
ប្រកាសអន្តរប្រសួងសតពីីនី្តិវធីិនន្ការច ុះរញ្ជ ីអំពីសិទ្ធិប្រតយរសទារ់ទ្ងនឹ្ងប្រមរដ្ឋរបវវណី

មូលដ្ឋា ននននីតិវិធីច ុះបញ្ជអីចលនវតថ ទាក់ទងនឹង

កមមសទិធិ

ការយិាល័យប្ាវប្ាវនី្តិរមម ផ្នែររិចចសហប្រតិរតតកិារអន្តរាតិនន្ប្រសងួយ តតធិម៌
ាស្រ្ាត ចារយចារ់ Uchiyama Jun
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ប្រសិន្វរីអែរទ្ទួ្លបាន្ដី្ វតីអែរនឹ្ងវធវីយា៉ា ងណា?

រ ំវលេចវៅ “ច ុះរញ្ជ ី”! 

・・・រ៉ា ផ្ន្ត ប្តូវវធវីវោយរវរៀរណា?
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នី្តិវធីិវ ុះមាន្រំណត់វៅរែ ង・・・

“ប្បកាសអនតរប្កសងួសតពីីនីតិវធិីននការច ុះបញ្ជអីំពសីទិធិ
ប្បតយកសទាក់ទងនងឹប្កមរដ្ាបបវវណី” !!

3※ប្រការផ្ដ្លមិន្បាន្សរវសរប្រលពវៅរែ ងាេ យ ាប្រការវៅរែ ងប្រកាសវន្ុះ 



ទី្តងំ   រាជធានី្លែំវពញ
សង្កា ត់ទ្វន្េបាារ់

ទ្ំហំ ៥០០㎡
តនមេ ៥០ម ៉ឺន្ដ្ ល្លេ រ

Ａ Ｂ

លរទិ់្ញដី្ឧទាហរណ៍・・・
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ច ុះរញ្ជ ីរមមសិទ្ធិ



រែ ងររណីវន្ុះ・・・

【អំពីការោរព់ារយស ចំ ុះរញ្ជ ី】
១ ន្រណា?
២ វៅឯណា?
៣ ោរព់ារយស ំវោយរវរៀរណា?

【អំពីការស វំមីលការច ុះរញ្ជ ីាអាទ្ិ៍】
១ វតីវៅរែ ងការច ុះរញ្ជ ីប្តូវសរវសរអវីខ្េុះ?
២ វតីប្តូវវធវីរវរៀរណា វដី្មបសី ំវមីលការច ុះរញ្ជ ី ាអាទ្ិ៍?
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【អំពីការោរព់ារយស ចំ ុះរញ្ជ ី】

១ ន្រណា?

(ប្រធាន្នន្ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី)
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Ａ Ｂ

លរទិ់្ញដី្
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ច ុះរញ្ជ ីរមមសិទ្ធិ

រ គ្គលផ្ដ្លមាន្
កាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី

រ គ្គលផ្ដ្លមាន្
សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី



【វោលការណ៍ផ្ដ្លសំខាន់្】

“វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ” (ប្រការ១០រថា.១) 
→ Ａនិ្ងＢោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ីាមយួោែ  

・អែរលរＡ់៖ រ គ្គលផ្ដ្លមាន្កាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី (ប្រការ៤ រថា.៤)
・អែរទិ្ញＢ៖ រ គ្គលផ្ដ្លមាន្សិទ្ធចិ ុះរញ្ជ ី (ប្រការ៤ រថា.៣)

ប្រការ១០ ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី អំពីសិទ្ធិប្រតយរសវលីអចលន្វតថ  ប្តូវវធវីវ ងីរមួោែ វោយរ គ្គលមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី និ្ងរ គ្គលមាន្កាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី 
ប្រការ៤ រថាខ្ណឌ ទី្៣ រ គ្គលមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី គ្៉ឺសំវៅវៅវលីរ គ្គល ផ្ដ្លទ្ទ្លួនលប្រវយាជន៍្វោយផ្ទា ល់ពីការច ុះរញ្ជ ី 

រថាខ្ណឌ ទី្៤ រ គ្គលមាន្កាតពចរិចចច ុះរញ្ជ ី គ្៉ឺសំវៅវៅវលីរ គ្គលផ្ដ្លទ្ទ្លួនូ្វការរ៉ាុះពាល់នលប្រវយាជន៍្វោយផ្ទា ល់ពីការច ុះរញ្ជ ី 
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វោលគ្ំន្ិតនន្ “វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ”

9

មស្រ្ន្តីច ុះរញ្ជ ី រ៏ប្តូវវធវីការប្ាវប្ាវវនសងវទ្ៀតវប្ៅពីឯរារពារយស ំ វហយីវធវីការ
រញ្ជជ រ់អំពីខ្េឹមារនន្ពារយស ថំាពិតឬមិន្ពិត 

↓

“ភាពប្តឹមប្តូវនន្ខ្េឹមារច ុះរញ្ជ ី” កាន់្ផ្តប្រវសីរ

↓រ៉ា ផ្ន្ត
ប្រសិន្វរីចំណាយវពលវវល្លវៅវលីការប្ាវប្ាវ ពារយស ចំ ុះរញ្ជ ីាវប្ចីន្មិន្អាច
ដំ្វណីរការបាន្រហ័ស  ឲំ្យរិចចការច ុះរញ្ជ ីមាន្ការររសាុះ

↓

“ភាពរហ័សនន្រិចចការច ុះរញ្ជ ី” កាន់្ផ្តយ៉ឺតយា៉ា វ

↓វហត ដូ្វចែុះ・・・
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↓

វធវីឲ្យមាន្ត លយភាពរវាង “ភាពប្តឹមប្តូវនន្ខ្េឹមារច ុះរញ្ជ ី” និ្ង “ភាពរហ័សនន្រិចចការ
ច ុះរញ្ជ ី”

↓

・“ភាពប្តឹមប្តូវនន្ខ្េឹមារច ុះរញ្ជ ី”
អាចធា បាន្វោយការោរ់ពារយស រំមួោែ ររស់គូ្ភាគី្

・“ភាពរហ័សនន្រិចចការច ុះរញ្ជ ី”
អាចធា បាន្វោយការពិនិ្តយាលរខណៈទ្ប្មង់នូ្វឯរារពារយស វំោយមស្រ្ន្តី

ច ុះរញ្ជ ី

វោលគ្ំន្ិតនន្ “វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ”



រែ ងររណីភាគ្ីមាខ ងមិន្សហការរែ ងការោរ់ពារយស ំរមួោែ

11

ប្រសិន្វរីគូ្ភាគី្មិន្ោរ់ពារយស រំមួោែ  ភាគី្មាខ ងមិន្អាចវធីវការច ុះរញ្ជ ីទាងំផ្ររ
វន្ុះបាន្វទ្

・・・វតីគ្រួប្តូវវធវីយា៉ា ងដូ្ចវមតច?



ការោរព់ារយស ំផ្តមាែ រឯ់ង (ប្រការ១០ រថា.២)

ឧទាហរណ៍・・・

ⅰ ាលប្រម ឬាលដី្កាាថ ពរផ្ដ្លាលខិិ្តអន្ វតតផ្ដ្លរង្កគ រឲ់្យមាន្នី្តិ
វធីិច ុះរញ្ជ ី
ឧទាហរណ៍៖ ាលប្រម ឬាលដី្កាផ្ដ្លទ្ទួ្លាគ ល់ការទាមទារច ុះរញ្ជ ីវនារ
→ ប្រសិន្វរីាលប្រម ឬាលដី្កាាថ ពរសវប្មចឲ្យវដី្មរណតឹ ងឈ្ែុះរតី វ ុះ

វគ្ចាត់ទ្ រថាច ងចវមេយីបាន្រង្កា ញឆន្ាៈោរ់ពារយស ំរមួោែ (ម.៥២៩ រថា.១ នន្រ.
ន្.រ )
ប្រការ១០ រថាខ្ណឌ ទី្២ (ដ្រប្សង់) ចំវពាុះររណីដូ្ចខាងវប្កាមវន្ុះ រ គ្គលមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី អាចោរ់ពារយស ំផ្តមាែ រ់ឯងបាន្៖

-ាលប្រម ាលដី្កា ឬ ដី្កាសវប្មច ផ្ដ្លបាន្ចូលាាថ ពរ ឬ លិខិ្តអន្ វតតវោយផ្នែរវលីការនសុះនារ ឬ ការទ្ទ្លួាគ ល់នូ្វការ
ទាមទារ ផ្ដ្លលិខិ្តអន្ វតតទាងំអស់វន្ុះ រង្កគ រ់ឲ្យមាន្នី្តិវធីិច ុះរញ្ជ ី 
ប្រមនី្តិវធីិរដ្ឋរបវវណី មាប្ត៥២៩ រថាខ្ណឌ ទី្១

វរីាលប្រម ាលដី្កា ឬ ដី្កាសវប្មចរង្កគ រ់ឲ្យរូន្រំណ លនន្ការអន្ វតតរង្កា ញឆន្ាៈ បាន្ចូលាាថ ពរវហយី ឬ វរីលិខិ្តអន្ វតត
វោយផ្នែរវលីការនសុះនា ឬ ការទ្ទ្លួាគ ល់ផ្ដ្លមាន្ខ្េឹមារថា រូន្រំណ លនន្ការអន្ វតតប្តូវរង្កា ញឆន្ាៈ បាន្រវងាីតអាន្ ភាពវ ងី ប្តូវ
ចាត់ទ្ រថា រូន្រំណ លនន្ការអន្ វតតបាន្រង្កា ញឆន្ាៈ វៅវពលចូលាាថ ពរ ឬ ការរវងាីតអាន្ ភាពវ ុះ 12

【ររណីវលីរផ្លងនន្ “វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ”】



→ អាចោរ់ពារយស ចំ ុះរញ្ជ ីផ្តមាែ រ់ឯង វោយមាន្ឯរារភាជ រ់ាាលប្រម ឬ
ាលដី្កាាថ ពរ
(ប្រការ២៧, ប្រកាសអន្តរប្រសួងទារ់ទ្ងនឹ្ងប្រមនី្តិវធីិរដ្ឋរបវវណី ប្រការ២ ប្រការ៤០)

ប្រការ២៧ (ដ្រប្សង់) វៅវពលោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី រ គ្គលផ្ដ្លោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី ប្តូវនតល់ឯរារចាបំាច់មយួចំន្ួន្ដូ្ចខាងវប្កាម
វៅតមប្រវលទ្នន្ពារយស ំច ុះរញ្ជ ីនី្មយួៗ៖

- វៅវពលោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ីវោយផ្នែរវលីាលប្រម ឬ ាលដី្កាផ្ដ្លចូលាាថ ពរាវដី្ម ប្តូវមាន្ាលប្រម ឬ ាលដី្កា
ផ្ដ្លចូលាាថ ពរាវដី្ម
ប្រកាសអន្តរប្រសួងសតីពីការច ុះរញ្ជ ីអចលន្វតថ ទារ់ទ្ងនឹ្ងប្រមនី្តិវធីិរដ្ឋរបវវណី ប្រការ២

ប្រកាសវន្ុះ រ៏រញ្ញតតនងផ្ដ្រអំពីនី្តិវធីិនន្ការច ុះរញ្ជ ីអចលន្វតថ តមរយៈ ាលប្រម ាលដី្កា ដី្កាសវប្មច ឬ លិខិ្តអន្ វតតវោយ
ផ្នែរវលីការនសុះនា ឬ ការទ្ទ្លួាគ ល់នូ្វការទាមទារ វយាងតមមាប្ត៥២៩ នន្ប្រមនី្តិវធីិរដ្ឋរបវវណី 
ប្រកាសដ្ផ្ដ្ល ប្រការ៤០

ចំវពាុះការច ុះរញ្ជ ីអំពីការរវងាីត ការផ្រផ្ប្រ និ្ងការល រនូ្វសិទ្ធិ តមាលប្រម ាលដី្កា ដី្កាសវប្មច ឬ លិខិ្តអន្ វតតវោយផ្នែរវលី
ការនសុះនា ឬ ការទ្ទ្លួាគ ល់នូ្វការទាមទារ ភាគី្អែរឈ្ែុះរតី ឬ ភាគី្ផ្ដ្លមាន្រំណត់វហត សុះា ឬ រំណត់វហត ទ្ទ្លួាគ ល់នូ្វការ
ទាមទារ ប្តូវោរ់ពារយស ំវៅាថ រ័ន្មាន្សមតថរិចច វោយភាជ រ់ាមយួនូ្វអន្ ារាលប្រម ាលដី្កា ដី្កាសវប្មច ឬ លិខិ្តអន្ វតត
វោយផ្នែរវលីការនសុះនារ ឬ ការទ្ទ្លួាគ ល់នូ្វការទាមទារ ប្ពមទាងំឯរារ ផ្ដ្លចាបំាច់វនសងវទ្ៀត 13

ររណីវលីរផ្លងនន្ “វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ”

※អំពី “ឧទាហរណ៍នន្ការសរវសរ” ាលប្រម ឬ ាលដ្ីកា
ាថ ពរវន្ុះ មាន្វៅវពលវប្កាយ
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រ គ្គលផ្ដ្លមាន្
កាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី

（អែរលរ់）

រ គ្គលផ្ដ្លមាន្
សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី
（អែរទ្ិញ）

មន្ាីរស រវិយាដី្

ការរង្កា ញឆន្ាៈច ុះរញ្ជ ីរមួោែ

・វោលរំណង
・មូលវហត និ្ងកាលររវិចេទ្
・រ គ្គលផ្ដ្លមាន្សិទ្ធចិ ុះរញ្ជ ី
・រ គ្គលផ្ដ្លកាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី
・អតតសញ្ជញ ណររស់អចលន្វតថ 
・វយាងតមមាប្ត២៨ាវដី្ម

ការោរ់ពារយស ំ
រមួោែ ការោរ់ពារយស ំ

រមួោែ

○



ប្សវមីប្សនមពី “វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ”
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រ គ្គលផ្ដ្លមាន្
កាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី

（អែរលរ់）

រ គ្គលផ្ដ្លមាន្
សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី
（អែរទ្ិញ）

មន្ាីរស រវិយាដ្ី

មិន្ោរ់ពារយស ំ
ច ុះរញ្ជ ី

ោរ់ពារយស ចំ ុះ
រញ្ជ ី

×
ការរង្កា ញឆន្ាៈច ុះរញ្ជ ីរមួោែ

・ វោលរំណង
・ មូលវហត និ្ងកាលររវិចេទ្
・រ គ្គលផ្ដ្លមាន្សិទ្ធចិ ុះរញ្ជ ី
・រ គ្គលផ្ដ្លកាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី
・អតតសញ្ជញ ណររស់អចលន្វតថ 
・វយាងតមមាប្ត២៨ាវដី្ម



ប្សវមីប្សនមពី “វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ”
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រ គ្គលផ្ដ្លមាន្
កាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី

（អែរលរ់）

រ គ្គលផ្ដ្លមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី
（អែរទ្ិញ）

មន្ាីរស រវិយាដ្ី

មិន្ោរ់ពារយស ំច ុះ
រញ្ជ ី

ាលប្រម ចាត់ទ្ រថាបាន្រង្កា ញឆន្ាៈអពំី
“ការោរ់ពារយស ំរមួោែ ”

ោរ់ពារយស ំច ុះ
រញ្ជ ី

○
ការរង្កា ញឆន្ាៈច ុះរញ្ជ ីរមួោែ

・ វោលរំណង
・មូលវហត ន្ិងកាលររវិចេទ្
・រ គ្គលផ្ដ្លមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី
・រ គ្គលផ្ដ្លកាតពវរចិចច ុះរញ្ជ ី
・អតតសញ្ជញ ណររស់អចលន្វតថ 
・វយាងតមមាប្ត២៨ាវដ្មី



ⅱ សន្តតិរមម (វលីរផ្លងផ្តអចចយ័ទាន្)
ឧទាហរណ៍៖ សន្តតិរមម
Ａបាន្ទ្ទ្លួមរណភាព វហយីវៅសល់ដី្និ្ងប្បារ់រវញ្ញីវៅរែ ងធ ោរផ្ដ្ល

ាមត៌រ 
សន្តតិជន្ គ្៉ឺមាន្រូន្ប្រុសមាែ រ់និ្ងប្រពន្ធររស់Ａ 
តមរយៈការពិភារាផ្រងផ្ចរមត៌រ ប្រពន្ធវធវីសន្តិរមមវលីដី្ វហយីរូន្ប្រុសវធវី

សន្តតិរមមវលីប្បារ់រវញ្ញី  
→ ប្រពន្ធ អាចោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ីផ្តមាែ រ់ឯងបាន្

＝ មិន្ប្តូវការការោរ់ពារយរណតឹ ងដូ្ចាការច ុះរញ្ជ ីវនារាអាទ្ិ៍វ ុះវទ្

ប្រការ១០ រថាខ្ណឌ ទី្២ (ដ្រប្សង់) ចំវពាុះររណីដូ្ចខាងវប្កាមវន្ុះ រ គ្គលមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី អាចោរ់ពារយស ំផ្តមាែ រ់ឯងបាន្៖
-វៅវពលមាន្ការវនារសិទ្ធិវោយារសន្តតិរមម រែ ងររណីាអចច័យទាន្ ប្តូវអន្ វតតដូ្ចចំណ ច១នន្ប្រការវន្ុះ 

ប្រមរដ្ឋរបវវណី មាប្ត១១៩៩ អចច័ទាន្សរល គ្៉ឺាប្រទាន្រមមផ្ដ្លមាច ស់រណាត វំធវីវៅឲ្យមន្ សសមាែ រ់ ឬ វប្ចីន្ រ់ នូ្វប្ទ្ពយសមបតតិ
ទាងំអស់ ឬ មយួផ្នែរផ្ដ្លរំណត់វៅតមភាគ្ រឯីអចច័យទាន្មាន្រំណត់ គ្៉ឺាប្រទាន្រមមផ្ដ្លរំណត់ប្ទ្ពយសមបតតិារ់ល្លរ់ វៅឲ្យ
មន្ សសមាែ រ់ ឬ វប្ចីន្ រ់ វោយមតរាសន្៍ 
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ររណីវលីរផ្លងនន្ “វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ”



ⅱ សន្តតិរមម (វលរីផ្លងផ្តអចចយ័ទាន្)
ឧទាហរណ៍៖ អចច័យទាន្
Ａបាន្ទ្ទ្លួមរណភាព វហយីតមមតរាសន៍្ ប្រទាន្រមមដី្វៅឲ្យមិតតជិត

សែិទ្ធិＢ 
សន្តតិជន្ គ្៉ឺមាន្ផ្តប្រពន្ធររស់Ａផ្តមាែ រ់គ្ត់ 
ប្រពន្ធវធវីសន្តតិរមមវលីប្បារ់រវញ្ញីធ ោរផ្ដ្លាមតរ៌ 
→មិតតជិតសែិទ្ធ ិＢ ប្តូវផ្តោរ់ពារយស ំរមួោែ ាមយួាមយួប្រពន្ធររស់ Ａ 

(មិន្អាចោរ់ពារយស ចំ ុះរញ្ជ ីផ្តមាែ រ់ឯង)
＝ប្រសិន្វរីមាន្វវិាទ្ ប្តូវោរ់ពារយរណតឹ ងច ុះរញ្ជ ីវនារ ាអាទ្ិ៍

ប្រការ១០ រថាខ្ណឌ ទី្២ (ដ្រប្សង់) ចំវពាុះររណីដូ្ចខាងវប្កាមវន្ុះ រ គ្គលមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី អាចោរ់ពារយស ំផ្តមាែ រ់ឯងបាន្៖
-វៅវពលមាន្ការវនារសិទ្ធិវោយារសន្តតិរមម រែ ងររណីាអចច័យទាន្ ប្តូវអន្ វតតដូ្ចចំណ ច១នន្ប្រការវន្ុះ 

ប្រមរដ្ឋរបវវណី មាប្ត១១៩៩ អចច័ទាន្សរល គ្៉ឺាប្រទាន្រមមផ្ដ្លមាច ស់រណាត វំធវីវៅឲ្យមន្ សសមាែ រ់ ឬ វប្ចីន្ រ់ នូ្វប្ទ្ពយសមបតតិ
ទាងំអស់ ឬ មយួផ្នែរផ្ដ្លរំណត់វៅតមភាគ្ រឯីអចច័យទាន្មាន្រំណត់ គ្៉ឺាប្រទាន្រមមផ្ដ្លរំណត់ប្ទ្ពយសមបតតិារ់ល្លរ់ វៅឲ្យ
មន្ សសមាែ រ់ ឬ វប្ចីន្ រ់ វោយមតរាសន្៍ 
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ររណីវលីរផ្លងនន្ “វោលការណ៍ពារយស ំរមួោែ ”



【អំពីការោរព់ារយស ចំ ុះរញ្ជ ី】
១ ន្រណា?
២ វៅឯណា?
៣ ោរ់ពារយស ំវោយរវរៀរណា?

【អំពីការស វំមីលការច ុះរញ្ជ ីាអាទ្ិ៍】
១ វតីវៅរែ ងការច ុះរញ្ជ ីប្តូវសរវសរអវីខ្េុះ?
២ វតីប្តូវវធវីរវរៀរណា វដី្មបសី ំវមីលការច ុះរញ្ជ ី ាអាទ្ិ៍?

19



【អំពីការោរព់ារយស ំច ុះរញ្ជ ី】

２ វៅឯណា?

(ាថ រ័ន្ផ្ដ្លមាន្សមតថរិចចទ្ទួ្លពារយស ំច ុះរញ្ជ ី)

20



ទី្តងំ រាជធានី្លែំវពញ
សង្កា ត់ទ្វន្េបាារ់

Ａ Ｂ

លរទិ់្ញដី្

21

ច ុះរញ្ជ ីរមមសិទ្ធិ

រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ផ្ដ្លអចលន្វតថ 
តងំវៅ



【ាថ រ័ន្ផ្ដ្លទ្ទ្ួលពារយស 】ំ (ប្រការ៥ រថា.១)
រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ផ្ដ្លអចលន្វតថ តងំវៅ
・រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ថាែ រ់រាជធានី្ ឬ វខ្តត

※សវងខរ “រដ្ឋបាលស រវិយាដ្ីC/P” 
・រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ថាែ រ់ប្រុង ប្សុរ ខ្ណឌ

※សវងខរ “រដ្ឋបាលស រវិយាដ្ីM/D/K” 

【ាថ រ័ន្ច ុះរញ្ជ ី】 (ប្រការ៥ រថា.២)
រដ្ឋបាលស រវិយាដី្C/Pផ្ដ្លអចលន្វតថ តងំវៅ

↓

វដី្មបីាលមែិត សូមវមីលតរាងលំហូរ

ប្រការ៥ រថាខ្ណឌ ទី្១ (ដ្រប្សង់) ាថ រ័ន្ ផ្ដ្លមាន្សមតថរិចចទ្ទ្លួពារយស ំច ុះរញ្ជ ី អំពីសិទ្ធិប្រតយរសវលីអចលន្វតថ  តមន័្យប្រកាសវន្ុះ 
គ្៉ឺរដ្ឋបាលស រវិយាដី្ថាែ រ់រាជធានី្ វខ្តត ឬ រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ថាែ រ់ប្រុង ប្សុរ ខ្ណឌ  ផ្ដ្លអចលន្វតថ តងំវៅ 
រថាខ្ណឌ ទី្២ ាថ រ័ន្ផ្ដ្លមាន្សមតថរិចចច ុះរញ្ជ ី អំពីសិទ្ធិប្រតយរសវលីអចលន្វតថ  តមន័្យនន្ប្រកាសវន្ុះ គ្៉ឺរដ្ឋបាលស រវិយាដី្ថាែ រ់រាជធានី្
វខ្តត ផ្ដ្លអចលន្វតថ តងំវៅ 
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【អំពីការោរ់ពារយស ចំ ុះរញ្ជ ី】
១ ន្រណា?
២ វៅឯណា?
៣ ោរ់ពារយស ំវោយរវរៀរណា?

【អំពីការស វំមីលការច ុះរញ្ជ ីាអាទ្ិ៍】
១ វតីវៅរែ ងការច ុះរញ្ជ ីប្តូវសរវសរអវីខ្េុះ?
២ វតីប្តូវវធវីរវរៀរណា វដី្មបសី ំវមីលការច ុះរញ្ជ ី ាអាទ្ិ៍?
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【អំពីការោរព់ារយស ំច ុះរញ្ជ ី】

３ោរ់ពារយស ំវោយរវរៀរណា?

(វធីិនន្ការោរព់ារយស ំច ុះរញ្ជ ី)
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【ការោរ់ពារយស ំ】
ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី ប្តូវវធវីាល្លយលរខណ៍អរសរ (ប្រការ៦ 

រថា.១)
↓

【ទ្ទ្ួល】

រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ ច ុះវលខ្វរៀងតមលំោរ់នន្ការទ្ទ្លួ
ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី (ប្រការ៧ រថា.១)
↓

【ច ុះរញ្ជ ី】
រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ផ្ដ្លមាន្សមតថរិចចច ុះរញ្ជ ី ប្តូវច ុះរញ្ជ ី

វៅរែ ងវសៀវវៅច ុះរញ្ជ ី (ប្រការ៦ វារយខ្ណឌ ទី្២ និ្ង៣)
ប្រការ៦ ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី អំពីសិទ្ធិប្រតយរសវលីអចលន្វតថ  ប្តូវវធវីាល្លយលរខណ៍អរសរ 

រដ្ឋបាលស រវិយាដី្រាជធានី្ វខ្តត ផ្ដ្លមាន្សមតថរិចចច ុះរញ្ជ ី ប្តូវច ុះរញ្ជ ីវៅតមចំណ ចផ្ដ្លមាន្វៅរែ ងពារយស ំររស់អែរោរ់ពារយស ំ ឬ 
លិខិ្តនា រផ្ទត រ់ 

ការច ុះរញ្ជ ីនូ្វចំណ ចផ្ដ្លប្តូវច ុះរញ្ជ ី គ្៉ឺប្តូវច ុះរញ្ជ ីវៅរែ ងវសៀវវៅច ុះរញ្ជ ី ផ្ដ្លពារ់ព័ន្ធ 
ប្រការ៧ រថាខ្ណឌ ទី្១ រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ថាែ រ់រាជធានី្ វខ្តត ផ្ដ្លាាថ រ័ន្មាន្សមតថរិចចច ុះរញ្ជ ីសិទ្ធិប្រតយរសវលីអចលន្វតថ ប្តូវច ុះវលខ្វរៀង
វៅតមលំោរ់នន្ការទ្ទ្លួពារយស ំ វៅវលីពារយស ំច ុះរញ្ជ ីផ្ដ្លទ្ទ្លួបាន្វោយផ្ទា ល់ ឬ ទ្ទ្លួបាន្ពីរដ្ឋបាលស រវិយាដី្ថាែ រ់ប្រុង ប្សុរ 
ខ្ណឌ  ឬ វៅវលីលិខិ្តនា រផ្ទត រ់ ផ្ដ្លបាន្ទ្ទ្លួពីត ល្លការ ឬ ពីាថ រ័ន្ ផ្ដ្លមាន្សមតថរិចចវនសងវទ្ៀត 25

ពារយស ំ

វសៀវវៅច ុះ
រញ្ជ ី



26

ពារយស ំ

វតីគ្របសីរវសរផ្ររណា វៅរែ ងពារយស ំ?
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ពារយស ំ

ប្តូវសរវសរ･･･

១ ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសរាទូ្វៅវៅរែ ងពារយស ំច ុះរញ្ជ ី
២ ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសរវៅតមប្រវលទ្នន្ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី

រ ា រ់មរ・・・

៣ ឯរារភាជ រ់មួយចំន្ួន្



【ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសាទូ្វៅវៅរែ ងពារយស ំច ុះរញ្ជ ី】 (ប្រការ២៦)
〈មូលោឋ ន្ប្គ្ឹុះ〉

・វ ម្ ុះប្រវទ្សានេូវការ
・បាវច 
・រដ្ឋបាលស រវិយាដ្ីផ្ដ្លអចលន្វតថ តងំវៅ
・វោលរំណងនន្ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី
・មូលវហត នន្ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី ន្ិងកាលររវិចេទ្
・វ ម្ ុះ ឬ  មររណ៍ ន្ិងអាសយោឋ ន្ររស់រ គ្គលមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី ន្ិងរ គ្គលមាន្

កាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ី
・អតតសញ្ជញ ណនន្អចលន្វតថ 
・កាលររវិចេទ្នន្ការោរ់ពារយស ំ ហតថវលខា ឬាែ មប្មាមនដ្ររស់រ គ្គលផ្ដ្លោរ់ពារយស ំ

ច ុះរញ្ជ ី
・ឯរារភាជ រ់វៅរែ ងពារយស ំច ុះរញ្ជ ី (ប្រការ២៧)

28

ចំណា៖ំ ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសរវៅរែ ងពារយស ំ ាមួយចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសវៅរែ ងវសៀវវៅច ុះរញ្ជ ី មាន្ភាពនារ
ភាជ រ់ោែ  

មាន្ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសរវប្ៅពីវន្ុះ វដី្មបវីឆេីយតរនឹ្ងភាពចាបំាច់ (ប្រការ២៦)  
អំពីចំណ ចផ្ដ្លមាន្គូ្សរ ា ត់ពីវប្កាម គ្៉ឺាចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសរវនសងៗពីោែ វៅតមប្រវលទ្នន្ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី 



【ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសរវៅតមប្រវលទ្នន្ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី】

“ឧទាហរណ៍មយួវៅរែ ងររណីពារយស ំច ុះរញ្ជ ីវនាររមមសិទ្ធិ” (ប្រការ២៨ រ~ង)
ⅰអំពីវោលរំណងនន្ការោរ់ពារយស ចំ ុះរញ្ជ ី (រ)

ដូ្ចា ការវនារទាងំមូលនូ្វរមមសិទ្ធិ ាវដី្ម
ⅱ អំពីមូលវហត និ្ងកាលររវិចេទ្នន្ការោរ់ពារយស ំ (ខ្)

ដូ្ចា ការលរ់ទិ្ញ/ការផ្រងផ្ចរមត៌រ/អចច័យទាន្/ាលប្រម ឬាលដី្កា
ាថ ពរ ាវដី្ម
ⅲ អំពីអតតសញ្ជញ ណនន្អចលន្វតថ  (ង)

ទី្តងំដី្/វលខ្រាលដី្ ឬ វលខ្រ័ណណ
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ចំណា៖ំ “ាលប្រម ឬ ាលដ្ីកាាថ ពរ” (ប្រការ២៨ ចំណ ច ខ្)
ារញ្ញតតិសវស្រ្ង្កគ ុះវដ្ីមបវីជៀសវវៀងនូ្វការមិន្អាចច ុះរញ្ជ ីវោយារាលប្រម ឬ ាលដ្ីកាផ្ដ្លមិន្

មាន្លរខណៈប្តឹមប្តូវវោយមិន្បាន្សរវសរនូ្វមូលវហត នន្ការច ុះរញ្ជ ីវៅរែ ងវសចរតីសវប្មចរញ្ច រ់នន្ាល
ប្រម ឬ ាលដ្ីកា 

ប្រសិន្វរីអាចដ្ឹងពីមូលវហត នន្ការច ុះរញ្ជ ី គ្របសីរវសរវៅរែ ងវសចរតសីប្មចរញ្ច រ់ 
វៅវពលោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី គ្របសីរវសរមូលវហត នន្ការច ុះរញ្ជ ីឲ្យបាន្ប្តឹមប្តូវ មិន្ផ្មន្សរវសរ

មូលវហត ា “ាលប្រម ឬ ាលដ្ីកាាថ ពរ”វទ្  



【ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវសរវសរវៅតមប្រវលទ្នន្ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី】

“ឧទាហរណ៍មយួនន្ររណីពារយស ំច ុះរញ្ជ ីអំពីការល រការច ុះរញ្ជ ីអំពីការវនាររមម
សិទ្ធ”ិ (ប្រការ៣១ ចំណ ច រ~ឃ)
ⅰ អំពីវោលរំណងនន្ការោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី (រ)

ដូ្ចា ការល រការវនាររមមសិទ្ធិ ាវដី្ម
ⅱ អំពីមូលវហត និ្ងកាលររវិចេទ្នន្ការោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី (ខ្)

ដូ្ចា ការល រវចាលរិចចសន្ា/ការរលំ្លយរិចចសន្ា ាវដី្ម
ⅲ អំពីអតតសញ្ជញ ណនន្អចលន្វតថ (ឃ)

ទី្តងំដី្/វលខ្រាលដី្ ឬ វលខ្រ័ណណ
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ចំណា៖ំ មាន្ឯរារភាជ រ់វនសងវទ្ៀតវដ្ីមបវីឆេីយតរភាពចាបំាច់ (ប្រការ២៧) 

【ឯរារភាជ រ់វៅរែ ងពារយស ំច ុះរញ្ជ ី】 (ប្រការ២៧)

〈មូលោឋ ន្ប្គ្ឹុះ〉
・ឯរាររញ្ជជ រ់អពំអីតតសញ្ជញ ណររស់រ គ្គលផ្ដ្លោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ី
・ឯរាររញ្ជជ រ់អពំមូីលវហត នន្ការច ុះរញ្ជ ី

ឧទាហរណ៍ លិខ្ិតរិចចសន្ាលរ់ទ្ញិ, លិខ្ិតនន្ការពិភារាផ្រងផ្ចរមត៌រ
・រ័ណណ

វដី្មបីវឆេីយតរនឹ្ងភាពចាបំាច់・・・
・ការោរ់ពារយស ំវោយផ្នែរវលីាលប្រម ឬ ាលដ្ីកាាថ ពរាវដ្ីម (ប្រកាសអន្តរប្រសួង

ទារ់ទ្ងប្រមន្តីវិធិីរដ្ឋរបវវណី ប្រការ២, ប្រការ៤០)
ាលប្រម ឬ ាលដ្ីកាាថ ពរ ាវដ្ីម

・ការោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ីតមរញ្ញតតវិៅរែ ងប្រការ១០ រថា.២ (ការោរ់ពារយស ំផ្តមាែ រ់ឯង)
លិខ្ិតាល្លយលរខណ៍អរសរផ្ដ្លរញ្ជជ រ់អពំសីន្តតរិមម   ឧទាហរណ៍៖ សំរ ប្តមរណភាព
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ប្រសិន្វរីវៅរែ ងពារយស ំមាន្ចំណ ចមិន្ប្គ្រ់ប្ោន់្ 
វតីគ្របវីធវីយា៉ា ងណា?

ពារយស ំ



【ការផ្រតប្មូវពារយស ំច ុះរញ្ជ ីាអាទ្ិ៍】 (ប្រការ៩)

↓

វដី្មបីាលមែិត សូមវមីលតរាងនន្លំហូរ

ប្រការ៩ រថាខ្ណឌ ទី្១ (ដ្រប្សង់) រែ ងររណីពារយស ំច ុះរញ្ជ ី វធវីវ ងីវោយមាន្ចំណ ចខ្វុះខាតដូ្ចខាងវប្កាម រដ្ឋបាលស រវិយាដី្ថាែ រ់រាជ
ធានី្ វខ្តត ផ្ដ្លមាន្សមតថរិចចច ុះរញ្ជ ី ប្តូវរង្កគ រ់ឲ្យផ្រតប្មូវវោយរំណត់វពលសមរមយ៖

・វៅវពលខ្វុះខាតឯរារភាជ រ់ផ្ដ្លចាបំាច់
・វៅវពលខ្េឹមារវៅរែ ងពារយស ំ និ្ងឯរារភាជ រ់មិន្ប្សរោែ
・វៅវពលអតតសញ្ជញ ណររស់រ គ្គល ផ្ដ្លមាន្កាតពវរិចចច ុះរញ្ជ ីវៅរែ ងពារយស ំច ុះរញ្ជ ី មិន្ដូ្ចោែ នឹ្ងវសៀវវៅច ុះរញ្ជ ី
・វៅវពលព ំបាន្រង់ពន្ធ ឬ វាហ  យវសវាវនសងៗទារ់ទ្ងនឹ្ងការច ុះរញ្ជ ី

រថាខ្ណឌ ទី្២ រែ ងររណីរ គ្គលោរ់ពារយស ំច ុះរញ្ជ ីមិន្បាន្ផ្រតប្មូវតមការរង្កគ រ់ ដូ្ចបាន្រំណត់រែ ងចំណ ចទី្១ខាងវលីវទ្
រដ្ឋបាលស រវិយាដី្  វ ុះ ប្តូវវលីរពារយស ំច ុះរញ្ជ ីវ ុះវចាល 
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【អំពីការោរព់ារយស ចំ ុះរញ្ជ ី】
១ ន្រណា?
២ វៅឯណា?
៣ ោរ់ពារយស ំវោយរវរៀរណា?

【អំពីការស វំមីលការច ុះរញ្ជ ីាអាទ្ិ៍】
១ វតីវៅរែ ងការច ុះរញ្ជ ីប្តូវសរវសរអវីខ្េុះ?
២ វតីប្តូវវធវីរវរៀរណា វដី្មបសី ំវមីលការច ុះរញ្ជ ី ាអាទ្ិ៍?
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【អំពីការស វំមីលការច ុះរញ្ជ ី ាអាទ្ិ៍】

១ វតីវៅរែ ងការច ុះរញ្ជ ីប្តូវសរវសរអវីខ្េុះ?
(ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវច ុះរញ្ជ ី)
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【ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវច ុះរញ្ជ ី】 (ប្រការ១៤)

〈មូលោឋ ន្ប្គ្ឹុះ〉 (រថា.១)
・វ ម្ ុះ ឬ  មររណ៍ររស់រ គ្គលមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី
・វោលរំណងនន្ការច ុះរញ្ជ ី
・មូលវហត នន្ការច ុះរញ្ជ ី ន្ិង កាលររវិចេទ្
・វលខ្ផ្ដ្លរង្កា ញពីលំោរ់នន្ការច ុះរញ្ជ ី

〈អំពីរមមសិទ្ធិ〉 (រថា.២)
វប្ៅពីរញ្ញតតិផ្ដ្លមាន្ផ្ចងវៅរែ ងរថាខ្ណឌ ទ្ី១
・នងៃ ផ្ខ្ ឆ្ែ រំំវណីត ន្ិងទ្ីរផ្ន្េងរវំណីត ររស់រ គ្គលផ្ដ្លមាន្

សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី
・ចំវពាុះន្ីតិរ គ្គលគ្៉ឺកាលររវិចេទ្នន្ការរវងាតី
・វ ម្ ុះឪព រមាត យររស់រ គ្គលផ្ដ្លមាន្សិទ្ធិច ុះរញ្ជ ី
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ចំណា៖ំ មាន្ចំណ ចផ្ដ្លប្តូវច ុះរញ្ជ ីវនសងវទ្ៀតវដ្មីបវីឆេយីតរវៅន្ឹងភាពចាបំាច់ 
(ប្រការ១៤  រថា.១) 

វសៀវវៅច ុះ
រញ្ជ ី



【លំោរ់អាទ្ិភាពនន្សិទ្ធិផ្ដ្លប្តូវបាន្ច ុះរញ្ជ ី】 (ប្រការ៨)

〈សិទ្ធិវលីអចលន្វតថ ផ្តមយួ〉 (រថា.១)
តមលំោរ់នន្ការច ុះរញ្ជ ី
※លំោរ់នន្ការច ុះរញ្ជ ី គ្៉ឺលំោរ់នន្ការច ុះវលខ្វរៀង (ប្រការ៧)

ប្រការ៨ រថា. ១ ៖ លំោរ់អាទ្ិភាពនន្សិទ្ធិវលីអចលន្វតថ ផ្តមួយ ប្តូវអន្ វល្លមតមលំោរ់នន្
ការច ុះរញ្ជ ី វលីរផ្លងផ្តរែ ងររណីផ្ដ្លរញ្ញតតវៅរែ ងចារ់ ឬ រទ្ោឋ ន្គ្តិយ តត 
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【អំពីការោរព់ារយស ចំ ុះរញ្ជ ី】
១ ន្រណា?
២ វៅឯណា?
៣ ោរព់ារយស ំវោយរវរៀរណា?

【អំពីការស វំមីលការច ុះរញ្ជ ីាអាទ្ិ៍】
១ វតីវៅរែ ងការច ុះរញ្ជ ីប្តូវសរវសរអវីខ្េុះ?
២ វតីប្តូវវធវីរវរៀរណា វដី្មបសី ំវមីលការច ុះរញ្ជ ី ាអាទ្ិ៍?
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【អំពីការស វំមីលការច ុះរញ្ជ ីាអាទ្ិ៍】

២ វតីប្តូវវធវីរវរៀរណា វដី្មបសី ំវមីលការច ុះរញ្ជ ី ាអាទ្ិ៍?

(វធិីរែ ងការស ំវមីលការច ុះរញ្ជ ី ាអាទ្ិ៍)
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【ពារយស ំ】
ពារយស ំទាមទារវមីល ន្ិងស ំឲ្យរញ្ជជ រ់ ប្តូវវធវីា

ល្លយលរខណ៍អរសរ (ប្រការ១៣៨ រថា.១)

↓

វដី្មបីាលមែិត សូមវមីលតរាងនន្លំហូរ
↑

【ការអន្ ញ្ជញ ត និ្ង វចញលិខិ្តរញ្ជជ រ់】
ការអន្ ញ្ជញ តឲ្យវមលី (ប្រការ១៣៩ រថា.២)
ការវចញលិខ្ិតរញ្ជជ រ់ (ប្រការដ្ផ្ដ្ល រថា.៤)

ប្រការ១៣៨ រថា.១ ៖ ពារយស ំទាមទារវមីល និ្ងស ំឲ្យវចញលិខិ្តរញ្ជជ រ់ ប្តូវវធវីវ ងីាល្លយលរខណ៍អរសរ 
ប្រការ១៣៩ រថា. ២ ៖ វប្កាយវពលបាន្ទ្ទ្លួបាន្ពារយស ំទាមទារវមីល មស្រ្ន្តីច ុះរញ្ជ ី ប្តូវអន្ ញ្ជញ តឲ្យអែរោរ់ពារយស ំទាមទារវមីល
វសៀវវៅច ុះរញ្ជ ីវោយមិន្មាន្ការយ៉ឺតយា៉ា វ រែ ងរយៈវពល៣នងៃ 
រថា. ៤ ៖ វប្កាយវពលបាន្ទ្ទ្លួពារយស ំវចញលិខិ្តរញ្ជជ រ់ មស្រ្ន្តីច ុះរញ្ជ ី ប្តូវវចញលិខិ្តរញ្ជជ រ់ឲ្យអែរោរ់ពារយស ំវោយព ំមាន្ការ
យ៉ឺតយា៉ា វរែ ងរយៈវពល៣នងៃ 40

ពារយស ំ

លិខ្តិ
រញ្ជជ រ់

អន្ ញ្ជញ ត
ឲ្យវមីល

ឧទាហរណ៍・・・

វៅវពលមាន្ការទាមទារឲ្យច ុះរញ្ជ ីអពំកីារល រការច ុះរញ្ជ ី វដ្ីមបរីំណត់អតតសញ្ជញ ណរមមវតថ នន្
ការច ុះរញ្ជ ី ការស ំវមីលវសៀវវៅច ុះរញ្ជ ីមាន្ភាពចាបំាច់
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សម្រាកពេលថ្ងៃម្ររង់


