
  
ការផ្តល់យថាភូតភាព សំដៅដល់ការ
ដ្វើលិខិត ឬកិច្ចសន្យាមួយដរកាម
ទរមង់ជាលិខិតសាធារណៈ ដដលជា
លិខិតមាន្យតម្មៃគតិយុតតខពស់។ 
ដ ើយការផ្តល់យថាភូតភាព គជឺា
លទធផ្លម្ន្យររតិរតតការណ៍ការងារ
រន្យតរន្ទា រ់គ្នា ជាដរច្ើន្យ ។ ដគរតូវរារ់
ចូ្លជាពិដសសដៅកាុងសកមមភាព
ទងំដន្យេះរមួមាន្យ៖ 
 ការរតួតពិន្យិតយដៅដលើឆន្យាៈ
ររស់គូភាគើ ន្យិងការដ្វើការ
ដផ្ាៀងផ្ទា ត់ដៅដលើឯកសារ
ដផ្េងៗ ។ 

 ការផ្តល់ដំរូន្ទម ន្យ ន្យិងការផ្តល់
ការររឹកាដល់គូភាគើ ដៅដលើ

វបិាកគតិយុតត  រិញ្ញវតថុ ន្យិង
ពន្យធអាករដផ្េងៗ ម្ន្យគដរមាង
ររស់ពួកដគ។ 

 កាតពវកចិ្ចររស់សារការ ើកាុង
ការផ្តល់ដំរូន្ទម ន្យដល់ភាគើ កាុង
ការដររើសដរ ើសខសន្យា ក៏ដូច្
ជាការតាក់ដតងកិច្ចសន្យា។  

 វតតមាន្យររស់ភាគើ ឬអ្ាក
តំណាងដៅច្ំដ េះមុខសារការ ើ
ដៅម្ងៃចុ្េះកិច្ចសន្យា 

 ការចុ្េះ តថដលខា ន្យិងការ
ររថារ់រតាររស់សារការ ើ។ 

 

ហេតអុ្វបីានជាកាតព្វកចិ្ចរបសស់ារការកីនងុការផ្តល់
ដបំនូ្មា ន នងិប្បកឹា ប្តូវរតឹបនតងឹ? 

 

កាតពវកិច្ចររស់សារការ ើកាុងការផ្តល់
ដំរូន្ទម ន្យ ន្យិងររឹការតូវបាន្យរតឹរន្យតឹង
ដោយសារមូលដ តុដរច្ើន្យយ៉ា ង ៖  
១. សារការ ើ ជាអ្ាកច្ារ់។ ដូច្អ្ាក
វជិាា រើវ:ច្ារ់ដម្ទដទៀតដដរ ដដើមបើ
ធាន្ទសុវតតិភាពគតិយុតតមិ្ន្យលខិិត ឬ
កិច្ចសន្យា សារការ ើមាន្យកាតពវកិច្ច

កាុងការដផ្ាៀងផ្ទា ត់ដលើរគរ់ឯកសារ
ដដលខៃួន្យយល់ថាចបំាច់្សរមារ់
ការដរៀរច្លំិខិត 
ឬកិច្ចសន្យាដន្ទេះ។  
២. សារការ ើ ជាររតិភូររស់រដឋ 
ដ លគឺជាអ្ាកកាន់្យការ់រតាដដល
មាន្យអ្ំណាច្សាធារណ:។ ជាមន្តន្យតើ

សារការ ីនងិ ការផ្តលយ់ថាភតូភាព្ 
មន្ទីរសារការភី្នពំេញ  ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ រក្សាសិទ្ធិគ្របយ់៉ា ង 

 

ដោយសារការ ើ ស នុ តុលា 
ស ររធាន្យមន្យាើរសារការ ើភាំដពញ 

សញ្ញញ ររតជាន់្យខពស់ម្ន្យវជិាា រើវៈសារការ ើ  
 សាកលវទិាល័យ Jean Moulin 
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មនទរីសារការភីនហំព្ញ 

មន្យាើរសារការ ើភាំដពញរតូវបាន្យរដងកើត
ដ ើងដោយអ្នុ្យរកឹតយដលខ១៣៨ 
អ្ន្យរក.រក ចុ្េះម្ងៃទើ០១-១០-១៥ 
ររស់ររមុខរាររោឋ ភិបាលកមពុជា 
មាន្យដរសកកមមជាអាទិ៍៖ 

 ដ្វើការរញ្ញា ក់រញ្ញា ក់ដលើ
ឯកសារគតិយុតត 

 ផ្តល់យថាភូតភាពដលើកិច្ចសន្យា 
 ដច្ញដសច្កតើច្មៃងយថាភូតម្ន្យ
លិខិត ន្យិងផ្តល់ររឹកាដយរល់
ច្ំដ េះកិច្ចការ ណិរាកមម 
វនិ្យិដយគ រគួសារ ន្យិងការ
រគរ់រគងចត់ដច្ងរទពយសមបតតិ  

 ទទួលតមកល់ ន្យងិរកាទុកច្ារ់
ដដើមម្ន្យលិខិតរគរ់ររដភទ 



សាធារណៈជាករណើ មួយ ក៏រ៉ាុដន្យត
ការណ៍ដដលគ្នត់ក៏ជាអ្ាករំន្ទញ
ច្ារ់ផ្ងដដរដន្ទេះ ដទើរវាជាដ តុ
ផ្លច្មបងមួយម្ន្យកាតពវកិច្ច ន្យិង
ទំន្យួលខុសរតូវររស់សារការ ើកាុងការ
រតួតពិន្យិតយឯកសារ ន្យងិផ្តល់ររឹកា
ដលើរញ្ញា ដផ្េងៗដដលច្ារ់តរមូវ 
ឬ/ន្យងិ ដដលខៃួន្យយល់ថាចបំាច់្។ 
ដន្យេះជាច្ំណុច្មួយដដលរញ្ញា ក់ពើ
ភាពខុសគ្នា រវាងសារការ ើ ន្យិងមន្តន្យតើ
សាធារណៈដផ្េងដទៀត (ឧ. ដមឃុ ំ - 
ដៅសងាក ត់ ។ល។) ដដលមិន្យសុទធ
សឹងដតជាអ្ាកច្ារ់។  
 

 
 

ដៅដពលសារការ ើចុ្េះ តថដលខា 
ន្យិងររថារ់រតាដៅដលើលិខិត ឬ
កិច្ចសន្យាណាមួយ លិខិតដន្ទេះន្យឹង
កាៃ យជាលិខិតយថាភូតដដលមាន្យ
តម្មៃភសតុតាងខពស់ មាន្យកាល
ររដិច្េទច្ាស់លាស់ ន្យងិកាុងករណើ
មួយច្ំន្យួន្យមាន្យអានុ្យភាពអ្នុ្យវតត
ដោយរងខភំាៃ មៗបាន្យដូច្ដសច្កតើ
សដរមច្ររស់តុលាការផ្ងដដរ។ 
 

 

 បច្ចុបបននភាព្គតិយតុត  

ហបើតាមខ្លឹមសារ មាប្តា ២ ននហសច្កតីប្ាងច្ាប់សតពី្ីលកខនតិកៈសារការ ី
(រកុមការងារម្ន្យរកសួងយុតតិ្ម៌កំពុងពិភាកាដសច្កតើរ ងដន្យេះ)  

វជិាា រើវៈសារការ ើ រតូវរដងកើតដ ើងកាុ ងដគ្នលរំណងផ្តល់ឲ្យមាន្យនូ្យវយថាភូតភាព និ្យងសុវតថិភាពគតិយុតតម្ន្យលិខិតគតិយុតត
ទងំឡាយដដលមាន្យដច្ង ឬពុំមាន្យដច្ងដោយច្ារ់ដន្យេះក៏ដោយ (ច្ារ់សតើពើលកខន្យតិកៈសារការ ើ)។ កាតពវកិច្ចច្មបងររស់សារការ ើ 
គឺរតូវរសាយរំភៃឺឲ្យដណឹំង និ្យងផ្តល់ររឹកាដយរល់ដល់គូភាគើម្ន្យលិខិតគតិយុតតដដលភាគើទងំដន្យេះបាន្យដ្វើ ឬមាន្យរំណងនឹ្យងដ្វើ និ្យង
ធាន្ទថានិ្យដទាសទងំអ្ស់ ដដលបាន្យរងាា ញដៅកាុ ងលិខិតគតិយុតតដន្យេះ ពិតជារតឹមរតូវតាមការពិត។ 

សារការ ើ មាន្យសមតថកិច្ចទទួលដ្វើ និ្យងរញ្ញា ក់រាលលិ់ខិតគតិយុតត ឬកិច្ចសន្យាទងំឡាយ ដដលរូរវន័្យតរុគគល ន្យើតិរុគគលម្ន្យន្យើតិ
ឯករន្យ និ្យងន្យើតិរុគគលម្ន្យន្យើតិសាធារណៈដរកាយពើទទួលបាន្យន្យើតិសមបទរតឹមរតូវដ ើយ មាន្យកាតពវកិច្ច ឬមាន្យរំណង ផ្តល់លកខណៈ
យថាភូតភាព ម្ន្យលិខិតររស់អាជាា ្រសាធារណៈ។ ដរៅពើលិខិតដដលដច្ញដោយសាថ រ័ន្យរដឋបាល និ្យងតុលាការ មាន្យដតលិខិតដដល
កសាងដ ើងដោយសារការ ើ និ្យងដដលមាន្យររថារ់រតា និ្យងចុ្េះ តថដលខាដោយសារការ ើដទ ដទើរទទួលបាន្យនូ្យវសមតថភាពជាលិខិត
យថាភូត។ 

សារការ ើ មាន្យសមតថកិច្ចធាន្ទកាលររដិច្េទម្ន្យលិខិត ឬកិច្ចសន្យា ការចុ្េះរញ្ា ើដៅសាថ រ័ន្យរដឋបាលដដលមាន្យសមតថកិច្ច ដ្វើការ
រកាទុក ដច្ញច្ារ់ច្មៃងយថាភូត និ្យងដច្ញច្ារ់ច្មៃងដដលមាន្យច្រតិអ្នុ្យវតតដោយរងខ៕ំ 

 

អ្គ្នរកាណាឌើយ៉ា  ដលខ៣១៥ 
(ជាន់្យទើ១២) ផ្ៃូវរពេះអ្ងគឌួង  
ដកងមហាវងិើរពេះមុន្យើវងេ  
សងាក ត់វតតភា ំខណឌ ដូន្យដពញ  
រារធាន្យើភាំដពញ 
 
Website: www.ppnp.com.kh | 
E-mail: info@ppnp.com.kh | 
Tel: 023 431 789 | 
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