
វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលមន្រ្្ីក្របបណណឌថ ្មី

រចនាសមព័្ធក្រគ្ប់ក្រគ្ងស្ថា ប័្រឋ 

អ ត្ក្របធា្អចិន្តន្រ្្យ៍ន្ត្លលខាធិការដ្ឋ ្គ្.ប.រ
ស្ថលាភូមិ ទ្រឋ បាល ន្ត ៃ្ទី២-៥ ខណវចិឆិកា ន្ ាំ២០១៥

បទបង្ហា ញលដ្ឋយ៖ ឯ.ឧ ្យ ឆក្រាវតធ

1

ក្រសងួមខុងារសាធារណៈ
គណៈរម្មា ធកិារករទក្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ



មាតិកា
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១. ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងពិភពលោក្
២. រដ្ឋធម្មន្ុញ្ញនន្ប្ពះរាជាណាច្បប្ក្ក្ម្ពុជា
៣. រច្បនាសម្ព័ន្ធ ប្រប់ប្រងរដ្ឋនន្ប្ពះរាជាណាច្បប្ក្ក្ម្ពុជា



១. ក្របព័្ធចាប់បនត ងពិភពលលាប

• ប្រព័ន្ធច្បារ់ រ  ៉ូមាំង-អាឡឺម ង់ ឬ ប្រព័ន្ធច្បារ់ (CIVIL LAW)
• ប្រព័ន្ធច្បារ់ (COMMON LAW)
• ប្រព័ន្ធច្បារ់កុមមុ នី្យស្ត
• ប្រព័ន្ធច្បារ់សាស្នា

3
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១. ក្របព័្ធចាប់បនត ងពិភពលលាប (ត)
១ .១ ក្របព័្ធចាប់រ  ូមាាំង-អាឡឺម ង់ ឬក្របព័្ធចាប់(CIVIL LAW)
• មន្ដ ីមកាំដ ីតដៅអឺរ  ុរកណ្តត ល
• ផ្សពវផ្ាយដច្បញពីទ្វីរអឺរ  ុរតាមរយៈការដ វ្ីអាណ្តនិ្គម
• មន្ប្រដទ្ស្ បារ ាំង ប្រដទ្ស្អឺរ  ុរកណ្តត លមួយច្បាំនួ្ន្ ប្រដទ្ស្អាដមរកិឡាទី្ន្ 
និ្ងប្រដទ្ស្កមពុជា កប៏ាន្ប្រកាន្យ់កមកអនុ្វតតផ្ងដ រ
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១. ក្របព័្ធចាប់បនត ងពិភពលលាប (ត)
១ .១ ក្របព័្ធចាប់រ  ូមាាំង-អាឡឺម ង់ ឬក្របព័្ធចាប់(CIVIL LAW)
• ប្រដទ្ស្ដប្កាមអាណ្តន្ិគម ដអស្ាញ ពរ័ទុ្យហ្កា ល បារ ាំង ហ៉ូឡង ់រណ្តត
ប្រដទ្ស្អាហ្រហវកិដស្ែកដមម  និ្ងប្រដទ្ស្ ម ដាហ្កា សាា  ឬរណ្តត ប្រដទ្ស្អាសុ្ី  ៉ូច្ប
ជា ឥ ឌ៉ូ ដន្សុ្ី ដ លធ្លា រស់្ថិតដៅដប្កាមអាណ្ត និ្គមហ៉ូឡង ់សុ្ទ្ធដតប្រកាន្់
យកប្រពន័្ធ Civil Law 
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១. ក្របព័្ធចាប់បនត ងពិភពលលាប (ត)
១ .១ ក្របព័្ធចាប់រ  ូមាាំង-អាឡឺម ង់ ឬក្របព័្ធចាប់(CIVIL LAW)
• លកខ ៈពិដស្ស្ គឺងាយនឹ្ងជះឥទ្ធិពលដៅដលីច្បារន់ានា តាមរយៈ វធិ្លន្ស្រ
ដស្រដ លមន្លកខ ៈច្បាស្់លាស្់ និ្ងមន្នី្តិវ ិ្ ីច្បងប្កងច្បារជ់ាប្កម
(Code)

• ការច្បងប្កមជាប្កម ប្តូវបាន្ដ វ្ីដៅតាមវសិ្័យ  ៉ូច្បជា៖ ប្កមការងារ ប្កម រ ឋរ ្
រដវ ី ប្កមប្ពហមទ្ ឌ  ប្កមពា ិជជកមម...
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១. ក្របព័្ធចាប់បនត ងពិភពលលាប (ត)

• ជាប្រពន័្ធដ លមន្លកខ ៈដដាយដឡក 
• មន្ប្រភពដៅច្បប្កភពអងដ់គាស្ដកីតដច្បញពីស្កមមភាពនន្សាលាយុតតិ្ម៌
• ប្រពន័្ធច្បារC់ommon Law មន្ប្រដទ្ស្អងដ់គាស្ ដអៀកឡង ់ ៍ស្ហរ ឋអាដមរកិ 
និ្ងរណ្តត លប្រដទ្ស្នន្ស្ហគមន្C៍ommonwealth ដ លមន្ស្មជិក
ប្រម ៥៣ប្រដទ្ស្

១ .២ ក្របព័្ធចាប់ COMMON LAW
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១. ក្របព័្ធចាប់បនត ងពិភពលលាប (ត)

• យកមហ្កកសប្តីយានី្ Elizabeth II ររស្់អងដ់គាស្ដ វ្ីជាប្រមុខ រ ឋររស្់ខាួន្ ឬ
អាច្បនិ្យាយម ាងដទ្ៀតថា ស្ថិតដប្កាមឥទ្ធិពលនន្ប្រដទ្ស្អងដ់គាស្

• ប្រដទ្ស្ Commonweath ដ លបាន្រដងាីតដឡងី គឺឈរដលីដោលការ ៍
ស្មភាពរវាង រ ឋអ្ិរដតយយ និ្ងរ ឋអ្ិរដតយយ

១ .២ ក្របព័្ធចាប់ COMMON LAW
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១. ក្របព័្ធចាប់បនត ងពិភពលលាប (ត)

• ប្រដទ្ស្ដ លអនុ្វតតតាមដររមដនាគមន្វ៍ជិាជ  ម កស (Max) និ្ងដលនី្ន្ 
(Lenine)  ៉ូច្បជា អតីតស្ហភាពស្៉ូដវៀត ចិ្បន្ជាដ ីម

• ដលនី្ន្ និ្យម ប្បាថាា ច្បងលុ់រដោលច្បារ ់លុរដោលរ ឋ ដដាយរដងាីតពិភព
ដលាកថ្មីមួយដៅកាុង  ាំណ្តកក់ាលចុ្បងដប្កាយររស្់ពួកដគ រ ុដន្ត គាំនិ្តទាំងអស្់
ប្តូវទ្ទួ្លររជយ័ដពល ដ លស្ហ្រងាា មប្តជាកប់ាន្រញ្ចរដ់ៅឆ្ា ាំ១៩៩១

១ .៣ ក្របព័្ធចាប់បតាំ មមត យ្ីស
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១. ក្របព័្ធចាប់បនត ងពិភពលលាប (ត)
១ .៤ ចាប់ស្ថសនា

ប្រដទ្ស្ដ លអនុ្វតតតាមដររច្បារ់សាស្នា  មន្ ៉ូច្បជា៖

• Afghanistan 

• Bangladesh 

• The Gambia 

• Iran

• Libya

• Mauritania 

• Morocco 

• Oman

• Saudi Arabia 

• Sudan

• Yemen
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២. រឋ ធមម ត្ញ្ញន្ត្ក្រពុះរាជាណ្តចក្របបមពតជា

រ ឋ្ មមនុ្ញ្ញនន្ប្ពះរជាណ្តច្បប្កកមពុជា ប្តូវបាន្៖
• អនុ្ម័តដដាយស្ភា្មមនុ្ញ្ញ ដៅនថ្ៃទី្២១ ដខកញ្ញញ  ឆ្ា ាំ១៩៩៣
• ប្រកាស្ឲ្យដប្រីដៅនថ្ៃទី្២៤ ដខ កញ្ញញ  ឆ្ា ាំ១៩៩៣

ដៅកាុងរ ឋ្មមនុ្ញ្ញ ដច្បកដច្បញជា១៦ជាំព៉ូក កាុងដនាះរមួមន្៖
• ជាំព៉ូកទី្១៖ ពាក់ព័ន្ធដៅនឹ្ងអ្ិរដតយយភាព 
• ជាំព៉ូកទី្២៖ អាំពីប្ពះមហ្កកសប្ត 
• ជាំព៉ូកទី្៣៖ អាំពីសិ្ទ្ធ និ្ងករ ីយកិច្បចររស់្ប្រជាពលរ ឋដខមរ 
• ជាំព៉ូកទី្៤៖ អាំពីរររន្ដយាបាយ 
• ជាំព៉ូកទី្៥៖ អាំពីដស្ ឋកិច្បច 
• ជាំព៉ូកទី្៦៖ អាំពីអរ់រ ាំ វរែ្ម៌ និ្ងស្ងាមកិច្បច 
• ជាំព៉ូកទី្៧៖ អាំពីរ ឋស្ភា 



២. រឋ ធមម ត្ញ្ញន្ត្ក្រពុះរាជាណ្តចក្របបមពតជា(ត)
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• ជាំព៉ូកទី្៨ថ្មី៖ អាំពីប្ពឹទ្ធស្ភា 
• ជាំព៉ូកទី្៩ថ្មី៖ អាំពីស្មជរ ឋស្ភា និ្ងប្ពឹទ្ធស្ភា 
• ជាំព៉ូកទី្១០ថ្មី៖ អាំពីរជរដាឋ ភិបាល 
• ជាំព៉ូកទី្១១ថ្មី៖ អាំពីអាំណ្តច្បតុលាការ 
• ជាំព៉ូកទី្១២ថ្មី៖ អាំពីប្កុមប្រឹកា្មមនុ្ញ្ញ 
• ជាំព៉ូកទី្១៣ថ្មី៖ អាំពីការប្គរ់ប្គងរ ឋបាល 
• ជាំព៉ូកទី្១៤ថ្មី៖ អាំពីស្មជជាតិ 
• ជាំព៉ូកទី្១៥ថ្មី៖ អាំពីអានុ្ភាព ការដសី្ដរ ីនិ្ងវដិសា្ន្កមមរ ឋ្ មមនុ្ញ្ញ 
• ជាំព៉ូកទី្១៦ថ្មី៖ អន្តររែញ្ញតតិ។



• ដៅកាុងមប្តា១៥០ថ្មី នន្រ ឋ្មមនុ្ញ្ញនន្ប្ពះរជាណ្តច្បប្កកមពុជា បាន្ដច្បងថា 
“រ ឋ្ មមនុ្ញ្ញញ ជាច្បារ់កាំព៉ូលររស្ប់្ពះរជាណ្តច្បប្កកមពុជា” ច្បារ់ និ្ងដស្ច្បកតី
ស្ដប្មច្បទាំងឡាយនន្សាថ រ័ន្នានាររស់្រ ឋ ប្តូវប្ស្រនឹ្ងរ ឋ្មមនុ្ញ្ញជាដាច្ប់ខាត

• រ ឋ្ មមនុ្ញ្ញនន្ប្ពះរជាណ្តច្បប្កកមពុជា ក៏បាន្ដ វ្វីដិសា្ន្កមមជាដប្ចី្បន្ដលីកមន្ ៉ូច្បជា៖
• ការដកដប្រដលីកទី្១៖ តាមច្បារ់ស្តីពីការដកដប្រមប្តា២៨ នន្រ ឋ្មមនុ្ញ្ញ ដ ល
ប្រកាស្ឲ្យដប្រីដដាយប្ពះរជប្កមចុ្បះនថ្ៃទី្ ១៤ ដខកកាដា ឆ្ា ាំ១៩៩៤

13

២. រឋ ធមម ត្ញ្ញន្ត្ក្រពុះរាជាណ្តចក្របបមពតជា(ត)
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២. រឋ ធមម ត្ញ្ញន្ត្ក្រពុះរាជាណ្តចក្របបមពតជា(ត)

• ការដកដប្រដលីកទី្២៖ តាមច្បារ់្មមនុ្ញ្ញស្តីពីវដិសា្ន្កមមមប្តា១១, ១២, ១៣, 
១៨, ២២, ២៤, ២៦, ២៨, ៣០, ៣៤, ៥១, ៩០, ៩១, ៩៣ និ្ងមប្តា
ទាំងឡាយ នន្ជាំព៉ូកទី្៨  ល់ជាំព៉ូកទី្១៤នន្រ ឋ្មមនុ្ញ្ញ ដ លប្រកាស្ឲ្យដប្រីដដាយ
ប្ពះរជ ប្កមដលខ ន្ស្/រកម/០៣៩៩/០១ ចុ្បះនថ្ៃទី្៨ ដខមីនា ឆ្ា ាំ១៩៩៩

• ការដកដប្រដលីកទី្៣៖ តាមច្បារ់្មមនុ្ញ្ញស្តីពីវដិសា្ន្កមមមប្តា ១៩ និ្ងមប្តា 
២៩នន្រ ឋ្មមនុ្ញ្ញនន្ប្ពះរជាណ្តច្បប្កកមពុជា ដ ល ប្រកាស្ឲ្យដប្រីដដាយប្ពះរជ 
ប្កមដលខន្ស្/រកម/០៧០១/១១ ចុ្បះនថ្ៃ ទី្២៨ ដខកកាដា ឆ្ា ាំ២០០១

• ការដកដប្រដលីកទី្៤៖ តាមច្បារ់្មមនុ្ញ្ញ ស្តីពីវដិសា្ន្កមមមប្តា ៨៨ និ្ង មប្តា 
១១១ថ្មី នន្រ ឋ្មមនុ្ញ្ញដ លប្រកាស្ឲ្យដប្រីដដាយប្ពះរជប្កមដលខន្ស្/រកម/ 
០៦០៥/០១៨ ចុ្បះនថ្ៃទី្១៩ ដខមិថុ្នា ឆ្ា ាំ២០០៥
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២. រឋ ធមម ត្ញ្ញន្ត្ក្រពុះរាជាណ្តចក្របបមពតជា(ត)

• ការដកដប្រដលីកទី្៥៖ តាមច្បារ់្មមនុ្ញ្ញស្តពីីវដិសា្ន្កមមមប្តា ២៨ និ្ងមប្តា 
៨៨ថ្មី មប្តា៩០ថ្មី មប្តា៩៨ មប្តា១០៦ថ្មី មប្តា១១១ ថ្មី(មយួ) មប្តា១១៤
ថ្មី នន្រ ឋ្មមនុ្ញ្ញ និ្ងមប្តា៦ នន្ច្បារ់្មមនុ្ញ្ញរដន្ថមស្ាំដៅធ្លនាន្៉ូវ ាំដ ីរការជា 
ប្រប្កតីនន្សាថ រ័ន្ជាតិដ លប្រកាស្ឲ្យដប្រីដដាយប្ពះរជប្កមដលខន្ស្/រកម/ 
០៣០៦ ចុ្បះនថ្ៃទី្៩ ដខមីនា ឆ្ា ាំ២០០៦

• ការដកដប្រដលីកទី្៦៖  តាមច្បារ់្មមនុ្ញ្ញស្តពីីវដិសា្ន្កមមមប្តា ១៤៥ថ្មី និ្ង 
មប្តា១៤៦ថ្មីនន្រ ឋ្មមនុ្ញ្ញនន្ប្ពះរជាណ្តច្បប្កកមពុជា ដ លប្រកាស្ឲ្យដប្រី ដដាយ
ប្ពះរជប្កមដលខន្ស្/រកម/០២០៨/០០៨ ចុ្បះនថ្ៃទី្ ១៥ ដខកុមភៈ ឆ្ា ាំ២០០៨
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• ប្ពះរជាណ្តច្បប្កកមពុជា ប្រកាន្រ់ររប្រជា្ិរដតយយរជានិ្យម ដស្រពីហុរកស
អាប្ស្័យរ ឋ្មមនុ្ញ្ញ ដដាយដតត តជាស្ាំខាន្ដ់លីអាំណ្តច្ប៣ (អាំណ្តច្បនី្តិរញ្ញតតិ 
អាំណ្តច្បនី្តិប្រតិរតតិ អាំណ្តច្បតុលាការ)

១. អាំណ្តច្បនី្តិរញ្ញតតិ ឋតិដៅដប្កាមការអនុ្វតតររស្់រ ឋស្ភា និ្ងប្ពឹទ្ធស្ភា
• មន្តួនាទី្ពិនិ្តយ និ្ងអនុ្មត័ច្បារ ់និ្ងតាមដាន្ការអនុ្វតត
ច្បាររ់រស្់រជរដាឋ ភិបាល

• រ ឋស្ភា មន្ស្ិទ្ធដកាះដៅនាយករ ឋមហ្រន្តី និ្ងស្មជិករជរដាឋ
ភិបាល មកដ ា្ីយរាំភាឺពាកព់ន័្ធដៅនឹ្ងការអនុ្វតត

២. រឋ ធមម ត្ញ្ញន្ត្ក្រពុះរាជាណ្តចក្របបមពតជា(ត)



17

២. អាំណ្តច្បនី្តិប្រតិរតតិ ឋតិដៅដប្កាមការអនុ្វតតររស់្រជរដាឋ ភិបាល
• ជាអាំណ្តច្បអនុ្វតតច្បារ់
• មន្នាយករ ឋមហ្រន្តី១រ៉ូរជាប្រមុខរជរដាឋ ភិបាល
• ស្មជិករជរដាឋ ភិបាល រមួមន្ ឧរនាយករ ឋមហ្រន្តី ដទ្ស្រ ឋមហ្រន្តី រ ឋមហ្រន្តី 
និ្ងរ ឋដលខា្ិការ ប្តូវបាន្ដតងតាាំងដដាយប្ពះរជប្កឹតយ និ្ងមន្ការ    
ឯកភាពពីស្ភា 

៣. អាំណ្តច្បតុលាការ ឋតិដៅដប្កាមការអនុ្វតតររស់្អងាដៅប្កម
• ដតងតាាំងដដាយប្ពះមហ្កកសប្ត
• ដផ្ែកតាមច្បារ់ និ្ងរ ឋ្មមនុ្ញ្ញ ដ ីមែកីាត់ដស្ច្បកតី

២. រឋ ធមម ត្ញ្ញន្ត្ក្រពុះរាជាណ្តចក្របបមពតជា(ត)
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៣.១. រ ឋបាលថាា ក់ជាតិ
• ប្ពះមហ្កកសប្ត ជាប្ពះប្រមុខរ ឋមួយជវីតិ
• ប្ពះមហ្កកសប្ត ប្ទ្ង់ប្គងរជស្មែតតិ រ ុដន្តប្ទ្ង់មិន្កាន់្អាំណ្តច្បដឡយី
• ប្ពះមហ្កកសប្ត ប្ពះអងាប្ទ្ង់មន្ប្ពះរជកចិ្បចពរីយា ងគ៖ឺ

• ប្ពះរជកិច្បច ជាអ្ិរតី

• ប្ពះរជកិច្បច ជារ ឋបាល (ប្ទ្ង់ឡាយប្ពះហស្តដលខាដលីប្ពះរជប្កមប្រកាស្ឲ្យ
ដប្រីរ ឋ្មមនុ្ញ្ញដ លរ ឋស្ភាបាន្អនុ្ម័ត ន្ិងប្ពឹទ្ធស្ភាពបាន្ពនិ្ិតយច្បរ់ស្ពវ
ប្គរ់រចួ្ប ន្ិងឡាយប្ពះហស្តដលខាដលីប្ពះរជប្កតឹយតាមដស្ច្បកតី ដស្ាសុី្ាំពីគ ៈ
រ ឋមហ្រន្តី)

៣. រចនាសមព័្ធក្រគ្ប់ក្រគ្ងរឋ 
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៣. រចនាសមព័្ធក្រគ្ប់ក្រគ្ងរឋ 

• នាយករ ឋមហ្រន្តី
• ឧរនាយករ ឋមហ្រន្តី ដទ្ស្រ ឋមហ្រន្តី រ ឋមហ្រន្តី រ ឋដលខា្ិការប្រធ្លន្សាថ រ័ន្
• លាំដារ់ថាា ក់រជរដាឋ ភិបាល

 គ ៈរ ឋមហ្រន្តី
 គ ៈកមម ្ិការអន្តរប្កសួ្ង
 អគាដលខា្ិការដាឋ ន្រជរដាឋ ភិបាល
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៣. រចនាសមព័្ធក្រគ្ប់ក្រគ្ងរឋ 

• លាំដារ់ថាា ក់ប្កសួ្ង សាថ រ័ន្ ន្ិងរ ឋដលខា្ិការដាឋ ន្ (៣០ប្កស្ួងសាថ រ័ន្)
 ប្កុមខុទ្ទកាល័យ
 ប្កុមរ ឋបាលកណ្តត ល (អគានាយកដាឋ ន្ នាយកដាឋ ន្
ការយិាល័យ ជាដ ីម)

 ប្កុមអ្ិការកិច្បច
 ប្កុមទ្ីប្រឹកា
 ប្កុមស្វន្កមមនផ្ទកាុង
 អងាភាពលទ្ធកមម
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រដ្ឋបាល
មុនពេលមានច្បាបព់រៀបច្ំអង្គការ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ខេត្ត

ព្រុរ

ឃុុំ

ព្រុង

េណ្ឌ

រង្កា ត្់

រដ្ឋបាលថ្មី
ពរកាយច្បាប់ពរៀបច្ំអង្គការ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

រាជធានី

េណ្ឌ

រង្កា ត្់

ខេត្ត

ព្រុង

រង្កា ត្់

ព្រុរ

រង្កា ត្់ ឃុុំ

៣. រចនាសមព័្ធក្រគ្ប់ក្រគ្ងរឋ 
៣.២. រ ឋបាលថាា ក់ដប្កាមជាតិ



 ច្បារ់ស្តីពីការប្គរ់ប្គងរ ឋបាលរជធ្លនី្ ដខតត ប្កុង  ប្ស្ុក ខ ឌ  រមួមន្
ដោលរាំ ងកាំ ត់ការ ប្គរ់ប្គងរ ឋបាល រជធ្លនី្ ដខតត ប្កុង ប្ស្ុក 
តាមដោលការ ៍នន្រ ឋបាលឯកភាព ដ ីមែរីដងាីត ជាំរុញ និ្ងដ វ្ីឲ្យ មន្
ចី្បរភាព ល់ការអភិវឌ្ឍតាមដររប្រជា្ិរដតយយតាមរយៈន្ដយាបាយវមិជ ្
ឈការ និ្ងវសិ្ហមជឈការ។

 ដោលន្ដយាបាយវមិជឈការ និ្ងវសិ្ហមជឈការររស់្រជរដាឋ ភិបាល គឺដផ្ទរ
ការទ្ទ្លួខុស្ប្តូវ និ្ង្ន្ធ្លន្ ល់ប្កុមប្រឹកាដ លជារ់ដឆ្ា តដៅ ថាា ក់
ដប្កាមជាតិ។ កាំដ ទ្ប្មង់វមិជឈការ និ្ងវសិ្ហមជឈការ មន្ទិ្ស្ដៅដ ីមែី
ពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកលទ្ធិប្រជា្ិរដតយយដៅម៉ូលដាឋ ន្ និ្ងដលីកកមពស្់ការ
អភិវឌ្ឍដៅម៉ូលដាឋ ន្ និ្ងការកាត់រន្ថយភាពប្កីប្ក។
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៣. រចនាសមព័្ធក្រគ្ប់ក្រគ្ងរឋ 
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៣. រចនាសមព័្ធក្រគ្ប់ក្រគ្ងរឋ 

• ប្កុមប្រឹកា
• គ ៈអភិបាល ន្ិងអភិបាល
• គ ៈកមម ្ិការររស់្ប្កុមប្រឹកា
• រុគាលិកររស់្ប្កុមប្រឹកា
• ទ្ាំនាក់ទ្ាំន្ងរវាងរដាឋ ភិបាលជាមួយប្កុមប្រឹកា
• ការដផ្ទរមុខងារឱ្យប្កុមប្រឹកា
• អាំពីឃុាំ ស្ងាា ត់
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ស្៉ូមអរគុ 


