
ស្ថា ប័ននតីិបបញ្ញតត(ិ១៩៩៣-២០១៨) 
បណ្ឌិ ត ហែម ឡាច  មន្ត្រីស្រាវស្រាវ វទិ្យាាា ្ម្ុាន្ត រ្្ិងវទិ្យា្ងគមន្រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុា 

 
១- រដ្ឋសភា 
 រដ្ឋ្ភាាអងគការកំពូលតំណាងស្របាពលរដ្ឋដដ្លមា្អំណាច្ីតិបបញ្ញតរិ។ តំណាងរាន្ត្រកនុងរដ្ឋ្ភា
ាតំណាងស្របាាតិដមែរទងំមូលដដ្លកកីតកចញពីការក ោះកនន តា្កលកោយក្រ ី្ ិង្ង្ងា ត់ពីស្របាពល 
រដ្ឋដមែរ។ ្ីតិកាលរប្់រដ្ឋ្ភាមា្កំណ្ត់៥នន កំ ីយស្រតូវផុតកំណ្ត់កៅកពលដដ្លរដ្ឋ្ភាថ្ែីចូលកា្់       
តំដណ្ង។ 
 ១.១- តួនាទីរបសរ់ដ្ឋសភា 
 រដ្ឋ្ភាបំកពញភារកិចចរប្់មលួ្ដូ្ច ្កំណ្ត់កនុងរដ្ឋធមែ្ុញ្ញ្ិងចាប់ាធរមា្។ រដ្ឋ្ភាមា្ 
ទ្យួនាទ្យី្ំខា្់ៗដូ្ចា៖ 
   ១.១.១- ការអនុម័ត  

- ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភា ្មាជិករដ្ឋ្ភា ្ិងនាយករដ្ឋមស្រ្ីរ មា្្ិទ្យធិផរួចកផរីមគំ្ិតកធវីចាប់។ តំណាង
រាន្ត្រមា្្ិទ្យធិក្នីកធវីវកិាធ្កមែចាប់។ 

- រដ្ឋ្ភាអ្ុម័តថ្វកិាាតិ ដផ្ការរដ្ឋ ការឱ្យរដ្ឋមចីស្រ ក់ពីកគ ការឱ្យរដ្ឋឱ្យស្រ ក់កគមចីការ្្ានានា
ដផនក ិរញ្ញវតាុ  ្ិងការបកងកីត ដកដស្រប ឬលុបកោលព្ធោរ។ 

- រដ្ឋ្ភាឱ្យក្ចករីយល់ស្រពមចំក ោះគណ្្ីរដ្ឋ ល។ 
- រដ្ឋ្ភាអ្ុម័តយល់ស្រពម ឬលុបកោល្្ធិ្ញ្ញញ  ឬអ្ុ្ញ្ញញ អ្ររាតិ។ រដ្ឋ្ភាអ្ុម័តចាប់្រីពី

ការស្របកា្្ន្តង្ងគ ម។ 
ការអ្ុម័តខាងកលីក្ោះស្របស្រពឹតរកៅកោយមតិភាគកស្រចី្ោច់ខាតន្ចំ្ួ្្មាជិករដ្ឋ្ភាទងំមូល។ 

   ១.១.២- ទំនាក់ទំនងជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
- រដ្ឋ្ភាក ោះកនន តទុ្យកចិតរដ្ល់រាជរោឋ ភិ ល តាមមតិភាគកស្រចី្ោច់ខាតន្ចំ្ួ្្មាជិក្ភាទងំ

មូល។ 
- តាមការ្ុំពី្មាជិកចំ្ួ្មួយភាគដ្ប់យ៉ា ងតិច រដ្ឋ្ភាអាចអកញ្ជ ីញឥ្សរជ្ដ៏្ឧតរមណាមួយ

មកបំភលឺរដ្ឋ្ភា អំពីបញ្ញា ដដ្លមា្ារៈ្ំខា្់ពិក្្។ 
- រដ្ឋ្ភាអាចទ្យមាល ក់្មាជិកគណ្ៈរដ្ឋមន្ត្រី ឬទ្យមាល ក់រាជរោឋ ភិ លពីតំដណ្ង កោយអ្ុម័តញតរិ

បកនាោ ្តាម្ំកេងកនន តភាគកស្រចី្ោច់ខាតន្ចំ្ួ្្មាជិកទងំមូល។ ញតរិបកនាោ ្រាជរោឋ ភិ លស្រតូវ ្
កលីកកេីងជូ្រដ្ឋ្ភា កោយតំណាងរាន្ត្រចំ្ួ្៣០នាក់ កទ្យីបរដ្ឋ្ភាអាចកលីកមកពិភាកា ្។ 

- តំណាងរាន្ត្រមា្្ិទ្យធិោក់្ំណួ្រដ្ល់រាជរោឋ ភិ ល។ ្ំណួ្រក្ោះស្រតូ្រក្រាលាយលកខណ៍្អកសរ
ស្របគល់ជូ្តាមរយៈស្របធា្រដ្ឋ្ភា។ ចកមលីយអាចកធវីកេីងកោយរដ្ឋមស្រ្ីរមួយរូបឬកស្រចី្រូបអាស្រ្័យកោយ 



បញ្ញា ដដ្ល ្កោទ្យកេីង ក់ព័្ធ្ឹងការទ្យទ្យួលមុ្ស្រតូវរប្់រដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបឬកស្រចី្រូប។ កបីបញ្ញា  ក់ព័្ធ 
ដ្ល់្កយ យទូ្យកៅរប្់រាជរោឋ ភិ ល នាយករដ្ឋមន្ត រ្ីស្រតូវក ល្ីយផ្ទោ ល់មលួ្។ ចកមលីយរប្់រដ្ឋមន្ត្រី 
ឬរប្់នាយកមន្ត្រីអាចកធវីកោយផ្ទោ ល់មាត់ ឬ្រក្រាលាយលកខណ៍្អកសរ។ 

- រដ្ឋ្ភាកំណ្ត់ទុ្យកកពលមួយនថ្ាកនុងមួយ្ រ  ៍្ស្រមាប់ការក្លីយ្ំណួ្រ។ 
   ១.១.៣- ទំនាក់ទំនងជាមួយប្បជាពលរដ្ឋ 
 តំណាងរាន្ត្រកធវីការង្ងរកនុងរដ្ឋ្ភាបីដម មា្វ ិ្ សមកាលបីដម។ តំណាងរាន្ត្រស្រតូវចុោះ្ួរ្ុមទុ្យក ជួយ
កោោះស្រាយបញ្ញា  ្ំណូ្មពររប្់ស្របាពលរដ្ឋតាមមណ្ឌ លករៀងមលួ្ ឬតាមកមតរទងំឡាយទូ្យទងំស្របកទ្យ្ឱ្យ
អ្់លទ្យធភាព ្ិងស្រតូវទក់ទ្យងាមួយអាាា ធរស្រគប់លំោប់ថ្នន ក់កដ្ីមបីកោោះស្រាយបញ្ញា ទងំកនាោះ។ 
 ១.២- អំពវីិសមិតភាព និងអភ័យឯកសទិធសិភា 
 តំណាងរាន្ត្រមិ្អាចបំកពញមុមង្ងរា្មាជិករដ្ឋ្ភាផង ា្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាផងស្រ្បកពលដត
មួយ ្កេីយ។ ្មាជិក្ភាមា្វ ិ្ មតិភាពាមួយការបំកពញមុមង្ងរាធារណ្ៈា្កមែ ្ិងមុមង្ងរ
ា្មាជិកន្ាា ប័្ដ្នទ្យកទ្យៀតដដ្ល ្ដចងកនុងរដ្ឋធមែ្ុញ្ញកវៀរដលងដតបំកពញមុមង្ងរកនុងគណ្ៈរដ្ឋមន្ត្រីន្រ
ោឋ ភិ ល។ កនុងករណី្ក្ោះ ្មាជិករដ្ឋ្ភារូបកនាោះមា្ឋា្ៈា្មាជិករដ្ឋ្ភាធមែតា ប៉ាុ ដ្រមិ្ស្រតូវមា្
មុមតំដណ្ងអវីទងំអ្់កនុងគណ្ៈកមាែ ធិការអចិនន្ត្រយ៍្ិងកនុងគណ្ៈកមែការកផសងៗន្រដ្ឋ្ភា។ 
 កដ្ីមបីឱ្យ្មាជិក្ភាបំកពញតួនាទ្យីាតំណាងស្របាពលរដ្ឋ ្ិងស្របាាតិ ្លអ រដ្ឋធមែ្ុញ្ញ ្ផរល់
អភ័យឯក្ិទ្យធិ្ភាជូ្្មាជិក្ភា។ តំណាងរាន្ត្រមា្អភ័យឯក្ិទ្យធិ្ភា។ អភ័យឯក្ិទ្យធិក្ោះ ធានា
ឯករាជយភាពរប្់្មាជិក្ភា។ តំណាងរាន្ត្រ ឬ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភារូបណាក៏កោយមិ្អាចស្រតូវ ្កោទ្យ
ស្របកា្់ ោប់មលួ្ ឃាត់មលួ្ ឬឃុំមលួ្កោយក តុពី ្្ំដដ្ងកយបល់ ឬបកញ្ចញមតិកនុងការបំកពញមុមង្ងរ
រប្់មលួ្កេីយ។ 
 ១.៣- គណៈកម្មា ធកិារអចិន្ត្នតយ ៍

គណ្ៈកមាែ ធកិារអចិនន្ត្ៃយន៍្រដ្ឋ្ភាស្រតូវ ្បកងកតីកេងី កដ្ីមបធីានាដ្ំកណី្រការរដ្ឋ្ ភាកនុងចកនាល ោះ្ម័យ
ស្របជុំ ្ិង្កស្រមចពីរកបៀបកវរៈស្របជុំកពញអងគ ្ងិកិចចការធំៗរប្់រដ្ឋ្ ភា។ 
 ្មា្ភាពគណ្ៈកមាែ ធិការអចិនន្ត្ៃយម៍ា្ដូ្ចតកៅ៖ 

- ស្របធា្រដ្ឋ្ ភា 
- អ្ុស្របធា្ទងំពីរ 
- ស្របធា្គណ្ៈកមែការនានាន្រដ្ឋ្ភា។ 
រដ្ឋ្ភាបកងកីតគណ្ៈកមែការជនំាញនានាចំ្ ួ្១០ កដ្មីបទី្យទ្យួលពិ្ ិតយក្ចកៃីក្នចីាប់ ឬក្ចកៃីស្រ ង

ចាប់នានា្ងិាពិក្្ទ្យទ្យលួប្ោុកកៅតាមមុមជំនាញរប្់មលួ្កនុងការស្រតតួកមីលកិចចការរប្់រាជរោឋ ភិ ល។ 
្មា្ភាពន្គណ្ៈកមែការជំនាញ្ីមយួៗមា្ចំ្ួ្៧រូបយ៉ា ងតិច។ 
 គណ្ៈកមែការជនំាញទងំ១០កនាោះគ៖ឺ 

- គណ្ៈកមែការការ រ្ិទ្យធមិ្ុ្ស ទ្យទ្យលួ កយបណ្ៃឹ ង អកងកត ្ិងទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង 
រដ្ឋ្ភា ស្រពទឹ្យធ្ភា 



- គណ្ៈកមែការក្ដ្ឋកចិច  រិញ្ញវតាុ ធនាគារ ្ិង្វ្កមែ 
- គណ្ៈកមែការដផ្ការ វ ិ្ ិកយគ ក្កិមែ អភិវឌ្ឍ្៍ជ្បទ្យ បរាិា ្ ្ងិធ្ធា្ទ្យកឹ 
- គណ្ៈកមែការមហានផោ ការ រាតិ ្ិងមុមង្ងរាធារណ្ៈ 
- គណ្ៈកមែការកិចចការបរកទ្យ្ ្ ស្របតបិតៃិការអ្ៃរាតិ កឃា្នាការ ្ងិព័ត៌មា្ 
- គណ្ៈកមែការ្ីតិកមែ ្ិងយុតៃិធម៌ 
- គណ្ៈកមែការអប់រ ំយុវជ្ កឡីា ធមែការ កិចចការា្នា វបបធម៌ ្ងិកទ្យ្ចរណ៍្ 
- គណ្ៈកមែការ្ុខាភ ិល ្ងគមកចិច អតតីយុទ្យធជ្ យុវ្ីតិ្មបទ ការង្ងរ បណ្ៃុ ោះបណាៃ លវាិជ ជីវៈ 

្ិងកិចចការនារ ី
- គណ្ៈកមែការាធារណ្ៈការ ដ្ឹកជញ្ជូ ្ ទូ្យរគមនាគម្៍ នស្រប្ណី្យ ៍ ឧ្ា កមែ ដរ ៉ា ថ្នមពល 

 ណិ្ជជកមែ ករៀបចំដដ្្ដ្ី ្គររូប្ីយកមែ ្ិង្ណំ្ង់ 
- គណ្ៈកមែការអកងកត ក ្្មាអ ត ្ិងស្របនងំអំកពីពុករលយួ។ 

រដ្ឋសភាន្តនប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាពឆី្ន ១ំ៩៩៣ដ្លប់ចចុបបនន 
នីតិកាលទ១ី(១៩៩៣-១៩៩៨) 
   ករៀបចំកោយអ ុ្តាក់(UNTAC) ២៣-២៨ ឧ្ភា ១៩៩៣ 

 - គណ្បកសចូលរមួស្របកួតស្របដជងមា្ចំ្ួ្ ២០ 
- ចំ្ួ្អា្្ៈ ១២០ 
- គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្៤ គឺ៖  

+ គណ្បកស  វុ្្ុិ្ បុិចទ្យទ្យលួ ្ ៥៨អា្្ៈ  
+ គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទ្យួល ្ ៥១អា្្ៈ  
+ គណ្បកសស្របាធបិកតយយក្រ ី្ ិយមស្រពោះពុទ្យធា្នាទ្យទ្យលួ ្ ១០អា្្ៈ  
+ គណ្បកសម៉ាូលណីាកា្ងិអនកត  ្ូដមែរកដ្ីមបកី្រភីាពទ្យទ្យលួ ្ ១អា្្ៈ។ 

នីតិកាលទី២(១៩៩៨-២០០៣) 
    ករៀបចំកោយគ.ជ.ប. ២៦-កកកោ ១៩៩៨ 
- គណ្បកសចូលរមួស្របកួតស្របដជងមា្ចំ្ួ្ ៣៩ 
- ចំ្ួ្អា្្ៈ ១២២ 
- គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្៣ គឺ៖  

+ គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទ្យួល ្ ៦៤អា្្ៈ  
+ គណ្បកស  វុ្្ុិ្បុិចទ្យទ្យួល ្ ៤៣អា្្ៈ  
+ គណ្បកស្ម រងសុទី្យទ្យួល ្ ១៥អា្្ៈ។ 

នីតិកាលទ៣ី(២០០៣-២០០៨) 
    ករៀបចំកោយគ.ជ.ប. ២៧-កកកោ ២០០៣ 
- គណ្បកសចូលរមួស្របកួតស្របដជងមា្ចំ្ួ្ ២៣ 



- ចំ្ួ្អា្្ៈ ១២៣ 
- គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្៣ គឺ៖  

+ គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទ្យួល ្ ៧៣អា្្ៈ  
+ គណ្បកស  វុ្្ុិ្ បុិចទ្យទ្យលួ ្ ២៦អា្្ៈ  
+ គណ្បកស្ម រងសុទី្យទ្យួល ្ ២៤អា្្ៈ។ 

នីតិកាលទ៤ី(២០០៨-២០១៣) 
    ករៀបចំកោយគ.ជ.ប. ២៧-កកកោ ២០០៨ 
 - គណ្បកសចូលរមួស្របកតួស្របដជងមា្ចំ្ួ្ ១១ 
- ចំ្ួ្អា្្ៈ ១២៣ 
- គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្៥ គ៖ឺ  

+ គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទ្យួល ្ ៩០អា្្ៈ  
+ គណ្បកស្ម រងសុទី្យទ្យួល ្ ២៦អា្្ៈ 
+ គណ្បកស្ិទ្យធមិ្ុ្សទ្យទ្យលួ ្ ៣អា្្ៈ  
+ គណ្បកស្ករាតរមរណ្ឫទ្យធទិ្យទ្យួល ្ ២អា្្ៈ  
+ គណ្បកស  វុ្្ុិ្ បុិចទ្យទ្យលួ ្ ២អា្្ៈ។ 

នីតិកាលទ៥ី (២០១៣-២០១៨) 
    ករៀបចំកោយគ.ជ.ប. ២៨-កកកោ ២០១៣ 
 - គណ្បកសចូលរមួស្របកតួស្របដជងមា្ចំ្ួ្ ៨ 
- ចំ្ួ្អា្្ៈ ១២៣ 
- ចំ្ួ្គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្២ គឺ៖  

+ គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទ្យួល ្ ៦៨អា្្ៈ  
+ គណ្បកស្កន្តង្ងគ ោះាតិទ្យទ្យលួ ្ ៥៥អា្្ៈ។ 

នីតិកាលទ៦ី(២០១៨-២០២៣) 
   ករៀបចំកោយគ.ជ.ប. ២៩-កកកោ ២០១៨  
- គណ្បកសចូលរមួស្របកួតស្របដជងមា្ចំ្ួ្ ២០ 
- ចំ្ួ្អា្្ៈ ១២៥ 
- ចំ្ួ្គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្១ គឺ៖  

+ គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទ្យួល ្ ១២៥អា្្ៈ។  
២- ប្ពឹទធសភា 
 កស្រកាយការក ោះកនន តា្កល កស្រជី្តាងំតំណាងរាន្ត្រ្ីតិកាលទ្យី២ នានថ្ាទ្យី២៦ដមកកកោ នន ១ំ៩៩៨ 
វបិតរិ្កយ យនផោកនុងមួយ ្កកីតកេីង។ កដ្ីមបីកោោះស្រាយវបិតរិក្ោះកិចចស្របជុំកំពូលរវាងថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ្់មព្់
ន្គណ្បកស្កយ យទងំពីរ គឺគណ្បកសស្របាជ្កមពុា្ិងគណ្បកស  វុ្្ុិ្បុិច ្ស្រ រពធកេីងពី    



នថ្ាទ្យី១២-១៣ ដមវចិឆិកា នន ១ំ៩៩៨ នាស្រ ាទ្យកមមរ ិ្ ោ ស្រពោះបរមរាជវាងំ កស្រកាមស្រពោះរាាធិបតីភាពដ៏្មពង់មព្់ 
ស្រពោះករុណាស្រពោះ ទ្យ្កមរចស្រពោះ្ករាតរម ្ី ្ុ ដដ្លកៅកពលកនាោះស្រពោះអងគស្រទ្យង់ាស្រពោះមហាកសស្រតន្ 
ស្រពោះរាាណាចស្រកកមពុា។ 
 តាមរយៈលទ្យធផលន្កិចចស្របជុំកំពូលក្ោះ ាា ប័្ស្រពឹទ្យធ្ភា ស្រតូវ ្បកងកីតកេីង ្ិងកាល យាចំដណ្ក
មួយន្ាា ប័្្ីតិបបញ្ញតរិាតិ ដដ្លមា្ពីរថ្នន ក់ បនាោ ប់ពីរដ្ឋធមែ្ុញ្ញ្ីតិកាលទ្យី២ ្កធវីវកិាធ្កមែរដ្ឋធមែ
្ុញ្ញនន ១ំ៩៩៣។ ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទ្យី១ កកីតកេីងកោយការដតងតាងំ្ិងមា្អាណ្តរិ៥នន ។ំ ្មាជិក
ចំ្ួ្៦១រូប ស្រតូវ ្កស្រជី្ករ ី្ ពីកនុងចំកណាមឥ្សរជ្ា្់មព្់ន្គណ្បកស្កយ យដដ្លមា្អា្្ៈ
កនុងរដ្ឋ្ភា្ីតិកាលទ្យី២។ ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទ្យី១  ្កបីក្ម័យស្របជុំកលីកទ្យី១កៅនថ្ាទ្យី២៥ ដមមីនា នន ំ
១៩៩៩។  ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទ្យី២   កកីតកេីងកោយការក ោះកនន តអ្កល នានថ្ាអាទ្យិតយទ្យី២២ ដមមករា 
នន ២ំ០០៦ កោយមា្អាណ្តរិ៦នន ។ំ ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទី្យ៣ កកីតកេីងកោយការក ោះកនន តអ្កល នានថ្ា
អាទ្យិតយ ទ្យី២៩ ដមមករា នន ២ំ០១២។ ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទ្យី៤ កកីតកេីងកោយការក ោះកនន តអ្កល នានថ្ា 
អាទ្យិតយ ទ្យី២៥ ដមកុមភៈ នន ២ំ០១៨។ កនុងចំកណាម្មាជិក៦២រូប មា្៥៨រូបស្រតូវ ្កស្រជី្តាងំកោយការ
ក ោះកនន តាអ្កល ០២រូបកស្រជី្តាងំកោយរដ្ឋ្ភា្ិង០២ដតងតាងំកោយស្រពោះមហាកសស្រត។  
 ២.១- ការររៀបចំប្ពឹទធសភា 
 ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្ចំ្ួ្្មាជិកយ៉ា ងកស្រចី្ក្នី្ឹង ក់កណារ លន្ចំ្ួ្្មាជិករដ្ឋ្ភាទងំមូល។ 
្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាស្រតូវោត់តាងំមលោះ ្ិងកស្រជី្តាងំកោយការក ោះកនន តអ្កលមលោះ។ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាអាច
ស្រតូវ ្ោត់តាងំ ្ិងកស្រជី្ករ ី្ ារាថ្ែី ្។ ្ីតិកាលរប្់ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្កំណ្ត់៦នន ។ំ ប៉ាុដ្រ្ីតិកាលទ្យី
១មា្កំណ្ត់ស្រតឹម៥នន ។ំ 

- ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាចំ្ួ្២រូបស្រតូវ ្ោត់តាងំកោយស្រពោះមហាកសស្រត 
- ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាចំ្ួ្២រូប ស្រតូវ ្រដ្ឋ្ភាកស្រជី្តាងំតាមមតិភាគកស្រចី្កោយកស្របៀប។ 
- ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាឯកទ្យៀតស្រតូវ ្កស្រជី្តាងំកោយការក ោះកនន តអ្កល។  អនកដដ្លមា្្ិទ្យធិឈ្រ
ក ែ្ ោះាកបកខជ្ស្រពឹទ្យធ្ភាគឺាស្របាពលរដ្ឋដមែរទងំពីរកភទ្យដដ្លមា្្ិទ្យធិក ោះកនន ត មា្អាយុយ៉ា ង
តិច៤០នន  ំមា្្ញ្ញជ តិដមែរតាងំពីកំកណី្ត។ 
- ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្ថ្វកិារ្វ័យត្ស្រមាប់ដ្ំកណី្រការ។ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាស្រតូវទ្យទ្យួលស្រ ក់ចំណាច់។ 
ស្រពឹទ្យធ្ភាស្របជុំាាមញ្ញពីរដ្ងកនុងមួយនន ។ំ ្ម័យស្របជុំ្ីមួយៗមា្ថ្ិរកវលាយ៉ា ងតិចបីដម។ 
  ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាមា្អភ័យឯក្ិទ្យធិ្ភា។ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភារូបណាក៏កោយមិ្អាចស្រតូវ
 ្កោទ្យស្របកា្់ ោប់មលួ្ ឃាត់មលួ្ ឬឃុំមលួ្ កោយក តុពី ្្ំដដ្ងកយបល់ ឬបកញ្ចញមតិកនុងការ
បំកពញមុមង្ងររប្់មលួ្កេីយ។ 
 
 
 
 



 ២.២- មុខងារសខំាន់ៗរបសប់្ពឹទធសភា 
  ២.២.១- មុខងារនីតិកមា 
ពិ្ិតយឱ្យកយបល់កលីអតាបទ្យចាប់ដដ្លអ្ុម័តកោយរដ្ឋ្ភា ្ិងផរួចកផរីមកធវីក្ចករីក្នីចាប់។ តួនាទ្យី

្ំខា្់រប្់ស្រពឹទ្យធ្ភាគឺការពិ្ិតយកេីងវញិរាល់អតាបទ្យចាប់ទងំឡាយដដ្លរដ្ឋ្ភា ្អ្ុម័តរួចក ីយ។ 
រដ្ឋ្ភាមិ្អាចបញ្ជូ ្ចាប់ដដ្លមលួ្ ្អ្ុម័តរួចក ីយឱ្យស្រពោះមហាកសស្រតឡាយស្រពោះ ្រកលខាស្របកា្ឱ្យ
កស្របីស្រ ្ាផលូ វការមុ្កពលោក់្លងឱ្យស្រពឹទ្យធ្ភាពិ្ិតយ ្កេីយ។រដ្ឋធមែ្ុញ្ញមិ្ ្ផរល់ឱ្យស្រពឹទ្យធ្ភា្ូវ
អំណាចអ្ុម័តចាប់ ឬអំណាចជំទ្់អតាបទ្យចាប់កេីយ ប៉ាុដ្រផរល់្ូវតួនាទ្យីស្របឹកា ឬអំណាចកធវីអ្ុា្្៍
ដដ្លរដ្ឋ្ភា ្អ្ុម័ត។ កទោះបីាស្រពឹទ្យធ្ភាអាចកធវីការបដ្ិក្ធ ឬក្នីកធវីវកិាធ្កមែកៅកលីអតាបទ្យចាប់ 
ស្រពឹទ្យធ្ភាពុំមា្អំណាចោប់បងខំឱ្យរដ្ឋ្ភាទ្យួលយកអ្ុា្្៍រប្់មលួ្កេីយ។ 

ស្រពឹទ្យធ្ភាពិ្តិយ ក យីឱ្យកយបល់កនុងរយៈកពលមយួដមយ៉ា ងយូរកលីក្ចករសី្រ ងចាប់ ឬក្ចករីក្នីចាប់ដដ្ល
រដ្ឋ្ភា ្អ្ុម័តយល់ស្រពមកលីកដ្ំបូងរចួក យី ស្រពមទងំកលីកបញ្ញា ទងំពួងដដ្លរដ្ឋ្ភា ្ោក់ឱ្យពិ្ិតយ។ 

  ២.២.២- មុខងារប្តួតពិនិតយ 
 ស្រពឹទ្យធ្ភាអាចតាមោ្ស្រតួតពិ្ិតយការង្ងរ      ្ិងការអ្ុវតរកគាល្កយ យកផសងៗរប្់រាជរោឋ ភិ    

 លាពិក្្ស្រតួតពិ្ិតយការកស្របីស្រ ្់ថ្វកិាាតិរប្់រាជរោឋ ភិ ល។ 
- ស្រតួតពិ្ិតយការអ្ុវតរចាប់  ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្តួនាទ្យី្ំខា្់កនុងការតាមោ្ដ្ំកណី្រការង្ងររប្់ាា ប័្ 

រដ្ឋ ្ិងស្រតួតពិ្ិតយយ៉ា ងកទ្យៀតទត់អំពីការអ្ុវតរចាប់រប្់ាា ប័្្ីតិស្របតិបតរិ។ 
- ស្រតួតពិ្ិតយការអ្ុវតរកមែវធិី ្ិងដផ្ការរប្់រោឋ ភិ ល       ស្រពឹទ្យធ្ភាក៏កដ្ីរតួនាទ្យី្ំខា្់កនុងការ

ស្រតួតពិ្ិតយការអ្ុវតរកមែវធិី ្ិងដផ្ការរប្់រាជរោឋ ភិ លកលីការង្ងរស្របាធិបកតយយ ្ីតិរដ្ឋ ការង្ងរដក
ទ្យស្រមង់រដ្ឋ ការង្ងរកាត់ប្ាយភាពស្រកីស្រក ការង្ងរអភិវឌ្ឍ្៍ក្ដ្ឋកិចច ្ងគមកិចច។ 
   ២.២.៣- មុខងារជាតំណាង 
 -តណំាង្មូ ភាពដដ្្ដ្ី(ស្រកុមស្របឹកាឃុ-ំ្ង្ងក ត់) 
 ស្រពឹទ្យធ្ភាតំណាងភូមិភាគ ្ិង្មូ ភាពដដ្្ដ្ ី(ស្រកុមស្របឹកាឃុ-ំ្ង្ងក ត់)។ មាស្រតា៩ ្ងិមាស្រតា១១ន្ចាប់
្រីពកីារក ោះកនន តកស្រជី្តាងំ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភា ្បង្ងា ញចា្់អំពីអតរ្ញ្ញញ ណ្រប្់្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ ភា។ 
 ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាស្រតូវចុោះ្ួរ្ុមទុ្យកខ ជួយកោោះស្រាយបញ្ញា  ្ំណូ្មពររប្់ស្របាពលរដ្ឋតាមមណ្ឌ ល
ករៀងមលួ្ ឬតាមរាជធា្ី កមតរទងំឡាយទូ្យទងំស្របកទ្យ្ឱ្យអ្់លទ្យធភាព្ិងស្រតូវទក់ទ្យងាមួយអាាា ធរស្រគប់
លំោប់ថ្នន ក់កដ្ីមបីកោោះស្រាយបញ្ញា ទងំកនាោះ។ 
 -តណំាងាា ប័្ាត ិ
 ្មាជិក០២រូបដតងតាងំកោយស្រពោះមហាកសស្រត ្ិង ០២រូបកទ្យៀតកស្រជី្តាងំកោយរដ្ឋ្ភា។ ស្រពឹទ្យធ្ភាក៏
តំណាងស្រពោះមហាកសស្រត ្ិងរដ្ឋ្ភា ក ីយក៏ាអនក្ស្រមប្ស្រមួលការង្ងររដ្ឋ្ភា ្ិងរាជរោឋ ភិ ល។ មាស្រតា
១១២ បញ្ញជ ក់ថ្ន  ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្ភារកិចច្ស្រមប្ស្រមួលការង្ងររវាងរដ្ឋ្ភា ្ិងរាជរោឋ ភិ ល។ 
 
 



 ២.៣- គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្នតយ ៍
គណ្ៈកមាែ ធកិារអចិនន្ត្ៃយន៍្ស្រពឹទ្យធ្ភាស្រតូវ ្បកងកីតកេងី កដ្ីមបធីានាដ្ំកណី្រការស្រពទឹ្យធ្ភាកនុងចកនាល ោះ

្ម័យស្របជុំ ្ិង្កស្រមចពីរកបៀបកវរៈស្របជុំកពញអងគ ្ងិកិចចការធំៗរប្់ស្រពឹទ្យធ្ភា។ 
 ្មា្ភាពគណ្ៈកមាែ ធិការអចិនន្ត្ៃយម៍ា្ដូ្ចតកៅ៖ 

- ស្របធា្ស្រពឹទ្យធ្ ភា 
- អ្ុស្របធា្ទងំពីរ 
- ស្របធា្គណ្ៈកមែការនានាន្ស្រពឹទ្យធ្ភា។ 
ស្រពឹទ្យធ្ភាបកងកីតគណ្ៈកមែការជំនាញនានាចំ្ួ្១០ កដ្ីមបទី្យទ្យួលពិ្ ិតយក្ចកៃីក្នចីាប់ ឬក្ចកៃីស្រ ង

ចាប់នានា្ងិាពិក្្ទ្យទ្យលួប្ោុកកៅតាមមុមជំនាញរប្់មលួ្កនុងការស្រតតួកមីលកិចចការរប្់រាជរោឋ ភិ ល។ 
្មា្ភាពន្គណ្ៈកមែការជំនាញ្ីមយួៗមា្ចំ្ួ្៧រូបយ៉ា ងតិច។ 
 គណ្ៈកមែការជនំាញទងំ១០កនាោះគ៖ឺ 

- គណ្ៈកមែការការ រ្ិទ្យធមិ្ុ្ស ទ្យទ្យលួ កយបណ្ៃឹ ង អកងកត ្ិងទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង 
រដ្ឋ្ភា ស្រពទឹ្យធ្ភា 

- គណ្ៈកមែការក្ដ្ឋកចិច  រិញ្ញវតាុ ធនាគារ ្ិង្វ្កមែ 
- គណ្ៈកមែការដផ្ការ វ ិ្ ិកយគ ក្កិមែ អភិវឌ្ឍ្៍ជ្បទ្យ បរាិា ្ ្ងិធ្ធា្ទ្យកឹ 
- គណ្ៈកមែការមហានផោ ការ រាតិ ្ិងមុមង្ងរាធារណ្ៈ 
- គណ្ៈកមែការកិចចការបរកទ្យ្ ្ ស្របតបិតៃិការអ្ៃរាតិ កឃា្នាការ ្ងិព័ត៌មា្ 
- គណ្ៈកមែការ្ីតិកមែ ្ិងយុតៃិធម៌ 
- គណ្ៈកមែការអប់រ ំយុវជ្ កឡីា ធមែការ កិចចការា្នា វបបធម៌ ្ងិកទ្យ្ចរណ៍្ 
- គណ្ៈកមែការ្ុខាភ ិល ្ងគមកចិច អតតីយុទ្យធជ្ យុវ្ីតិ្មបទ ការង្ងរ បណ្ៃុ ោះបណាៃ លវាិជ ជីវៈ 

្ិងកិចចការនារ ី
- គណ្ៈកមែការាធារណ្ៈការ ដ្ឹកជញ្ជូ ្ ទូ្យរគមនាគម្៍ នស្រប្ណី្យ ៍ ឧ្ា កមែ ដរ ៉ា ថ្នមពល 

 ណិ្ជជកមែ ករៀបចំដដ្្ដ្ី ្គររូប្ីយកមែ ្ិង្ណំ្ង់ 
- គណ្ៈកមែការអកងកត ក ្្មាអ ត ្ិងស្របនងំអំកពីពុករលយួ។ 

ប្ពឹទធសភាន្តនប្ពះរាជាណាចប្កកមពជុាពីឆ្ន ១ំ៩៩៩ដ្លប់ចចុបបនន 
្តីកិាលទ្យ១ី(១៩៩៩-២០០៦) 
ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទ្យ១ីកកីតកេងីកោយការដតងតាងំទងំអ្់។ ស្រពឹទ្យធ្ ភា្ីតកិាលទ្យ១ី មា្្មាជិកចំ្ ួ្ 

៦១រូប កនុងកនាោះគណ្បកសស្របាជ្កមពុាមា្ចំ្ួ្ ៣១របូ គណ្បកស  វុ្្ុិ្ បុិច ២១រូប គណ្បកស្ម រងសុ ី៧
រូប ្ិង០២រូបកទ្យៀតោត់តាងំកោយស្រពោះមហាកសស្រត ្ស្រមាប់រយៈកពល៥នន  ំ ។ ស្រពឹទ្យធ្ ភា្ីតិកាលទ្យី១  ្ប្រ្តីិ
កាលរប្់មលួ្ចំ្ ួ្ ២ដ្ង (មរង១នន )ំ។  

្តីកិាលទ្យ២ី(២០០៦-២០១២) 



ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទ្យី២កកីតកចញពីការក ោះកនន តអ្កល នានថ្ាអាទ្យិតយ ទ្យ២ី២ ដមមករា នន ២ំ០០៦ 
្ស្រមាប់រយៈកពល៦នន ។ំ កៅកនុង្ីតកិាលទ្យ២ីក្ោះ ្មាជកិស្រពឹទ្យធ្ភាមា្ចំ្ួ្ ៦១រូប ដូ្ច្ីតកិាលទ្យី១ដដ្រកនុង 
កនាោះ ៤៥រូបមកពគីណ្បកសស្របាជ្កមពុា ១០រូបមកពីគណ្បកស វ ៊ុ្្ុិ្បុចិ ០២រូបមកពីគណ្បកស្ម រងសុ ី 
០២រូបោត់តាងំកោយស្រពោះមហាកសស្រត្ិង០២របូកទ្យៀតកស្រជី្ តាងំកោយរដ្ឋ្ភា។  

្តីកិាលទ្យ៣ី(២០១២-២០១៨) 
ការក ោះកនន តអ្កលកស្រជី្តាងំ្មាជិកស្រពទឹ្យធ្ភា្ីតិកាលទ្យី៣  ្ស្របស្រពឹតៃកៅនានថ្ាអាទ្យិតយ ទ្យ២ី៩ ដម

មករា នន ២ំ០១២។្ស្រមាប់្តីិកាលទ្យី៣ក្ោះ ចំ្ួ្្មាជកិស្រពឹទ្យធ្ភាមា្៦១រូប ដូ្ច្តីិកាល 
ទ្យី១ ្ិង្ីតកិាលទ្យ២ីដដ្រ កនុងកនាោះមកពីគណ្បកសស្របាជ្កមពុា៤៦របូ ្ម រងសុ១ី១រូប ០២របូោត់តាងំកោយ
ស្រពោះមហាកសស្រត ្ិងកស្រជី្តាងំកោយរដ្ឋ្ភា០២របូ។ 

្តីកិាលទ្យ៤ី(២០១៨-២០២៤) 
ការក ោះកនន តកស្រជី្ តាងំ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ ភា្ីតកិាលទ្យ៤ី  ្ស្របស្រពឹតៃកៅនានថ្ាអាទ្យិតយ ទ្យី២៥ ដមកុមភៈ នន ំ

២០១៨។ ្ស្រមាប់្ីតិកាលទ្យ៤ីក្ោះ ចំ្ ួ្្មាជិកស្រពទឹ្យធ្ភាមា្៦២របូ កនុងកនាោះមកពីគណ្បកសស្របាជ្កមពុា 
ចំ្ួ្៥៨រូប  ដតងតាងំកោយស្រពោះមហាកសស្រត០២រូប ្ងិកស្រជី្ តាងំកោយរដ្ឋ្ ភា០២រូប។  

ឯកស្ថរពិរប្រះ 
១. ជួ្ ណាត ៖ វចនា្ុស្រកមដមែរ ភនកំពញ ការផាយរប្់វទិ្យាាា ្ពុទ្យធា្្បណ្ឌិ តយ នន ១ំ៩៦៧ 
២.រដ្ឋធមែ្ុញ្ញន្ស្រពោះរាាណាចស្រកកមពុានន ១ំ៩៩៣ ្ិងចាប់ធមែ្ុញ្ញបដ្ាម្ំកៅធានា្ូវដ្ំកណី្រការ 
     ាស្របស្រកតីន្ាា ប័្ាតនិន ២ំ០០៤ 
៣.ឯការព ីគណ្ៈកមាែ ធិការាតិរករៀបចំការក ោះកនន ត(គ.ជ.ប.) 
 


