
ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ 
 

ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលកំណត់ឋាន្ៈជាបណ ត្ ោះអាសន្ន 
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ក្កសួងយុតតិធម៌្ នាយកដ្ឋា ន្សហក្បតិបតតិការអន្តរជាតិ 
វទិាស្ថថ ន្ស្រស្ថវក្ជាវទូណៅអំពីកិែចការែាប់ 
ស្ថស្ត្ស្ថត ចារយ Yukawa  Ryo 



ការរកាការ រ 
រែាបបណវណី 

ការរបឹអូសជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ែំណ ោះវតថុចែលជា
កម្មវតថុនន្វវិាទ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ចែលកំណត់ឋាន្ៈ
ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ណទេរការកាន់្កាប់ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ចាត់ចែង 

អែលន្វតថុ 

ែលន្វតថុ 

សិទធិណលើបំណុល ជា
ណែើម្ 

※1 ណៅកនុងតារាងណន្ោះ មិ្ន្បាន្សរណសរណទ  ចតណក្ៅពីណន្ោះ មាន្ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្នែំណ ោះនាវាចែរ។ 

※1 



ករណីសិកាទី១ 
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X ដ្ឋក់ កយបណដឹ ងែំណ ោះ Y ទាម្ទារឱ្យក្បគល់មា៉ា សីុន្ណក្បើកនុងណរាងែក្ក ណហើយបាន្ទទួលស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដី។ 
 
①ណក្កាយណពលបញ្ច ប់ណរឿងកដី  Y បាន្ណធវើអនុ្បបទាន្មា៉ា សីុន្ណៅឱ្យ Z។ 
 
②មុ្ន្ណពលមាន្ណរឿងកដី  Y បាន្ណធវើអនុ្បបទាន្មា៉ា សីុន្ណៅឱ្យ Z។ 
 
③ Z គ្មម ន្សិទធិអវីទំាងអស់  ចតគ្មត់កាន់្កាប់មា៉ា សីុន្។ 
 

→កនុងករណីនី្មួ្យៗខាងណលើណន្ោះ  ណក្កាយណពលចែល X បាន្
ទទួលស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដីែំណ ោះ Y   ែុងបញ្ច ប់  ណតើអាែអនុ្វតត
ណដ្ឋយបងខំឱ្យណគក្បគល់មា៉ា សីុន្ម្កវញិបាន្ឬណទ ? 



ករណីសិកាទី២ 
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 X បាន្ដ្ឋក់ កយបណដឹ ងែំណ ោះ Y ទាម្ទារឱ្យែុោះបញ្ជ ី
លុបណចាលនូ្វការែុោះបញ្ជ ីណទេរកម្មសិទធិ ណហើយបាន្ទទួល
ស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដី។ 
 
 
 មុ្ន្ណពលមាន្ណរឿងកដី  ណបើសិន្ជា Y បាន្ែុោះបញ្ជ ីណទេរ
កម្មសិទធិណៅឱ្យ Z ណហើយ  ណៅណពលចែល X បាន្ទទួល
ស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដីែំណ ោះ Y  ែុងបញ្ច ប់  ណតើ X អាែលុប
ណចាលនូ្វការែុោះបញ្ជ ីចតឯងបាន្ឬណទ ? 



ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ 
ចំាបាែ់ក្តូវចតពក្ងីកអានុ្ភាពនន្ស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដីែំណ ោះ Y (មាន្ឥទធិពលណៅណលើ 
Z ចែរ) (សូម្ណម្ើល CCP មាក្តា198) 

↓ 
សដីពីបណដឹ ងចែលទាម្ទារសិទធិណលើបំណុលចែលមិ្ន្ចម្ន្ជាក្បាក់  ណទាោះជាការ
កាន់្កាប់វតថុចែលជាកម្មវតថុ(អែលន្វតថុ, ែលន្វតថុ) ឬការែុោះបញ្ជ ីក្តូវបាន្ណទេរណៅ
ជន្ណក្ៅពីែុងែណម្លើយក៏ណដ្ឋយ មាច ស់បំណុលែង់បាន្សណក្ម្ែណគ្មលណៅតាម្រយៈ
ស្ថលក្កម្ឈ្នោះបណដឹ ងែំណ ោះែុងែណម្លើយណែើម្។ 
 
＝ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ 
(ណែើម្បីកំុឱ្យមាន្ការមិ្ន្អាែអនុ្វតតបាន្ណដ្ឋយស្ថរចតមាន្ការណទេរវតថុចែលជាកម្ម
វតថុនន្វវិាទ) 
ការចាត់ចែងចែលរកានូ្វស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ន 
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ការរកាការ រ 
រែាបបណវណី 

ការរបឹអូសជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ែំណ ោះវតថុចែលជា
កម្មវតថុនន្វវិាទ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ចែលកំណត់ឋាន្ៈ
ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ណទេរការកាន់្កាប់ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ចាត់ចែង 

អែលន្វតថុ 

ែលន្វតថុ 

សិទធិណលើបំណុល ជា
ណែើម្ 

※1 ណៅកនុងតារាងណន្ោះ មិ្ន្បាន្សរណសរណទ  ចតណក្ៅពីណន្ោះ មាន្ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វនាវាចែរ។ 

※1 



ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជា
កម្មវតថុនន្វវិាទ 

＜សិទធិចែលក្តូវបាន្រកាការ រ＞ 
សិទធិចែលមាន្ខ្លឹម្ស្ថរទដល់តាវកាលិកបដូរស្ថថ ន្ភាព ឬទំនាក់ទំន្ងសិទធិនន្វតថុ ឬមិ្ន្
បដូរ＝សិទធិណលើបំណុលចែលមិ្ន្ចម្ន្ជាក្បាក់ 
 
・សិទធិទាម្ទារឱ្យក្បគល់→ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការណទេរ
ការកាន់្កាប់               (CCP មាក្តា571) 

・សិទធិទាម្ទារការែុោះបញ្ជ ី→ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការ
ចាត់ចែង  (សូម្ណម្ើលCCP មាក្តា570，ក្បកាសអន្តរក្កសួងសដីពីការែុោះបញ្ជ ី
អែលន្វតថុទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី ក្បការ 20) 

→ “ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ ចែលមាន្សិទធិ
ចែលក្តូវបាន្រកាការ រ ជាសិទធិណលើបំណុលជាក្បាក់” គឺខុ្សែាប់ 
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ការអនុ្វតតរកាការ រ 
វធីិ អានុ្ភាព 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ចែលហាម្ឃាត់
ការណទេរការកាន់្

កាប់ 

ក្បគល់ណៅឱ្យអាជាា ស្ថលា, 
ចែរកាក្គប់ក្គងណដ្ឋយអាជាា
ស្ថលា, ក្បកាសជាស្ថធារ

ណៈ 
(CCPមាក្តា571 កថាខ្ណឌ ទី

1) 

ហាម្ណទេរការកាន់្កាប់ 

(CCP មាក្តា571 កថា
ខ្ណឌ ទី2) 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ចែលហាម្ឃាត់
ការចាត់ចែង 

ែុោះបញ្ជ ីសដីពីការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

 (CCP មាក្តា570, មាក្តា567 
កថាខ្ណឌ ទី1) 

ហាម្ការចាត់ចែង 

(CCP មាក្តា570 ជាណែើម្) 

ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជា
កម្មវតថុនន្វវិាទ 
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នី្តិវធីិនន្ការរកា
ការ ររែាបបណវណី 

Ⅰ នី្តិវធីិណែញែីកា
សណក្ម្ែរកាការ រ 

 ＝ជំនំុ្ជក្ម្ោះ - វនិិ្ែឆ័យ 

Ⅱ នី្តិវធីិអនុ្វតតរកាការ រ 
＝ អនុ្វតត 

លំហូរមូ្លដ្ឋា ន្ គឺែូែគ្មន នឹ្ងការរបឹអូសជា
បណ ដ្ ោះអាសន្នចែរ។ 



ករណីសិកាទី១ 
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X បាន្ដ្ឋក់ កយបណដឹ ងែំណ ោះ Y ទាម្ទារឱ្យក្បគល់មា៉ា សីុន្ណក្បើកនុងណរាងែក្ក ណហើយបាន្ទទួលស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដី។ 
 
① ណក្កាយណពលបញ្ច ប់ណរឿងកដី  Y បាន្ណធវើអនុ្បបទាន្មា៉ា សីុន្ណៅឱ្យ Z។ 
 
② មុ្ន្ណពលមាន្ណរឿងកដី  Y បាន្ណធវើអនុ្បបទាន្មា៉ា សីុន្ណៅឱ្យZ។ 
 
③ Z គ្មម ន្សិទធិអវីទំាងអស់  ចតគ្មត់កាន់្កាប់មា៉ា សីុន្។ 
 

→កនុងករណីនី្មួ្យៗខាងណលើណន្ោះ  ណក្កាយណពលចែល X បាន្
ទទួលស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដីែំណ ោះ Y   ែុងបញ្ច ប់  ណតើអាែអនុ្វតត
ណដ្ឋយបងខំឱ្យណគក្បគល់មា៉ា សីុន្ម្កវញិបាន្ឬណទ ? 



●អានុ្ភាពចែលទាម្ទារ គឺកំុឱ្យស្ថថ ន្ភាព② និ្ង③ណកើត
មាន្ណ ើង 

 →ែង់ណធវើយ៉ាង្កំុឱ្យមាន្អនកែនទណៅកាន់្កាប់មា៉ា សីុន្ 
(ែង់ទុកការកាន់្កាប់ឱ្យណៅែចែលែូែបែចុបបន្ន) 

    ＝រកាស្ថថ ន្ភាពែចែល 
 
●សិទធិចែលក្តូវបាន្រកាការ រ 
 →សិទធិទាម្ទារឱ្យក្បគល់វតថុចែលជាកម្មវតថុ 
 
●ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនកដ្ឋក់ កយ
សំុទាម្ទារ 
 →ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការ

ណទេរការកាន់្កាប់ 
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ករណីសិកាទី១ 



ការរកាការ រ 
រែាបបណវណី 

ការរបឹអូសជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ែំណ ោះវតថុចែលជា
កម្មវតថុនន្វវិាទ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ចែលកំណត់ឋាន្ៈ
ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ណទេរការកាន់្កាប់ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ចាត់ចែង 

អែលន្វតថុ 

ែលន្វតថុ 

សិទធិណលើបំណុល ជា
ណែើម្ 

※1 ណៅកនុងតារាងណន្ោះ មិ្ន្បាន្សរណសរណទ  ចតណក្ៅពីណន្ោះ មាន្ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វនាវាចែរ។ 

※1 



Ⅰ  កយសំុែីកាសណក្ម្ែរកាការ រ 
【ែំណុែចែលក្តូវសរណសរកនុង កយសំុ(CCP មាក្តា541 កថា
ខ្ណឌ ទី1)】 

 
1. ណ ម្ ោះ ឬនាម្ករណ៍ ក្ពម្ទំាងអាសយដ្ឋា ន្របស់ភាគី, 

ណ ម្ ោះនិ្ងអាសយដ្ឋា ន្របស់អនកតំ្ងចែលែាប់
កំណត់ 
 

2. ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនកដ្ឋក់ កយ
សំុទាម្ទារ 
 

3. សិទធិចែលនឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ 
 

4. ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ 
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1．ណ ម្ ោះជាអាទិ៍ របស់ភាគី និ្ងអនកតំ្ងចែល
ែាប់កំណត់ 

 
 

 
ែូែគ្មន នឹ្ងនសលែ៍ណលខ្ 25 នន្ 
ឯកស្ថរណម្ណរៀន្ “ក្ទឹសដីទូណៅ” 

14 



ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 【ទក្ម្ង់មូ្ល
ដ្ឋា ន្】 មាន្ចតអាជាា ស្ថលារកាទុក 
 
「① ហាម្ឃាត់មិ្ន្ឱ្យកូន្បំណុលណទេរការកាន់្កាប់វតថុ (ឬ

ផ្លល ស់បដូរណ ម្ ោះអនកកាន់្កាប់) ចែលសរណសរណៅកនុង
ឧបសម្ព័ន្ធសដីពីកម្មវតថុ ណៅឱ្យអនកែនទ ។ 

 ② បង្គា ប់ឱ្យកូន្បំណុលក្បគល់វតថុខាងណលើណន្ោះណៅឱ្យអាជាា
ស្ថលា ណដ្ឋយែកហូតការកាន់្កាប់ណលើវតថុណនាោះ។ 

(តណៅនសលែ៍បនាេ ប់) 
15 

2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនក
ដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 



 
(តពីនសលែ៍មុ្ន្) 

 ③ បង្គា ប់ឱ្យអាជាា ស្ថលាចែរកាក្គប់ក្គងវតថុខាងណលើ
ណន្ោះ។ 
 ④ បង្គា ប់ឱ្យអាជាា ស្ថលាក្បកាសជាស្ថធារណៈថា កូន្
បំណុលក្តូវបាន្ហាម្ឃាត់មិ្ន្ឱ្យណទេរការកាន់្កាប់វតថុ (ឬ
ផ្លល ស់បដូរណ ម្ ោះអនកកាន់្កាប់) ខាងណលើណន្ោះ ណហើយអាជាា
ស្ថលាចែរកាក្គប់ក្គងវតថុខាងណលើណន្ោះ」 
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2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនក
ដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 



CCP មាក្តា 571 បាន្បញ្ញតតអំពីការបង្គា ប់ពីរ។ 
1 បង្គា ប់ឱ្យកូន្បំណុល → ភាគទី ១ នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
  ហាម្ឃាត់មិ្ន្ឱ្យណទេរការកាន់្កាប់វតថុ (ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ ①) 
 ＋ក្បគល់ណៅឱ្យអាជាា ស្ថលា ណដ្ឋយែកហូតការកាន់្កាប់ (ណសែកដី
សណក្ម្ែបញ្ច ប់②) 
 

2 បង្គា ប់ឱ្យអាជាា ស្ថលា → ភាគទី ២ នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
  បង្គា ប់ឱ្យ “ចែរកាក្គប់ក្គង” វតថុណនាោះ (ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់③) 
 ＋ក្បកាសជាស្ថធារណៈ (ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ ④) 
※សដីពីអនកណក្បើក្បាស់វញិ តាម្បញ្ញតតិណន្ោះ មិ្ន្ែាស់លាស់ណទ។ 
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2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនក
ដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 



Q:  ណតើអាែអនុ្ញ្ញញ តឱ្យកូន្បំណុលណក្បើបាន្ឬណទ ? 
 
A: អាែអនុ្ញ្ញញ តឱ្យកូន្បំណុលណក្បើក្បាស់បាន្។ 
(CCP មាក្តា570，មាក្តា385 កថាខ្ណឌ ទី5) 
 
※ណៅកនុងណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ គឺបង្គា ប់ណៅអាជាា
ស្ថលា។ 
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【មូ្លណហតុ】 
ណគ្មលគំនិ្តនន្ CCP មាក្តា 571 
・ការ រកំុឱ្យមាន្បញ្ញា អនកទទួលបន្តណដ្ឋយសុែរតិនិ្ងគ្មម ន្
កំហុសណកើតមាន្ណ ើង 
・ពក្ងីកអានុ្ភាពនន្ស្ថលក្កម្ែំណ ោះអនកទទួលបន្តណដ្ឋយទុែចរតិ 
     ＝កំណត់ទំនាក់ទំន្ងនន្ការកាន់្កាប់ចែលមាន្បែចុបបន្ន 

(អានុ្ភាពកំណត់ភាគីឱ្យណែរ) 
 
→ណយងតាម្ណគ្មលគំនិ្តណន្ោះ  មិ្ន្អាែគិតថា ដ្ឋែ់ខាតក្តូវចត
ែកយកវតថុចែលជាកម្មវតថុណនាោះពីកូន្បំណុលណទ  ណហើយក៏មិ្ន្
ចំាបាែ់តក្ម្ូវឱ្យអាជាា ស្ថលាកាត ប់ទុកវតថុតាម្ការជាក់ចសតង
ណនាោះចែរ។ 

 
 19 



ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់：ករណី
ចែលអនុ្ញ្ញញ តឱ្យកូន្បំណុលណក្បើ 
 
「① ・・・ 
 ② ・・・ 
  ③ ・・・ 

 ③’  អាជាា ស្ថលាក្តូវអនុ្ញ្ញញ តឱ្យកូន្បំណុលណក្បើវតថុខាង
ណលើណន្ោះ។ 

 ④ ・・・                            」 
 
※①，②，③，④ គឺែូែគ្មន នឹ្ងនសលែ៍ទី 15,16។ 
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スワイさん 
 
仮処分については「命ずる」という意味
の「ボンコワップアオイ」の記載が必要に
なります(前回の研修の際にはそのよう
に訳していただいていました。ありがとう
ございます。)。 



3．សិទធិចែលក្តូវរកាការ រ 
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សិទធិចែលក្តូវរកាការ រគឺ “សិទធិទាម្ទារឱ្យ
ក្បគល់វតថុ” 

(CCP មាក្តា571 កថាខ្ណឌ ទី1) 
 
→ណធវើណសែកតីបញ្ញជ ក់ែំបូងអំពីអងាណហតុចែលជាមូ្ល
ណហតុនន្ការទាម្ទារ ជាអាទិ៍ (ទំព័របនាេ ប់)។ 

 



3．សិទធិចែលក្តូវរកាការ រ 

អងាណហតុចែលថា មាច ស់បំណុលមាន្កម្មសិទធិ→ក្គ្មន់្ចតណធវើណសែកតី
បញ្ញជ ក់ែំបូង ជាការក្គប់ក្គ្មន់្ 
※កនុងករណីចែលជាការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន ក្តូវណធវើការបញ្ញជ ក់
អំពីកម្មសិទធិរបស់កូន្បំណុល 
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មាក្តាណយង (CCP មាក្តា541 កថាខ្ណឌ ទី3) 
សដីពីកថាខ្ណឌ ទី1 ែំណុែ គ (សិទធិ ឬទំនាក់ទំន្ងគតិយុតតចែលនឹ្ង
ក្តូវរកាការ រ) និ្ងែំណុែ ឃ (ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ) គឺ
ក្តូវណធវើណសែកតីបញ្ញជ ក់ែំបូង។ 

＜អងាណហតុែំបងនន្សិទធិទាម្ទារឱ្យក្បគល់វតថុចែលជាកម្មវតថុណដ្ឋយចទែកណលើកម្មសិទធិ (X→Y)＞ 
 
1 X ជាមាច ស់នន្វតថុចែលជាកម្មវតថុ 2 Y កំពុងកាន់្កាប់វតថុចែលជាកម្មវតថុ  



4．ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ 
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ណដ្ឋយស្ថរមាន្ការចក្បក្បួលស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ននន្វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ  មាច ស់បំណុល 
① មាន្ការបារម្ភថាខ្លួន្នឹ្ងមិ្ន្អាែអនុ្វតតសិទធិបាន្ 
 ឬក៏ 
② មាន្ការលំបាកយ៉ាងខាល ំងកនុងការអនុ្វតតសិទធិ 
(CCP មាក្តា 531 ែំណុែ ខ្, មាក្តា 548 កថាខ្ណឌ ទី1) 
＝ណធវើណសែកតីបញ្ញជ ក់ែំបូងអំពីព័ត៌មាន្ណទេងៗចែលបារម្ភ

ថា កូន្បំណុលនឹ្ងណទេរការកាន់្កាប់ណៅឱ្យតតិយជន្ 
ឧទាហរណ៍：កូន្បំណុលបាន្ពឹងឱ្យណគណធវើការវាយតនម្ល ណែើម្បីលក់វតថុចែលជាកម្មវតថុណនាោះណៅឱ្យតតិយជន្  



Ⅱ នី្តិវធីិនន្ការអនុ្វតតរកាការ រ 
●ខ្លឹម្ស្ថរនន្ការអនុ្វតតរកាការ រ 
1 អាជាា ស្ថលាចែរកាក្គប់ក្គង 
2 ការក្បកាសជាស្ថធារណៈ 
 ① បាន្ហាម្ឃាត់ការណទេរការកាន់្កាប់វតថុណនាោះ 
 ② អាជាា ស្ថលាបាន្ចែរកាក្គប់ក្គងវតថុណនាោះ 
 
※ណដ្ឋយបិទលិខិ្តក្បកាសជាស្ថធារណៈ តាម្រណបៀប
ចែលពំុង្គយបកណែញ ឬតាម្រណបៀបសម្រម្យណទេងណទៀត
(CCP មាក្តា571 កថាខ្ណឌ ទី1) 

 
※អាែមាន្ករណីចែលអនុ្ញ្ញញ តឱ្យកូន្បំណុលណក្បើ 
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សក្មាក 
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ករណីសិកាទី២ 

26 

 X បាន្ដ្ឋក់ កយបណដឹ ងែំណ ោះ Y ទាម្ទារឱ្យែុោះ
បញ្ជ ីលុបណចាលនូ្វការែុោះបញ្ជ ីណទេរកម្មសិទធិ ណហើយបាន្
ទទួលស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដី។ 
 
 
 មុ្ន្ណពលមាន្ណរឿងកដី  ណបើសិន្ជាYបាន្ែុោះបញ្ជ ីណទេរ
កម្មសិទធិណៅឱ្យZ ណហើយ  ណៅណពលចែលXបាន្ទទួល
ស្ថលក្កម្ឈ្នោះកដីែំណ ោះ Y  ែុងបញ្ច ប់  ណតើ X អាែ
លុបណចាលនូ្វការែុោះបញ្ជ ីចតឯងបាន្ឬណទ ? 



●អានុ្ភាពចែលទាម្ទារ 
 →ែង់កំុឱ្យមាន្ការែុោះបញ្ជ ីណទេរណៅអនកណទេង 
    ＝រកាស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ន 
 
●សិទធិចែលក្តូវបាន្រកាការ រ 
 →សិទធិទាម្ទារឱ្យែុោះបញ្ជ ីលុបណចាលការែុោះបញ្ជ ី 
 
●ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនកដ្ឋក់

 កយសំុទាម្ទារ 
 →ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់

ការចាត់ចែង 
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ការរកាការ រ 
រែាបបណវណី 

ការរបឹអូសជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ែំណ ោះវតថុចែលជា
កម្មវតថុនន្វវិាទ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ចែលកំណត់ឋាន្ៈ
ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ណទេរការកាន់្កាប់ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ចាត់ចែង 

អែលន្វតថុ 

ែលន្វតថុ 

សិទធិណលើបំណុល ជា
ណែើម្ 

※1 ណៅកនុងតារាងណន្ោះ មិ្ន្បាន្សរណសរណទ  ចតណក្ៅពីណន្ោះ មាន្ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វនាវាចែរ។ 

※1 



Ⅰ  កយសំុែីកាសណក្ម្ែរកាការ រ 
【ែំណុែចែលក្តូវសរណសរកនុង កយសំុ (CCP មាក្តា541 កថា
ខ្ណឌ ទី1)】 

 
1. ណ ម្ ោះ ឬនាម្ករណ៍ ក្ពម្ទំាងអាសយដ្ឋា ន្របស់ភាគី, 

ណ ម្ ោះនិ្ងអាសយដ្ឋា ន្របស់អនកតំ្ងចែលែាប់កំណត់ 
 

2. ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនកដ្ឋក់ កយសំុ
ទាម្ទារ 
 

3. សិទធិចែលនឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ 
 

4. ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ 
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1．ណ ម្ ោះជាអាទិ៍ របស់ភាគី និ្ងអនកតំ្ងចែល
ែាប់កំណត់ 

 
 

 
ែូែគ្មន នឹ្ងនសលែ៍ណលខ្ 25 នន្ 
ឯកស្ថរណម្ណរៀន្ “ក្ទឹសដីទូណៅ” 

30 



2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនក
ដ្ឋក់ កយទាម្ទារ 

ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
 
“ហាម្ឃាត់មិ្ន្ឲ្យកូន្បំណុលណធវើអនុ្បប ទាន្ ឬ
បណងកើតសិទធិណលើការបញ្ញច ំ ឬហីុប៉ាូចតក ឬសិទធិជួល ឬ
ណធវើការចាត់ចែងណទេងៗ  ណទៀត ែំណ ោះអែលន្វតថុ
ចែលសរណសរណៅកនុងឧបសម្ព័ន្ធសដីពីកម្មវតថុ” 
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2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រ
ចែលអនកដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 

● “  កូន្បំណុល ... អែលន្វតថុ ចែលសរណសរណៅ
កនុងឧបសម្ព័ន្ធសដីពីកម្មវតថុ ” 

 

→ កំណត់ជាក់លាក់អំពីអែលន្វតថុចែលជាកម្មវតថុ
នន្ការហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង 

 

※ណន្ោះខុ្សពីការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន គឺមិ្ន្
ចំាបាែ់កំណត់ជាក់លាក់អំពីសិទធិណលើបំណុលណទ 
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2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រ
ចែលអនកដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 

＜ែំណុែសំខាន់្＞ 
 ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់នន្លិខិ្តស្ថលក្កម្→ក្តូវ
គិតែល់ការអនុ្វតត 
 
ឧទាហរណ៍：ករណីចែលការអនុ្វតតជាការែុោះបញ្ជ ី 
ែំណុែចែលក្តូវែុោះបញ្ជ ី ← ែំណុែចែលក្តូវសរណសរ
កនុងលិខិ្តទេុកផ្លដ ក់ឱ្យែុោះបញ្ជ ី ←  កយសំុ 
 
＝សូម្សរណសរណដ្ឋយណយងតាម្ែំណុែចែលក្តូវែុោះ

បញ្ជ ី ឬែំណុែចែលក្តូវសរណសរណៅកនុងលិខិ្តទេុកផ្លដ ក់ឱ្យែុោះបញ្ជ ី ចែលែាប់បាន្កំណត់។ 
33 



2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រ
ចែលអនកដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 

វធីិអនុ្វតត：ការែុោះបញ្ជ ីអំពីការចាត់់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង 

 (សូម្ណម្ើលក្បកាសអន្តរក្កសួងសដីពីការែុោះបញ្ជ ីអែលន្វតថុចែលទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី ក្បការ 36) 
 
→សូម្ណម្ើលែំណុែចែលក្តូវសរណសរណៅកនុង
លិខិ្តទេុកផ្លដ ក់ឱ្យែុោះបញ្ជ ី ឬែំណុែចែលក្តូវ
ែុោះបញ្ជ ី ណែើម្បីណធវើការែុោះបញ្ជ ីខាងណលើណន្ោះ។ 

 
(សូម្ណម្ើលក្បកាសអន្តរក្កសួងសដីពីការែុោះបញ្ជ ីអែលន្វតថុចែលទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី ក្បការ 20  និ្ងក្បការ 36) 
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●ែំណុែចែលក្តូវសរណសរណៅកនុងលិខិ្តទេុកផ្លដ ក់ (ក្បកាសអន្តរក្កសួង សដីពី
ការែុោះបញ្ជ ីអែលន្វតថុចែលទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី ក្បការ 20 ) 

・ កម្មវតថុ (ការែុោះបញ្ជ ីអំពីការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការ
ចាត់ចែង) 

a. អតតសញ្ញញ ណនន្អែលន្វតថុ(ណលខ្កាលែី, ណលខ្ប័ណណ និ្ងទីតំាងែី) 
b. ណ ម្ ោះនិ្ងអាសយដ្ឋា ន្របស់កម្មសិទធិករអែលន្វតថុ 
c. ណគ្មលបំណងនន្ការែុោះបញ្ជ ី 
d. មូ្លណហតុ 
e. ណ ម្ ោះនិ្ងអាសយដ្ឋា ន្របស់មាច ស់បំណុល 
f. ណ ម្ ោះនិ្ងអាសយដ្ឋា ន្របស់កូន្បំណុល 

 

※សដីពីែំណុែចែលក្តូវែុោះបញ្ជ ី  សូម្ណម្ើលក្បកាសអន្តរក្កសួង សដីពីការែុោះបញ្ជ ី
អែលន្វតថុចែលទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី ក្បការ 36 ក។ 

→តាម្រយៈែំណុែទំាងណន្ោះ  អែលន្វតថុនឹ្ងក្តូវបាន្កំណត់ជាក់លាក់។ 
 
※សដីពីែំណុែចែលក្តូវសរណសរណៅកនុងឧបសម្ព័ន្ធសដីពីកម្មវតថុ សូម្ណម្ើលឯកស្ថរ 

“ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្នែំណ ោះអែលន្វតថុ” នសលែ៍ណលខ្19។ 



2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកា
ការ រចែលអនកដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 
● “ ហាម្ឃាត់មិ្ន្...ណធវើអនុ្បបទាន្ ឬបណងកើតសិទធិ

ណលើការបញ្ញច ំ ឬហីុប៉ាូចតក ឬសិទធិជួល ឬណធវើការ
ចាត់ ចែងណទេងៗ ណទៀត” 

 

→បង្គា ញែាស់លាស់អំពីអានុ្ភាពនន្ការចាត់ 
ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការចាត់ 
ចែង 
 

× ការហាម្ដ្ឋែ់ខាត 
○ ការហាម្មិ្ន្ដ្ឋែ់ខាត (សូម្ណម្ើលទំព័របនាេ ប់) 
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អានុ្ភាពនន្ការែុោះបញ្ជ ីអំពីការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង  

 
 X：មាច ស់បំណុល，Y：កូន្បំណុល，Z：តតិយជន្，W：មាច ស់បំណុល 
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① X ែុោះបញ្ជ ីអំពីការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្
ឃាត់ការចាត់ចែង 

④ X ដ្ឋក់ កយសំុែុោះបញ្ជ ី
លុបការែុោះបញ្ជ ី 

② Y ែុោះបញ្ជ ីបណងកើត
ហីុប៉ាូចតកឱ្យW 

③ Y ែុោះបញ្ជ ីណទេរកម្ម
សិទធិណៅឱ្យ Z 
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※សដីពីការចាត់ចែងក្ទពយសម្បតតិណក្កាយណពលែុោះបញ្ជ ីអំពីការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន (② ឬ ③) ណគទទួលការែុោះបញ្ជ ី  ចតនឹ្ងបាត់បង់
អានុ្ភាព ែំណ ោះការែុោះបញ្ជ ីណក្កាយ (W ឬ Z មិ្ន្អាែតតំាងបាន្ណទ)។ 

អានុ្ភាពនន្ការែុោះបញ្ជ ីអំពីការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង 
① X ែុោះបញ្ជ ីអំពីការចាត់ចែងជា

បណ ដ្ ោះអាសន្នចែលហាម្
ឃាត់ការចាត់ចែង 

④ X ដ្ឋក់ កយសំុែុោះបញ្ជ ី
លុបការែុោះបញ្ជ ី 

② Y ែុោះបញ្ជ ីបណងកើត
ហីុប៉ាូចតកឱ្យ W 

③ Y ែុោះបញ្ជ ីណទេរកម្ម
សិទធិណៅឱ្យ Z 



3．សិទធិនឹ្ងចែលក្តូវបាន្រកាការ រ 
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・សិទធិចែលក្តូវបាន្រកាការ រគឺ “សិទធិទាម្ទារឱ្យ
ែុោះបញ្ជ ី” 

 
→ណធវើណសែកតីបញ្ញជ ក់ែំបូងអំពីអងាណហតុចែលជា
មូ្លណហតុនន្ការទាម្ទារ ជាអាទិ៍ (ទំព័របនាេ ប់)។ 

 
 



3．សិទធិចែលនឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ 
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＜អងាណហតុែំបងនន្សិទធិទាម្ទារឱ្យែុោះបញ្ជ ីអំពីការលុបការ
ែុោះបញ្ជ ី (X→Y)＞ 

 
1 Xជាមាច ស់ែី 
2 កនុងណសៀវណៅណគ្មលបញ្ជ ីែីធលី Y មាន្ណ ម្ ោះជាកម្មសិទធិករ 

អងាណហតុចែលថា មាច ស់បំណុលមាន្កម្មសិទធិ→ក្គ្មន់្ចតណធវើណសែកតី
បញ្ញជ ក់ែំបូងជាការក្គប់ក្គ្មន់្ 
※កនុងករណីចែលជាការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន ក្តូវណធវើការបញ្ញជ ក់
អំពីកម្មសិទធិរបស់កូន្បំណុល 

មាក្តាណយង(CCP មាក្តា541 កថាខ្ណឌ ទី3) 
សដីពីកថាខ្ណឌ ទី1 ែំណុែ គ.(សិទធិ ឬទំនាក់ទំន្ងគតិយុតតចែលនឹ្ង
ក្តូវរកាការ រ) និ្ងែំណុែ ឃ. (ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ) គឺ
ក្តូវណធវើណសែកតីបញ្ញជ ក់ែំបូង។ 



4．ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ 
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ណដ្ឋយស្ថរមាន្ការចក្បក្បួលស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ននន្វតថុចែលជាកម្ម
វតថុនន្វវិាទ  មាច ស់បំណុល 
① មាន្ការបារម្ភថាខ្លួន្នឹ្ងមិ្ន្អាែអនុ្វតតសិទធិបាន្ 
 ឬក៏ 
② មាន្ការលំបាកយ៉ាងខាល ំងកនុងការអនុ្វតតសិទធិ 

(CCP មាក្តា 531 ែំណុែ ខ្, មាក្តា 548 កថាខ្ណឌ ទី1) 
 

＝ណធវើណសែកតីបញ្ញជ ក់ែំបូងអំពីព័ត៌មាន្ណទេងៗ ចែលបារម្ភថា កូន្
បំណុលនឹ្ងណទេរការែុោះបញ្ជ ី (ឬែុោះបញ្ជ ីអំពីការបណងកើតហីុប៉ាូចតក)
ណៅឱ្យតតិយជន្ 

 

ឧ. : កូន្បំណុលបាន្ពឹងឱ្យក្កុម្ហ ុន្ជួញែូរអែលន្វតថុ លក់
អែលន្វតថុណនាោះ។ 

 



Ⅱ នី្តិវធីិនន្ការអនុ្វតតរកាការ រ (លំហូរ) 

① ការដ្ឋក់ កយសំុណៅតុលាការឱ្យអនុ្វតតរកាការ រ
ណដ្ឋយមាច ស់បំណុល 

(CCP មាក្តា 532 កថាខ្ណឌ ទី 2，មាក្តា 534 ែំណុែ ែ, ក្បកាសអន្តរ
ក្កសួងសដីពីការែុោះបញ្ជ ីអែលន្វតថុទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី 
ក្បការ 20) 

 

② ការទេុកផ្លដ ក់ណៅស្ថថ ប័ន្ែុោះបញ្ជ ីចែលមាន្សម្តថកិែច 
ណដ្ឋយក្កឡាបញ្ជ ីតុលាការ 

(CCP មាក្តា570，មាក្តា567 កថាខ្ណឌ ទី 3, ក្បកាសអន្តរក្កសួងសដីពី
ការែុោះបញ្ជ ីអែលន្វតថុទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី ក្បការ 20 ) 
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③ ការែុោះបញ្ជ ីណដ្ឋយស្ថថ ប័ន្ែុោះបញ្ជ ីចែលមាន្សម្តថកិែច (រែាបាលសុរណិយ
ែីរាជធានី្ / ណខ្តត) 
(CCP មាក្តា 570，មាក្តា 567 កថាខ្ណឌ ទី1， ក្បកាសអន្តរក្កសួងសដីពីការែុោះបញ្ជ ី
អែលន្វតថុទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី ក្បការ 36) 

 ※ អានុ្ភាពណកើតមាន្ណ ើង ណៅណពលែុោះបញ្ជ ីអំពីការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 
→ការទេុកផ្លដ ក់ គបបីក្តូវណធវើកំុឱ្យមាន្ការយឺតយ៉ា វ បនាេ ប់ពីបាន្ដ្ឋក់ កយសំុ
ការអនុ្វតត 

 

④ ការបញ្ជូ ន្ឯកស្ថរែម្លងចែលមាន្ណសែកដីបញ្ញជ ក់នន្ណសៀវណៅែុោះបញ្ជ ី 
ណៅក្កឡាបញ្ជ ីតុលាការ ណដ្ឋយម្ន្តន្តីែុោះបញ្ជ ី 

(CCP មាក្តា570，មាក្តា567 កថាខ្ណឌ ទី4，មាក្តា 420 កថាខ្ណឌ ទី2， ក្បកាសអន្តរ
ក្កសួងសដីពីការែុោះបញ្ជ ីអែលន្វតថុទាក់ទងនឹ្ងក្កម្នី្តិវធីិរែាបបណវណី ក្បការ 38) 
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Ⅱ នី្តិវធីិនន្ការអនុ្វតតរកាការ រ(លំហូរ) 



 
សក្មាក 
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ករណីសិកាទី៣ 
 X មាន្គណក្មាងនឹ្ងទាម្ទារសំណងនន្ការខូ្ែ
ខាតណដ្ឋយចទែកណលើអំណពើអនី្តានុ្កូលណដ្ឋយមូ្ល
ណហតុណក្គ្មោះថាន ក់ែរាែរ ែំណ ោះ Y។ 
 ក៏ប៉ាុចន្ត  ណដ្ឋយស្ថរចតណក្គ្មោះថាន ក់ណន្ោះណហើយ 
បាន្ជា X ក្តូវែូលណគងណពទយអស់រយៈណពលចវង  
ណហើយកនុងអំ ុងណពលណន្ោះ គ្មត់គ្មម ន្ែំណូលអវី
ទំាងអស់។ 
 Xមាន្គំនិ្តរកក្បាក់ែំនួ្ន្ 500 ណែើម្បីែិញ្ច ឹម្ជីវតិ
គ្មត់ ទក្មំាែល់ណពលបាន្ទទួលលទធទលនន្
បណដឹ ងែំណ ោះ Y។ 
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● អានុ្ភាពចែលទាម្ទារ 
 →ែង់បាន្ក្បាក់ណែើម្បីែិញ្ច ឹម្ជីវតិសពវនែៃ 
 ＝បដូរស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ន 
 
● សិទធិចែលនឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ 
 →សិទធិទាម្ទារសំណងនន្ការខូ្ែខាត(សិទធិណលើ

បំណុលជាក្បាក់) 
 
●ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនកដ្ឋក់

 កយសំុទាម្ទារ 
 → ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលបង្គា ប់ឱ្យ

បង់ក្បាក់ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 
  ＝ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលកំណត់

ឋាន្ៈជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន  
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ការរកាការ រ 
រែាបបណវណី 

ការរបឹអូសជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ែំណ ោះវតថុចែលជា
កម្មវតថុនន្វវិាទ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន
ចែលកំណត់ឋាន្ៈ
ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ណទេរការកាន់្កាប់ 

ការចាត់ចែងជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន

ចែលហាម្ឃាត់ការ
ចាត់ចែង 

អែលន្វតថុ 

ែលន្វតថុ 

សិទធិណលើបំណុល ជា
ណែើម្ 

※1 ណៅកនុងតារាងណន្ោះ មិ្ន្បាន្សរណសរណទ  ចតណក្ៅពីណន្ោះ មាន្ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ននូ្វនាវាចែរ។ 

※1 



ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលកំណត់ឋាន្ៈ
ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

＜សិទធិចែលនឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ＞ មិ្ន្មាន្ការកក្មិ្តណទ 
 
＜អានុ្ភាពនន្ការអនុ្វតតរកាការ រ＞ គ្មម ន្ទក្ម្ង់កំណត់ែាស់ 

លាស់ណទ - សំបូរចបប 
 ឧ. : ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នបង្គា ប់ឱ្យបង់ក្បាក់ជា

បណ ដ្ ោះ អាសន្ន 
      ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នបង្គា ប់ឱ្យក្បគល់ែលន្វតថុ ជាអាទិ៍ 
※អាែមាន្ករណីចែលសងឃឹម្ថា ណគនឹ្ងអនុ្វតតណដ្ឋយសម័ក្គែិតត

ចែរ។ 
 
→ “ការទទួលយកជាមុ្ន្” នូ្វលទធទលចែលនឹ្ងអាែទទួលបាន្

តាម្រយៈបណដឹ ងអងាណសែកដី＝ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះ
អាសន្នណដ្ឋយស្រសបែិតត 
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នី្តិវធីិនន្ការរកា
ការ ររែាបបណវណី 

Ⅰ នី្តិវធីិណែញែីកាសណក្ម្ែ
រកាការ រ 

 ＝ការជំនំុ្ជក្ម្ោះ-ការវនិិ្ែឆ័យ 

Ⅱ នី្តិវធីិនន្ការអនុ្វតតរកា
ការ រ 

 ＝ការអនុ្វតត 
ណែើម្បីចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នណដ្ឋយស្រសបែិតតបាន្ 
ចំាបាែ់ក្តូវទដល់ឱ្កាសឱ្យកូន្បំណុលអោះអាងតប＋មិ្ន្
ទាម្ទារឱ្យណធវើជាសមាៃ ត់ណទ 
 
→ជាណគ្មលការណ៍  ចំាបាែ់ក្តូវណធវើការទាញណហតុទល
ណដ្ឋយផ្លេ ល់មាត់ ឬសួរកូន្បំណុល 

(CCP មាក្តា548 កថាខ្ណឌ ទី4 វាកយខ្ណឌ ទី១) 



Ⅰ  កយសំុែីកាសណក្ម្ែរកាការ រ 
【ែំណុែចែលក្តូវសរណសរណៅកនុង កយសំុ(CCP មាក្តា
541 កថាខ្ណឌ ទី1)】 

 
1. ណ ម្ ោះ ឬនាម្ករណ៍ និ្ងអាសយដ្ឋា ន្របស់ភាគី 

ណហើយនិ្ង ណ ម្ ោះ និ្ងអាសយដ្ឋា ន្របស់អនកតំ្ង
ចែលែាប់បាន្កំណត់  
 

2. ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនកដ្ឋក់
 កយសំុទាម្ទារ 
 

3. ទំនាក់ទំន្ងគតិយុតតចែលនឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ 
 

4. ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ 
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1．ណ ម្ ោះជាអាទិ៍ របស់ភាគី និ្ងអនកតំ្ងចែល
ែាប់បាន្កំណត់ 

 
 

 
ែូែគ្មន នឹ្ងនសលែ៍ណលខ្ 25 នន្ 

 ឯកស្ថរណម្ណរៀន្ “ក្ទឹសដីទូណៅ” 
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2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រចែលអនក
ដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 

 
ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់នន្ករណី
សិកាទី៣ 
 
“បង្គា ប់ឱ្យកូន្បំណុលបង់ក្បាក់ 500 ែុលាល រ ជា
បណ ដ្ ោះអាសន្នណៅឱ្យមាច ស់បំណុល” 
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(ករណីសិកាទី ៣) ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នឱ្យបង់
សំណងនន្ការខូ្ែខាតជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 
 

＜ែំណុែសំខាន់្＞ 
ក្តូវសរណសរខ្លឹម្ស្ថរ (ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់) នន្ែីកា
សណក្ម្ែរកាការ រចែលអនកដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារយ៉ាង
្ ឱ្យកាល យជាឃាល ចែលបង្គា ប់ឱ្យទដល់តាវកាលិក ចែល
អាែយកណៅអនុ្វតតបាន្។ 
 

×【ឧទាហរណ៍នន្ករណីចែលមិ្ន្អាែអនុ្វតតបាន្】(ស្ថលក្កម្ចែលទាម្ទារឲ្យបញ្ញជ ក់?) 
“កូន្បំណុលមាន្កាតពវកិែចបង់ក្បាក់ 500ែុលាល រជាសំណង
នន្ការខូ្ែខាតជាបណ ត្ ោះអាសន្នណៅឱ្យមាច ស់បំណុល 
(បញ្ញជ ក់អំពីកាតពវកិែចណន្ោះ)”។ 
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2．ខ្លឹម្ស្ថរនន្ែីកាសណក្ម្ែរកាការ រ
ចែលអនកដ្ឋក់ កយសំុទាម្ទារ 



3．ទំនាក់ទំន្ងគតិយតតចែលនឹ្ងក្តូវបាន្
រកាការ រ 

※ “សិទធិ” ចែលនឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ 
＝ការរបឹអូសជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន, ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះ
អាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ 
(CCP មាក្តា 531 ែំណុែ ក, ខ្, មាក្តា 548 កថាខ្ណឌ ទី 1) 

 

● “ទំនាក់ទំន្ងគតិយុតត” ចែលនឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ 
＝ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នចែលកំណត់ឋាន្ៈជា
បណ ដ្ ោះអាសន្ន 

(CCP មាក្តា 531 ែំណុែ គ, មាក្តា 548 កថាខ្ណឌ ទី 2) 
 

★ក្តូវចតជាទំនាក់ទំន្ងគតិយុតតចែលនឹ្ងមាន្ណៅកនុង
បណដឹ ងអងាណសែកដី។ 
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ែំណ ោះមាច ស់បំណុល ណតើអាែគិតថា “មាន្ស្ថថ ន្
ភាពចំាបាែ់ណែើម្បីណជៀសវាងការខូ្ែខាតធៃន់្ធៃរ ឬ
ណក្គ្មោះថាន ក់បនាេ ន់្ចែលនឹ្ងណកើតណ ើង” ចែរឬណទ ? 
 
★ណែើម្បីចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នណដ្ឋយស្រសប
ែិតតបាន្  កូន្បំណុលនឹ្ងរងនូ្វឥទធិពលធៃន់្ធៃរ 

 
→ែូណែនោះ  ក្តូវចតណធវើការវនិិ្ែឆ័យឱ្យហមត់ែត់។ 
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4．ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ 



【អងាណហតុលំអិត】 
・រហូតែល់ណពលែមីៗណន្ោះ  មាច ស់បំណុលមាន្ែំណូល 100 ែុលាល រ 
ណែើម្បីែិញ្ច ឹម្ក្គួស្ថររបស់គ្មត់  ចតណដ្ឋយស្ថរណក្គ្មោះថាន ក់ែរាែរ
ណន្ោះ  គ្មត់បាត់បង់ែំណូលទំាងអស់។ 
・គ្មត់ចំាបាែ់ែិញ្ច ឹម្ជីវតិទង  បង់នែលពាបាលទង។ 
・គ្មត់បាន្សន្េំបន្តិែបន្តួែចែរ  ចតមិ្ន្ែឹងជារពឹំងក្បាក់សន្េំ
ណនាោះបាន្ែល់ណពល្ណទ។ 

(នែៃ្មួ្យែាស់ជា មាន្ការលំបាកកនុងជីវភាពរស់ណៅណហើយ) 
【ការវាយតនម្ល】 
ណបើសិន្ជាមិ្ន្បាន្ទទួលក្បាក់ 500 ែុលាល រចែល
ជាមួ្យភាគនន្ការខូ្ែខាតណនាោះណទ ែាស់ជាមិ្ន្អាែ
ែិញ្ច ឹម្ជីវតិបាន្ណ ើយ។ 56 

4．ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ 



ក្បណេទណទេងៗណទៀត(ចណនំាឱ្យែឹង) 
 
  ・ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នឱ្យក្បគល់វញិ 
  ・ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នឱ្យណរ ើណែញ ណហើយ
ក្បគល់អគ្មរវញិ 
  ・ការបង់ជាក្បាក់ឈ្នួលជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 
  ・ការណរ ើវតថុចែលជាការរារាងំណែញ 
  ・ហាម្ឃាត់ការរាងំការណធវើែំណណើ រឆ្លងកាត់ 
  ・ការក្បគល់កូន្ 

   ។ល។ 
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ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នឱ្យក្បគល់ 
(ែលន្វតថុ) 

●ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នឱ្យក្បគល់
ែលន្វតថុ  

ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
“បង្គា ប់ឱ្យកូន្បំណុលក្បគល់ជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន
ែំណ ោះវតថុចែលសរណសរណៅកនុងឧបសម្ព័ន្ធសដីពីវតថុចែលជាកម្មវតថុ ណៅឱ្យមាច ស់បំណុល”។ 
 
※ក្តូវណធវើការវនិិ្ែឆ័យឱ្យហមត់ែត់អំពីភាពចំាបាែ់នន្
ការរកាការ រ។ 
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スワイさん 
 
仮処分については「命ずる」という意味
の「ボンコワップアオイ」の記載が必要に
なります(前回の研修の際にはそのよう
に訳していただいていました。ありがとう
ございます。)。 



ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នឱ្យណរ ើណែញ 
ណហើយក្បគល់ (អែលន្វតថុ) 

●ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នឱ្យក្បគល់ែី (អាគ្មរ) 
 
ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
“បង្គា ប់ឱ្យកូន្បំណុលណរ ើណែញ ណហើយក្បគល់ជា
បណ ដ្ ោះ អាសន្នែំណ ោះែី (អគ្មរ) ចែលសរណសរណៅកនុង
ឧបសម្ព័ន្ធសតីពីែី ណៅឱ្យមាច ស់បំណុល កនុងកំ ុងណពល 
O នែៃ គិតពីនែៃចែលបាន្បញ្ជូ ន្ែីកាសណក្ម្ែណន្ោះ”។ 
 
※ ក្តូវណធវើការវនិិ្ែឆ័យឱ្យហមត់ែត់អំពីភាពចំាបាែ់នន្ការ

រកាការ រ។ 
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スワイさん 
 
仮処分については「命ずる」という意味
の「ボンコワップアオイ」の記載が必要に
なります(前回の研修の際にはそのよう
に訳していただいていました。ありがとう
ございます。)。 



ការបង់ក្បាក់ឈ្នួលជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 
●ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នអំពីការបង់
ក្បាក់ឈ្នួលជាបណ ដ្ ោះអាសន្ន 

 
ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
“បង្គា ប់ឱ្យកូន្បំណុលបង់ក្បាក់ជាបណ ត្ ោះ
អាសន្ន ែំនួ្ន្ O ែុលាល រកនុង ១ ចខ្ ណៅនែៃទី O 
ណរៀងរាល់ចខ្ (នែៃណបើកក្បាក់ចខ្) ណៅឱ្យមាច ស់
បំណុល កនុងកំ ុងណពលពីនែៃទី O ចខ្ O ឆ្ន ំ O 
(នែៃ ចខ្ ណមា៉ាង) រហូតែល់នែៃចែលបាន្ក្បកាស
ស្ថលក្កម្នន្ការជំនំុ្ជក្ម្ោះណលើកទីមួ្យ នន្
បណដឹ ងអងាណសែកដី” 
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スワイさん 
 
仮処分については「命ずる」という意味
の「ボンコワップアオイ」の記載が必要に
なります(前回の研修の際にはそのよう
に訳していただいていました。ありがとう
ございます。)。 



ការយកវតថុចែលជាការរារាងំណែញ 
●ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នឱ្យណរ ើវតថុចែលជាការរារាងំណែញ 
 
ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
“បង្គា ប់ឱ្យកូន្បំណុលណរ ើ OO ចែលមាន្ណៅណលើែី
ចែលសរណសរណៅកនុងឧបសម្ព័ន្ធសដីពីែី កនុងកំ ុង
ណពល O នែៃ ណដ្ឋយគិតពីនែៃចែលបាន្បញ្ជូ ន្ែីកា
សណក្ម្ែណន្ោះ” 
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スワイさん 
 
仮処分については「命ずる」という意味
の「ボンコワップアオイ」の記載が必要に
なります(前回の研修の際にはそのよう
に訳していただいていました。ありがとう
ございます。)。 



ហាម្ឃាត់ការរារាងំការណធវើែំណណើ រឆ្លងកាត់ 
●ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នហាម្ឃាត់ការ
រារាងំការណធវើែំណណើ រឆ្លងកាត់ 

 

ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
“កូន្បំណុលមិ្ន្ក្តូវរារាងំមាច ស់បំណុលកនុងការ
ណក្បើែីចែលសរណសរណៅកនុងឧបសម្ព័ន្ធសដីពីែី 
សក្មាប់ណធវើែំណណើ រឆ្លងកាត់”។ 
 

※សូម្ចាប់អារម្មណ៍ណៅណលើខ្លឹម្ស្ថរនន្សិទធិចែល
នឹ្ងក្តូវបាន្រកាការ រ (ណសវភាព ជាណែើម្)។ 
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ការក្បគល់កូន្ 
●ការចាត់ចែងជាបណ ដ្ ោះអាសន្នឱ្យក្បគល់កូន្ 
 
ឧទាហរណ៍នន្ណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ 
“បង្គា ប់ឱ្យកូន្បំណុលក្បគល់កូន្ណ ម្ ោះ OO ជា
បណ ដ្ ោះអាសន្នណៅឱ្យមាច ស់បំណុល”។ 
 
※ ក្តូវគិតពិចារ្អំពី “ទលក្បណយជន៍្របស់
កូន្” ជាអតិបរមា។ 
※ក្តូវទារភាជ ប់ណៅនឹ្ងបណដឹ ងអងាណសែកដី។ 
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ែំណុែចែលក្តូវក្បយ័តន 
1 ការទារភាជ ប់ណៅនឹ្ងបណដឹ ងអងាណសែកដី 
→ណតើមូ្លណហតុ និ្ងការចាត់ចែងកនុងបណដឹ ងអងាណសែកដី 

ែាស់លាស់ឬណទ ? 
 

2 ភាពចំាបាែ់នន្ការរកាការ រ 
→ែំណ ោះមាច ស់បំណុល ណតើអាែគិតថា “មាន្ស្ថថ ន្ភាព

ចំាបាែ់ណែើម្បីណជៀសវាងការខូ្ែខាតធៃន់្ធៃរ ឬណក្គ្មោះថាន ក់
បនាេ ន់្ចែលនឹ្ងណកើតណ ើង” ចែរឬណទ (ក្តូវណធវើការវនិិ្ែឆ័យ
ឱ្យហមត់ ែត់)? 

 

3 ការអនុ្វតតរកាការ រ 
→ ណតើអាែអនុ្វតតខ្លឹម្ស្ថរចែលបាន្សរណសរណៅកនុងណសែកដីសណក្ម្ែបញ្ច ប់ (សដីពីការអនុ្វតត្ចែលអាែ

ណធវើបាន្)បាន្ឬណទ ? 
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សូម្អរគុណែំណ ោះការយកែិតត
ទុកដ្ឋក់របស់ណលាកអនក ! 
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