
 
មតកសាសន៍ គជឺាលិខតិបណ្ត ាំដែល
បុគគលម្នា ក់ធ្វើធ ើងធែើមបើសដមតងឆនទៈ
ចុងធរោយ សាំធៅធ្វើោរោរចាត់ដចង
ររព្យធៅសល់របស់ខលួនជាអារិ៍បន្ទទ ប់
ព្ើមរណភាព្របស់ខលួន។ 

ធ ោះបើជាសមតថភាព្ខាងឆនទៈរបស់
មតកជនធៅធព្លធ្វើមតកសាសន៍
ធន្ទោះ គឺជាល័កខខ័ណឌ រគរោះដតមួយគត់
ដែលមិនអាចខវោះបានក៏ធោយ ក៏កងវោះ
ល័កខខ័ណឌ ររមង់ននមតកសាសន៍ នរង
ែរកន្ទាំលិខិតបណ្ត ាំធៅរកធម្នឃភាព្
មិនខាន។

តាមចាប់កមពុជាសព្វនងៃ មតកសាសន៍
អាចធ្វើធ ើងធរោមបើររមង់គ៖ឺ មតក-
សាសន៍ធោយលិខិតយថាភូត មតក-
សាសន៍ធោយលខិតិឯកជន និងមតក-
សាសន៍ធោយលិខិតសម្នៃ ត់។ ធោយ
សារធៅធព្លអនុវតតលិខិតបណ្ត ាំធនោះ 
ម្នា ស់បណ្ត ាំបានសាល ប់ធៅធ ើយ ដែល
នរងមិនអាចមកអោះអាងបញ្ជា ក់អាំព្ើខលរម-
សារបណ្ត ាំរបស់ខលួនបានធ ើយ ែូធចាោះ
មតកសាសន៍ធោយលិខិតយថាភូតធែើរ
តួជាបន្ទទ ល់ែ៏រ រងម្នាំដែលអាចរុកចិតត 
និងធជឿជាក់បាន ចាំធ ោះរគប់ភាគើ ក់
ព័្នធ ាំងអស់ រមួ ាំងតុលាោរផង ន្ទ
ធព្លធកើតវវិារ។ 

    

 
ធោយធលាករសើ មិន្ទស  ៊ុំ សលូដីា 
សារោរ ើននមនទើរសារោរ ើភាាំធព្ញ 

 

   

មន្ទីរសារការភី្នំពេញ 

មនទើរសារោរ ើភាាំធព្ញរតូវបានបធងកើតធ ើង
ធោយអនុរករតយធលខ ១៣៨ អនរក.បក 
របស់រាជរោា ភិបាលកមពុជា ចុោះនងៃរើ០១-
១០-១៥ ធោយម្ននធបសកកមមជាអារិ៍៖ 

 ររួលធ វ្ើកិចាសនា និងលិខិតគតិយុតត 
 ផតល់យថាភូតភាព្ធលើកិចាសនា ឬ
លិខិតគតិយុតត ឬឯកសារបកដរប 

 ធចញធសចកតើចមលងយថាភូត 
 បញ្ជា ក់ធាន្ទ តថធលខា និងោល-
បរធិចេរននកិចាសនា និងលិខិតគតិយុតត 

 ផតល់របរកាធោបល់ចាំធ ោះកិចាោរ
 ណិជាកមម វនិិធោគ រគួសារ និង
ោររគប់រគងចាត់ដចងររព្យសមបតតិ  

 ររួលតមកល់ និងរការុកចាប់ធែើម
ននលិខិតរគប់របធភរ 

 បញ្ជា ក់សុព្លភាព្ចាំធ ោះោរ
បធងកើត ឬដកដរបលកខនតិកៈរកុម  ុន 

 បញ្ជា ក់ោរចមលងរតរមរតូវតាមចាប់
ធែើមនូវរាល់លិខិតគតិយុតត ឬកចិា-
សនា 

មតកសាសន ៍៖ សារៈសំខានន់នយថាភតូភាព 
មនទីរសារការភីនំពពញ  ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦ រកាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ា ង 

 



ធតើ ធ តុអវើបានជាររមង់យថាភូតនន
មតកសាសន៍ម្ននសាររបធោជន៍ខពស់? 
ធតើអនតរាគមន៍របស់សារោរ ើធៅកាុ ងោរ
តាក់ដតងមតកសាសន៍អាចជាជាំនយួ
ពិ្ធសសអវើខលោះ? 

មតកសាសន៍ធោយលិខិតយថាភូត
រតូវធ្វើធ ើងធោយម្នា ស់បណ្ត ាំរបាប់
ផ្ទទ ល់ម្នត់នូវខលរមសារ ធៅចាំធ ោះមុខ
សារោរ ើដែលជាអាកកត់រតាខលរមសារ
 ាំងធន្ទោះជាលាយល័កខណ៍អកសរ។ 
មតកសាសន៍ ដែលធ្វើធ ើងធោយ  
សារោរ ើដែលជាមន្រនតើសាធារណៈ ម្នន
គុណរបធោជន៍ព្ិធសសមួយចាំនួន៖ 

១-ឆនទៈរបស់ម្នា ស់បណ្ត ាំមិនអាច
ជាំ ស់របឆាំងបានធ ើយធៅធរោយ
មរណភាព្របស់ខលួន៖ សារោរ ើម្ននតួ-
ន្ទរើកាុងោរព្ិនិតយព្ិច័យសមតថភាព្កាុង
ោរធ្វើបណ្ត ាំ និងឆនទៈព្ិតរបាកែរបស់
ម្នា ស់បណ្ត ាំ រព្ម ាំងអនុធលាមភាព្
ននររមង់ និងខលរមសារននមតកសាសន៍
ធៅតាមចាប់ផងដែរ។ ធរោយព្ើបាន
សរធសររចួរាល់នូវខលរមសារបណ្ត ាំ សារ-
ោរ ើរតូវសូរតធសចកតើធន្ទោះឱ្យម្នា ស់បណ្ត ាំ 
និងសាកសើព្ើររូបធរៀតសាត ប់ នងិររួល
សាគ ល់ជាលាយល័កខណ៍អកសរធលើខលរម-
សារធន្ទោះ។ ែូធចាោះ ភាព្ចាស់លាស់ 
និងរតរមរតូវនរងអាចរតូវបានធាន្ទធៅ
កាុងល័កខខ័ណឌ ធនោះ។ 

២-ោររការុកនូវមតកសាសន៍ ៖ 
សារោរ ើដែលររួលតាក់ដតងមតក-
សាសន៍ ម្ននោតព្វកចិារកាមតក-
សាសន៍ធន្ទោះរុក សរម្នប់រយៈធព្ល
យូរអដងវង នងិរបកបធោយសុវតថិភាព្
ខពស់។ ែូធចាោះ ករណើ ននោរដកលងបនលាំ ឬ
ោរបាត់បង់នូវមតកសាសន៍ នរងមិន
អាចធកើតម្ននធ ើយ។ 

៣-ោរអនុវតតមតកសាសន៍ធោយ
លិខិតយថាភូតអាចធ្វើធ ើងធៅធរៅ
តុលាោរ៖ តាមចាប់កមពុជាបចាុបបនា 
ធរៅព្ើមតកសាសន៍ធោយលិខិត
យថាភូត មតកសាសន៍ ាំងអស់រតូវ
ម្ននោរបញ្ជា ក់លិខិតធន្ទោះ ធោយ
តុលាោរជាមុនសិន ធៅធព្លចាប់ធផតើម
សនតតកិមម។ ធោយដ កមតកសាសន៍
ដែលបិរធោយរបថាប់រតា អាចធបើក
បានដតធៅតុលាោរប ុធណ្ណ ោះ ធ ើយ
បុគគលដែលបានធបើកលិខិតមតក-
សាសន៍ធនោះ ធៅធរៅតុលាោរ នរងរតូវ
ព្ិន័យសុើវលិជារបាក់មិនធលើសព្ើ 
១.០០០.០០០ (មួយលាន) ធរៀល។ 

សូមកុាំសាទ ក់ធសទើ រកាុ ងោរ ក់រង
មកសារោរ ើរបស់ធលាកអាកធែើមបើធ្វើ
មតកសាសន៍! 

ធរៀបចាំឱ្យម្ននមតកសាសន៍សរម្នប់
ខលួ ន គឺជាោរបង្កក រវវិារែធណតើ មររព្យ
កាុ ងរគួសារផងដែរ! 

អគារោណ្ឌើោ  ជាន់រើ ១២ អគារ
ធលខ៣១៥ ផលូវរព្ោះអងគឌួង  ដកងមហាវងិើ
រព្ោះមុនើវងស សង្កក ត់វតតភាាំ ខណឌ ែូនធព្ញ 
រាជធានើភាាំធព្ញ 
 
Website: www.ppnp.com.kh 

E-mail: info@ppnp.com.kh  

Tel: 023 431 789  

Fax: 023 431 678 

http://www.ppnp.com.kh/
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