េនកនុងឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ ររបស់្រកសួង- ថ ប័ន ឬមនទីរ
ជធនី េខត្ត មួយ ែតងមនមតិកសំណំុលិខិតេ្រចើន ។ ្រស័យេហតុេនះម្រន្តីែដលកន់ករងរ្រគប់្រគង 

ឃ្ល ំងតមកល់ រ្រកសួង- ថ ប័ន ឬមនទីរ ជធនី េខត្ត ្រតូវមនេសៀវេភមួយស្រមប់ចុះបញជ ីសថិតិសំណំុលិខិត 
េដើមបីេធ្វើសថិតិនូវមតិកសំណំុលិខិតរបស់ែផនហ្វុងទំងអស់ ែដលមនឯក រ្រតូវរក ទុកកនុងឃ្ល ំងរបស់
្រកសួង- ថ ប័ន ឬមនទីរ ជធនី េខត្ត ។ សថិតិសំណំុលិខិត្រតូវបនចុះបញជ ីបន្តបនទ ប់ មលំ ប់ លំេ យៃន
ករបញចូ លឯក រេនកនុងឃ្ល ំង។ 

គំរេូសៀវេភចុះបញជសីថតិសិណំុំលខិិត 
១-េលខេរៀង     ៦-ចំនួនសំណំុលិខិតកនុងមតិក 
២-េលខែផនហ្វុង    ៧-ចំនួនសន្លឹកមតិក 
៣-េលខមតិកសំណំុលិខិត   ៨-ចំនួនចបប់មតិក 
៤-ចំណងេជើងសំណំុលិខិត   ៩- ថ នភពផ្ល ស់ប្ដូរមតិក 
៥-ឆន ំឯក រ (ឯក រពីឆន ំ ដល់ឆន ំ ) ១០-េផ ងៗ 

   បញជ សីថតិិែផនហ្វងុៈ េ្របើេដើមបីេធ្វើសថិតិនូវចំនួនែផនហ្វុង និងចុះេលខេ យែផនហ្វុងទំងអស់ែដល
មនកនុង្រកសួង ឫមនទីរមួយ សំេ បេ្រមើឲយករ្រគប់្រគង និង្រ វ្រជវរកែផនហ្វុងឯក រេ យបនឆប់

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤២៩  



រហ័ស ។ ែផនហ្វុងនីមួយៗ្រតូវ ក់េលខសមគ ល់េផ ងគន  េដើមបីេចៀស ងករភ័ន្ដ្រចឡំ ។ ករេធ្វើបញជ ីសថិតិ
ែផនហ្វុង ជដំបូង្រតូវេរៀបចំ មលំ ប់លំេ យនូវសកមមភពសំខន់ៗរបស់ែផនហ្វុង ឫ មតួពយញជ នៈ។ 

គំរបូញជសី ថតិិែផនហ្វុង 
      ១-េលខសមគ ល់របស់ែផនហ្វុង   ៥-េលខទូ ឫេធនើ         
      ២-េឈម ះែផនហ្វុង    ៦-កត់សមគ ល់ករបេញចញឯក រពីឃ្ល ំង
  ៣-ៃថង ែខ ឆន ំ បញចូ ល           ៧-េផ ងៗ 
  ៤-ចំនួនសំណំុលិខិត             
  សំណំុលិខិតែផនហ្វងុៈ នយក ្ឋ ន ឫមនទីរនីមួយៗកនុង្រកសួង ឫេខត្តេពល្របគល់សំណំុលិខិត
ចូលឃ្ល ំង្រតូវភជ ប់ជមួយនូវសំណំុលិខិតែផនហ្វុង េដើមបីបញជ ក់បង្ហ ញនូវតួនទីសកមមភពរបស់មនទីរ ឬ
នយក ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ 

សំណំុលិខិតេនះ រមួមនឯក រដូចខងេ្រកមៈ 
- ្របវត្តិកេកើតអងគភព 
- ែផនករែកស្រមួល 
- សថិតិឯកែដលបំផ្ល ញេចល 
- េសចក្តីបញជ ក់តៃម្លផ្តល់មតិ កនុងតំ ក់ករ្រ វ្រជវឯក ររបស់ែផនករហ្វុងេនះ 
- កំណត់េហតុ្របគល់ឯក រ 
- កំណត់េហតុ្រតួតពិនិតយចំនួន និងសភពឯក រ (េបើមន) 
 កំណត់សមគ ល់ៈ 
សំណំុលិខិតែផនហ្វុងេនះ ្រតូវេរៀបចំរក ទុក ក់ជមួយឯក ររបស់ែផនករហ្វុង ។ េពល្របគល់

តួេលខ និងឯក រ្រតូវសរេសរបញជ ក់កនុងសថិតិឯក រជក់ែស្តង មិនែមន្រគន់ែតែផ្អកេលើលិខិតភជ ប់ជ
មួយបុ៉េ ្ណ ះេទ។ 

 េសៀវេភទទួលឯក រតមកល់ៈ 
េសៀវេភេនះេ្របើេនេពលែផនហ្វុងទំងអស់កនុង្រកសួង ឬេខត្ត ្រតូវ្របគល់ឯក រឲយឃ្ល ំងតមកល់

បណ្ណ ររបស់្រកសួង ឬេខត្ត។ 
គំរេូសៀវេភទទួលឯក រតមកល ់

      ១-េលខេរៀង           ៦-ឆន ំឯក រ 
      ២-ៃថង ែខ ឆន ំ្របគល់          ៧-ចំនួនឯក រ       
      ៣-េឈម ះអនក្របគល់          ៧-សេងខបសភពឯក រ 
  ៤-េឈម ះែផនហ្វុង               ៩-េយងលិខិត េដើមបីបញជូ ន (េយង មកំណត់
  ៥-េលខែផនហ្វុង            េហតុ ឬ មករកំណត់េពល្របគល់ទទួល) 
  ១០-េផ ងៗ 
  េសៀវេភបញជ ីសថតិិឯក ររបស់ែផនហ្វងុមួយៈ េនះជករងរមួយែដលម្រន្តីទទួលបនទុកឃ្ល ំង 
តមកល់បណ្ណ រ្រតូវេធ្វើបនទ ប់ពីករងរចុះបញជ ីចូល ។ េយើងដឹងេហើយថ កនុង្រកសួងមននយក ្ឋ នជ 
េ្រចើនែដលមនសកមមភពករងរ ឬតំ ក់កល្របវត្តិ ្រស្តេផ ងៗគន  ។ ្រស័យេហតុេនះ ម្រន្តីឃ្ល ំង

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤៣០  



្រតូវេធ្វើបញជ ីសថិតិឯក រ មែផនហ្វុងនីមួយៗេផ ងពីគន  េដើមបីក្ត ប់នូវចំនួនឯក ររបស់ែផនហ្វុងមន
ឯក រេ្រចើនបញជ ីសថិតិ ឯក រ្រតូវែចកេចញជភគ។ 
 ឧទហរណ៍ៈ បញជ ីេលខ ១ មនភគ ១, ភគ ២....... 
 កនុងករណីែដលែផនហ្វុង មនឯក រតិច ម្រន្តីឃ្ល ំង ចេធ្វើបញជ ីែតមួយ រមួមនែផនហ្វុងពីរ ឬបី
បញចូ លគន ក៏បន េ យកត់្រក សសរេសរេលខែផនហ្វុងេផ ងៗគន ។ 

គំរសូ ថតិិឯក រកនងុែផនហ្វុងមួយ 
  ១- េលខ្របអប់ ៤-កលបរេិចឆទ 
  ២-េលខសំណំុលិខិត ៥-ចំនួនសន្លឹក 
  ៣-ចំណងេជើង ៦-ទូេលខ ឬេធ្វើេលខ 
   ៧-េផ ងៗ 
   េសៀវភេភបេញចញឯក រៈ េសៀវេភេនះមនពីរគឺ 
 ១- បេញចញរហូត ឬេពល្របគល់ឯក រេទឃ្ល ំងរដ្ឋ (បំផ្ល ញេចល) 
 ២- បេញចញបេ ្ត ះ សនន (េ្របើេពលម្រន្តីកនុង្រកសួង ខចី្រ វ្រជវ) 
 ១- េសៀវេភបេញចញឯក រៈ 
 េ្របើេដើមបីេធ្វើសថិតិឯក រ ែដលបេញចញផុតពីឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រ ្រកសួង- ថ ប័ន មនទីរេទឃ្ល ំង
តមកល់ឯក រជតិ ឬ ជធនី េខត្ត ឬបេញចញឯក រេដើមបីបំផ្ល ញេចល ។ ល់ករបេញចញឯក រ 
េទះបីសំណំុលិខិតមួយ ឬឯក រមួយែផនហ្វុងក្តី គឺ្រតូវសរេសរឲយចបស់នូវេឈម ះឯក រ ចំនួនឯក រ 
និង្រតូវមនលិខិតជមូល ្ឋ នេដើមបីបេញចញ ។ ដូចជលិខិតអនុញញ តឲយបេញចញកំណត់េហតុ្របគល់-ទទួល
េសចក្តីសេ្រមចឲយបំផ្ល ញឯក រ ។ល។ 

ឯក រែដលបេញចញ ច់ពីឃ្ល ំង ្រតូវមនកំណត់េហតុភជ ប់ជមួយ (ពីរចបប់) ទុកេន មីខ្លួន 
មួយចបប់ និងមួយចបប់េទៀត្របគល់ឲយអនកទទួលឯក រ។ 

គំរេូសៀវេភបេញចញឯក រ 
  ១-េលខេរៀង ៥-េឈម ះហ្វុង ឬែផនហ្វុង 
  ២-ៃថង ែខ ឆន ំ ៦-េលខមតិក 
  ៣-មូល ្ឋ នបេញចញ (េយងលិខិត ៧-ចំនួនសំណំុលិខិត  
  អនុញញ តឲយបេញចញ ឬករកំណត់្រតូវ ៨-េផ ងៗ 
  ្របគល់ឯក រឲយឃ្ល ំងរដ្ឋ) 
  ៤-មូលេហតុបេញចញ 
 ២-េសៀវេភបេញចញឯក របេ ្ត ះ សនន 
 េ្របើេដើមបីេធ្វើសិថតិនូវឯក រែដលបេញចញេហើយ ឬ្រតូវសងវញិ ដូចជករបេញចញេដើមបីែកស្រមួល 
ឬយកេទជួសជុលេឡើងវញិ ។ល។ 
 ល់ករបេញចញឯក រជបេ ្ត ះ សនន ្រតូវសរេសរនូវេឈម ះឯក រឲយចបស់ និងកលបរេិចឆទ
េពលយកេចញេទ និងសង្រតឡប់វញិ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤៣១  



 េបើបេញចញឯក របេ ្ត ះ សនន ផុតពីឃ្ល ំង្រតូវមនហតថេលខអនកែដលមនសមតថកិចចឲយខចី និង
អនកទទួលឯក រ។ 
  េពលបេញចញឯក រ្រតូវកត់្រ េនកនុង្រក សមួយ េដើមបី ក់ជំនួសេនកែន្លងឯក រ ែដល
យកេចញេនះ េ យសរេសរេលខសំណំុលិខិត និងៃថងែខឆន ំបេញចញេដើមបីទុកចំ ំ។ 

គំរេូសៀវេភបេញចញឯក របេ ្ត ះ សននៈ 
  ១-េលខេរៀង ៧-េលខសំណំុលិខិត 
  ២-ៃថង ែខ ឆន ំបេញចញ ៨-េលខ្របអប់ 
  ៣-មូលេហតុ ៩-ហតថេលខ និងេឈម ះអនកខចី 
  ៤-េលខហ្វុង ឬែផនហ្វុង ១០-ៃថង ែខ ឆន ំសង 
  ៥-េលខបញជ ី ១១-ហតថេលខ និងេឈម ះអនកសង 
  ៦-េឈម ះសំណំុលិខិត ១២-េផ ងៗ 
 របយករណ៏បូកសរបុៈ េ្របើេដើមបីេធ្វើសថិតិតួេលខបូកសរបុករងរ េធ្វើសថិតិឯក រ សថិតិអនក្រ វ្រជវ 
សថិតិឯក រែដលទទួលបន ។ របយករណ៏េនះ្រតូវេលើកេឡើងអំពីៈ 
  សភពឃ្ល ំងៈ េលើកពីទំហំ ចំនួនទូ ឬេធនើ និងបរកិខ រេផ ងៗកនុងឃ្ល ំង 
 សមសភពឯក រៈ ្រតូវេលើកចបស់ពីចំនួនែផនហ្វុង ចំនួនសំណំុលិខិត សកមមភពករងរ 
ែកស្រមួល និងករេ្របើ្របស់ឯក រ។ 
 ករងរេធ្វើសថិតិេនះ ជភរកិចចរបស់ម្រន្តីទទួលបនទុកករងរ្រគប់្រគងឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រ ។ េ្រកយ
េធ្វើសថិតិរចួ្រតូវេរៀបចំសំណំុលិខិត ែដលបនទទួលពីែផនហ្វុងទំងេនះ ក់កនុង្របអប់េរៀប មលំ ប់
លំេ យែផនហ្វុង ក់េលើេធនើ ឬទូ រចួ្រតូវសរេសរផ្ល កបិទ្របអប់។ 

គំរផូ្ល ក្របអប់ 
 

 
 
 
 
 

េ្រកយពីករងរេធ្វើសថិតិ និងេរៀបចំទុក ក់ឯក ររចួេហើយ កនុងរយៈេពលពីរ ឬបីឆន ំម្តង្រតូវេធ្វើ 
ករ្រតួតពិនិតយម្តង េដើមបីក្ត ប់បននូវករបត់បង់ ឬករខ្វះខត េដើមបីមនវធិនករែកលំអនិង្រ វ្រជវ 
រកបំេពញបែនថម។ 

ខ- ករងរ្រតួតពិនិតយបណ្ណ រ 
១- េគលបំណងៈ 
- ក្ត ប់នូវករងរេធ្វើសថិតិឯក រ 
- រកឲយេឃើញទន់េពលេវ នូវឯក រខ្វះខត ឬបត់បង់ េដើមបីមនវធិនករែកលំអទន់េពល

េវ  ករងរេនះ ចេធ្វើេឡើងកនុងឃ្ល ំងទំងមូល ឬែផនកមួយរបស់ែផនហ្វុង។ 

េឈម ះ (ឃ្ល ងំតមកល់បណ្ណ រ).................. 
េលខ (ែផនហ្វុង).......... 

សំណំុលិខិតេលខ......................ដល់សំណំុលិខិតេលខ............ 
េលខ្របអប់............................. 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤៣២  



២- រេបៀប្រតួតពិនិតយៈ 
ករ្រតួតពិនិតយមនពីរយ៉ងគឺៈ ្រតួតពិនិតយ មកលកំណត់ និង្រតួតពិនិតយ មយថេហតុ។ 
្រតួតពិនិតយ មកលកំណត់ៈ 
 - គឺ ១ ឬ២ឆន ំ ្រតួតពិនិតយម្តង 
 - េ្រកយករេផទរឯក រ 
 - េពលផ្ល ស់ប្តូរអនកទទួលបនទុក 
្រតួតពិនិតយ មយថេហតុៈ 
្រតួតពិនិតយេ្រកយសភពករណ៏េកើតេឡើងដូចជមនេភ្លើងេឆះ ទឹកជំនន់ ពយុះ ឬមនេចរលួចគស់

ទ្វ រ។ 
មុនេពល្រតួតពិនិតយ្រតូវកំណត់ចបស់ពីេគលបំណង និងសំណួមពរៃនករ្រតួតពិនិតយ ។ ករ្រតួត

ពិនិតយេនះ គឺអនុវត្តេ យគណៈកមមករមួយ េហើយែផនករ្រតួតពិនិតយ្រតូវ ្រស័យេ យ្របធនបន
ឯកភព។ 

៣- ខ្លឹម រ្រតួតពិនិតយៈ មនពីរគឺៈ 
- ្រតួតពិនិតយសមសភពឯក រ និងបរមិណឯក រ 
- ្រតួតពិនិតយសកមមកភពករងរតមកល់ឯក រ 
្រតួតពិនិតយសមសភព និងបរមិណករងរៈ 
- ចំនួនឯក រ មរយៈសិថតិ (្រតឹម្រតូវ មចំនួនពិត្របកដែដរឬេទ) 
- ចំនួនឯក រែដលបត់ និងមូលេហតុ 
- ចំនួនឯក រែដល្រតូវជួសជុល ឬបំផ្ល ញេចល 
្រតួតពិនិតយសកមមភពករងរៈ 
្រតួតពិនិតយករងរែដលអនុវត្តបនល្អ និងមិនទន់បនល្អ្រតឹម្រតូវ មមុខជំនញ ឬក៏ករងរ

ែដលមិនទន់អនុវត្តបន ។ េ្រកយេពល្រតួតពិនិតយគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ្រតូវេធ្វើកំណត់េហតុ េដើមបីបូក
សរបុសកមមភពករងរ និងេលើកេឡើងនូវវធិនករ ែដលខ្វះខតមិនទន់អនុវត្តបនេដើមបី ែកលំអ។ 

កនុងករងរ្រតួតពិនិតយសថិតិេនះ េបើចង់ឲយករងរអនុវត្តបនល្អ គឺម្រន្តីតមកល់បណ្ណ រ្រតូវឧស ហ៍
ចុះទំនក់ទំនងជ្រប្រកតីជមួយែផនកឃ្ល ំង ជួយពិនិតយែណនំែផនកទំងេនះឲយេចះចង្រកងសំណំុលិខិត
េដើមបីេ្រត មបនល្អ នូវឯក រែដលធនបននូវខ្លឹម រ្រគប់្រគន់ ស្រមប់ករ្រ វ្រជវ។ 

េ្រកយពីករងរេធ្វើសថិតិ និង្រតួតពិនិតយរចួ េយើងមិន ចធននូវកររក ឯក របនេសថរភព 
្រតឹម្រតូវ្របកដេទ គឺ្រតូវែផ្អកេលើករងរមួយេទៀត គឺករ្រគប់្រគងែថរក ករពរឯក រែដលមនវធីិ 
ទប់ទល់ និងករបំផ្ល ញឯក រ ឬរេបៀបជួសជុលឯក រ ែដលខូចេនះ េទើបឯក ររបស់េយើងធន
បននូវេសថរភព និងសុវតថិភព្របកដ។ 

 
 

 
 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤៣៣ 



េមេរៀនៈ ករងរ្រគប់្រគងែថរក បណ្ណ រ 

 I. ក ្ត បំផ្ល ញបណ្ណ រ 
 ពន្លឺ សីតុណ្ហ ភព ក្រមិតេសើម ធូលី ដងកូវ កេណ្ត រ កណ្តុ ល ខយល់ពយុះ េភ្លើងេឆះ សុទធសឹងជក ្ត  
បំផ្ល ញេ យផទ ល់ៃនធមមជតិដល់ឯក រែដលតមកល់ទុក េបើខ្វះករទទួលខុស្រតូវបែណ្ត តបេ ្ត យ ខ្វះ
ស ្ត ប់ធន ប់រេបៀបេរៀបរយ ខ្វះក្រមិតយល់ដឹង ខ្វះមេធយបយសមភ រៈបរកិខ រស្រមប់្រគប់្រគងែថរក  គឺ ច
ប ្ត លេ យមនករខូចខតបត់បង់ឯក រស្រមប់តមកល់ទុក ។ េ្រកពីេនះពួកចរកិចច ែដលមន
េចតនបំផ្លិចបំផ្ល ញ ឬលួចក៏ ចប ្ត លេ យឯក រ្រតូវបត់បង់ ឬខូចខតែដរ ។ ស្រងគ មក៏ជក ្ត មួយ 
ប ្ត លឲយមនអន្ត យដល់ឯក រតមកល់ទុកែដរ។ 
 ១-បេចចកេទស និង វធិនកររក កំេ  និងក្រមិតេសើមឲយបនស្រមសប 
 ក-ក្រមិតេសើមៈ 

ធតុ កសធមមជតិ ជនិចចកលជិះឥទធិពលកំេ  និងសំេណើ មដល់ឃ្ល ំងបណ្ណ រ ។ លិខិត 
ឯក រ ច្រទំ្រទបននូវក្រមិតេសើមសម្រសបពី ៥៥ ដល់ ៦៥ភគរយ និងក្រមិតសីតុណ្ហ ភពពី១៨ អង រ 
ដល់២៥អង រ ។ ចំេពះហ្វីល និងរបូថតទទួលបនក្រមិតេសើមពី ៤៥ដល់ ៥៥ ភគរយ និងក្រមិត
សីតុណ្ហ ភពពី១៤ ដល់១៨អង រ។ ្រស័យេហតុេនះ្រតូវរក េ យបននូវក្រមិតេសើម និងកំេ ឲយសម
្រសបេទ ម្របេភទលិខិតឯក រនីមួយៗ េបើមនថវកិរចំបច់្រតូវទិញសីតុណ្ហ ភពម្រត (Thermometre) 
ឬ Hydrometre េដើមបីេ្របើស្រមប់ ម នក្រមិតេក្ត  និងេសើមកនុងបនទប់តមកល់បណ្ណ រ។ 

វធិនករបញចូលខយល់ៈ 
គឺបញចូ លធតុ កសសងួត េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរធតុ កសេសើមកនុងឃ្ល ំង ។ វធិនករេនះ មញញ េហើយ

ពំុសូវចំ យេ្រចើន ែតបនលទធផលល្អ ។ វធិនករេនះមនពីរគឺៈ 
- ករបញចូ លខយល់េ យធមមជតិៈ    េនេ្រកយេពលពិនិតយេឃើញក្រមិតេសើមេនខងេ្រកទបជង

ក្រមិតេសើមេនកនុងឃ្ល ំងគឺ្រតូវេបើកទ្វ រឃ្ល ំងឲយខយល់ចូល ។ មិន្រតូវេបើកបញចូ លខយល់ជបន្តបនទ ប់េនេពល
ែដលេឃើញថ ករកញចូ លខយល់ពីខងេ្រកពំុមនផល្របេយជន៏ មិន្រតូវញចូ លខយល់ចូលកនុងឃ្ល ំង កនុងករណី
ែដលក្រមិតេក្ដ កនុងឃ្ល ំងទបជងក្រមិតេក្ដ ខងេ្រកឃ្ល ំងពីេ្រពះធតុេសើមប៉ះនឹងធតុ្រតជក់បងកេទជទឹក
ប ្ដ លឲយខូចឯក រ ។ 
 - ករបញចូ លខយល់េ យកង្ហ ៈ  េគ ចេ្របើកង្ហ អគគីសនីេដើមបីបក់េទ មបេ ្ដ យកែន្លង្រជុងឃ្ល ំង
េ្រកមថន ក់ទូស្រមប់ ក់ឯក រ េដើមបីកំុេ យធតុ កសេសើមេនេសសសល់។ ករេ្របើកង្ហ អគគីសនី
យ៉ងដូចេនះគឺ ចបនថយរយៈេពលបញចូ លខយល់ធមមជតិ ។ កនុងករណីែដលមនកង្ហ តិច គឺ្រតូវផ្ល ស់ប្ដូរកង្ហ
ពីកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយ េដើមបីផ្ល ស់ប្ដូរធតុ កសកនុងឃ្ល ំង ។ 
 ខ-ករកត់បនថយក្រមិតេ យេ្របើម៉សីុនបឺតសំេណើ មៈ 
 វធិនករេនះ ចេ្របើសម្រសបចំេពះឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រធំៗ      ពីេ្រពះវធិនករេនះទមទរឲយ
ចំ យថវកិេ្រចើន។ 
 គ-ករកត់បនថយក្រមិតេសើមេ យេ្របើជតិគីមីបឺតសំេណើ មៈ 
 - ជតិកំេបររស់  (Chauxvive  Cao) ។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤៣៤  



 - កំេបររស់ (Cao)  ១គ.្រក ចបឺតបន ៣០០្រក.ទឹក េហើយរយៈេពលបឺតខ្លី ស់ ។ េគយក 
កំេបររស់ខចប់េ យ្រក សេ ព ត ឫៃសប ក់ពីេ្រកមទូ ។ េ្រកយេពលបឺតយកទឹករចួ រ យេទជេម  
េហើយែ្របេទជេក្ដ  ដូចេនះ្រតូវឆប់យកេចញ។ 
 - សីុលីកែហ ល (Silicagel) ្របេភទថន ំេនះេគេ្រចើនេឃើញមនេនកនុង្របអប់ថន ំេពទយ ។ វធីិេ្របើ គឺ

មញញេ យ្រគន់ែតខចប់ េ យេ្របើ្រក សេ ព ត ឫៃសបរចួ េទ ក់កនុង្របអប់ ។ េនេពលែដលេឃើញ
សីុលីកែហ លេសើម ្រតូវយក េចញេហើយ លៃថង ឬេឆ្អើរេភ្លើងេ យសងួតេនក្រមិតេក្ត  ១៣០ អង រ 
កនុងរយៈេពល៦េម៉ង បនទ ប់មកេយើង ចយកសីុលីកែហ ល េទេ្របើ្របស់បនវញិ។ 

ឃ-បនថយក្រមិតេសើម េ យេ្របើវធិនករបេងកើតក្រមិតេក្ត ៈ 
វធិនករេនះគឺេ្របើ្របស់ឡកំេ  ទូកំេ េ យេ្របើអគគីសនីែដលមនក្រមិតេក្ដ មិនេលើសពី៣៥

អង រេទ៤០អង រ េចៀស ងេ្របើ្របស់វធិនករេនះកនុងឃ្ល ំងែដលមនតមកល់ហ្វីល និងរបូថត។ 
 ង-វធិនករករពរធតុេសើមៈ 
 េនះជវធីិ មញញ គឺេ្របើ្រក ស ឫថង់នីឡុងខចប់ឯក រមុនេពលយកេទតមកល់ទុកេហើយចំបច់
្រតូវខចប់ឯក រទំងេនះេនរដូវ្របំងមិន្រតូវខចប់េនរដូវេភ្ល ងែដលមនក្រមិតេសើមខពស់ ។ េយើង ចខចប់
សីុលីកែហ ល ក់កនុងថង់ឯក របន េហើយកញច ប់ឯក រទំងេនះ្រតូវ ក់កនុង្របអប់្រក ស ឫ្របអប់
េដកែដលមនគំរបជិតកន់ែតល្អ េ្រកយរយៈេពលកំណត់ែថរក ្រតូវចត់ ំង្រតួតពិនិតយឯក រេឡើងវញិ។  

២- ករករពរទប់ទល់នឹងករដុះផ តិៈ 
 វធិនករជមូល ្ឋ ន េដើមបីករពរកំុឲយមនផ ិត គឺករទប់ទល់នឹងធតុេសើម  និងករេបសសម្អ ត
ធូលីជ្របចំេនេពលែដលេឃើញឯក រដុះផ ិត ករងរសំខន់គឺ្រតូវទប់ទល់ក្រមិតេសើមនិងេក្ដ  ។មួយ
ែផនកេទៀត្រតូវេ្របើជតិគីមីេដើមបីសម្ល ប់ផ ិត។ ឧទហរណ៏ៈ  លីសីុលីក (Salicilique) ៣្រក. យជមួយ

ល់កុល  (Alcool)   100  cm3   េហើយយកេទជូតសំ តកែន្លងែដលមនផ ិត េហើយទុកឱយសងួត ។ 
៣- ករទប់ទល់នឹងកេណ្ដ រៈ 

 េយើង ចេ្របើថន ំសម្ល ប់កេណ្ដ រ ឫករពរកំុឱយមនជតិេសើម ឫជតិ្រកខ្វក់មនេនកនុងកែន្លងទុក
ឯក រ ។ 

៤- ករទប់ទល់នឹងកណ្ដុ រ ឫសត្វល្អតិេផ ងៗេទៀតៈ 
 គឺ្រតូវេ្របើអងគប់ ថន ំសម្ល ប់សត្វល្អិត េចៀស ងមនចំណី រេនកែន្លងទុកឯក រ ។ 

II. មេធយបយ និងវិធី្រគប់្រគងែថរក បណ្ណ រ 
១- ទីកែន្លង និងសមភ រៈបរកិខ របស់ឃ្ល ងំតមកល់បណ្ណ រៈ 

 ឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រ្រតូវេធ្វើេនកែន្លងសងួតល្អ  ឆង យពីបឹង្រតពំង  ឆង យពី្របភពែដលមនធតុ
កស្រកខ្វក់ ឆង យពីទី្របជំុជន ឆង យពី ថ នីយរថេភ្លើង និងេ ងច្រកនន ។ 

ៃផទដីឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រ ្រតូេ្រគងទុកនូវលទធភពែដល ចតមកល់ឯក របន ពី១០េទ១៥ឆន ំ ឲយ
សម្រសបេទនឹងបេចចកេទស្រគប់្រគងែថរក បនយូរអែង្វង ។  

សមភ រៈបរកិខ រេរៀបចំប ្ដ ញអគគីសនីកនុងឃ្ល ំង ្រតូវមនបែរត៉បិទេបើកេភ្លើងេន្រគប់ចរន្ដអគគីសនីកនុង
ឃ្ល ំង និង្រតូវមនបំពង់ករពរអគគីភ័យ្រគប់កែន្លង។ 

ចំេណះដឹង ករងររដ្ឋបល កិចចករេលខធិករ និងបណ្ណ រ ្ឋ ន 

 េរៀបេរៀង និងបេ្រង នេ យៈ ឯកឧត្តម សំ ៉ ក់ បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ែផនក្រគប់្រគងករអភិវឌ ន៏                 ទ.៤៣៥  



 ឃ្ល ំងតមកល់បណ្ណ រ្រតូវ ថ បនយ៉ង េដើមបីករពរ និងទប់ទល់អគគីភ័យ ។ េពលមនអគគីភ័យ 
េកើតេឡើង ច់ខតមិន្រតូវេ្របើទឹកពន្លត់េភ្លើង េ្រពះទឹកបងកអន្ដ យដល់ឯក រ គឺ្រតូវេ្របើបំពង់ខយល់

គ ក បូនិច  (Caz Carbonique Co2 )  ឫេម    Co2   េដើមបីពន្លត់េភ្លើងែដលេឆះឯក រ។ 
២- លកខករណ៏មួយចំនួន ស្ដពីីករកំណត់រយៈេពល្រគប់្រគងែថរក ឯក រ 

 រយៈេពល្រគប់្រគងែថរក ឯក រមនបីដំ ក់កលៈ 
 - ែថរក ជនិចចកល (រហូតគម នកំណត់) 
 - ែថរក យូរអែង្វង (ពី១៥-១០០ឆន ំ) 
 - ែថរក ជបេ ្ដ ះ សនន (ពី១០-១៥) 

- រយៈេពលែថរក ែវង ឫ ខ្លី ្រស័យេទ មក ្ត ដូចខងេ្រកមេនះ 
ក-ខ្លឹម រៃនឯក រែដល្រតូវ្រគប់្រគងែថរក ជនិចចកលៈ 

 - ជ្របេភទលិខិតឯក រ ែដលខ្លឹម ររបស់ មនអតថន័យនេយបយ និងវទិយ ្រស្តបេចចកេទស 
 - ជ្របេភទឯក រ ែដលខ្លឹម ររបស់  មនអតថន័យសិក ្រ វ្រជវជក់ែស្ដង។ 

ខ-អតថន័យៃនលិខិតឯក រ ស្ដពីីតួនទីភរកិចចរបស់ ថ ប័នៈ 
- ល់ឯក រែដលឆ្លុះបញច ំងនូវ្រគប់សកមមភពជចមបងរបស់ ថ ប័ន គឺ្រតូវ្រគប់្រគងែថរក ជ 

និចចកល 
- ល់ឯក រែដលឆ្លុះបញជ ំងនូវសកមមភព បនទ ប់បន ំ្រតូវែថរក េ យេបលេវ កំណត់  
- ល់ឯក រែដលមិនឆ្លុះបញជ ំង នូវសកមមភពរបស់ ថ ប័ន ្រតូវដកេចញ ។ 
គ-និពនធអតថបទៈ 
- លិខិតរបស់ថន ក់េលើេផញើចុះមក េដើមបីដឹកនំករងរ្រតូវ្រគប់្រគងែថរក ជនិចចកល 
- លិខិតជចំបងរបស់ មី្រកសួង- ថ ប័នបនេផញើេចញ្រតូវែថរក ជនិចចកល 
- លិខិតរបស់អងគភពែដលេនេ្រកមឱ ទរបស់្រកសួង- ថ ប័នែដលេផញើមក េដើមបី យករណ៏ជ

ទូេទ្រតូវែថរក មនរយៈេពលកំណត់។ 
- ្របេភទលិខិតរបស់្រកសួង- ថ ប័ន ជទូេទេផញើមកេដើមបីសំុេគលកណ៏េសនើេ ះ្រ យបញ្ហ អ្វីមួយ

ឫជពកយបណ្ដឹ ង ។ល។ ទំងេនះគឺ ្រស័យេទ មករងរជក់ែស្ដងនីមួយៗែដល្រតូវបនអងគភពកេកើត
ហ្វុង េ ះ្រ យេទ មខ្លឹម រៃនបញ្ហ ែដលលិខិតបនេលើកេឡើង េដើមបីកំណត់េពលេវ ែថរក
ជនិចចកល ឫមនរយៈេពលកំណត់ឫ្រតូវយកេចញ ។ េបើេផញើមកេដើមបីជព័ត៌មន ឫសំុមតិ េដើមបីផ្ល ស់ប្ដូរ
បទពិេ ធន៏ករងរគឺ្រតូវយកេចញ ។ 

- ្រតូវយកចិត្តទុក ក់រក ទុកវញិ នូវលិខិតែដលបនចំ ររបស់ថន ក់ដឹកនំ។ 
ឃ-សំណំុលិខិតមួយែដលបនកំណត់រយៈេពលែថរក ជនិចចកល  គឺកនុងេនះមនលិខិតយ៉ងតិច

បំផុត២ភគ៣ ឫពក់ក ្ដ លៃនសំណំុលិខិតែដល្រតូវែថរក ជនិចចកល ។ ចំនួនែដលេនេសសសល់
គឺជលិខិតែដល្រតូវែថរក យូរអែង្វង”១៥ ឆន ំេឡើងេទ” ។ 
 - ល់លិខិតែដលមនរយៈេពលែថរក បេ ្ដ ះ សនន  គឺ្រតូវចង្រកងជសំណំុលិខិត្រគប់្រគង
េ យែឡក ។ 
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 - ករកំណត់េពលែថរក សំណំុលិខិតមួយ គឺ្រតូវែផ្អកេលើមូល ្ឋ នតៃម្លសរបុរមួៃនលិខិតឯក រ
កនុងសំណំុលិខិតេនះ ។ េដើមបីកំណត់រយៈេពល្រគប់្រគងឯក រកនុងសំណំុលិខិតមួយកនុងករណីែដល
សំណំុលិខិតរមួមន លិខិតឯក រែដលមនរយៈេពលែថរក ខុសែប្លកឮពីគន គឺ្រតូវកំណត់រយៈេពលែថ
រក សំណំុលិខិត េ យែផ្អកេទ មលិខិតឯក រែដលមនតៃម្លខពស់បំផុត ។ 
 កនុងករណីែដលសំណំុលិខិតចង្រកង មលកខណៈពិេសសៃនបញ្ហ   គឺចំបច់្រតូវយកចិត្តទុក ក់
នូវចំណុចដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 េបើសំណំុលិខិត មនលិខិតឯក រែដលមនខ្លឹម ររមួែតមួយ ែតតៃម្លរ ងលិខិតឯក រ មិនដូច
គន  េហើយចំនួនឯក រតិច គឺ្រតូវយកចិត្តទុក ក់េធ្វើយ៉ង ឲយបញ្ហ េនះឆ្លុះបញច ំងបន្រគប់ ្រគន់នូវ ល់
លិខិតឯក រែដលមនខ្លឹម រែតមួយ។ 
 ឧទហរណ៏ៈ ចំេពះសំណំុលិខិតស្តីពីេរឿងេលមើសមួយ ឬស្តីពីសននិបតមួយគឺចំបច់្រតូវែថរក  
លិខិតទំនក់ទំនងេទវញិមកមួយចំនួន ឬលិខិតមួយចំនួនែដលមនតៃម្លបេ ្ត ះ សនន 

េបើសំណំុលិខិតមនលិខិតឯក រែដលមនខ្លឹម រ ស្តីពីបញ្ហ ែតមួយ បុ៉ែន្តតៃម្លរ ងលិខិតឯក រ
មិនដូចគន  េហើយទំហំៃនលិខិតឯក រធំេលើសពីសំណូមពរៃនទំហំរបស់ សំណំុលិខិតគឺ្រតូវបំែបកេចញជ
ភគ ឲយបនសម្រសបេទ មតៃម្លរបស់លិខិតឯក រ។ 
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