
 

សេចក្តីណែនាំេតពីីការបាំសពញព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខ្លួនសលើសរោមេាំបុរតរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល 

I.សេចក្តីពនយល់់ៈ 
(១)របកាេចុងសរកាយសៅរក្េួងោថ ប័ន់ៈ េូមបញ្ជា ក់្ស ម្ ោះរក្េួង ោថ ប័ន ណែលបានរបកាេចុងសរកាយ 
   (របកាេណែលបានស្វើស ើងមុនរបកាេសលើក្សនោះ)។ 
(២)របកាេសលើក្រី់ៈ េាំសៅសលើចាំនួនែងណែលបានរបកាេ ពីមុនរហូតែល់សពលសនោះ។ 
(៣)ការរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្ន ាំមតង់ៈ េាំសៅសលើបុគ្គលណែលមានតាំណែងរតូវរបកាេែូចណចងក្នុងមារា១៧នន 
     ចាប់េតីពីការរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ (េូមសមើលេមាគ ល់ខាងសរកាម)។ េូមបញ្ជា ក់្ថា បុគ្គលណែលមាន
តាំណែងទាំងសនោះនឹងស្វើការរបកាេបនតបនទ ប់សៅសរៀងរាល់ណខ្មក្រា ននឆ្ន ាំរី៣ គិ្តចាប់ពីនងៃរបកាេសលើក្រី១។ 
ឧទហរែ៍ បុគ្គលមាន ក់្របកាេ សលើក្រី១ សៅនងៃណាមួយក្នុងឆ្ន ាំ២០១១ (សទោះជាចុង ឬសែើមឆ្ន ាំក៏្សោយ) របូ
គាត់នឹងរបកាេសលើក្រី២  សៅណខ្មក្រា ឆ្ន ាំ២០១៣ សលើក្រី៣ សៅណខ្មក្រា ឆ្ន ាំ២០១៥(គិ្តនងៃយក្ឯក្ោរ 
មក្ែល់អ.ប.ព)។ល។ខ្ែ់ៈណែលបុគ្គលរបកាេសៅឆ្ន ាំ ២០១២ សទោះជាសៅនងៃណាក៏្សោយរតូវរបកាេ
សលើក្រី២ ក្នុងណខ្មក្រាឆ្ន ាំ២០១៤ សលើក្រី៣ សៅណខ្មក្រា ឆ្ន ាំ២០១៦ ។ល។  បុគ្គលណែលចប់អាែតតិ សោយ
សគារពាមណបបបរសបាោះសឆ្ន តសហើយជាប់សឆ្ន តអាែតតិងមី មិនតរមូវឱ្យរបកាេសពលចប់អាែតតិ និងសពល
ចូលកាន់តាំណែងងមីសនោះសរ សោលគឺ្គាត់បនតការរបកាេក្នុងរបបរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្ន ាំមតងជា្មមា។ 
(៤)រតូវបានររួលតាំណែងងមី់ៈ បុគ្គលសរើបររួលតាំណែងងមីណែលជាប់កាតពវកិ្ចចរបកាេែូចណចងក្នុងមារា១៧ 
      ននចាប់េតីពីការរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ រតូវស្វើការរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល របេ់ខ្លួនសលើក្រីមួយ  
៣០(ោមេិប)នងៃ យ៉ាងយូរសរកាយសពលចូលកាន់តាំណែង។ បុគ្គលណែលមានតាំណែងជាប់របកាេ 
ររពយេមបតតិ និងបាំែុល សហើយររួលបាន មុខ្តាំណែងងមី មិនចាាំបាច់របកាេសរ សោលគឺ្បុគ្គលសនោះបនតការ
របកាេក្នុងរបបរបកាេសរៀងរាល់ ២ឆ្ន ាំមតងជា្មមា។ 
(៥)លាណលងពីមុខ្តាំណែង ឬចប់អាែតតិ:  េាំសៅសលើបុគ្គលណែលលាណលងពីមុខ្តាំណែង រតូវស្វើការ 
     របកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុលរបេ់ខ្លួន ៣០(ោមេិប)នងៃ យ៉ាងយូរសរកាយសពលលាណលងពីមុខ្តាំណែង 
ខ្ែ់ៈណែលបុគ្គលចប់អាែតតិ រតូវស្វើការរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុលរបេ់ខ្លួន ៣០(ោមេិប)នងៃ 
យ៉ាងយូរមុនសពលចប់អាែតតិ។ ប៉ាុណនតរបេិនសបើបុគ្គលរបូសនោះសៅេល់មុខ្តាំណែងសផេងសរៀតណែលជាប់
កាតពវកិ្ចច របកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល គឺ្មិនតរមូវឱ្យរបកាេសៅសពលលាណលងពីមុខ្តាំណែង ឬចប់
អាែតតិសរ។ ែូសចនោះ ក្នុងក្រែីសនោះ បុគ្គលរបូសនោះរតូវអនុវតតបនតការរបកាេក្នុងរបបរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្ន ាំ     
មតងជា្មមា។ 
(៦)បញ្ឈប់ពីមុខ្តាំណែង់ៈ  បុគ្គលរតូវបានបញ្ឈប់ពីមុខ្តាំណែង រតូវស្វើការរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល  
     របេ់ខ្លួន ៣០(ោមេិប)នងៃ យ៉ាងយូរសរកាយសពលបញ្ឈប់ពីមុខ្តាំណែង។ ប៉ាុណនតរបេិនសបើបុគ្គលរបូសនោះសៅ
េល់មុខ្តាំណែងសផេងសរៀតណែលជាប់កាតពវកិ្ចចរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល គឺ្មិនតរមូវឱ្យរបកាេ
សៅសពលបញ្ឈប់ពីមុខ្តាំណែងសរ។ ែូសចនោះ ក្នុងក្រែីសនោះ បុគ្គលរបូសនោះរតូវអនុវតតបនតការរបកាេក្នុងរបប
របកាេសរៀងរាល់២ឆ្ន ាំមតងជា្មមា។ 
(៧)ចូលនិវតតន៍់ៈ  បុគ្គលចូលនិវតតន៍ រតូវស្វើការរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល របេ់ខ្លួន ៣០(ោមេិប)នងៃ  
     យ៉ាងយូរ សរកាយសពលចូលនិវតតន៍។ ប៉ាុណនតរបេិនសបើបុគ្គលរបូសនោះសៅេល់មុខ្តាំណែងសផេងសរៀតណែលជាប់
កាតពវកិ្ចចរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល គឺ្មិនតរមូវឱ្យរបកាេសៅសពលចូលនិវតតន៍សរ។ ែូសចនោះ ក្នុង
ក្រែីសនោះ បុគ្គលរបូសនោះរតូវអនុវតតបនតការរបកាេក្នុងរបបរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្ន ាំមតងជា្មមា។ 
(៨)ាមការក្ាំែត់របេ់អងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ:  េាំសៅសលើបុគ្គលណែលណតងាាំងសោយរបកាេ  
    សហើយរតូវបានក្ាំែត់ឱ្យរបកាេាមបញ្ា ីណែលសរៀបចាំស ើងសោយអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ  

រតូវរបកាេរេបាមនីតិវ ិ្ ីែូចក្នុងចាំែុចរី(៣), (៤), (៥), (៦)និង (៧) រហូតសពលណែលអេ់មានការចាាំបាច់។ 
(៩)តរមូវការសេុើបអសងេត់ៈ េរមាប់បុគ្គលណែលជាប់ការសេុើបអសងគតរបេ់អងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ 
     រតូវរបកាេាមការបង្គគ ប់បញ្ជា ពីអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ។ 
(១០)ឋាន់ៈ និងតួនរី់ៈ  េូមបញ្ជា ក់្ឋាន់ៈ និងតួនរីសៅក្នុងរក្េួងោថ ប័នណែលខ្លួនរបកាេជាមួយ។ 
(១១)ណតងាាំងសោយ់ៈ  េូមបញ្ជា ក់្របសភរលិខិ្តតូបក្រែ៍ណែលណតងាាំងសៅក្នុងរក្េួងោថ ប័ន ណែលខ្លួនរបកាេ 
      ជាមួយ (រពោះរាជរកឹ្តយ អនុរកឹ្តយ សេចក្តីេសរមច ឬរបកាេ)។ 
េមាគ ល់់ៈ មារា១៧ ននចាប់េតីពីការរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ ណចងអាំពីបុគ្គលណែលរតូវរបកាេក្នុងសនោះរមួមាន 
េមាជិក្រពឹរធេភា េមាជិក្រែឋេភា និងេមាជិក្រាជរោឋ ភិបាល -មន្តនតីោធារែ់ៈណែលមានអាែតតិសរជើេាាំង   
-េមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាជាតិរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ របធាន អនុរបធាន និងមន្តនតីទាំងអេ់ននអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្
រលួយ -មន្តនតីរាជការេីុវលិ សយធា នគ្របាលជាតិ  និងអនក្រាជការោធារែ់ៈសផេងសរៀត ណែលរតូវបានណតងាាំង 
សោយរពោះរាជរកឹ្តយ ឬអនុរកឹ្តយ -សៅរក្មអាេន់ៈ សៅរក្មអយយការ ោរការ ីរក្ឡាបញ្ា ី និងអាជាា ោលា         
-ថាន ក់្ែឹក្នាំននេងគមេីុវលិ។ 
II.គ្ាំរនូនការបាំសពញ់ៈ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខ្លួនរបេ់បុគ្គលរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល 
រក្េួងោថ ប័ន់ៈរក្េួងxxx    អងគភាព់ៈអគ្គនយក្ោឋ នរែឋបាល    នយក្ោឋ ន់ៈ...........  
I.មូលសហតុននការរបកាេ់ៈ េូមគូ្េ សៅក្នុងចាំសណាមរបអប់ណាមួយែូចខាងសរកាម៖ 
១.ការរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្ន ាំមតង(៣) ២.រតូវបានររួលតាំណែងងមី(៤) 
៣.លាណលងពីមុខ្តាំណែង ឬចប់អាែតតិ(៥) ៤.បញ្ឈប់ពីមុខ្តាំណែង(៦)  ៥.ចូលនិវតតន៍(៧) 

៦.ាមការក្ាំែត់របេ់អងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ(៨)៧.តរមូវការសេុើបអសងេត(៩) 

II. ក្.ព័ត៌មានអាំពីបុគ្គលរបកាេ 
១.សគាតតនម និងនម់ៈ េុខ្ ចិរា   ជអក្សរឡាតាំងៈ SOK  CHITRA  
    អត្តលលខមន្រ្តីរាជការៈ ១៧៥៦៨៩៧៤២៦ សភរ់ៈ របុេ នងៃណខ្ឆ្ន ាំក្ាំសែើ ត់ៈ  ០៣ ក្ក្េោ ១៩៥៧ 
២.រីក្ណនលងក្ាំសែើ ត់ៈភូមិសជើងសក្ើប ឃុាំសជើងសក្ើប រេុក្ក្ណាត លេទឹង សខ្តតក្ណាត ល 
៣.េញ្ជា តិ (សរៀបរាប់ទាំងអេ់): ណខ្មរ-បារាាំង   ជនជាតិ់ៈ ណខ្មរ 
៤.ឋាន់ៈនិងតួនរី(១០): អគ្គនយក្ និងជាជាំនួយការ ឯក្ឧតតម X 
    តត្ងតាំងលោយ(១១):ររះរាជរកឹ្ត្យ លលខៈ្ស/រក្ត្/០៤១០/៣១១  ច ះថ្ងៃតខឆ្ាំៈ០២ ក្ មភៈ ២០១០ 
៥.សលខ្អតតេញ្ជា ែប័ែណរបជាជន់ៈ ០១០១៣៤៥៦៧៨  សលខ្លិខិ្តឆលងណែន់ៈ Nxxxxxxxx 
៦.អីុណម៉ាល់ៈ sokchitra@gmail.com, សលខ្រូរេ័ពទ (សរៀបរាប់ទាំងអេ់):០១១ xxx xxx,  
    ០១២ xxx xxx, 0៩៧ xxxx xxx, 
៧.រីលាំសៅបចចុបបនន់ៈ ផទោះសលខ្xxAB ផលូ វxxxx េង្គេ ត់រួលោវ យនរព២ ខ្ែឌ ចាំការមន រាជធានីភនាំសពញ 

របូងត្ 
បចច បប្្    
ទាំហាំ ៤x៦ 

េរមាប់មន្តនតីអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយបាំសពញ 
សលខ្កូ្ែ:XXX1-1200-000-00001 នងៃណខ្ឆ្ន ាំរបកាេ:.. 
រីក្ណនលងរក្ារុក្់ៈ......     របកាេបនទ ប់សៅនងៃរី:.... 

របកាេចុងសរកាយសៅរក្េួងោថ ប័ន(១):    
                               រីេតីការគ្ែ់ៈរែឋមន្តនតី 
របកាេសលើក្រី(២): 2                                 

mailto:sokchitra@gmail.com


សេចក្តីណែនាំេតពីីការបាំសពញព័ត៌មានសលើសរោមេាំបុរតរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល 

បុគ្គលរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល រតូវផតិតសមនែ និងេរសេរស ម្ ោះរបេ់ខ្លួនសោយផ្ទទ ល់(គាម នអនក្សផេងផតិតសមនែជាំនួេបានសរ)សលើសរោមេាំបុរតរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល

ែូចមានក្នុងឧទហរែ៍ខាងសរកាម៖ 
 

 II. ខ.រ័ត៌្មា្អាំរីស្វា មី ឬភរយិា ្ិងកូ្្ទាំងអស់ (អាចសរលសរលលើទាំរ័របត្ែម លបើចាំបាច់) 

 

សគាតតនមនិងនម(1) 
នងៃណខ្ឆ្ន ាំ 

ក្ាំសែើ ត 
េញ្ជា តិ  

សលខ្អតតេញ្ជា ែ

ប័ែណរបជាជនឬឯក្

ោរមានតនមលសេមើ 

ឋាន់ៈ និងតួនរី 

ោថ ប័នបាំសរ ើការង្គរ 
រីលាំសៅបចចុបបនន 

សលខ្រូរេ័ពទ 

(សរៀបរាប់ទាំងអេ់) 

មា
នជា
ប់កា
តព
វក្ច
ច

រប
កា
េ
ររ
ពយ
េ
មប
តតិ 

ឬស
រ?

 

សរព រេីរត័ន(២) ២០-០៤-៥៨ ណខ្មរ អតតេញ្ជា ែ 
ប័ែណរបជាជន  
XXX XXXXXX 

របធាននយក្ោឋ ន
បុគ្គលិក្រក្េួង XXX 

ផទោះ XXAB ផលូ វXXXេង្គេ ត់
រួលោវ យនរព២ ខ្ែឌ ចាំ
ការមន រាជធានីភនាំសពញ 

០១១ XXX XXX 

០៩៧ XXX XXXX 

មាន 

េុខ្ មានិត(៣) ២១-០៤-៧៩ ណខ្មរ  អតតេញ្ជា ែ 
ប័ែណរបជាជន XXX 
XXXXXX 

េមាជិក្រក្មុរបឹក្ា 
ឃុាំXXX 

ផទោះ XXAB ផលូ វXXXេង្គេ ត់
រួលោវ យនរព២ ខ្ែឌ ចាំ
ការមន រាជធានីភនាំសពញ 

០៩៧ XXX XXXX មាន 

េុខ្ ឌីណា(៣) ២២-១១-៨៣ ណខ្មរ លិខិ្តឆលងណែន 
NXXXXXXX 

និេេិតសៅ 
របសរេបារាាំង 

ផទោះ XXAB ផលូ វXXXេង្គេ ត់
រួលោវ យនរព២ ខ្ែឌ ចាំ
ការមន រាជធានីភនាំសពញ 

០១៣ XXX XXX គាម ន 

េុខ្ នីា(៤) ២៣-១០-៨៧ ណខ្មរ  េិេេវរិាល័យ XXX ផទោះ XXAB ផលូ វXXXេង្គេ ត់
រួលោវ យនរព២ ខ្ែឌ ចាំ
ការមន រាជធានីភនាំសពញ 

០១២ XXX XXX គាម ន 

 

ទាំរ័រទាំង២ល្ះ អាចទញលចញរីលេហទាំរ័រ www. acu.gov.kh លហើយអាចលបាះរ មពមក្លលើលរស្វមសាំប រត្រណ៌សទាំហាំ A4 
 __________________ 
 1សូមោក់្លលខ (១)ស្វា មី (២)ភរយិា (៣)កូ្្របសុ (៤)កូ្្រសី លៅច ងលឈម ះ    

                  រាំព័ររី 2 
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