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រចណីសិរា （ចមួ）

Ｘ Ｙ

ទៅថ្ងៃទី្យ1 ខែមររា ឆ្ន ំ2016 ែំុ្បានឱ្យ
Ｙែចកីក្បារ  1មុ៉ឺនដុល្លា ចអាទមចរិ។ ារល
រំណត្ សងគ៉ឺថ្ងៃទី្យ1 ខែររកដ្ឋ។
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ទទ្យ! ែំុ្មិនបានែចកីទទ្យ។



រចណីសិរា （ចមួ）

Ｘ Ｙ

្ូចសង１មុ៉ឺនដុល្លា ចមរ ！
（ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ង）

ារចទាមទាច ： ារចទាមទាចឱ្យសងក្បារ រមចកីទដ្ឋយខអែរ
ទលើរិ ច្កសនាែចកី់ចទិោគ 4



រចណីសិរា （ចមួ）

Ｘ Ｙ

្ូចសង１មុ៉ឺនដុល្លា ចមរ ！
（ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ង）

ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
5



រចណីសិរា （ចមួ）

Ｘ Ｙ
6

ស្ថលក្រមចាញ រដីបាន្ូលាស្ថា ពច ខត្ Ｙ មិនស្រស់្ិត្ត។
គាត្ គិត្្ង ទធវើយ៉ាងដូ្ទមដ្ ដ់ូចែាឹមស្ថចថ្នស្ថលក្រមខដលបាន
្ូលាស្ថា ពចទហើយទនាោះ។
ទត្ើអា្ទធវើខ់់ទនោះបានឬទទ្យ ?

ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
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សដីពីវធីិវវិាទ្យអំពីអានុោពថ្នស្ថលក្រមខដលបាន្ូល
ាស្ថា ពចទហើយ គ៉ឺមានច់់ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី（ពី
មាក្ា307 ទៅ）។
ថ្ងៃទនោះ ែំុ្សូមពនយល អំពីារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។
រ៏ ៉់ាុខនត ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទនោះ គ៉ឺាច់ ់មួយពិទសស
ណាស ។ ាមចយៈសិារា ស្ថល្លទនោះ សូមទល្លរអនរ
្ងចំាថា ទគទ្យទួ្យលស្ថា ល ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទក្ារម
ល័រាែ័ណឌ តឹ្ងចុងឹណាស ។

ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី គ៉ឺា 
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មុននឹងពិចាចណាអំពីារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី សូមទមើលទ ើងវញិ
អំពីារច្ូលាស្ថា ពចថ្នស្ថលក្រមសិន។
ស្ថលក្រម្ូលាស្ថា ពចាមចយៈារចរនាងអុត្ទៅថ្នអំ ុងទពល
់ដឹងឧបាស្រស័យ ឬ ាមចយៈារចទ្ញស្ថលដីារច់ស តុ្ល្លារច
ាន ែពស （មាក្ា193）។
ាមចយៈារច្ូលាស្ថា ពចថ្នស្ថលក្រម អានុោពថ្នអាា្អស 
ជំនំុក្ត្ូវទរើត្ទ ើង（មាក្ា194）

ទៅរនុង【រចណីសិរា】 អត្ាិោពថ្នសិទ្យធិទាមទាចឱ្យសង1មុ៉ឺនដុល្លា ច
អាទមចរិបាន្ូលាស្ថា ពច។ស្ថលក្រមបាន្ូលាស្ថា ពច ដូទ ន្ោះ Ｙ
មិនអា្វវិាទ្យទលើសពីទនោះបានទទ្យ។

ារច្ូលាស្ថា ពចថ្នស្ថលក្រម
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់ណដឹ ង គ៉ឺសក្មា  ់ទដ្ឋោះស្រស្ថយវវិាទ្យ។ សដីពីទំ្យនារ ទំ្យនងសិទ្យធិខដល
ក្ត្ូវបានរំណត្ ាស្ថា ពចមដងចួ្ ទហើយ ក្់សិនាឱ្យអា្ត្ាំងគាន
មដងទទ្យៀត្ទៅ វវិាទ្យទនាោះមិនដឹងាទពលណាទទ្យើ់អា្ទដ្ឋោះស្រស្ថយ
បានទទ្យ។
អទុយទៅវញិ ទ ើ់សិនាចរាទុ្យរនូវអានុោពថ្នស្ថលក្រមខដល
បាន្ូលាស្ថា ពចដខដលថ្នស្ថលក្រមខដលមានវាិរចៈធៃន ធៃចរនុង
ារចវនិិ ឆ្័យ រ៏មិនក្តឹ្មក្ត្ូវទ ើយ។

មានខត្រចណីយ៉ាងពិទសសទទ្យ ខដលទគទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវ់ណដឹ ង
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។

ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី គ៉ឺា 
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់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី：ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ១ ： ារចជំនំុជក្មោះអំពីោពស្រស់្បាប  ់ថ្ន់ណដឹ ង និង
អត្ាិោព ឬ នត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ២ ： ារចវនិិ ឆ្័យទលើអងាទស្រដី

ស្ថលក្រម

ទស្រដីពនយល ក្តួ្សៗអំពីនីតិ្វធីិថ្នារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី

ដីារសទក្ម្ទលើរទចាលនូវ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យ
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ1)

ដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលារចទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ2)

ដីារសទក្ម្ចា  ់ទអដើមជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី (មាក្ា315

រថាែណឌ ទី្យ1)

ស្ថលក្រមក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី 
(មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ2)

លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រម ស្ថលដីារទដើម ទហើយសទក្ម្ទស្រដីងមី
(មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ3)
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់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី：ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ១ ： ារចជំនំុជក្មោះអំពីោពស្រស់្បាប  ់ថ្ន់ណដឹ ង និង
អត្ាិោព ឬ នត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ២ ： ារចវនិិ ឆ្័យទលើអងាទស្រដី

ស្ថលក្រម

ទស្រដីពនយល ក្តួ្សៗអំពីនីតិ្វធីិថ្នារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី

ដីារសទក្ម្ទលើរទចាលនូវ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យ
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ1)

ដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលារចទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ2)

ដីារសទក្ម្ចា  ់ទអដើមជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី (មាក្ា315

រថាែណឌ ទី្យ1)

ស្ថលក្រមក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី 
(មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ2)

លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រម ស្ថលដីារទដើម ទហើយសទក្ម្ទស្រដីងមី
(មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ3)
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1 ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឲ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

2 សមត្ារិ្ចកថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

3 អំ ុងថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី គ៉ឺានីតិ្វធីិទាមទាចឱ្យលុ់ទចាលនូវស្ថលក្រម
ឬ ស្ថលដីារ្ុងទក្ារយខដលបាន្ូលាស្ថា ពចទហើយ（មាក្ា 307

រថាែណឌ ទី្យ1 វារយែណឌ ទី្យ1）។

់នាទ  ់មរ ទត្ើក្តូ្វសចទសចយ៉ាងដូ្ទមដ្ទៅរនុងពារយ់ណដឹ ងទាមទាច
ឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី?

ាពិទសស ក្ត្ង ្ំណុ្ខដលក្ត្ូវនឹង “ែាឹមស្ថចថ្នស្ថលក្រមខដល
ទាមទាច” ថ្នពារយ់ណដឹ ងធមមា ទត្ើរនុងពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី ទគក្ត្ូវសចទសចអវីែាោះ ?

ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



រចណីសិរា （ចមួ）

Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច

14

Ｙ បានដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី 
ទដើមបីទាមទាចឱ្យលុ់ទចាលនូវស្ថលក្រមខដលបាន
្ូលាស្ថា ពចទនោះ។
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្ំណុ្ខដលក្ត្ូវសចទសច（មាក្ា312 រថាែណឌ ទី្យ1）

រ-ទ ម្ ោះ ឬ នាមរចណ៍ និង អាសយដ្ឋា នច់ស ោគី 
ទ ម្ ោះ និង អាសយដ្ឋា នច់ស អនរតំ្ណាងខដល្បាប  ់បានរំណត្ 

ែ-①សញ្ញា ណថ្នស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារខដលារមមវត្ាុថ្ន់ណតឹ ង
ទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
→ អា្់ញ្ញា រ បានាមចយៈោគី និងទលែថ្នទចឿងរដី ាអាទ្យ 
② ទស្រតីទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី្ំទពាោះស្ថលក្រម ឬ ស្ថល
ដីារទនាោះ

គ- អងាទហតុ្ខដលក្ត្ូវនឹងមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

ឯរស្ថចខដលក្ត្ូវោា  ់（មាក្ា312 រថាែណឌ ទី្យ2）

ឯរស្ថច្មាងថ្នស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារខដលារមមវត្ាុថ្ន់ណតឹ ង
ទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ១

【ោគី】
ទដើមទចាទ្យថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី 

○○○（អាសយដ្ឋា ន）
Ｙ（ទ ម្ ោះ）

្ុង្ទមាើយថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
□□□（អាសយដ្ឋា ន）
Ｘ（ទ ម្ ោះ）

ពារយ់ណដឹ ង

16



【សញ្ញា ណថ្នស្ថលក្រមខដលារមមវត្ាុ】
・ សដីពីទចឿងរដី (ទលែថ្នទចឿងរដី) ថ្នស្ថល្លដំ់ូងរាជធានីភ្នំទពញ
ចវាងទដើមទចាទ្យថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី និង ្ុង
្ទមាើយថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី គ៉ឺាស្ថលក្រម
ខដលស្ថល្លដំ់ូងរាជធានីភ្នំទពញទនោះបានក្់ារសទៅថ្ងៃទី្យ1
ខែទមស្ថ ឆ្ន ំ2017 （្ូលាស្ថា ពចទៅថ្ងៃទី្យ ... ខែ ... ឆ្ន ំ 2017）

・ ទស្រដីសទក្ម្់ញ្ចក  ់
“់ង្គា  ់ឱ្យ្ុង្ទមាើយ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺនដុល្លា ចអាទមចរិទៅឱ្យ
ទដើមទចាទ្យ។
ក្បារ ក្់ដ្ឋ  ់រដី គ៉ឺា់នទុរច់ស ្ុង្ទមាើយ។
ស្ថលក្រមទនោះអា្អនុវត្តា់ទណាដ ោះអាសននបាន”

ពារយ់ណដឹ ង

17

ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ១（ត្）



【ទស្រតីទាមទាចឲ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី】
“លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រមទដើម។
ក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចច់ស ្ុង្ទមាើយថ្ន់ណដឹ ង
ទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។”

【មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី】
ស្ថលក្រមខដលបាន្ូលាស្ថា ពច គ៉ឺាស្ថលក្រមខដល
ក្ត្ូវបានសទក្ម្ទដ្ឋយខអែរទលើរិ្ចកសនាខរាងារា យ។
សដីពីារចទធវើរិ្ចកសនាខរាងារា យទនោះ ស្ថលក្រម
សទក្ម្អដនាទ ទទាសបាន្ូលាស្ថា ពច។

ពារយ់ណដឹ ង

18

ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ១（ត្）



ឧទាហចណ៍

Ｘ Ｙ
19

អទុយទៅវញិ  ទ ើ់សិនាស្ថលក្រមក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចបាន
្ូលាស្ថា ពច ទហើយ Ｘបានដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមីវញិ  ទត្ើរនុងរចណីទនោះ ក្តូ្វសចទសចអំពី “ែាឹមស្ថចថ្នស្ថល
ក្រមខដលទាមទាច” ទនោះយ៉ាងដូ្ទមដ្ខដច?

ស្ថលក្រមក្ចានទចាលនូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច



ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ២

【ោគី】
ទដើមទចាទ្យថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី 

○○○（អាសយដ្ឋា ន）
X（ទ ម្ ោះ）

្ុង្ទមាើយថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
□□□（អាសយដ្ឋា ន）
Y（ទ ម្ ោះ）

ពារយ់ណដឹ ង

20



【សញ្ញា ណថ្នស្ថលក្រមខដលារមមវត្ាុ】
・ សដីពីទចឿងរដី (ទលែថ្នទចឿងរដី)ថ្នស្ថល្លដំ់ូងរាជធានីភ្នំទពញ 
ចវាងទដើមទចាទ្យថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី និង ្ុង
្ទមាើយថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី គ៉ឺាស្ថលក្រម
ខដលស្ថល្លដំ់ូងរាជធានីភ្នំទពញទនោះបានក្់ារសទៅថ្ងៃទី្យ1
ខែទមស្ថ ឆ្ន ំ2015 （្ូលាស្ថា ពចទៅថ្ងៃទី្យ ... ខែ ... ឆ្ន ំ 2015）

・ ទស្រដីសទក្ម្់ញ្ចក  ់
“ក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចច់ស ទដើមទចាទ្យ។
ក្បារ ក្់ដ្ឋ  ់រដី គ៉ឺា់នទុរច់ស ទដើមទចាទ្យ។”

ពារយ់ណដឹ ង

21

ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ២（ត្）



【ទស្រតីទាមទាចឲ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី】
“លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រមទដើម។
់ង្គា  ់ឱ្យ្ុង្ទមាើយថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ់ង 
ក្បារ ១មុ៉ឺនដុល្លា ចអាទមចរិទៅឲ្យទដើមទចាទ្យថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី។”
【មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី】
ស្ថលក្រមខដលបាន្ូលាស្ថា ពច គ៉ឺាស្ថលក្រមខដលក្តូ្វបាន
សទក្ម្ទដ្ឋយខអែរទលើ្ទមាើយារសិណស្ថរសីច់ស ស្ថរសីខដល
ក្តូ្វទគគក្មាមរំខហង។
សដីពីស្ថរសីខដលបានគក្មាមរំខហងទនោះ ស្ថលក្រម
សទក្ម្អដនាទ ទទាសស្ថរសីទនោះបាន្ូលាស្ថា ពច។

ពារយ់ណដឹ ង

22

ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ២（ត្）



23

រនុងរចណីខដលពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីមិន
ក្គ  ់លរាណៈ ទត្ើតុ្ល្លារចក្ត្ូវចាត្ ខ្ងយ៉ាងដូ្ទមដ្ខដច?

តុ្ល្លារចក្ត្ូវចាត្ ខ្ងឱ្យខរត្ក្មូវ ដូ្់ណដឹ ងធមមាខដច
（មាក្ា310, មាក្ា78 រថាែណឌ ទី្យ1）។
រនុងរចណីខដលមិនខរត្ក្មូវទទ្យ ក្តូ្វទលើរពារយ់ណដឹ ងទនាោះ
ទចាល（មាក្ា310, មាក្ា78 រថាែណឌ ទី្យ2）។

ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



24

ទត្ើក្ត្ូវដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទៅតុ្ល្លារច
ណាមួយ?
រនុងរចណីខដលស្ថលក្រម្ូលាស្ថា ពចទៅស្ថល្លដំ់ូង （រចណី
ខដលគាម ន់ណដឹ ងឧបាស្រស័យ） ស្ថល្លដំ់ូងទនាោះមានសមត្ារិ្ចកទលើ
់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី（មាក្ា309 រថាែណឌ ទី្យ1）។
រនុងរចណីខដលស្ថលក្រមច់ស ស្ថល្លដំ់ូងក្តូ្វបាន ដ់ឹងទៅស្ថល្ល
ឧទ្យធចណ៍ ទហើយតុ្ល្លារចថ្ន់ណតឹ ងឧទ្យធចណ៍បានវនិិ្ឆ័យទៅទលើអងា
ទស្រដី  ស្ថលដីារថ្នារចជំនំុជក្មោះ់ណដឹ ងឧទ្យធចណ៍ទនាោះគ៉ឺារមម
វត្ាុថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី（មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ3）។ ដូទ្នោះ ក្ត្ូវ
ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទៅតុ្ល្លារចថ្ន
់ណតឹ ងឧទ្យធចណ៍ទនាោះខដច។ 

សមត្ារិ្ចកថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



25

ទត្ើ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ក្ត្ូវដ្ឋរ ដល ទពលណាខដច?
ក្់សិនាអនុញ្ញា ត្ឱ្យដ្ឋរ ចហូត្ដល ទពលណារ៏បានខដចទនាោះ  
ទសាចោពគតិ្យុត្តនឹងបាត្ ់ង ។

អំ ុងទពលថ្នារចដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុក្មោះស្ថាងមី ក្ត្ូវ
បានរក្មិត្។
់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីខដលដ្ឋរ ទក្ារយអំ ុងទពល
ទនោះរនាងអុត្ទៅ គ៉ឺែុស្បាប  ់។

អំ ុងទពលថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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ារចរក្មិត្ថ្នអំ ុងទពល ១
រនុងអំ ុងទពល៣០ថ្ងៃ់នាទ  ់ពីថ្ងៃខដលបានដឹងអំពីមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី ទក្ារយទពលខដលស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារបាន្ូលាស្ថា ពចទហើយ
（មាក្ា311 រថាែណឌ ទី្យ1 វារយែណឌ ទី្យ1）

→ អំ ុងទពលទនោះមិនអា្ពនាចបានទ ើយ（មាក្ា311 រថាែណឌ ទី្យ២។ សូមទមើល
មាក្ា244 រថាែណឌ ទី្យ1 វារយែណឌ ទី្យ2）។

ារចរក្មិត្ថ្នអំ ុងទពល ២
រនុងរំ ុងទពល៥ឆ្ន ំ ទដ្ឋយគិត្ពីថ្ងៃខដលស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារបាន្ូល
ាស្ថា ពច ឬ ថ្ងៃខដលមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទរើត្មានទ ើង（រចណី
ខដលទរើត្មានទ ើងទក្ារយទពលស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារបាន្ូលាស្ថា ពច）
（មាក្ា311 រថាែណឌ ទី្យ3 វារយែណឌ ទី្យ1）

→ គាម នពារ ព័នធនឹង់ញ្ញា ថា ទត្ើោគីបានដឹង ឬមិនដឹងទទ្យ។
※ ្ំទពាោះមូលទហតុ្ថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីមួយោគ ទគមិនអនុវត្តអំពីារច

រក្មិត្ថ្នអំ ុងទពល ១ និង អំពីារចារចរក្មិត្ថ្នអំ ុងទពលទពល ២ទទ្យ។ （មាក្ា311

រថាែណឌ ទី្យ1 វារយែណឌ ទី្យ2, រថាែណឌ ទី្យ3 វារយែណឌ ទី្យ2）

អំ ុងទពលថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



ារចរក្មិត្ថ្នអំ ុងទពល ១
ចាញ រដីទហើយ ខត្បានស្រស្ថវក្ាវទៅទ ើញថា X

និងទៅក្រមទ្យទួ្យល់នទុរ ក្ត្វូា់ង់ែូនជីដូនមួយ
នឹងគាន ។
ក្ត្វូខត្ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យទធវើារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមីទហើយ! （មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1

្ំណុ្ ែ, មាក្ា27 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ ែ.）

27

Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច



ារចរក្មិត្ថ្នអំ ុងទពល ១

28

Ｘ Ｙ

ចំាបា  ្ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
រនុងរំ ុងទពល៣០ថ្ងៃ ទដ្ឋយគិត្ពីថ្ងៃខដលបានដឹងថា 
ទគក្តូ្វា់ង ែ់ូនជីដូនមួយនឹងគាន ។

ក្់ញា  ់ទចៀ់្ំទ ើង！

ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច



ារចរក្មិត្ថ្នអំ ុងទពល ២
ចាញ រដីទហើយ ខត្បានស្រស្ថវក្ាវទៅទ ើញថា X
និងទៅក្រមទ្យទួ្យល់នទុរ ក្ត្ូវា់ង់ែូនជីដូនមួយ
នឹងគាន ។
រ៏ ៉់ាុខនតទពលទវល្លបានរនាងអុត្៦ឆ្ន ំទហើយ ពីថ្ងៃ
ខដលស្ថលក្រមទនាោះបាន្ូលាស្ថា ពច ....។

29

Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច



ារចរក្មិត្ថ្នអំ ុងទពល ២

30

Ｘ Ｙ

៥ឆ្ន ំរនាងអុត្ទហើយ ទដ្ឋយគិត្ពីថ្ងៃខដលស្ថលក្រម
ទនាោះ្ូលាស្ថា ពច ដូទ្នោះមិនអា្ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាម
ទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីបានទទ្យ។

ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
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់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី：ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ១ ： ារចជំនំុជក្មោះអំពីោពស្រស់្បាប  ់ថ្ន់ណដឹ ង និង
អត្ាិោព ឬ នត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ២ ： ារចវនិិ ឆ្័យទលើអងាទស្រដី

ស្ថលក្រម

ទស្រដីពនយល ក្តួ្សៗអំពីនីតិ្វធីិថ្នារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី

ដីារសទក្ម្ទលើរទចាលនូវ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យ
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ1)

ដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលារចទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ2)

ដីារសទក្ម្ចា  ់ទអដើមជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី (មាក្ា315

រថាែណឌ ទី្យ1)

ស្ថលក្រមក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី 
(មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ2)

លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រម ស្ថលដីារទដើម ទហើយសទក្ម្ទស្រដីងមី
(មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ3)
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1 ោពស្រស់្បាប  ់ថ្នារច់តឹង

2 ារចជំនំុជក្មោះអំពីអត្ាិោព ឬនត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្ន
ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

3 ោព់ំទពញ់ខនាមថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

4 មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

ារចជំនំុជក្មោះថ្នដំណារ ារលទី្យ១
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រនុងរចណីខដល់ណតឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីមានោពអទុយនឹង
្បាប  ់ តុ្ល្លារចក្ត្ូវទលើរ់ណតឹ ងទនាោះទចាល ទដ្ឋយដីារសទក្ម្（មាក្ា
314 រថាែណឌ ទី្យ1）។
（ឧទាហចណ៍）

 ទ ើ់សិនាមិនបានទគាចពអំ ុងទពលថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
ទនោះគ៉ឺានីតិ្វធីិថ្នដីារសទក្ម្ ដូទ្នោះ មិនចំាបា  ្ឆ្ាងារត្ ាមារចទាញ
ទហតុ្អលទដ្ឋយផ្ទទ ល មាត្ ទទ្យ（មាក្ា310, មាក្ា114 រថាែណឌ ទី្យ1 វារយ
ែណឌ ទី្យ២）។
ដូទ្នោះ ្ំទពាោះពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីណាខដលអទុយ
នឹង្បាប  ់ តុ្ល្លារចអា្ទ្ញដីារសទក្ម្ទលើរទចាលទដ្ឋយរំុឱ្យមាន
ារចយ៉ឺត្យ៉ា វបាន ទដ្ឋយមិនចំាបា  ្ឆ្ាងារត្ ាមារចទាញទហតុ្អល
ទដ្ឋយផ្ទទ ល មាត្ ។

ោពស្រស់្បាប  ់ថ្នារច់ដឹង



ដីារសទក្ម្ទលើរទចាលពារយ់ណដឹ ងទាមទាច
ឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

【ទស្រដីសទក្ម្់ញ្ចក  ់】
“ទលើរទចាលពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមីថ្នទចឿងរដីទនោះ។”

ទដើមទចាទ្យថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី អា្ ដ់ឹងជំទាស 
បាន（មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ4）។

ដីារសទក្ម្

34
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រនុងរចណីខដល់ណដឹ ងទនាោះស្រស់្បាប  ់ ដំណារ ារលទី្យ១ តុ្ល្លារចក្ត្ូវទធវើ
ារចវនិិ ឆ្័យអំពីអត្ាិោព ឬនត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។

ទ ើ់សិនាពិនិត្យទៅមិនទ ើញមានមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទទ្យ
តុ្ល្លារចក្តូ្វទ្ញដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមី（មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ2）។

ទនោះគ៉ឺានីតិ្វធីិថ្នដីារសទក្ម្ ដូទ ន្ោះ មិនចំាបា  ្ឆ្ាងារត្ ាមារចទាញទហតុ្
អលទដ្ឋយផ្ទទ ល មាត្ ទទ្យ（មាក្ា310, មាក្ា114 រថាែណឌ ទី្យ1 វារយែណឌ ទី្យ២）។
ដូទ ន្ោះ តុ្ល្លារចអា្ទ្ញដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលនូវារចទាម ទាច ទដ្ឋយរំុ
ឱ្យមានារចយ៉ឺត្យ៉ា វបាន ទដ្ឋយមិនចំាបា  ្ឆ្ាងារត្ ាមារចទាញទហតុ្អល
ទដ្ឋយផ្ទទ ល មាត្ ។

ារចជំនំុជក្មោះអំពីអត្ាិោព ឬនត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្ន
ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



ដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី

【ទស្រដីសទក្ម្់ញ្ចក  ់】
“ក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីថ្ន
ទចឿងរដីទនោះ។”

ដីារសទក្ម្

36

ទដើមទចាទ្យថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី អា្ ដ់ឹងជំទាស បាន（មាក្ា314

រថាែណឌ ទី្យ4）។
ក្់សិនទ ើ់ដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
្ូលាស្ថា ពចទហើយ ទដើមទចាទ្យថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីមិនអា្ដ្ឋរ 
ពារយ់ណតឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទទ្យៀត្ ទដ្ឋយយរមូលទហតុ្
ដូ្គាន បានទ ើយ ។（មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ3）។
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រនុងរចណីខដលមានមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី តុ្ល្លារច
ក្ត្ូវទ្ញដីារសទក្ម្ចា  ់ទអតើមជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។ （មាក្ា315

រថាែណឌ ទី្យ1）។

រនុងរចណីទនោះ តុ្ល្លារចក្ត្ូវសួច្ុង្ទមាើយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថ
ាងមី（មាក្ា315 រថាែណឌ ទី្យ2 ）។ ទនោះមិនខមនានីតិ្វធីិថ្នារច
ទាញទហតុ្អលទដ្ឋយផ្ទទ ល មាត្ ទទ្យ ដូទ្នោះ អា្ទធវើាមចយៈ
លិែិត្ាល្លយលរាណ៍អរសចបាន។

ារចជំនំុជក្មោះអំពីអត្ាិោព ឬនត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្ន
ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



ដីារសទក្ម្ទអតើមជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

【ទស្រដីសទក្ម្់ញ្ចក  ់】
“ចា  ់ទអដើមារចជំនំុជក្មោះសដីពីទចឿងរដី (ទលែថ្នទចឿងរដី) ថ្ន
ស្ថល្លដំ់ូងភ្នំទពញ ចវាងទដើមទចាទ្យថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមី និង ្ុង្ទមាើយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។”

្ុង្ទមាើយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី អា្់ដឹងជំទាស បាន
（មាក្ា315 រថាែណឌ ទី្យ3）។

ទៅទពលខដលដីារសទក្ម្ទដើមបីចា  ់ទអដើមជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមី្ូលាស្ថា ពចទហើយ （មាក្ា303 រថាែណឌ ទី្យ1），ក្ត្ូវ
្នទៅដំណារ ារលជំនំុជក្មោះអំពីអងាទស្រដី។

ដីារសទក្ម្

38



39

ទទាោះាមានមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីរ៏ទដ្ឋយ រនុងរចណីខាងទក្ារម
ទនោះ មិនអា្ទាមទាចឱ្យទធវើារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីបានទទ្យ （មាក្ា307 រថាែណឌ
ទី្យ1 វារយែណឌ ទី្យ2）។

(1)រចណីខដលោគីបានទធវើារចអោះអាងអំពីមូលទហតុ្ទនាោះទៅទពលទធវើ់ណតឹ ង
ឧបាស្រស័យទៅតុ្ល្លារចាន ែពស 

ឬរ៏
(2)រចណីខដលោគីបានដឹងអំពីមូលទហតុ្ទនោះទហើយ ខត្មិនទធវើារចអោះអាង

សដីពីអងាទហតុ្ខដលក្ត្ូវាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ា់ឋម ក្តូ្វ
អោះអាងទៅរនុង់ណដឹ ងឧបាស្រស័យទៅតុ្ល្លារចាន ែពស ាមចយៈារចដ្ឋរ 
ពារយ់ណដឹ ងឧបាស្រស័យធមមា។ ទហតុ្ទនោះទហើយ មានខត្រចណីខដលមិនអា្
អោះអាងបានទៅរនុង់ណដឹ ងឧបាស្រស័យទៅតុ្ល្ល ារចាន ែពស ់ុទណាណ ោះទទ្យ ខដល
អា្អោះអាងបានាម់ណដឹ ងទាមទាចសំុឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។

ោព់ំទពញ់ខនាមថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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(1) រចណីខដលមានារចទធវើអទុយនឹងនីតិ្វធីិធៃន ធៃច
មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ រ. , ែ. , គ.

(2) រចណីខដល់ទ្យទលមើសច់ស អនរដថ្ទ្យមានឥទ្យធិពលទៅទលើស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ
ខដលបាន្ូលាស្ថា ពច
មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្  . , ង. , ្. , ឆ្.

(3) រចណីខដលស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារាអាទ្យ ខដលាមូលដ្ឋា នថ្នស្ថលក្រម ឬ
ស្ថលដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពច ក្ត្ូវបានផ្ទា ស ់តូច
មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ ជ.

(4) រចណីខដលមានារចទភ្ា្់ញ្ចកូ លទស្រតីវនិិ្ឆ័យទលើ្ំណុ្សំខាន ៗ ខដលអា្មាន
ឥទ្យធិពលទៅទលើស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពច
មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណ្ ឈ.

(5) រចណីខដលស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ ខដលារមមវត្ាុថ្ន់ណតឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី មានារច ៉់ាោះពាល ដល ស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារមុនខដលបាន្ូល
ាស្ថា ពចទហើយ
មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ ញ.

ទស្រដីពនយល ក្ត្ួសៗអំពីមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី
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(1) រចណីខដលមានារចអទុយនឹងនីតិ្វធីិធៃន ធៃច

ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារអា្្ងោគីបាន ទាល ខត្មានារចធានា
នូវនីតិ្វធីិក្តឹ្មក្តូ្វ។
៉់ាុខនត ទ ើ់សិនាមានារចទធវើអទុយនឹងនីតិ្វធីិធៃន ធៃច គ៉ឺមិនមានារច

ធានាអំពីនីតិ្វធីិទទ្យ។ ដូទ្នោះ ល័រាែ័ណឌ ខដលាអានុោព្ងថ្ន
ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារទនាោះ ពំុមានទទ្យ។

ទហតុ្ទនោះទហើយ ារចទធវើអទុយនឹងនីតិ្វធីិ គ៉ឺាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី ទទាោះាារចទធវើអទុយនឹងនីតិ្វធីិទនាោះមានឥទ្យធិពលទៅ
ទលើែាឹមស្ថចថ្នស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារទនាោះ ឬគាម នរ៏ទដ្ឋយ។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(1)
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ពំុបានចាត្ ាំងតុ្ល្លារចខដលបានទ្ញស្ថលក្រម ឬ ស្ថល
ដីារ ទៅាម្បាប  ់រំណត្ （មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ រ.）

（ឧទាហចណ៍）

 ារចសទក្ម្ទស្រដីក្តូ្វទធវើទដ្ឋយក្រុមក្់ឹរាជំនំុជក្មោះ៣ចូ់ ខត្ខ់ច
ទៅាទធវើារចសទក្ម្ទស្រដីទដ្ឋយ២ចូ់ ទៅវញិ (សូមទមើលមាក្ា23

រថាែណឌ ទី្យ3)

 ារចទធវើស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារទដ្ឋយអនរខដលមិនមានលរាណៈ
សមបត្តិាទៅក្រម

 ារចទធវើស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារទដ្ឋយទៅក្រមទអសងពីទៅក្រមខដល
បាន់ញ្ចក  ់ារចទាញទហតុ្អលទដ្ឋយផ្ទទ ល មាត្ (សូមទមើលមាក្ា185

រថាែណឌ ទី្យ1)

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(1)-1
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ទៅក្រមខដលពំុអា្្ូលចមួរនុងារចទ្ញស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ
ាម្បាប  ់ បាន្ូលចមួរនុងារចទ្ញស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារទនាោះ
（មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ ែ.）

（ឧទាហចណ៍）

 មានមូលទហតុ្ដរហូត្ទៅក្រមទ្ញ (មាក្ា27) ខត្ទៅក្រមទនាោះបាន
្ូលចមួរនុងារចជំនំុជក្មោះនិងទ្ញស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ។
 សហព័ទ្យធច់ស ទៅក្រម ាោគី (មាក្ា27 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ រ.)
 ទៅក្រមខដលទ្យទួ្យល់នទុរទចឿងរតី ធាា  ់មានវវិាទ្យទៅតុ្ល្លារចាមួយ

នឹងទដើមទចាទ្យ(មាក្ា27 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្  .)

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(1)-2
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មានារចែវោះសិទ្យធិតំ្ណាងខដល្បាប  ់បានរំណត្ ឬ អនរតំ្ណាង
ខដល្បាប  ់បានរំណត្ ែវោះារចក្់គល សិទ្យធិចំាបា  ្សក្មា  ់ទធវើ
សរមមោព់ណតឹ ង ឬ ែវោះសិទ្យធិតំ្ណាងទដ្ឋយអាណត្តិ （មាក្ា307

រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ គ.）
（ឧទាហចណ៍）

 មិនខមនាអនរអាណាពាបាលទទ្យ ខត្បានទធវើសរមមោព់ណដឹ ងរនុង
នាមាអនរអាណាពាបាល។

 ទមធាវខីដលគាម នារចអាណត្តិ បានទធវើសរមមោព់ណដឹ ង។
 អនរខដលពំុមានសិទ្យធិតំ្ណាង បានទធវើសរមមោព់ណដឹ ងរនុងនាមាអនរ

តំ្ណាងច់ស នីតិ្់ុគាល។
មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទំាងទនោះ គ៉ឺក្ត្ូវារចណីទលើរ
ខលងថ្នារចរក្មិត្អំ ុងទពល（មាក្ា311 រថាែណឌ ទី្យ1 វារយ
ែណឌ ទី្យ2, រថាែណឌ ទី្យ3 វារយែណឌ ទី្យ2）។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(1)-3
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(2) រចណីខដល់ទ្យទលមើសច់ស អនរដថ្ទ្យមានឥទ្យធិពលទៅទលើស្ថល
ក្រម ឬស្ថលដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពច

ក្ត្ូវខត្ឱ្យមានោព្បាបស ល្លស ថា ទត្ើា “់ទ្យទលមើស” ឬា“ារច
ខរាង់នាំ” ឬា “ារចខរ់នាំ” ឬា “ារចខងាងទស្រដីមិនពិត្”។ ទ ើ់
មិនដូទ្នោះទទ្យ ារចជំនំុជក្មោះទនាោះនឹងមានោពសមុគស្ថម ញ ទដ្ឋយ 
ស្ថច ខត្មិនដឹងថា មូលទហតុ្ទនាោះគ៉ឺាអវី ។

ទដើមបីឱ្យារា យទៅាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ចំាបា  ្
ក្ត្ូវខត្ាស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ្ូលាស្ថា ពច ាអាទ្យ （មាក្ា
307 រថាែណឌ ទី្យ2 ្ំណុ្ រ. , ្ំណុ្ ែ.）។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(2)
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ទៅក្រមខដលបាន្ូលចមួរនុងារចទ្ញស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ 
បានក្់ក្ពឹត្តអំទពើទលមើសខដលពារ ព័នធនឹងមុែង្គច់ស ែាួន្ំទពាោះ
ទចឿងរតី （មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្  .）

（ឧទាហចណ៍）

 ទៅក្រមទ្យទួ្យលសំណូរពី X ទហើយទ្ញស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារឱ្យ
X ឈនោះ។

មិនគិត្ថា ទត្ើអំទពើឧក្រិដាទនាោះមានឥទ្យធិពលទៅទលើលទ្យធអលថ្ន
ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ ឬគាម នឥទ្យធិពលទទ្យ។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(2)-1
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បានស្ថចោព ឬ ក្តូ្វបានរារាងំរនុងារចដ្ឋរ មទធាបាយត្ទ្យល  ឬ 
ារចពាចែាួនខដលមានឥទ្យធិពលដល ស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ 
ទដ្ឋយស្ថច់ទ្យទលមើសច់ស អនរដថ្ទ្យ （មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1

្ំណុ្ ង.）

（ឧទាហចណ៍）

 ទដ្ឋយស្ថចខត្ក្តូ្វទដើមទចាទ្យគក្មាមរំខហង ទទ្យើ់ស្ថចោព។
 ទដ្ឋយស្ថចខត្បានទ្យទួ្យលអំទពើហិងាពីត្តិ្យជន ទទ្យើ់មិនបាន

អោះអាងអំពីារចសង។ ឬរ៏មិនបានដ្ឋរ ភ្សតុាងសំខាន ៗ។

ចំាបា  ្ក្ត្ូវមានឥទ្យធិពលទៅទលើស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(2)-2
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ឯរស្ថច ឬ វត្ាុឯទទ្យៀត្ខដលបានារា យាភ្សតុាងសក្មា  ់ស្ថល
ក្រម ឬ ស្ថលដីារក្ត្ូវបានខរាង ឬ ខរខក្់ទដ្ឋយ់នាំ។（មាក្ា
307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ ្.）

（ឧទាហចណ៍）

 មានារចទ្យទួ្យលស្ថា ល ថា រិ្ចកសនាក្តូ្វបាន់ទងកើត្ទ ើងទដ្ឋយលិែិត្
ថ្នរិ្ចកសនាខរាងារា យ។

ចំាបា  ្ក្តូ្វខត្មានារចយរភ្សតុាងទនាោះមរទធវើារចទ្យទួ្យលស្ថា ល 
អងាទហតុ្ទៅរនុងស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារខដលបាន្ូលា
ស្ថា ពច។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(2)-3
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ទស្រតីខងាងារចណ៍មិនពិត្ច់ស ស្ថរសី ឬអនរទធវើទារសលវ ិ្ ័យ ឬ
អនរ់រខក្់ ឬោគីខដលបានទធវើសមបង ឬអនរតំ្ណាងខដល្បាប  ់
បានរំណត្ ខដលបានទធវើសមបង បានារា យាភ្សតុាងសក្មា  ់
ស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ （មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ ឆ្.）
（ឧទាហចណ៍）

 ស្ថរសីបានអដល សរាីរមមខរាងារា យ។
 ទដើមទចាទ្យ (្ុង្ទមាើយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី) បានអដល សរាីរមមខរាង

ារា យ។

ចំាបា  ្ក្ត្ូវមានារចទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវអងាទហតុ្ទដ្ឋយខអែរទលើ្ទមាើយ
ារសិណស្ថរសីទនាោះ ទៅរនុងស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារខដលបាន
្ូលាស្ថា ពច។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(2)-4
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(3) រចណីខដលមានារច ដ់ូចស្ថលក្រម ាអាទ្យ ខដលក្ត្ូវបានយរ
មរទធវើាមូលដ្ឋា នថ្នស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារខដលបាន្ូល
ាស្ថា ពច

អា្មានរចណីខដលស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារខដលបាន្ូលា
ស្ថា ពច ក្ត្ូវបានសទក្ម្ទដ្ឋយយរស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ ឬារច
ចាត្ ខ្ងចដាបាលពិទសសណាមួយមរទធវើាមូលដ្ឋា ន។
រនុងរចណីខ់់ទនោះ ទ ើ់សិនាស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ ឬារច
ចាត្ ខ្ងចដាបាលខដលក្ត្ូវបានយរមរទធវើាមូលដ្ឋា នទនាោះ ក្ត្ូវ
បានផ្ទា ស ដ់ូច ទនោះរ៏ាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីខដច ទដ្ឋយ
ស្ថចខត្ទគគិត្ថា គ់បីទដ្ឋោះស្រស្ថយវវិាទ្យខដលពារ ព័នធឱ្យមានឯរ
ោព។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(3)
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ស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ ឬ ទស្រតីសទក្ម្ឯទទ្យៀត្ ខអនរចដា់ បទវណី ឬ
ខអនរក្ពហមទ្យណឌ ឬ ារចចាត្ ខ្ងខអនរចដាបាល ខដលាមូលដ្ឋា នថ្ន
ស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារក្ត្ូវបានផ្ទា ស ់តូច ទដ្ឋយស្ថចទស្រតីសទក្ម្
ឬ ារចចាត្ ខ្ងខអនរចដាបាលទៅទពលទក្ារយ （មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1
្ំណុ្ ជ.）
（ឧទាហចណ៍）

Pបានលរ ដីL ខដលារមមសិទ្យធិច់ស ែាួនទៅឱ្យD។ ថ្ងាលរ គ៉ឺ ១មុ៉ឺនដុល្លា ចអាទមចរិ
់ូរនឹង ១០០ដុល្លា ចអាទមចរិ ខដលាពនធទលើអ្លនក្ទ្យពយរនុងឆ្ន ំទនាោះ។
D បាន់ង ក្បារ ១មុ៉ឺនដុល្លា ចចួ្ ទហើយ ខត្គាត្ មិនបាន់ង ក្បារ ១០០ដុល្លា ចទទ្យ
ទក្ពាោះគាត្ និយយថា ១០០ដុល្លា ចអាទមចរិខដលាក្បារ ពនធទលើអ្លនក្ទ្យពយទនាោះ
មាន់ញ្ញា ។ P បាន់ដឹង D ទហើយតុ្ល្លារចបានទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវក្បារ ១០០ដុល្លា ច
ទនោះ ទហើយស្ថលក្រមបាន្ូលាស្ថា ពច។ ខត្់នាទ  ់ពីទនាោះ ារចយរពនធទលើ
អ្លនក្ទ្យពយទនាោះក្ត្វូបានល  ់ទចាល។ Dអា្ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យទធវើារច
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមីបាន ទដ្ឋយទហតុ្ថាមានារច់ដូចនូវារចចាត្ ខ្ងខអនរចដាបាលខដល
ាមូលដ្ឋា នថ្នស្ថលក្រមឬស្ថលដីារទនាោះ។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(3)-1
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(4) រចណីខដលមានារចែរខានវនិិ ឆ្័យទៅរនុងស្ថលក្រម ឬ ស្ថល
ដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពច

សដីពីមទធាបាយត្ទ្យល និងារចពាចែាួនខដលោគីបានអោះអាង
្ំទពាោះ្ំណុ្ណាមួយខដលមានឥទ្យធិពលទៅទលើលទ្យធអលថ្ន
ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ តុ្ល្លារចក្តូ្វខត្ទធវើារចវនិិ្ឆ័យ។
រនុងរចណីខដលតុ្ល្លារចមិនបានវនិិ ឆ្័យ្ំទពាោះមទធាបាយត្ទ្យល 
និងារចពាចែាួនខដលមានឥទ្យធិពលទៅទលើលទ្យធអល វាអា្ទធវើឱ្យ
មានារចខក្់ក្់ួលនូវែាឹមស្ថចថ្នស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ។
ទហតុ្ទនោះទហើយ ទនោះរ៏ាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីខដច។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(4)
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មានារចទភ្ា្់ញ្ចកូ លទស្រតីវនិិ ឆ្័យទលើ្ំណុ្សំខាន ៗ ខដល
អា្មានឥទ្យធិពលទៅទលើស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ（មាក្ា307 
រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ ឈ.）

（ឧទាហចណ៍）

Y បានអោះអាងថា គាត្ បានសង១មុ៉ឺនដុល្លា ចអាទមចរិចួ្ ទហើយ (ារចត្វា៉ា
អំពីារចសង)។ រ៏ ៉់ាុខនតទៅរនុងស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ តុ្ល្លារចពំុបានទធវើ
ារច វនិិ ឆ្័យ្ំទពាោះារចត្វា៉ាអំពីារចសងទនោះទាល ខត្ទស្ថោះ។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(4)-1
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មានពារយ “ែរខានវនិិ ឆ្័យ”(មាក្ា183) ខដលក្់ហារ ក្់ខហល
នឹង “ារចទភ្ា្់ញ្ចកូ លនូវារចវនិិ ឆ្័យ”（មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1 
្ំណុ្ ឈ.）ខដច។
ារចែរខានវនិិ ឆ្័យ ទត្ើាអវីខដច?
រនុងរចណីខដលមិនបានវនិិ ឆ្័យ្ំទពាោះមួយោគថ្នារចទាមទាច  
ទគទៅថា ារចែរខានវនិិ ឆ្័យ។
（ឧទាហចណ៍）

X បានទាមទាចឱ្យសងក្បារ រមចកី ខដលគាត្ បានឱ្យែចកី៣ដង រនុងមួយដង១
មុ៉ឺនដុល្លា ចអាទមចរិ សចុ់ ទំាងអស ៣មុ៉ឺនដុល្លា ច។ តុ្ល្លារចបានទ្យទួ្យល
ស្ថា ល ១មុ៉ឺនដុល្លា ច  ក្ចានទចាល១មុ៉ឺនដុល្លា ច ទហើយ១មុ៉ឺនដុល្លា ចទទ្យៀត្ មិន
បានវនិិ ឆ្័យទស្ថោះ។

ារចទភ្ា្់ញ្ចកូ លនូវារចវនិិ ឆ្័យ និង ារចែរខានវនិិ ឆ្័យ
【ទយង】
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ខអនរថ្នារចទាមទាចខដលែរខានវនិិ ឆ្័យ ក្ត្ូវបានចាត្ ារច់នតទៅ
តុ្ល្លារចទនាោះត្ទៅទទ្យៀត្（មាក្ា183）។ ទមាា ៉ា ោះទហើយ តុ្ល្ល ារចក្ត្ូវ
វនិិ ឆ្័យ់នត ្ំទពាោះារចទាមទាចខដលទៅសល ទនាោះ។

ារចទភ្ា្់ញ្ចកូ លនូវារចវនិិ ឆ្័យ រ៏ដូ្ាារចែរខានវនិិ ឆ្័យខដច គ៉ឺ
ារងវោះថ្នារចវនិិ ឆ្័យច់ស តុ្ល្លារច។

 អវីខដលារងវោះថ្នារចវនិិ ឆ្័យរនុងដំណារ ារលថ្នារចទាមទាច：ារចែរខាន
វនិិ ឆ្័យ

 អវីខដលារងវោះថ្នារចវនិិ ឆ្័យរនុងដំណារ ារលថ្នារចអោះអាង：ារចទភ្ា្
់ញ្ចកូ លនូវារចវនិិ ឆ្័យ

ារចទភ្ា្់ញ្ចកូ លនូវារចវនិិ ឆ្័យ និង ារចែរខានវនិិ ឆ្័យ
【ទយង】



56

(5) រចណីខដលែាឹមស្ថចថ្នស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារខដលបាន
្ូលាស្ថា ពច អទុយគាន នឹងែាឹមស្ថចថ្នស្ថលក្រមឬស្ថលដីារ
ខដលបាន្ូលាស្ថា ពចមុន

ទនោះគ៉ឺារចណីខដលអាា្អស ជំនំុថ្នស្ថលក្រមឬស្ថលដីារថ្ន
់ណដឹ ងមុន (មាក្ា194） និងអាា្អស ជំនំុថ្នស្ថលក្រមឬស្ថល
ដីារថ្ន់ណដឹ ងទក្ារយ អទុយគាន ។

ទគចាត្ ទុ្យរថា ាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ទដើមបីចលំ្លយ
ទចាលនូវស្ថា នោពគាម នសងាតិ្ោពទនោះ។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(5)
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ស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ ខដលារមមវត្ាុថ្ន់ណតឹ ងទាមទាចឱ្យ
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមី មានារច ៉់ាោះពាល ដល ស្ថលក្រម ឬ ស្ថល
ដីារមុនខដលបាន្ូលាស្ថា ពចទហើយ（មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1
្ំណុ្ ញ.）

ឧទាហចណ៍ មុនទពលដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងថ្ន【រចណីសិរា （ចមួ）】
Ｘបានដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងដូ្គាន （់ណដឹ ងមុន）។
ទៅរនុង់ណដឹ ងមុន តុ្ល្លារចបានក្ចានទចាលនូវារចទាមទាច
ទហើយស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារទនាោះបាន្ូលាស្ថា ពច។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(5)-1



រចណីសិរា（សោពារចណ៍់ខនាម）

Ｘ Ｙ
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ារចទាមទាចឱ្យសងក្បារ រមចកីទដ្ឋយខអែរទលើរិ្ចក
សនាែចកី់ចទិោគ

② ទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច（់ណដឹ ងទក្ារយ）

×
① ក្ចានទចាលនូវារចទាមទាច（់ណដឹ ងមុន）

ារចទាមទាចឱ្យសងក្បារ រមចកីទដ្ឋយខអែរទលើរិ្ចក
សនាែចកី់ចទិោគ
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ទយលាមអាា្អស ជំនំុថ្ន់ណដឹ ងមុន ់ណដឹ ងទក្ារយរ៏ក្ត្ូវក្ចាន
ទចាលនូវារចទាមទាចខដច។
រ៏ ៉់ាុខនត មិនដឹងាមានទហតុ្អវីទទ្យ ស្រស្ថ  ់ខត្តុ្ល្លារចមិនបានចា  ់ 
ភ្ាឹរដល ់ណដឹ ងមុន ទហើយអា្ទ្ញស្ថលក្រមឬស្ថលដីារ
ទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច រនុង់ណដឹ ងទក្ារយ។
រនុងរចណីខ់់ទនោះ ទគអា្ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី ទដ្ឋយទាមទាចឱ្យលុ់ទចាលនូវ់ណដឹ ងទក្ារយបាន។
ទនោះគ៉ឺារចណីទលើរខលងថ្នារចរក្មិត្អំ ុងទពល（មាក្ា311

រថាែណឌ ទី្យ1 វារយែណឌ ទី្យ2 , រថាែណឌ ទី្យ3 វារយែណឌ ទី្យ2）

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(5)-1
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សដីពីរចណីខដលមានទៅរនុងស្ថា យដ៍់នាទ  ់ ទត្ើអា្
ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីបានខដច
ឬទទ្យ ?

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
ែ្ុំចាញ រដី  ខត្ែ្ុំបានពិនិត្យទមើលទ ើងវញិ រ៏បាន
ចរទ ើញភ្សតុាងងមី។ ទ ើ់សិនាមានភ្សតុាង
ទនោះទៅ ្បាបស ាតុ្ល្លារចក្ចានទចាលនូវារច
ទាមទាចទហើយ។
ក្ត្ូវដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមី !
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
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រ៏ ៉់ាុខនត ារចចរទ ើញភ្សតុាងងមី មិនខមនាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមីទទ្យ （ពំុមានខ្ងរនុងមាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1ទទ្យ）។

ទទាោះាចរទ ើញភ្សតុាងងមីរ៏ទដ្ឋយ រ៏មិនអា្់ដូចនូវអានុោពថ្ន
ស្ថលក្រមឬស្ថលដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពចបានខដច។

ទ ើ់សិនាមានារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ទដ្ឋយមូលទហតុ្ចរ
ទ ើញភ្សតុាងងមី ក្ត្ូវខត្ក្ចានទចាលរំុឱ្យមានារចយ៉ឺត្យ៉ា វ（មាក្ា314

រថាែណឌ ទី្យ2）។

មូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី：ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ១ ： ារចជំនំុជក្មោះអំពីោពស្រស់្បាប  ់ថ្ន់ណដឹ ង និង
អត្ាិោពឬនិត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ២ ： ារចជំនំុជក្មោះថ្នអងាទស្រដី

ស្ថលក្រម

ទស្រដីពនយល ក្តួ្សៗអំពីនីតិ្វធីិថ្នារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី

ដីារសទក្ម្ទលើរទចាលនូវ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យ
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ1)

ដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលារចទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ2)

ដីារសទក្ម្ចា  ់ទអដើមជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី (មាក្ា315

រថាែណឌ ទី្យ1)

ស្ថលក្រមក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី 
(មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ2)

លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រម ស្ថលដីារទដើម ទហើយសទក្ម្
ទស្រដីងមី (មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ3)
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រនុងរចណីខដលដីារសទក្ម្ចា  ់ទអតើមជំនំុជក្មោះស្ថាងមី្ូលា
ស្ថា ពច ់នតពីទនោះ តុ្ល្លារចក្តូ្វទធវើារចវនិិ ឆ្័យ និង សទក្ម្ទស្
រតីទលើអងាទស្រតី （មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ1）។

ទនោះគ៉ឺាារច់នតនូវនីតិ្វធីិថ្ន់ណដឹ ងមុន។
 ទ ើ់សិនាមានារចផ្ទា ស ដ់ូចទៅក្រម ចំាបា  ្ក្តូ្វ់នតារចទាញទហតុ្

អល (មាក្ា310, មាក្ា185 រថាែណឌ ទី្យ2)

ារចជំនំុជក្មោះថ្នអងាទស្រដី
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រនុងារចជំនំុជក្មោះសដីពីអងាទស្រដី  ក្តូ្វទក្ ើ់នីតិ្វធីិទៅាមលំដ្ឋ  ់
ថាន រ ថ្នស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារខដលារមមវត្ាុថ្នារចជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី（មាក្ា310）។

រនុងារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីថ្នស្ថលក្រមច់ស ស្ថល្លដំ់ូង ក្ត្ូវ
ទក្ ើ់នីតិ្វធីិច់ស ស្ថល្លដំ់ូង។
ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីសដីពីស្ថលដីារថ្នារចជំនំុជក្មោះ់ណដឹ ង
ឧទ្យធចណ៍  ក្តូ្វទធវើាមនីតិ្វធីិថ្នារចជំនំុជក្មោះ់ណដឹ ងឧទ្យធចណ៍ ចឯី 
ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីសដីពីស្ថលដីារថ្នារចជំនំុជក្មោះ់ណដឹ ងស្ថ
ទុ្យរា ក្តូ្វទធវើាមនីតិ្វធីិថ្នារចជំនំុជក្មោះ់ណដឹ ងស្ថទុ្យរា។

ារចជំនំុជក្មោះថ្នអងាទស្រដី
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់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី：ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ១ ： ារចជំនំុជក្មោះអំពីោពស្រស់្បាប  ់ថ្ន់ណដឹ ង និង
អត្ាិោពឬនិត្ាិោពថ្នមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

ដំណារ ារលទី្យ២ ： ារចជំនំុជក្មោះថ្នអងាទស្រដី

ស្ថលក្រម

ទស្រដីពនយល ក្តួ្សៗអំពីនីតិ្វធីិថ្នារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី

ដីារសទក្ម្ទលើរទចាលនូវ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យ
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ1)

ដីារសទក្ម្ក្ចានទចាលារចទាមទាចឱ្យជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី(មាក្ា314 រថាែណឌ ទី្យ2)

ដីារសទក្ម្ចា  ់ទអដើមជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី (មាក្ា315

រថាែណឌ ទី្យ1)

ស្ថលក្រមក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី 
(មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ2)

លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រម ស្ថលដីារទដើម ទហើយសទក្ម្
ទស្រដីងមី (មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ3)
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ទ ើ់សិនាលទ្យធអលថ្នារចជំនំុជក្មោះអងាទស្រដី ទ ើញថា  ស្ថល
ក្រម ឬស្ថលដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពចក្តឹ្មក្ត្ូវ  ក្ត្វូទ្ញ
ស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារក្ចានទចាលនូវារចទាមទាច（មាក្ា316

រថាែណឌ ទី្យ2）។

តុ្ល្លារចបានចា  ់ទអដើមារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ទត្ើអា្មានរចណី
ខដលស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពចក្តឹ្មក្តូ្វ
ខដចឬទទ្យ?

ស្ថលដីារថ្នអងាទស្រដី



ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារថ្នអងាទស្រដី
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច

ទដ្ឋយស្ថចខត្មានារចទធវើអទុយនឹងនីតិ្វធីិ តុ្ល្លារចបានចា  ់ទអដើមារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមី  ខត្លទ្យធអលថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីគ៉ឺដូ្គាន ។

ទៅក្រម



ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារថ្នអងាទស្រដី

69

Ｘ Ｙ

ទៅក្រម

រនងរចណីទនោះ ក្ត្ូវក្ចានទចាលារចទាមទាចនូវារចជំនំុជក្មោះ
ស្ថាងមី（មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ2）។

ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
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ទហតុ្ដូទ្នោះ  ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីក្ត្ូវបានចា  ់ទអដើម  ខត្អា្
មានរចណីខដលលទ្យធអលថ្នជំនំុជក្មោះស្ថាងមី គ៉ឺដូ្គាន នឹងលទ្យធ
អលថ្នស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពចខដច។

 ោគទក្ ើ្ន ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីគ៉ឺទដ្ឋយមូលទហតុ្អទុយនឹងនីតិ្វធីិ
（មាក្ា308 រថាែណឌ ទី្យ1 ្ំណុ្ រ.〜គ.）។

រនុងរចណីទនោះ  តុ្ល្លារចទ្ញស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារក្ចាន
ទចាលារចទាមទាចនូវារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។

 ទនោះមិនខមនាារចក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចរនុងអងាទស្រដីទទ្យ។

ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារថ្នអងាទស្រដី



ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារក្ចានទចាលារច
ទាមទាចនូវារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

【ទស្រដីសទក្ម្់ញ្ចក  ់】
“ក្ចានទចាលារចទាមទាចនូវារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីថ្នទចឿងរដី
ទនោះ។”

ទដើមទចាទ្យថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី អា្់ដឹងឧបាស្រស័យបាន
ទៅាមថាន រ ថ្នារចជំនំុជក្មោះ។
រចណីថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី្ំទពាោះស្ថលក្រមថ្នារចជំនំុ

ជក្មោះទលើរទី្យ១ ： ់ដឹងឧទ្យធចណ៍
រចណីថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី្ំទពាោះស្ថលដីារថ្នារចជំនំុ

ជក្មោះថ្ន់ណដឹ ងឧទ្យធចណ៍ ： ់ដឹងស្ថទុ្យរា

ស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារ

71
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ទក្ៅពីរចណីខាងទលើទនោះ ក្ត្ូវលុ់ទចាលនូវស្ថលក្រម
ឬ ស្ថលដីារខដលបាន្ូលាស្ថា ពច ទហើយទ្ញស្ថល
ក្រម ឬស្ថលដីារងមី（មាក្ា316 រថាែណឌ ទី្យ3）។

ស្ថលក្រមឬស្ថលដីារថ្នអងាទស្រដី



រចណីសិរា （ចមួ）

Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
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រចណីលុ់ទចាលស្ថលក្រម ឬ ស្ថលដីារទ្យទួ្យលស្ថា ល 
ារចទាមទាចខដលបាន្ូលាស្ថា ពច ទហើយក្ចានទចាល
ារចទាមទាច



ស្ថលក្រមឬស្ថលដីារថ្នអងាទស្រដី ១

【ទស្រដីសទក្ម្់ញ្ចក  ់】
“លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រមថ្នទចឿងរដី (ទលែថ្នទចឿងរដី) ថ្នស្ថល្ល
ដំ់ូងភ្នំទពញ ចវាងទដើមទចាទ្យថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមី និង ្ុង្ទមាើយថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ។
ក្ចានទចាលនូវារចទាមទាចច់ស ្ុង្ទមាើយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមី។”

្ុង្ទមាើយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី អា្់ដឹងឧបាស្រស័យបាន ទៅ
ាមថាន រ ថ្នារចជំនំុជក្មោះ។
រចណីថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី្ំទពាោះស្ថលក្រមថ្នារចជំនំុជក្មោះ

ទលើរទី្យ១ ： ់ដឹងឧទ្យធចណ៍
រចណីថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី្ំទពាោះស្ថលដីារថ្នារចជំនំុជក្មោះ

ថ្ន់ណដឹ ងឧទ្យធចណ៍ ： ់ដឹងស្ថទុ្យរា

ស្ថលក្រម

74



រចណីសិរា

Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមក្ចានទចាលនូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
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រចណីលុ់ទចាលនូវស្ថលក្រមក្ចានទចាលារចទាមទាចខដល
បាន្ូលាស្ថា ពច ទហើយទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច



ស្ថលក្រមឬស្ថលដីារ ២

【ទស្រដីសទក្ម្់ញ្ចក  ់】
“លុ់ទចាលនូវស្ថលក្រមថ្នទចឿងរដី (ទលែថ្នទចឿងរដី)ថ្នស្ថល្ល
ដំ់ូងភ្នំទពញ ចវាងទដើមទចាទ្យថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមី និង ្ុង្ទមាើយថ្ន់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ។
់ង្គា  ់ឱ្យ្ុង្ទមាើយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺន
ដុល្លា ចអាទមចរិទៅឱ្យទដើមទចាទ្យថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។”

្ុង្ទមាើយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី អា្ ដ់ឹងឧបាស្រស័យបាន ទៅ
ាមថាន រ ថ្នារចជំនំុជក្មោះ។
រចណីថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី្ំទពាោះស្ថលក្រមថ្នារចជំនំុ

ជក្មោះទលើរទី្យ១ ： ់ដឹងឧទ្យធចណ៍
រចណីថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី្ំទពាោះស្ថលដីារថ្នារចជំនំុ

ជក្មោះថ្ន់ណដឹ ងឧទ្យធចណ៍ ： ់ដឹងស្ថទុ្យរា

ស្ថលក្រម

76
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ារចពនយល ខាងទលើទនោះ គ៉ឺានីតិ្វធីិថ្ន់ណដឹ ងទាមទាច
ឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។

់នាទ  ់មរ ែំុ្សូមពនយល អំពីារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយ
ារចដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី។

ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
ស្ថរសខីដលបានអដល សរាីរមមរនុងារចជំនំុជក្មោះមុន មាន
ទទាសទដ្ឋយ់ទ្យអដល សរាីរមមមិនពិត្។ ក្ត្វូខត្ដ្ឋរ ពារយ
់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី !
៉់ាុខនតរនុងរំ ុងទពលទនាោះ ទ ើ់សិនាទគអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំ

្ំទពាោះែ្ុំ នឹងមាន់ញ្ញា ទក្ ើ្ន។ ក្ត្ូវខត្ដ្ឋរ ពារយសំុឱ្យផ្ទែ រ
ារចអនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំោា ម !
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
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មានច់់ផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យ
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមី（មាក្ា366 រថាែណឌ ទី្យ1្ំណុ្ រ.）។

ទនោះគ៉ឺាច់់ផ្ទែ រារចអនុវត្តមួយចយៈទពល រនុងរចណីខដលមាន
ារចដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ចហូត្ដល 
ទពលបានទ្យទួ្យលលទ្យធអលថ្នារចដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទនាោះ។

ទពលមានស្ថលក្រម ឬស្ថលដីារ្ូលាស្ថា ពចទហើយ ាម
ធមមា ទគអា្អនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំទហើយ។ ទហតុ្ទនោះ ារចសំុផ្ទែ រ
ារចអនុវត្តទនាោះ ត្ក្មូវឱ្យមានល័រាែ័ណឌ តឹ្ងចុងឹណាស ។

ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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【ល័រាែ័ណឌ 】
(1) ស្ថា នោពខដលក្ត្ូវបានអោះអាងថាាមូលទហតុ្ឧបាស្រស័យ

ទនាោះ ហារ ដូ្ាមានមូលទហតុ្អាូវ្បាប  ់ 
ទហើយ
(2) មានទស្រតី់ញ្ញា រ ដំ់ូងអំពីទហតុ្ារចណ៍ពិត្ទនាោះ

្ំទពាោះដីារសទក្ម្អំពីារចផ្ទែ រារចអនុវត្ត ឬដីារសទក្ម្ទលើរ
ទចាលនូវពារយសំុ  មិនអា្ ដ់ឹងឧបាស្រស័យបានទទ្យ។

 ទដ្ឋយស្ថចខត្គាម ន់ញ្ាត្តិណាមួយខ្ងថា “អា្់ដឹងជំទាស បាន”
（មាក្ា259 រថាែណឌ ទី្យ2）

ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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(1) ស្ថា នោពខដលក្ត្ូវបានអោះអាងថាាមូលទហតុ្ឧបាស្រស័យទនាោះ
ហារ ដូ្ាមានមូលទហតុ្អាូវ្បាប  ់

ារចអោះអាងច់ស ទដើម់ណដឹ ងថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ក្ត្ូវខត្ហារ ដូ្ា
មានមូលទហតុ្ណាមួយខដលមានខ្ងរនុង្ំណុ្ណាមួយថ្នមូលទហតុ្
ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី（មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ1）។

ទ ើ់សិនាអងាទហតុ្ខដលអោះអាងទដ្ឋយទដើម់ណដឹ ងថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថ
ាងមីមិនក្ត្ូវនឹងមូលទហតុ្ណាមួយថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទទ្យ គ៉ឺមិនស្រស់
នឹងល័រាែ័ណឌ ទនោះទទ្យ។

 “ចរទ ើញភ្សតុាងងមី” ： មិនខមនាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទទ្យ
 “ារចអដល សរាីរមមមិនក្តឹ្មក្ត្វូ” ： ទ ើ់សិនាគាម នស្ថលក្រមឬស្ថលដីារខដល

ទ្យទួ្យលស្ថា ល ថា សរាីរមមទនាោះមិនក្តឹ្មក្ត្វូទទ្យ មិនខមនាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុ
ជក្មោះស្ថាងមីទទ្យ（មាក្ា307 រថាែណឌ ទី្យ2）។

ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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(2) មានទស្រតី់ញ្ញា រ ដំ់ូងអំពីទហតុ្ារចណ៍ពិត្ទនាោះ

សដីពីារចអោះអាងខដលទដើមទចាទ្យថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថា
ងមីថា ាមូលទហតុ្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ចំាបា  ្ក្ត្ូវ
ទធវើារច់ញ្ញា រ ដំ់ូង（មាក្ា131）។

ទាល ខត្ស្រស់នឹងល័រាែ័ណឌ ពីច ទទ្យើ់អា្ទ្យទួ្យលស្ថា ល 
នូវារចផ្ទែ រារចអនុវត្ត។

ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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ារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ទគមិនង្គយទ្យទួ្យលស្ថា ល ស្រសួលៗទទ្យ។ 
មានខត្រចណីយ៉ាងពិទសសតិ្្តួ្្ណាស  ខដលតុ្ល្លារចទ្យទួ្យល
ស្ថា ល ។ ទហតុ្ទនោះទហើយ ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយស្ថច់ណដឹ ង
ទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីរ៏អា្ទ្យទួ្យលស្ថា ល បានខត្រនុង
រចណីពិទសសណាស ៉់ាុទណាណ ោះ។

ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី



ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

បានត្ទ្យល គាន ចហូត្ដល តុ្ល្លារចរំពូល  រ៏
៉់ាុខនតចាញ ទគទៅ។ ខត្មិន្ង ់ង ក្បារ ១មុ៉ឺន

ដុល្លា ចទទ្យ។ ទត្ើក្ត្ូវទធវើយ៉ាងដូ្ទមដ្ខដច ?
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច



ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី

គាម នមូលទហតុ្ជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទទ្យ ខត្ទ ើ់
ដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថ
ាងមី ទហើយដ្ឋរ ពារយសំុឱ្យផ្ទែ រារចអនុវត្ត 
រ៏លែមា៉ាងខដច។
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាច → ្ូលាស្ថា ពច
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ដូ្ខដលបានពនយល ខាងទលើទនោះ ទដើមបីឱ្យបានចួ្ អុត្ពីារចអនុវត្តទដ្ឋយ
់ងាំ អា្មានរចណីខដលទគដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថ
ាងមីទដ្ឋយគាម នទហតុ្អល ទហើយដ្ឋរ ពារយសំុផ្ទែ រារចអនុវត្ត។

ារចដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ងទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមីខ់់ទនោះ គ៉ឺាារចទធវើ
ចារពីទគាលគំនិត្ថ្នារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមីខាា ំងណាស ទហើយាារចទក្ ើ់
ទដ្ឋយ់ំពាន ដូទ្នោះមិនអា្ទ្យទួ្យលស្ថា ល បានទ ើយ។

ទ ើ់សិនាទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចសំុឱ្យផ្ទែ រារចអនុវត្តចហូត្ដល រចណីទក្ ើ់ច់់
ជំនំុជក្មោះស្ថាងមីទដ្ឋយារច់ំពានខ់់ទនោះទៅ វាអា្រារាងំនូវារចសទក្ម្
សិទ្យធិ(អា្អនុវត្តទដ្ឋយ់ងាំបាន)ច់ស ោគីខដលបានទ្យទួ្យលស្ថលក្រម ឬ
ស្ថលដីារទ្យទួ្យលស្ថា ល នូវារចទាមទាចខដលបាន្ូលាស្ថា ពច។

ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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តុ្ល្លារចខដលបានទ្យទួ្យលពារយសំុឱ្យផ្ទែ រារចអនុវត្តខ់់ទនោះ មិន
ចំាបា  ្់ង្គា  ់ឱ្យផ្ទែ រារចអនុវត្តទទ្យ  គ៉ឺក្ត្ូវខត្ទលើរទចាល។

ទាល ខត្ក្់ខហលាមានមូលទហតុ្ថ្នារចដ្ឋរ ពារយ់ណដឹ ង
ទាមទាចឱ្យជំនំុជក្មោះស្ថាងមី ទទ្យើ់អា្ផ្ទែ រារចអនុវត្តបាន។

ារចផ្ទែ រារចអនុវត្តទដ្ឋយារចជំនំុជក្មោះស្ថាងមី
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