
ក្រសួងយុត្តិធ៌ម វទិ្យាស្ថា នចក្មរុះស្រស្ថវក្ាវនិងបណតុ ុះបណ្តត លរិចចការចាប់ （ＩＣＤ）

ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ HIGASHIO  Kazuyuki និងស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ YUKAWA  Ryo
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ការអនុវត្តដោយបង្ខំ
（ការលក់ដោយបង្ខំនូវអចលនវត្ថ）ុ



បានឈ្នុះរតីហ ើយ តត្ចុងចហមលើយមិនសម័ក្រចិត្តបង់លុយ
ឲ្យហស្ថុះ・・・
ហត្ើអាចយរលុយមរវញិហោយបងខំបានឬហទ្យ？

ហត្ើក្ត្ូវោរ់ឯរស្ថរអ្វីខ្លុះហៅតុ្លាការ ・・・។ល។

សូមពនយល់អំ្ពីការហងឿងឆ្ងល់ទំងអ្ស់ហនុះ ដូចត្ហៅ។
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ករណីសកិា (ដូចគ្នា )

Ｘ Ｙ

ហៅថ្ងងទី្យ១ តខ្មររាឆ្ន ំ២០១៦ បានឲ្យ Ｙ ខ្ចី
１ មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ។ ហោយរំណត់្កាល
បរហិចេទ្យសងហៅថ្ងងទី្យ １ តខ្ររកោ។

3

ខំុ្្មិនបានខ្ចីលុយហ ុះហទ្យ។



Ｘ Ｙ

សង １ មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិវញិមរ !
（ោរ់ពារយបណតឹ ង）

ការទមទរ ：ទមទរឲ្យសងក្បារ់រមចីហោយតអែរហលើរិចចសនាខ្ចីបរភិារ
4

ករណីសកិា (ដូចគ្នា )



Ｘ Ｙ

សង１ មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិវញិមរ !
（ោរ់ពារយបណតឹ ង）

ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល់ការទមទរ → ចូលាស្ថា ពរ
5

ករណីសកិា (ដូចគ្នា )



Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់ １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

6

ស្ថលក្រមបង្គា ប់ឲ្យបង់ក្បារ់ １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិបានចូលា
ស្ថា ពរហ ើយ រ៏ប ុតនត Ｙ មិនក្ពមសម័ក្រចិត្តបង់ក្បារ់ហ ុះហ ើយ។
ហត្ើ Ｘ ក្ត្ូវហធវើយ ងណ្តតដរ ?

ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ រិត្ថា នឹងយរក្បារ់ １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិហ ុះមរវញិហោយបងខំ។

Ｘ ក្តូ្វហធវើនីតិ្វធីិអ្វីខ្លុះ ?

Ｘ មិនអានយរក្បារ់មរវញិ ហោយបងខំហោយខ្លួនឯងបានហ ើយ។
រ៉ឺក្ត្ូវហក្បើនីតិ្វធីិ តដលមានតចងហៅរនុងក្រមនីតិ្វធីិរដឋបបបវហវណី។
នីតិ្វធីិហ ុះហៅថា 「ការអ្នុវត្តហោយបងខំ」 ។

ការអនុវត្តដោយបង្ខំ



ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់ １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

 នឹងហ ើយ ក្តូ្វោរ់ពាយសំុអ្នុវត្តហោយបងខំ ។
Y មានដី L  ដូហចនុះសំុអ្នុវត្តហោយបងខំចំហពាុះដី Ｌ ហៅ
ក្បត លាបាន។
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អ្វីតដល Ｘ រំពុងរិត្ហ ុះរ៉ឺ លរ់អ្ចលនវត្ាុហោយបងខំហ ើយយរ
សិទិ្យធហលើបំណុលរបស់ខ្លួនមរវញិ ពីថ្ងលលរ់ហ ុះ។

រហបៀបអ្នុវត្តហោយបងខំតបបហនុះ ហៅថា「ការអ្នុវត្តហោយបងខំ
ចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ」（ចាប់ពីមាក្ា 417）។

ត្ហៅហនុះ សូមពនយល់អំ្ពីនីតិ្វធីិថ្នការអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ ។

ការអនុវត្តចំដ ោះអចលនវត្ថុ



10
Ｘ Ｙ

លរ់ហោយបងខំ

ដី Ｌ

យរ１មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិមរវញិពីថ្ងលលរ់ទិ្យញ

ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់ １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

ការអនុវត្តចំដ ោះអចលនវត្ថុ
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ការអ្នុវត្តហោយបងខំតដល Ｘទមទរ រ៉ឺាការលរ់អ្ចលនវត្ាុ ហោយមាន
បំណងយរសិទិ្យធហលើបំណុលរបស់ខ្លួនមរវញិពីថ្ងលលរ់ហ ុះ។ ការលរ់ហនុះ
ហៅថាការលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ （មាក្ា417 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）។
ចំហពាុះការអ្នុវត្តហោយបងខំតដលទរ់ទ្យងនឹងអ្ចលនវត្ាុមានក្បហេទ្យដូចខាង
ហក្កាមហនុះអងតដរ។
 រនុងររណីទមទរឲ្យក្បរល់ ： ការអ្នុវត្តហោយបងខំឲ្យក្បរល់អ្ចលន

វត្ាុ（មាក្ា 524）
 រនុងររណីទមទរឲ្យចុុះបញ្ជ ី ： ការចាត់្ទុ្យរថាបានបង្គា ញឆ្នទៈ（មាក្ា

529）
ការអ្នុវត្តហោយបងខំនីមួយៗខុ្សៗគ្នន ដូហចនុះក្ត្ូវយល់ហោយតបងតចរពីគ្នន ។

【ដោង្】ការអនុវត្តដោយបង្ខំដដលទាក់ទង្នឹង្អចលនវត្ថុ
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１． ការអ្នុវត្តហោយបងខំតដលមានហគ្នលបំណងឲ្យសងាក្បារ់ 
(1) ការអ្នុវត្តចំហពាុះចលនវត្ាុ（មាក្ា384～មាក្ា401）
(2) ការអ្នុវត្តចំហពាុះសិទិ្យធហលើបំណុលាអាទ្យិ៍（មាក្ា402～មាក្ា416）
(3) ការអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ （មាក្ា417～មាក្ា453）
(4) ការអ្នុវត្តចំហពាុះ វា （មាក្ា454～មាក្ា486）

ហនុះរ៉ឺានីតិ្វធីិរបឹអូ្សក្ទ្យពយសមបវត្តិរបស់រូនបំណុល ហោយលរ់ហ ើយតបងតចរឲ្យហៅមាច ស់
បំណុល ហដើមបវីសហក្មចនូវសិទ្យធិហលើបំណុលតដលមានហគ្នលបំណងឲ្យសងាក្បារ់។ ក្បហេទ្យថ្នការ
អ្នុវត្តហោយបងខំរ៉ឺខុ្សគ្នន ហោយហយងហៅាមរមមវត្ាុថ្នហគ្នលបំណង។

２．ការអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារ
(1) ការអ្នុវត្តសិទ្យធិក្បាតិ្ហភារចំហពាុះចលនវត្ាុ（មាក្ា500～មាក្ា504）
(2) ការអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារចំហពាុះសិទិ្យធហលើបំណុលាអាទ្យិ៍（មាក្ា505～មាក្ា508）
(3) ការអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ（មាក្ា509～មាក្ា520）
(4) ការអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារចំហពាុះ វា（មាក្ា521～មាក្ា523）

ហនុះរ៉ឺានីតិ្វធីិអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារ ហដើមបវីទ្យទួ្យលនូវការសងពីសិទិ្យធហលើបំណុលតដលក្ត្ូវបាន
ធា ។នីតិ្វធីិហនុះដូចគ្នន និងការអ្នុវត្តសិទិ្យធហលើបំណុលតដលមានហគ្នលបំណងឲ្យសងាក្បារ់តដរ។

【ដោង្】 ប្បដេទននការអនុវត្តដោយបង្ខំ
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３．ការអ្នុវត្តហោយបងខំតដលពំុមានហគ្នលបំណងឲ្យសងាក្បារ់
(1) ការអ្នុវត្តសិទិ្យធទមទរឲ្យក្បរល់វត្ាុ（មាក្ា524～មាក្ា

526）
(2) ការអ្នុវត្តជំនួស （មាក្ា 527）
(3) វធិានបងខំហោយក្បហយល （មាក្ា528）
(4) ការចាត់្ទុ្យរថាបានបង្គា ញឆ្នទៈ （មាក្ា 529）

ហនុះរ៉ឺានីតិ្វធីិតដលអ្នុវត្ត ហដើមបវីសហក្មចនូវសិទិ្យធហលើបំណុល
ហក្ៅពីសិទ្យធិហលើបំណុលតដលមានហគ្នលបំណងឲ្យសងាក្បារ់។

【ដោង្】 ប្បដេទននការអនុវត្តដោយបង្ខំ
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របឹអូ្ស

លរ់

តចរចំតណរ

លហូំរនននីត្វិិធីលក់ដោយបង្ខំចំដ ោះអចលនវត្ថុ
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របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់ １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

ក្បសិនហបើ ោរ់ពារយសំុឲ្យអ្នុវត្តហោយបងខំ
ហត្ើក្ត្ូវោរ់ឯរស្ថរអ្វីខ្លុះ ហ ើយក្ត្ូវោរ់ហៅ
រតនលងណ្ត…？
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រនុងររណីោរ់ពារយសំុអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ ក្ត្ូវោរ់ឯរស្ថរ
តដលហៅថា 「ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ」（មាក្ា
349 រថាខ្ណឌទ ទី្យ１）
ាបឋមសូមពនយល់ជូន ２ ចំណុច ដូចខាងហក្កាម។
１． ទី្យរតនលងតដលក្ត្ូវោរ់ពារយសំុ
２． ឯរស្ថរតដលចំាបាច់រនុងការោរ់ពារយសំុ

ការោក់ កយសុអំនុវត្តចំដ ោះអចលនវត្ថុ
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មុននឹងពនយល់អំ្ពីទី្យរតនលងតដលក្ត្ូវោរ់ពារយសំុ សូមបញ្ជជ រ់
អំ្ពី「ស្ថា ប័នអ្នុវត្ត」（មាក្ា336） សិនាបុហរល័រខខ័្ណឌទ ។

 ហោយហ តុ្ថា ពារយសំុក្ត្ូវោរ់ហៅស្ថា ប័នអ្នុវត្ត។

ស្ថា ប័នអ្នុវត្តរ៉ឺា ស្ថា ប័នរដឋប តដលក្ត្ូវបានអតល់សិទិ្យធអំ្ណ្តច
តដលមានបំណងសហក្មចនូវសិទិ្យធ ហោយហក្បើអំ្ណ្តចបងខំហៅរនុង
ការអ្នុវត្តហោយបងខំ។

ទីកដនែង្ដដលប្ត្ូវោក់ កយ
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ហៅរនុងក្រមនីតិ្វធីិរដឋបបបវហវណី មានស្ថា ប័ន ២ ក្បហេទ្យ រ៉ឺ 「តុ្លាការអ្នុវត្ត」
និង「អាា្ស្ថលា」 តដលក្ត្ូវបានរំណត់្ថាាស្ថា ប័នអ្នុវត្ត （មាក្ា336 
រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）។
 តុ្លាការអ្នុវត្ត

អ្នុវត្តហោយបងខំតដលសំខាន់វនិិចេ័យហោយចាប់។
（ឧ.）ការអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ

 អាា្ស្ថលា
អ្នុវត្តហោយបងខំតដលក្ត្ូវហធវើសរមមភាពារ់តសតងហៅទី្យាំង។

（ឧ）ការអ្នុវត្តចំហពាុះចលនវត្ាុ（មាក្ា384រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）ការអ្នុវត្ត
ហោយបងខំឲ្យក្បរល់អ្ចលនវត្ាុ / ចលនវត្ាុ（មាក្ា524រថាខ្ណឌទ ទី្យ１
មាក្ា525 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។

ស្ថថ ប័នអនុវត្ត
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ហនុះរ៉ឺាការតដលមានតុ្លាការទ្យទួ្យលបនទុរហោុះស្រស្ថយបណតឹ ង
ហ ើយ ហក្ៅពីហនុះមានតុ្លាការអ្នុវត្តហទ្យៀត្ តដលាស្ថា ប័ន
អ្នុវត្តទ្យទួ្យលបនទុរហធវើការអ្នុវត្តហោយបងខំ ។
ស្ថា ប័នទំងពីររ៉ឺាតុ្លាការដូចគ្នន ហទ្យ ហត្ើហ តុ្អ្វីក្ត្ូវបំតបរហចញ
ពីគ្នន ?

មូលហ តុ្រ៉ឺមរពីមានការខុ្សគ្នន ថ្នការ「វនិិចេ័យអំ្ពីអ្ត្ាិភាពឬ
នត្ាិភាពថ្នសិទ្យធិនិងទំ្យ ំ」（បណតឹ ង） និងការ「សហក្មចនូវសិទិ្យធ
តដលមានអ្ត្ាិភាព」（អ្នុវត្តហោយបងខំ）។

ការបំដបកស្ថថ ប័នវិនិចឆ័យនិង្ស្ថថ ប័នអនវុត្តឲ្យោច់ពីគ្នា
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រនុងររណី「វនិិចេ័យអំ្ពីអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធនិងទំ្យ ំ」

ត្ក្មូវឲ្យហធវើការវនិិចេ័យហោយ មត់្ចត់្ និងហោយនីតិ្វធីិក្បិត្
ហក្បៀង។ ហោយត រ ចំហពាុះររណីតដល「សហក្មចនូវសិទិ្យធតដល
មានអ្ត្ាិភាព」ត្ក្មូវឲ្យមានកាចាត់្តចងឆ្ប់រ ័សស្ថមញ្ញ ។
ហោយស្ថរមានលរខណៈខុ្សគ្នន ដូហចនុះហ ើយ ហទ្យើបហរបំតបរឲ្យ
ោច់ពីគ្នន រវាងការទ្យទួ្យលបនទុរបណតឹ ង និងការទ្យទួ្យលបនទុរអ្នុវត្ត
ហោយបងខំ។

ការបំដបកស្ថថ ប័នវិនិចឆ័យនិង្ស្ថថ ប័នអនវុត្តឲ្យោច់ពីគ្នា
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ទ្យនទឹមគ្នន និងការតបងតចរការទ្យទួ្យលបនទុរ ចំហពាុះនីតិ្វធីិរ៏ក្ត្ូវបាន
បំតបរហចញយ ងចាស់លាស់តដរ ។

ស្ថា ប័នអ្នុវត្តមិនវនិិចេ័យអំ្ពីទំ្យ ំនិងអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធហទ្យ។
ហៅហពលតដលឯរស្ថរតដលចំាបាច់សំរាប់ការអ្នុវត្តហោយបងខំ មាន
ក្រប់ក្គ្នន់ហ ើយ ហ ុះនឹងចាប់ហអតើមនីតិ្វធីិអ្នុវត្តហោយបងខំ ាម
លរខណៈទ្យក្មង់តបបបទ្យ។

 ក្បសិនហបើស្ថា ប័នអ្នុវត្តក្ត្ូវវនិិចេ័យនូវទំ្យ ំក្ពមទំងអ្ត្ាិភាពឬ
នត្ាិភាពថ្នសិទ្យធិមតងហទ្យៀត្ ហ ុះមិនអាចសហក្មចនូវការអ្នុវត្ត
ហោយបងខំតដលមានភាពឆ្ប់រ ័សស្ថមញ្ញបានហ ើយ។

វសិ្ថលភាពថ្នឯរស្ថរតដលចំាបាច់ ក្ត្ូវបានរំណត់្រនុងចាប់（មាក្ា
350）

ការបំដបកស្ថថ ប័នវិនិចឆ័យនិង្ស្ថថ ប័នអនវុត្តឲ្យោច់ពីគ្នា
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ចំហពាុះការផ្អែ រ ឬការលុបហចាលថ្ននីតិ្វធីិអ្នុវត្តហោយបងខំ រ៏
ហោយ ដូចគ្នន អងតដរ រនុងររណីឯរស្ថរតដលចំាបាច់មានក្រប់
ក្គ្នន់ហ ើយ ហ ុះការអ្នុវត្តហោយបងខំនឹងក្ត្ូវផ្អែ រ ឬក្ត្ូវលុប
ហចាល ាមលរខណៈទ្យក្មង់តបបបទ្យ （មាក្ា370រថាខ្ណឌទ ទី្យ1
និងរថាខ្ណឌទ ទី្យ2）។

ចំហពាុះអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពថ្នល័រខខ័្ណឌទ តដលក្ត្ូវលុបហចាល
ឬផ្អែ រ តុ្លាការតដលាស្ថា ប័នវនិិចេ័យ នឹងហធវើការវនិិចេ័យ។
（មាក្ា367ាអាទ្យិ៍）។

 ស្ថា ប័នអ្នុវត្តមិនវនិិចេ័យហៅហលើល័រខខ័្ណឌទ ថ្នការផ្អែ រ ឬ
លុបហចាលហទ្យ។

ការបំដបកស្ថថ ប័នវិនិចឆ័យនិង្ស្ថថ ប័នអនវុត្តឲ្យោច់ពីគ្នា
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ស្ថលាដំបូងនឹងកាល យាតុ្លាការអ្នុវត្ត（មាក្ា336រថាខ្ណឌទ ទី្យ３）
ការសហក្មចហសចរតីរបស់តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវហធវើហ ើងហោយដីកា
សហក្មច（មាក្ា337រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។ ហោយស្ថរានីតិ្វធីិ
សហក្មចហសចរតីហោយដីកាសហក្មច ដូហចនុះ ពំុចំាបាច់ហធវើការទញ
ហ តុ្អលហោយផ្អទ ល់មាត់្ហ ើយ។（មាក្ា335 មាក្ា114រថា
ខ្ណឌទ ទី្យ1វារយខ្ណឌទ ទី្យ 1）។

■ ហដើមបវចីាត់្តចងឲ្យបានឆ្ប់រ ័សស្ថមញ្ញ។
រ៏ប ុតនត រនុងររណីចំាបាច់ អាចសួរបាន（មាក្ា337រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
អាចសួរាមរយៈឯរស្ថរាលាយល័រខណ៍អ្រសររ៏បានតដរ
ហោយស្ថរពំុតមនានីតិ្វធីិទញហ តុ្អលហោយផ្អទ ល់មាត់្។

ត្ុលាការអនុវត្ត
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រនុងការអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ ស្ថលាដំបូងតដលមានសមត្ារិចច
ហលើទី្យរតនលងថ្នអ្ចលនវត្ាុ រ៉ឺាតុ្លាការអ្នុវត្ត （មាក្ា418
រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។ ពារយសំុអ្នុវត្តហោយបងខំ ក្ត្ូវោរ់ហៅតុ្លាការ
អ្នុវត្តហ ុះ ។

សូមចាត់្ទុ្យរថា ដី Ｌមានហៅរនុងរាជធានីេនំហពញ។ ដូហចនុះ Ｘ ក្ត្ូវ
ោរ់ពារយសំុហៅស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ ហោយស្ថរ
តុ្លាការហ ុះាតុ្លាការអ្នុវត្ត។

ប ទ ប់មរហនុះ សូមបញ្ជជ រ់ហមើលឯរស្ថរតដលចំបាច់រនុងការោរ់
ពារយសំុ។

ទីកដនែង្ដដលប្ត្ូវោក់ កយសុំ
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ឯកស្ថរដដលចបំាច់កាងុ្ការោក់ កយសុំ

１．លិខិ្ត្អ្នុវត្ត
２．លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ពីការបានបញ្ជូ នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត
３．របូមនតអ្នុវត្ត
４．ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
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１．លិខិ្ត្អ្នុវត្ត
２．លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ពីការបានបញ្ជូ នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត
３．របូមនតអ្នុវត្ត
４．ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ

ឯកស្ថរដដលចបំាច់កាងុ្ការោក់ កយសុំ
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ហោយស្ថរការបំតបរស្ថា ប័នវនិិច័េយ និងស្ថា ប័នអ្នុវត្តោច់ពីគ្នន ដូហចនុះ ស្ថា ប័ន
អ្នុវត្តមិនហធវើការវនិិចេ័យហទ្យ អំ្ពីអ្ត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធទមទរ។ រនុងររណី តដល
មានឯរស្ថរបញ្ជជ រ់ពីអ្ត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធ តដលហធវើហ ើងហោយស្ថា ប័នវនិិចេ័យក្តូ្វ
បានោរ់មរ ហ ុះការអ្នុវត្តហោយបងខំនឹងចាប់ហអតើមហោយលរខណៈទ្យក្មង់
តបបបទ្យ ។

ឯរស្ថរតដលបញ្ជជ រ់ាស្ថធារណៈនូវអ្ត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធទមទររបស់មាច ស់
បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ដូចខាងហលើហនុះហៅថាលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ។

ការអ្នុវត្តហោយបងខំ ក្តូ្វហធវើហ ើងហោយតអែរហលើលិខិ្ត្អ្នុវត្ត（មាក្ា350
រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។

លខិិត្អនុវត្ត
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ក្បហេទ្យថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ក្ត្ូវបានរំណត់្ហៅរនុងក្រមនីតិ្វធីិ
រដឋបបបវហវណី （មាក្ា350រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុចរ～ចំណុចឈ្）។

រនុងររណីលិខិ្ត្អ្នុវត្តដូចតដលក្តូ្វបានរាយហ ើងហ ុះ បាន
ោរ់មរ ស្ថា ប័នអ្នុវត្តក្ត្ូវតត្ចាប់ហអតើមការអ្នុវត្តហោយបងខំ។
ឯរស្ថរហក្ៅពីការរំណត់្ថ្នរថាខ្ណឌទ ដូចបានរាយហ ើងខាង
ហលើហនុះ ោច់ខាត្ ពំុអាចកាល យាលិខិ្ត្អ្នុវត្តបានហទ្យ។

អានុភាពតដលអាចហធវើការអ្នុវត្តហោយបងខំបាន ហៅថា
「អានុភាពអ្នុវត្ត」។

លខិិត្អនុវត្ត
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លិខិ្ត្អ្នុវត្តមាន ៩ ក្បហេទ្យដូចខាងហក្កាមហនុះ
1. ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាតដលបង្គា ប់ឲ្យអតល់ាវកាលិរតដលបានចូលាស្ថា ពរ（មាក្ា

350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច រ មាក្ា195）
2. ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាបង្គា ប់ឲ្យអតល់ាវកាលិរតដលភាជ ប់ាមួយនិងការក្បកាសឲ្យ

អ្នុវត្តាបហណ្តត ុះអាសនន（មាក្ា350រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច.ខ្ មាក្ា 196）
3. ដីកាសហក្មចបង្គា ប់ឲ្យអតល់ាវកាលិរ （មាក្ា 350រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច រ）
4. ដីកាសហក្មចោស់ហត្ឿនតដលភាជ ប់ាមួយនិងការក្បកាសឲ្យអ្នុវត្តាបហណ្តត ុះអាសនន

（មាក្ា350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 2 ចំណុច ឃ មាក្ា328）
5. ការចាត់្តចងរបស់ក្រឡាបញ្ជ ីតដលរំណត់្ាស្ថា ពរនូវចំនួនក្បារ់ក្បោប់រតី（មាក្ា350

រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច ង មាក្ា 66）
6. លិខិ្ត្យថាេូត្ថ្នការអ្នុវត្ត （មាក្ា 350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច ច）
7. ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីការបស់តុ្លាការបរហទ្យស តដលមានស្ថលក្រមអ្នុវត្តតដលបាន

ចូលាស្ថា ពរ（មាក្ា350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច ឆ្ មាក្ា352）
8. ហសចរតីសហក្មចមជឍត្តររ តដលមានដីកាសហក្មចអ្នុវត្តតដលបានចូលាស្ថា ពរ（មាា

350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 2 ចំណុច ជ មាក្ា353 ）
9. រំណត់្ហ តុ្សតីពីការសុះាាអាទ្យិ៍ តដលារំណត់្ហ តុ្មានអានុភាពដូចស្ថលក្រម ឬ

ស្ថលដីកាតដលបានចូលាស្ថា ពរ （មាក្ា350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច ឈ្ មាក្ា222）

លខិិត្អនុវត្ត
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１ ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាបង្គា ប់ឲ្យអតល់ាវកាលិរតដលបាន
ចូលាស្ថា ពរ （មាក្ា350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 2 ចំណុច រ）

ហៅហពលស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាចូលាស្ថា ពរ （មាក្ា193）អាា្អ្ស់ជំនំុ
（មាក្ា194） នឹងក្ត្ូវហរើត្ហ ើង។ រនុងររណីហនុះ ាហគ្នលការណ៍រ៉ឺអាច
អ្នុវត្តហោយបងខំបាន។（មាក្ា195）。

２ ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាបង្គា ប់ឲ្យអតល់ាវកាលិរតដលភាជ ប់
ាមួយនឹងការក្បកាសឲ្យអ្នុវត្តាបហណ្តត ុះអាសនន （ រថា
ខ្ណឌទ ដតដល ចំណុច ខ្ ）

រនុងររណី ការក្បកាសឲ្យអ្នុវត្តាបហណ្តត ុះអាសនន ក្តូ្វបានភាជ ប់មរាមួយ
（មាក្ា196） ការអ្នុវត្តហោយបងខំអាចអ្នុវត្តបាន ហៅមុនហពលស្ថលក្រម ឬ
ស្ថលដីកាចូលាស្ថា ពរ។

លខិិត្អនុវត្តសខំាន់ៗ
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３ លិខិ្ត្យថាេូត្ថ្នការអ្នុវត្ត （មាក្ា350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 2 ចំណុច ច）
「 លិខិ្ត្យថាេូត្ថ្នការអ្នុវត្ត 」 រ៉ឺាលិខិ្ត្តដលបានបំហពញនូវល័រខខ័្ណឌទ
៣ ដូចត្ហៅហនុះ ។

(1) លិខិ្ត្យថាេូត្តដលបានបហងកើត្ហ ើងហោយស្ថរការ ី
(2) ចំហពាុះសិទិ្យធទមទរតដលមានបំណងឲ្យសងាក្បារ់មានរំណត់្ ចំាបាច់

ក្ត្ូវសរហសរឲ្យបានចាស់លាស់នូវចំនួនទឹ្យរក្បារ់ហ ុះ ។
(3) មានសរហសរនូវហសចរតីតងលការណ៍ថា រូនបំណុលនឹងហគ្នរពាមការអ្នុវត្ត

ហោយបងខំភាល មៗ

ហោយស្ថរលិខិ្ត្អ្នុវត្តក្តូ្វបានបហងកើត្ហ ើងហោយពំុមានការពារ់ព័នធ ពី
តុ្លាការ ហ តុ្ហនុះហ ើយល័រខខ័្ណឌទ ក្តូ្វបានរំណត់្យ ងក្បិត្ហក្បៀង ។

លខិិត្អនុវត្តសខំាន់ៗ
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４ រំណត់្ហ តុ្សតីពីការសុះាាអាទ្យិ៍ តដលារំណត់្ហ តុ្
មានអានុភាពដូចស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាតដលបានចូលា
ស្ថា ពរ （មាក្ា៣៥០ រថាខ្ណឌទ ទី្យ ២ចំណុច ឈ្）

ចំហពាុះរំណត់្ហ តុ្សតីពីការសុះា រំណត់្ហ តុ្សតីពីការទ្យទួ្យលស្ថា ស់
នូវការទមទរ （មាក្ា222）ាអាទ្យិ៍ មានអានុភាពដូចគ្នន និងស្ថល
ក្រមស្ថា ពរ ។
ឧទ រណ៍ :  ហបើរូនបំណុលមិនហគ្នរពាមខ្លឹមស្ថរ តដលបាន
រំណត់្ហៅរនុងការអសុះអាហលើបណតឹ ងហទ្យ មាច ស់បំណុលអាចអ្នុវត្ត
ហោយបងខំបានភាល ម ។

លខិិត្អនុវត្តសខំាន់ៗ



ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់ 1 មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

ចំហពាុះររណីរបស់ខំុ្្វញិ ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល់
ឲ្យបង់ក្បារ់ ១មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិតដលបានចូលា
ស្ថា ពរ នឹងកាល យាលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ។
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１．លិខិ្ត្អ្នុវត្ត
２．លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ពីការបានបញ្ជូ នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត
３．របូមនតអ្នុវត្ត
４．ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ

ឯកស្ថរដដលចបំាច់កាងុ្ការោក់ កយសុំ
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លិខិ្ត្អ្នុវត្ត ក្តូ្វបានបញ្ជូ នហៅរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តាមុន
（មាក្ា360 វារយខ្ណឌទ ទី្យ១）។
លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ពីការបានបញ្ជូ ន រ៉ឺបញ្ជជ រ់ពីការតដលបានបញ្ជូ ន
លិខិ្ត្រចួហ ើយ ។
ចំាបាច់ក្តូ្វបញ្ជូ នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ហដើមបវីជូនដំណឹងទុ្យរាមុន ចំហពាុះ
រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តថា ហត្ើខ្លឹមស្ថរអ្វីខ្លុះតដលនឹងក្ត្ូវបាន
អ្នុវត្តហោយបងខំ ។
ហោយត រ រនុងចំហណ្តមលិខិ្ត្អ្នុវត្ត លិខិ្ត្ស្ថលក្រមក្ត្ូវបាន
បញ្ជូ នហៅឲ្យភារីរចួហ ើយ （មាក្ា190）។ ដូហចនុះពំុចំាបាច់បញ្ជូ ន
មតងហទ្យៀត្ហទ្យ។

លខិិត្បញ្ជា ក់ពកីារបានបញ្ាូន



ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់ 1 មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

ស្ថលក្រមស្ថា ពរនឹងក្ត្ូវបានបញ្ជូ នមរមុន
ហ ើយ ដូហចនុះកាលណ្តបានទ្យទួ្យលខ្្ុំនឹងោរ់
លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ការបានបញ្ជូ ន ហពលហ ុះ ។
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１．លិខិ្ត្អ្នុវត្ត
２．លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ពីការបានបញ្ជូ នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត
３．របូមនតអ្នុវត្ត
４．ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ

ឯកស្ថរដដលចបំាច់កាងុ្ការោក់ កយសុំ
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ការអ្នុវត្តហោយបងខំក្ត្ូវបានហធវើហ ើង ហោយតអែរហលើឯរស្ថរ
ចមលងយថាេូត្ថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត តដលភាជ ប់ាមួយនឹងរបូមនត
អ្នុវត្ត （មាក្ា354រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 វារយខ្ណឌទ ទី្យ១）។

បានហសចរតីថា បតនាមពីហលើលិខិ្ត្អ្នុវត្ត （មាក្ា350រថាខ្ណឌទ
ទី្យ1）ចំបាច់ក្ត្ូវមានរបូមនតអ្នុវត្ត ។

ហត្ើហ តុ្អ្វីមិនក្តឹ្មតត្ឲ្យមានលិខិ្ត្អ្នុវត្តប ុហណ្តណ ុះហទ្យ ចំាបាច់ក្ត្វូ
ឲ្យមានដល់ហៅរបូមនតអ្នុវត្ត? ហបើមានក្តឹ្មតត្លិខិ្ត្អ្នុវត្ត ហរ
មិនអាចចាប់ហអតើមការអ្នុវត្តហោយបងខំឬ?

របូមនតអនុវត្ត
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លិខិ្ត្អ្នុវត្ត ហទុះបីាបានបហងកើត្ហ ើងហ ើយរ៏ហោយ ហរមិនដឹង
ថា ហត្ើលិខិ្ត្ហ ុះមានអានុភាពថ្នការអ្នុវត្ត ដូចការតដលបាន
រំណត់្ឬពំុមានហទ្យ ។

 ក្បសិនហបើ យរស្ថលក្រមហធវើាលិខិ្ត្អ្នុវត្តស្ថលក្រមហ ុះ
អាចនឹងក្ត្ូវបានលុបហចាលហោយការជំនំុជក្មុះឧទ្យធរណ៍ ។
ហ តុ្ការណ៍ហនុះ ហរមិនអាចដឹងបានហ ើយ ហបើក្គ្នន់តត្
ហមើលហៅហលើលិខិ្ត្ស្ថលក្រម តដលក្ត្ូវបានោរ់មរ។

ស្ថា ប័នអ្នុវត្ត មិនអាចហធវើការបញ្ជជ រ់អំ្ពីអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពថ្ន
អានុភាពអ្នុវត្តបានហទ្យ។ ហ តុ្ហនុះហ ើយ ស្ថា ប័នតដលបហងកើត្
លិខិ្ត្អ្នុវត្ត ក្ត្ូវបញ្ជជ រ់អំ្ពីអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពថ្នអានុភាព
អ្នុវត្ត។

របូមនតអនុវត្ត
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ហ តុ្ហនុះហ ើយ ស្ថា ប័នបហងកើត្លិខិ្ត្អ្នុវត្តក្ត្ូវហធវើ
លិខិ្ត្ហដើមបវីបញ្ជជ រ់ាស្ថធារណៈ នូវអ្ត្ាិភាពនិង
ទំ្យ ំថ្នអានុភាពអ្នុវត្ត ហ ើយអតល់ឲ្យមាច ស់បំណុល
ថ្នការអ្នុវត្តតដលលិខិ្ត្ហ ុះហៅថារបូមនតអ្នុវត្ត។

ស្ថា ប័នអ្នុវត្តអាចចាប់ហអតើមនីតិ្វធីិអ្នុវត្តហោយបងខំ
បានឆ្ប់រ ័ស ហោយពិនិត្យហមើលលិខិ្ត្អ្នុវត្តនិង
របូមនតអ្នុវត្តាមលរខណៈទ្យក្មង់តបបបទ្យ ។

របូមនតអនុវត្ត
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ស្ថា ប័នបហងកើត្របូមនតអ្នុវត្ត
 ាហគ្នលការណ៍： របូមនតអ្នុវត្តក្ត្ូវអតល់ហោយ

ក្រឡាបញ្ជ ីថ្នតុ្លាការតដលមានសំណំុហរឿងហ ុះ
（មាក្ា354 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 វារយខ្ណឌទ ទី្យ 1）
ហោយហ តុ្ថា ហដើមបវីហធវើការវនិិចេ័យថាហត្ើអាច ឬមិនអាច
អតល់របូមនតអ្នុវត្ត ចំាបាច់ក្ត្ូវបញ្ជជ រ់ហមើលសំណំុហរឿងរតី ។

 ររណីហលើរតលង ：អតល់ហោយស្ថរការតីដលររាទុ្យរនូវ
ចាប់ហដើម ថ្នលិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ការអ្នុវត្ត（មាក្ា354
រថាខ្ណឌទ ទី្យ2  វារយខ្ណឌទ ទី្យ 1）
ដូចគ្នន អងតដរ ក្ត្ូវមានសំណំុហរឿងរតី ហដើមបវីហធវើការវនិិច័េយ
ហលើល័រខខ័្ណឌទ តដលក្ត្ូវអតល់របូមនតអ្នុវត្ត ។

នីត្ិវិធីននការផ្តលរ់បូមនតអនវុត្ត
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ពារយសំុអតល់របូមនតអ្នុវត្ត（មាក្ា 355 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
ជនតដលចង់បានការអតល់របូមនតអ្នុវត្ត ក្ត្ូវោរ់ពារយសំុអតល់
របូមនតអ្នុវត្ត ហៅស្ថា ប័នបហងកើត្របូមនតអ្នុវត្ត ។
ចំណុចតដលក្ត្ូវសរហសរ （មាក្ា355 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 1）

រ ： ហ ម្ ុះ ឬ មររណ៍និងអាសយោឋប នរបស់មាច ស់បំណុល
ថ្នការអ្នុវត្តនិងរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ហ ើយនិង
ហ ម្ ុះនិងអាសយោឋប នរបស់អ្នរតំ្ណ្តងតដលចាប់បាន
រំណត់្ ។

ខ្ ：សញ្ជញ ណថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត
រ ： ហ តុ្ការណ៍និងមូលហ តុ្ ហបើការទមទរឲ្យអតល់របូមនត

អ្នុវត្តក្ត្ូវហធវើហ ើងាមបញ្ញត្តិថ្នមាក្ា356 ឬ រថាខ្ណឌទ
ទី្យ1 ថ្នមាក្ា 358ថ្នក្រមហនុះ ។

នីត្ិវិធីននការផ្តលរ់បូមនតអនវុត្ត
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ឯរស្ថរតដលក្ត្វូោរ់ភាជ ប់មរាមួយ （មាក្ា 355 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 2）
រនុងររណីតដលលិខិ្ត្អ្នុវត្តាហសចរតីសហក្មចតដលមិនបហងកើត្អានុភាព ហបើ

មិនចូលាស្ថា ពរហទ្យ ក្បសិនហបើមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្តោរ់ពារយសំុឲ្យ
អតល់របូមនតអ្នុវត្ត ចំហពាុះលិខិ្ត្អ្នុវត្តហ ុះ មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្តក្តូ្វ
ភាជ ប់មរាមួយពារយសំុនូវលិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ការចូលាស្ថា ពរថ្នហសចរតីសហក្មច
ហ ុះ （មាក្ា355 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 វារយខ្ណឌទ ទី្យ 1 ）

＜ហសចរតីសហក្មចតដលត្ក្មូវឲ្យចូលាស្ថា ពរ＞
ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាបង្គា ប់ឲ្យអតល់ាវកាលិរតដលបានចូលា
ស្ថា ពរ （មាក្ា350រថាខ្ណឌទ ទី្យ 2 ចំណុច រ ）។
រនុងចំហណ្តមដីកាសហក្មចបង្គា ប់ឲ្យអតល់ាវកាលិរ ដីកាសហក្មចតដល
ត្ក្មូវឲ្យចូលាស្ថា ពរ （ រថាខ្ណឌទ ដតដល ចំណុច រ ）។
ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាអ្នុវត្ត និងដីកាសហក្មចអ្នុវត្តតដលបានចូលា
ស្ថា ពរ（ រថាខ្ណឌទ ដតដល ចំណុច ឆ្ និង ជ ）។

នីត្ិវិធីននការផ្តលរ់បូមនតអនវុត្ត



 កយសុផំ្តលរ់បូមនតអនុវត្ត
ពារយសំុអតល់របូមនតអ្នុវត្ត
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【ភារី】
មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ○○○（អាសយោឋប ន）

Ｘ（ហ ម្ ុះ）
រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត □□□（អាសយោឋប ន）

Ｙ（ហ ម្ ុះ）
【សញ្ជញ ណថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត 】
ចំហពាុះហរឿងរតីរវាងមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្តនិងរូន
បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ហៅស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ 
ឆ្ន ំ ២០១៧ （ហលខ្ហរឿងរតី ហលខ្ស្ថលក្រម） ស្ថលាដំបូង
ដតដលខាងហលើ បានក្បកាសស្ថលក្រមហៅថ្ងងទី្យ □ តខ្ ○

ឆ្ន ំ ២០១៧ （បានចូលាស្ថា ពរហៅថ្ងងទី្យ ×តខ្ △ ឆ្ន ំ
ដតដល）



ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់1មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

បានទ្យទួ្យលលិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ការចូលាស្ថា ពរហ ើយ
ឯ ពារយសំុអតល់របូមនតអ្នុវត្តរ៏បានហធវើរចួហ ើយតដរ។
ខំុ្្នឹងយរហៅោរ់ជូនស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ
ហដើមបីវទ្យទួ្យលរបូមនតអ្នុវត្ត ។
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ស្ថា ប័នបហងកើត្របូមនតអ្នុវត្ត តដលបានទ្យទួ្យលពារយសំុ នឹងហធវើការ
បញ្ជជ រ់អំ្ពីអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពនិងទំ្យ ំថ្នអានុភាពអ្នុវត្តថ្ន
លិខិ្ត្អ្នុវត្ត ។
ក្បសិនហបើអានុភាពអ្នុវត្តតតដលរំណត់្ហៅរនុងលិខិ្ត្អ្នុវត្តក្ត្ូវ
បានទ្យទួ្យលស្ថា ល់ដូចការតដលបានរំណត់្ហ ុះ របូមនតអ្នុវត្តនឹង
អតល់ឲ្យហោយសរហសរភាជ ប់បតនាមហៅតអនរហក្កាមថ្នឯរស្ថរចមលង
យថាេូត្ថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត （មាក្ា357 ）។

 ហៅជប ុន អតល់ឲ្យហោយបតនាមលិខិ្ត្មួយសនលឹរតដលមាន
ចំណងហជើងថា 「របូមនតអ្នុវត្ត」។

ម ាងហទ្យៀត្ ស្ថា ប័នបហងកើត្របូមនតអ្នុវត្ត ក្ត្ូវសរហសរហៅរនុងចាប់
ហដើមថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត នូវការតដលបានអតល់របូមនតអ្នុវត្ត（មាក្ា
359 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។

នីត្ិវិធីននការផ្តលរ់បូមនតអនវុត្ត
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ចំណុចតដលក្ត្ូវសរហសររនុងរបូមនតអ្នុវត្ត（មាក្ា357 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
រថាខ្ណឌទ ទី្យ១ ចំណុច រ ： បុរាលតដលអាចទមទរឲ្យហធវើការអ្នុវត្ត

ហោយបងខំបាន ហោយលិខិ្ត្អ្នុវត្តហ ុះ និង
ភារីមាខ ងហទ្យៀត្។

រថាខ្ណឌទ ទី្យ១ ចំណុច ខ្ ： ហ តុ្ការណ៍ រនុងររណីតដលបានអតល់របូមនត
អ្នុវត្ត ាមបញ្ញត្តិថ្នមាក្ា ៣៥៦ (របូមនត
អ្នុវត្តពិហសស)ថ្នក្រមហនុះ។

រថាខ្ណឌទ ទី្យ១ ចំណុច រ ： ទំ្យ ំតដលអាចអ្នុវត្តហោយបងខំបាន ហបើបាន
អតល់របូមនតអ្នុវត្តតត្មួយតអនរ ថ្នសិទិ្យធទមទរ
តដលក្តូ្វបានរំណត់្ហៅរនុងលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ។

រថាខ្ណឌទ ទី្យ២ ： ក្រឡាបញ្ជ ី ឬស្ថរការកី្តូ្វចុុះ ត្ាហលខាហលើរបូ
មនតអ្នុវត្តហោយសរហសរថ្ងង តខ្ ឆ្ន ំថ្នការអតល់

នីត្ិវិធីននការផ្តលរ់បូមនតអនវុត្ត



របូមនតអនុវត្ត
របូមនតអ្នុវត្ត
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មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត（ហដើមហចាទ្យ） Ｘ（ហ ម្ ុះ）
រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត（ចុងចហមលើយ） Ｙ（ហ ម្ ុះ）

មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត អាចអ្នុវត្តហោយបងខំបានចំហពាុះរូន
បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ហោយហយងាមលិខិ្ត្អ្នុវត្តហនុះ ។

ថ្ងងទី្យ× តខ្△ឆ្ន ំ២០១៧ ក្រឡាបញ្ជ ី Ｃ ស្ថលាដំបូងរាជធានី
េនំហពញ

※ ហោយស្ថរ ក្តូ្វចុុះនិហទ្យទសហៅរនុងលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ដូហចនុះ
ក្តូ្វសរហសរអងតដរ នូវស្ថា នភាពា 「ហដើមហចាទ្យ」 「ចុង
ចហមលើយ」។



ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់１មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

បានទ្យទួ្យលការអតល់របូមនតអ្នុវត្តហ ើយ
ដូហចនុះ ហៅតត្ោរ់ពារយសំុអ្នុវត្តហលើ
អ្ចលនវត្ាុហទ្យ រ៉ឺរចួហ ើយ ។
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１．លិខិ្ត្អ្នុវត្ត
２．លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ពីការបានបញ្ជូ នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត
３．របូមនតអ្នុវត្ត
４．ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ

ឯកស្ថរដដលចបំាច់កាងុ្ការោក់ កយសុំ
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ចំណុចតដលក្តូ្វបញ្ជជ រ់ （មាក្ា349រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
រ ： ហ ម្ ុះ ឬ មររណ៍និងអាសយោឋប នរបស់មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត

និងរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ហ ើយនឹងហ ម្ ុះនិងអាសយោឋប នរបស់
អ្នរតំ្ណ្តងតដលចាប់បានរំណត់្។

ខ្ ： សញ្ជញ ណថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ។
រ ： ហសចរតីសំុឲ្យអ្នុវត្តាមការបងខំហោយផ្អទ ល់ ឬការអ្នុវត្តជំនួស ឬ

វធិានបងខំហោយក្បហយល
ឃ ： សញ្ជញ ណថ្នក្ទ្យពយសមបវត្តិតដលារមមវត្ាុថ្នការអ្នុវត្តហោយបងខំ និង

វធីិអ្នុវត្តហោយបងខំតដលមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្តសំុ រនុងររណី
តដលសំុឲ្យអ្នុវត្តាមការបងខំហោយផ្អទ ល់ ។

ង ： ខ្លឹមស្ថរថ្នហសចរតីសហក្មចតដលមាច ស់បំណុលសំុ រនុងររណីតដលសំុ
ឲ្យអ្នុវត្តហោយបងខំ ាមការអ្នុវត្តជំនួស ឬវធិានបងខំហោយ
ក្បហយល។

※ សតីពីការអ្នុវត្តាមការបងខំហោយផ្អទ ល់ វធិានបងខំហោយក្បហយល និង
ការអ្នុវត្តហោយបងខំាមការអ្នុវត្តជំនួស នឹងពនយល់ជូនហក្កាយ ។

 កយសុលំកដ់ោយបង្ខចំដំ ោះអចលនវត្ថុ
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ចំាបាច់ក្ត្ូវភាជ ប់ាមួយនឹងលិខិ្ត្ដូចខាងហក្កាម។
１．លិខិ្ត្ចមលងយថាេូត្ថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត តដលមានអានុភាពអ្នុវត្ត

（មាក្ា349 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ）
 រ៉ឺាលិខិ្ត្ចមលងយថាេូត្ថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត តដលក្ត្ូវបានអតល់របូមនត

អ្នុវត្ត។

２．លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ការបានបញ្ជូ ន
 ហដើមបីវញ្ជជ រ់ពីការបានបញ្ជូ នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត（មាក្ា360）។

３．ឯរស្ថរចមលងតដលមានហសចរតីបញ្ជជ រ់ថ្នហសៀវហៅចុុះបញ្ជ ីអ្ចលន
វត្ាុាអាទ្យិ៍ （មាក្ា 417 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 3 ចំណុច រ និង ខ្）
 ហដើមបីវបញ្ជជ រ់ថា អ្ចលនវត្ាុរ៉ឺារមមសិទិ្យធរបស់រូនបំណុល។

រតនលងក្ត្ូវោរ់រ៉ឺតុ្លាការអ្នុវត្ត។ ចំហពាុះររណីរបស់ Ｘ រ៉ឺក្ត្ូវោរ់ហៅ
ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ។

 កយសុលំកដ់ោយបង្ខចំដំ ោះអចលនវត្ថុ
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1    អ្នុវត្តាមការបងខំហោយផ្អទ ល់
រ៉ឺាការតដលស្ថា ប័នអ្នុវត្ត សហក្មចនូវការអ្នុវត្តសិទិ្យធហលើបំណុលហោយការ
ហក្បើក្បាស់សិទិ្យធអំ្ណ្តច។

2   អ្នុវត្តហោយបងខំ ាមការអ្នុវត្តជំនួស
រ៉ឺាការតដលសហក្មចនូវការអ្នុវត្តសិទិ្យធហលើបំណុល ហោយស្ថមីខ្លួនមាច ស់
បំណុល ឬហោយត្តិ្យជន តដលក្ត្ូវបានអតល់សិទិ្យធអំ្ណ្តចពីស្ថា ប័នអ្នុវត្ត
ហ ើយក្បមូលហស្ថ  ុយតដលបានចំណ្តយហលើការអ្នុវត្តហ ុះពីរូនបំណុល។
អាចអ្នុវត្តជំនួសបាន ចំហពាុះកាត្ពវរិចចតដលាកាត្ពវរិចចឲ្យហធវើសរមមភាពអ្វីមួយ។

3   វធិានបងខំហោយក្បហយល
រ៉ឺាការបងខំឲ្យរូនបំណុលអ្នុវត្តកាត្ពវរិចចហោយស្ថមីខ្លួន ហោយបង្គា ប់ឲ្យរូន
បំណុលបង់ក្បារ់ ចំហពាុះការតដលមិនអ្នុវត្តកាត្ពវរិចច។ វធិានបងខំហោយក្បហយល
អាចអ្នុវត្តបាន ចំហពាុះកាត្ពវរិចចតដលាកាត្ពវរិចចឲ្យហធវើសរមមភាពអ្វីមួយ
កាត្ពវរិចចតដលហធវើសរមមភាពមិនអាចជំនួសបាន និងកាត្ពវរិចចតដលមិនឲ្យហធវើ
សរមមភាពអ្វីមួយ ។

【ដោង្】ប្បដេទននវិធីអនវុត្ត



 កយសុលំក់ដោយបង្ខចំំដ ោះអចលនវត្ថុ

ភារី ដូចការតដលមានបញ្ជជ រ់ហៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពីារាងភារី។
លិខិ្ត្អ្នុវត្តនិងសិទិ្យធហលើបំណុលតដលទមទរ ដូចការតដល

មានបញ្ជជ រ់ហៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពី
លិខិ្ត្អ្នុវត្តនិងបញ្ជ ីរាយសិទិ្យធហលើ
បំណុលតដលទមទរ។

អ្ចលនវត្ាុតដលារមមវត្ាុអ្នុវត្ត ដូចការតដលមានបញ្ជជ រ់ហៅ
រនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពីបញ្ជ ីវត្ាុ

※ 「ឯរស្ថរភាជ ប់」ាឯរស្ថរតដលហក្បើរនុងការង្គរារ់
តសតងហៅជប ុន។

ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
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មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត មានសិទ្យធិហលើបំណុល
តដលក្តូ្វបានរំណត់្រនុងឯរស្ថរភាជ ប់ សតីពីលិខិ្ត្
អ្នុវត្តថ្នបញ្ជ ីសិទិ្យធទមទរ ចំហពាុះរូនបំណុលថ្នការ
អ្នុវត្ត រ៏ប ុតនតរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តពំុក្ពមសង
ហទ្យ។ ហ តុ្ហនុះ ទមទរឲ្យលរ់ហោយបងខំចំហពាុះ
អ្ចលនវត្ាុតដលារមមសិទិ្យធរបស់រូនបំណុល តដល
មានរំណត់្រនុងឯរស្ថរភាជ ប់ សតីពីបញ្ជ ីវត្ាុ ។

ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
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 កយសុលំក់ដោយបង្ខចំំដ ោះអចលនវត្ថុ



មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ○○○（អាសយោឋប ន）
Ｘ（ហ ម្ ុះ）

រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត □□□（អាសយោឋប ន）
Ｙ （ហ ម្ ុះ）

ារាងភារី
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 កយសុលំក់ដោយបង្ខចំំដ ោះអចលនវត្ថុ



ទឹ្យរក្បារ់ខាងហក្កាម តដលក្ត្ូវបានរំណត់្ហៅរនុងអ្នុស្ថរ
ស្ថលក្រមតដលមានអានុភាពអ្នុវត្ត ថ្នហរឿងរតីរវាងមាច ស់
បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត និងរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ថ្ន
ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ ឆ្ន ំ ២០១៧ （ហលខ្សំណំុ
ហរឿង ហលខ្ស្ថលក្រម） ។

រំណត់្
១មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

※ រំណត់្អ្ត្តសញ្ជញ ណថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ហោយតអែរហលើ
ហលខ្សំណំុរហរឿង ហលខ្ស្ថលក្រមាអាទ្យិ៍។

លិខិ្ត្អ្នុវត្ត និងបញ្ជ រីាយសិទិ្យធហលើបំណុលតដលទមទរ

58

 កយសុលំក់ដោយបង្ខចំំដ ោះអចលនវត្ថុ



ហ ម្ ុះហខ្ត្ត/ក្ររង
ហ ម្ ុះស្រសររ/ខ្ណឌទ
ហ ម្ ុះឃំុ/សង្គក ត់្
ហ ម្ ុះេូមិ
ហលខ្រាលដី/ហលខ្ប័ណណរមមសិទិ្យធ
ហ ម្ ុះរមមសិទិ្យធររនិងអាសយោឋប ន

បញ្ជ វីត្ាុ
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 កយសុលំក់ដោយបង្ខចំំដ ោះអចលនវត្ថុ
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សរបុហសចរតីហៅ ឯរស្ថរចំាបាច់តដលក្តូ្វោរ់ហដើមបវសំុីអ្នុវត្ត
ចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ ហោយយរស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាស្ថា ពរហធវើា
លិខិ្ត្អ្នុវត្ត មានដូចខាងហក្កាម៖

 ពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
 លិខិ្ត្អ្នុវត្ត
 លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់ការបានបញ្ជូ ន
 របូមនតអ្នុវត្ត（ចុុះនិហទ្យទសរនុងលិខិ្ត្អ្នុវត្ត）

 ពារយសំុអតល់របូមនតអ្នុវត្ត
 លិខិ្ត្បញ្ជជ រ់អំ្ពីស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាចូលាស្ថា ពរ

 ឯរស្ថរចមលងតដលមានហសចរតីបញ្ជជ រ់ ថ្នហសៀវហៅចុុះបញ្ជ អី្ចលនវត្ាុ
 ដីកាសហក្មចរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន （រនុងររណីបតូរពីការរបឹអូ្សា

បហណ្តត ុះអាសននហៅាការរបឹអូ្សពិត្ក្បារដ （ពនយល់ហក្កាយ））

សរបុដសចកតីអំពីការោក់ កយសុំ
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របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់ １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

ោរ់ពារយសំុ

ហត្ើតុ្លាការតដលបានទ្យទួ្យលពារយសំុឲ្យអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
ក្តូ្វអ្នុវត្តនីតិ្វធីិអ្វីតដរ។

ស្ថលាដំបូង
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ស្ថលាដំបូងតដលបានទ្យទួ្យលពារយសំុអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
នឹងហធវើការបញ្ជជ រ់ហមើលលិខិ្ត្តដលបានោរ់មរ។ ក្បសិនហបើ
ពារយសំុហ ុះក្តឹ្មក្ត្ូវាមចាប់ ហ ើយឯរស្ថរចំាបាច់មានក្រប់
ក្គ្នន់ ក្ត្ូវតត្ចាប់ហអតើមនីតិ្វធីិថ្នការលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលន
វត្ាុ។

 រនុងររណីហបើមានឯរស្ថរក្រប់ក្គ្នន់ាមទ្យក្មង់តបបបទ្យហ ើយ
ហបើពំុចាប់ហអតើមនីតិ្វធីិហទ្យ ហ ុះពំុក្តូ្វបានអ្នុហក្គ្នុះហ ើយ។

ារ់តសតង រ៉ឺតុ្លាការក្ត្ូវហចញដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់
ហោយបងខំ（មាក្ា419 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។ ម ាងហទ្យៀត្ ក្បកាសអំ្ពី
ការរបឹអូ្សអ្ចលនវត្ាុ ហដើមបវីមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត រនុងដីកា
សហក្មចចាបហអតើមហ ុះ។ （រថាខ្ណឌទ ដតដល）。

ការចប់ដផ្តើមលក់ដោយបង្ខំចំដ ោះអចលនវត្ថុ



ដីកាសដប្មចចប់ដផ្តើមការលក់ដោយបង្ខំចំដ ោះអចលនវត្ថុ

ភារី ដូចការតដលមានបញ្ជជ រ់ហៅរនុងឯរស្ថរ
ភាជ ប់សតីពីារាងភារី។

លិខិ្ត្អ្នុវត្តនិងសិទិ្យធហលើបំណុលតដលទមទរ ដូចការតដល
មានបញ្ជជ រ់ហៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពី
លិខិ្ត្អ្នុវត្តនិងបញ្ជ ីរាយសិទិ្យធហលើ
បំណុលតដលទមទរ។

អ្ចលនវត្ាុតដលារមមវត្ាុអ្នុវត្ត ដូចការតដលមានបញ្ជជ រ់ហៅ
រនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពីបញ្ជ ីវត្ាុ

※「ឯរស្ថរភាជ ប់」ាឯរស្ថរតដលហក្បើរនុងការង្គរារ់តសតងហៅជប ុន។

ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
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តអែរាមពារយសំុរបស់មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត តុ្លាការចាប់
ហអតើមការលរ់ហោយបងខំ នូវអ្ចលនវត្ាុរបស់រូនបំណុលថ្នការ
អ្នុវត្ត តដលមានរំណត់្ហៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពីបញ្ជ ីវត្ាុ ក្ពម
ទំងរបឹអូ្សអ្ចលនវត្ាុហ ុះ ហដើមបីវមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
និង ហដើមបីវបំហពញការសងសិទិ្យធហលើបំណុលតដលទមទរ តដល
មានរំណត់្ហៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់ សតីពីលិខិ្ត្អ្នុវត្ត និងបញ្ជ ីរាយ
សិទិ្យធហលើបំណុលតដលទមទរ ។ ការអ្នុវត្តហនុះហធវើហ ើងហោយ
តអែរហលើឯរស្ថរចមលងយថាេូត្ថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត តដលមាន
អានុភាពអ្នុវត្តហលើបញ្ជ ីរាយសិទិ្យធហលើបំណុលដតដលខាងហលើ។
ថ្ងងទី្យ× តខ្△ឆ្ន ំ២០១៧ ហៅក្រម Ｄស្ថលាដំបូងរាជធានី
េនំហពញ

ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
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ដីកាសដប្មចចប់ដផ្តើមការលក់ដោយបង្ខំចំដ ោះអចលនវត្ថុ
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ការអ្នុវត្តហោយបងខំ រ៉ឺារបបបហងកើត្ហ ើងហដើមបវីសហក្មចនូវសិទិ្យធ
ទមទរឲ្យអតល់ាវកាលិររបស់មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
ចំហពាុះរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ។
ស្ថា ប័នអ្នុវត្តនឹងហធវើការវនិិចេ័យអំ្ពីអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធ
ទមទរឲ្យអតល់ាវកាលិរ ាមលរខណៈទ្យក្មង់តបបបទ្យ ហោយ
តអែរហលើលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ។

ហ តុ្ដូហចនុះ ហៅរនុងលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ក្ត្ូវបង្គា ញឲ្យបានចាស់លាស់
ថារ៉ឺាសិទិ្យធទមទរឲ្យអតល់ាវកាលិរ និង ទំ្យ ំថ្នសិទិ្យធទមទរ
ឲ្យអតល់ាវកាលិរហ ុះ ។

សញ្ជា ណននលខិិត្អនុវត្ត



លខិិត្អនុវត្តដដលអាចអនុវត្តបានដោយពុំមានបនបញ្ជា

បង្គា ប់ឲ្យចុងចហមលើយបង់ក្បារ់មួយមុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ
ចំហពាុះហដើមហចាទ្យ ។

ស្ថលក្រម
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ហោយការសរហសរថា 「បង់」 រ៉ឺបានបង្គា ញឲ្យហឃើញចាស់
ថា ហនុះរ៉ឺាសិទិ្យធទមទរឲ្យអតល់ាវកាលិរ។

ចំនួនទឹ្យរក្បារ់ 「មួយមុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ」រ៏ក្ត្ូវបានរំណត់្
បញ្ជជ រ់ចាស់លាស់អងតដរ ។

ហ តុ្ដូហចនុះ ការអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុហនុះ អាចចាប់ហអតើម
បានហោយពំុមានបញ្ជា ហ ើយ ។



លខិិត្អនុវត្តដដលមានបនបញ្ជា (១)

បង្គា ប់ឲ្យចុងចហមលើយមានកាត្ពវរិចចបង់ក្បារ់មួយមុ៉ឺនដុលាល រ
អាហមររិ ចំហពាុះហដើមហចាទ្យ។

ស្ថលក្រម
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ក្តូ្វបញ្ជជ រ់ចាស់លាស់ថាលិខិ្ត្អ្នុវត្តរ៉ឺា ការបង្គា ប់ឲ្យអតល់
ាវកាលិរ ។
ការសរហសរថា「មានកាត្ពវរិចចបង់ក្បារ់មួយមុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ」
ហនុះ ហត្ើរ៉ឺាការបង្គា ប់ឲ្យអតល់ាវកាលិរ ឬក្គ្នន់តត្ាការបញ្ជជ រ់
អំ្ពីអ្ត្ាិភាពថ្នកាត្ពវរិចច មិនចាស់លាស់ហស្ថុះ។
ហ តុ្ដូហចនុះ លិខិ្ត្អ្នុវត្តតបបហនុះមិនអាចហធវើការអ្នុវត្តហោយបងខំ
បានហទ្យ ។
តុ្លាការអ្នុវត្តក្តូ្វហលើរហចាលពារយសំុហ ុះ។ ចំហពាុះដីកាសហក្មច
ហលើរហចាលពារយសំុឲ្យអ្នុវត្តហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ មាច ស់
បំណុលថ្នការអ្នុវត្តអាចបតឹងជំទស់បាន （មាក្ា419រថាខ្ណឌទ ទី្យ3 ）។



លខិិត្អនុវត្តដដលមានបនបញ្ជា (២)

បង្គា ប់ឲ្យចុងចហមលើយតចរពារ់រណ្តត លថ្នក្ទ្យពយសមបវត្តិចំហពាុះ
ហដើមហចាទ្យ។

ស្ថលក្រម
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ហៅរនុងលិខិ្ត្អ្នុវត្ត ក្តូ្វរំណត់្ឲ្យបានចាស់លាស់នូវ ទំ្យ ំនិងចំនួន
ទឹ្យរក្បារ់ាអាទ្យិ៍ថ្នកាត្ពវរិចចតដលក្តូ្វអតល់ាវកាលិរ

ការសរហសរថា 「ពារ់រណ្តត លថ្នក្ទ្យពយសមបវត្តិ 」 ហនុះ ារ់តសតងមិនដឹង
ថា ហត្ើក្តូ្វអតល់ាវកាលិរក្ទ្យពយសមបវត្តិណ្តហទ្យ ហទុះបីាស្ថា ប័នអ្នុវត្ត
ចង់អ្នុវត្តរ៏ហោយ រ៏មិនអាចអ្នុវត្តបានតដរ។ ហ តុ្ដូហចនុះ លិខិ្ត្អ្នុវត្ត
តបបហនុះមិនអាចអ្នុវត្តហោយបងខំបានហទ្យ។

តុ្លាការអ្នុវត្តក្តូ្វហលើរហចាលពារយសំុហ ុះ។ ចំហពាុះដីកាសហក្មចហលើរ
ហចាលពារយសំុឲ្យអ្នុវត្តហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ មាច ស់បំណុលថ្ន
ការអ្នុវត្ត អាចបតឹងជំទស់បាន （មាក្ា419 រថាខ្ណឌទ ទី្យ3 ）។
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លិខិ្ត្អ្នុវត្ត រ៉ឺាលិខិ្ត្តដលបហងកើត្ហ ើងហោយតុ្លាការ
និងស្ថរការ ី ។

ក្បសិនហបើ បហងកើត្នូវលិខិ្ត្អ្នុវត្តតដលពំុអាចអ្នុវត្តហោយ
បងខំបានហទ្យ ហ ុះពំុអាចសហក្មចនូវសិទិ្យធរបស់ភារីតដល
បានទ្យទួ្យលស្ថលក្រមពីការឈ្នុះរតីហ ើយ។

ហដើមបវរំុីឲ្យមានររណីតបបហនុះហរើត្ហ ើង ក្ត្វូយរចិត្ត
ទុ្យរោរ់ហៅហពលបហងតើត្លិខិ្ត្អ្នុវត្ត ។

សញ្ជា ណននលខិិត្អនុវត្ត
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របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



ករណីសកិា (ដូចគ្នា )
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់ １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

របឹអូ្ស

ហពលណ្តនីតិ្វធីីលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុក្ត្ូវបានចាប់
ហអតើម អ្ចលនវត្ាុនឹងក្ត្ូវបានរបឹអូ្ស។

ស្ថលាដំបូង ដី Ｌ
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ហ តុ្អ្វីក្ត្ូវរបឹអូ្ស ?
ហបើមិនរបឹអូ្សហទ្យ Ｙ អាចលរ់ដី Ｌ ឲ្យ
ហៅត្តិ្យជនបាន ហដើមបវីរចួអុត្ពីការអ្នុវត្ត
ហោយបងខំ ។

ការរបឹអូស



ករណីសកិា (បដនថមស្ថថ នភាព)
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Ｙ

ដី Ｌ

Ｚ
លរ់

លរ់ដី Ｌ ហចាលសិន ហក្ពាុះ Ｘ ដូចាបានោរ់ពារយសំុអ្នុវត្ត
ហោយបងខំហ ើយ ។
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Ｘ មិនអាចយរសិទិ្យធហលើបំណុលរបស់ខ្លួនមរវញិបាន
ហ ើយ ហោយស្ថរការហធវើអ្នុបបវទនហលើដី Ｌ របស់Y ។
ហដើមបវបីង្គក រស្ថា នភាពតបបហនុះ ក្ត្ូវហធវើការរបឹអូ្ស ។

មា ងហទ្យៀត្ ក្បកាសាស្ថធារណៈអំ្ពីការរបឹអូ្សហ ុះ
ាមរយៈការចុុះបញ្ជ ី ។ ការហធវើហនុះរ៉ឺហដើមបវីឲ្យត្តិ្យ
ជនតដលចង់ទិ្យញដីＬ អាចដឹងថាដីＬ ក្ត្ូវបានរបឹអូ្ស
ាម រយៈការបញ្ជជ រ់ហមើលការចុុះបញ្ជ ី។

ការរបឹអូស
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ហៅហពលតដលដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ ក្តូ្វ
បានអ្នុវត្ត

1． ហធវើការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស （មាក្ា420）
2. បញ្ជូ នដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់ហោយបងខំ（មាក្ា421រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

អានុភាពថ្នការរបឹអូ្សនឹងក្ត្ូវបានហរើត្ហ ើង ហៅហពល「 1 」 ឬ 「 2 」ក្ត្ូវបាន
អ្នុវត្តមុន （មាក្ា421រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）។
ហៅរនុងការង្គរារ់តសតងរបស់ជប ុន ហក្កាយហពលការចុុះបញ្ជ ី （１） អំ្ពីការរបឹ
អូ្សបានហធវើរចួរាល់ហ ើយ ហទ្យើបហធវើការបញ្ជូ ន（２）។

 ហោយហ តុ្ថា ក្បសិនហបើហធវើការបញ្ជូ នមុន រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
អាចហអទហ ម្ ុះចុុះបញ្ជ ីឲ្យហៅត្តិ្យជនបាន ហៅមុនហពលអានុភាពថ្ន
ការរបឹអូ្សបានហរើត្ហ ើយ ហដើមបីវរចួអុត្ពីការអ្នុវត្តហោយបងខំ។

ការរបឹអូស



77

（ឧទ រណ៍ １）

ចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស ： ថ្ងងទី្យ 20 តខ្មររា ឆ្ន ំ 2017
បញ្ជូ នលិខិ្ត្ ： ថ្ងងទី្យ 10 តខ្មររា ឆ្ន ំ 2017

→ អានុភាពថ្នការរបឹអូ្សហរើត្ហ ើងហៅថ្ងងទី្យ 10 តខ្មររា ឆ្ន ំ
2017（មាក្ា421រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 វារយខ្ណឌទ ទី្យ1）។

（ ឧទ រណ៍ ２）

ចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស ： ថ្ងងទី្យ 10 តខ្មររា ឆ្ន ំ 2017
បញ្ជូ នលិខិ្ត្ ： ថ្ងងទី្យ 20 តខ្មររា ឆ្ន ំ 2017

→ អានុភាពថ្នការរបឹអូ្សហរើត្ហ ើងហៅថ្ងងទី្យ 10 តខ្មររា ឆ្ន ំ
2017（មាក្ា421រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 វារយខ្ណឌទ ទី្យ1 ）

※ការង្គរារ់តសតងហៅជប ុនរ៉ឺយរលំោប់ថ្ន（ ឧទ រណ៍ ２）

ការរបឹអូស
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ហបើដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់ហោយបងខំក្តូ្វបានហចញ ក្រឡាបញ្ជ ីក្តូ្វអទុរ
ផ្អត រ់ឲ្យស្ថា ប័នតដលមានសមត្ារិចច ចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សតដលពារ់ព័នធនឹង
ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមហ ុះាប ទ ន់ （មាក្ា420រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）。

 ពំុត្ក្មូវឲ្យមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្តោរ់ពារយសំុហោយត រហទ្យ។
ត្ហៅហនុះសូមហៅកាត់្ ចំហពាុះក្បការថ្នក្បកាសអ្នតរក្រសួងសតីពីការចុុះបញ្ជ ី
អ្ចលនវត្ាុទរ់ទ្យងនិងក្រមនីតិ្វធីិរដឋបបបវហវណី ថា 「 ក្បការ」 ។
ទី្យអទុរផ្អត រ់ ： រដឋបបាលសុរហិយដីរាជធានី／ហខ្ត្ត（ក្បការ 4 និងក្បការ 2

រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
លិខិ្ត្ក្ត្ូវោរ់ ：

 លិខិ្ត្អទុរផ្អត រ់ឲ្យចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សអ្ចលនវត្ាុ（ក្បការ 5និង7 ）
 ឯរស្ថរចមលងយថាេូត្ថ្នដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់ហោយបងខំ

（ក្បការ 6 និង 7 ）

ការចុោះបញ្ាអីំពីការរបឹអូស
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ការចុោះបញ្ាអីំពីការរបឹអូស
ហបើបានហធវើការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស ហោយតអែរហលើការអទុរផ្អត រ់ាមបញ្ញតិ្ត
ថ្នរថាខ្ណឌទ ទី្យ១ខាងហលើហនុះ ស្ថា ប័នតដលមានសមត្ារិចចក្ត្ូវហអ្ើឯរស្ថរ
ចមលងតដលមានហសចរតីបញ្ជជ រ់ថ្នហសៀវហៅចុុះបញ្ជ ីហ ុះ ហៅក្រឡាបញ្ជ ី
（មាក្ា４２０រថាខ្ណឌទ ទី្យ２ ក្បការ３８）។

ហបើក្រឡាបញ្ជ ីពិនិត្យហឃើញថា ឯរស្ថរងត្ចមលងតដលមានហសចរតីបញ្ជជ រ់
ថ្នហសៀវហៅហគ្នលបញ្ជ ីដីធលី ឬហសៀវហៅចុុះបញ្ជ ីសិទិ្យធជួលអ្ចិថ្្នតយ៏ ឬ
ហសៀវហៅចុុះបញ្ជ ីអលុបហភារ តដលក្ត្ូវបានហអ្ើមរក្រឡាបញ្ជ ី ចុុះមិនបាន
ក្តឹ្មក្ត្ូវហៅាមលិខិ្ត្អទុរផ្អត រ់របស់ក្រឡាបញ្ជ ីដូចា មានចំណុចខ្វុះ
ឬចំណុចតដលមិនក្តឹ្មក្ត្ូវ ឬការសរហសរខុ្សខ្ទង់(Ｃｏｌｕｍｎ) ាអាទ្យិ៍
ក្រឡាបញ្ជ ីអាចឲ្យរដឋបបាលសុរហិយដីរាជធានី ហខ្ត្ត ហធវើការតរត្ក្មូវឲ្យបាន
ក្តឹ្មក្ត្ូវហ ើងវញិបាន។

ហក្កាយពីរដឋបបាលសុរហិយដីបានហធវើការតរត្ក្មូវរចួហ ើយ បញ្ញត្តិថ្ន
ក្បការ ៣៨ រ៏ក្ត្ូវយរមរអ្នុវត្តដូចគ្នន អងតដរ （ក្បការ ３９）។
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Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់１មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

ហពលហៅបញ្ជជ រ់ហមើលហសៀវហៅហគ្នលបញ្ជ ីដីធលី ដឹង
ថាការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សបានចប់រចួរាល់
ហ ើយ។ អី្ចឹង អាចបង្គក រការចាត់្តចងហោយ Ｙ

បានហ ើយ។ស ៀវភវសៅសោលបញ្ជ ីដីធ្ល ី
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ការចាត់្តចងហោយរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តក្ត្ូវបានរក្មិត្
ហោយការហរើត្ហ ើងថ្នអានុភាពថ្នការរបឹអូ្ស ។

ារ់តសតង ហបើហទុះារូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តបានលរ់អ្ចលន
វត្ាុចំហពាុះត្តិ្យជនរ៏ហោយ ទរ់ទ្យងនិងនីតិ្វធីិថ្នការអ្នុវត្ត
ហោយបងខំ អ្នុបបវទនរមមហ ុះ ក្ត្ូវកាល យាហមាឃៈ។

■ហទុះបីាបានចុុះបញ្ជ ីហអទររមមសិទិ្យធ ហក្កាយហពលចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្ស
រ៏ហោយ សិទិ្យធហ ុះក្ត្ូវរលត់្ （មាក្ា４３１រថាខ្ណឌទ ទី្យ２）
ហោយស្ថរលទ្យធអលថ្នការលរ់（ពនយល់ហក្កាយ）។ ការចុុះបញ្ជ ី
ហអទររមមសិទិ្យធ ហ ុះ ក្ត្ូវបានលុបហចាល（មាក្ា４４８រថាខ្ណឌទ ទី្យ１
ចំណុច ខ្）។

អានុភាពននការរបឹអូស
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រ៏ប ុតនត អ្នុបបវទនរមមហ ុះ មានសុពលភាព
រវាងរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តនិងត្តិ្យជន។
ឧទ រណ៍ ក្បសិនហបើអានុភាពថ្នការរបឹអូ្ស
ក្ត្ូវបានរលត់្ ហោយស្ថរការដរពារយសំុអ្នុវត្ត
ហ ុះត្តិ្យជនអាចហធវើលទ្យធរមមនូវរមមសិទិ្យធបាន។
សូមហមើលឧទ រណ៍ារ់តសតង ។

អានុភាពននការរបឹអូស



Ｘ：មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｙ： រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｚ： ត្តិ្យជន
Ｗ：ត្តិ្យជន

83

② Ｙ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្
 ីុប ូតត្រហដើមបវីＷ

① ចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្ស

អានុភាពថ្នការរបឹអូ្ស

③Ｙ ចុុះបញ្ជ ីហអទររមមសិទិ្យធឲ្យហៅ Ｚ
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④លរ់ហោយបងខំ

អានុភាពថ្នការរបឹអូ្ស

ការចាត់្តចងថ្ន②និង ③ ក្ត្ូវកាល យាហមាឃៈ ទរ់ទ្យងនិងនីតិ្វធីិអ្នុវត្ត ។
ការចុុះបញ្ជ ីថ្ន ②និង ③ក្ត្ូវបានលុបហចាលហោយស្ថរលទ្យធអលថ្នការលរ់
（មាក្ា４４８រថាខ្ណឌទ ទី្យ１ ចំណុច ខ្）

Ｘ：មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｙ： រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｚ： ត្តិ្យជន
Ｗ：ត្តិ្យជន

① ចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្ស

③Ｙ ចុុះបញ្ជ ីហអទររមមសិទិ្យធឲ្យហៅ Ｚ

② Ｙ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្
 ីុប ូតត្រហដើមបវីＷ



85

④ ដរពារយសំុ

អានុភាពថ្នការរបឹអូ្ស

ហោយស្ថរការអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុក្តូ្វបានដរ ការចាត់្តចងថ្ន
②និង③ ហៅបនតមានអ្តិ្ាភាពតដលាការចាត់្តចងមានសុពលភាព

Ｘ：មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｙ： រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｚ： ត្តិ្យជន
Ｗ：ត្តិ្យជន

① ចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្ស

③Ｙ ចុុះបញ្ជ ីហអទររមមសិទិ្យធឲ្យហៅ Ｚ② Ｙ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្
 ីុប ូតត្រហដើមបវីＷ
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របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



ករណីសកិា (បដនថមស្ថថ នភាព)
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X Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្នក្បារ់１មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ

ដី Ｌ របស់ Ｙ ហារ់ដូចាក្ត្ូវបានរបឹអូ្ស ហោយស្ថរការ
អ្នុវត្តហោយបងខំ ។ ខ្្ុំរ៏ចង់ឲ្យសងសិទិ្យធហលើបំណុលរបស់
ខ្្ុំមរវញិ ពីថ្ងលលរ់អ្ចលនវត្តុហ ុះតដរ ។ ហត្ើក្ត្ូវហធវើនីតិ្វធីិ
អ្វីហៅ ?

Ｗ ស្ថលក្រមស្ថា ពរថ្ន５０００ ដុលាល រអាហមររិ
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ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ រ៉ឺានីតិ្វធីីចូលរមូរនុងនីតិ្វធីិលរ់
ហោយបងខំតដលរំពុងក្ត្ូវបានចាប់ហអតើម ហដើមបវីទ្យទួ្យលការតចរ
ចំតណរ ថ្នមាច ស់បំណុលហក្ៅពីមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ។
មាច ស់បំណុលតដលបានទមទរឲ្យតចរចំតណរ អាចទ្យទួ្យលការ
តចរចំតណរបាន រ ូត្ដល់ហពលរំណត់្ចុងហក្កាយ សក្មាប់
ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ។（មាក្ា４５３ ចំណុច ខ្ ）

ការទាមទារឲ្យដចកចំដណក
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មាច ស់បំណុលតដលអាចទមទរឲ្យតចរចំតណរក្ត្ូវបានរក្មិត្
ដូចខាងហក្កាម៖

1. មាច ស់បំណុលតដលមានឯរស្ថរចមលងយថាេូត្ថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្តតដល
អាចអ្នុវត្តហោយបងខំបាន（ហលើរតលងតត្មាច ស់បំណុលតដលមានសិទិ្យធ
ក្បាតិ្ហភារក្បត្យរស）។（មាក្ា426រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 ចំណុច រ）

2. មាច ស់បំណុលតដលបានចុុះបញ្ជ ី អំ្ពីការរបឹអូ្សបហណ្តត ុះអាសនន ហៅ
ហក្កាយហពលចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស ហោយតអែរហលើដីកាសហក្មចចាប់
ហអតើមការលរ់ហោយបងខំ ។ （ចំណុច ខ្ រថាខ្ណឌទ ដតដល ）

3． មាច ស់បំណុលតដលបានបញ្ជជ រ់ហោយឯរស្ថរថា មានឯរសិទិ្យធទូ្យហៅ
（ក្រមរដឋបបបវហវណី មាក្ា783～មាក្ា787） ។ （ចំណុច រ រថាខ្ណឌទ

ដតដល ）

ការទាមទារឲ្យដចកចំដណក
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រនុងររណីតដលអានុភាពថ្នការរបឹអូ្ស បានហរើត្ហ ើង តុ្លាការអ្នុវត្តក្តូ្វរំណត់្
ហពលចុងហក្កាយសក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ ។（មាក្ា422រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）

■ការទមទរឲ្យតចរចំតណរតដលហធវើហ ើយ  ួសហពលចុងហក្កាយ
សក្មាប់ការទមទរ រ៉ឺមិនក្តឹ្មក្ត្ូវាមចាប់ហទ្យ។

ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ ក្តូ្វហធវើហ ើងាលាយល័រខណ៍អ្រសរ ហោយសរហសរ
នូវមូលហ តុ្ និងចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នសិទិ្យធហលើបំណុល ហោយរមួបញ្ចូ លទំង
ការក្បារ់ និងសិទិ្យធហលើបំណុលប ទ ប់បនសំឯហទ្យៀត្។（មាក្ា426 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

 ក្តូ្វភាជ ប់មរាមួយអងតដរ នូវឯរស្ថរតដលបញ្ជជ រ់ចាស់អំ្ពីលរខណ
សមបវត្តិថ្នការទមទរឲ្យតចរចំតណរ ។

ហបើមានការទមទរឲ្យតចរចំតណរ តុ្លាការអ្នុវត្តក្តូ្វជូនដំណឹងអំ្ពីការណ៍
ហ ុះហៅឲ្យមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត និងរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត។
（មាក្ា426 រថាខ្ណឌទ ទី្យ3）

ការទាមទារឲ្យដចកចំដណក
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មាច ស់បំណុលថ្នការទមទរ ○○○（អាសយោឋប ន ）

ឲ្យតចរចំតណរ Ｖ（ហ ម្ ុះ）

មាច ស់បំណុលថ្នការទមទរឲ្យតចរចំតណរ សំុទមទរ
តចរចំតណរ អំ្ពីហរឿងរតីលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ
（ហលខ្សំណំុហរឿង）ឆ្ន ំ២០១៧ តុ្លាការរាជធានីេនំហពញ។

ការទាមទារឲ្យដចកចំដណក



លខិិត្ទាមទារឲ្យដចកចំដណក
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【មូលហ តុ្ និងចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នសិទិ្យធហលើបំណុលតដលទមទរឲ្យតចរ
ចំតណរ 】

ក្បារ់រមចីហោយតអែរហលើរិចចសនាខ្ចីបរហិភារ ចុុះថ្ងងទី្យ1 តខ្មររាឆ្ន ំ2015 ។
ក្បារ់ហដើម 1 មុ៉ឺនដុលាល អាហមររិ
ការក្បារ់ថ្នការយ៉ឺត្យ វ  ការក្បារ់យ៉ឺត្យ វ 5%រនុងមួយឆ្ន ំ ហោយ
រិត្ចាប់ពីថ្ងងទី្យ1 តខ្ មររា ឆ្ន ំ 2016 រ ូត្ដល់ថ្ងងសង់ក្រប់ចំនួន។

【លរខណៈសមបវតិ្តថ្នការទមទរឲ្យតចរចំតណរ 】

មាច ស់បំណុលថ្នការទមទរឲ្យតចរចំតណរ មានអ្នុស្ថរស្ថលក្រម តដល
មានអានុភាពអ្នុវត្ត ោរ់ជូនាឯរស្ថរឧបសមព័នធ ។
【ឯរស្ថរឧបសមព័នធ】
អ្នុស្ថរស្ថលក្រម តដលមានអានុភាពអ្នុវត្ត ១ ចាប់ ។
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ហលើសពីហនុះ តុ្លាការអ្នុវត្ត ក្តូ្វអ្នុវត្តនីតិ្វធីីដូចខាហក្កាម
１． ក្បកាសាស្ថធារណៈ អំ្ពីការណ៍តដលដីកាសហក្មចចាប់

ហអតើមក្ត្ូវបានហចញ និងអំ្ពីហពលរំណត់្ចុងហក្កាយសក្មាប់
ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ។ （មាក្ា422រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

ហនុះរ៉ឺាការជូនដំណឹងចំហពាុះមាច ស់បំណុល ហដើមបវីអតល់ឱកាស
ឲ្យមរចូលរមូរនុងនីតិ្វធីិ។ មាច ស់បំណុលតដលគ្នម នលិខិ្ត្អ្នុវត្ត
រ៏ហោយ រ៏អាចទមទរឲ្យតចរចំតណរបានតដរ ហោយហធវើការ
ចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន ហៅមុនហពលរំណត់្ចុង
ហក្កាយ សក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ។（មាក្ា 426 រថា
ខ្ណឌទ ទី្យ1 ចំណុច ខ្）

ការប្បកាសជាស្ថធារណៈ និង្ការោសដ់ត្ឿន
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２． តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្វូ ោស់ហត្ឿនឲ្យជនតដលបានរំណត់្ខាងហក្កាមហនុះ រាយ
ការណ៍ហៅតុ្លាការអ្នុវត្ត អំ្ពីអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធហលើបំណុល និងមូល
ហ តុ្និងចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នសិទិ្យធហលើបំណុលហ ុះ ហៅមុនហពលរំណត់្ចុងហក្កាយ
សក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ ។（មាក្ា422 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
រ មាច ស់បំណុលតដលបានចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន ហៅមុនការ

ចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស ។
ខ្ មាច ស់បំណុលតដលមានសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារ តដលក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ី ហៅមុនការចុុះ

បញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស។
រ ស្ថា ប័នតដលមានសមត្ារិចចហលើពនធោរ ឬអាររស្ថធារណៈហអសងហទ្យៀត្។
※ តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្វូោស់ហត្ឿនចំហពាុះជន តដលបានរំណត់្ហៅរនុងចំណុច

ខ្ រាយការណ៍អំ្ពីអ្ត្ាិភាព ឬនត្ាិភាពថ្នឆ្នទៈអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារ។
（មាក្ា422 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 3 ）

ជនតដលបានរំណត់្ខាងហលើ ក្ត្ូវរាយការណ៍អំ្ពីចំណុចតដលក្ត្វូបានោស់ហត្ឿន
ហៅតុ្លាការអ្នុវត្ត ហៅមុនហពលរំណត់្ចុងហក្កាយសក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរ
ចំតណរ（មាក្ា 423 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។

ការប្បកាសជាស្ថធារណៈ និង្ការោសដ់ត្ឿន
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រ.  មាច ស់បំណុលតដលបានចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន
មាច ស់បំណុលហនុះ មានឋានៈ ទ្យទូ្យលការតចរចំតណរហោយធមមា តដល

ពំុមានអ្វីរួរឲ្យហងឿងឆ្ងល់ហ ើយ （មាក្ា453 ចំណុច រ）។ តុ្លាការអ្នុវត្តក្តូ្វ
កាត ប់នូវចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នសិទិ្យធហលើបំណុលាអាទ្យិ៍របស់ជនហ ុះ។ ហ តុ្ហនុះ
ហ ើយ ក្តូ្វហធវើការោស់ហត្ឿន ។

ខ្.  មាច ស់បំណុលតដលមានសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារ តដលក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីហៅ
មុនការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស។

សិទិ្យធក្បារិហភារហនុះ ហទុះបីាបានលរ់អ្ចលនវត្ាុហ ើយរ៏ហោយ រ៏មិន
រលត់្តដរ（មាក្ា ៤៣១រថាខ្ណឌទ ទី្យ១）។ ហដើមបីវហធវើការវាយត្មលចំហពាុះរមមវត្ាុថ្ន
ការអ្នុវត្ត តុ្លាការអ្នុវត្តក្តូ្វកាត ប់នូវចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារតដល
ក្តូ្វបានធា ។ហ តុ្ហនុះហ ើយក្ត្ូវហធវើការោស់ហត្ឿន ។

ការប្បកាសជាស្ថធារណៈ និង្ការោសដ់ត្ឿន
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នីតិ្វធីិថ្នការអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ （មាក្ា
496～មាក្ា499 មាក្ា509～មាក្ា520） ដូចគ្នន និងការអ្នុវត្ត
ចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុតដរ រ៉ឺហធវើហ ើងហោយវធីិលរ់ហោយបងខំ។
ខ្លឹមស្ថរថ្ននីតិ្វធីិរ៏ហសទើរតត្ដូចគ្នន ទំងអ្ស់តដរ។
សិទិ្យធក្បាតិ្ហភារក្បត្យរសតដលបានរំណត់្ហៅរនុងរដឋបបបវហវណី មាន
៥ ក្បហេទ្យ រ៉ឺ សិទិ្យធឃាត់្ទុ្យរ ឯរសិទិ្យធ សិទិ្យធហលើការបញ្ជច ំ
 ីុប ូតត្រ និងសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារហោយអ្នុបបវទន （ ក្រមរដឋបបបវហវណី
មាក្ា767 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ）។ ភារីមិនអាចបហងកើត្សិទិ្យធក្បាតិ្ហភារ
តដលខុ្សពីហនុះហោយការក្ពមហក្ពៀងបានហទ្យ តដលាសិទិ្យធពំុ
មានតចងហៅរនុងបញ្ញតិ្តចាប់ ។（មាក្ាដតដលរថាខ្ណឌទ ទី្យ１）

【ដោង្】ការអនុវត្តសទិិធប្បាត្ិដភាគ
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រនុងចំហណ្តមសិទិ្យធតដលបានហលើរហ ើងទំងហ ុះ សិទ្យធិក្បាតិ្ហភារ
តដលអាចោរ់ពារយសំុការលរ់ហោយបងខំបាន ាការអ្នុវត្តសិទិ្យធ
ហលើក្បាតិ្ហភារ មានដូចត្ហៅ ។

  ីុប ូតត្រ （ ក្រមរដឋបបបវហវណី ចាប់ពី មាក្ា 843）
 សិទិ្យធហលើការបញ្ជច ំអ្ចលនវត្ាុ （ ក្រមរដឋបបបវហវណី ចាប់ពី

មាក្ា834 ）
 ឯរសិទិ្យធ

 ឯរសិទិ្យធហលើអ្ចលនវត្ាុ（ ក្រមរដឋបបបវហវណី ចាប់ពី មាក្ា
799）

 ឯរសិទិ្យធទូ្យហៅ（ ក្រមរដឋបបបវហវណី ចាប់ពី មាក្ា 783）

【ដោង្】ការអនុវត្តសទិិធប្បាត្ិដភាគ
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ហៅរមពុា ពីមុនធាល ប់មានវធីិោរ់ក្បាតិ្ហភារមួយ តដលហៅថា
ការោរ់ធា (gage) ។
ហនុះរ៉ឺាការអតល់ឥណទន តដលអតល់ឲ្យហោយបតូរ និង ប័ណណរមម
សិទិ្យធ ហ ើយហៅហពលហ ុះហរមិនបហងកើត្ ីុប ូតត្រ ឬសិទិ្យធហលើការ
បញ្ជច ំាអាទ្យិ៍ហទ្យ។ វធីិោរ់ធា ហនុះបានអ្នុវត្តយ ងទូ្យលំទូ្យលាយ
ហៅមុនហពលតដលក្រមរដឋបបបវហវណី បចចុបបវននកាលហនុះបានបហងកើត្។
រ៏ប ុតនត ហៅរនុងក្រមរដឋបហវណីបចចុបបវននកាលហនុះ ការោរ់ធា មិន
ក្ត្ូវបានទ្យទួ្យលស្ថា ល់ាសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារហទ្យ （ ក្រមរដឋបបបវហវណី
មាក្ា767 ）។ បចចុបបវនន ការោរ់ធា ក្ត្ូវបាននិរាររណ៍។

【ដោង្】ការោក់ធានា
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ហ តុ្ហនុះហ ើយ ហៅហពលក្រមរដឋបបបវហវណីបានបហងកើត្ ការោរ់ធា 
តដលមានអ្ត្ាិភាពពីមុនមរ ក្ត្ូវបានចាត់្ទុ្យរា ីុប ូតត្រ（ចាប់សតីពី
ការអ្នុវត្តក្រមរដឋបបបវហវណីមាក្ា５５ រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）

ចាប់សតីពីការអ្នុវត្តក្រមរដឋបបបវហវណីមាក្ា៥៥ រថាខ្ណឌទ ទី្យ១
ការោរ់ធា (gage) ហោយតអែរហលើចាប់េូមិបាលឆ្ន ំ ២០០១ ក្តូ្វចាត់្
ទុ្យរា ីុប ូតត្រ ហោយតអែរហលើក្រមរដឋបបបវហវណី ហក្កាយកាលបរហិចេទ្យថ្នការ
អ្នុវត្ត។

ក្បសិនហបើមានបំណងចង់ហធវើលទ្យធរមមហលើក្បាតិ្ហភារ មិនអាចហក្បើ
វធីិោរ់ធា ដូចពីមុនបានហទ្យ របបវីបហងកើត្ ីុប ូតត្រថ្នក្រម
រដឋបបបវហវណី។

【ដោង្】ការោក់ធានា



100

ទំនាក់ទំនង្ននការរកាការ រនិង្
ការអនុវត្តដោយបង្ខំ



ករណីសកិា (បដនថមស្ថថ នភាព)

Ｘ Ｙ

មុននឹងោរ់ពារយបណតឹ ង របឹអូ្ស
ាបហណ្តត ុះអាសននចំហពាុះដី Ｌ

ទុ្យរសិន ។

101
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Ｘ Ｙ
② ោរ់ពារយបណតឹ ង

ដី Ｌ

① របឹអូ្សា
បហណ្តត ុះអាសនន

ករណីសកិា (បដនថមស្ថថ នភាព)
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សូមចាត់្ទុ្យរថា ហៅហពលតដលតុ្លាការរំពុងចាត់្ការហរឿងរតីរបស់Ｘ

និង Ｙ ស្រស្ថប់តត្ Ｙបានហធវើអ្នុបបវទនដី Ｌ ហៅឲ្យត្តិ្យជនបាត់្។
រនុងររណីហនុះ ហទុះបីា X បានឈ្នុះរតីរ៏ហោយ រ៏មិនអានសហក្មចនូវ
សិទ្យធហលើបំណុលឲ្យ X បានតដរ ហក្ពាុះហៅ Ｙ ពំុមានក្ទ្យពយសមបវត្តិអ្វី
តដលអាចអ្នុវត្តហោយបងខំបានហទ្យ ។

របបរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន រ៉ឺារបបររាការពារាបហណ្តត ុះ
អាសនន នូវក្ទ្យពយសមបវត្តិរបស់រូនបំណុល ហដើមបវីហជៀសវាងស្ថា នភាព
តបបហនុះ ។（មាក្ា545 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
※ សូមហមើលឯរស្ថរហយងថ្នសិកាខ ស្ថលា តខ្ររកោ ឆ្ន ំ2015
https://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html

ការរបឹអូសជាបដ ត្ ោះអាសនានិង្ការអនុវត្តដោយបង្ខំ
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 ការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន
រ៉ឺាការររាការពារក្ទ្យពយសមបវត្តិរបស់រូនបំណុលាបហណ្តត ុះ
អាសនន។ វធិានការហនុះហធវើហៅមុនហពលរំណត់្បញ្ជជ រ់អំ្ពីអ្ត្ាិភាព
ថ្នសិទិ្យធទមទរ។

 ការអ្នុវត្តហោយបងខំ （ការអ្នុវត្តហោយបងខំតដលមានហគ្នល
បំណងឲ្យសងាក្បារ់）

រ៉ឺាការសងសិទិ្យធហលើបំណុល ហោយការលរ់ហោយបងខំនូវ ក្ទ្យពយ
សមបវតិ្តរបស់រូនបំណុល។ វធិានការហនុះ ាហគ្នលការណ៍ ហធវើហៅ
ហក្កាយហពលបានរំណត់្បញ្ជជ រ់អំ្ពីអ្ត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធទមទរ។

ការរបឹអូសជាបដ ត្ ោះអាសនានិង្ការអនុវត្តដោយបង្ខំ



អ្នុវត្តហោយបងខំ （ការអ្នុវត្តហោយបងខំតដលមានហគ្នលបំណង
ឲ្យសងាក្បារ់ ）
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បណតឹ ងរដឋបបបវហវណី（ការទមទរឲ្យបង់ក្បារ់）

ការររាការពារថ្នបណតឹ ងរដឋបបបវហវណី(របឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន)

ការរបឹអូសជាបដ ត្ ោះអាសនានិង្ការអនុវត្តដោយបង្ខំ
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ការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន និងការអ្នុវត្តហោយបងខំ រ៉ឺានីតិ្
វធីិហអសងគ្នន តត្ទំ្យ រ់ទំ្យនងមានហៅក្ត្ង់ថា ហដើមបវីអាចអ្នុវត្ត
ហោយបងខំបាន ក្ត្ូវរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសននទុ្យរាមុន ។

ដូចតដលបានពនយល់ខាងហលើហនុះ ការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន
និងការអ្នុវត្តចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ រ៉ឺានីតិ្វធីីតដលហធវើបនតប ទ ប់
គ្នន ។ ហ តុ្ដូហចនុះហ ើយ ការបតូរពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន
ហៅការអ្នុវត្តហោយបងខំហ ុះ ក្ត្ូវបានទ្យទួ្យលស្ថា ល់ ។

ហៅរនុងការង្គរអ្នុវត្តារ់តសតងហៅថា「ការបតូរហៅការអ្នុវត្តពិត្
ក្បារដ」 ។

ការរបឹអូសជាបដ ត្ ោះអាសនានិង្ការអនុវត្តដោយបង្ខំ



ករណីសកិា (បដនថមស្ថថ នភាព)
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Ｘ Ｙ
② ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល់ការទមទរចូលាស្ថា ពរ

ដី Ｌ

① របឹអូ្សា
បហណ្តត ុះអាសនន

ស្ថលក្រមទ្យទួ្យលស្ថា ល់ការទមទរបាន
ចូលាស្ថា ពរហ ើយ។ ចំាយរលិខិ្ត្
អ្នុវត្តហនុះ ហៅអ្នុវត្តហោយបងខំ។
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Ｘ Ｙ
② ស្ថលក្រមស្ថា ពរទ្យទួ្យលស្ថា ល់ការទមទរ

ដី Ｌ

① របឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន

③ អ្នុវត្តហោយបងខំ
（បតូរពីការរបឹអូ្សា
បហណ្តត ុះអាសនន ）

ករណីសកិា (បដនថមស្ថថ នភាព)
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ហៅហពលតដលដីកាសហក្មចរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសននចំហពាុះអ្ចលន
វត្ាុក្ត្ូវបានហចញ ការររាការពារនឹងក្ត្ូវបានអ្នុវត្ត។ ការអ្នុវត្តររា
ការពាររ៉ឺាការអ្នុវត្ត ហដើមបវីសហក្មចនូវហគ្នលហៅថ្នដីកាសហក្មច
ររាកាពារ។

 「ការអ្នុវត្តហោយបងខំ」 រ៉ឺាការអ្នុវត្តហដើមបីវសហក្មចនូវហគ្នលហៅថ្ន
ស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាាអាទ្យិ៍។

ារ់តសតង ក្ត្ូវហធវើការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន（មាក្ា
567 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។ នីតិ្វធីិថ្នការចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន
និងអានុភាព មានដូចគ្នន នឹងររណីថ្នការលរ់ហោយបងខំតដរ ។ (មាក្ា
ដតដល រថាខ្ណឌទ ទី្យ ៤）។
ក្បសិនហបើទមទរឲ្យបតូរហៅការអ្នុវត្តពិត្ក្បារដ ក្ត្ូវបញ្ជជ រ់ឲ្យចាស់
លាស់អំ្ពីការណ៏ហ ុះ ហៅហពលោរ់ពារយសំុអ្នុវត្តហោយបងខំ ។

ការរបឹអូសជាបដ ត្ ោះអាសនា និង្ការអនុវត្តដោយបង្ខំ
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ារ់តសតង ហៅរនុងពារយសំុលរ់ហោយបងខំចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ ក្តូ្វសរហសរពីការ
ទមទរសំុបតូរពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសននហៅការអ្នុវត្តពិត្ក្បារដ ។
（ឧទ រណ៍）

ហរឿងរតីហនុះ រ៉ឺាពារយសំុអ្នុវត្តពិត្ក្បារដ តដលបតូរពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះ
អាសនន ហោយដីកាសហក្មចរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន （ហលខ្ដីកាសហក្មច）
ស្ថលាដំបូងក្ររងេនំហពញ ចុុះថ្ងងទី្យ○ តខ្○ឆ្ន ំ២០១៦ ។
ម ាងហទ្យៀត្ ចំាបាច់ក្តូ្វោរ់ឯរស្ថរចមលងយថាេូត្ថ្នដីកាសហក្មចរបឹអូ្សា
បហណ្តត ុះអាសនន ។ តអែរាមការណ៍ទំងអ្ស់ហនុះ ការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះ
អាសនន នឹងបតូរហៅការអ្នុវត្តពិត្ក្បារដ ។
តអែរាមការបតូរហៅការអ្នុវត្តពិត្ក្បារដ ការចាត់្តចងតដលក្ត្ូវបានហធវើ
ហក្កាយហពលចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន មិនអាចត្ាំងនិងមាច ស់
បំណុលថ្នការអ្នុវត្តបានហ ើយ។ សិទិ្យធហ ុះនឹងក្ត្ូវរលត់្ហោយការលរ់
（មាក្ា431 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）។

ការរបឹអូសជាបដ ត្ ោះអាសនា និង្ការអនុវត្តដោយបង្ខំ



Ｘ：មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｙ： រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｚ： ត្តិ្យជន
Ｗ：ត្តិ្យជន
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① ចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន

③ Ｙ ចុុះបញ្ជ ីហអទររមមសិទិ្យធឲ្យហៅ Ｚ

ការបតូរពីការរបឹអូសជាបដ ត្ ោះអាសនា ដៅការអនុវត្តពិត្ប្បាកដ

④ បតូរហៅការអ្នុវត្តពិត្ក្បារដ

② Ｙ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្
 ីុប ូតត្រហដើមបវីＷ
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ហោយការបតូរពីការអ្នុវត្តាបហណ្តត ុះអាសននហៅការអ្នុវត្តពិត្ក្បារដ
ទរ់ទ្យងនិងនីតិ្វធីិអ្នុវត្ត ការចាត់្តចង②និង③ ក្តូ្វកាល យាហមាឃៈ ។

Ｘ：មាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｙ： រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
Ｚ： ត្តិ្យជន
Ｗ：ត្តិ្យជន

① ចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្ស

③ Ｙ ចុុះបញ្ជ ីហអទររមមសិទិ្យធឲ្យហៅ Ｚ

④ បតូរហៅការអ្នុវត្ត
ពិត្ក្បារដ

② Ｙ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្
 ីុប ូតត្រហដើមបវីＷ

ការបតូរពីការរបឹអូសជាបដ ត្ ោះអាសនា ដៅការអនុវត្តពិត្ប្បាកដ
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របឹអូ្ស

លរ់

តចរចំតណរ



「ការលក」់គឺ

・ស្រស្ថវក្ាវអ្ចលនវត្ាុតដលបានរបឹអូ្ស ហ ើយរំណត់្ត្ថ្មលលរ់អ្បបវបរមា
ហោយតអែរហលើស្ថា នភាពនិងទំ្យ រ់ទំ្យនងសិទិ្យធថ្នអ្ចលនវត្ាុហ ុះ។

・អសពវអាយាស្ថធារណៈនូវពត៌្មានថ្នអ្ចលនវត្ាុតដលបានរបឹអូ្ស
រំណត់្អ្នរទិ្យញហោយវធីិលរ់ឡាយ ុងហោយហស្រស្ថមសំបុក្ត្ាអាទ្យិ៍
ហ ើយឲ្យអ្នរទិ្យញបង់ថ្ងលលរ់ ។

・ហក្កាយហពលថ្ងលលរ់ក្ត្ូវបានបង់ហ ើយ រមមសិទិ្យធថ្នអ្ចលនវត្ាុនឹងហអទរ
ពីរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តហៅអ្នរទិ្យញ។

114



115

របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



２－１ការប្ស្ថវប្ជាវ

រនុងររណីលរ់អ្ចលនវត្ាុតដលបានរបឹអូ្ស
ហត្ើខាងអ្នរទិ្យញមានការចាប់អារមមណ៍យរចិត្ត
ទុ្យរោរ់ហៅហលើចំណុចអ្វីខ្លុះ ?
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រនុង មាអ្នរទិ្យញថ្នរិចចសនាលរ់ទិ្យញ អ្វីតដលចាប់អារមមណ៍យរ
ចិត្តទុ្យរោរ់ហ ុះ រ៉ឺក្បារដាហៅហលើ 「រមមវត្ាុថ្នការអ្នុវត្ត」 និង 「ថ្ងល
លរ់」ាមិនខាន។

「ថ្ងលលរ់」រ៉ឺរំណត់្ហោយតអែរហលើត្ថ្មលថ្ន「 រមមវត្ាុថ្នការអ្នុវត្ត 」។

បានហសចរតីថា តុ្លាការតដលនឹងកាល យាអ្នរលរ់ក្ត្ូវហធវើការស្រស្ថវ
ក្ាវអំ្ពី រមមវត្ាុថ្នការអ្នុវត្តនិង អំ្ពីត្ថ្មលហ ុះ។
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２－１ការប្ស្ថវប្ជាវ



ហត្ើត្ថ្មលថ្នអ្ចលនវត្ាុតដលារមមវត្ាុថ្នការអ្នុវត្ត រំណត់្
ហោយតអែរហលើរាត អ្វីខ្លុះ?

ទំ្យ ំថ្អទដី ទី្យាំង ាដីទំ្យហនរឬអាគ្នរ? ហត្ើមាននរណ្តរំពុង
កាន់កាប់ឬហទ្យ ? ហត្ើមានភាជ ប់និងសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារឬហទ្យ ?។ល។
រ៉ឺាការណ៍តដលក្តូ្វបានរិត្ហៅដល់ ។

ដូហចនុះក្តូ្វស្រស្ថវក្ាវអំ្ពីរាត ទំងអ្ស់ហនុះ ហ ើយហធវើការវាយ
ត្ថ្មលហោយតអែរហលើលទ្យធអលហ ុះ។
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２－１ការប្ស្ថវប្ជាវ



ហដើមបវីហធវើការស្រស្ថវក្ាវនិងវាយត្ថ្មលដូចតដលបានពនយល់
តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវហក្ជើសាំងអ្នរវាយត្ថ្មល និងបង្គា ប់ឲ្យ
វាយត្ថ្មលអ្ចលនវត្ាុហ ុះ។ （មាក្ា430រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）

អ្នរវាយត្ថ្មលតដលក្ត្ូវបានហក្ជើសាំង ក្ត្វូោរ់ជូនតុ្លា
ការអ្នុវត្តាលាយល័រខណ៍អ្រសរ នូវលទ្យធអលថ្នការស្រស្ថវ
ក្ាវអំ្ពីស្ថា នភាពបចចុបបវននថ្នអ្ចលនវត្ាុ និងការវាយត្ថ្មល
អ្ចលនវត្ាុហ ុះ។（មាក្ា430 រថាខ្ណឌទ ទី្យ5）
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ｋ

ហលខ្សំណំុហរឿង●●
លិខិ្ត្បង្គា ប់ឲ្យហធវើការវាយត្តមល

អ្នរវាយត្ថ្មល UCHIYAMA Jun
ហក្ជើសាំងជនតដលបានរំណត់្ខាងហលើហនុះាអ្នរវាយត្ថ្មល។
បង្គា ប់ឲ្យអ្នរវាយត្ថ្មលហធវើការវាយត្ថ្មលចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុ តដលមាន
រំណត់្ហៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពីបញ្ជ ីវត្ាុ។
រំណត់្ថ្ងងទី្យ20 តខ្ឧសភា ឆ្ន ំ2017 ាកាលរំណត់្ក្ត្ូវក្បរល់លិខិ្ត្
វាយត្ថ្មល។
ថ្ងងទី្យ 21 តខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ 2017 
ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ ហៅក្រម YUKAWA Ryo
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ឯរស្ថរភាជ ប់សតពីីបញ្ជ វីត្ាុ
• ហ ម្ ុះហខ្ត្ត/ក្ររង
• ហ ម្ ុះស្រសររ/ខ្ណឌទ
• ហ ម្ ុះឃំុ/សង្គក ត់្
• ហ ម្ ុះេូមិ
• ហលខ្រាលដី/ហលខ្ប័ណណរមមសិទិ្យធ
• ហ ម្ ុះរមមសិទិ្យធររនិងអាសយោឋប ន
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＜សិទិ្យធអំ្ណ្តចរបស់អ្នរវាយត្ថ្មល＞

・ ហដើមបវីសំុជំនួយពីអាា្ស្ថលាអ្នរវាយត្ថ្មលក្ត្ូវទ្យទួ្យលការ
អ្នុញ្ជញ ត្ពីតុ្លាការអ្នុវត្ត ។（មាក្ា430 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

・ហៅហពលស្រស្ថវក្ាវហដើមបវីវាយត្ថ្មល អ្នរវាយត្ថ្មលអាចចូល
ហៅកាន់អ្ចលនវត្ាុ ឬអាចសួរសំណួរ ឬទមទរឲ្យបង្គា ញ
ឯរស្ថរ ចំហពាុះរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ឬត្តិ្យជនតដល
កាន់កាប់អ្ចលនវត្ាុហ ុះបាន។（មាក្ា430រថាខ្ណឌទ ទី្យ3）
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សតីពីទំ្យ រ់ទំ្យនងសិទិ្យធថ្នអ្ចលនវត្ាុតដលក្តូ្វបានរបឹអូ្ស រនុង ម
ាអ្នរទិ្យញ ក្បារដាមានការចាប់អារមមណ៍និងយរចិត្តទុ្យរោរ់
ចំហពាុះសិទិ្យធាអាទ្យិ៍តដលហៅបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយហពលលរ់ា
មិនខាន ។
ឧទ រណ៍ ៖ ក្បសិនហបើ អ្ចលនវត្ាុតដលបានទិ្យញហ ុះ ា
អ្ចលនវត្ាុតដលក្តូ្វបានបនសល់ទុ្យរនូវ ីុប ូតត្រ ហទុះបីាបាន
ទិ្យញហ ើយរ៏ហោយ ាចុងបញ្ច ប់អ្នរទិ្យញអាចនឹងបាត់្បង់
រមមសិទិ្យធហ ុះ ហោយស្ថរហក្កាយមរ ីុប ូតត្រក្ត្វូបានអ្នុវត្ត។
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ហ តុ្ហនុះហ ើយ ហៅហពលហធវើការវាយត្ថ្មល ក្ត្ូវវនិិចេ័យអំ្ពីសិទិ្យធ
តដលហៅបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយការលរ់ឲ្យអ្នរទិ្យញ និងសិទិ្យធ
តដលក្ត្ូវរលត់្ហោយការលរ់ ហ ើយក្ត្ូវរំណត់្ត្ថ្មលអ្ចលនវត្ាុ
ហោយតអែរហលើលទ្យធអលថ្នការវនិិចេ័យហ ុះ។

សតីអំ្ពីសិទិ្យធហៅហលើអ្ចលនវត្ាុតដលក្តូ្វបានរបឹអូ្ស ហត្ើសិទិ្យធហ ុះ
នឹងបនតមានអ្ត្ាិភាព ឬក្ត្ូវរលត់្ហក្កាយកាលរ់ ហៅរនុងក្រមនីតិ្
វធីិរដឋបបបវហវណី ហ ុះនឹងកាល យាមូលោឋប នសំរាប់ហធវើការវនិិចេ័យថា
ហត្ើអាចត្ាំងនិងការរបឹអូ្សឬរ៏មិនអាច ?
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សិទ្យធិតដលក្តូ្វបានចុុះបញ្ជ ីហៅ មុនហពលអានុភាពថ្នការរបឹ
អូ្សហរើត្ហ ើង→ ហៅបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយការលរ់។
（មាក្ា431 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）

សិទ្យធិតដលក្តូ្វបានចុុះបញ្ជ ីហៅ ហក្កាយហពលអានុភាពថ្នការ
របឹអូ្សហរើត្ហ ើង→ ក្ត្ូវរលត់្ហក្កាយការលរ់។
（មាក្ា431រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
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【ឧទ រណ៍ារ់តសតង】
ក្បសិនហបើសិទិ្យធហ ុះក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីាមលំោប់ដូច
ខាងហក្កាម・・・

１ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្ ីុប ូតត្រទី្យ １ （Ａ→Ｙ）

２ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្ ីុប ូតត្រទី្យ ２ （Ｂ→Ｙ）

３ ចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្ស（Ｘ→Ｙ）

４ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្ ីុប ូតត្រទី្យ ３ （Ｃ→Ｙ）
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សិទិ្យធតដលហៅបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយការលរ់
រ៉ឺ ីុប ូតត្រទី្យ１និង ទី្យ ２ （ទី្យ ３ ក្ត្ូវរលត់្）។

１ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្ ីុប ូតត្រទី្យ １ （Ａ→Ｙ）

２ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្ ីុប ូតត្រទី្យ ２ （Ｂ→Ｙ）

３ ចុុះបញ្ជ រីបឹអូ្ស（Ｘ→Ｙ）

４ ចុុះបញ្ជ ីបហងកើត្ ីុប ូតត្រទី្យ ３ （Ｃ→Ｙ）
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【រំនិត្តដលរិត្】

ត្តមលថ្នអ្ចលនវត្ាុ １００
 ីុប ូតត្រទី្យ １（Ａ） ５０

 ីុប ូតត្រទី្យ ２（Ｂ） ３０

 ីុប ូតត្រទី្យ ３（Ｃ） １０

ហត្ើអ្នរទិ្យញក្តូ្វទិ្យញរនុងត្ថ្មលប ុ ម ន ？
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←ហៅបនតមានអ្ត្ាិភាព
ហក្កាយការលរ់

←ក្ត្ូវរលត់្ហក្កាយការលរ់
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【រំនិត្តដលរិត្】
ត្ថ្មលថ្នអ្ចលនវត្ាុ １００

 ីុប ូតត្រទី្យ １（Ａ） ５０
 ីុប ូតត្រទី្យ ２（Ｂ） ３０

 ីុប ូតត្រទី្យ ３（Ｃ） １０

អ្នរទិ្យញហធវើលទ្យធរមមហលើអ្ចលនវត្ាុហោយបង់
「１００－（５０＋３０）＝２０」
（ ីុប ូតត្រថ្ន Ａ និង Ｂ ហៅបនតមានអ្ត្ាិភាព）
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←អ្នរទិ្យញក្ត្ូវទ្យទួ្យលបនទុរ
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ហោយស្ថរទំ្យ រ់ទំ្យនងសិទិ្យធអាចនឹងមានការផ្អល ស់បតូរ ដូហចនុះ
ហ ើយ ហទ្យើបអ្នរវាយត្ថ្មលក្ត្ូវហធវើការវាយត្ថ្មលហោយតអែរហលើ
ទំ្យ រ់ទំ្យនងសិទិ្យធតដលហៅបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយការលរ់។

ហ ើយ ហយងហលើការវាយត្ថ្មលរបស់អ្នរវាយត្ថ្មលតដលបានហធវើ
ហ ើងហោយតអែរាមរាត ទំងអ្ស់ហនុះ តុ្លាការក្ត្ូវរំណត់្
ត្ថ្មលលរ់អ្បបវបរមាថ្នអ្ចលនវត្ាុតដលរបឹអូ្សហ ុះ។
(មាក្ា４３２ រថាខ្ណឌទ ទី្យ１)
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ត្ថ្មលអ្បបវបរមា រ៉ឺាការតដលមិនអាចលរ់ហោយត្ថ្មល
តិ្ចាងហនុះ។

ហៅហពលក្ត្ូវអ្នុវត្តការលរ់ ក្រឡាបញ្ជ ីក្ត្ូវអាយា
ស្ថធារណៈនូវសញ្ជញ ណថ្នអ្ចលនវត្ាុតដលក្តូ្វលរ់
ត្ថ្មលលរ់អ្បបវបរមាក្ពមទំងកាលបរហិចេទ្យ និង ទី្យរតនលង
លរ់ ។（មាក្ា436 រថាខ្ណឌទ ទី្យ4）
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ហោយត រ ក្បសិនហបើត្ថ្មលលរ់អ្បបវបរមាតដលតុ្លាការបានរំណត់្
នឹងពំុហសសសល់ក្បារ់សំរាប់តចរចំតណរចំហពាុះមាច ស់បំណុលហទ្យ
ការលរ់ហ ុះពំុមានអលក្បហយជន៍សំរាប់មាច ស់បំណុលហ ើយ ដូហចនុះ
តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវជូនដំណឹងអំ្ពីការណ៍ហ ុះហៅឲ្យមាច ស់បំណុលថ្ន
ការអ្នុវត្ត ាហគ្នលការណ៍ក្ត្ូវលុបហចាលនូវនីតិ្វធីិថ្នការលរ់ហោយ
បងខំហ ុះ។（មាក្ា435 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 វារយខ្ណឌទ ទី្យ១）

ររណីហលើរតលង ៖ ក្បសិនហបើមាច ស់បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ហធវើសំហណើ ថា
ខ្លួននឹងទិ្យញអ្ចលនវត្ាុរនុងត្ថ្មលហសនើសំុ តដលហលើសពីត្ថ្មលហស្ថ  ុយ
សក្មាប់នីតិ្វធីិ និងោរ់ក្បារ់ធា តដលហសមើនឹងត្ថ្មលហសនើសំុ ។
（មាក្ា435 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច រ និង ខ្） 132
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【 ឧទ រណ៍ារ់តសតង 】

ត្ថ្មលថ្នអ្ចលនវត្ាុ ９１

 ីុប ូតត្រទី្យ １ （Ａ） ６０

 ីុប ូតត្រទី្យ ２ （Ｂ） ３０

ហស្ថ  ុយសំរាប់នីតិ្វធីិ ２

ហោយស្ថរត្ថ្មលារ់តសតងថ្នអ្ចលនវត្ាុ「９１－（６０＋３０）＝１」

តិ្ចាងហស្ថ  ុយសំរាប់នីតិ្វធីិ「２」 ដូហចនុះ ាហគ្នលការណ៍នីតិ្
វធីិថ្នការលរ់ក្តូ្វលុបហចាល។

133

← ហៅបនតមានអ្ត្ាិភាព
ហក្កាយការលរ់
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ហដើមបវីអសពវអាយក្បមូលអ្នរមានបំណងចង់ទិ្យញ ចំាបាច់ក្ត្ូវ
បង្គា ញឲ្យបានចាស់លាស់អំ្ពីពត៌្មានសតីពី 「រមមវត្ាុថ្នការ
អ្នុវត្ត」 និង 「ថ្ងលលរ់」 ។

ក្ត្ង់ នឹងហ ើយ តដលតុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវហធវើឯរស្ថរលំអិ្ត្អំ្ពី
វត្ាុ ហ ើយក្ត្ូវទុ្យរឯរស្ថរចមលងថ្នឯរស្ថរលំអិ្ត្អំ្ពីវត្ាុហ ុះ
ហៅតុ្លាការអ្នុវត្ត ាមួយនឹងឯរស្ថរចមលងថ្នរបាយការណ៍
វាយត្ថ្មល ហដើមបវីអតល់ឲ្យស្ថធារណជនហមើល។ （មាក្ា434 
រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
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＜ ចំណុចតដលក្តូ្វសរហសររនុងឯរស្ថរលំអិ្ត្អំ្ពីវត្ាុ
（មាក្ា434 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1ចំណុច រ និងចំណុច ខ្）＞

１ សញ្ជញ ណថ្នអ្ចលនវត្ាុ

２ សិទិ្យធតដលនឹងបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយការលរ់ាអាទ្យិ៍
（មាក្ា431 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1ាអាទ្យិ៍）
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ហលខ្សំណំុហរឿង●●
ឯរស្ថរលំអិ្ត្អំ្ពីវត្ាុ

1 សញ្ជញ ណថ្នអ្ចលនវត្ាុ
ហ ម្ ុះហខ្ត្ត/ក្ររង ហ ម្ ុះ ស្រសររ/ខ្ណឌទ ហ ម្ ុះឃំុ/សង្គក ត់្ ហ ម្ ុះេូមិ
ហលខ្រាលដី/ហលខ្ប័ណណរមមសិទិ្យធ ហ ម្ ុះរមមសិទិ្យធររ អាសយោឋប ន

2 សិទិ្យធហលើអ្ចលនវត្ាុតដលនឹងបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយការលរ់ាអាទ្យិ៍
គ្នម ន

ថ្ងងទី្យ 21  តខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ 2017
ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ ហៅក្រម YUKAWA Ryo

２－１ការប្ស្ថវប្ជាវ



１ សញ្ជញ ណថ្នអ្ចលនវត្ាុ

・ក្ត្ូវសរហសរស្រសបាមចំណុចតដលមានសរហសរ
ហៅរនុង「សញ្ជញ ណថ្នអ្ចលនវត្ាុ」ថ្នការចុុះបញ្ជ ី។

・ឬសរហសរាមវធីិមួយហទ្យៀត្ថា「ដូចការតដល
មានបញ្ជជ រ់ហៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតពីីបញ្ជ ីវត្ាុ」។
（ដូចគ្នន និងការអ្នុវត្តារ់តសតងហៅជប ុន）
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2 សិទិ្យធតដលហៅបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយការលរ់（ ឧទ រណ៍ារ់តសតង ）

 ីុប ូតត្រ 
មូលហ តុ្ថ្នការបហងកើត្ រមចីបរហិភារថ្ងងទី្យ 21 តខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ2010
មាច ស់បំណុល ីុប ូតត្រ TSUJI Yasuhiko
រូនបំណុល HIGASHIO Kazuyuki
ចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នសិទិ្យធហលើបំណុល 1មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ
ការក្បារ់ 7% រនុងមួយឆ្ន ំ
ការក្បារ់យ៉ឺត្យ វ 10% រនុងមួយឆ្ន ំ
រិចចសនាពិហសស គ្នម ន
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【ចំណុចតដលក្ត្ូវក្បយ័ត្ន】
ទំ្យ រ់ទំ្យនងរតិ្យុត្តហលើចាប់ស្ថរធាតុ្ហៅរនុងឯរស្ថរលំអិ្ត្
អំ្ពីវត្ាុ ពំុតមនាការណ៍តដលក្តូ្វបានរំណត់្ាស្ថា ពរហោយ
ការវនិិចេ័យរបស់តុ្លាការហទ្យ។

ហ តុ្ដូហចនុះ ក្បសិនហបើហចញស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាតដលមាន
ខ្លឹមស្ថរខុ្សពីការសរហសរហៅរនុងឯរស្ថរលំអិ្ត្អំ្ពីវត្ាុ ខ្លឹមស្ថរ
ថ្នស្ថក្រម ឬស្ថលដីកានឹងក្តូ្វបានយរាអាទិ្យភាព តដល
ាលទ្យធអលហធវើឲ្យខូ្ចអលក្បហយជន៍ចំហពាុះអ្នរទិ្យញរ៏មានតដរ។
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របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



２－２ ការលក់
【ពនយល់ាសហងខបអំ្ពីចំណុចសំខាន់ថ្ននីតិ្វធីិ】

①រំណត់្វធីិលរ់ ហបើរកាលបរហិចេទ្យលរ់ ហ ើយក្បរល់ឲ្យអាា្ស្ថលា
អ្នុវត្តការលរ់។

②រំណត់្អ្នរហសនើទិ្យញរនុងត្ថ្មលាអ្តិ្បរមា ហ ើយហបើរកាលបរហិចេទ្យហដើមបវី
ហចញដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់។

③ហៅហពលតដលដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់ចូលាស្ថា ពរ ក្តូ្វរំណត់្នូវ
ហពលរំណត់្តដលក្ត្ូវបង់ថ្ងលលរ់ ហ ើយឲ្យអ្នរទិ្យញបង់ថ្ងលលរ់។
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ការលរ់អ្ចលនវត្ាុ ក្តូ្វអ្នុវត្តាមវធីិលរ់ឡាយ ុងហោយ
ហស្រស្ថមសំបុក្ត្ ឬហោយផ្អទ ល់មាត់្ ។（មាក្ា 436 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 ）

ក្បសិនហបើលរ់ាមវធីិលរ់ឡាយ ុងហោយហស្រស្ថមសំបុក្ត្ ឬ
ហោយផ្អទ ល់មាត់្ តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវរំណត់្កាលបរហិចេទ្យ និងទី្យ
រតនលងលរ់ ហ ើយក្ត្ូវឲ្យអាា្ស្ថលាអ្នុវត្តការលរ់ហ ុះ ។
（មាក្ា 436 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 3）

※ រូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តពំុអាចហធវើសំហណើ ទិ្យញបានហ ើយ។
（មាក្ា 438）
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ការលរ់ឡាយ ុងហោយហស្រស្ថមសំបុក្ត្ រ៉ឺាវធីិលរ់តដលអ្នរមាន
បំណងចង់ទិ្យញ ោរ់សំហណើ ទិ្យញ（ាលាយល័រខណ៍អ្រសរ）ហោយ
សរហសរត្ថ្មលតដលចង់ទិ្យញហៅរនុងពារយសំុទិ្យញការលរ់ឡាយ ុង
ប ទ ប់មរអ្នុវត្តការហបើរហស្រស្ថមសំបុក្ត្ ហ ើយរំណត់្អ្នរហសនើសំុទិ្យញ
រនុងត្ថ្មលអ្តិ្បរមា ។

ខុ្សគ្នន និង 「ការលរ់ឡាយ ុងហោយផ្អទ ល់មាត់្」 តដលត្ក្មូវឲ្យ
មានបហចចរហទ្យស ឬបទ្យពិហស្ថធន៍រនុងការត្ថ្ងល វធីិលរ់ខាងហលើហនុះ
ក្ត្ូវបានយល់ហឃើញថា ាហគ្នលការណ៍ថ្នវធីិលរ់ ហោយហ តុ្ថា
អាចហធវើឲ្យស្ថធារណជនទូ្យហៅមរចូលរមូយ ងទូ្យលំទូ្យលាយ។
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ហៅជប ុន ាទូ្យហៅវធីិលរ់ឡាយ ុងហោយហស្រស្ថមសំបុក្ត្ក្ត្ូវបានឲ្យ
អ្នុវត្ត រនុងអំ្ ុងហពលតដលបានរំណត់្ារ់លារ់ （ការលរ់ឡាយ ុង
ហោយហស្រស្ថមសំបុក្ត្រនុងអំ្ ុងហពលរំណត់្）

បានហសចរតីថា បហងកើត្អំ្ ុងហពលក្បមាណ 1សបាត  ៍សំរាប់ការលរ់
ឡាយ ុងហោយហស្រស្ថមសំបុក្ត្ ប ទ ប់មរ រ៉ឺកាលបរហិចេទ្យហបើរហស្រស្ថម
សំបុក្ត្ ហ ើយប ទ ប់មរហទ្យៀត្ រ៉ឺកាលបរហិចេទ្យថ្នការលរ់។ រ៉ឺអ្នុវត្ត
ហោយវធីិហបើរកាលបរហិចេទ្យហោយត រពីគ្នន និងហោយចហ ល ុះហពលគ្នន
ក្បមាណមួយសបាត  ៍។
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ហលខ្សំណំុហរឿង●●
ដីកាសហក្មចអ្នុវត្តការលរ់

1 វធីិលរ់ ：លរ់ឡាយ ុងហោយហស្រស្ថមសំបុក្ត្រនុងអំ្ ុងហពលរំណត់្

អំ្ ុងហពលលរ់ឡាយ ុងហោយហស្រស្ថមសំបុក្ត្ ：ចាប់ពីតងងទី្យ 21 តខ្ រុមភៈឆ្ន ំ 2017
រ ូត្ដល់ហមា ង 5 លាង ច ថ្ងងទី្យ 28
តខ្ រុមភៈ ឆ្ន ំ 2017

កាលបរហិចេទ្យហបើរហស្រស្ថមសំបុក្ត្ ： ហមា ង10:00 ក្ពឹរថ្ងងទី្យ 7 តខ្មី ឆ្ន ំ2017
ទី្យរតនលងហបើរហស្រស្ថមសំបុក្ត្ ： ●● ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ
កាលបរហិចេទ្យហចញដីកាសហក្មចការលរ់ ： ហមា ង10:00 ក្ពឹរថ្ងងទី្យ 14 តខ្មី 

ឆ្ន ំ2017 
（ត្ហៅទំ្យព័រប ទ ប់）

２－２ ការលក់
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（ត្ពីទំ្យព័រមុន）
２ ការធា ហលើសំហណើ ទិ្យញ

ធា ហោយវធីិោរ់ជូនតុ្លាការនូវចំនួនក្បារ់
តដលមានចំនួនហសមើនឹងចំនួន１ភារ１０ថ្នត្ថ្មលលរ់
អ្បបវបរមា ។

ថ្ងងទី្យ 20 តខ្ រុមភៈ ឆ្ន ំ2017
ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ ហៅក្រម YUKAWA Ryo

２－２ ការលក់



ហដើមបវីបង្គក រការមិនបង់ថ្ងលលរ់របស់អ្នរទិ្យញ ជនតដលបក្មរងនិងហធវើ
សំហណើ ទិ្យញអ្ចលនវត្ាុ ក្ត្ូវោរ់ក្បារ់ហៅតុ្លាការ ាក្បារ់ធា 
តដលមានចំនួនហសមើនិងចំនួន1ភារ10 ថ្នត្ថ្មលលរ់អ្បបវបរមា （ឬចំនួន
ក្បារ់តដលតុ្លាការអ្នុវត្តបានរំណត់្）។ （មាក្ា437 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）

រនុងររណីហបើបានកាល យាអ្នរទិ្យញរនុងត្ថ្មលអ្តិ្បរមា ក្បារ់ធា ហនុះនិង
ក្ត្ូវរិត្បញ្ចូ លរនុងថ្ងលលរ់។ （មាក្ា447 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）រនុងររណីហបើ
មិនបានកាល យាអ្នរទិ្យញរនុងត្ថ្មលអ្តិ្បរមាហទ្យ ហក្កាយហពលបញ្ច ប់ការ
លរ់ ក្បារ់ធា នឹងក្ត្ូវបានសងមរវញិ។ （មាក្ា 437 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ）
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２－２ ការលក់



ការង្គរារ់តសតងថ្នការលរ់ ក្បរល់ឲ្យអាា្ស្ថលាាអ្នរអ្នុវត្ត
ប ុតនត ប ទ ប់ពីហ ុះមរ តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវហបើរកាលបរហិចេទ្យហដើមបវី
ហចញដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្(ឬមិនអ្នុញ្ជញ ត្) ឲ្យលរ់ ចំហពាុះអ្នរទិ្យញ
រនុងត្ថ្មលអ្តិ្បរមាតដលរំណត់្ហោយអាា្ស្ថលា។
（មាក្ា440 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）

សតីពីដីកាសហក្មចហនុះ ក្បសិនហបើពំុមានចំណុចពិហសសតដលក្ត្ូវបាន
រំណត់្ហោយចាប់ហទ្យ តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវហចញដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្
ឲ្យលរ់។（មាក្ា 442 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
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＜ររណីហលើរតលង＞ររណីតដលតុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវហចញ

ដីកាសហក្មចមិនអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់ （មាក្ា442 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

រ－មិនក្ត្ូវចាប់ហអតើម ឬបនតនីតិ្វធីិថ្នការលរ់ហោយបងខំ។

ខ្－អ្នរហសនើសំុទិ្យញរនុងត្ថ្មលអ្តិ្បរមា ពំុមានលរខណសមបវត្តិ

ឬសមត្ាភាពហដើមបីវទិ្យញអ្ចលនវត្ាុ ឬអ្នរតំ្ណ្តងរបស់

អ្នរហសនើសំុទិ្យញរនុងត្ថ្មលអ្តិ្បរមាពំុមានសិទិ្យធហ ុះ។
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＜ររណីហលើរតលង＞ររណីតដលតុ្លាការអ្នុវត្តក្តូ្វហចញដីកាសហក្មចមិន
អ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់（មាក្ា442រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

រ－មានហសចរតីហសនើសំុរំុឲ្យអ្នុញ្ជញ ត្ការលរ់ តដលហយងាមបញ្ញតិ្តថ្ន
រថាខ្ណឌទ ទី្យ ១ មាក្ា ៤៤៥ (ការហសនើសំុរំុឲ្យអ្នុញ្ជញ ត្ការលរ់ាអាទ្យិ៍
រនុងររណីតដលអ្ចលនវត្ាុ ក្តូ្វបានខូ្ចខាត្)  ថ្នក្រមហនុះ។

ឃ－មានរំ ុសធងន់ធងរហៅរនុងនីតិ្វធីិថ្នដីកាសហក្មចរំណត់្ត្ថ្មលអ្បបវបរមា។
ង－មានរំ ុសធងន់ធងរហៅរនុងនីតិ្វធីិថ្នការលរ់។
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ហលខ្សំណំុហរឿង●●
ដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្ការលរ់

អាសយោឋប ន ○○○
ហ ម្ ុះ UCHIYAMA Jun

អ្នុញ្ជញ ត្ការលរ់អ្ចលនវត្ាុ តដលមានរំណត់្រនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពី
បញ្ជ ីវត្ាុ ហោយហ តុ្ថាជនតដលបានរំណត់្ខាងហលើ បានហធវើសំហណើ
ទិ្យញរនុងត្ថ្មលអ្តិ្បរមា តដលមានចំនួនទឹ្យរក្បារ់ ●●ដុលាល រអាហមររិ។

ថ្ងងទី្យ 21តខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ2017
ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ ហៅក្រម YUKAWA Ryo

２－２ ការលក់



ក្បសិនហបើមានឧបាស្រស័យចំហពាុះដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្( ឬមិនអ្នុញ្ជញ ត្) ឲ្យលរ់
ជនតដលពារ់ព័នធនិងអលក្បហយជន៍ អាចបតឹងជំទស់ បាន លុុះក្ាតត្រនុងររណី
តដលដីកាសហក្មចហ ុះ បណ្តត លឲ្យមានខូ្ចខាត្ដល់សិទិ្យធរបស់ខ្លួន ។
（មាក្ា 444 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 ）

※ បណតឹ ងជំទស់ចំហពាុះដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់ ក្ត្វូយរហ តុ្ដូចបាន
រំណត់្រនុងចំណុចនីមួយៗថ្នរថាខ្ណឌទ ទី្យ ២ថ្នមាក្ា៤៤២ (ការអ្នុញ្ជញ ត្ ឬមិន
អ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់)ថ្នក្រមហនុះ ឬរំ ុសធងន់ធងរហៅរនុងនីតិ្វធីិថ្នដីកាសហក្មច
អ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់ហ ុះ មរហធវើាមូលហ តុ្ ។（មាក្ា 444 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
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２－２ ការលក់



【ដោង្】ការដធវើឧបាប្សយ័

បណតឹ ងជំទស់（មាក្ា345）
・មាក្ាហនុះតចងអំ្ពីការហធវើឧបាស្រស័យ ចំហពាុះដីកាសហក្មចតដលលុបហចាល
នីតិ្វធីិថ្នការការអ្នុវត្តហោយបងខំ ។

ការត្វា ចំហពាុះការអ្នុវត្ត （មាក្ា344）
・ ចំហពាុះការចាត់្តចងការអ្នុវត្តរបស់តុ្លាការអ្នុវត្ត តដលមិនអាចបតឹងជំទស់
បាន អាចត្វា ហៅតុ្លាការអ្នុវត្តបាន ហោយអ្ុះអាងអំ្ពីការបំពានហលើនីតិ្វធីិ
ហ ុះ។

・ការសហក្មចហសចរតីក្តូ្វបានហធវើហ ើយហោយដីកាសហក្មច ហោយគ្នម នការ
រក្មិត្អំ្ ុងហពល។

・ ពំុតមនាបណតឹ ងឧបាស្រស័យហៅតុ្លាការាន់ខ្ពស់ហទ្យ រ៉ឺាការទមទរ
សំុឲ្យតុ្លាការជក្មុះរតីដតដលរហ ុះ ហធវើការពិចារណ្តហ ើងវញិ។

・ាហគ្នលការណ៍មិនអាចហធវើឧបាស្រស័យចំហពាុះ ការត្វា ចំហពាុះការអ្នុវត្តបាន
ហ ើយ។
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＜នីតិ្វធីិតដលក្តូ្វហធវើហៅហពលមិនអាចលរ់បាន＞

ហបើយល់ហឃើញថាចំាបាច់តុ្លាការអ្នុវត្តអាចផ្អល ស់បតូរត្ថ្មលលរ់
អ្បបវបរមាបាន ។（មាក្ា432 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

※ហៅរនុងការង្គរារ់តសតងថ្នជប ុន តុ្លាការអ្នុវត្តសួរមតិ្
ហយបល់របស់អ្នរវាយត្ថ្មល ហ ើយផ្អល ស់បតូរត្តមលលរ់ហោយ
ឆ្ ទ នុសិទិ្យធ។
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２－２ ការលក់
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របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



２－３ អានុភាព

ហបើដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់បានចូលាស្ថា ពរ អ្នរទិ្យញក្ត្ូវ
បង់ថ្ងលលរ់ហៅតុ្លាការអ្នុវត្ត ហៅមុនហពលតដលតុ្លាការ
អ្នុវត្តបានរំណត់្ ។ ហពលរំណត់្ហនុះ ក្ត្ូវសាិត្ហៅរនុងអំ្ ុង
ហពល១ (មួយ)តខ្ ចាប់ពីថ្ងងតដលដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យលរ់
បានចូលាស្ថា ពរ ។（មាា447រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）

※ ចំនួនទឹ្យរក្បារ់តដលអ្នរទិ្យញបានោរ់ហដើមបវីធា ហលើសំហណើ
ទិ្យញក្តូ្វរិត្បញ្ចូ លរនុងថ្ងលលរ់។（មាក្ា447 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
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ហលខ្សំណំុហរឿង●●

ហសចរតីរំណត់្ថ្នរំណត់្ហពលតដលក្តូ្វបង់ថ្ងលលរ់

ចំហពាុះអ្ចលនវត្ាុតដលមានរំណត់្ហៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពីបញ្ជ ី
វត្ាុ តុ្លាការរំណត់្ថា រំណត់្ហពលតដលក្ត្ូវបង់ថ្ងលលរ់រ៉ឺក្តឹ្មលាង ច
ហមា ង １：００ ថ្ងងទី្យ１តខ្មី ឆ្ន ំ２０１７ ។

ថ្ងងទី្យ 21 តខ្រុមភៈឆ្ន ំ 2017
ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ ហៅក្រម YUKAWA Ryo

２－３ អានុភាព



＜រនុងររណីថ្ងលលរ់មិនក្តូ្វបានបង់（មាក្ា451）＞

ហបើអ្នរទិ្យញមិនបានបង់ថ្ងលលរ់ហទ្យ ដីកាសហក្មចអ្នុញ្ជញ ត្
ឲ្យលរ់ហ ុះ នឹងបាត់្បង់អានុភាព។
រនុងររណីហនុះ អ្នរទិ្យញមិនអាចទមទរឲ្យសងទឹ្យរក្បារ់
តដលខ្លួនបានោរ់ាការធា ហលើសំហណើ ទិ្យញបានហទ្យ។
តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវអ្នុវត្តការលរ់ហោយបងខំស្ថាងមី។
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２－３ អានុភាព



＜រនុងររណីថ្ងលលរ់ក្តូ្វបានបង់（មាក្ា447
រថាខ្ណឌទ ទី្យ4）＞

អ្នរទិ្យញហធវើលទ្យធរមមនូវអ្ចលនវត្ាុហៅហពលតដល
ខ្លួនបានបង់ថ្ងលលរ់ហ ើយ។
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２－３ អានុភាព



＜ រនុងររណីថ្ងលលរ់ក្ត្ូវបានបង់ （មាក្ា448）＞

ក្បសិនហបើអ្នរទិ្យញបានបង់ថ្ងលលរ់ហ ើយ ក្រឡាបញ្ជ ីក្ត្ូវអទុរផ្អត រ់
ស្ថា ប័នតដលមានសមត្ារិចចចុុះបញ្ជ ី និងលុបការចុុះបញ្ជ ីនូវចំណុចដូច
រំណត់្ខាងហក្កាមហនុះ ។
រ－ការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការហអទរសិទិ្យធតដលអ្នរទិ្យញបានហធវើលទ្យធរមម។
ខ្－ការលុបការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីលទ្យធរមមនូវសិទិ្យធតដលបានរលត់្ ឬ

សិទិ្យធតដលបានបាត់្បង់អានុភាពហោយការលរ់។

→ ចំហពាុះនីតិ្វធីិលំអិ្ត្ សូមហមើល「ក្បការ」ទី្យ 9 និងទី្យ25 ាអាទ្យិ៍
※សូមហមើលឯរស្ថរថ្នសិកាខ ស្ថលា តខ្ររកោ ឆ្ន ំ2015
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２－３ អានុភាព



តុ្លាការអ្នុវត្តអាចហចញដីកាសហក្មចបង្គា ប់ឲ្យរូន
បំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ឬអ្នរកាន់កាប់អ្ចលនវត្ាុ
ក្បរល់អ្ចលនវត្ាុហ ុះហៅឲ្យអ្នរទិ្យញ ាមពារយសំុ
របស់អ្នរទិ្យញតដលបានបង់ថ្ងលលរ់ហ ើយ។（មាក្ា450 
រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
※ហបើ ួសអំ្ ុងហពល ６ តខ្រិត្ចាប់ពីថ្ងងតដល
អ្នរទិ្យញបានបង់ថ្ងលលរ់ហ ើយ អ្នរទិ្យញហ ុះពំុអាច
ោរ់ពារយសំុបានហទ្យ។（មាក្ា450 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
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２－３ អានុភាព
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ហលខ្សំណំុហរឿង△
ដីកាសហក្មចបង្គា ប់ឲ្យក្បរល់អ្ចលនវត្ាុ

ភារី （សូមរលំងហចាល）

ហោយហ តុ្ថា អ្នរតដលបានទិ្យញនិងបានបង់ថ្ងលលរ់នូវអ្ចលនវត្ាុដូចមាន
រំណត់្រនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពីបញ្ជ ីវត្ាុ ហៅរនុងហរឿងរតីសតីពីការលរ់ហោយបងខំនូវ
អ្ចលនវត្ាុថ្នតុ្លាការហនុះ (ហលខ្សំណំុហរឿង●●)   បានោរ់ពារយហសនើសំុ
បង្គា ប់ឲ្យក្បរល់អ្ចលនវត្ាុ តុ្លាការយល់ហឃើញថាពារយសំុហនុះមានមូល
ហ តុ្ក្តឹ្មក្ត្ូវ ហ តុ្ហនុះហចញដីការសហក្មចដូចត្ហៅ។
(ត្ហៅទំ្យព័រប ទ ប់)

２－３ អានុភាព
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（ត្ពីទំ្យព័រមុន）

ហសចរតីសហក្មចបញ្ច ប់

បង្គា ប់ឲ្យភារីមាខ ងហទ្យៀត្ថ្នការហសនើសំុហ ម្ ុះ ○○ ក្បរល់
អ្ចលនវត្ាុតដលមានរំណត់្រនុងឯរស្ថរភាជ ប់សតីពីបញ្ជ ីវត្ាុ
ហៅអ្នរហសនើសំុហ ម្ ុះ■■ ។

ថ្ងងទី្យ 21 តខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ2017
ស្ថលាដំបូងរាជធានីេនំហពញ ហៅក្រម YUKAWA Ryo

２－３ អានុភាព



ការតចរចំតណរនឹងក្ត្ូវបានអ្នុវត្ត ប ទ ប់ពីថ្ងលលរ់
ក្ត្ូវបានបង់។

（មាក្ា488 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 ចំណុច រ និងមាក្ា489）
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２－３ អានុភាព
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របឹអូ្ស

លរ់

តចរចំតណរ



「ការដចកចំដណក」គឺ

• យរថ្ងលលរ់តដលបានមរពីការលរ់អ្ចលនវត្ាុ តដលបានរបឹអូ្ស
មរតបងតចរឲ្យមាច ស់បំណុល។

• រនុងររណីតដលមាច ស់បំណុលមានតត្មាន រ់ ហក្កាយហពលបានបង់សិទិ្យធ
ហលើបំណុលឲ្យមាច ស់បំណុលហ ើយ អតល់ក្បារ់តដលហៅហសសសល់
ឲ្យហៅរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត ។

• រនុងររណីតដលមាច ស់បំណុលមានហក្ចើន រ់ ហ ើយក្បារ់តដលបាន
មរពីការលរ់ មិនក្រប់ចំនួនសរបុថ្នចំនួនទឹ្យរក្បារ់សិទិ្យធហលើបំណុល
ហទ្យ ក្ត្ូវតបងតចរាមការក្ពមហក្ពៀង ឬាមការរំណត់្ថ្នចាប់។
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របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



３－１ ការដរៀបចំការដចកចំដណក

ក្បារ់តដលរំណត់្ដូចខាងហក្កាមហនុះ ក្ត្ូវចាត់្ា
ថ្ងលលរ់ សក្មាប់ការតចរចំតណរ។ （មាក្ា452 
រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）

・ថ្ងលលរ់អ្ចលនវត្ាុ ។
・ក្បារ់តដលបានបង់ហដើមបវីធា ការមិនបង់ថ្ងលទិ្យញ
តដលអ្នរទិ្យញពំុអាចទមទរឲ្យសងមរវញិបាន។
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តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវអ្នុវត្តការតចរចំតណរចំហពាុះ
「មាច ស់បំណុលតដលក្ត្ូវទ្យទួ្យលចំតណរ」។（មាក្ា453）
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３－１ ការដរៀបចំការដចកចំដណក



មាច ស់បំណុលតដលក្ត្ូវទ្យទួ្យលចំតណរ （មាក្ា453）

1 មាច ស់បំណុលតដលបានោរ់ពារយសំុការលរ់ហោយបងខំ ឬការលរ់ហោយ
បងខំតដលាការអ្នុវត្តឯរសិទិ្យធទូ្យហៅ រ ូត្ដល់រំណត់្ហពលចុងហក្កាយ
សក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ។

2 មាច ស់បំណុលតដលបានទមទរឲ្យតចរចំតណរ រ ូត្ដល់ហពលរំណត់្
ចុងហក្កាយសក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ ។

3 មាច ស់បំណុលតដលបានចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន ហៅ
មុនការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សហោយតអែរហលើដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
ការលរ់ហោយបងខំដំបូង ។
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→ ហដើមបីវតញរឲ្យស្រសួលយល់ នឹងមានដូចទំ្យព័រប ទ ប់ត្ហៅហនុះ។

３－１ ការដរៀបចំការដចកចំដណក



１ ជនតដលបានោរ់ពារយសំុការលរ់ហោយបងខំរ ូត្ដល់រំណត់្
ហពលចុងហក្កាយសក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ។

１－１ ោរ់ពារយសំុហោយតអែរហលើលិខិ្ត្អ្នុវត្ត
１－２ ោរ់ពារយសំុាការអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារ
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２ ជនតដលបានទមទរឲ្យតចរចំតណរ រ ូត្ដល់ហពលរំណត់្ចុងហក្កាយ
សក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ ។

＜ជនតដលអាចទមទរឲ្យតចរចំតណរ（មាក្ា426 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）＞
２－１ ជនតដលមានលិខិ្ត្អ្នុវត្ត （មាក្ា354 និងមាក្ា 350 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
２－２ មាច ស់បំណុលតដលបានចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះអាសនន ហៅ

ហក្កាយហពញចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស ហោយតអែរហលើដីកាសហក្មចចាប់
ហអតើមលរ់ហោយបងខំ ។

２－３ ជនតដលមានឯរសិទិ្យធទូ្យហៅ（សូមហមើលមាក្ា 783 ក្រមរដឋបបបវហវណី។
ចំាបាច់ក្តូ្វបញ្ជជ រ់ហោយឯរស្ថរ ）
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３ មាច ស់បំណុលតដលបានចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះ
អាសនន ហៅមុន「ការចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សហោយតអែរហលើ
ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់ហោយបងខំដំបូង 」។

※មាច ស់បំណុលតដលបានចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្សាបហណ្តត ុះ
អាសននហៅហក្កាយហពល 「ចុុះបញ្ជ ីអំ្ពីការរបឹអូ្ស」 ក្ត្ូវហធវើការ
ទមទរឲ្យតចរចំតណរសិន ហទ្យើបអាចទ្យទួ្យលការតចរចំតណរ
បាន។ （មាក្ា426 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 ចំណុច ខ្）
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※ពារយ「ចុុះបញ្ជ ី」ហៅរនុងារាងហនុះសំហៅហៅហលើការចុុះបញ្ជ ីរបឹអូ្ស ហោយតអែរហលើដីកា
សហក្មចចាប់ហអតើមការលរ់ហោយបងខំ



【ចំណុចតដលក្ត្ូវក្បរងក្បយ័ត្ន 】

មាច ស់បំណុលតដលមានសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារ តដលនឹងបនតមានអ្ត្ាិភាពហក្កាយ
ការលរ់ （មាច ស់បំណុលតដលមានសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារតដលក្តូ្វបានចុុះបញ្ជ ី ហៅ
មុនការ 「ចុុះបញ្ជ ី」 អំ្ពីការរបឹអូ្ស ） ហទុះបីាមានលិខិ្ត្អ្នុវត្តរ៏ហោយ រ៏
មិនអាចទ្យទួ្យលការតចរចំតណរបានហ ើយ（មា ងហទ្យៀត្ រ៏មិនអាចទមទរឲ្យ
តចរចំតណរបានតដរ）។

→ហដើមបវីអាចទ្យទួ្យលការតចរចំតណរបាន ក្តូ្វោរ់ពារយសំុការលរ់ហោយបងខំ
តដលាការអ្នុវត្តសិទិ្យធក្បាតិ្ហភារហោយឆ្នទៈរបស់ខ្លួនហៅមុនហពលរំណត់្
ចុងហក្កាយសក្មាប់ការទមទរឲ្យតចរចំតណរ។
（សូមហមើលមាក្ា 422 រថាខ្ណឌទ ទី្យ3 ចំណុច ខ្）
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តុ្លាការអ្នុវត្តតដលក្ត្ូវតចរចំតណរ ក្ត្វូរំណត់្
កាលបរហិចេទ្យថ្នការតចរចំតណរ ហ ើយអតល់ដំណឹង
អំ្ពីហពលហវលា និងទី្យរតនលងហ ុះ ហៅមាច ស់បំណុល
តដលក្ត្ូវទ្យទួ្យលការតចរចំតណរនិងរូនបំណុល ។
（មាក្ា488 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 1）
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របឹអូ្ស

លរ់

１－１ ោរ់ពារយសំុ
１－２ ដីកាសហក្មចចាប់ហអតើម
１－３ របឹអូ្ស
１－４ ទមទរឲ្យតចរចំតណរ

２－１ ស្រស្ថវក្ាវ
２－２ លរ់
２－３ អានុភាព

３－１ ហរៀបចំ
３－２ តចរចំតណរតចរចំតណរ



３－２ ការដចកចំដណក

វធីិតចរចំតណរមាន ２ ។

①ការតចរចំតណរហោយមិនចំាបាច់តអែរហលើារាងតចរចំតណរ។
（មាក្ា489 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 វារយខ្ណឌទ ទី្យ 2 និងរថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

②ការតចរចំតណរហោយតអែរហលើារាងតចរចំតណរ តដលបាន
ហធវើហៅកាលបរហិចេទ្យថ្នការតចរចំតណរ ។
（មាក្ា489 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 វារយខ្ណឌទ ទី្យ1）
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①ការតចរចំតណរតដលមិនតអែរហលើារាងតចរចំតណរ
（មាក្ា489 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1វារយខ្ណឌទ ទី្យ2 និងរថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

រនុងររណីតដលមាច ស់បំណុលមានតត្មាន រ់
ឬ
រនុងររណីតដលមាច ស់បំណុលមានហក្ចើន រ់ ហ ើយទឹ្យរក្បារ់
តដលក្ត្ូវបំហពញការតចរចំតណរហ ុះ អាចសងសពវក្រប់
ចំហពាុះសិទិ្យធហលើបំណុលរបស់មាច ស់បំណុលនីមួយៗ ក្ពមទំង
ហស្ថ  ុយសក្មាប់ការអ្នុវត្ត។
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【 ឧទ រណ៍ារ់តសតង 】

មាច ស់បំណុលតដលអាចទ្យទួ្យលការតចរចំតណរ（ចំនួនទឹ្យរក្បារ់
ថ្នសិទិ្យធហលើបំណុល）

Ａ （４លានហរៀល ）

Ｂ （３លានហរៀល ）

ចំនួនទឹ្យរក្បារ់សរបុតដលក្ត្ូវអ្នុវត្តការតចរចំតណររ៉ឺ ９លាន
ហរៀល ។
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【 ឧទ រណ៍ារ់តសតង 】

មាច ស់បំណុលតដលអាចទ្យទួ្យលការតចរចំតណរ（ចំនួនទឹ្យរក្បារ់
ថ្នសិទិ្យធហលើបំណុល）

Ａ （４លានហរៀល ） → ４លានហរៀល
Ｂ （３លានហរៀល） → ３លានហរៀល

※ក្បរល់２លានហរៀល （ក្បារ់ហសសសល់） ចំហពាុះរូនបំណុល ។
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② តចរចំតណរហោយតអែរហលើារាងតចរចំតណរ តដល
បានហធវើហៅកាលបរហិចេទ្យតចរចំតណរ។ （មាក្ា489
រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 វារយខ្ណឌទ ទី្យ 1）

ហធវើារាងតចរចំតណរហៅកាលបរហិចេទ្យថ្នការតចរចំតណរ។
（មាក្ា490）

ហៅកាលបរហិចេទ្យតចរចំតណរក្ត្ូវហកាុះហៅ 「មាច ស់បំណុល
តដលក្ត្ូវទ្យទួ្យលចំតណរ」 （មាក្ា453） និងរូនបំណុលថ្នការ
អ្នុវត្ត។（មាក្ា490 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច រ）
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តុ្លាការអ្នុវត្តក្ត្ូវហធវើហសចរតីហក្ពៀងថ្នារាងតចរចំតណរហោយ
តអែរហលើលិខិ្ត្រណ តដលក្ត្ូវបានោរ់ហោយមាច ស់បំណុល
មាន រ់ៗាមុន ។

ហៅកាលបរហិចេទ្យតចរចំតណរ ពារ់ព័នធនិងការហធវើារាងតចរ
ចំតណរ តុ្លាការអាចសួរមាច ស់បំណុលនិងរូនបំណុលថ្នការ
អ្នុវត្តតដលបង្គា ញខ្លួន ហ ើយអាចហធវើការពិនិត្យេសតុាងា
ឯរស្ថរតដលអាចហធវើការពិនិត្យភាល មៗបានហៅកាលបរហិចេទ្យ
ថ្នការតចរចំតណរ（មាក្ា490 រថាខ្ណឌទ ទី្យ ３）
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ចំណុចតដលក្តូ្វសរហសររនុងារាងតចរចំតណរ（មាក្ា490
រថាខ្ណឌទ ទី្យ4 ចំណុច រ）

• ចំនួនទឹ្យរក្បារ់បានមរពីការលរ់។
・ អំ្ពីមាច ស់សិទិ្យធហលើបំណុលមាន រ់ៗ ។

ក្បារ់ហដើម ការក្បារ់ ការក្បារ់យ៉ឺត្យ វថ្នសិទិ្យធហលើបំណុល
ាអាទ្យិ៍ ។
ចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នហស្ថ  ុយអ្នុវត្ត។
លំោប់ថ្នការតបងតចរនិងចំនួនទឹ្យរក្បារ់ ។
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លំោប់និងចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នការតចរចំតណរ（មាក្ា490 រថាខ្ណឌទ ទី្យ5）
・ ហៅកាលបរហិចេទ្យតចរចំតណរ រនុងររណីតដលរិចចក្ពមហក្ពៀងបាន
សហក្មចហ ើងរវាងមាច ស់បំណុលក្រប់របូ ហ ុះក្ត្ូវសរហសរាមការក្ពម
ហក្ពៀង។

・ រនុងររណីតដលរិចចក្ពមហក្ពៀងមិនអាចសហក្មចបាន ក្ត្ូវសរហសរាម
បញ្ញតិ្តថ្នក្រមរដឋបបបវហវណី ចាប់តដលទរ់ទ្យងនិងពាណិជជរមម ឬ ចាប់
ហអសងហទ្យៀត្។
→ការសហក្មចហោយរិចចក្ពមហក្ពៀងពំុសូវមានហទ្យ ភារហក្ចើនរ៉ឺតចរ
ចំតណរាមបញ្ញត្តិថ្នចាប់ ។ （ឧ.ារ់តសតង①និង②）ហៅទំ្យព័រប ទ ប់）

185

３－２ ការដចកចំដណក



【ឧ.ារ់តសតង①＝ក្បសិនហបើរវាងមាច ស់បំណុលមានល័រខខ័្ណឌទ ហសមើគ្នន 】

មាច ស់បំណុលតដលអាចទ្យទួ្យលកាតចរចំតណរ（ចំនួនទឹ្យរក្បារ់ថ្នសិទិ្យធ
ហលើបំណុល）

Ａ（ ４លានហរៀល ） សិទិ្យធហលើបំណុលទូ្យហៅ
Ｂ（ ６លានហរៀល ） សិទិ្យធហលើបំណុលទូ្យហៅ
Ｃ（ ８ លានហរៀល ） សិទិ្យធហលើបំណុលទូ្យហៅ

ចំនួនទឹ្យរក្បារ់សរបុតដលក្ត្ូវអ្នុវត្តការតចរចំតណររ៉ឺ９លានហរៀល។
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【ឧ.ារ់តសតង①＝ក្បសិនហបើរវាងមាច ស់បំណុលមានល័រខខ័្ណឌទ ហសមើគ្នន 】
ចំនួនក្បារ់ចំតណរ

Ａ（ ４លានហរៀល ） → ２លានហរៀល
Ｂ（ ６លានហរៀល ） → ３លានហរៀល
Ｃ（ ８លានហរៀល ） → ４លានហរៀល

→យរ９លានហរៀលតបងតចរស្រសបាមសមាមក្ត្ថ្នទឹ្យរក្បារ់សិទិ្យធ
ហលើបំណុល（４：６：８＝２：３：４）

※ ពំុមានក្បារ់ហសសសល់តដលក្តូ្វបង់ឲ្យរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
ហទ្យ។
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【ឧ.ារ់តសតង②＝ក្បសិនហបើរវាងមាច ស់បំណុលមានល័រខខ័្ណឌទ អាទិ្យភាព】

មាច ស់បំណុលតដលអាចទ្យទួ្យលការតចរចំតណរ（ចំនួនទឹ្យរក្បារ់
ថ្នសិទិ្យធហលើបំណុល）

Ａ（ ４លានហរៀល ） សិទិ្យធហលើបំណុលទូ្យហៅ
Ｂ（ ６លានហរៀល ） ជនតដលមានឯរសិទិ្យធទូ្យហៅ
Ｃ（ ８លានហរៀល ） សិទិ្យធហលើបំណុលទូ្យហៅ

ចំនួនទឹ្យរក្បារ់សរបុតដលក្ត្ូវអ្នុវត្តការតចរចំតណររ៉ឺ９លានហរៀល។
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【 ឧ.ារ់តសតង②＝ក្បសិនហបើរវាមាច ស់បំណុលមានល័រខខ័្ណឌទ អាទិ្យភាព 】

ចំនួនក្បារ់ចំតណរ

Ａ（ ４លានហរៀល） → ②１លានហរៀល
Ｂ（ ６លានហរៀល ） → ①６លានហរៀល
Ｃ（ ８លានហរៀល ） → ②２លានហរៀល

→ហក្កាយហពលបានតចរចំតណរសិទិ្យធហលើបំណុលទំងអ្ស់របស់មាច ស់
បំណុល Ｂ តដលក្តូ្វអតល់អាទិ្យភាពរចួហ ើយ ហទ្យើបយរចំនួនក្បារ់ហសស
សល់（９－６＝３）តចរាមសមាមាក្ាថ្នចំនួនក្បារ់សិទិ្យធហលើបំណុល
（４：８＝１：２）។

※ពំុមានក្បារ់ហសសសល់តដលក្ត្ូវបង់ឲ្យរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តហទ្យ។
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រនុងររណីមានឧបាស្រស័យចំហពាុះសិទិ្យធហលើបំណុល ឬចំនួនក្បារ់
ចំតណររបស់មាច ស់បំណុលមាន រ់ៗ តដលក្តូ្វបានសរហសរហលើ
ារាងតចរចំតណរមាច ស់បំណុលនិងរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត
អាចតងលងហសចរតីត្វា បាន ហៅកាលបរហិចេទ្យថ្នការតចរចំតណរ។
（មាក្ា491 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
↓ រនុងអំ្ ុងហពលមួយសបាត  ៍ចាប់ពីកាលបរហិចេទ្យថ្នការតចរ

ចំតណរ
ក្ត្ូវោរ់ពារយបណតឹ ងត្វា ចំហពាុះការសរហសរហលើារាងតចរ
ចំតណរ（មាក្ា 492 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
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តុ្លាការតដលក្ត្ូវអ្នុវត្តការតចរចំតណរ ក្ត្ូវហធវើការតចរចំតណរតត្
តអនរតដលគ្នម នការត្វា ចំហពាុះការសរហសរហលើារាងតចរចំតណរ។
（មាក្ា 491 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）

ហោយហ តុ្ហនុះហ ើយ ក្បត លាអាចនឹងមានរូនបំណុលទុ្យចចរតិ្
មានរំនិត្ 「គ្នម នមូលោឋប នេសតុាងអ្វីហទ្យ ប ុតនតហ ើងតងលងហសចរតីត្វា 
ហចាលសិន」ាអាទ្យិ៍ ហដើមបវីរារាងំការអ្នុវត្តថ្នការតចរចំតណរ ។

ហដើមបវីការពារហ តុ្ការណ៍ក្បហេទ្យហនុះ ហបើមិនោរ់ពារយបណតឹ ងរនុង
អំ្ ុងហពលមួយសបាត  ៍ហទ្យ ក្ត្ូវចាត់្ទុ្យរថាការត្វា បានដរវញិ។
（មាក្ា 492 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 3）
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ហោយត រ ក្បសិនហបើរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តសំុឧបាស្រស័យ
ហ ើយរនុងររណីហបើយរមាច ស់បំណុលតដលមានលិខិ្ត្អ្នុវត្តា
ភារីមាខ ងហទ្យៀត្ ឧបាស្រស័យហ ុះនឹងកាល យាការត្វា ចំហពាុះ
អ្ត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធ និងខ្លឹមស្ថរតដលក្ត្ូវបានសរហសរហលើលិខិ្ត្
អ្នុវត្ត ហ តុ្ហនុះក្ត្ូវោរ់ពារយបណតឹ ងត្វា ចំហពាុះការទមទរ។
（មាក្ា493 រថាខ្ណឌទ ទី្យ 1 និងមាក្ា 363）

※ចំហពាុះររណីហអសងហទ្យៀត្ ដូចគ្នន និងការហធវើឧបាស្រស័យចំហពាុះ
មាច ស់បំណុលដថ្ទ្យហទ្យៀត្តដរ ក្ត្ូវោរ់ពារយបណតឹ ត្វា ចំហពាុះការ
សរហសរហលើារាងតចរចំតណរ។（មាក្ា493 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ）
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【ដោង្】ការផ្អា កនិង្ការលបុដចល
ការអនុវត្តដោយបង្ខំ

រនុងររណីតដលនីតិ្វធីិអ្នុវត្តហោយបងខំតដលតអែរហលើស្ថលក្រម
ឬស្ថលដីកាតដលមានខ្លឹមស្ថរថា「បង្គា ប់ឲ្យ Ｙ បង់ １មុ៉ឺនដុលាល រ
អាហមររិហៅ Ｘ 」 ក្ត្ូវបានចាប់ហអតើមហៅាមសភាពការណ៍ អាច
នឹងមានជនតដលទ្យទួ្យលការខូ្ចក្បហយជន៍ោរ់ពារយបណតឹ ង
ឧបាស្រស័យអំ្ពីដំហណើ រការថ្នការអ្នុវត្តហោយបងខំហ ុះ។

ហនុះាររណីហលើរតលងហទ្យ រ៏ប ុតនតហត្ើនឹងអាចហរើត្មានសភាព
ការណ៍យ ងដូចហម តចខ្លុះ ?
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បណតឹ ង្ត្វ៉ា ចំដ ោះការទាមទារ（មានបប្ា363）
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ហោយស្ថរការសហក្មចហសចរតីបង្គា ប់ឲ្យបង់ １មុ៉ឺន
ដុលាល រអាហមររិហៅ Ｘបានចូលាស្ថា ពរ ខ្្ុំរ៏បាន
សង １មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ ហៅ Ｘ ។

・ ហនុះរ៉ឺាពារយបណតឹ ងោរ់ហោយរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្តតដលមានការត្វា 
ចំហពាុះអ្ត្ាិភាពថ្នសិទិ្យធទមទរឬខ្លឹមស្ថរតដលក្តូ្វបានសរហសរហលើលិខិ្ត្អ្នុវត្ត។
・ មូលហ តុ្ថ្នការត្វា ចំហពាុះស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាស្ថា ពរ ក្តូ្វបានរក្មិត្ក្តឹ្ម
តត្ហ តុ្តដលហរើត្ហ ើងហៅហក្កាយការបញ្ច ប់ការទញហ តុ្អលហោយផ្អទ ល់
មាត់្（មាក្ា363 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 និងមាក្ា194 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1）
・ ក្បសិនហបើការត្វា ហ ុះមានមូលហ តុ្ក្តឹ្មក្តូ្វ ហ ុះហៅរនុងហសចរតីសហក្មច
បញ្ច ប់នឹងក្ត្ូវបានបង្គា ញថា មិនអ្នុញ្ជញ ត្ការអ្នុវត្តហោយបងខំហោយតអែរាម
លិខិ្ត្អ្នុវត្ត ។

Ｙ
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ដីរបស់ខ្្ុំតដលគ្នម នពារ់ព័នធនឹង Ｙទល់តត្
ហស្ថុះក្ត្ូវបានរបឹអូ្សបាត់្ ។

・ហនុះរ៉ឺាពារយបណតឹ ងោរ់ហោយជនតដលក្ត្ូវបានបំពានសិទិ្យធហោយខុ្សចាប់
រនុងររណីតដលការអ្នុវត្តហោយបងខំក្តូ្វបានហធវើចំហពាុះក្ទ្យពយសមបវតិ្តរបស់
ត្តិ្យជនតដលហៅហក្ៅទំ្យ ំថ្នអានុភាពអ្នុវត្ត ។
・ក្បសិនហបើការត្វា ហនុះក្តូ្វបានទ្យទួ្យលស្ថា ល់ ហ ុះហៅរនុងហសចរតីសហក្មចបញ្ច ប់
នឹងមានបង្គា ញថា មិនអ្នុញ្ជញ ត្ការអ្នុវត្តហលើក្ទ្យពយសមបវត្តិតដលរំណត់្
ារ់លារ់របស់ចុងចហមលើយ ។

Ｗ

បណតឹ ង្ត្វ៉ា របសត់្ត្យិជន（មានបប្ា365）



ការោក់ កយសុតំ្វ៉ា អំពកីារផ្តល់
របូមនតអនុវត្ត（មានបប្ា362）

22２２
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ហៅរនុងលិខិ្ត្អ្នុវត្តរំណត់្កាលបរហិចេទ្យស្ថា ពរថា「ហៅ
ហពលតដលថ្ងងទី្យ22 តខ្រុមភ់ៈ ឆ្ន ំ 2017បានមរដល់・・・」រ៏
ប ុតនតកាលបរហិចេទ្យមិនទន់បានមរដល់អង របូមនតអ្នុវត្ត
ក្ត្ូវបានអតល់ហៅហ ើយ។

・ហនុះរ៉ឺាវធីិសំុឧបាស្រស័យរនុងររណីតដលការចាត់្តចងទរ់ទ្យងនឹងការអតល់របូមនតអ្នុវត្ត
អទុយនិងចាប់។
・ការសហក្មចហសចរតីក្ត្វូហធវើហ ើងហោយដីកាសហក្មច （មាក្ា362 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2）
・ ក្បសិនហបើការត្វា ហនុះមានមូលហ តុ្ក្តឹ្មក្ត្វូ ហ ុះហៅរនុងហសចរតីសហក្មចបញ្ច ប់និង
បង្គា ញថា លុបហចាលរបូមនតអ្នុវត្ត និងមិនអ្នុញ្ជញ ត្ការអ្នុវត្តហោយបងខំហោយតអែរ
ហលើឯរស្ថរចមលងយថាេូត្ ថ្នលិខិ្ត្អ្នុវត្តតដលក្ត្ូវបានភាជ ប់ាមួយរបូមនតអ្នុវត្ត
ហ ុះ។

Ｙ



ក៏
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ហៅរនុងលិខិ្ត្អ្នុវត្តមានភាជ ប់ល័រខខ័្ណឌទ បងែង់ថា「 ហោយ
បតូរនិងការបានទ្យទួ្យលរងយនតពី Ｘ・・・」 ហ ើយបានអតល់
របូមនតអ្នុវត្តពិហសសសតីពីការបំហពញល័រខខ្ណឌទ ហ ុះ
អង។រ៏ប ុតនត ារ់តសតងខ្្ុំមិនទន់បានទ្យទួ្យលការក្បរល់
រងយនតពី Ｘ ហៅហ ើយហទ្យ។

・ ហនុះរ៉ឺាពារយបណតឹ ងោរ់ហោយរូនបំណុលថ្នការអ្នុវត្ត រនុងររណីតដល
របូមនតអ្នុវត្តពិហសសក្តូ្វបានអតល់ តត្ពំុមានអ្ងាហ តុ្ （ល័រខខ័្ណឌទ តដលក្ត្ូវ
បំហពញាអាទ្យិ៍ ）តដលាល័រខខ្ណឌទ ថ្នការអតល់។（មាក្ា356）
・ក្បសិនហបើការត្វា ហនុះមានមូលហ តុ្ក្តឹ្មក្តូ្វ ហ ុះហៅរនុងហសចរតីសហក្មច
បញ្ច ប់ នឹងក្តូ្វបានបង្គា ញថា មិនអ្នុញ្ជញ ត្ការអ្នុវត្តហោយបងខំតដលតអែរហលើ
លិខិ្ត្អ្នុវត្តតដលក្ត្ូវបានភាជ ប់ាមួយរបូមនតអ្នុវត្តហ ុះ។

Ｙ

ការោក់ កយសុតំ្វ៉ា អំពកីារផ្តល់
របូមនតអនុវត្ត（មានបប្ា36４）



【ដោង្】ការផ្អា កនិង្ការលបុដចល
ការអនុវត្តដោយបង្ខំ

ក្បសិនហបើពារយបណតឹ ង ឬពារយសំុទំងឡាយហ ុះ ក្ត្ូវបាន
ទ្យទួ្យលស្ថា ល់ ហៅហពលតដលយរអ្នុស្ថរស្ថលក្រម ឬស្ថល
ដីកា ឬយរឯរស្ថរចមលងយថាេូត្ថ្នដីកាសហក្មចហៅោរ់ហៅ
ស្ថា ប័នអ្នុវត្ត ហ ុះការអ្នុវត្តហោយបងខំនឹងក្ត្ូវបានផ្អែ រ ហ ើយ
ការចាត់្តចងការអ្នុវត្តតដលបានហធវើរចួហ ើយរ៏ក្ត្ូវបានលុប
ហចាល។ （មាក្ា370 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 ចំណុច ខ្）

198



ហោយត រ ពំុមានហសចរតីថា ឲ្យតត្ោរ់ពារយបណតឹ ង ឬពារយ
សំុទំងអ្ស់ហ ុះ ាធមមានីតិ្វធីិថ្នការអ្នុវត្តហោយបងខំនឹង
ក្ត្ូវបានផ្អែ រមួយរយៈហ ុះហទ្យ។

ហដើមបវីផ្អែ រនីតិ្វធីិមួយរយៈរ ូត្ដល់ហចញលទ្យធអល ហក្ៅពីោរ់
ពារយបណតឹ ង ឬពារយសំុត្វា ចំាបាច់ក្ត្ូវហធវើពារយសំុផ្អែ រការអ្នុវត្ត
ចំហពាុះតុ្លាការទ្យទួ្យលបណតឹ ងហទ្យៀត្ ។
（មាក្ា367 មាក្ា369និងមាក្ា370 រថាខ្ណឌទ ទី្យ2 ចំណុច រ）

199

【ដោង្】ការផ្អា កនិង្ការលបុដចល
ការអនុវត្តដោយបង្ខំ



តុ្លាការក្តូ្វបានរំណត់្ថា 「អាចបង្គា ប់ឲ្យផ្អែ រការអ្នុវត្តហោយបងខំបាន」
រនុងររណីមានពារយ 「សំុផ្អែ រការអ្នុវត្ត」 ហ ើយរនុងររណីមូលហ តុ្ថ្ន
ឧបាស្រស័យអាចនឹងទ្យទួ្យលស្ថា ល់បាន។ （មាក្ា367 រថាខ្ណឌទ ទី្យ1 ាអាទ្យិ៍）

ហទុះបីារនុងររណីហនុះរ៏ហោយ ការណ៍តដលបង្គា ប់ឲ្យផ្អែ រការអ្នុវត្ត រ៉ឺា
ការវនិិចេ័យបដិហសធនូវអានុភាពអ្នុវត្តថ្នស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាស្ថា ពរ
តដលហនុះាររណីហលើរតលង ពំុតមនោច់ខាត្ក្តូ្វតត្បង្គា ប់ឲ្យផ្អែ រហ ុះ
ហ ើយ។

រនុង មាតុ្លាការ ក្តូ្វហធវើការវនិិចេ័យហោយយរចិត្តទុ្យរោរ់ាទី្យបំអុត្។

200

【ដោង្】ការផ្អា កនិង្ការលបុដចល
ការអនុវត្តដោយបង្ខំ



ការផ្អា កការអនុវត្តដោយ
ការោក់ កយបណតឹ ង្

បានហ ើងត្វា ដល់តុ្លាការរំពូលតដរ
តត្ចាញ់រតីបាត់្។ រ៏ប ុតនតមិនចង់បង់ហស្ថុះដល់ហៅ
１មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ ・・・

201

Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរទ្យទួ្យលស្ថា ល់ការទមទរ (１មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ)



ពំុមានមូលហ តុ្អ្វីពិហសសហទ្យ រ៏ប ុតនតោរ់ពារយបណតឹ ងត្វា 
ចំហពាុះការទមទរសិន ហ ើយាមួយគ្នន ហនុះោរ់ពារយ
សំុផ្អែ រការអ្នុវត្តតដរ តក្រងហលាតុ្លាការទ្យទួ្យលស្ថា ល់
・・・

202

Ｘ Ｙ
ស្ថលក្រមស្ថា ពរទ្យទួ្យលស្ថា ល់ការទមទរ（１មុ៉ឺនដុលាល រអាហមររិ）

ការផ្អា កការអនុវត្តដោយ
ការោក់ កយបណតឹ ង្
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ដូចបានពនយល់រនលងមរ អាចនឹងមានរូនបំណុលទុ្យចចរតិ្ោរ់ពារយបណតឹ ង
ហោយគ្នម នមូលហ តុ្ ហ ើយតងមទំងោរ់ពារយសំុផ្អែ រការអ្នុវត្ត ហោយ
មានបំណងហដើមបីវតត្រចួអុត្ពីការអ្នុវត្តហោយបងខំតត្ប ុហណ្តណ ុះ ។

បណតឹ ងក្បហេទ្យហនុះ រ៉ឺាការហក្បើសិទិ្យធខុ្សទំ្យនង ចារឆ្ង យពីហគ្នលរំនិត្ថ្ន
ក្បព័នធចាប់នីមួយៗហ ុះ ហ តុ្ដូហចនុះ ពំុមានអ្វីតដលអាចឲ្យទ្យទួ្យលស្ថា ល់បាន
ហ ើយ។

ក្បសិនហបើក្តូ្វផ្អែ រការអ្នុវត្តហោយបងខំរ ូត្ដល់ររណីបំពានសិទិ្យធក្បហេទ្យ
ហនុះ ហ ុះនឹងកាល យាការរារាងំការសហក្មចនូវសិទិ្យធរបស់ភារីតដលបាន
ទ្យទួ្យលស្ថលក្រម ឬស្ថលដីកាទ្យទួ្យលស្ថា ល់ការទមទរតដលបានចូលា
ស្ថា ពរ （អាចអ្នុវត្តហោយបងខំបាន）។

ការផ្អា កការអនុវត្តដោយ
ការោក់ កយបណតឹ ង្
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តុ្លាការតដលបានទ្យទួ្យលពារយសំុផ្អែ រការអ្នុវត្តក្បហេទ្យហនុះ ពំុត្ក្មូវឲ្យបង្គា ប់
ឲ្យផ្អែ រការអ្នុវត្តហទ្យ ដូហចនុះក្តូ្វហលើរពារយសំុហ ុះហចាល ។

ហទុះាយ ងណ្តរតី ក្តូ្វផ្អែ រការអ្នុវត្តហោយបងខំាររណីហលើរតលង តដល
រក្មិត្តត្បណតឹ ងនីមួយៗហ ុះមានមូលហ តុ្ក្តឹ្មក្តូ្វ ។

※សតីពីការផ្អែ រការអ្នុវត្តហោយបណតឹ ងជំនំុជក្មុះស្ថាងមី（មាក្ា366 រថា
ខ្ណឌទ ទី្យ1 ចំណុច រ）សូមហមើលឯរស្ថរ（ការជំនំុជក្មុះស្ថាងមី）ថ្នសិកាខ
ស្ថលា តខ្មររា ឆ្ន ំ２０１７។
https://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html

ការផ្អា កការអនុវត្តដោយ
ការោក់ កយបណតឹ ង្
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