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ក្កម្សលីធម្៌របសម់្ស្តនរសី្ថធារណ្ៈ 
 

                                                                                 បណ្ឌិ ត ហែម្ ឡាច  
                                                              មន្ត្រីស្រាវស្រាវវទិ្យាាា ្ម្ុាន្ត រ្្ិងវទិ្យាាន្ត្រ្ងគម 
         ន្រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុា 

 
សសចករីស្រើម្  
 នៅកនុង្ងគមាតិ្ីមួយៗ ម្ុ្សម្នន ក់ៗស្រតូវទ្យទ្យួលបា្្ូវឱកា្មួយន ីមបីអភិវឌ្ឍថាមពល
គំ្ិតស្របាាា  ថាមពលផ្លូវចិតរ ផ្លូវអារមមណ៍្តាមរយៈការ្ិកា្ិង្ម្នធិ។ ការរកីចនស្រមី្ន្បនចេកវទិ្យាឬវទិ្យាា
ន្ត្រន្ពិភពនោកាចបំាច់ស្រតូវស្្ែងយល់ពីទ្យ្ស្ៈាមូលដ្ឋា ្រប្់វា។ នោលការណ៍្្ីលធម៌ ឬ ស្រកម្ីល
ធម៌ ស្រតូវបា្នគទ្យទ្យួលាគ ល់ថាាវទិ្យាាន្ត្រន្អំនពីលអ។ វាិា ្ិង្ីលធម៌ស្រតូវន ីរទ្យ្ទឹមោន ។ ស្រកម្ីលធម៌ គឺា
លកខណ្្មបតរិខ្ព្់បំផុ្តរប្់ម្ុ្ស។ វាាស្ម៉ែស្រត្ស្រម្នប់វា្់្ទង់្ូវអំនពីលអ្ ិងអំនពីអាស្រកក់រប្់ម្ុ្ស។ វា
បា្កំណ្ត់ករណី្យកិចេរប្់នយងី ន ីយចងអុលបង្ហា ញស្របាប់នយងីថាអែីស្ លនយីងស្រតូវនធែី្ិងអែីស្ លនយីងមិ្
ស្រតូវនធែី។ ស្រកម្ីលធម៌បា្កំណ្ត់អំពីស្ ្្មតាកិចេរប្់អនកស្របតិបតរិការង្ហរនៅតាមវ ិ្ ័យ្ីមួយៗន ីមបរីកា
គុណ្តនមលរប្់បុគគលក៍ ូចាាា ប័្ទងំមូល។ 
១- និយម្ន័យននក្កម្សលីធម្៌ម្ស្តនរីស្ថធារណ្ៈ 

  ស្រកម្លីធម៌ + មន្ត្រីាធារណ្ៈ > ស្រកម្ីលធម៌មន្ត្រីាធារណ្ៈ 
  ១.១- ក្កម្សលីធម្៌  
  ស្រកម្លីធម៌ <  ស្រកម + ្លីធម៌ 

    -ស្រកម ( ្ំ ) : - លំដ្ឋប់ កបួ្ ស្បប ពកួ ស្ប៉ែក បណ្រុ ំ  ចនង្ហោ ម … 
     ឧទ រណ៍្ : ស្រកមស្រព មទ្យណ្ឌ  ស្រកមរ ាបបនវណី្ … 
    -្ីលធម៌ <  ្ីល + ធម៌ 
   ស្របស្រកតី      ្ភាវៈ / ការស្រទ្យស្រទ្យង់ 
  ស្រកម្លីធម៌ 
   ក- ្ំនៅ ល់្ភាវៈ ឬ ការស្រទ្យស្រទ្យង់្ូវស្របស្រកតីភាពនៅតាមលំដ្ឋប់ 

                          លំនដ្ឋយន្វ ិ្ ័យ្មីួយៗ។ 
 ខ្- ្ំនៅ ល់បណ្រុ ំ ន្្ីលធម៌ស្ លាវធិា្  ឬ  វ ិ្ ័យចងអុលបង្ហា ញ 
               ឱយស្របតិបតរិន ីមបទី្យទ្យួលបា្្ូវកិតិរយ្្ងិន្ចករីនលលលនូរ 

  ១.២- ម្ស្តនរីស្ថធារណ្ៈ  
  មន្ត្រីាធារណ្ៈ < មន្ត្រី + ាធារណ្ៈ 
   -មន្ត្រី (្ំ.) = ម្រី (បា.) = អនកម្ន្ម្រ អនកម្ន្ភាពទក់ទញ អនកម្ន្គំ្ិត អនក
          ម្ន្ន្ចករី ងឹការង្ហររាក់នស្រៅ អនកស្របកឹាស្ ្ …ី 
   -ាធារណ្ៈ (្.ំ បា.) =     ស្ លទូ្យនៅ  ស្ លមិ្ចំន ោះ  ស្ លនស្របីបា្ទងំអ្់ោន  
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       មន្ត្រីាធារណ្ៈ    ្ំនៅ ល់មន្ត្រីស្ លបនស្រមីការង្ហរកនុង 
       រ ាបាលាធារណ្ៈ(ាា ប័្រ ា) ស្ លផ្រល់ន្វា ល់ 
       ស្របាពលរ ានដ្ឋយមិ្ ចំន ោះ។ 
  ១.៣- ក្កម្សលីធម្៌ម្ស្តនរសី្ថធារណ្ៈ 
 ស្រកម្លីធម៌មន្ត្រាីធារណ្ៈ គឺ្ំនៅ ល់បណ្រុ ំ ន្វ ិ្ ័យ ឬ វធិា្្ីលធម៌ចងអុលបង្ហា ញឱយមន្ត្រី 
ាធារណ្ៈអ្ុវតរន ីមបរីកាបា្្ូវគុណ្តនមល កិតរយិ្ ្ងិ  ន្ចករីនលលលនូររប្់ខ្លួ្។ ស្រកម្លីធម៌បា្បញ្ញតរិ  
្ិង អ្ុញ្ញញ ត ល់មន្ត្រាីធារណ្ៈគួរស្របតិបតរិ ្ិង មិ្គួរស្របតិបតរិនៅតាម ទ្យកីស្្លង នពលនវោ ឋានា្ុស្រកម។ 
២- សមាសធាត្ុននក្កម្សលីធម្៌ម្ស្តនរសី្ថធារណ្ៈ 
 មន្ត្រីាធារណ្ៈស្រគប់រូបស្រតូវស្តនោរព្ិងរកាឱយបា្ខ្ជា ប់ខ្ាួ្្ូវស្រកម្លីធម៌ទងំ១០ ស្របការ ូច 
ខ្ជងនស្រកាម ៖ 
 - ការនោរពនពលនវោ 

- ការនោរពឋានា្ុស្រកម 
-ការនោរពការចត់តាងំ 
- ការនោរពវ ិ្ ័យការង្ហរ 
- ការរកា្ីលធម៌ 
- ការរកា្ុចរតិភាព 
- ការរកាភករីភាព 
-ការរកាឥ្សរភាព 
- រកាអពាស្រកឹតភាព 
-ការរកាអាលភាព 

 ២.១- ការសោរពសពលសវលា  
 នោងតាមាម រតីន្អ្ុស្រកឹតយនលខ្…… ចុោះនលៃទ្យ…ី នខ្…… ឆ្ន …ំ… បា្កណំ្ត់អំពីនពលនវោបំនពញ
ការង្ហររប្់មន្ត្រីរាជការគឺ ៖ 

- នពលស្រពឹក   : ចូលនម្ន៉ែ ង ៧ : ០០ -  ១១ : ៣០  
- នពលរន្ៀល  : ចូលនម្ន៉ែ ង ២ : ០០   -   ៥ : ៣០ 

 កនុងមួយនលៃនធែីការ៨នម្ន៉ែ ងកនុងមួយ្បារ  ៍ បំនពញការង្ហររយៈនពល៥នលៃ គឺពីនលៃច្ទ ល់នលៃ្ ុស្រក។ 
 ២.២- ការសោរពឋានានុក្កម្  
 ឋានា្ុស្រកម គឺាលំដ្ឋប់ន្ឋា្ៈស្ លនរៀបចំន ងីតាមអងគភាព ស្រក្ួងាា ប័្។ បញ្ញា ឋានា្ុស្រកម ា
បញ្ញា ្មុគាម ញមួយស្ លមន្ត្រីាធារណ្ៈស្តងស្តស្របុងស្របយតនាទ្យីបំផុ្ត នស្រ ោះវា ក់ព័្ធនៅ្ឹងកិតរិយ្ មុខ្
ម្នត់រប្់ខ្លួ្្ិងរប្់អនក នទ្យ។ 
  ក- ឋានា្ុស្រកមការទូ្យត 

   - ស្រពោះមហាកសស្រត ឬ ស្រពោះនៅអធិរាជ 
   - ស្របមុខ្រ ា ឬ ស្របធានាធិបតី 
   - ស្របធា្ស្រពឹទ្យធ្ភា 
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   - ស្របធា្រ ា្ភា 
   - នាយករ ាមន្ត្រី 
   - រ ាមន្ត្រីការបរនទ្យ្ 
   - រ ាមន្ត្រីការ រាតិ 
  ខ្- ឋានា្ុស្រកមអងគទូ្យត 
    - ឯកអគគរាជទូ្យត 
    - នប្ិតជ្ពិន្្ 
    - ភារធារមី្ន្លិខ្ិត 
    - ភារធារ ី្ រីទ្យី 
  គ- ឋានា្ុស្រកមុនផ្ទកនុងាា ្ទូ្យត 
    - ឯកអគគរាជទូ្យត 
    - រ ាមន្ត្រីនពញ្មតាភាព 
    - អគគរាជទូ្យត 
    - អគគទ្យីស្របឹកា 
    - ទ្យីស្របឹកា 
    - ទ្យីស្របឹកានោធា… 
                    - អគគកុង  ្ុល 
                     - នលខ្ជធិការ 
                      - អ្ុព្ធាា បទូ្យត 
                      - កុង  ្ុល / កុង  ្ុលកិតរិយ្ 
          ឃ- ឋានា្ុស្រកមកនុងស្រពោះរាាណាចស្រកកមពុា 
                       -ឋានា្ុស្រកមស្រពោះពុទ្យធា្នា ( មហា្ិកាយ ធមមយុតរិក្ិកាយ ) 

                        -ឋានា្ុស្រកមខ្តរិយវងស ( ស្ខ្សរាជវងស ) 
                                   -ឋានា្ុស្រកម្ីតិបបញ្ញតរិ ( ស្រពឹទ្យធ្ភា / រ ា្ភា ) 

                       -ឋានា្ុស្រកម្ីតិបប ិបតរិ ( មន្ត្រី្នោបាយ / មន្ត្រីរាជការ ) 
                       -ឋានា្ុស្រកមតុោការ ( តុោការា្់ខ្ព្់ / តុោការា្់ទប ) 
                       -ឋានា្ុស្រកមកងនោធពលនខ្មរភូមិ្ទ ្ិង ្គរបាលាតិ 
                       -ឋានា្ុស្រកមចស្រមុោះ ( ្ីតិបបញ្ញតរិ ្ីតិបប ិបតរិ យុតារ ធិការ ) 

 រ ាបាលាធារណ្ៈ គឺារ ាបាលស្ លម្ន្ឋានា្ុស្រកមាក់ោក់ ( ថាន ក់នលី ថាន ក់នស្រកាម ) ថាន ក់នលីស្រតូវ 
ស្របកា្់យក្ូវ « នបារភីាព » ចំន ោះថាន ក់នស្រកាមន យីថាន ក់នស្រកាមស្រតូវ្ស្មរង្ូវអាកបបកិរោិ្មរមយាកាយវកិារ « 

នោរព » ចំន ោះថាន ក់នលី។ ស្របការន្ោះ នបីមិ្ម្ន្តស្រមូវនដ្ឋយចាប់ក៏ាស្បបបទ្យ្ុជីវធម៌កនុងការរ្់នៅក៏ ូចាកនុង
ទ្យំនាក់ទ្យំ្ងាទូ្យនៅផ្ងស្ រ។ 
 ២.៣- ការសោរតាម្ការចាត្់តា ាំង  
 មន្ត្រីរាជការស្រគប់រូប ស្រតូវស្របតិបតរិនដ្ឋយាម រតីទ្យទ្យួលខុ្្ស្រតូវខ្ព្់ចំន ោះការង្ហរ្ិងម្ន្គំ្ិតនចនស្របឌ្ិត 
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ន ីមបឱីយការង្ហររកីចនស្រមី្្ិងស្របកបនដ្ឋយគុណ្ភាព។ មន្ត្រីរាជការមិ្ស្ម្នធែីការង្ហរឱយស្រោ្់ស្តរចួពីន  ឬ រចួខ្លួ្ 
ននាោះនទ្យ។ ម្នស្រតា៣៣ ន្ចាប់្រីពី្ លកខ្រិកៈមន្ត្រីរាជការ្ុីវលិបា្ស្ចងថា ៖ « អនករាជការស្រតូវទ្យទ្យួលខុ្្ស្រតូវ
ចំន ោះមុខ្ថាន ក់នលីអំពកីិចេការរប្់ខ្លួ្្ិងអំនពីស្ លអាចនធែឱីយប៉ែោះ ល់នៅនលីន្ចករីនលលលនូរ្ិងកិតរិយ្រប្់    
ខ្លួ្។ អនករាជការកនុងស្រកបខ្ណ្ឌ ទងំអ្់ស្រតូវនោរពបញ្ញា រប្់ថាន ក់នលីស្ លបា្ចត់ឱយនៅបនស្រមីការង្ហរនទោះបី
តំប្់ណាក៏នដ្ឋយទងំកនុង្ិងនស្រៅស្របនទ្យ្»។  ន្ោះ្របញ្ញា ក់ឱយនឃញីថា មន្ត្រីរាជការទងំអ្់ស្រតូវនោរពតាមការ
ចត់តាងំ ឬ ការបញ្ញា ពីថាន ក់នលីរប្់ខ្លួ្នដ្ឋយមិ្អាចស្របឆ្ងំជំទ្់ ឬ ស្របស្កកបា្ន យី។ ប៉ែុស្្រអនករាជការអាច
ម្ន្្ិទ្យធិនលីកា្ំនណី្ ឬ ផ្រល់ានោបល់នៅថាន ក់នលីរប្់ខ្លួ្កនុងករណី្ស្ លខ្លួ្យល់នឃញីថា នោបល់ ឬ 
គំ្ិតរប្់ខ្លួ្លអស្របន្ីរម្ន្ារស្របនោជ្៍ ល់អងគភាព (ថាន ក់នលីទ្យទ្យួលយកនោបល់រប្់ខ្លួ្ ឬមិ្ទ្យទ្យួលយក 
គឺា្ិទ្យធិរប្់ថាន ក់នលី)។ អនករាជការោម ្្ិទ្យធិប ិន្ធមិ្អ្ុវតរតាមបទ្យបញ្ញា រប្់ថាន ក់នលីនទ្យ នលីកស្លងស្តបទ្យ
បញ្ញា ននាោះាទ្យនងែីខុ្្ចាប់។ 
 រាល់ការចត់តាងំ ការដ្ឋក់នចញ្ូវបទ្យបញ្ញា ស្រតូវស្តស្របកា្់ខ្ជា ប់ខ្ាួ្្ិងអ្ុវតរឱយបា្ស្រតឹមស្រតូវនៅតាម្ីតិ
វធិី្ិង នោលការណ៍្ស្ លកំណ្ត់នដ្ឋយចាប់ ឬ បទ្យដ្ឋា ្គតិយុតរនផ្សងៗ។ 
 ២.៤- ការសោរពវនិ័យការងារ  
 មន្ត្រីរាជការទងំអ្់ស្រតូវនោរពវ ិ្ ័យការង្ហរស្រ្បតាមជំពូកទី្យ៥ន្ចាប់្រីពី្ លកខ្ រិកៈមន្ត្រីរាជ
ការ្ុីវលិ ្ងិបទ្យដ្ឋា ្គតិយុតរនផ្សងៗនទ្យៀត។ 
 ស្រតូវហាមឃាត់ដ្ឋច់ខ្ជត ល់អនករាជការ្ូវស្របការ ូចខ្ជងនស្រកាម ៖ 

-យកនម្ន៉ែ ងរ ាបាលនៅស្របកបមុខ្របរផ្ទទ ល់ខ្លួ្។ 
-យកអំណាច្ិងឥទ្យធិពលនៅកនុងមុខ្ង្ហររប្់ខ្លួ្នៅនស្របីស្របា្់ន ីមបទីញយកផ្លស្របនោជ្៍ឬ្ំ ុត 

គំរាមកំស្ ងបំ ្្ិទ្យធិរប្់ពលរ ា។ 
-ស្របកបមុខ្របរស្ លនាឱំយប៉ែោះ ល់ ល់កិតរិយ្ ្ងិន្ចករីនលលលនូរន្អនករាជការ។ 
-ចូលា្ម្នជិកស្រកមុស្របឹកាភបិាល ឬ ស្រគប់ស្រគងស្រកុម  ុឯកជ្នដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬនដ្ឋយស្របនោល។ 
-នបាោះពុមពផ្ាយ ឬ នធែីការផ្សពែផ្ាយព័ត៌ម្ន្ស្ លម្ន្ការ ក់ព័្ធនៅកនុងមុខ្ង្ហររប្់ស្រក្ួងនដ្ឋយពុ ំ

ម្ន្ការអ្ុញ្ញញ តពីស្របធា្ាា ប័្ស្ លាមីខ្លួ្នៅនស្រកាមឱវាទ្យ។ 
-ស្របកបមុខ្របរបស្្ាមស្រតតួនលមុីខ្ង្ហររប្់ខ្លួ្ាអនករាជការកនុងករណី្ស្ លលកខ្ រិកៈនដ្ឋយស្ កន្អងគ 

្ីមួយៗហាមឃាត់។ 
 ស្រប្ិ្នបអីនករាជការស្របស្រពឹតរប ំ្់្ិងចំណុ្ច ូចបា្នរៀចរាប់ខ្ជងនលីស្រតូវទ្យទ្យលួទ្យណ្ឌ កមមស្ផ្នកវ ិ្ ័យ
 ូចម្ន្ស្ចងកនុងម្នស្រតា៤០ន្ចាប់្ លកខ្រកិ ( នដ្ឋយមិ្ ទ្់គតិការនចទ្យស្របកា្់ាបទ្យអាាា ស្ លអាច 
នកីតម្ន្ន ងី )។ 
 ២.៥- ការរកាសលី ( សលីធម្៌ ) 
 ្ីល ឬ ្លីធម៌ គឺាមូលដ្ឋា ្ារវ្រន្ស្រកម្លីធម៌ស្ លមន្ត្រីរាជការស្រគប់រូបស្រតូវស្តរកាឱយបា្ខ្ជា ប់ 
ខ្ាួ្ស្រគប់នពលនវោា្ិចេ្ិរ្ររ។ ្ីលធម៌ា ំបូលស្ លផ្រល់្ូវមលប់ ៍ស្រតាក់ស្រតជុំ្ុខ្ ុមរមនាកនុងការង្ហរក៏
 ូចាកនុងជីវតិ។ នោកអារ ី្ រូត(Aristote) ចត់ទុ្យក្លីធម៌ាទ្យម្នល ប់កនុងការស្របស្រពឹតរនដ្ឋយោត់យល់នឃញី
ថា«អំនពី ៏ស្របុងស្របយតន គឺា្ីលធម៌»។ ចំស្ណ្ក «អំនពសី្រជុល ួ្ន តុ គាឺអ្លីធម៌ ឬអំនពីអាស្រកក់»។ 

ម្ុ្សម្ន្្លីធម៌ស្របកា្់យកផ្លូវកណារ លកនុងចរោិផ្ទទ ល់ខ្លួ្្ងិ្ងគម។ ម្ុ្សម្ន្្លីធម៌ មិ្ស្រជុល
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្ិយម នមលីនឃញីស្វងឆ្ៃ យ នចោះាគ ល់ស្របម្នណ្ខ្លួ្ឯង្ិងអនក នទ្យ ាគ ល់កាលៈនទ្យ្ៈន យីស្របកា្់ចរោិ
្មរមយចំន ោះអនក នទ្យជុំវញិខ្លួ្។ 

ចំស្ណ្កនោលការណ៍្្ីលធម៌រប្់ស្រពោះពុទ្យធ្ មណ្នោតម កនុងបញ្េ្លី ឬ ្ិចេ្លីគឺៈ 
- នវៀរចកការ្ម្នល ប់ជីវតិម្ុ្ស្តែផ្ងទងំពួង 
- នវៀរចកការកា្់យកស្រទ្យពយ្មបតរិរប្់អនក នទ្យ 
- នវៀរចកការរមួបនវណី្ គឺស្របស្រពឹតរផ្លូវនភទ្យាមួយស្របព្ធ កូ្រប្់អនក នទ្យ 
- នវៀរចកការ្ិោយ កយមិ្ពិត 
- នវៀរចកការផ្ឹកទ្យឹកស្រ្វងឹស្ លាន តុនាឱំយនកីតន្ចករីស្របម្នលនផ្សងៗ។ 

 នលី្ពីន្ោះនោកក៏ចងអុលបង្ហា ញនៅនលីស្រព មវហិារធម៌ ្ិង អរយិ្ចេធម៌ ពិន្្នផ្ទរ តនៅនលី         
អ ាងគិកមគគ ឬម្នោ៌ទងំ៨ ( ្ម្នម ទ្យិ ាិ ្ម្នម ្ងគបបៈ ្ម្នម វាច ្ម្នម កមម្រៈ ្ម្នម អាជីវៈ ្ម្នម វាោម ្ម្នម ្តិ
្ិង្ម្នម ្ម្នធិ )។ 
 ២.៦- ការរកានូវសចុរតិ្ភាព  
 មន្ត្រីរាជការស្រគប់រូបស្រតូវស្របស្រពតឹរឱយបា្លអស្រតឹមស្រតូវតាមគ្លងធម៌ស្រ្ប្ងឹចាប់ទ្យម្នល ប់ន្្ងគមាតិន ីមប ី
ន្ចករី្ ុខ្នកសមកា្ររប្់ខ្លួ្្ិងស្របាពលរ ាទ្យួនៅទងំស្របនទ្យ្។ អនកស្ លបា្ស្របកា្់ខ្ជា ប់ខ្ាួ្្ូវ្ុចរតិ
ភាព្ឹងកាល យនៅាម្ុ្សស្ លទ្យទ្យលួបា្្ូវជំន្ឿទុ្យកចិតរពីអនកផ្ងទងំពួង។ ន ីមបរីកាបា្្ូវ្ុចរតិភាព  
មន្ត្រីស្រតូវស្របតបិតរិ្ូវ «កុ្លកមម ឬកមមបទ្យ១០ស្របការ (កាយកមម៣ វចីកមម៤ មននាកមម៣ )»។ 
 គុណ្តនមលន្្ុចរតិភាពនាឱំយមន្ត្រីរាជការ ៖ 

- រ្់កនុង្ុភមងគល្ិងន្ចករីនលលលនូរ 
- ម្ន្ការនោរពស្រ្ោញ់ពីម្ុ្សជុំវញិខ្លួ្ 
- ្ងគមាតិម្ន្្្រិភាព្ិងការអភិវឌ្ឍ 

 ២.៧- ការរកានូវភករភីាព  
 អនករាជការទងំអ្់ស្រតូវស្តម្ន្ភករីភាពចំន ោះាត ិ ា្នា ្ងិស្រពោះមហាកសស្រតរប្់ខ្លួ្។ មន្ត្រីរាជ
ការគឺាអនកម្ន្គំ្ ិត អនកម្ន្ន្ចករ ីឹងការរាក់នស្រៅ អនកស្របឹកាការស្ផ្្ ីស្ លស្រតូវបា្រ ាស្របគល់ន្ចករីទុ្យក 
ចិតរចត់តាងំឱយបំនពញភារកិចេស្ លាអាយុជីវតិស្របនទ្យ្ាតិាទ្យីទ្យំ្ ុកទុ្យកចិតរបំផុ្តរប្់រ ា។  ូនចនោះមន្ត្រីស្រតូវ
ស្តម្ន្ភករភីាពា្ិចេចំន ោះស្របនទ្យ្ាតិម្នតុភូមិ ចំន ោះម្នោ៌្នោបាយរប្់រ ា ចំន ោះឧតរមស្របនោជ្៍
រប្់ាតិ ្ិងចំន ោះអនកស្ លបា្ចត់តាងំ ស្តងតាងំ ឬ ស្របគល់ភារកចិេឱយខ្លួ្បំនពញការង្ហរ។ 
 អនក ឹកនាអំងគភាព ស្រតូវស្តម្ន្ភករីចំន ោះស្រក្ងួ ចំន ោះថាន ក់ ឹកនាសំ្រក្ួង។ ចំស្ណ្កអនក កឹនាសំ្រក្ងួ 
ស្រតូវម្ន្ភករភីាពចំន ោះរាជរដ្ឋា ភិបាល ចំន ោះនោល្នោបាយរប្់រដ្ឋា ភិបាល។ ឯអនករាជការ នទ្យនទ្យៀត ស្រតូវ
ស្តម្ន្ភករភីាពចំន ោះថាន ក់នលីស្ លខ្លួ្្ាតិនៅនស្រកាមឱវាទ្យាប្របនាទ ប់។ 
 ២.៨- ការរកាឥសសរភាព  
 អនករាជការស្រគប់រូបស្រតូវទ្យទ្យួលខុ្្ស្រតូវចំន ោះមុខ្ថាន ក់នលអីំពីកចិេការរប្់ខ្លួ្ ្ិងអំនពីទងំឡាយណា
ស្ លអាចនធែីឱយប៉ែោះ ល់ន្ចករីនលលលនូរ្ិងកិតិរយ្រប្់ខ្លួ្ (ម្នស្រតា៣៣ន្ចាប់្ លកខ្រិកៈមន្ត្រីរាជការ 
្ុីវលិ) នដ្ឋយហាមឃាត់ដ្ឋច់ខ្ជតមិ្ ឱយអនករាជការស្របកបមុខ្របរណាស្ លនធែឱីយប៉ែោះ ល់ ល់កិតរិយ្ ្ិង 
ន្ចករីនលលលនូរន្អនករាជការ (ម្នស្រតា៣៥)។ 
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 នទោះ្ាិតកនុងកាលៈនទ្យ្ៈណាក៏នដ្ឋយអនករាជការមិ្ស្រតវូនធែីអែីមួយស្ លនាឱំយខូ្ច ឬ អាប់ឱ្ ល់ 
កិតរិយ្ ្ិង ន្ចករីនលលលនូររប្់ខ្លួ្ន យី នស្រ ោះថានបីអនករាជការោម ្កិតរិយ្ ឬ ោម ្ន្ចករីនលលលនូរននាោះវាា
រូបភាពមិ្លអចំន ោះរ ាបាលាធារណ្ៈន យី។ ន្ចករីនលលលនូរ ្ិង កតិរិយ្ស្ លាឥ្សរភាពស្្រងនចញពកីារ
ស្របស្រពឹតរស្រតឹមស្រតូវតាមស្រកម្លីធម៌តាមនោលការកណំ្ត់រប្់រ ា មិ្ស្របពឹតរអំនពីអបាយមុខ្ ម្ន្ភាពនទ្យៀងស្រតង់ 
្ុចរតិ យុតរិធម៌ មិ្ទ្យទ្យួល្ណូំ្ក្ូកបា៉ែ ្់ មិ្ចូលរមួាមួយអតលិិជ្លួចប្លំព្ធដ្ឋរារអាករ។ល។ 
 កិតរិយ្ ្ិង ន្ចករីនលលលនូរតស្រមូវនលីស្រគប់្កមមភាព្ងិស្រគប់កាលៈនទ្យ្ៈទងំអ្់រមួទងំ្ំ ី្ំនៅ 
 អាកបបកិរោិ ឥរោិបល ការន្លៀក ក់តុបស្តងខ្លួ្ស្របាណ្ស្របចនំលៃផ្ងន រ។ ការស្របស្រពឹតរអំនពីមិ្្មរមយស្របកប
មុខ្របរស្ លពុទ្យធចកោ ្ិង អាណាចកោហាមឃាត់ ្ុទ្យធស្តា្កមមភាពស្ លអនករាជការស្រគប់រូបស្រតូវនចៀ្វាង 
នស្រ ោះនាឱំយាធារណ្ជ្វាយតនមលមិ្លអ ល់មន្ត្រីរាជការននាោះផ្ង ្ិង  ល់រ ាបាលាធារណ្ៈតំណាង
អំណាចាធារណ្ៈរប្់រ ាផ្ងស្ រ។ 
 អនករាជការទងំអ្់ ស្រតូវស្តនចៀ្វាងឱយខ្ជងស្តបា្្ូវការស្របស្រពឹតរបទ្យនលមី្ស្រព មទ្យណ្ឌ នផ្សងៗ នស្រ ោះថា 
ចំន ោះមុខ្ស្ភនកាធារណ្ជ្អនករាជការតំណាងឱយស្របនោជ្៍រមួតំណាង អណំាចាធារណ្ៈ តណំាងការនោរព
ចាប់្ិងតណំាងឱយ្ីតិរ ាទងំមូល។ ការស្របស្រពឹតរមិ្លអកនុងជីវភាពរ្់នៅាលកខណ្ៈឯកជ្ករី ការស្របស្រពឹតរ
នលមី្្ងឹចាប់រ ានានាករីគឺ្ ុទ្យធស្តបងោារូបភាពមិ្លអ ល់ន្ចករីនលលលនូ ររប្់អនករាជការ្ិង ល់ជំន្ឿទុ្យក 
ចិតររប្់ាធារណ្ជ្នលី្កមមភាព ឹកនា ំ្ិងនលីនោល្នោបាយរប្់រាជរដ្ឋា ភបិាលទងំមូលនទ្យៀតផ្ង។ 
 ២.៩- ការរកាអពាក្កតឹ្ភាព  
 មន្ត្រីរាជការស្រតូវម្ន្អពាស្រកតឹភាពកនុង្កមមភាពការង្ហរ ្ងិ ហាមឃាត់ដ្ឋច់ខ្ជត្ូវការនស្របីស្របា្់មុខ្ 
ង្ហររប្់ខ្លួ្ ្ិង ្ម្នា រៈរប្់រ ាន ីមបបីនស្រមី្ កមមភាព្នោបាយ ូចខ្ជងនស្រកាម៖ 

- នធែីការន ីមបផី្លស្របនោជ្៍ ល់នបកខជ្្នោបាយ ឬ ស្របឆ្ងំ្ឹងនបកខជ្្នោបាយណាមួយ        
  ន យី។ 
- នធែីការន ីមបផី្លស្របនោជ្៍គណ្បកស្នោបាយ ឬ ស្របឆ្ងំគណ្បកស្នោបាយណាមួយន យី។ 

 ការណ៍្ស្ លអនករាជការាធារណ្ៈស្របស្រពឹតរផ្ទុយ្ឹងចណុំ្ចន្ោះ ស្រតូវចត់ទុ្យកាកំ ុ្ ្ិង ការឆ្គ ឆំ្គងកនុង 
វាិា ជីវៈរប្់អនករាជការ (ម្នស្រតា៣៧)។ 
 កនុងការបំនពញការង្ហរក៏ ូចាការបនស្រមីអតិលិជ្ាស្របាពលរ ា (អនកទ្យទ្យួលន្វាពីរ ា) អនករាជការទងំ 
អ្់ស្រតូវស្របកា្់ខ្ជា ប់្ូវអពាស្រកតឹភាពមិ្លនមអៀង មិ្ អគតភិាព។ អនាពាស្រកតឹ(ភាពមិ្ អពាស្រកឹត)នាមំក្ូវនស្រោោះ 
ថាន ក់ធៃ្់ ល់អាយុជីវតិ ្ិង អនាគតអនកទ្យទ្យួលន្វាពីរ ា។ មន្ត្រីរាជការ គឺាអនកបនស្រមីរ ា បនស្រមីស្របាពលរ ា បនស្រមី
ផ្លស្របនោជ្៍ាធារណ្ៈ ស្របនោជ្៍រមួ មិ្ស្ម្ស្របនោជ្៍បុគគល ឬ ស្របនោជ្៍ស្រកុមបកសពួកណាមួយន យី។ 
ចាប់្ លកខ្រិកៈមន្ត្រីរាជការ្ុីវលិក៏បា្ហាមស្របាមដ្ឋច់ខ្ជតផ្ងស្ រ ល់អនករាជការកនុងនពលបំនពញការង្ហរ 
មិ្ឱយយកអំណាចនៅកនុងមុខ្ង្ហររប្់ខ្លួ្នៅនស្របីន ីមបទីញយកផ្លស្របនោជ្៍អែីមួយ ឬ ន ីមបី្  ំតគំរាម
កំស្ ងបំ ្្ិទ្យិធរប្់ស្របាពលរ ា (ម្នស្រតា៣៥លកខ្រិកៈនដ្ឋយស្ កន្ស្រកបខ្ណ្ឌ មន្ត្រីរាជការ) ការនស្របីស្របា្់
មុខ្ង្ហរ ្ម្នា រៈ ្ិងបុគគលិករ ាន ីមបផី្លស្របនោជ្៍ផ្ទទ ល់ខ្លួ្ ាពិន្្ន ីមបី្ កមមភាព្នោបាយ គឺាស្របការ
ស្ លផ្ទុយ្ឹងនោលការអពាស្រកតឹភាពន រ្ ាបាលាធារណ្ៈន យីក៏ស្រតូវហាមស្របាមាដ្ឋច់ខ្ជតស្ រ(ម្នស្រត៣៧លកខ្ រិ
កៈ នដ្ឋយស្ កន្ស្រកបខ្ណ្ឌ មន្ត្រីរាជការ)។ នទោះបីម្នស្រតា៣៧បា្ស្ចងស្បបន្ោះក៏នដ្ឋយក៏មិ្ស្ម្ម្ន្្័យថា : 
មិ្ឱយអនករាជការនៅចូលរមួគណ្បកស្នោបាយ ឬ មិ្ឱយអនករាជការនៅោសំ្រទ្យគណ្បកស្នោ បាយណាននាោះនទ្យ 
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គឺអនករាជការម្ន្្ិទ្យធិចូលរមួកនុងគណ្បកស្នោបាយ ឬ ោសំ្រទ្យគណ្បកសណាមួយស្ លខ្លួ្នពញចិតរ។ ប៉ែុស្្រហាម
មិ្ឱយអនករាជការននាោះយកតួនាទ្យី មុខ្ង្ហររប្់ខ្លួ្ាអនករាជការនៅបនស្រមី្នោបាយ ឬ យក្ម្នា រៈ មនធាបាយ
នធែី ំនណី្រ រលយ្រ ្នមលៀកបំ ក់ ស្ លម្ន្ឯក្ណាា ្ាអនករាជការនៅបនស្រមីគណ្បកស្នោបាយ ឬ នៅ
នឃា្នាឱយគណ្បកស្នោបាយ (ទ្យំព័រ៨០ : ្ីតិមុខ្ង្ហរាធារណ្ៈ : ឥ្ នយឿ្ )។ 
 កនុងចាប់្ លកខ្រិកៈមន្ត្រីរាជការម្នស្រតា៣៦ : អ្ុញ្ញញ តឱយមន្ត្រីទងំឡាយ ម្ន្្ិទ្យធិចូលរមួកនុងការ 
ស្រគប់ស្រគង្ម្នគមស្រ្បចាប់នដ្ឋយន្រ។ី 
 ១០- ការរកាអាថភាព (ភាពអាថ៌កាំប ាំង/ការសមាា ត្់ ) 
 អនករាជការមិ្ ស្រតូវនធែីឱយខូ្ច ឬ អាប់ឱ្កិតា្ុភាពរប្់ស្រក្ួងាា ប័្នទ្យ។ ន លគឺ អនករាជការស្រតូវ  
«នចោះោក់ការណ៍្»។ នោរពោក់ការណ៍្ការង្ហរ គឺរកា្ូវ កយ្មរីស្ ល្ិោយនចញនៅ ឬ ្រន្រនចញនៅ
ស្រតូវម្ន្ភាពស្របុងស្របយតននដ្ឋយមិ្្ិោយ ឬ្រន្រ្ូវអែីស្ លនធែឱីយម្ន្ការប៉ែោះ ល់ ល់កិតរយិ្កិតា្ុភាព
រប្់អងគភាព ស្រក្ងួ ាា ប័្ ឬ ្មតាកចិេថាន ក់ ឹកនារំប្់ខ្លួ្ន យី។ ោក់ការណ៍្ ឬ ការរកាការណ៍្្ម្នៃ ត់ 
រកាការស្របុងស្របយតនកនុងវាិា ជីវៈន្អនករាជការ គដឺ្ឋច់ខ្ជតអនករាជការមិ្ ស្រតូវបង្ហា ញអាល៌កំបាងំនផ្ទកនុងការង្ហរឱយ
ស្បកធាល យនចញនៅនស្រៅ្ូវរាល់ឯការ ព័ត៌ម្ន្ ឬ ស្រពឹតរិន តុនផ្សងៗ ស្ លខ្លួ្បា្ ងឹបា្ឮនៅកនុងការង្ហរ ឬ
នៅកនុងនពលបំនពញការង្ហរ នបី្ិ្ាោម ្ការអ្ុញ្ញញ តពថីាន ក់នលីរប្់ខ្លួ្ ឬ នស្រៅពី្ មតាកិចេរប្់ខ្លួ្ ឬ ោម ្
ការកំណ្ត់នដ្ឋយចាប់។ 
 ស្រតូវហាមឃាត់ាដ្ឋច់ខ្ជត ល់អនករាជការ្ូវការនបាោះពុមពផ្ាយ ឬ នធែីការផ្សពែផ្ាយព័ត៌ម្ន្ស្ លម្ន្ 
ការ ក់ព័្ធនៅកនុងមុខ្ង្ហរស្រក្ួងនដ្ឋយពុំម្ន្ការអ្ុញ្ញញ តាមុ្ពីស្របធា្ាា ប័្ស្ លាមីខ្លួ្្ាិតនៅនស្រកាម
ឱវាទ្យ។ការ្ម្នៃ ត់វាិា ជីវៈ ហាក់ ូចាម្ន្លកខណ្ៈផ្ទុយោន ្ឹងនោលការណ៍្ «តម្នល ភាព» ន្នោលការណ៍្ 
ស្របាធិបនតយយ្ិង្ិទ្យធិរប្់ស្របាពលរ ា ូចស្ លម្ន្ស្ចងកនុងម្នស្រតា៣៥ន្រ ាធមម្ុញ្ញៈ«ន្ចករីន្នទីងំ 
ឡាយរប្់ស្របាពលរ ាស្រតូវបា្ទ្យទ្យលួការពិ្ ិតយ ្ិងនដ្ឋោះស្រាយោ៉ែ ង មត់ចត់ពអីងគការរ ា»។ ប៉ែុស្្រនទោះា
ោ៉ែ ងណាក៏នដ្ឋយក៏នៅម្ន្ការង្ហរមួយចំ្ ួ្ស្ លរ ាស្រតូវ «រកាការណ៍្្ម្នៃ ត់» ាពិន្្គព័ឺត៌ម្ន្ស្ លអាច
នធែីឱយម្ន្ការប៉ែោះ ល់ ល់្្រិភាព ្ុវតាភិាព ្ិងកិតា្ុភាពរប្់្ងគមាត។ិ ការ្ម្នៃ ត់វាិា ជីវៈមិ្ ស្រតឹមស្ត
អ្ុវតរចំន ោះាធារណ្ជ្ប៉ែុនណាណ ោះនទ្យ ប៉ែុស្្រស្រតូវអ្ុវតរចំន ោះ្ ន្វកិ ្ ន្វកិារប្់ខ្លួ្ស្ លមិ្ ម្ន្
ភារកិចេ ឬ្មតាកិចេស្រតូវ ឹង្ូវការង្ហរននាោះផ្ងស្ រ។ 
៣-ក្បសភទ្យក្កម្សលីធម្៌តាម្អងគភាព ក្កសងួ ស្ថា ប័ន 
 - ស្រកម្ីលធម៌មន្ត្រីស្របតិបតរិចាប់ 

- ស្រកម្ីលធម៌ស្រគូបនស្រងៀ្ 
- ស្រកម្ីលធម៌ស្រគូនពទ្យយ 
- ស្រកម្ីលធម៌ន្នមធាវ ី
- ស្រកម្ីលធម៌នៅស្រកម 
- ស្រកម្ីលធម៌អនការព័ត៌ម្ន្ 
-ស្រកម្ីលធម៌្លិបករ 
-ស្រកម្ីលធម៌អនក្ស្មែង 
-ស្រកម្ីលធម៌អនកបនងោីតាន ស្  
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 ៣.១- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្៌ម្ស្តនរីក្បត្បិត្រិចាប់  
   (ម្ន្៨ម្នស្រតា) 

  - ស្រតូវនោរព្ិងការ រន្ចករនីលលលនូររប្់ម្ុ្សាត ិ
  - រកា្ិងនលីក្ទួយ្ទិ្យធិម្ុ្សរប្់ជ្ស្រគប់រូប 
  - ការនស្របីស្របា្់អាវុធស្រតូវហាមឃាត់ (នលីកស្លងស្តកនុងករណី្ជ្នលមី្តន ) 
  - រកាការ្ម្នៃ ត់វាិា ជីវៈកនុងនពលបំនពញភារកិចេ 
  - មិ្ស្របស្រពឹតរការញុោះញង់ ឬ នធែីទរុណ្កមមនដ្ឋយអម្ុ្សធម៌ 
  - ធានារកា្ុខ្ភាពជ្ទងំឡាយស្ ល្ាិតកនុងការឃុឃំាងំ 
  - មិ្ស្រតូវស្របស្រពឹតរអំនពីពុករលយួាដ្ឋច់ខ្ជត 
  - ស្រតូវនោរពចាប់ ្ិង ម្ន្វ ិ្ ័យន្អងគភាព 

 ២- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្៌ក្របូសក្ងៀន 
   (៣០ម្នស្រតា អ្ុស្រកតឹយនលខ្១២៦អ្ស្រក. បក. ចុោះនលៃទ្យ០ី៩ ស្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៨) 
   -នោរពនពលនវោ 
   -្នមលៀកបំ ក់្មរមយ 
   -អាកបបកិរោិ្មរមយ 
   -វធិីាន្ត្រលអកនុងការបនស្រងៀ្ 
   -ចំនណ្ោះ ងឹទូ្យលំទូ្យោយ 
   -យុតរិធម៌មិ្លនមអៀង 
   -ម្្ិការកនុងការង្ហរ 
   -ស្រព មវហិារធម៌ 
   -មិ្ស្របស្រពឹតរអបាយមុខ្ 
   -គំរូលអចំន ោះមហាជ្ 
 ៣- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្៌ក្រូសពទ្យយ  

  (១១១ម្នស្រតាអ្ុស្រកតឹយនលខ្៦១អ្ស្រក.បក. ចុោះនលៃទ្យ២ី៨ ស្ខ្្ហីា ឆ្ន ២ំ០០៣) 
- នោរពជីវតិ រាងកាយ ្ងិន្ចករីនលលលនូររប្់ម្ុ្ស 
- ្ីលធម៌ ្ុចរតិភាព ភករីភាពកនុងវាិា ជីវៈ 
- រកាការ្ម្នៃ ត់កនុងវាិា ជីវៈ 
- រូបភាពផ្សពែផ្ាយបំនផ្លី្ ខុ្្ការណ៍្ពតិ(ហាមឃាត់) 
- នចៀ្វាងអំនពទីងំឡាយនាឱំយអាប់ឱ្វាិា ជីវៈ 
- បញ្ញា ក់ព័ត៌ម្ន្នដ្ឋយនាម ោះស្រតង់ 
- ស្រតូវនឆ្លីយតបរាល់ការ្ុព័ំត៌ម្ន្ ឬ ការព្យល់ 
- នោរព្ិទ្យធិនស្រជី្ នរ ី្ រប្់អនកជំង ឺ
- ហាមឃាត់ន ៉ែការន មីបសី្រប្ទិ្យធភាពន្ការពាបាល 
- មិ្ស្រតូវនោភល្់នដ្ឋយនស្របីឥទ្យធិពល 
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  ៤- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្៌សម្ធាវ ី 
   (ស្រកមុស្របកឹាគណ្ៈនមធាវ ី: ១៥ វចិឆកិា ១៩៩៥) 

- នោរព កយ្មបលរប្់ខ្លួ្ 
- ស្របកា្់ខ្ជា ប់អាល៌កបំាងំវាិា ជីវៈ 
- ហាមឃាត់មិ្ ឱយនធែីការទក់ទញនភាៀវមករកខ្លួ្ន យី 
- នោរពន្រភីាពរប្់អតិលិជ្ 
- ស្រតូវផ្រល់ឯការស្ លខ្លួ្ទ្យទ្យលួទុ្យកនដ្ឋយោម ្្ិទ្យធិកា្់ទុ្យក 
- នោរពតាមវធិា្ន្្ីតិវធិី្ិងទ្យម្នល ប់ន្តុោការ 
- មិ្ស្រតូវចូលរមួ្កមមភាពផ្ទុយពីចាប់ វធិា្ បទ្យបញ្ញា វាិា ជីវ 
- ម្ន្្ិទ្យធទិ្យទ្យលួ ឬ មិ្ ទ្យទ្យលួកូ្ករី (នលីកស្លងស្របធា្ចត់តាងំ ) 
- មិ្ស្រតូវនធែីអែីស្ លនាឱំយខ្ជតស្របនោជ្៍ ល់្ ភាតា 
- ទ្យទ្យួលខុ្្ស្រតូវចំន ោះមុខ្្ ភាតារប្់ខ្លួ្ 

 ៥- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្៌សៅក្កម្  
    (ឧតរមស្រកមុស្របកឹានាអំងគនៅស្រកម : ២២ កុមាៈ ២០០៧) 

- នៅស្រកមស្រតូវ្ាតិនៅាអពាស្រកឹតកនុង្កមមភាព្នោបាយ 
- នៅស្រកមស្រតូវឈរនលីនោលការណ៍្ឯករាជភាព (មិ្ ទ្យទ្យលួរងឥទ្យធិពលនផ្សងៗ) 
- នៅស្រកមស្រតូវឈរនលីនោលការណ៍្អនាគតិ (ភាពមិ្លនមអៀង) 
- នៅស្រកមស្រតូវឈរនលីនោលការណ៍្្ុចរតិភាព (នទ្យៀងស្រតង់ / មិ្ស្របស្រពឹតរអំនពីពុករលួយ) 
- នៅស្រកមស្រតូវឈរនលីនោលការណ៍្ន្ចករីនលលលនូរ (រកាកិតរិយ្ស្រគប់ឥរោិបល) 
- នៅស្រកមស្រតូវឈរនលីនោលការណ៍្វរិយិភាព (ឧ្ា ៍ពាោមន ីមបី្ ុស្រកឹតភាព ្ងិ 
គុណ្ភាពការង្ហរ)  

   ៦- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្៌អនកស្ថរពត័្ម៌ាន  
     (ចាប់្រពីរីបបារព័ត៌ម្ន្ : ១៨ កកោដ្ឋ ១៩៩៥) 

- ាធារណ្ជ្នោរព្ចេធម៌្ិង្ិទ្យធយិល់ ឹង្ូវ្ចេធម៌រប្់ 
- ស្រតូវផ្ាយ្ូវ ណឹំ្ងទងំឡាយនដ្ឋយ្ុចរតិស្រពមទងំនធែីអតាា ធិបាយ ឬ រោិះគ្់ឱយស្រតមឹ
ស្រតូវ្ិង្មស្រ្បតាមគតិយុតរធិម៌ 

- ស្រតូវរាយការណ៍្ស្តតាមន តុការណ៍្ស្ លខ្លួ្ ឹងពីស្របភពន ីមស្តប៉ែុនណាណ ោះ។ អនការព័ត៌ 
ម្ន្មិ្ស្រតូវបំបាត់នចល្ូវព័ត៌ម្ន្្ខំ្ជ្់ៗ ឬ ស្កប្លំឯការនផ្សងៗន យី 

- នស្របីវធិី្ុចរតិស្រតឹមស្រតូវន មីបសី្្ែងរក ណឹំ្ង រូបលត ្ិងឯការនផ្សងៗ 
- ស្រតូវនធែីការស្កតស្រមូវ្ូវព័ត៌ម្ន្ណាស្ លនចញផ្ាយរួចន ីយៗម្ន្លកខណ្ៈមិ្ាក់
ោក់្ិងនាឱំយម្ន្ការយល់ស្រច  ំ

- ស្រតូវនចៀ្វាងការផ្សពែផ្ាយព័ត៌ម្ន្ស្ លញុោះញង់ឱយម្ន្ការស្របកា្់ពូជា្្៍ព័ណ៌្
្មបុរ នភទ្យ ភាា ជំន្ឿ ា្នា មតិ ឬ្ិនាន ការ្នោបាយ ន ីមកំនណី្តាតិ ឋា្ៈ 
្ងគម ធ្ធា្ ឬ ាា ្ភាព នទ្យនទ្យៀត 
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- ស្រតូវនោរព្ិទ្យធិ ្ិង ន្រភីាពរ្់នៅកនុងជីវភាពឯកជ្រប្់បុគគល 
- ស្រតូវនោរពឱយបា្ មត់ចត់តាមកបួ្ខ្ជន តនវយាករណ៍្ស្ខ្មរកនុងការ្រន្រអតាបទ្យ 
- ហាមនបាោះពុមពផ្សពែផ្ាយអតាបទ្យ ឬ រូបភាពអា្អាភា្ ្ិងរូបភាពន្អំនព ីងិា 
- ហាមរនំោភនលី្ ិទ្យធិន មីបមី្ន្ការជំ្ុំជស្រមោះករីនដ្ឋយយុតរធិម៌រប្់បុគគលម្នន ក់ៗ 

  ៧- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្ស៌លិបករ  
    (ស្របកា្នលខ្ ២២៥ ស្របក. ចុោះនលៃទ្យ០ី៣ ស្ខ្្ហីា ឆ្ន ២ំ០១០) 

- ស្របកា្់ខ្ជា ប់ខ្ាួ្្ូវនោលការណ៍្្លីធម៌នលីការនស្របី្ ំនណ្រ  កយ្មរី កាយវកិារ 
- ម្ន្ជំនាញជីវៈ្លិបៈណាមយួឱយបា្ចា្់ោ្់ 
- ្ិកាស្រាវស្រាវបនងោតីចំនណ្ោះ ឹង ្ិង ជំនាញ 
- ម្ន្្ុចឆ្ ទៈកនុងការនផ្ទរចំនណ្ោះ ឹង ្ិង ជនំាញ 
- ម្ន្ម្្ិការវាិា ជីវៈ (បនស្រមសី្របនោជ្៍ាធារណ្ៈ) 
- នចៀ្វាងាងជនម្នល ោះាតិា្្៍ ្ងិ ជំងឺ៣ (តួឯក ន្នហា ោភ្កាោ រៈ) 
- នចៀ្វាងបនាទ បបននាា កតនមលវាិា ជីវៈ្លិបៈ 
- នចៀ្វាង្កមមភាពនធែីឱយអាប់ឱ្ ល់្លិបករ 
- នចៀ្វាងយកអាជីព្ិលបៈនៅបនស្រមីអំនពខុី្្ចាប់ ឬ អ្ីលធម៌ 
- នចៀ្វាងនស្របីអណំាច ឬ ឥទ្យធពិល្លិបៈនាឱំយប៉ែោះ ល់ ល់កិតរិយ្្ិងបទ្យបបញ្ញតរិចាប់
គតិយុតរ។ 

   ៨- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្៌របសអ់នកសហម្រង  
     (ស្របកា្នលខ្ ២២៥ ស្របក. ចុោះនលៃទ្យ០ី៣ ស្ខ្្ហីា ឆ្ន ២ំ០១០) 

- ស្របកា្់ខ្ជា ប់ម្្ិការវាិា ជីវៈ រកាភាពនលលលនូរ 
- នោរពវ ិ្ ័យទងំ៣ 
- ពស្រងឹង ្ងិ ពស្រងកី្មតាភាព 
- មិ្ស្រតូវយកអារមមណ៍្ផ្ទទ ល់ខ្លួ្ ូក ាំមយួការ្ស្មរង 
- មិ្ស្រតូវលក់តនមល្ ិលបៈនដ្ឋយទ្យឹកស្របាក់ន យី 
- មិ្ស្រតូវយកភាពលបរីប្់ខ្លួ្នៅោប្ងោត់អនក នទ្យន មីបផី្លស្របនោជ្៍ផ្ទទ ល់ខ្លួ្។ 

   ៩- ខ្លឹម្ស្ថរសសងេបននក្កម្សលីធម្៌របសអ់នកបសងកើត្ស្ថន នៃ  
     (ស្របកា្នលខ្ ២២៥ ស្របក. ចុោះនលៃទ្យ០ី៣ ស្ខ្្ហីា ឆ្ន ២ំ០១០) 

- ស្របមូលផ្រុ ំនផ្ទរ តនលពុីទ្យធិ អប់រ ំ្ិង្លិបវ៍ទិ្យា 
- ោសំ្រទ្យស្រគប់្កមមភាពអប់រ ំផ្សពែផ្ាយ 
- ស្រគប់ាន ន  ស្រតូវម្ន្ស្របភព ឬ ឯការនោងចា្់ោ្់ 
- ស្រតូវតមោល់ាន ន ទុ្យកានករ ំស្ណ្ល ល់អនកជំនា្់នស្រកាយ 
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រនានិសទ្យេស 
- ស្រកម្ីលធម៌នមធាវ ីគ. ្. ១៩៩៥ 
- ស្រកម្ីលធម៌្ស្រម្នប់មន្ត្រីស្របតិបតរចិាប់ គ. ្. ១៩៧៩ 
- កុក រ្់ ៖ ពិធីការទូ្យនៅ  គ. ្. ២០១០ 
- ចាប់្រីពី្ លកខ្ ិរកៈមន្ត្រីរាជការ្ុីវលិ គ. ្. ១៩៩៤ 
- ចាប់្រីពីរបបារព័ត៌ម្ន្ គ. ្. ១៩៩៥ 
- ស្របកា្្រីពីស្រកម្លីធម៌វាិា ជីវៈ្លិបករ គ. ្. ២០១០ 
- ប ុ្  ុ្ ៖ ស្រកម្ីលធម៌្ិងការទ្យទ្យលួខុ្្ស្រតវូចនំណ្ោះវាិា ជីវៈនមធាវ ីគ. ្. ២០០៩  
- ពុទ្យធា្្បណ្ឌិ តយ ៖ វចនា្ុស្រកមស្ខ្មរ គ. ្. ១៩៦៧  
- នពស្រជ  ប ុ្ធិ្   ្្ ្ុឃ្ ្ិង្ិក ន ង ុង ៖ ចនំណ្ោះ ឹងអពីំមុខ្ង្ហរាធារណ្ៈ គ. ្. ២០១០ 
- អ្ុស្រកឹតយ្រពីីស្រកម្ីលធម៌វាិា ជីវៈស្រគូបនស្រងៀ្ គ. ្. ២០០៨ 
- អ្ុស្រកឹតយ្រពីីស្រកម្ីលធម៌ស្រគូនពទ្យយ គ. ្. ២០០៣ 
- អ្ុស្រកឹតយ្រពីីស្រកម្ីលធម៌នៅស្រកម គ. ្. ២០០៧ 
- ឥ្ នយឿ្ ៖ ្ីតិមុខ្ង្ហរាធារណ្ៈ គ. ្. ២០១៣ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


