
រពឹតតិបរតគតិយតុតខលីៗរបចែំខ   
ែខកញញ  ឆន ២ំ០២២ 

ភគ ៣៣ (១) 

ការបដិេសធ: ព័ត៌មានែដលបានេរៀបេរៀងេនៅក្ន7ង្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តរបស់េអណា គឺក្ន7ងេគាលបំណងស្រមាប់ផ្តល់ជាព័ត៌មានែតបុ៉េណាHIះ និងមិនេផាMIតសំខាន់ 
េទៅេលើការ្របឹកIQេយាបល់ែផ្នកចITប់េឡើយ។ សូមេធ្វើការកត់សមាYIល់ថា ការ្របឹកIQែផ្នកចITប់្រត[វេធ្វើេឡើង និងផ្តល់ជូនេដាយេមធាវ្̀របកបេដាយសមត្ថភាព ្រពម
ទំាងគុណភាព ែដលេធ្វើការ្របឹកIQេយាបល់េទៅេលើ្រគប់សាeIនភាពទំាងអស់។ 

 

វិជជ ជីវៈនគរបលយតុតិធម៌   

១. េតនគរបលយតុតិធម៌ជនរណ?  

នគរបាលយុត្តិធម៌ជាជំនួយរបស់តុលាការក្ន9ងសំនំុេរឿង្រពហ្មទណC ែដលមានមុខងារ
ពិេសសក្ន9ងការការពារ	 និងែថរកKLសណាNKប់ធាPKប់សាធារណៈក្ន9ងសង្គមេដាយេផាVKត
សំខាន់េទៅេលើការចូលរួមព្រងឹងែផ្នកយុត្តិធម៌។ អន្តរាគម៍របស់នគរបាលយុត្តិធម៌អាច
េកើតមានេឡើងក្ន9ង្រគប់ដំណាក់កាលៃននីតិវgធី្រពហ្មទណC។ នគរបាលយុត្តិធម៌មាន
ភារកិច្ចេធ្វើការ្រតkតពិនិតKlបទឧ្រកិដ្ឋ បទមជKoិម និងបទលហុ កំណត់អត្តសpqKណ និង
ចាប់ជនេល្មើស ្រពមទំាង្របមូលភស្ត9តាង។	

េហតុដូចេនះ អន្តរាគមន៍របស់នគរបាលយុត្តិធម៌មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្ន9ងការ
ឈានេទៅដល់ការបxងាyKបនូវសកម្មភាពទំាងមូល តាមរយៈការ្រតkតពិនិតKlេទៅេលើការ
្រប្រពឹត្ត ឬការបុ៉នប៉ង្រប្រពឹត្តបទេល្មើស និងកសាងសំណ|ំេរឿង។ បែន្ថមពីេនះ 
នគរបាលយុត្តិធម៌ជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានយា�Kងសំខាន់ជូនតុលាការ ែដលមានអយKlការ 
និងេចៅ្រកមេសុើបសួរអំពីេហតុែដលខ្ល�នបានដឹង។ េយាងតាមមា្រតា ៥៧ ៃន្រកមនីតិ
វgធី្រពហ្មទណCបានែចងអំពីឋានានុ្រកមរបស់នគរបាលយុត្តិធម៌ជាបីគឺ មxន្តីនគរបាល
យុត្តិធម៌ ភាPKក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌ មxន្តីរាជការ និងភាPKក់ងារសាធារណៈដៃទេទៀត
ែដលចK�ប់េដាយែឡក្របគល់អំណាចេធ្វើការពិនិតKlបទេល្មើសខ្លះៗក្ន9ងរង្វង់សមត្ថកិច្ច
របស់ខ្ល�ន។ 

ចំេពាះ្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តភាគ៣៣ (១) េនះ េយើងនឹងេធ្វើការបក្រសាយអំពីមxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ែតបុ៉េណា�Kះ។ េហើយស្រមាប់ការបក
្រសាយអំពីភាPKក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌ មxន្តីរាជការ និងភាPKក់ងារសាធារណៈ េយើងនឹងេធ្វើេនៅក្ន9ង្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តភាគបនា�Kប់។ 

២. េតនគរបលយតុតិធម៌មនតួនទី និងកតពវកិចចអវីខលះ?  

មxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌មាPKក់ៗ មានសមត្ថកិច្ចេនៅក្ន9ង្រពំ្របទល់ែដនដីៃនអង្គភាពែដលខ្ល�ន្រត�វបានចាត់តំាងបំេរ�ការងារ។ បុ៉ែន្តសមត្ថកិច្ច
ែដនដីរបស់មxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចេធ្វើការព្រងីកវgសាលភាពៃនែដនដី្របេទសទំាងមូល េដាយ្រពះរាជអាជា�K ក្ន9ងករណីបទឧ្រកិដ្ឋ ឬ
បទមជKoិមជាក់ែស្ដង ឬក្ន9ងករណីបនា�Kន់។ អន្តរាគមន៍របស់មxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌្រត�វេធ្វើេឡើងេដាយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងមxន្តី
នគរបាលយុត្តិធម៌ ែដលមានសមត្ថកិច្ចក្ន9ងតំបន់េនាះ។	
តួនាទីរបស់មxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ គឺជាេបសកកម្មសំខាន់ៗដូចជា៖	

• ទទួលបណ�ឹងទាមទារ និងបណ�ឹងបរgហារ បណ�ឹងតវា�Kពីសាធារណជន	
• ពិនិតKlបទេល្មើសទំាងឡាយរួមមាន បទឧ្រកិដ្ឋ បទមជKoិម បទលហុ	
• េធ្វើការេសុើបអេង្កតបទេល្មើសជាក់ែស្ដង និងេធ្វើការេសុើបអេង្កតបឋម	

បចចុបបននភពគតិយតុត ិ
្រកសួងមហាៃផ្ទបានដាក់េចញេសចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដី
ពីការផ្ដល់ប័ណ្ណសាnIក់េនៅអចិៃoន្តយ៍េទៅកាន់ជនអេនាMI
្របេវសន៍េនៅ្រពះរាជាណាច្រកកម្ព7ជាេនៅៃថ្ងទី១៩ ែខ
សីហា ឆាnIំ២០២២។ េសចក្ដីជូនដំណឹងេនះ គឺអនុវត្ត
តាមចITប់ស្ដីពីអេនាMI្របេវសន៍ែដល្របកាសឲI�េ្របើ
េដាយ្រពះរាជ្រកមេលខ ០៥ ន.ស/៩៤ ចុះៃថ្ងទី២២ 
ែខក��I ឆាnIំ១៩៩៤។ ការេចញប័ណ្ណេនះក្ន7ងេគាល
បំណងបេ្រមើជីវភាព្របចំាៃថ្ង ដូចជាការេស្នើសំុេសវា
រដ្ឋបាល េសវាសាធារណៈ េសវាសុខភាព េសវា
ធនាគារ ការទិញលក់ចលនវត្ថ7 អចលនវត្ថ7 ការេធ្វើ
អាជីវកម្ម ការេស្នើសំុការងារតាមេរាងច្រក សហ្រគាស 
និងសកម្មភាពមួយចំនួនេទៀត ែដលចITប់អនុ��Iត
ស្រមាប់ជនបរេទស។ ទន្ទឹមនឹងេនះ ្រកសួងមហាៃផ្ទ 
ក៏បានេចញេសចក្ដីែណនំាេលខ ០១៥ សណន ចុះ
ៃថ្ងទី០១ ែខកក្កដា ឆាnIំ២០១៩ ស្ដីពីការេចញលិខិត
រដ្ឋបាល និងលិខិតអ្រតានុកូលដា�Iនជូនសហព័ទ្ធជា
ែខ្មរ កូន និងជនបរេទសអេនាMI្របេវសន៍េដាយភា�Iប់នូវ
តៃម្លេ្របើ្របាស់ប័ណ្ណសាnIក់េនៅអចិoន្តយ៍ែដល្រកសួង
បានេចញឱI�ជនបរេទសអេនាMI្របេវសន្តផងែដរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



រពឹតតិបរតគតិយតុតខលីៗរបចែំខ   
ែខកញញ  ឆន ២ំ០២២ 

ភគ ៣៣ (១) 

ការបដិេសធ: ព័ត៌មានែដលបានេរៀបេរៀងេនៅក្ន7ង្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តរបស់េអណា គឺក្ន7ងេគាលបំណងស្រមាប់ផ្តល់ជាព័ត៌មានែតបុ៉េណាHIះ និងមិនេផាMIតសំខាន់ 
េទៅេលើការ្របឹកIQេយាបល់ែផ្នកចITប់េឡើយ។ សូមេធ្វើការកត់សមាYIល់ថា ការ្របឹកIQែផ្នកចITប់្រត[វេធ្វើេឡើង និងផ្តល់ជូនេដាយេមធាវ្̀របកបេដាយសមត្ថភាព ្រពម
ទំាងគុណភាព ែដលេធ្វើការ្របឹកIQេយាបល់េទៅេលើ្រគប់សាeIនភាពទំាងអស់។ 

 

• កាលណាការេសុើបសួរបានចាប់េផ្ដើម មxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌អនុវត្តដីកាចាត់ឱKlេសុើបសួរជំនួសពីេចៅ្រកមេសុើបសួរេនៅក្ន9ង
លក្ខខណC ែដលបានែចងេដាយមា្រតា ១៧៣ ៃន្រកមនីតិវgធី្រពហ្មទណC។	

• ចាត់ែចង្របមូលភស្ត9តាង ទំាងតាមរយៈការចាប់េផ្ដើមេសុើបអេង្កតេដាយខ្ល�នឯងផា�Kល់ ឬេ្រកាមអំណាចដឹកនំារបស់្រពះរាជអាជា�K 
ឬេចៅ្រកមេសុើបអេង្កត។	

• េធ្វើកំណត់េហតុ (របាយការណ៍នគរបាល លិខិតលាយលក្ខណ៍អកK រេរៀបរាប់អំពីអង្គេហតុៃនេរឿងក្ដី)	
• ក្ន9ងករណីបទេល្មើសជាក់ែស្ដង អាចសំសេ្រមចឃាត់ខ្ល�នជនសងK ័យបានក្ន9ងរយៈេពល ៤៨ េមា�Kង យា�Kងយូរ ្របសិនេបើមានការ

សងK ័យសមេហតុផល សំរាប់េធ្វើជាមូលដា¤Kនេចាទ្របកាន់បាន។	
• សំុពនK¥េពលឃាត់ខ្ល�នជនសងK ័យបានក្ន9ងរយៈេពលមិនេលើសពី ២៤ េមា�Kង កាលណាលក្ខខណCទំាង៥ ្រត�វបានបំេពញែដល

មានដូចជា (១) ករណីបទឧ្រកិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ (២) មានត្រមុយចង្អ9លបងាªKញចK�ស់លាស់ថាបាន្រប្រពឹត្តបទេល្មើស (៣) ជាវgធាន
ការចំាបាច់េដើមK¬ីឱKlការេសុើបអេង្កត្រប្រពឹត្តេទៅបានល្អ (៤) ពាកKlសំុ្រត�វេធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អកK រេទៅ្រពះរាជអាជា�K េដើមK¬ីពិនិតKl
េផ្ទ®ងផា�Kត់ភាពសមេហតុផល	(៥) មានចំណារយល់្រពមពី្រពះរាជអាជា�K។	

ជាងេនះេទៅេទៀត មxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌្រត�វេធ្វើកំណត់េហតុចំេពាះ្រគប់ពាកKlបណ�ឹងទំាងអស់ែដលទទួលបាន ែដលក្ន9ងកំណត់េហតុ
េនាះ្រត�វរួមប ្̄ច°ល េឈា±Kះ និងឋានៈរបស់មxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ អង្គភាពរបស់មxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ និងកាលបរgេច្ឆទ ជាពិេសសទំព័រ
នីមួយៗ្រត�វចុះហត្ថេលខាេដាយមxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ និងអ្នកប្ដឹង។ 	

៣. េតមនលកខខណឌ អវីខលះេដមបទីទួលបននូវគុណសមបតតិជមរនតីនគរបលយតុតិធម៌? 

េយាងតាមមា្រតា ៦០ ៃន្រកមនីតិវgធី្រពហ្មទណC គុណសមK¬ត្តិជាមxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌មានដូចតេទៅ៖ 
១. មxន្តីនគរបាលជាតិ មានឋានន្តរសក្ដិចាប់ពីអនុេសនីយ៍្រតីេឡើងេទៅ ែដលបានបំេរ�ការងារយា�Kងតិច ២ ឆាPKំ ក្ន9ងនគរបាលជាតិ
េហើយបនា�Kប់ពីបានទទួលសpqKប័្រតជាន់ខ្ពស់ខាងនគរបាលយុត្តិធម៌។ 

២. នាយទាហានៃនកងរាជអាវុធហត្ថ ែដលបានបំេរ�ការងារយា�Kងតិចបំផុត ២ ឆាPKំ ក្ន9ងកងរាជអាវុធហត្ថរួចេហើយ េហើយបនា�Kប់ពី
បានទទួលសpqKប័្រតជាន់ខ្ពស់ខាងនគរបាលយុត្តិធម៌។ 

៣. អ្នកមានឋានន្តរស័ក្កិ និងមុខងារដូចខាងេ្រកាម៖ 
• អភិបាល និងអភិបាលរង េខត្ត ្រកុង, អភិបាល និងអភិបាលរង ្រសុក ខណC និងេមឃំុ េចៅសងាyKត់ 
• ្របធាន និងអនុ្របធាននាយកដា¤KនកណាNKលនគរបាលយុត្តិធម៌ ្របធាន និងអនុ្របធាននាយកដា¤KនកណាNKលសន្តិសុខ

្របធាន និងអនុ្របធាននាយកដា¤KនកណាNKលសណាNKប់ធាPKប់សាធារណៈៃនអគ្គស្នងការដា¤Kនគរបាលជាតិ 
• ្របធាន និងអនុ្របធាននាយកដា¤Kន, ្របធាន និងអនុ្របធានការgយាល័យ , ្របធាន និងអនុ្របធានែផ្នក ែដលទទួល

បន្ទ9កកិច្ចការ្រពហ្មទណC និងស្ថិតេ្រកាមឱវាទនាយកដា¤KនកណាNKលនគរបាលយុត្តិធម៌ នាយកដា¤KនកណាNKលសន្តិសុខ 
និងនាយកដា¤KនកណាNKលសណាNKប់ធាPKប់សាធារណ: 

• ្របធាន និងអនុ្របធាននាយកដា¤Kន, ្របធាន និងអនុ្របធានការgយាល័យ, ្របធាន និងអនុ្របធានែផ្នកៃននាយកដា¤Kន
នគរបាល្រពំែដន “ចំេពាះបទេល្មើសឆ្លងែដន”, មន្ទីរ្របឆំាងេ្រគឿងេញ®ន, នាយកដា¤Kននគរបាលេទសចរណ៍, ស្នងការ
ពិេសសការពារេបតិកភ័ណC 

• ស្នងការ និងស្នងការរងនគរបាលេខត្ត ្រកុង 



រពឹតតិបរតគតិយតុតខលីៗរបចែំខ   
ែខកញញ  ឆន ២ំ០២២ 

ភគ ៣៣ (១) 

ការបដិេសធ: ព័ត៌មានែដលបានេរៀបេរៀងេនៅក្ន7ង្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តរបស់េអណា គឺក្ន7ងេគាលបំណងស្រមាប់ផ្តល់ជាព័ត៌មានែតបុ៉េណាHIះ និងមិនេផាMIតសំខាន់ 
េទៅេលើការ្របឹកIQេយាបល់ែផ្នកចITប់េឡើយ។ សូមេធ្វើការកត់សមាYIល់ថា ការ្របឹកIQែផ្នកចITប់្រត[វេធ្វើេឡើង និងផ្តល់ជូនេដាយេមធាវ្̀របកបេដាយសមត្ថភាព ្រពម
ទំាងគុណភាព ែដលេធ្វើការ្របឹកIQេយាបល់េទៅេលើ្រគប់សាeIនភាពទំាងអស់។ 

 

• ្របធាន និងអនុ្របធានការgយាល័យ, ្របធាន និងអនុ្របធានែផ្នក ែដលទទួលបន្ទ9កការងារ្រពហ្មទណCចំណ|ះស្នងការ
នគរបាលេខត្ត ្រកុងដូចជាការgយាល័យនគរបាល្រពហ្មទណCកំរgតធ្ងន់ និងការgយាល័យ្រពហ្មទណCកំរgត្រសាល, 
ការgយាល័យ្របឆំាងការជួញដូរមនុសK  និងការពារអនីតិជន, ការgយាល័យបេច្ចកេទសវgទK¥សាxស្ត្រពហ្មទណC,
ការgយាល័យ្របឆំាងេ្រគឿងេញ®ន, ការgយាល័យ្របឆំាងេភរវកម្ម និងការgយាល័យជនបរេទស 

• អធិការ និងអធិការរង ្របធាន និងអនុ្របធានែផ្នក្រពហ្មទណCៃនអធិការរដា¤Kននគរបាល ្រសុក ខណC 
• ្របធាន និងអនុ្របធានការgយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ ្របធាន និងអនុ្របធានែផ្នកនគរបាលចរាចរ “ចំេពាះបទ

េល្មើសចរាចរណ៍” ។ ្របធាន និងអនុ្របធានការgយាល័យ្រគប់្រគងអាវុធជាតិផ្ទ9ះ និង្របធាន អនុ្របធានែផ្នកៃន
ការgយាល័យ្រគប់្រគងអាវុធជាតិផ្ទ9ះ “ចំេពាះបទេល្មើសអាវុធជាតិផ្ទ9ះ”។ ្របធាន និងអនុ្របធានអង្គភាព ្របធាន និង
អនុ្របធានការgយាល័យនគរបាលេទសចរណ៍ និង្របធាន និងអនុ្របធានែផ្នកៃនការgយាល័យនគរបាលេទសចរណ៍ 

• ្របធាន និងអនុ្របធានបុ៉ស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃំុ សងាyKត់ “ចំេពាះបទេល្មើស្រពហ្មទណC”  
• េមបpºKការ និងេមបpºKការរង ៃនកងរាជអាវុធហត្ថ ែដលទទួលបន្ទ9កកិច្ចការ្រពហ្មទណC 
• េមបpºKការ និងេមបpºKការរងកងរាជអាវុធហត្ថ្របចំាេខត្ត ្រកុងែដលទទួលបន្ទ9កកិច្ចការ្រពហ្មទណC 
• េមបpºKការ និងេមបpºKការរងកងរាជអាវុធហត្ថ្របចំា ្រសុក ខណC ែដលទទួលបន្ទ9កកិច្ចការ្រពហ្មទណC 
• ្របធាន និងអនុ្របធានការgយាល័យ ្របធាន និងអនុ្របធានែផ្នកៃនកងរាជអាវុធហត្ថទទួលបន្ទ9កកិច្ចការ្រពហ្មទណC 
• ្របធាន និងអនុ្របធានអង្គភាពេផK ងេទៀត ែដលទទួលបន្ទ9កកិច្ចការេសុើបអេង្កតបទេល្មើស្រពហ្មទណC ែដល្រត�វបាន

បេង្កើតេឡើងក្ន9ងករណីចំាបាច់។ 
ចំេពាះមxន្តីនគរបាល និងនាយទាហានកងរាជអាវុធហត្ថទំាងឡាយ ែដលទទួលបានគុណសមK¬ត្តិជាមxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ គឺ្រត�វបាន
ែតងតំាង េដាយរដ្ឋមxន្តីជាអាណាពK¥បាលៃនមxន្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ ឬៃននាយទាហានកងរាជអាវុធហត្ថ។ 
ជាចុងេ្រកាយ េយើងខ្ញ9ំសងK¼ឹមថា្រពឹត្តិប្រតគតិយុត្តខ្លីខាងេលើកេនះនឹងចូលរួមជាចំែណកមួយក្ន9ងការផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មាន ក៏ដូចជាចំេណះ
ដឹងបែន្ថមដល់សាធារណៈជន និងមិត្តៗអ្នកអានឱKlបានយល់ដឹងបែន្ថមេទៀតអំពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់នគរបាលយុត្តិធម៌។ 
	

	

ទំនក់ទំនងមកកន់៖ 

ការ#យាល័យេមធាវ, េអណា និងសហការ,  
េគហទំព័រ: www.anna-associates.com 

អ៊9ែម៉ល: info@anna-associates.com 

េលខទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥) ៩៩ ៨៨៨ ៧៣៧ 
 

 

អាសយដាFGនការ#យាល័យ: ជាន់ទី៧ អគារេលខ២៣៤  
មហាវ#ថីេមៅQGេសងទុង សងាTGត់ទំនប់ទឹក ខណZបឹងេកងកង  
រាជធានីភ្នំេពញ ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពdជា។ 
 

 


