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បុព្វកថា 
 
 ស ៀវសៅស េះ គឺជា មិទ្ធផលដ៏មា សារ ំខា ់មួយដដលត្រូវបា ចងត្រងសរៀបចំស ើង
តាមរយៈគសត្មាងអភិវឌ្ឍ ៍ត្បព័ ធចាប់  ិងរុលាការ ដំណារ់កាលទី្៤ រប ់ត្រ ួងយុរតិធម៌ន 
ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង ទី្ភ្នា រ់ងារ ហត្បរិបរតិការណ៍អ តរជារិន ត្បសទ្ ជប ុ  (សៅការ់
ថា JICA)។ ត្រ ួងយុរតិធម៌ន ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិងទី្ភ្នា រ់ងារ JICA បា  ហការគ្នា
សដើមបីអភិវឌ្ឍត្បព័ ធចាប់សលើវ ័ិយរដឋបបសវណីចាប់តំាងពីសដើមឆ្ា ំ១៩៩៩ តាមរយៈគសត្មាងអភិវឌ្ឍ ៍ 
វ ័ិយចាប់  ិងរុលាការ ដំណារ់កាលទី្១ ដល់ទី្៣។ សៅរាុងដំណារ់កាលទី្១ ដល់ទី្៣ 
គសត្មាងបា  សត្មច ូវស ចរតីត្ាងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី រមួទំងចាប់  ិង 
បទ្ដ្ឋឋ  គរិយុរតដនទ្សទ្ៀរដដលចំាបាច់រាុងការអ ុវរតត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី។ 
ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណីត្រវូបា ដ្ឋរ់ឲ្យអ ុវរតទូ្ទំងត្បសទ្ សៅដែររកដ្ឋ ឆ្ា ំ២០០៧ ចំដណរឯ
ត្រមរដឋបបសវណីត្រូវបា ត្បកា ឲ្យសត្បើសៅរាុងឆ្ា ំ២០០៧ ត្ពមទំងត្រូវបា ដ្ឋរ់ឲ្យអ ុវរតសៅរាុង
ដែធាូ ឆ្ា ំ ២០១១។ 
 ត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី គឺមា សារ ំខា ់សៅរាុង ីរិរដឋបបសវណី 
ដូសចាេះ អារអ ុវរតចាប់ត្រូវដរពត្ងីរ ូវការយល់ដឹងរប ់ែលួ ឲ្យបា  ីុជសត្ៅ  ិងទូ្លំទូ្លាយ 
ទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី។  
 គសត្មាងសៅរាុងដំណារ់កាលទី្៤ស េះ ត្រូវបា ចាប់សផតើមសៅរាុងដែសមសា ឆ្ា ំ២០១២ សត្កាម
ការដឹរនំដ៏ែពង់ែព ់រប ់ឯរឧរតម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដឋមន្រ តីន ត្រ ួងយុរតិធម៌ដដលជាត្បធា 
គសត្មាង  ិង សលារជំទវ ចាន់ សទុ្ធា វី រដឋសលខាធិការន ត្រ ួងយុរតិធម៌  ិង ឯរឧរតម 
ឈន ព្ព្លងឹ្ ត្បធា រាជបណឌិ រ ភ្នវជិាា ជីវៈរុលាការ ដដលអារត្គប់ត្គងគសត្មាង រមួទំងមា 
ការជួយ ត្មប ត្មលួពីឯរឧរតម ប ុន ហុន ត្បធា គណៈសមធាវនី ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង 
ឯរឧរតម លយុ ចណ្ណា  សារលវទិ្ាធិការន សារលវទិ្ាល័យភូមិ ទ ីរិសាស្ត ត  ិង វទិ្ាសាស្ត ត 
ស ដឋរិចច។ គសត្មាងស េះអាចដំសណើ រសៅបា សដ្ឋយមា ការជួយឧបរថមភដផារបសចចរសទ្ ពីទី្ភ្នា រ់ងារ 
JICA តាមរយៈជំនញការជាសត្ចើ ។ សៅរាុងគសត្មាងដំណារ់កាលទី្៤ស េះ មា រញ្ញា  Nishimura 
Emiko  ិងសលារ Matsubara Sadao (អរីរជំនញការ  ិងត្បធា ទី្ត្បឹរាចាប់)  ិង សលារ 
Tsuji Yasuhiko ដដលជាជំនញការ  ិងជាត្បធា ទី្ត្បឹរាចាប់។ គសត្មាងរាុងដំណារ់កាលទី្៤ 
ស េះ មា សគ្នលសៅរាុងការពត្ងឹង មរថភ្នពដល់អារអ ុវរតចាប់សៅរាុងត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា 
សដើមបីអ ុវរតត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណីឲ្យមា ត្ប ិទ្ធភ្នព។ មា ងវញិសទ្ៀរ  



សាថ ប័  ំខា ់ៗសៅរាុងវ ័ិយចាប់ដដលបា ចូលរមួសៅរាុងគសត្មាងស េះ មា ដូចជា ត្រ ួង
យុរតិធម៌ រាជបណឌិ រ ភ្នវជិាា ជីវៈរុលាការ គណៈសមធាវនី ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង សារល
វទិ្ាល័យភូមិ ទ ីរិសាស្ត ត  ិង វទិ្ាសាស្ត តស ដឋរិចច។ សាថ ប័  ីមួយៗ បា បសងកើរ ូវត្រុមការងារ 
សដើមបីពិភ្នរា ូវបញ្ញា ដដលទរ់ទ្ង ឹងត្ទឹ្ តី រ៏ដូចជាបញ្ញា ដដលទរ់ទ្ង ឹងការអ ុវរតជារ់ដ តង 
ដដលសរើរមា ស ើងទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី ជាមួយ ឹងជំនញការ
ជ ជារិជប ុ ។ ជាសគ្នលការណ៍ ត្រុមការងារ ីមួយៗ ត្រូវជួបត្បជំុ ១ដងរាុងមួយ បាត ហ៍។ បដ ថម
ពីសលើត្រមុការងារត្បចំា បាត ហ៍ រិចចត្បជំុត្រមុការងារចត្មុេះត្រូវបា សធវើស ើងជាសរៀងរាល់ ៣ ឬ ៤ដែ
មតង សដ្ឋយមា ការចូលរមួពីត្រុមការងារទំងបួ សាថ ប័  សដើមបីពិភ្នរាសលើបញ្ញា ចាប់ ំខា ់ៗ។ 
 ស ៀវសៅស េះ គឺជារត្មងឯរសារដដលបា បសងកើរស ើងសដ្ឋយត្រុមការងារទំងបួ សាថ ប័  
ដដលមា ដូចជា របាយការណ៍ន ការពិភ្នរា  ំណួរចសមលើយ រមួទំងឯរសារសមសរៀ ។ ែលឹមសារ 
ន ឯរសារទំងស េះ គឺជាត្បធា បទ្ ំខា ់ៗ ដដលទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិ 
រដឋបបសវណី ត្ពមទំងរាប់បញ្ចូ ល ូវររណីជារ់ដ តង  ិង ររណីជាលរខណៈត្ទឹ្ តីផងដដរ។ ដូសចាេះ 
ស ៀវសៅស េះមា អរថត្បសោជ ៍  ិង ត្បមូលផតុំ ូវព័រ៌មា  ំខា ់ ត្មាប់អ ុវរតចាប់សៅរាុង 
ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា។  
 សយើងែ្ុំ ងឃឹមថា ស ៀវសៅស េះអាច ឹងជួយដល់អារអ ុវរតចាប់រាុងការពត្ងីរ ូវការយល់
ដឹងរប ់ែលួ ឲ្យកា ់ដរ ីុជសត្ៅទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី។ 
 
 រំណរ់ មាា ល់៖ 

 ស ៀវសៅសមសរៀ  តីពី “ត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី” ភ្នគ១ ត្រូវបា ចង
ត្រងស ើងជាសលើរទី្១ សដ្ឋយយរ មិទ្ធផលដដល សត្មចបា សៅរាុងឆ្ា ំ២០១២  ិង ឆ្ា ំ២០១៣ 
ត្ពមទំងត្រូវបា សបាេះពុមពសលើរទី្១ សៅរាុងដែធាូ ឆ្ា ំ២០១៥។ 
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២០១៥  ិង សដើមឆ្ា ំ២០១៦ សហើយមិ ឆលុេះបញ្ញច ងំអំពីទ្ ស ៈជាផលូវការរប ់អាជ្ាធរារ់ព័ ធសៅ
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៣.មោឃភាព និងការលបុមោល  

ទ ោះបកីិច្ចសន្យាត្រវូបាន្យបទ្ករីទ ី្ ក៏ទោយ ក៏កិច្ចសន្យា ា្ំ ទ ោះមនិ្យត្បាកដថាអាច្អនុ្យវរតបាន្យទ ោះទេ។ 
កិច្ចសន្យាមួយច្ាំន្យួន្យត្រូវបាន្យច្ាប់ចារ់េុកជាទោឃៈទ យីកិច្ចសន្យាមយួច្ាំន្យនួ្យទេៀរអាច្ត្រូវភាគីសុាំលុបទចាល
ទោយសារោន្យវកិារៈ ឬ ទោយសារការកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាព។  

ទត្ៅពីកិច្ចសន្យា សកមមភាពឯកទោភាគក៏ីត្រូវបាន្យចារ់េុកជាទោឃៈ ឬ ត្រូវបាន្យលុបទចាលោមរយៈ
ការបង្ហា ញឆន្យទៈោន្យវកិារៈ ឬ ការកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាពជាទដីម ដូច្ករណីកិច្ចសន្យាផ្ដដរ 
(ោត្ោ ៣១២ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 ៣.១.មោឃភាព 

ទ ោះបជីាកិច្ចសន្យា ឬ សកមមភាពឯកទោភាគីត្រូវបាន្យបទ្កីរទ ី្ ក៏ទោយ ត្បសិន្យទបីអរថន័្យយនន្យ 
កិច្ចសន្យាោន្យភាពផទុយន្យឹ្ បញ្ញរតិដដលអនុ្យវរតទោយប្ខាំ ឬ ផទុយន្យឹ្សណ្តត ប់ធ្នន ប់សាធ្នរណៈ ន្យិ្ េាំទន្យៀមេោា ប់ 
លអទ ោះកចិ្ចសន្យាត្រូវចារ់េុកជាទោឃៈ (ោត្ោ ៣៥៧ វាកយខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍េី ១ (ករណីកចិ្ចសន្យាដដលោន្យខាមឹសារផទុយន្យឹ្បញ្ញរតិដដលអនុ្យវរតទោយប្ខាំ ឬ ផទុយន្យឹ្
សណ្តត ប់ធ្នន ប់សាធ្នរណៈ ន្យិ្ េាំទន្យៀមេោា ប់លអ)៖ 

- កិច្ចសន្យាខចីបរទិភាគទោយយកអត្ោការត្បាក់ទលីសពីច្ាប់កាំណរ់ 
- កិច្ចសន្យាលក់េញិទត្គឿ្ទញៀន្យខុសច្ាប់ 
- កិច្ចសន្យាឲ្យបតីត្បពន្យធដល្លោះគ្នន ។  

ឧ  រណ៍េី ២ (ករណីសកមមភាពឯកទោភាគីដដលោន្យខាមឹសារផទុយន្យឹ្បញ្ញរតដិដលអនុ្យវរតទោយប្ខាំ 
ឬ ផទុយន្យឹ្ សណ្តត ប់ធ្នន ប់សាធ្នរណៈ ន្យិ្ េាំទន្យៀមេោា ប់លអ)៖  

កាលពីនងៃេី១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ A បាន្យបទ្កីរន្យីរបុិគគលមូលន្យិ្ ិមួយកនុ្ទគ្នលបាំណ្ត្បត្ពឹរត  
បេទលមសី (ោត្ោ១១០ កថាខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)  សកមមភាពបទ្កីរន្យរីិបុគគលមូលន្យិ្ិទន្យោះត្រូវចារ់
េុកជាទោឃៈ។  

ទ ោះបអីរថន័្យយនន្យកិច្ចសន្យា ឬ សកមមភាពឯកទោភាគីមនិ្យផទុយទៅន្យឹ្បញ្ញរតដិដលអនុ្យវរតទោយប្ខាំ ឬ      
សណ្តត ប់ធ្នន ប់សាធ្នរណៈ ន្យិ្  េាំទន្យៀមេោា ប់លអក៏ទោយ ដរទបសីកមមភាពទ ោះផទុយទៅន្យឹ្េត្ម្់ដដលច្ាប់
កាំណរ់ក៏ត្រូវចារ់េុកជាទោឃៈផ្ដដរ (ោត្ោ ៣៥៧ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  
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ឧ  រណ៍េី៣ (កិច្ចសន្យាដដលោន្យេត្ម្់ខុសច្ាប់)៖ កាលពីនងៃេី១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ A ន្យិ្ B
បាន្យត្ពមទត្ពៀ្គ្នន លក់េិញអច្លន្យវរថុ ប ុដន្យត មនិ្យបាន្យទ្វីទ ី្ ទោយលខិិរយថាភូរទេ  កិច្ចសន្យាទន្យោះត្រូវចារ់
េុកជាទោឃៈ (ោត្ោ ៣៣៦ កថាខណឌ េី ២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍េី៤ (សកមមភាពឯកទោភាគីដដលោន្យេត្ម្់ខុសច្ាប់) ៖                  
 កាលពីនងៃេី១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ A បាន្យបទ្កីរមរកសាសន៍្យទោយលិខរិឯកជន្យ ប ុដន្យត មិន្យបាន្យ  
ចុ្ោះ រថទលខាទេ  មរកសាសន៍្យដបបទន្យោះត្រូវចារ់េុកជាទោឃៈ (ោត្ោ ១១៧៤ កថាខណឌ េ១ី ន្យិ្ ោត្ោ 
១១៧០ កថាខណឌ េី ២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

៣.១.១. អានុភាព 

ទៅទពលដដលសកមមភាពមួយត្រូវបាន្យចារ់េុកជាទោឃៈ ោន្យន័្យយថាសកមមភាពទ ោះមិន្យ ាំឲ្យបទ្កីរ 
អានុ្យភាពោា្ំ ពីដាំបូ្។ ការណ៍ដដលន្យរណ្តោន ក់អោះអា្អាំពីទោឃភាពនន្យសកមមភាពទ ោះគឺជា ការបញ្ជា ក់ថា 
សកមមភាពទ ោះមិន្យោន្យសុពលភាពោា្ំ ពីដាំបូ្ ទ យីមនិ្យធ្នា ប់ោន្យអានុ្យភាពអវី ល់ដរទសាោះ ។ ន្យិយាយរមួ  
សកមមភាពដដលត្រូវបាន្យចារ់េុកជាទោឃៈ ទ ោះបីជាមិន្យោន្យន្យរណ្តោន ក់អោះអា្អាំពីទោឃភាពនន្យកិច្ចសន្យាក៏
ទោយ ក៏មិន្យោន្យអានុ្យភាពដដរ។ ត្រ្់ច្ាំណុច្ទន្យោះ គឺខុសពកីារលុបទចាល ោន្យន័្យយថា កនុ្ករណីការលុបទចាល  
កិច្ចសន្យាោន្យអានុ្យភាពរ ូរដល់ទពលដដលអនកោន្យសិេធិលុបទចាល ទត្បីត្បាស់សិេធិលុបទចាល ទោយអោះអា្អាំពី
ការលុបទចាល (ោត្ោ ៣៥៨ កថាខណឌ េី ១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ទ យីទៅទពលដដលសេិធលុិបទចាលត្រូវបាន្យអនុ្យវរត 
ទ ោះសកមមភាពទ ោះត្រូវចារ់េុកជាទោឃៈោា្ំ ពដីាំបូ្ (ោត្ោ ៣៥៨ កថាខណឌ េី ២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍៖ ទៅកនុ្ករណីឧ  រណ៍េី៣ ទ ោះបីជា កចិ្ចសន្យាទន្យោះត្រូវបាន្យភាគីអោះអា្អាំពី ទោឃភាព 
ទៅនងៃេី០១ ដខមី  ឆ្ន ាំ២០១៣ ក៏ទោយ ក៏ទោឃភាពទន្យោះបាន្យទកីរោន្យទ ី្ ោា្ំ ពីដាំបូ្គឺ នងៃេី០១  
ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ ោន្យន័្យយថា ចាប់ោា្ំ ពីនងៃេី០១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ មកទមា ោះ ដដលកិច្ចសន្យាមិន្យោន្យ
សុពលភាព។ ប ុដន្យត មិន្យដមន្យោន្យន័្យយថាកិច្ចសន្យាត្រូវចារ់េុកជាទោឃៈ ោមអានុ្យភាពត្បរិសកមម ចាប់ពីនងៃេ១ី 
ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ ទ ោះទេ។ កិច្ចសន្យាទន្យោះ ទោឃភាពោា្ំ ពីនងៃេ០ី១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣  ប ុដន្យត ការបញ្ជា ក់
អាំពីទោឃភាពគទឺៅ នងៃេី០១ ដខមី  ឆ្ន ាំ២០១៣។ ដូច្ទន្យោះ ចាប់ពីនងៃេ០ី១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ រ ូរដល់នងៃ
េី០១ ដខមី  ឆ្ន ាំ២០១៣ កចិ្ចសន្យាទន្យោះមនិ្យោន្យអរថិភាព ន្យិ្ មិន្យោន្យអានុ្យភាពទ យី ទ ោះប ីរូបភាពជាក់ដសត្
កន្យា្មកទមីលទៅហាក់ដូច្ជាកិច្ចសន្យាទន្យោះោន្យអរថិភាពក៏ទោយ។  

៣.១.២. បុគ្គលដែលអាចអះអាងនូវមោឃភាព(ោត្រា ៣៥៧ ននត្ររមរែឋបបមវណី) 

កនុ្ករណីដដលសកមមភាពមួយផទុយន្យឹ្ បញ្ញរតិដដលអនុ្យវរតទោយប្ខាំ ឬ សណ្តត ប់ធ្នន ប់សាធ្នរណៈ ន្យិ្
េាំទន្យៀមេោា ប់លអ មនិ្យត្រមឹដរភាគីប ុទណ្តណ ោះទេ ជន្យណ្តក៏អាច្អោះអា្នូ្យវទោឃភាពនន្យកិច្ចសន្យាបាន្យដដរ។ ទ ោះបីជា 
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កនុ្ករណីទោឃភាពទោយសារេត្ម្់នន្យសកមមភាពទ ោះផទុយច្ាប់ក៏ទោយ ជន្យដដលអាច្អោះអា្អាំពីទោឃភាព មិន្យ
ដមន្យោន្យដរភាគីប ុទណ្តណ ោះទេ ជន្យណ្តក៏ទោយ ក៏អាច្អោះអា្បាន្យដដរ។ ក៏ប ុដន្យត ច្ាប់បាន្យកាំណរ់អាំពជីន្យដដល អាច្
អោះអា្ទោឃភាពបាន្យ លុោះត្ោដរជន្យទ ោះោន្យត្បទយាជន៍្យកនុ្ការបតឹ  ្(ោត្ោ ៧៤ នន្យត្កមន្យរីិវ ិ្ ីរដឋបបទវណី)។  

      

 

 

 

 

 ឧ  រណ៍៖ A បាន្យចុ្ោះកចិ្ចសន្យាលក់េិញដជីាមួយ B កនុ្រនមា ១០០០០$ ប ុដន្យត ទោយសារដរ ការ
ចុ្ោះកិច្ចសន្យាទ ោះមិន្យបាន្យទ្វីទ ី្ ជាលខិិរយថាភូរ ដូច្ទន្យោះកិច្ចសន្យាត្រូវបាន្យ ទោឃភាព។ ទ រុដូទច្នោះ A 
អាច្ោក់ពាកយបណតឹ ្បញ្ជា ក់អាំពីទោឃភាពនន្យកចិ្ចសន្យា ន្យិ្ ោក់ពាកយបណតឹ ្សុាំបញ្ជា ក់អាំពនី្យរថិភាពនន្យ 
ការពវកចិ្ចរបស់ A ច្ាំទពាោះ B បាន្យ។ ទរី C ដដលជាមិរតភកតិរបស់ A អាច្បតឹ្សុាំឲ្យបញ្ជា ក់ពីទោឃភាពនន្យកចិ្ច
សន្យា ន្យិ្ អាច្ោក់ពាកយបណតឹ ្សុាំបញ្ជា ក់អាំពនី្យរថិភាពនន្យការពវកចិ្ចរបស់ A ទយា្ទៅោមកិច្ចសន្យា ទ ោះបាន្យ
ដដរ ឬទេ? C មិន្យអាច្ោក់ពាកយបណតឹ ្សុាំឲ្យបញ្ជា ក់ទោឃភាពកិច្ចសន្យារវា្ A ន្យិ្  B ឬុសុាំឲ្យបញ្ជា ក់អាំពី 
ន្យរថិភាពការពវកិច្ចរបស់ A បាន្យទេ ទោយទ រុថា C មិន្យដមន្យជាភាគីនន្យវវិាេ និ្យ្ មិន្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យនន្យ
បណតឹ ្ទ ោះទេ។  
ទលីសពីទន្យោះ ទរី D ដដលជាអនកជួលដីអាច្ោក់ពាកយបណតឹ ្សុាំបញ្ជា ក់ពីទោឃភាពនន្យកចិ្ចសន្យារវា្ A ន្យិ្ B 
បាន្យដដរឬទេ? ទរី D អាច្អោះអា្អាំពីទោឃភាពនន្យកចិ្ចសន្យារវា្ A ន្យិ្ B ទ យី អាច្ោក់ពាកយបណដឹ ្សុាំ
បញ្ជា ក់ពីន្យរថិភាពនន្យការពវកិច្ចប្់នងារបស់ D ច្ាំទពាោះ B បាន្យដដរ ឬ ទេ?    (អាច្ ឬ មនិ្យអាច្ អាត្ស័យទៅទលី
ការបកត្សាយថា ទរី D ោន្យផលត្បទយាជន៍្យ ឬ គ្នម ន្យផលត្បទយាជន៍្យកនុ្ការទ្វីបណតឹ ្ដដរ ឬអរ់?)។ 
         ៣.២.ការលបុមោល    

ទ ោះបីជាកិច្ចសន្យា ឬ សកមមភាពឯកទោភាគីត្រូវបាន្យបទ្ករីទ ី្ ក៏ទោយ ត្បសិន្យទបីោន្យមូលទ រុនន្យ
ការលុបទចាលសកមមភាពទ ោះ អនកោន្យសេិធិលុបទចាលអាច្លុបទចាលសកមមភាពទ ោះបាន្យ (ោត្ោ៣៥៨ កថា
ខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ មូលទ រុនន្យការលុបទចាលោន្យដូច្ជា ការបង្ហា ញឆន្យទៈដដលោន្យវកិារៈ        
(ោត្ោ ៣៤៦ ដល់ ោត្ោ ៣៥១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ក្វោះសមរថភាពខា្ឆន្យទៈ (ោត្ោ ១៤ នន្យត្កម 
រដឋបបទវណី) ន្យិ្ការកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាព(ោត្ោ១៨ ោត្ោ២៦ ន្យិ្ ោត្ោ៣០ នន្យត្កម 
រដឋបបទវណី )។  

Ｃ 

＄ 

 D 

មិរតភកតិ 

ភរិកៈ 

Ａ Ｂ 
ដី 
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ឧ  រណ៍េ៥ី (ករណីលុបទចាលកិច្ចសន្យាទោយសារការបង្ហា ញឆន្យទៈោន្យវកិារៈ)៖                             

A (អនកលក់)ច្្់លក់ម ូរូរបស់ខាួន្យដដលកាំពុ្ទត្បីត្បាស់ឲ្យទៅ B (អនកេិញ)។ ម ូរូរបស់ A  ពណ៌ទមម     
រឯី B ច្្់បាន្យម ូរូពណ៌ទខៀវ ប ុដន្យត ទោយសារ A  ច្្់លក់ម ូរូរបស់ខាួន្យឲ្យទៅ B  A ក៏បាន្យកុ ក B ថាម ូរូខាួន្យ
ពណ៌ទខៀវ។ ទៅនងៃេី ១ ដខ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៣ A  ន្យិ្ B  បាន្យត្ពមទត្ពៀ្ គ្នន បទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េញិម ូរូ 
ទ យី B បាន្យត្បគល់ត្បាក់ត្គប់ច្ាំន្យួន្យទៅឲ្យ A រចួ្រាល់។ ទៅនងៃេី០៨ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ A ដបរជាត្បគល់ម ូរូ
១ ទត្គឿ្ពណ៌ទមម ទៅឲ្យ B ទៅវញិ។ ទៅកនុ្ករណីទន្យោះ B អាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាជាមួយ A បាន្យទោយដផអក
ទលីការឆទបាក (ោត្ោ ៣៤៧ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍េ៦ី (ករណីលុបទចាលសកមមភាពឯកទោភាគីទោយសារការបង្ហា ញឆន្យទៈោន្យវកិារៈ) ៖ ទៅ
នងៃេី១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ B បាន្យគត្ោម A ថាទបីមនិ្យចុ្ោះ រថទលខាទលីលខិិរទលកីដល្ការពវកចិ្ចច្ាំន្យនួ្យ 
១០០០ ដុល្លា រ ដដល B  ោន្យច្ាំទពាោះ A ទេ ទ ោះ B ន្យឹ្វាយ A  ។ A  ក៏បាន្យចុ្ោះ រថទលខា ទលីលិខិរទលីកដល្ 
ការពវកិច្ចទ ោះទោយសារការភ័យខាា ច្។ កនុ្ករណីទន្យោះ A អាច្លុបទចាលការទលីកដល្ការពវកិច្ចច្ាំទពាោះ B 
ទោយ ដផអកទលីការគត្ោមកាំដ ្ (ោត្ោ ៣៥០ ន្យិ្ ោត្ោ ៣១២ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍េ៧ី (ករណីលុបទចាលសកមមភាពឯកទោភាគីទោយសារការកត្មរិសមរថភាពកនុ្ការ
បង្ហា ញឆន្យទៈ) ៖ ទៅនងៃេី១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ A  ន្យិ្  B បាន្យផឹកត្សាជាមួយគ្នន ។ B ផឹកទត្ច្ីន្យទពកក៏ត្សវ ឹ្
ខាា ា្ំ ទ យីទត្កាយពីបារ់ប្់សមរថភាពកនុ្ការវនិ្យិច្ឆ័យគ្នរ់បាន្យន្យិយាយទៅកាន់្យ A ថាត្បាក់១០០០ ដុល្លា រ ដដល 
A បាន្យខចីទ ោះ មិន្យបាច់្ស្ក៏បាន្យដដរ។ ពាកយដដល B បាន្យន្យិយាយជាការបង្ហា ញឆន្យទៈទលីកដល្ការពវកចិ្ច 
(ោត្ោ ៤៧៣ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ កនុ្ករណីទន្យោះ B អាច្លុបទចាលការទលីកដល្ការពវកចិ្ចបាន្យ (ោត្ោ 
១៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍េ៨ី  (ករណីលុបទចាលកិច្ចសន្យាទោយសារការកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាព) ៖
កាលពីនងៃេ១ី ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣ A(អនកលក់) ោន្យអាយុ២០ឆ្ន ាំន្យិ្ B(អនកេញិ) ោន្យអាយុ១៥ឆ្ន ាំ បាន្យ
បទ្កីរកចិ្ចសន្យាលក់េញិម ូរូ។ ឪពុកោត យរបស់ B គឺជាអនកោន្យអាំណ្តច្ទមបាច្ាំទពាោះ B ប ុដន្យត B មិន្យសាត ប់ 
បង្ហគ ប់របស់ឪពុកោត យទេ ទ យីក៏បាន្យល្លក់ទរឿ្លក់េញិម ូរូទន្យោះមិន្យឲ្យឪពុកោត យដឹ្ ។ កនុ្ករណី ទន្យោះ B ឬ 
ឪពុក ោត យរបស់ B អាច្លុបទចាលកចិ្ចសន្យាដដល B បាន្យទ្វីទ ី្ ជាមួយ A បាន្យ (ោត្ោ១៨ វាកយខណឌ េ១ី 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។   

៣.២.១.អានុភាពននការលបុមោល 

សកមមភាពដដលអាច្លុបទចាលបាន្យ ោន្យសុពលភាពរ ូរដល់ទពលដដលអនកោន្យសេិធលុិបទចាលលុប
ទចាលសកមមភាពទ ោះ (ោត្ោ ៣៥៨ កថាខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ប ុដន្យត កនុ្ករណីដដលអនកដដលោន្យ
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សិេធិលុបទចាល បាន្យលុបទចាលសកមមភាពដដលអាច្លុបទចាលបាន្យ ទ យីសកមមភាពទ ោះត្រូវចារ់េុកជា 
ទោឃៈោា្ំ ពដីាំបូ្ (ោត្ោ ៣៥៨ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ោន្យន័្យយថាការលុបទចាលកិច្ចសន្យា 
ោន្យអានុ្យភាពត្បរសិកមម។   

ឧ  រណ៍៖ សាកលប្ ពិចារណ្តកនុ្ករណីដដល A (អនកលក់) បាន្យឆទបាក B (អនកេញិ) ទ្វីកចិ្ចសន្យា 
េិញលក់រងយន្យត។ កនុ្ករណីដដល B បាន្យលុបទចាលកចិ្ចសន្យា ទោយទយា្ោមការឆទបាកទៅមុន្យទពល A ន្យិ្ 
B អនុ្យវរតកិច្ចសន្យាទ ោះ ការពវកិច្ចរបស់អនក ា្ំ ពីរត្រូវបាន្យរលរ់  ដូទច្នោះ ការអនុ្យវរតការពវកិច្ចរបស់ A ន្យិ្ B ពុាំ
ោន្យភាពចាាំបាច់្ទេ។  

ប ទ ប់ពី A បាន្យត្បគល់រងយន្យតទៅឲ្យ B ទ យី B ក៏បាន្យប្់ត្បាក់ទៅឲ្យ A ទ យីដដរ ត្បសិន្យទបី B បាន្យ
លុបទចាលកិច្ចសន្យាទយា្ោមការឆទបាក ទរកីរណីទន្យោះន្យឹ្ទៅជាយា ្ណ្ត? ទៅកនុ្ករណីទន្យោះ A ោន្យ 
ការពវកិច្ចត្បគល់ត្បាក់ទៅ B វញិ ទ យី B ក៏ោន្យការពវកិច្ចត្បគល់រងយន្យតទៅឲ្យ A វញិដដរ (ការពវកិច្ចត្បគល់
ទយា្ោមទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុ)។  ទោយសារដរ B ជាអនកដដលេេួលបាន្យនូ្យវផលត្បទយាជន៍្យទោយ
សុច្ររិ ដូទច្នោះ ត្រូវស្ត្រឹមកត្មិរនន្យផលត្បទយាជន៍្យដដលោន្យ (ោត្ោ៧៣៦ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  
ទោយសារដរ A ជាអនកដដលេេួល បាន្យនូ្យវផលត្បទយាជន៍្យទោយគាំន្យរិេុច្ចររិ ដូទច្នោះ ត្រូវស្ផលត្បទយាជន៍្យ
ដដលេេលួបាន្យត្ពម ា្ំ ការត្បាក់(ោត្ោ ៧៣៧ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

   ៣.២.២. វិធីននការលបុមោល 

ការលុបទចាលទ្វីទ ី្ ោមរយៈការជូន្យដាំណឹ្ទៅភាគីោខ ្ទេៀរ ទ យីអានុ្យភាពនន្យការលុបទចាល  
កិច្ចសន្យាត្រូវទកីរទ ី្ ទៅទពលដដលដាំណឹ្បាន្យទៅដល់ភាគីោខ ្ទេៀរ (ោត្ោ ៣៦០ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 
ការលុបទចាលអាច្ទ្វីទ ី្ ទៅទត្ៅរុល្លការក៏បាន្យ។ ភាគទត្ច្ីន្យការលុបទចាលទ្វីទ ី្ ទោយការទផញីលិខិរជូន្យ 
ដាំណឹ្អាំពកីារបង្ហា ញឆន្យទៈលុបទចាលទៅភាគីោខ ្ទេៀរ ប ុដន្យត កនុ្ការអនុ្យវរតជាក់ដសត្ភាគីអាច្ទ្វីោមវ ិ្ ីណ្ត ក៏
បាន្យ (ការទផញីសារទអ ចិ្ត្រូន្យិច្ ការបង្ហា ញឆន្យទៈោមេូរស័ពទ ជាអាេិ៍) ឲ្យដរការបង្ហា ញឆន្យទៈលុបទចាលទ ោះបាន្យ 
ទៅដល់ភាគីោខ ្ទេៀរ។  

កនុ្ករណីោន្យវវិាេទៅរុល្លការ ភាគីត្រូវបង្ហា ញអាំពីការេេួលបាន្យការជូន្យដាំណឹ្របស់ភាគីោខ ្ទេៀរ 
ទ រុទន្យោះ ភាគីគួរដរទត្បីត្បាស់វ ិ្ ីណ្តដដលង្ហយត្សួលបង្ហា ញអាំពីការេេួលបាន្យការជូន្យដាំណឹ រ្បស់ភាគីោខ ទ្េៀរ។ 
ជាឧ  រណ៍ការជូន្យដាំណឹ្អាំពីការបង្ហា ញឆន្យទៈទៅអនកទៅឆ្ៃ យ(ោត្ោ៧នន្យច្ាប់សតីពីការអនុ្យវរតត្កមរដឋបបទវណី) 
ឬ ភាគីអាច្ឲ្យភាគីោខ ្ទេៀរចុ្ោះ រថទលខា ឬ ផតិរទមនដ ទលីលិខិរជូន្យដាំណឹ្ទដីមបេុីកជាភសតុោ្។  

ដូច្ទៅកនុ្ឧ  រណ៍េ៨ី ខា្ទលី B (អនកេិញ)បាន្យបង្ហា ញឆន្យទៈកនុ្ការលុបទចាលកចិ្ចសន្យាទៅ A 
(អនកលក់) ទៅនងៃេ០ី៩ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣។ A បាន្យេេលួដាំណឹ្ អាំពីការលុបទចាលកិច្ចសន្យាទ ោះ ទៅនងៃេី
១២ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣។ ករណីទន្យោះ អានុ្យភាពនន្យការលុបទចាលកចិ្ចសន្យាត្រូវទកីរទ ី្ ទៅនងៃេ១ី២ ដខមករា
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ឆ្ន ាំ២០១៣។ ទោយសារអានុ្យភាពត្បរសិកមមនន្យការលុបទចាលទន្យោះ ាំឲ្យសកមមភាពទន្យោះ ត្រូវចារ់េុកជា ទោឃៈ
ោា្ំ ពីនងៃេ០ី១ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣។ ទ រុទន្យោះ កិច្ចសន្យាលក់េញិម ូរូរវា្ A ន្យិ្ B ត្រូវចារ់េុកជា ទោឃៈ
ោន្យន័្យយថាមិន្យោន្យកិច្ចសន្យាទកីរទ ី្ ទ ោះទេ។ ទោយដផអកទៅទលកីរណីដដលមនិ្យោន្យកិច្ចសន្យាលក់ េិញ 
ត្បាក់ដដល A បាន្យេេួលពី B គឺគ្នម ន្យមូលទ រុទលផីាូវច្ាប់ទ ោះទេ ទ យី B អាច្ ម រត្បាក់ទ ោះពី A វញិ
បាន្យ ទោយដផអកទៅទលីទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុ រមួ ា្ំ សាំណ្នន្យការខូច្ខារដងមទេៀរផ្ (ោត្ោ 
៧៣៧ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

＊ A បាន្យលក់រងយន្យតទៅ B ទ យី B ក៏បាន្យលក់រងយន្យតទ ោះបន្យតទៅឲ្យ C ។ កចិ្ចសន្យារវា្ A ន្យិ្ B ោន្យ
វកិារៈទ យី C ក៏បាន្យដឹ្ ពីអ្គទ រុទ ោះដដរ។  A ច្្់យករងយន្យតពី C មកវញិទោយលុបទចាលនូ្យវ កិច្ចសន្យា
េិញលក់ជាមួយន្យឹ្ B ។ ទរី A ត្រូវជូន្យដាំណឹ្អាំពកីារលុបទចាលទៅអនកណ្ត? គជូឺន្យដាំណឹ្ទៅ B ។ ប ទ ប់ព ី
A បាន្យជូន្យដាំណឹ្អាំពីការលុបទចាលទៅ B ទ យីក៏បាន្យ ម រឲ្យ C ត្បគល់រងយន្យត។ ត្បសិន្យទបីកនុ្ ករណី
ដដល C បដិទស្កនុ្ការត្បគល់រងយន្យត A អាច្ោក់ពាកយបណតឹ ្ ម រឲ្យ C ត្បគល់រងយន្យតទោយដផអក ទលី
កមមសិេធ។ិ ទៅកនុ្រុល្លការ B មិន្យដមន្យជាចុ្្ច្ទមាីយទេ។  

                 A                                        B                                         C         

 

 
1. A លក់រងយន្យតទៅឲ្យ B 
2. B លក់រងយន្យតបន្យតទៅឲ្យ C 
3. A ជូន្យដាំណឹ្អាំពីការលុបទចាលកិច្ចសន្យាទៅ B 
4. A ោក់ពាកយបណតឹ ្ទៅរុល្លការយក C ជាចុ្្ច្ទមាីយ 

៣.២.៣.អនរដែលោនសទិ្ធិលបុមោល 

អនកដដលោន្យសេិធលុិបទចាលកចិ្ចសន្យាទោយសារការបង្ហា ញឆន្យទៈោន្យវកិារៈរមួោន្យ (ោត្ោ ៣៥៩ កថា
ខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)៖ 

 អនកបង្ហា ញឆន្យទៈទោយោន្យវកិារៈ ឬ 
 អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់របស់អនកទ ោះ 
 សន្យតរិជន្យរបស់អនកដដលបង្ហា ញឆន្យទៈទោយោន្យវកិារៈ ឬ 
 អនកេេលួបន្យតឋាន្យៈកនុ្កិច្ចសន្យាពីអនកដដលបង្ហា ញឆន្យទៈទោយោន្យវកិារៈ 
 អច្ច័យល្លភីសកលពអីនកដដលបង្ហា ញឆន្យទៈទោយោន្យវកិារៈ (ោត្ោ១២១២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

1 2 

3 
4 

េុច្ចររិ 
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 បេបញ្ញរតិនន្យោត្ោ ៣៥៩ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី មិន្យបាន្យកាំណរ់អាំពីអច្ច័យល្លភីសកលពី
អនកដដលបង្ហា ញឆន្យទៈទោយោន្យវកិារៈទេ ប ុដន្យត ត្បសិន្យទបីទមលីពីទគ្នលគាំន្យិរកនុ្ោត្ោ ១២១២ នន្យ ត្កម
រដឋបបទវណី អច្ច័យល្លភីសកលក៏អាច្អនុ្យវរតនូ្យវសិេធិលុបទចាលបាន្យដដរ។  

 អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់គឺទតត រសាំខាន់្យទៅទលី អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា អនកអាណ្តពាបាល 
សត្ោប់អន្យីរិជន្យ អនកអាណ្តពាបាលេូទៅ។  រូិបរថមភកៈ មិន្យដមន្យជាអនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យ 
កាំណរ់ទេ ទពាលគឺ់  រូិបរថមភកៈោន្យរួ េីត្គ្នន់្យដរផតល់ការយល់ត្ពមទៅទលីសកមមភាពរបស់ជន្យទៅ
ទត្កាម រូិបរថមភដរប ុទណ្តណ ោះ (ោត្ោ៣០ ទសច្កតីកាំណរ់ច្ាំទពាោះោត្ោន្យមីួយៗនន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍េ៩ី៖ A (អនកលក់)បាន្យបទ្ករីកិច្ចសន្យាលក់េិញរងយន្យតជាមួយ B (អនកេិញ)។ A ោន្យ   
រងយន្យតរា្ Sedan ប ុដន្យត B គិរថាទន្យោះជារងយន្យតរា្ Van។ ទៅកនុ្ករណីទន្យោះ B បាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាទោយ
ោន្យការភាន់្យត្ច្ ាំ (ោត្ោ ៣៤៦ កថាខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទ រុទន្យោះ B អាច្អនុ្យវរតសិេធិលុប
ទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យ ត្បសិន្យទបី A បាន្យដឹ្អាំពីការភាន់្យត្ច្ ាំទ ោះ។  

ប ទ ប់ពី B បាន្យចុ្ោះកចិ្ចសន្យាជាមួយ A ទ យី B ត្រូវបាន្យកត្មិរនូ្យវសមរថភាពកនុ្ការទ្វ ីសកមមភាព 
ន្យិ្ អនកអាណ្តពាបាលេូទៅត្រូវបាន្យទត្ជសីោា្ំ សត្ោប់ B ទ ោះ។ កនុ្ករណីទន្យោះ អនកអាណ្តពាបាលេូទៅ 
ដដលជាអនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់អាច្អនុ្យវរតសេិធលុិបទចាលកិច្ចសន្យាទ ោះបាន្យ។  

ទៅកនុ្ករណីដដល B េេលួមរណភាពវញិ C ដដលជាសន្យតរិជន្យដរោន ក់របស់ B អាច្អនុ្យវរត សិេធិលុប
ទចាលកិច្ចសន្យាទន្យោះបាន្យ។ កនុ្ករណីដដល B បាន្យទ្វីអច្ច័យ ន្យសកលនូ្យវត្េពយសមបរតរិបស់ខាួន្យឲ្យទៅ D ទ ោះ 
D ក៏អាច្អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាលបាន្យដដរ (ោត្ោ ១២១២ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ទបី B បាន្យទ្វីអនុ្យបប ន្យឋាន្យៈកនុ្កចិ្ចសន្យា (ោត្ោ ៥១២ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ឲ្យទៅ E 
ទ ោះ E ក៏អាច្អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាលបាន្យដដរ ទោយមូលទ រុការភាន់្យត្ច្ ាំរបស់ B ។  

អនកដដលោន្យសេិធលុិបទចាលច្ាំទពាោះការលុបទចាលទោយមូលទ រុគ្នម ន្យសមរថភាពកនុ្ការបង្ហា ញឆន្យទៈ
(ពាកយសមរថភាពកនុ្ការបង្ហា ញឆន្យទៈដដលោន្យដច្្កនុ្ ោត្ោ ៣៥៩ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី ទន្យោះ ោន្យ
ន័្យយដូច្គ្នន ន្យឹ្ ពាកយសមរថភាពខា្ឆន្យទៈ ដដលោន្យដច្្កនុ្ ោត្ោ ១៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ឬការកត្មរិសមរថ
ភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាពោន្យដូច្ខា្ទត្កាម (ោត្ោ ៣៥៩ កថាខណឌ េ ី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ៖ 

 អនកបង្ហា ញឆន្យទៈ 
 អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់របស់អនកបង្ហា ញឆន្យទៈ 
  រូិបរថមភកៈនន្យអនកបង្ហា ញឆន្យទៈ 
 សន្យតរិជន្យរបស់អនកបង្ហា ញឆន្យទៈ 
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 អច្ច័យល្លភីសកលរបស់អនកបង្ហា ញឆន្យទៈ 
 អនកដដលេេលួបន្យតឋាន្យៈកនុ្កិច្ចសន្យាពីអនកដដលបង្ហា ញឆន្យទៈ (ោត្ោ ៥១៤ នន្យត្កមរដឋ    
បបទវណី) 

 បញ្ញរតិនន្យោត្ោ ៣៥៩ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី មិន្យបាន្យកាំណរ់អាំពអីនកដដលេេួលបន្យតឋាន្យៈ 
កនុ្កិច្ចសន្យាពអីនកដដលបង្ហា ញឆន្យទៈទេ ប ុដន្យត ទបោីមទគ្នលគាំន្យិររបស់ោត្ោ ៥១៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី 
អនកដដលេេលួបន្យតឋាន្យៈកនុ្កិច្ចសន្យាក៏អាច្អនុ្យវរតសិេធិលុបទចាលបាន្យដដរ។  

 ជន្យដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពអាច្អនុ្យវរតនូ្យវសិេធលុិបទចាលទោយឯករាជយបាន្យ ប ុដន្យត ទត្កាយពីបាន្យ 
អនុ្យវរតសេិធិលុបទចាលទ យី ជន្យទ ោះមិន្យអាច្លុបទចាលនូ្យវការអនុ្យវរតសិេធិលុបទចាលទ ោះបាន្យទ យី។  
 

               ជន្យដដលត្រូវបាន្យ     A                                        B 
               កត្មិរសមរថភាព 

 
① A បទ្កីរកិច្ចសន្យាជាមួយ B 
② A អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាលកិច្ចសន្យា 
③ A មិន្យអាច្លុបទចាលនូ្យវការអនុ្យវរតសិេធលុិបទចាល ② បាន្យទេ 
 
ឧ  រណ៍៖ A  (អនកលក់) ន្យិ្ B  (អនកេិញ) បាន្យបទ្ករីកិច្ចសន្យាលក់េិញរងយន្យត។ កនុ្ករណីដដល 

B គឺជាអន្យីរិជន្យ ឬ ជន្យទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅទ ោះ B ន្យិ្ អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់របស់ B  
(អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា ឬ អនកអាណ្តពាបាលសត្ោប់អន្យរីិជន្យ ឬ អនកអាណ្តពាបាលេូទៅ) អាច្អនុ្យវរតសិេធិ
លុបទចាលបាន្យ។ 

កនុ្ករណី B គឺជាជន្យសថរិទៅទត្កាមរបប រូិបរថមភទ ោះ B ឬ  រូិបរថមភកៈរបស់ B អាច្អនុ្យវរតសិេធលុិប
ទចាលបាន្យ។  

កនុ្ករណី B បាន្យេេួលមរណភាព C ដដលជាសន្យតរជិន្យរបស់ B អាច្អនុ្យវរតសេិធិលុបទចាលបាន្យ។ 
ត្បសិន្យទប ីB បាន្យទ្វីអច្ច័យ ន្យសកលឲ្យទៅ D ទ ោះ D អាច្អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាលបាន្យ។  

ត្បសិន្យទបកីនុ្ករណីដដល B ទ្វីអនុ្យបប ន្យឋាន្យៈកនុ្កចិ្ចសន្យាទៅ D (ោត្ោ ៥១២ កថាខណឌ េី ១ នន្យ
ត្កមរដឋបបទវណី)ទ ោះ D អាច្អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាលទោយយកមូលទ រុនន្យការកត្មិរសមរថភាពរបស់ B បាន្យ 
(ោត្ោ ៥១៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 

①  

③ 

② 
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A (អនកឲ្យខចី) ន្យិ្ B (អនកខចី) បាន្យទ្វីកិច្ចសន្យាខចីបរទិភាគត្បាក់ទ យី C បាន្យធ្ន ការពវកិច្ចរបស់ B។ កនុ្
ករណីដដល B គឺជាអនកដដលត្រូវបាន្យកត្មិរនូ្យវសមរថភាព ទ យីបាន្យបង្ហា ញឆន្យទៈដដលោន្យវកិារៈ ត្បសិន្យទប ី B 
លុបទចាលកិច្ចសន្យាខចីបរទិភាគត្បាក់ទ ោះ ការពវកិច្ចធ្ន របស់ C ក៏ត្រូវរលរ់ដដរ (ោត្ោ ៩០៤ កថាខណឌ េី៣ 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ត្បសិន្យទបី B មិន្យអនុ្យវរតនូ្យវសិេធិលុបទចាល ទរី C អាច្អនុ្យវរតនូ្យវសិេធិលុបទចាល កនុ្ មជា
អនកធ្ន បាន្យដដរឬទេ? គឺមិន្យអាច្ទេ។ ទោយសារោត្ោ ៣៥៩ នន្យត្កមរដឋបបទវណី មិន្យបាន្យកាំណរ់ថា អនកធ្ន 
គឺជា អនកដដលោន្យសិេធលុិបទចាល។ ទ ោះបីជា C មិន្យោន្យសិេធិលុបទចាលក៏ទោយ ក៏ C អាច្បដិទស្ នូ្យវការអនុ្យ
វរតការពវកិច្ចធ្ន របស់ខាួន្យបាន្យ ទោយសាំអា្ទលីការបង្ហា ញឆន្យទៈរបស់ B ោន្យវកិារៈ (ោត្ោ៩០៥ កថាខណឌ េ ី
៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 
អនកេេលួបន្យតនូ្យវឋាន្យៈកនុ្កចិ្ចសន្យាអាច្អនុ្យវរតនូ្យវសិេធលុិបទចាលបាន្យ ប ុដន្យត អនុ្យបប ន្យិកនន្យកមមវរថុនន្យ  

កិច្ចសន្យាមិន្យអាច្អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាលបាន្យទេ។  
ឧ  រណ៍ៈ A (អនកលក់)បាន្យឆទបាក B (អនកេញិ)ទ្វីកិច្ចសន្យាេិញលក់រងយន្យត។ កនុ្ករណីដដល B

បាន្យទ្វីអនុ្យបប ន្យឋាន្យៈទៅអនកេិញ C មុន្យទពលអនុ្យវរតកចិ្ចសន្យា ទ ោះ C អាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាេញិលក់ 
បាន្យទោយសារមូលទ រុនន្យការឆទបាករបស់ A។  

      
 A   B    
 
    C         
 
ផទុយទៅវញិ ត្បសិន្យទបី B បាន្យលក់បន្យតរងយន្យតទ ោះទៅ C ទ ោះ C មិន្យអាច្លុបទចាលកចិ្ចសន្យា េិញលក់

បាន្យទេ (C គឺជាអនុ្យបប ន្យិកកមមវរថុនន្យកិច្ចសន្យា)។ កនុ្ករណីទន្យោះ អនកដដលអាច្អនុ្យវរតនូ្យវសិេធិលុបទចាលគឺ B ។  
      C អរិងិជន្យ 
A   B   D អរងិិជន្យ 
      E អរិងិជន្យ 

        * ទដមីបដីឹ្ថា C ជាអនុ្យបប ន្យកិឋាន្យៈកនុ្កិច្ចសន្យា ឬ ជាអនុ្យបប ន្យិកកមមវរថុនន្យកិច្ចសន្យា គឺទយី្ ត្រូវ
ទមីលទៅកនុ្ខាឹមសារនន្យកិច្ចសន្យា ទបីសិន្យជា កនុ្កិច្ចសន្យារវា្ B ន្យិ្ C  ដច្្អាំពីការទ្វអីនុ្យបប ន្យ ឋាន្យៈ ទ ោះ 
C ជាអនុ្យបប ន្យកិនន្យឋាន្យៈ ដរទបីកិច្ចសន្យាដច្្អាំពីការលក់ឡាន្យព ីB ទៅ C ទ ោះ C ជា អនុ្យបប ន្យកិកមមវរថុនន្យ
កិច្ចសន្យា។ 

ត្បគល់រងយន្យត 

ត្បគល់ត្បាក់ 
អនុ្យបប ន្យឋាន្យៈ 

ទរា្ច្ត្កផលិររងយន្យត អនកេេួលលក់រងយន្យតបន្យត 
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 ៣.២.៤.សោា នុមតិ 

សចាច នុ្យមរិ គជឺាសកមមភាពដដលបុគគលោន្យសិេធលុិបទចាល បង្ហា ញជាសាថ ពរថាខាួន្យមនិ្យអនុ្យវរតសិេធលុិប
ទចាលទោយដផអកទលីបុទរល័កខខ័ណឌ ដដលបាន្យដឹ្ថាសកមមភាពរបស់ខាួន្យអាច្លុបទចាលបាន្យ។  

ក. វ ិ្ ទី្វសីចាច នុ្យមរ ិន្យិ្  អានុ្យភាព៖ 

កនុ្ករណីដដលអនកោន្យសេិធលុិបទចាលបាន្យផតល់សចាច នុ្យមរិច្ាំទពាោះសកមមភាពដដលអាច្លុបទចាលបាន្យ 
ទ ោះសិេធលុិបទចាលន្យឹ្ ត្រូវរលរ់ ទ យីទត្កាយពីបាន្យផតល់សចាច នុ្យមរិទ យីទ ោះ សកមមភាពដដលអាច្លុប
ទចាលបាន្យទ ោះន្យឹ្មិន្យអាច្លុបទចាលបាន្យទេ។ សចាច នុ្យមរិត្រូវទ្វីទ ី្ ទោយការជូន្យដាំណឹ្ទៅភាគីោខ ្ទេៀរ 
ទ យីអានុ្យភាពត្រូវទកីរទ ី្ ទៅទពលដដល ដាំណឹ្ ទ ោះបាន្យដល់ភាគីោខ ្ទេៀរទ ោះ (ោត្ោ ៣៦០ នន្យត្កម 
រដឋបបទវណី)។  ការផតល់សចាច នុ្យមរិក៏ដូច្ជា ការលុបទចាលដដរ គឺអាច្ទ្វីទ ី្ ទៅទត្ៅរុល្លការបាន្យ។  

ខ. អនកោន្យសេិធផិតល់សចាច នុ្យមរ ិ
ការផតល់សចាច នុ្យមរិ អាច្ទ្វីទ ី្ បាន្យទោយអនកោន្យសេិធលុិបទចាល (ោត្ោ ៣៦១ កថាខណឌ េ១ី  

វាកយខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ អវីដដលមិន្យច្ាស់ល្លស់ទ ោះ គឺការផតល់សចាច នុ្យមរ ិ ទោយអនកដដលត្រូវបាន្យ 
កត្មិរសមរថភាព (អន្យីរិជន្យ ជន្យសថិរទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅ ន្យិ្  ជន្យទៅទត្កាម រូិបរថមភ)។ ជន្យដដល 
ត្រូវបាន្យកត្មរិសមរថភាព អាច្អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាលទៅមុន្យទពលដដលជន្យទ ោះត្រ ប់មកភាពទដីមវញិ(ោត្ោ 
៣៥៩ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ប ុដន្យត មិន្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យទេ (ោត្ោ ៣៦១ វាកយខណឌ េ២ី 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ប ុដន្យត អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ (អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា អនកអាណ្តពាបាល 
សត្ោប់អន្យីរិជន្យ អនកអាណ្តពាបាលេូទៅ) ន្យិ្   រូិបរថមកៈរបស់អនកដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពអាច្ផត
ល់សចាច នុ្យមរិបាន្យទៅមុន្យទពលដដលជន្យទ ោះកាា យជាជន្យដដលោន្យសមរថភាពទ ី្វញិ ឬ មុន្យទពលជន្យ
ទ ោះដល់ន្យីរិភាព (ោត្ោ ៣៦១ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ទៅទពលដដលបាន្យេេួលការយល់ត្ពមពី រូិបរថមភកៈ ឬ អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ ទរីសាមី
ខាួន្យ (អនកដដលត្រូវបាន្យកត្មរិសមរថភាព) អាច្ទ្វីសចាច នុ្យមរិបាន្យដដរ ឬទេ? ទន្យោះគជឺាបញ្ជា ។ ទៅកនុ្ត្កម 
រដឋបបទវណី មិន្យបាន្យសរទសរឲ្យបាន្យច្ាស់ល្លស់ទេ ប ុដន្យត ទបទីយា្ោមការបកត្សាយកនុ្ោត្ោ ១៨ ោត្ោ ២៦ 
ន្យិ្ោត្ោ ៣០ នន្យត្កមរដឋបបទវណី អាច្ត្រូវបាន្យពចិារណ្តថា អន្យីរជិន្យ ន្យិ្ ជន្យទៅទត្កាម រូិបរថមភ ទបីបាន្យ
េេួលការយល់ត្ពមទ ោះគ ឺ អាច្ទ្វីសចាច នុ្យមរិបាន្យ។ ប ុដន្យត ជន្យដដលសថិរទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅ 
ទ ោះបីជា បាន្យេេលួការយល់ត្ពមក៏ទោយ ក៏មិន្យអាច្ទ្វីសចាច នុ្យមរិបាន្យដដរ។  ោត្ោ ១៨ ន្យិ្ ោត្ោ ៣០ នន្យ
ត្កមរដឋបបទវណី បាន្យបញ្ញរតថិា អន្យីរជិន្យ ឬ ជន្យទៅទត្កាម រូិបរថមភ អាច្លុបទចាលបាន្យ ដរសកមមភាព ដដល
មិន្យបាន្យេេួលការយល់ត្ពមប ុទណ្តណ ោះ។  ច្ាំដណកឯ ោត្ោ ២៦ នន្យត្កមរដឋបបទវណី កាំណរ់ត្រឹមដរពាកយ 
“សកមមភាព” ប ុទណ្តណ ោះ ទ រុទន្យោះ ទគអាច្ទ្វីការបកត្សាយថា ជន្យដដលទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅអាច្លុប
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ទចាលសកមមភាព ា្ំ ឡាយ ទ ោះបីជាសកមមភាពទ ោះេេួលបាន្យការយល់ត្ពម ឬ មិន្យេេួលបាន្យការយល់ត្ពមក៏
ទោយ។  

ខា្ទត្កាមទន្យោះគឺជាោរា្សទ្ខប៖ 

 

  
 
 

ការលុបទចាលទោយជន្យដដលត្រូវបាន្យ 
កត្មិរសមរថភាព 

សកមមភាពេេលួការយល់ត្ពម 
សកមមភាពដដលមិន្យបាន្យេេលួ

ការយល់ត្ពម 

អន្យីរិជន្យ(ោត្ោ ១៨ កថាខណឌ េ១ី) មិន្យអាច្លុបទចាល អាច្លុបទចាល 

ជន្យទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅ 
(ោត្ោ ២៦ កថាខណឌ េី១) 

អាច្លុបទចាល អាច្លុបទចាល 

ជន្យទៅទត្កាម រូិបរតមភ 
(ោត្ោ ៣០ កថាខណឌ េ១ី) 

មិន្យអាច្លុបទចាល អាច្លុបទចាល 

ការផតល់សចាច នុ្យមរទិោយជន្យ 
ដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាព 

ការផតល់សចាច នុ្យមរិដដលបាន្យេេួល
ការយល់ត្ពម 

ការផតល់សចាច នុ្យមរិដដលមិន្យបាន្យ
េេួលការយល់ត្ពម 

អន្យីរិជន្យ(ោត្ោ១៨ កថា
ខណឌ េី១) 

 
អាច្ 

មិន្យអាច្ 

ជន្យទៅទត្កាមអាណ្តពាបាល
េូទៅ(ោត្ោ ២៦ កថាខណឌ

េី១) 

 
មិន្យអាច្ 

 
មិន្យអាច្ 

ជន្យទៅទត្កាម រូិបរតមភ 
(ោត្ោ ៣០កថាខណឌ េ១ី) 

 
អាច្ 

 
មិន្យអាច្ 
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គ. ទពលដដលអនកោន្យសេិធលុិបទចាលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរបិាន្យ (ោត្ោ ៣៦១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)៖  
 ចាប់ោា្ំ ពីទពលដដលអនកោន្យសិេធិលុបទចាល បាន្យដឹ្អាំពមូីលទ រុនន្យការលុបទចាល (ការ

ភាន់្យត្ច្ ាំ ការឆទបាក ជាទដីម) កនុ្ករណីដដលការលុបទចាលសកមមភាពទោយយកការបង្ហា ញឆន្យទៈទោយោន្យ
វកិារៈជាមូលទ រុ (ច្ាំទពាោះការគត្ោមកាំដ ្ ទរីការផតល់សចាច នុ្យមរិត្រូវចាប់រាប់ពីទពលណ្ត? គិរចាប់ពីទពល
ដឹ្អាំពីការគត្ោមកាំដ ្ ឬ គិរពីសាថ ន្យភាពនន្យការគត្ោម កាំដ ្ត្រូវបាន្យបញ្ច ប់? ទបីពនិ្យិរយទមីល ោត្ោ ៩៦៣ 
កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរបបទវណី សិេធិលុបទចាលត្រូវបាន្យ រាប់ទត្កាយពីបាន្យរចួ្ខាួន្យផុរពកីារគត្ោម ទ រុទន្យោះ ការ
គាំរាមដដលោន្យដច្្ទៅកនុ្ោត្ោ ៣៥០ គួរដរបកត្សាយ ឲ្យដូច្ន្យឹ្ ោត្ោ៩៦៣ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 

 ទៅទត្កាយទពលដដលសាថ ន្យភាពដដលជាមូលទ រុនន្យការលុបទចាល(ការកត្មរិសមរថភាពកនុ្ 
ការទ្វីសកមមភាព)បាន្យរលរ់សត្ោប់ ករណីជន្យដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាព (អន្យរីជិន្យ ជន្យទៅទត្កាមអាណ្ត
ពាបាលេូទៅ ជន្យទៅទត្កាមរបប រូិបរថមភ) ដូច្ជាទពលដដលអន្យរីិជន្យកាា យជាន្យរីិជន្យ ឬ ទពលដដល 
ការត្បកាសចាប់ទផតីមអាណ្តពាបាលេូទៅ ឬ ការត្បកាសការចាប់ទផតីម រូិបរថមភ ត្រូវបាន្យលុបទចាល។ ប ុដន្យត អនក
រាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ (អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា អនកអាណ្តពាបាលសត្ោប់អន្យីរជិន្យ អនកអាណ្ត 
ពាបាលេូទៅ) ឬ  រូិបរថមភកៈ អាច្ផតល់សចាច នុ្យមរបិាន្យ ទ ោះបីជាទៅមុន្យទពលដដលសាថ ន្យភាពនន្យមូលទ រុនន្យ 
ការលុបទចាលរលរ់ក៏ទោយ(ោត្ោ ៣៦១ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ មា ្ ទេៀរ អន្យរីិជន្យ ឬ ជន្យ
ទៅទត្កាមរបប រូិបរថមភ អាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យទោយោន្យការយល់ត្ពមពីអនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យ 
កាំណរ់ ឬ ិរូបរថមភកៈ (ោត្ោ ១៨, ោត្ោ ៣០ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ប ុដន្យត ជន្យទៅទត្កាមអាណ្តពាបាល 
េូទៅមិន្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យទ ីយ ទ ោះបីជា ោន្យការយល់ត្ពមពីអនកអាណ្តពាបាលេូទៅក៏ទោយ 
(ោត្ោ ២៦ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 

ការផតល់សចាច នុ្យមរិទៅទលសីកមមភាពរបស់ជន្យដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាព 
 ទដីមបអីាច្ទ្វីសចាច នុ្យមរិច្ាំទពាោះសកមមភាពរបស់ជន្យដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពោន្យមទ្ាបាយ ៣ ៖ 
            េី១/ “ទត្កាយពីទពលដដលសាថ ន្យភាពដដលជាមូលទ រុនន្យការលុបទចាលត្រូវរលរ់” មទ្ាបាយដដលទ្វ ី
សចាច នុ្យមរ ិទោយខាួន្យឯ្(ោត្ោ ៣៦១ កថាខណឌ េី១ វាកយខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

េី២/ មទ្ាបាយទ្វសីចាច នុ្យមរិទោយអនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ (អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា អនក
អាណ្តពាបាលសត្ោប់អន្យរីជិន្យ អនកអាណ្តពាបាលេូទៅ) ឬ  រូិបរថមភកៈរបស់ជន្យដដលត្រូវបាន្យកត្មិរ 
សមរថភាព (ោត្ោ ៣៦១ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ។  

េី៣/ មទ្ាបាយទ្វសីចាច នុ្យមរិទោយជន្យត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពដដលេេលួបាន្យការយល់ត្ពមពីអនក 
រាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ ឬ  រូិបរថមភកៈ។ មទ្ាបាយេី៣ទន្យោះ អន្យរីិជន្យ ឬ ជន្យទៅទត្កាមរបប រូិបរថមភ 
ក៏អាច្ផតល់សចាច នុ្យមរបិាន្យដដរ ឲ្យដរោន្យការយល់ត្ពមពអីនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ ឬ  រូិបរថមភកៈ 
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ប ុដន្យតច្ាំទពាោះជន្យសថិរទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅវញិ ទ ោះបីជា កនុ្ករណីោន្យការយល់ត្ពមពីអនកអាណ្ត 
ពាបាលេូទៅក៏ទោយ ក៏មិន្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យទ យី។  

 
ឃ. សចាច នុ្យមរដិដលច្ាប់កាំណរ់ 
ទៅទត្កាយទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ សកមមភាពដដលអាច្លុបទចាលបាន្យត្រវូចារ់េុកថាបាន្យ 

ផតល់សចាច នុ្យមររិចួ្ទ យី ទៅថាសចាច នុ្យមរិដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ (ោត្ោ ៣៦២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) កនុ្
ករណីោន្យទ រុដូច្ខា្ទត្កាមទន្យោះ ៖ 

១. ការអនុ្យវរតការពវកិច្ច ា្ំ មូល ឬ មួយដផនកច្ាំទពាោះការពវកិច្ចដដលទកីរទ ី្ ទោយសកមមភាពដដល 
អាច្លុបទចាលបាន្យ ឬការោក់ត្បារិទភាគទដីមបធី្ន ការពវកចិ្ចទ ោះ (ោត្ោ ៣៦២ ច្ាំណុច្ ក នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍៖ A (អនកលក់) បាន្យឆទបាក B (អនកេញិ) ឲ្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាលក់េិញរងយន្យតជាមួយខាួន្យ។ 
ទ ោះបីជា B បាន្យប្់ត្បាក់ទៅឲ្យ A មុន្យទពលបាន្យដឹ្អាំពីការឆទបាកក៏ទោយ ក៏មនិ្យដមន្យជាសចាច នុ្យមរិដដល 
ច្ាប់បាន្យកាំណរ់ដដរ ទ រុទន្យោះ B អាច្អនុ្យវរតសិេធិលុបទចាលទ យី ម រឲ្យត្បគល់ត្បាក់មកវញិបាន្យ។ ប ុដន្យត 
ត្បសិន្យទប ី B  បាន្យប្់ត្បាក់ឲ្យទៅ A ទៅទត្កាយទពលដដលបាន្យដឹ្អាំពីការឆទបាកទ យីទ ោះន្យឹ្កាា យជា 
សចាច នុ្យមរដិដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ ទ រុទន្យោះ B មិន្យអាច្អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាលបាន្យទេ។  

ឧ  រណ៍៖ A (អនកលក់) បាន្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាលក់េិញរងយន្យតជាមួយ B (អនកេញិ)។ ទៅទពលចុ្ោះកិច្ច
សន្យា B គឺជាអន្យរីិជន្យ។ ទៅមុន្យទពល B កាា យជាន្យីរិជន្យ ទ ោះបីជា B បាន្យប្់ត្បាក់រចួ្ទ យី ក៏ទោយ មិន្យត្រូវ
បាន្យចារ់េុកថាជាសចាច នុ្យមរិទោយច្ាប់កាំណរ់ទ ោះទេ ដូច្ទន្យោះ B អាច្អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាល ទ យី ម រឲ្យ
ត្បគល់ត្បាក់មកវញិបាន្យ។ ប ុដន្យត ត្បសិន្យទបី B បាន្យផតល់សចាច នុ្យមរិទៅទត្កាយទពលដដលខាួន្យបាន្យដល់ន្យីរិភាព
ទ ោះ ត្រូវចារ់េុកជាការផតល់សចាច នុ្យមរិោមច្ាប់កាំណរ់ ទ យីមិន្យអាច្អនុ្យវរត សេិធិលុបទចាល បាន្យទេ។ ទៅ
មុន្យទពល B បាន្យដល់ន្យរីិភាព ត្បសិន្យទបី អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបារបស់ B បាន្យប្់ត្បាក់ កនុ្ មជាអនករាំណ្ត្
របស់ B ទ ោះត្រូវចារ់េុកជាការផតល់សចាច នុ្យមរិោមច្ាប់កាំណរ់ ទ យី ា្ំ អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបារបស់ B ន្យិ្  
B តទ ល់ន្យឹ្មិន្យអាច្អនុ្យវរតសេិធិលុបទចាលបាន្យទេ។   

២. ការអនុ្យវរតសេិធិដដលបាន្យេេួលពសីកមមភាពដដលអាច្លុបទចាលបាន្យ ឬ ការ ម រឲ្យភាគីោខ ្ 
ទេៀរអនុ្យវរត (ោត្ោ ៣៦២ ច្ាំណុច្ ខ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍៖ A (អនកលក់) បាន្យឆទបាក B (អនកេិញ) ឲ្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាលក់េិញជាមួយខាួន្យ។ ទៅមុន្យ
ទពល B បាន្យដឹ្អាំពីការឆទបាក ទ ោះបីជា B បាន្យ ម រឲ្យ A ត្បគល់រងយន្យត ឬ បាន្យទៅយករងយន្យត ទៅហា្
របស់ A ក៏ទោយ មនិ្យត្រូវបាន្យចារ់េុកថាជាការផតល់សចាច នុ្យមរិដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ទ ោះទេ ដូច្ទន្យោះ B អាច្
លុបទចាលកិច្ចសន្យា ទ យីបដិទស្ការ ម រឲ្យត្បគល់ត្បាក់បាន្យ។ ប ុដន្យត ត្បសនិ្យទបី B បាន្យ ម រឲ្យ A
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ត្បគល់រងយន្យត ឬ បាន្យទៅយករងយន្យតទៅហា្របស់ A ទៅទត្កាយទពលដឹ្អាំពីការឆទបាក ទ ោះន្យឹ្ត្រូវចារ់េុក
ថាបាន្យផតល់សចាច នុ្យមរិដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ ដូច្ទន្យោះ B មនិ្យអាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យទេ។  

ឧ  រណ៍៖ A (អនកលក់)បាន្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាលក់េិញរងយន្យតជាមួយ B (អនកេិញ)។ ទៅទពល ចុ្ោះកចិ្ច
សន្យា B គឺជាជន្យសថិរទៅទត្កាមរបបអាណ្តពាបាលេូទៅ។ ទ ោះបីជា ជន្យទៅទត្កាមរបបអាណ្តពាបាលេូទៅ 
B បាន្យ ម រឲ្យ A ត្បគល់រងយន្យតក៏ទោយ មនិ្យត្រូវបាន្យចារ់េុកថាជា ការផតល់សចាច នុ្យមរិោមច្ាប់កាំណរ់
ទ ោះទេ ដូច្ទន្យោះ B អាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យា ទ យីអាច្បដិទស្ការ ម រឲ្យត្បគល់ត្បាក់បាន្យ។ ប ុដន្យត 
ទត្កាយទពលដដលការត្បកាសអាំពីរបបអាណ្តពាបាលេូទៅច្ាំទពាោះ B ត្រូវបាន្យលុបទចាល (ោត្ោ ២៧ នន្យត្កម 
រដឋបបទវណី) ទ យី B បាន្យ ម រឲ្យ A ត្បគល់រងយន្យតទ ោះចារ់េុកថាជា ការផតល់សចាច នុ្យមរិោមច្ាប់កាំណរ់
ទ យី B មនិ្យអាច្ទត្បសីិេធលុិបទចាលបាន្យទេ។ ទ ោះបីជា ទៅមុន្យទពលការត្បកាស អាំពីរបបអាណ្តពាបាលេូទៅ 
ត្រូវបាន្យលុបទចាលក៏ទោយ ត្បសិន្យទប ីអនកអាណ្តពាបាលេូទៅរបស់ B បាន្យ ម រឲ្យ A ត្បគល់រងយន្យតទ ោះ
ចារ់េុកថាជាការផតល់សចាច នុ្យមរិោមច្ាប់កាំណរ់ ទ យី ា្ំ  B ន្យិ្ អនកអាណ្តពាបាលេូទៅរបស់ B ន្យឹ្មិន្យ
អាច្លុបទចាលកចិ្ចសន្យាបាន្យទ យី។  

៣. អនុ្យបប ន្យ ឬ ការចារ់ដច្្ទផេ្ទេៀរនូ្យវសេិធិ ា្ំ មូល ឬ មួយដផនកច្ាំទពាោះសិេធដិដលបាន្យេេួលពី 
សកមមភាពដដលអាច្លុបទចាលបាន្យ (ោត្ោ ៣៦២ ច្ាំណុច្ គ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍៖ B (អនកលក់) បាន្យភាន់្យត្ច្ ាំបទ្ករីកិច្ចសន្យាលក់េិញរងយន្យតជាមួយ A (អនកេិញ) ។ 
ទៅមុន្យទពល B បាន្យដឹ្ អាំពកីារភាន់្យត្ច្ ាំរបស់ខាួន្យ ទ ោះបីជាបាន្យអនុ្យបប ន្យសិេធិទលីបាំណុលជាត្បាក់ទៅឲ្យ C 
រចួ្ទ យីក៏ទោយ មនិ្យត្រូវចារ់េុកថាជាការផតល់សចាច នុ្យមរោិមច្ាប់កាំណរ់ទ ោះទេ ដូច្ទន្យោះ B អាច្លុបទចាល 
កិច្ចសន្យា ទ យីអាច្បដិទស្ការត្បគល់រងយន្យតបាន្យ។ ប ុដន្យត ត្បសិន្យទប ីB បាន្យទ្វីអនុ្យបប ន្យសិេធិទលីបាំណុលជា 
ត្បាក់ទន្យោះ ទៅទត្កាយទពលដដលខាួន្យបាន្យដឹ្អាំពីការភាន់្យត្ច្ ាំរបស់ខាួន្យ ទ ោះត្រូវចារ់េុកថាជាការផតល់សចាច នុ្យមរ ិ
ោមច្ាប់កាំណរ់ ទ យី B មនិ្យអាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យទេ។  

ឧ  រណ៍៖ A (អនកេញិ) បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញជាមួយ B (អនកលក់)។ ទៅទពលបទ្ករីកិច្ច
សន្យា B គជឺាអន្យរីិជន្យ។ ទៅមុន្យទពល B បាន្យដល់ន្យរីិភាព ទ ោះបជីាបាន្យអនុ្យបប ន្យ សេិធិទលីបាំណុលជាត្បាក់
ទៅឲ្យ C ទ យីក៏ទោយ មនិ្យត្រូវចារ់េុកថាជាការផតល់សចាច នុ្យមរិ ោមច្ាប់កាំណរ់ ទ ោះទេ ទ រុទន្យោះ B ឬ អនក
ោន្យអាំណ្តច្ទមបារបស់ B អាច្លុបទចាលកចិ្ចសន្យា ទ យីអាច្បដិទស្ការ ម រ ឲ្យត្បគល់រងយន្យតបាន្យ។ 
ប ុដន្យតត្បសនិ្យទប ី B បាន្យទ្វីអនុ្យបប ន្យសេិធិទលីបាំណុលឲ្យទៅ C ទៅទត្កាយទពលបាន្យដល់ន្យីរិភាពទ ោះ គឺជាការ 
ផតល់សចាច នុ្យមរោិមច្ាប់កាំណរ់ទ យី B ន្យិ្ អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបារបស់ B មនិ្យអាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យ
ទេ។ មា ្ ទេៀរ ទ ោះបជីា ទៅមុន្យទពល B បាន្យដល់ន្យីរភិាពក៏ទោយ ត្បសិន្យទប ីអនកោន្យអាំណ្តច្ទមបារបស់ B 
បាន្យទ្វអីនុ្យបប ន្យសិេធិទលបីាំណុលជាត្បាក់ កនុ្ មជាអនករាំណ្ត្របស់ B ទ ោះគជឺាការផតល់សចាច នុ្យមរិ ដូច្
ទន្យោះ B ន្យិ្ អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់របស់ B មិន្យអាច្ លុបទចាលកចិ្ចសន្យាបាន្យទេ។  
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ប ុដន្យត ទបីោន្យឋបន្យីយថាខាួន្យមិន្យបាន្យផតល់សចាច នុ្យមរិទៅទពលទ្វីសកមមភាពដូច្ខា្ទលី ទ ោះអានុ្យភាព 
នន្យសចាច នុ្យមរនិ្យឹ្ មិន្យទកីរទ ី្ ទេ (ោត្ោ ៣៦២ វាកយខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  ពាកយថា “ឋបន្យីយថា
ខាួន្យ មនិ្យបាន្យផតល់សចាច នុ្យមរិ” ោន្យន័្យយថា បុគគលដដលបាន្យទ្វីសកមមភាពត្រូវបង្ហា ញទច្ញមកទត្ៅថាខាួន្យមិន្យបាន្យ 
ផតល់សចាច នុ្យមរទិេ ទ ោះជាោមការសរទសរ ឬ ការន្យិយាយក៏ទោយ។  ឧ  រណ៍៖ កចិ្ចសន្យាមួយទ្វីទ ី្ រវា្ 
A ជាអនកលក់ ន្យិ្ B ជាអនកេិញ ទោយោន្យការឆទបាករបស់អនកលក់ A  ។  ទត្កាយមក B ោន្យបញ្ជា សាម ររ ី
ទ យី អាណ្តពាបាលេូទៅរបស់ B ត្រូវបាន្យទត្ជសីោា្ំ ។  អាណ្តពាបាលេូទៅរបស់ B បាន្យអនុ្យវរតការពវកិច្ច
ជាំន្យួស B ទោយសារដរោន្យការអនុ្យវរតទោយប្ខាំច្ាំទពាោះអច្លន្យវរថុរបស់ B ប ុដន្យត ទៅទពលអនុ្យវរតការពវកិច្ច 
អាណ្តពាបាលេូទៅបាន្យបញ្ជា ក់ថា ការណ៍ដដលខាួន្យស្ទន្យោះ មិន្យដមន្យជាការផតល់សចាច នុ្យមរិទ ោះទេ។  ដូច្ទន្យោះ 
ការអនុ្យវរតការពវកចិ្ចរបស់អាណ្តពាបាលេូទៅ មនិ្យដមន្យជាសចាច នុ្យមរិដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ទ ោះទេ។  

ទៅមុន្យទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ សចាច នុ្យមរិដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់មិន្យទកីរទ ី្ ទេ។  
ប ទ ប់ពបីទ្កីរកចិ្ចសន្យាលក់េិញ ទ ោះបីជា អនកេញិដដលត្រូវបាន្យឆទបាកបាន្យប្់ត្បាក់មុន្យទពលដដលបាន្យដឹ្  
អាំពីការឆទបាកក៏ទោយ ក៏មិន្យដមន្យជាសចាច នុ្យមរិដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ដដរ។  

 
កិច្ចសន្យាទោយោន្យការឆទបាក                  ការប្់ត្បាក់(មនិ្យដមន្យជាសចាច នុ្យមរដិដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់)                              ដឹ្ពកីារឆទបាក 
 
 

ត្បសិន្យទបីអនកេិញបាន្យប្់ត្បាក់ប ទ ប់ពីបាន្យដឹ្អាំពកីារឆទបាក គជឺាសចាច នុ្យមរិដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់។  
 
កិច្ចសន្យាទោយោន្យការឆទបាក                                               ដឹ្ពីការឆទបាក                    ការប្់ត្បាក់(ជាសចាច នុ្យមរិដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់)                           
 

កនុ្ករណីដដលជន្យដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាព (អន្យីរជិន្យ ជន្យទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅ ជន្យ
ទៅទត្កាម រូិបរថមភ) បាន្យទ្វសីកមមភាព ា្ំ ទន្យោះ ទ ោះអានុ្យភាពមិន្យទករីទ ី្ ទេ ប ុដន្យត ត្បសិន្យទបី អនករាំណ្ត្ 
ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ (អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា អនកអាណ្តពាបាលសត្ោប់អន្យីរជិន្យ អនកអាណ្តពាបាល 
េូទៅ) បាន្យទ្វីសកមមភាព ា្ំ ទន្យោះ ទ ោះអានុ្យភាពន្យឹ្ទករីោន្យទ ី្ ។ ត្បសិន្យទបី អន្យរីិជន្យ ឬ ជន្យទៅទត្កាម       
 រូិបរថមភបាន្យេេួលការយល់ត្ពមពីអនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ ឬ  រូិបរថមភកៈ ទ ោះអានុ្យភាពនន្យការ     
ផតល់សចាច នុ្យមរនិ្យឹ្ទករីោន្យទ ី្ ។ ប ុដន្យត ច្ាំទពាោះជន្យទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅ ទ ោះបជីា េេួលបាន្យ  
ការយល់ត្ពមពីអនកអាណ្តពាបាលេូទៅក៏ទោយ ក៏មិន្យទករីោន្យនូ្យវអានុ្យភាពនន្យការផតល់សចាច នុ្យមរិទ ោះដដរ។  

៣.២.៥. អាជ្ញា យកុាល 

សិេធិលុបទចាល ន្យិ្ សិេធិ ម រឲ្យស្ទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុដដលទកីរទ ី្ទោយសារ 
ការលុបទចាលន្យឹ្ត្រូវរលរ់ ទបីមិន្យទត្បីសិេធិទន្យោះកនុ្រយៈទពល ៣ ឆ្ន ាំ គិរចាប់ពីទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យ
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មរិបាន្យ (ោត្ោ ៣៦៣ កថាខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ គឺទពល
ដដលអនកោន្យសិេធិលុបទចាលដឹ្អាំពីមូលទ រុនន្យការលុបទចាល ឬ ទពលដដលសមរថភាពដដលបាន្យកត្មរិបាន្យ 
ត្រ ប់មកភាពទដមីវញិ។ ទៅមុន្យទពលលុបទចាល ត្បសនិ្យទបីោន្យការត្បគល់វរថុ ទោយដផអកទលកីិច្ចសន្យា អនក
ោន្យសិេធលុិបទចាលអាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យ ទ យីទលីសពីទន្យោះ ចាាំបាច់្ត្រូវ ម រឲ្យត្បគល់ទសច្កតី
ច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុមកវញិ។ កនុ្អាំ ុ្ទពល ៣ ឆ្ន ាំ ដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ អនកោន្យសេិធិលុបទចាល
ត្រូវអនុ្យវរតសិេធិលុបទចាល ទ យីទលីសពីទន្យោះ ត្រូវ ម រឲ្យស្ទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុមកវញិ។  

   ១  ២    ៣ 

 

    ១ឆ្ន ាំ   ៣ឆ្ន ាំ 
 ១. A បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញទោយោន្យការឆទបាក 
 ២. A បាន្យដឹ្ អាំពកីារឆទបាក (ទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ) 
 ៣. រលរ់សិេធលុិបទចាលន្យិ្សិេធិ ម រឲ្យស្ទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុមកវញិ 

 

   ១  ២   ៣         ៤ 

 

    ១ឆ្ន ាំ   ៣ឆ្ន ាំ 
 ១. A បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញទោយោន្យការឆទបាក 
 ២. A បាន្យដឹ្ អាំពកីារឆទបាក (ទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ) 
 ៣. A អនុ្យវរតសេិធិលុបទចាល 
 ៤. រលរ់សេិធិ ម រឲ្យស្ទសច្កតចី្ទត្មនី្យទោយឥរទ រុ(ោត្ោ ៣៦៣ កថាខណឌ េ១ី) 

ត្បសិន្យទប ួីសអាំ ុ្ទពល ១០ ឆ្ន ាំ ចាប់ោា្ំ ពីកាលបរទិច្ឆេនន្យសកមមភាពទ ោះ សិេធលុិបទចាលក៏ត្រូវ 
រលរ់ដដរ (ោត្ោ ៣៦៣ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទន្យោះគឺជាការរលរ់សេិធិលុបទចាល ដូច្ទន្យោះ 
ត្បសិន្យទប ីអនុ្យវរតសិេធិលុបទចាលកនុ្អាំ ុ្ទពល ១០ ឆ្ន ាំ ទ ោះ ទ ោះបីជា ួសអាំ ុ្ទពល ១០ ឆ្ន ាំក៏ទោយ ក៏
សិេធិ ម រឲ្យស្ទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុមនិ្យរលរ់ដដរ។ សិេធ ិម រឲ្យស្ទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរ
ទ រុន្យឹ្ត្រូវរលរ់ដផអកោម ោត្ោ ៣៦៣ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី ។ 

 

២ឆ្ន ាំ 
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   ១      ២ 

 

      ១០ឆ្ន ាំ 
 ១. A បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញទោយោន្យការឆទបាក 
 ២. ទ ោះបីជា A មនិ្យបាន្យដឹ្ អាំពីការឆទបាកក៏ទោយ ក៏សិេធលុិបទចាលត្រូវរលរ់ 

 

    ១        ២    ៣       ៤       ៥  

         
                                                  ៩ឆ្ន ាំ 

 
១. A បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញទោយោន្យការឆទបាក 

 ២. A បាន្យដឹ្ អាំពកីារឆទបាក (ទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ) ទ យីក៏អនុ្យវរតសិេធលុិបទចាល 
 ៣・៤・៥. ទរសីិេធិ ម រឲ្យស្ទសច្កតីច្ទត្មនី្យទោយឥរទ រុត្រូវរលរ់ទៅ ច្ាំណុច្ទលខ ៣ ឬ ទលខ 
៤ ឬ ទលខ ៥? 

ោត្ោ ៣៦៣ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី បាន្យកាំណរ់ថាសិេធលុិបទចាល ន្យិ្  សេិធ ិម រឲ្យស
្ ទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុត្រូវរលរ់កនុ្អាំ ុ្ទពល៣ឆ្ន ាំ។ ប ុដន្យត ោត្ោ ៣៦៣ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កម 
រដឋបបទវណី បាន្យកាំណរ់ត្រឹមដរសិេធលុិបទចាលប ុទណ្តណ ោះ (១០ឆ្ន ាំ) ដរមិន្យបាន្យកាំណរ់អាំពីសិេធ ិម រឲ្យស្ 
ទសច្កតីច្ទត្មីន្យទោយឥរទ រុទេ។ ទ រុទន្យោះ ច្ាំទពាោះសេិធ ិម រឲ្យស្ទសច្កតីច្ទត្មនី្យទោយឥរទ រុនន្យកថា
ខណឌ េ២ី មនិ្យត្រូវយកមកអនុ្យវរតទេ ត្រូវយកកថាខណឌ េ១ី មកអនុ្យវរត ទពាលគ ឺរលរ់ទៅច្ាំណុច្ទលខ៤ (ោត្ោ 
៣៦៣ កថាខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ។  

 

 

 

 

 

១ឆ្ន ាំ 

៣ឆ្ន ាំ 

៥ឆ្ន ាំ 
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   ១     ២ ៣  ៤ 
  

  

                                                ៩ឆ្ន ាំ                     ៣ឆ្ន ាំ 
 ១. A បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញទោយោន្យការឆទបាក 
 ២. A បាន្យដឹ្ អាំពកីារឆទបាក(ទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ) 
 ៣. ទ ោះបជីា A បាន្យដឹ្ អាំពកីារឆទបាកទៅច្ាំណុច្ទលខ ២(ឆ្ន ាំេី៩) ក៏ទោយ ក៏សេិធលុិបទចាលរបស់ 
A ត្រូវរលរ់ទៅច្ាំនុ្យច្ទលខ ៣ (ឆ្ន ាំេី១០) មិន្យដមន្យរលរ់ទៅច្ាំណុច្ទលខ ៤ ទេ។  

 
មោឃភាព និង ការលបុមោល 

 ទោឃភាព ការលុបទចាល 

មូលទ រុ 

 អរថន័្យយផទុយន្យិ្បញ្ញរតអិនុ្យវរតទោយ
ប្ខាំឬសណ្តត ប់ធ្នន ប់សាធ្នរណៈន្យិ្
េាំទន្យៀមេោា ប់លអ (ោត្ោ ៣៥៧ វាកយ
ខណឌ េី១ ន្យិ្ ោត្ោ ៣៥៤ កថាខណឌ
េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

 េត្ម្់ផទុយច្ាប់ (ោត្ោ ៣៥៧ វាកយ
ខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

 វកិារៈនន្យការបង្ហា ញឆន្យទៈ(ោត្ោ៣៤៦ 
ដល់ ោត្ោ ៣៥១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

 ខវោះសមរថភាពខា្ឆន្យទៈឬការកត្មិរ
សមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាព 
(ោត្ោ ១៤ ោត្ោ ១៨ ោត្ោ ២៦ 
ោត្ោ ៣០ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

អានុ្យភាពនន្យសកមមភាព 

 

អានុ្យភាពមនិ្យទកីរទ ី្ ោា្ំ ពដីាំបូ្ 
 
  

អានុ្យភាពទករីោន្យទ ី្ ពីដាំបូ្ ប ុដន្យតទពល
សិេធិលុបទចាលត្រូវបាន្យអនុ្យវរតទ ោះ
អានុ្យភាព ទ ោះន្យឹ្បារ់ប្់ទោយអានុ្យភាព
ត្បរិសកមម (ោត្ោ ៣៥៨ កថាខណឌ េី២
នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

អនកោន្យសិេធិអោះអា្ 
ជន្យណ្តក៏ទោយ (ោត្ោ ៣៥៧ នន្យត្កម
រដឋបបទវណី) 

អនកោន្យសេិធិលុបទចាល (ោត្ោ ៣៥៩ នន្យ 
ត្កមរដឋបបទវណី) 

១ឆ្ន ាំ 
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ទពលដដលអាច្អោះអា្ 

មិន្យោន្យកត្មិរអាំ ុ្ទពល ៣ឆ្ន ាំចាប់ពីទពលដដលអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិ
បាន្យ ឬ១០ឆ្ន ាំ ចាប់ពីទពលដដលបាន្យទ្វី
សកមមភាព (ោត្ោ ៣៦៣ នន្យត្កមរដឋ
បបទវណី) 

ការផតល់សចាច នុ្យមរ ិ មិន្យបាន្យ បាន្យ 
  
  
ការលុបទចាល ន្យិ្  ការផតល់សចាច នុ្យមរទិោយជន្យដដលត្រវូបាន្យកត្មរិសមរថភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាព អនករាំណ្ត្
ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ ន្យិ្   រូិបរថមភកៈ 
 ការលុបទចាល ការផតល់សចាច នុ្យមរ ិ

អន្យីរិជន្យ 

 ទ ោះបីជាទៅមុន្យទពលបាន្យដល់
ន្យីរិភាពក៏ទោយអន្យីរិជន្យទ ោះ
អាច្លុបទចាលសកមមភាពទ ោះ
បាន្យ (ោត្ោ ៣៥៩ កថាខណឌ េី
២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យ 
កាំណរ់(អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា ឬ
អនកអាណ្តពាបាលសត្ោប់អន្យីរិ
ជន្យ) ក៏អាច្លុបទចាលសកមមភាព
ទ ោះបាន្យដដរ (ោត្ោ ៣៥៩ កថា
ខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 ទៅមុន្យទពលបាន្យដល់ន្យីរិភាព អន្យីរិជន្យទ ោះ មិន្យអាច្ 
ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យទេ(ោត្ោ ៣៦១ កថាខណឌ េ១ី 
វាកយខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ប ុដន្យត ទ ោះបី ទៅ
មុន្យទពលបាន្យដល់ន្យីរភិាពក៏ទោយ ត្បសិន្យទបីោន្យ
ការយល់ត្ពមពីអនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យ កាំណរ់ 
(អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា ឬ អនកអាណ្តពាបាល
សត្ោប់អន្យីរិជន្យ) ទ ោះ អាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិច្ាំទពាោះ
សកមមភាពទ ោះបាន្យ។  

 អនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់(អនកោន្យ 
អាំណ្តច្ទមបា ឬ អនកអាណ្តពាបាលសត្ោប់អន្យីរិ
ជន្យ) អាច្ផតល់សចាច នុ្យមរចិ្ាំទពាោះសកមមភាពទ ោះ
បាន្យ ទ ោះបីជាទៅមុន្យទពលអន្យីរិជន្យទ ោះបាន្យដល់
ន្យីរិភាពក៏ទោយ(ោត្ោ៣៦១ កថាខណឌ  េី២ នន្យ
ត្កមរដឋបបទវណី ) 

ជន្យទៅទត្កាម
អាណ្តពាបាល
េូទៅ 

 ទ ោះបីជាទៅមុន្យទពលដដលការ
ត្បកាសអាំពីការចាប់ទផតីមអាណ្ត
ពាបាលេូទៅត្រូវបាន្យលុប 
ទចាលក៏ទោយ ជន្យទៅទត្កាម
អាណ្តពាបាលេូទៅអាច្លុប

 ទៅមុន្យទពលការត្បកាសអាំពីរបបអាណ្តពាបាល
េូទៅត្រូវបាន្យលុបទចាលជន្យទៅទត្កាមអាណ្ត
ពាបាលេូទៅមិន្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិទលី
សកមមភាពទ ោះបាន្យទ យី(ោត្ោ ៣៦១ កថា
ខណឌ េី១ វាកយខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 
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ទចាលសកមមភាពទ ោះបាន្យ 
(ោត្ោ ៣៥៩ កថាខណឌ េ២ី 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

 អនកអាណ្តពាបាលេូទៅអាច្
លុបទចាលសកមមភាពទ ោះបាន្យ 
(ោត្ោ ៣៥៩ កថាខណឌ េ២ី 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

ទ ោះបីជា បាន្យ េេួលការយល់ត្ពមពអីនកអាណ្ត 
ពាបាល េូទៅក៏ទោយ ក៏ទៅមុន្យទពលការត្បកាស
អាំពីរបប អាណ្តពាបាលេូទៅត្រូវបាន្យលុបទចាល 
សាមីខាួន្យមិន្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិទលសីកមមភាព
ទ ោះបាន្យទ យី។  

 ទ ោះបីជាទៅមុន្យទពលដដលការត្បកាសអាំពីរបប
អាណ្តពាបាលេូទៅត្រូវបាន្យលុបទចាលក៏ទោយ 
អនកអាណ្តពាបាលេូទៅអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិ
ច្ាំទពាោះសកមមភាពទ ោះបាន្យ(ោត្ោ ៣៦១ កថា
ខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

ជន្យទៅទត្កាម
របប រូិបរថមភ 

 ទ ោះបីជាទៅមុន្យទពលដដលការ
ត្បកាសអាំពី រូិបរថមភត្រូវបាន្យ
លុបទចាលក៏ទោយ ជន្យទៅទត្កាម
របប រូិបរថមភអាច្លុបទចាល
សកមមភាពទ ោះបាន្យ (ោត្ោ 
៣៥៩ កថាខណឌ េ២ី) 

  រូិបរថមភកៈក៏អាច្លុបទចាល
សកមមភាពទ ោះបាន្យដដរ(ោត្ោ 
៣៥៩ កថាខណឌ េ២ី) 

 ទៅមុន្យទពលត្បកាសអាំពី រូិបរថមភត្រូវបាន្យលុប
ទចាលជន្យទៅទត្កាម រូិបរថមភមិន្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យ
មរិទលសីកមមភាពទ ោះបាន្យទេ (ោត្ោ ៣៦១ 
កថាខណឌ េ១ី វាកយខណឌ េ២ីនន្យត្កមរដឋបបទវណី) 
ប ុដន្យត ត្បសនិ្យទបីោន្យការយល់ត្ពមព ីរូិបរថមភកៈ 
ទ ោះបីជាមុន្យទពលការត្បកាសអាំពី រូិបរថមភត្រូវ
បាន្យលុបទចាលក៏ទោយ ក៏សាមីខាួន្យអាច្ផតល់សចាច
នុ្យមរិបាន្យដដរ (ោត្ោ ៣៦១ កថាខណឌ  េ២ី)។ 

 ទ ោះបីជាទៅមុន្យការលុបទចាល រូិបរថមភក៏ទោយ 
ក៏ រូិបរថមភកៈអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យដដរ។  

៤.ការតំណាង 
៤.១.នយិមន័យ 

ការរាំណ្ត្ សាំទៅទៅទលីេាំ ក់េាំន្យ្គរិយុរតដដលអានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យាត្រូវោន្យច្ាំទពាោះោច ស់សេិធិតទ ល់ 
កនុ្ករណីដដលអនករាំណ្ត្ទ្វកីិច្ចសន្យាជាមួយភាគោីខ ្ទេៀរទោយបង្ហា ញថា ការទ្វកីិច្ចសន្យាទ ោះ គឺទ្វ ី
សត្ោប់ោច ស់សិេធ ិ កនុ្េាំ ាំនន្យសិេធិរាំណ្ត្ (ោត្ោ ៣៦៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ការរាំណ្ត្ក៏អាច្អនុ្យវរត 
ច្ាំទពាោះសកមមភាពឯកទោភាគបីាន្យដដរ (ោត្ោ ៣១២ កថាខណឌ េី ២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 

 A         B      C 

 
③ អានុ្យភាព 

② បទ ក្ីរកិច្ចសន្យា 

អនករាំណ្ត្ 

  ោច សសិ់េធិ 
①ត្បគលសិ់េធិ
រាំណ្ត្ ភាគីោខ ្ទេៀរនន្យកិច្ចសន្យា 



21 
 

៤.២.ត្របមេទ្ និងអតថត្របមោជន ៍

ការរាំណ្ត្អាច្ដប្ដច្កជា៖ 

 ការរាំណ្ត្ទោយឆន្យទៈជាការរាំណ្ត្ដដលោច ស់សិេធិទត្ជីសោា្ំ អនករាំណ្ត្ទ យីផតល់សេិធិរាំណ្ត្ 
 ការរាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ជាការរាំណ្ត្ដដលទករីទ ី្ ទោយសារបញ្ញរតិច្ាប់។  

ត្បសិន្យទបអីនករាំណ្ត្ចុ្ោះ រថទលខាទលីកចិ្ចសន្យា កិច្ចសន្យាទ ោះន្យឹ្ោន្យអានុ្យភាព ទ ោះបីជាោច ស់សេិធិ 
មិន្យបាន្យទឃញីកិច្ចសន្យាទ ោះក៏ទោយ ទ យីកចិ្ចសន្យាដដលោច ស់សិេធិមនិ្យបាន្យទឃញីទ ោះន្យឹ្ោន្យអានុ្យភាពច្្ 
ច្ាំទពាោះោច ស់សិេធ។ិ ទ រុទន្យោះ ការបទ្ករីកិច្ចសន្យាោមរយៈអនករាំណ្ត្ោន្យទត្គ្នោះថាន ក់ច្ាំទពាោះោច ស់សិេធ។ិ ដូច្
ទន្យោះ ទៅទពលោច ស់សេិធិទ្វកីារទត្ជីសទរសីអនករាំណ្ត្ ការកាំណរ់អាំពេីាំ ាំនន្យសិេធិរាំណ្ត្ឲ្យបាន្យច្ាស់ល្លស់ 
ន្យិ្ការទត្ជីសទរសីយកអនករាំណ្ត្ដដលអាច្ទជឿេុកច្រិតបាន្យោន្យសារៈសាំខាន់្យណ្តស់។ ទ ោះបីជា វាោន្យទត្គ្នោះ 
ថាន ក់ដបបទន្យោះក៏ទោយ ការណ៍ដដលោច ស់សិេធិទត្ជសីទរសីអនករាំណ្ត្ ក៏ោន្យភាពង្ហយត្សួលកនុ្ការទត្បីត្បាស់ 
ត្បព័ន្យធរាំណ្ត្ដូច្ខា្ទត្កាម៖ 

ោមរយៈការទត្បីត្បាស់ត្បព័ន្យធរាំណ្ត្ អនកទ្វីជាំន្យួញអាច្ទ្វជីាំន្យួញបាន្យទត្ច្ីន្យទៅោមរាំបន់្យទផេ្ៗ។ មា ្
ទេៀរ បុគគលដដលមិន្យអាច្ទ្វជីាំន្យួញទោយខាួន្យឯ្បាន្យ ដូច្ជា អន្យីរជិន្យ ជន្យទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅ ឬ 
ជន្យចាស់ជរាដដលោន្យសមរថភាពកនុ្ការវនិ្យនិច្ឆ័យចុ្ោះទខោយ អាច្ទ្វីជាំន្យញួបាន្យោមរយៈការទត្បីត្បាស់ត្បព័ន្យធ  
រាំណ្ត្។ មា ្ ទេៀរ ត្កុម  ុន្យមិន្យអាច្ទ្វសីកមមភាពទោយខាួន្យឯ្បាន្យទេ ទ រុទន្យោះ អនករាំណ្ត្ត្កុម  ុន្យ 
ចាាំបាច់្ត្រូវទ្វសីកមមភាពកនុ្ មជាអនករាំណ្ត្។  
 ៤.៣.មលូមេតុននការរមរើតសទិ្ធិតណំាង 

  សិេធិរាំណ្ត្ទកីរោន្យទ ី្ ទោយកិច្ចសន្យារវា្ោច ស់សិេធ ិ ន្យិ្ អនករាំណ្ត្ ឬ ទោយបញ្ញរតិនន្យច្ាប់ 
(ោត្ោ ៣៦៥ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

មូលទ រុនន្យការកទករីសិេធរិាំណ្ត្ដដលច្ាប់កាំណរ់ោន្យដូច្ជា៖  

- ករណីអនកដដលោន្យឋាន្យៈជាក់ល្លក់ណ្តមួយច្ាំទពាោះោច ស់សេិធិកាា យជាអនករាំណ្ត្ទោយ
សវ័យត្បវរតិ (អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបា)  

- ករណីកាា យជាអនករាំណ្ត្ោមរយៈការពិភាកោរបស់បុគគលទត្ៅពីោច ស់សិេធិ (ករណីកាំណរ់អនក
ោន្យអាំណ្តច្ទមបាោមការពភិាកោរបស់ឳពុកោត យ (ោត្ោ១០៣៧ ោត្ោ ១០៣៨ នន្យត្កម 
រដឋបបទវណី) ជាទដីម)  
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- ករណីរុល្លការទត្ជសីោា្ំ អនករាំណ្ត្(អនកត្គប់ត្គ្ត្េពយសមបរតិរបស់បុគគលដដលអវរតោន្យ 
(ោត្ោ ៣៧ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) អនកអាណ្តពាបាលរបស់អន្យរីិជន្យ(ោត្ោ ១០៦៨ កថា
ខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) អនកអាណ្តពាបាលេូទៅ (ោត្ោ ២៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ជា
ទដីម។  

មូលទ រុនន្យការកទករីសិេធរិាំណ្ត្ទោយឆន្យទៈ គកឺិច្ចសន្យាត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្របស់ោច ស់សិេធិ ន្យិ្  អនក
រាំណ្ត្។ ទៅទពលបទ្កីរកចិ្ចសន្យាអាណរត ិ កចិ្ចសន្យាការង្ហរ ឬ កិច្ចសន្យាទ  ការ ជាទដីម ភាគទត្ច្នី្យគឺទគ
បទ្ករីកិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ទន្យោះរមួគ្នន ដរមត្ ។ ប ុដន្យត កិច្ចសន្យាអាណរតិ កិច្ចសន្យាការង្ហរ កិច្ចសន្យាទ  ការ 
ជាទដីម ជាកចិ្ចសន្យាទផេ្ទោយដ កពកីិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ ដូច្ទន្យោះ ោន្យករណីខាោះ ទគបទ្កីរកចិ្ច
សន្យាអាណរត ិកិច្ចសន្យាការង្ហរ កិច្ចសន្យាទ  ការ ប ុដន្យត មនិ្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ទេ។  

 ទ្ំនារទ់្ំនងរិចាសនាអាណតត ិនិង រិចាសនាត្របគ្លស់ទិ្ធិតណំាង 

កិច្ចសន្យាអាណរត ិន្យិ្ កចិ្ចសន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្សុេធដរជាកិច្ចសន្យាដដលភាគោីខ ្ផតល់អាំណ្តច្កនុ្ 
ការទ្វីសកមមភាពជាកាំណរ់មយួឲ្យទៅភាគីោខ ្ទេៀរ ទ រុទន្យោះកចិ្ចសន្យាអាណរតិ ន្យិ្ កិច្ចសន្យាត្បគល់សេិធ ិ
រាំណ្ត្ទន្យោះោន្យលកខណៈត្សទដៀ្គ្នន ។ ោន្យត្បព័ន្យធច្ាប់ខាោះមិន្យទ្វីការដប្ដច្ករវា្កចិ្ចសន្យាអាណរតនិ្យិ្កចិ្ច
សន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ទេ ប ុដន្យត ត្កមរដឋបបទវណីកមពុជាបច្ចុបបន្យនបាន្យទ្វីការដប្ដច្កោច់្ពីគ្នន ។  

កិច្ចសន្យាអាណរតិទកីរទ ី្ កនុ្ករណីដដល A (អាណរតិ យក) ត្បគល់សិេធអិាំណ្តច្ឲ្យទៅ B 
(អាណរតិគ្ន ក) ទ្វីការចារ់ដច្្កចិ្ចការទដីមប ី A (ោត្ោ ៦៣៧ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទៅកនុ្ការចារ់ដច្្ 
កិច្ចការមិន្យកាំណរ់ត្រមឹដរសកមមភាពគរិយុរត (កិច្ចសន្យា ន្យិ្  សកមមភាពឯកទោភាគី) ប ុទណ្តណ ោះទេ សកមមភាព 
េូទៅដដលមិន្យបទ្ករីអានុ្យភាពគរិយុរតក៏រាប់បញ្ចូ លដដរ។ សកមមភាពេូទៅដដលមនិ្យបទ្ករីអានុ្យភាពគរិយុរតោន្យ
ដូច្ជាសកមមភាពនន្យការទបកីបររងយន្យត ការជីករទតត ដី ការទ្វីមាូប ជាទដមី។ កចិ្ចសន្យាត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ទករី
ទ ី្ កនុ្ករណីដដល A (ោច ស់សិេធិ) ត្បគល់សេិធិអាំណ្តច្កនុ្ការទ្វី សកមមភាពភាពគរយុិរត ឲ្យទៅ B (អនក
រាំណ្ត្) កនុ្ ម A ។  

 ខាឹមសារដដល A បាន្យត្បគល់ឲ្យ B  កិច្ចសន្យាដដលទករីទ ី្  

១ សកមមភាពេូទៅ កិច្ចសន្យាអាណរត ិ

២ សកមមភាពេូទៅ + ការទ្វសីកមមភាពគរិយុរតកនុ្ ម B កិច្ចសន្យាអាណរត ិ

៣ សកមមភាពេូទៅ + ការទ្វសីកមមភាពគរិយុរតកនុ្ ម A កិច្ចសន្យាអាណរត ិ+ កិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធិ
រាំណ្ត  ្
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ករណីេ១ី៖ ឧ. A ប្់ត្បាក់ ១០០ ដុល្លា រ/ដខឲ្យ B ទដីមបឲី្យ B មកផទោះ A ទ្វមីាូបឲ្យ A ទរៀ្រាល់នងៃ (ការទ្វី
មាូបគឺជាសកមមភាពេូទៅ)។ ោន្យការសន្យាថា ន្យឹ្ទត្បីត្បាស់ទត្គឿ្ផេាំសត្ោប់ទ្វមីាូបដដលោន្យទៅផទោះរបស់ A ។  

ករណីេ២ី៖ ឧ. A ប្់ត្បាក់ ១០០ ដុល្លា រ/ដខឲ្យ B ទដីមបឲី្យ B មកផទោះ A ទ្វីមាូបឲ្យ A ទរៀ្រាល់នងៃ។ 
ទត្គឿ្ផេាំទ្វីមាូបគ ឺ B ត្រូវទៅេិញទៅផោរទោយច្ាំណ្តយត្បាក់ខាួន្យឯ្ ទ យីត្បគល់វក័ិយបត្រឲ្យទៅ A ទេីប A 
ប្់ត្បាក់នងាទត្គឿ្ផេាំោមទត្កាយ (ការេិញទត្គឿ្ ផេាំ គជឺាការបទ្ករីកិច្ចសន្យាលក់េិញ ទ រុទន្យោះ វាជាសកមមភាព
គរិយុរត)។  

ករណីេ៣ី៖ ឧ. A ប្់ត្បាក់ ១០០ ដុល្លា រ/ដខឲ្យ B ទដីមបឲី្យ B មកផទោះ A ទ្វីមាូបឲ្យ A ទរៀ្រាល់នងៃ។ 
ទត្គឿ្ផេាំទ្វីមាូបគ ឺ B ទៅេញិទៅផោរកនុ្ មជាអនករាំណ្ត្ឲ្យ A ទ យីអនកលក់ទៅកនុ្ផោរន្យឹ្ ទផញីលខិិរ រ
ត្បាក់ទៅ A ទ យី A ប្់ត្បាក់ឲ្យទៅអនកលក់តទ ល់។  

ឧ  រណ៍នន្យកចិ្ចសន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្៖ A (អាណរតិ យក) ច្្់ទបីកហា្លក់ត្សាទៅភនាំទពញ 
ដូច្ទន្យោះ A បាន្យដសវ្រកេីោា្ំ ដដលលអ ទដីមបទីបកីហា្លក់ត្សា។ A កាំពុ្រស់ទៅទខរតទសៀមរាប ដូច្ទន្យោះ គ្នរ់
មិន្យអាច្មកដសវ្ រកដីទៅភនាំទពញទោយខាួន្យឯ្បាន្យទេ ទ រុទន្យោះ គ្នរ់បាន្យបទ្ករីកិច្ចសន្យាអាណរតិ ជាមួយ B  
(អាណរតិគ្ន ក) ទដីមបឲី្យ B ដសវ្រកដីដដលោន្យេីោា្ំ លអឲ្យខាួន្យ។ B បាន្យរកទឃញីដីលអមួយកដន្យា្ដដលជា  
កមមសិេធរិបស់ C ។  

- កនុ្ករណីដដល A ន្យិ្ B បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ទ ោះ B អាច្បទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់
េិញជាមួយ C កនុ្ មជាអនករាំណ្ត្របស់ A បាន្យ។ ទៅទពលដដល B បទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញជាមួយ C 
ទ ោះ A ន្យឹ្កាា យជាអនកេិញ ដូច្ទន្យោះការចុ្ោះបញ្ា ីទផទរកមមសេិធិគឺទផទរពី C ទៅ A ។  

- កនុ្ករណីដដល A ន្យិ្ B មិន្យបាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ទេទ ោះ B មិន្យអាច្បទ្កីរ  
កិច្ចសន្យាលក់េញិជាមួយ C កនុ្ មជាអនករាំណ្ត្របស់ A បាន្យទេ។ ទ រុទន្យោះ ទដមីបបីទ្កីរកចិ្ចសន្យាលក់
េិញ A ត្រូវមកភនាំទពញទោយខាួន្យឯ្ ទ យីចុ្ោះកិច្ចសន្យាលក់េិញទោយតទ ល់ជាមួយ C ។ ទន្យោះមកពីកចិ្ចសន្យា
អាណរត ិន្យិ្ កចិ្ចសន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ ជាកិច្ចសន្យាពីរោច់្ទោយដ កពីគ្នន  ទ រុទន្យោះ ទត្កាយទពលដដល B 
រកបាន្យ ដីដដលោន្យេោីា្ំ លអទ យីទ ោះ A អាច្បទ្កីរកចិ្ចសន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ជាមួយ B ទដីមបឲី្យ B ចុ្ោះ
កិច្ចសន្យាលក់េញិដីសត្ោប់ខាួន្យបាន្យ។  

សិេធិរាំណ្ត្ទោយឆន្យទៈ ទករីទ ី្ ទោយការបទ្កីរកិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្រវា្ោច ស់សេិធិ ន្យិ្
អនករាំណ្ត្។ ោន្យករណីជាទត្ច្ីន្យដដលកិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ត្រូវបាន្យបទ្កីរទ ី្ ត្សបទពលជាមយួ
ន្យឹ្កិច្ចសន្យាអាណរត ិ ទ រុទន្យោះ ទៅកនុ្លិខរិដដលោន្យច្ាំណ្ទជី្ ថា លខិិរកចិ្ចសន្យាអាណរតបិាន្យសរទសរ
ច្ាំណុច្ ក់េ្ន្យឹ្ការត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ ទ យីោច ស់សេិធ ិ(អាណរតិ យក) ន្យិ្ អនករាំណ្ត្ (អាណរតិគ្ន



24 
 

 ក) ចុ្ោះ រថទលខាទលីលិខរិទ ោះ។  ករណីខាោះទេៀរ ោច ស់សេិធិបាន្យបទ្កីរលខិិរដដលោន្យច្ាំណ្ទជី្ថា 
លិខិរត្បគល់សិេធ ិ ទ យីបាន្យសរទសរច្ាំណុច្ ក់េ្ន្យឹ្ការត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ ទ យីោច ស់សេិធិ (អាណរតិ
 យក) ចុ្ោះ រថទលខា ន្យិ្  ត្បគល់សេិធឲិ្យអនករាំណ្ត្ (អាណរតិគ្ន ក)។ ត្បសិន្យទបីោន្យលខិិរកចិ្ចសន្យា
អាណរត ិ ឬ លខិិរត្បគល់សេិធិ ទ ោះន្យឹ្ោន្យភាពច្ាស់ល្លស់ថា បាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាអាណរតផិ្ ន្យិ្ កិច្ច
សន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ផ្ ទ រុទន្យោះ គ្នម ន្យបញ្ជា ទេ។  

ប ុដន្យត ជាក់ដសត្ោន្យករណីខាោះ ការរាំណ្ត្មិន្យបាន្យបទ្កីរជាលិខិរល្លយលកខណ៍អកេរទេ។ ឧ. A រស់
ទៅេីត្កុ្ភនាំទពញោន្យច្ាំការសាវ យទៅទខរតកណ្តត ល។ A បាន្យជួល B ឲ្យដង ាំច្ាំការសាវ យ ប ុដន្យត មនិ្យបាន្យទ្វជីា
ល្លយលកខណ៍អកេរទេ។ ករណីទន្យោះ A ន្យិ្ B បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាអាណរតិទោយតទ ល់ោរ់។ ទរី A ន្យិ  ្B បាន្យ
បទ្កីរកិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធិរាំណ្ត ដ្ដរ ឬ អរ់ គឺមិន្យច្ាស់ល្លស់ទ ោះទេ។ ឧ. ទោយសារ រប្ច្ាំការសាវ យបាន្យ
បាក់ដបក B បាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាជាមួយន្យឹ្ជា្ជួសជុលកនុ្ មជាអនករាំណ្ត្ឲ្យ A ។ ត្បសនិ្យទបីោន្យកិច្ច
សន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ ជា្ជួសជុលអាច្ ម រត្បាក់ពី A បាន្យ។ ប ុដន្យត ត្បសនិ្យទបី គ្នម ន្យកិច្ចសន្យាត្បគល់
សិេធិរាំណ្ត្ទេទ ោះសកមមភាពរបស់ B ន្យឹ្ ទៅជាការរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិ ទ រុទន្យោះ ជាទគ្នលការណ៍អនក
ជួសជុលមិន្យអាច្ ម រត្បាក់ពី A បាន្យទេ។ ករណីទន្យោះ ជា្ជួសជុលអាច្ ម រត្បាក់ពី B បាន្យទោយដផអក
ទលកីារេេលួខុសត្រូវរបស់អនករាំណ្ត ទ្ោយគ្នម ន្យសិេធ ិ (ោត្ោ ៣៧១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ឬ  ម រព ី A 
ត្បសិន្យទបបីាន្យបាំទពញលកខខណឌ នន្យការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាព(ោត្ោ ៣៧២ នន្យត្កមរដឋ
បបទវណី)។   

ដូច្ករណីខា្ទលីទន្យោះ ទរីោន្យកិច្ចសន្យាត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ ឬ អរ់ ត្រូវសទត្មច្ោមខាឹមសារនន្យការ
ត្ពមទត្ពៀ្រវា្ A ន្យិ្ B ប ុដន្យត កនុ្ករណីដដលខាឹមសារនន្យការត្ពមទត្ពៀ្មិន្យច្ាស់ល្លស់ទេទគន្យឹ្ទ្វីការបក
ត្សាយទោយដផអកទលីេាំ ក់េាំន្យ្រវា្ A ន្យិ្ B ន្យិ្  ោមេាំទន្យៀមេោា ប់ោមរាំបន់្យ ជាទដីម។  

 
 ៤.៤.ទ្េំនំនសទិ្ធិតណំាង 

  េាំ ាំនន្យសិេធិរាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ ោន្យដច្្ទៅកនុ្ច្ាប់ ច្ាំដណកឯ េាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្
ទោយឆន្យទៈ គោឺន្យកាំណរ់ទៅកនុ្កិច្ចសន្យា (ោត្ោ ៣៦៦ កថាខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ករណីសិេធិ
រាំណ្ត្ទោយឆន្យទៈ ជាេូទៅ េាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្ត្រូវបាន្យកាំណរ់ទៅកនុ្លខិិរកចិ្ចសន្យាអាណរតិ ឬ លិខិរ
ត្បគល់សិេធ។ិ ប ុដន្យត ក៏ោន្យករណីខាោះ កចិ្ចសន្យាត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្ ក៏អាច្ទករីទ ី្ ទោយតទ ល់ោរ់ផ្ដដរ។ 
ទ ោះបីជា គ្នម ន្យលខិិរល្លយលកខណ៍អកេរក៏ទោយ ត្បសនិ្យទបបីាន្យកាំណរ់អាំពីេាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្ទោយតទ ល់ោរ់ 
ទ ោះពុាំោន្យបញ្ជា អវីទ ោះទេ ប ុដន្យត អាច្ោន្យករណីខាោះ ា្ំ ទៅកនុ្លខិិរ ា្ំ តទ ល់ោរ់ ពុាំបាន្យកាំណរ់អាំពីេាំ ាំនន្យសេិធិ
រាំណ្ត្ទេ។  
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ឧ. ទៅទពលោច ស់សិេធិត្រូវចាកទច្ញពីផទោះមួយរយៈ ោច ស់សេិធិបាន្យពឹ្ ពាក់សាច់្ញារិ ឬ មិរតភកតិ ឲ្យជួយត្គប់ត្គ្ 
ត្េពយសមបរតិផ្។ ករណីទន្យោះ ទ ោះបីជាបកត្សាយថា ោច ស់សិេធិ បាន្យត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្កនុ្ការត្គប់ត្គ្ត្េពយ
សមបរតិឲ្យទៅសាច់្ញារ ិ ឬ មិរតភកតក៏ិទោយ ក៏េាំ ាំនន្យសេិធិរាំណ្ត្ពុាំបាន្យកាំណរ់ច្ាស់ល្លស់ដដរ។ ត្បសនិ្យទបី
មិន្យដឹ្អាំពីេាំ ាំនន្យសេិធិរាំណ្ត្ទេ អនករាំណ្ត្ក៏ពិបាកន្យឹ្ដឹ្ថា ទរីត្រូវទ្វីសកមមភាពណ្តខាោះ ទ យី ភាគោីខ ្
ទេៀរនន្យកិច្ចសន្យាក៏ពិបាកន្យឹ្ដឹ្ថាទរីកចិ្ចសន្យាដដលទ្វសីថរិទៅកនុ្េាំ ាំនន្យសេិធិរាំណ្ត្ដដរ ឬទេ។ ទដីមបទីោោះ
ត្សាយបញ្ជា ទន្យោះ ោត្ោ ៣៦៦ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី ត្រូវបាន្យបញ្ញរតិទ ី្ ។ ោន្យន័្យយថា កនុ្ករណីដដល
បាន្យត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ទ យី ដរមិន្យបាន្យកាំណរ់អាំពីេាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្ទេទ ោះ អនករាំណ្ត្ត្រូវោន្យសិេធិ
ច្ាំទពាោះអាំទពីដងរកោ ន្យិ្  អាំទពដីកលាំអ។ ប ុដន្យត ករណីទន្យោះ មិន្យអនុ្យវរតទ យីច្ាំទពាោះអាំទពដីកលាំអដដលតា ស់បតូរលកខ
ណៈនន្យវរថុ ឬ សិេធិដដលជាកមមវរថុនន្យការរាំណ្ត្ (ោត្ោ ៣៦៦ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ោត្ោទន្យោះ 
ក៏ត្រូវយកមកអនុ្យវរតផ្ដដរច្ាំទពាោះអនកត្គប់ត្គ្ត្េពយសមបរតរិបស់បុគគលដដលអវរតោន្យដដលជាអនករាំណ្ត្ដដល
ច្ាប់បាន្យកាំណរ់។  

កនុ្ករណីអនករាំណ្ត្ដដលមនិ្យបាន្យកាំណរ់អាំពីេាំ ាំនន្យសេិធរិាំណ្ត្បាន្យបទ្ករីកិច្ចសន្យា ត្បសនិ្យទបី 
កិច្ចសន្យាទ ោះជាអាំទពីដងរកោ ឬ អាំទពីដកលាំអ (អាំទពីដដលមិន្យតា ស់បតូរលកខណៈនន្យកមមវរថុ ឬ សិេធិ) ទ ោះ កចិ្ច
សន្យា ដដលត្រូវបាន្យបទ្ករីទ ី្ ទ ោះគឺទ្វីទ ី្ កនុ្េាំ ាំនន្យសិេធិរាំណ្ត្ ទ យីោន្យអានុ្យភាព។ ប ុដន្យត ត្បសនិ្យទប ី 
កិច្ចសន្យាទ ោះជា អាំទពីដកលាំអដដលតា ស់បតូរលកខណៈនន្យកមមវរថុ ឬ សិេធិ ឬ ជាសកមមភាពចារ់ដច្្ ទ ោះ កិច្ច
សន្យាដដលត្រូវបាន្យបទ្កីរទ ី្  គឺទៅទត្ៅេាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្ ទ យីជាសកមមភាពរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធ។ិ ទ រុ
ទន្យោះការវនិ្យចិ្ឆ័យថា អាំទពណី្តមយួ ជាអាំទពីដងរកោ ឬ អាំទពីដកលាំអ (អាំទពីដដលមិន្យតា ស់បតូរលកខណៈនន្យកមមវរថុ ឬ 
សិេធិ) ឬ ជាអាំទពីទផេ្ពីទន្យោះ ោន្យសារៈសាំខាន់្យណ្តស់។ ការវនិ្យិច្ឆ័យថា អាំទពីណ្តមួយជាអាំទពីដងរកោ ឬអាំទពីដក
លាំអទ ោះ ោន្យភាពពិបាកទ រុទន្យោះ ចាាំបាច់្ត្រូវទ្វកីារសិកោត្សាវត្ជាវទៅទលសីាលត្កម ឬ សាលដីកា 
(ត្បសិន្យទបីោន្យ)ទដីមបឲី្យោន្យភាពច្ាស់ល្លស់។  

សកមមភាពដដលសថិរទៅកនុ្េាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្ = សកមមភាពរាំណ្ត្ដដលោន្យសុពលភាពកនុ្ករណី 
ទ្វីទ ី្ ទោយអនករាំណ្ត្ដដលមិន្យបាន្យកាំណរ់អាំពីេាំ ាំនន្យសិេធិរាំណ្ត្ 

- អាំទពីដងរកោ៖ គឺជា អាំទពីរកោសាថ ន្យភាពនន្យត្េពយសមបរតិ។ ឧ  រណ៍៖ ត្បសិន្យទបី រងយន្យតដដលជាត្េពយ
សមបរតិមយួកនុ្ច្ាំទណ្តមត្េពយសមបរតិរបស់ោច ស់សិេធិត្រូវបាន្យទ្វីឲ្យខូច្ខារ ទ ោះការដងរកោ គឺជា ការបទ្កីរកចិ្ច
សន្យាជួសជុលរងយន្យតជាមួយន្យឹ្ជា្ជួសជុលរងយន្យត។ ទរីសកមមភាពខា្ទត្កាមទន្យោះ ជាអាំទពីដងរកោដដរ ឬ 
ទេ?ឧ  រណ៍៖ ទដមីបតីអ កអាជាញ យុកាលនន្យការរ ាំលរ់សិេធទិលីបាំណុលជាត្បាក់ដដលជា ត្េពយសមបរតិរបស់ោច ស់
សិេធិ ទ ោះអនករាំណ្ត្ត្រូវទ្វសីកមមភាពណ្តដដលចាាំបាច់្។ ឧ  រណ៍ ោច ស់ច្ាំការបាន្យពឹ្ពាក់អនកជរិខា្ឲ្យ
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ទមីលច្ាំការរបស់ខាួន្យ។  ទៅទពលដដលោច ស់ច្ាំការមិន្យទៅ ដាំណ្តាំដល់ទពលត្រូវត្បមូលផល ទ យីមិន្យអាច្រ្់ចាាំ
បាន្យ ទ រុទន្យោះ អនកជិរខា្ក៏បាន្យត្បមូលផលយកទៅលក់ ទ យីរកោត្បាក់សត្ោប់ ោច ស់ច្ាំការ។   

-អាំទពីដកលាំអ៖ គជឺាសកមមភាពដដលបទ្កីន្យរនមានន្យវរថុ ឬ សិេធិ។  ប ុដន្យត អាំទពីដកលាំអ ដដលសថិរកនុ្េាំ ាំនន្យ 
សិេធិរាំណ្ត្ ោន្យដរអាំទពីដកលាំអដដលមិន្យតា ស់បតូរលកខណៈនន្យវរថុ ឬ សិេធិដរប ុទណ្តណ ោះ។ ឧ  រណ៍ ការបទ្កីរ 
កិច្ចសន្យាជាមួយជា្កញ្ច ក់ ឲ្យតា ស់បតូរកញ្ច ក់ប្អួច្ចាស់ោក់កញ្ច ក់ដដលោន្យគុណភាពលអមិន្យង្ហយដបកទោយ 
សារប្អួច្នន្យអាគ្នរដដលជាត្េពយសមបរតិរបស់ោច ស់សេិធិ ចាស់ត្េុឌទត្ មង្ហយន្យឹ្ ដបក។  

សកមមភាពដដលមិន្យសថិរទៅកនុ្េាំ ាំនន្យសិេធិរាំណ្ត្ = សកមមភាពរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិកនុ្ករណី ទ្វី
ទ ី្ ទោយអនករាំណ្ត្ដដលមិន្យបាន្យកាំណរ់អាំពេីាំ ាំនន្យសេិធិរាំណ្ត្ 

-អាំទពីដកលាំអទោយតា ស់បតូរលកខណៈនន្យវរថុ ឬ សិេធ៖ិ ជាអាំទពីដដលទ្វឲី្យតា ស់បតូរលកខណៈនន្យវរថុ ឬ សេិធ ិ
ដដលជាកមមវរថុនន្យការរាំណ្ត្ ទ យីទ្វីឲ្យរនមានន្យត្េពយសមបរតិទ ី្ នងា។ “វរថុ ឬ សេិធិដដលជាកមមវរថុនន្យ ការ
រាំណ្ត្”សាំទៅទៅទលីត្េពយសមបរតិដដលោច ស់សិេធបិាន្យត្បគល់ឲ្យអនករាំណ្ត្ត្គប់ត្គ្ ជាអាេិ៍។ ឧ. ករណី 
ដដលោច ស់សិេធ ិA បាន្យត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្កនុ្ការត្គប់ត្គ្ត្េពយសមបរតិ ា្ំ អស់របស់ខាួន្យឲ្យទៅអនករាំណ្ត្ B 
ទ ោះផទោះ រងយន្យត សិេធិទលបីាំណុល ជាអាេិ៍ដដលជាត្េពយសមបរតិរបស់ A គឺជា “វរថុ ឬ សិេធិ ដដលជាកមមវរថុនន្យ ការ
រាំណ្ត្”។ ឧ  រណ៍ ការបទ្កីរកិច្ចសន្យាជាមយួជា្ជសួជុលផទោះ ឲ្យតា ស់បតូរដាំបូលត្បក់ស័្កសីទៅជា ដាំបូល
ត្បក់ទកបឿ្។ ឧ  រណ៍ ការចុ្ោះកិច្ចសន្យាជាមួយត្កុម  ុន្យសា្ស្់ ឲ្យសា្ស្់អាគ្នរទៅទលីដីេាំទន្យរ ដដល
ជាត្េពយសមបរតិរបស់ោច ស់សេិធ។ិ  

- សកមមភាពចារ់ដច្្វរថុ ឬ សិេធិ៖ ឧ  រណ៍ ការលក់រងយន្យតដដលជាត្េពយសមបរតិរបស់ោច ស់សិេធ។ិ  
 

៤.៥. លរខខណឌ  និងអានភុាពននសទិ្ធតិំណាង 

អានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យាដដលអនករាំណ្ត្បាន្យបទ្កីរទករីោន្យច្ាំទពាោះោច ស់សិេធោិមរយៈអានុ្យភាពនន្យសិេធិ
រាំណ្ត្។ ទដមីបបីទ្ករីអានុ្យភាពច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិ ត្រូវបាំទពញលកខខណឌ ដូច្ខា្ទត្កាម (ោត្ោ ៣៦៤ នន្យត្កម  
រដឋបបទវណី)៖ 

១. អរថិភាពនន្យសេិធិរាំណ្ត្ទៅទពលទ្វសីកមមភាពរាំណ្ត្ (ការទកីរោន្យនូ្យវសិេធរិាំណ្ត្ោមច្ាប់ ឬ 
ោមកិច្ចសន្យា)  

២. អរថិភាពនន្យសកមមភាពរាំណ្ត្ (ការបទ្ករីកិច្ចសន្យាទោយអនករាំណ្ត្ ជាមួយ ភាគីោខ ្ទេៀរ) 
៣. ទៅទពលទ្វីសកមមភាពរាំណ្ត្ អនករាំណ្ត្បាន្យបង្ហា ញថា ខាួន្យទ្វីទដីមបោីច ស់សេិធិ (អ្គទ រុច្ាស់) 
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ការបង្ហា ញច្ាស់ល្លស់ (អ្គទ រុច្ាស់) 
កនុ្ករណីអនករាំណ្ត្ B បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាទដីមបោីច ស់សិេធ ិ A ទៅកនុ្លខិិរកចិ្ចសន្យា អនក

រាំណ្ត្ B ន្យឹ្ចុ្ោះ រថទលខាទោយទត្បីទ ម្ ោះ B ។ ប ុដន្យត ទត្ៅពីចុ្ោះ រថទលខា ត្រូវសរទសរបញ្ជា ក់ទៅកនុ្
លិខិរកចិ្ចសន្យាទដីមបឲី្យដឹ្ ថា B ចុ្ោះកចិ្ចសន្យាទដមីប ីA ដូច្ជា“ B ជាអនករាំណ្ត្របស់ A ” ឬ “ B ជាអនក
រាំណ្ត្ឲ្យត្កុម  ុន្យ A ” ជាទដីម។ ទន្យោះគឺជា “ការបង្ហា ញថាខាួន្យទ្វសីកមមភាពទដីមបោីច ស់សិេធិ” ោន្យន័្យយថា 
ជាអ្គទ រុច្ាស់។ ទបីគ្នម ន្យអ្គទ រុច្ាស់ទេ ទ ោះ ត្បសនិ្យទបីអនករាំណ្ត្ B បាន្យបទ្ករី កិច្ចសន្យាទោយ
ចុ្ោះទ ម្ ោះថា “B” ទ ោះភាគីោខ ្ទេៀរនន្យកិច្ចសន្យា C ន្យឹ្យល់ថាខាួន្យបាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យា ជាមួយ B មិន្យ
ដមន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាជាមយួ A ទេ។ ទ រុទន្យោះ ករណីគ្នម ន្យអ្គទ រុច្ាស់ទេ C អាច្អោះអា្ថា បាន្យបទ្ករី
កិច្ចសន្យាជាមួយ B បាន្យ (ោត្ោ ៣៧៣ កថាខណឌ េី១ វាកយខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី )។ ម ា្ទេៀរ 
ត្បសិន្យទបទីត្កាយទពលបទ្កីរកិច្ចសន្យា C ដឹ្ថា A គឺជាោច ស់សិេធិទ ោះ C អាច្អោះអា្ថា កិច្ចសន្យាទ ោះ ជា
កិច្ចសន្យាជាមួយ B ឬ ជាកិច្ចសន្យាជាមួយ A (ោត្ោ ៣៧៣ កថាខណឌ េ១ី វាកយខណឌ េ១ី ន្យិ្ កថាខណឌ
េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ប ុដន្យត ទៅទពលបទ្កីរកចិ្ចសន្យា ទ ោះបជីា គ្នម ន្យអ្គទ រុច្ាស់ ក៏ទោយ 
ត្បសិន្យទប ីC បាន្យដឹ្ថា B កាំពុ្ចុ្ោះកិច្ចសន្យាកនុ្ មជាអនករាំណ្ត្ឲ្យ A ទ ោះ C មនិ្យអាច្អោះអា្ថា បាន្យ
បទ្កីរកចិ្ចសន្យាជាមួយ B ទ ោះទេ ទ យីត្រូវេេួលសាគ ល់ថា បាន្យបទ្ករីកិច្ចសន្យាជាមយួ A (ោត្ោ ៣៧៣ 
កថាខណឌ េ១ី វាកយខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 
៤.៦. ការរត្រមិតសទិ្ធតិណំាង 
អាំទពីដដលផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សិេធិ ន្យិ្ ផលត្បទយាជន៍្យរបស់អនករាំណ្ត្ោន្យភាពផទុយគ្នន  (អាំទព ី

ដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន ) ទ ោះបីជា អាំទពីទ ោះសថរិទៅកនុ្េាំ ាំនន្យសិេធិរាំណ្ត្ក៏ទោយ ក៏ អនក
រាំណ្ត ទ្ ោះគ្នម ន្យសេិធិរាំណ្ត ទ្េ (ោត្ោ ៣៦៧ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ អាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផល
ត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន  ទបនី្យិយាយឲ្យង្ហយយល់ គកឺរណីដដលអនករាំណ្ត្េេលួបាន្យផលត្បទយាជន៍្យពកីារខារប្់
របស់ោច ស់សិេធ។ិ ករណីទន្យោះ ទោយសារកត្មរិទត្គ្នោះថាន ក់ដដលអនករាំណ្ត្បាំពាន្យផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សិេធិ
ោន្យកត្មិរខពស់ទេីបសេិធិរាំណ្ត្ត្រូវបាន្យទគកត្មរិ។ បញ្ជា ថា ទរអីាំទពីមួយណ្តជាអាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផល
ត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន  ឬ អរ់ទ ោះ គឺចាាំបាច់្ត្រូវពចិារណ្តទៅោមអាំទពីន្យមីួយៗ ប ុដន្យត ជាំន្យញួទោយខាួន្យឯ្ ទត្ច្នី្យដរ
ជាអាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន  ទ រុទន្យោះត្រូវបាន្យទគសន្យមរថា ជាអាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផល
ត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន  (ោត្ោ ៣៦៧ កថាខណឌ េ២ី  នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ មា ្ ទេៀរ ការរាំណ្ត្ឲ្យភាគី ា្ំ
ស្ខា្ មនិ្យដមន្យជាករណីផលត្បទយាជន៍្យរវា្ោច ស់សិេធិ ន្យិ្ អនករាំណ្ត្ ោន្យភាពផទុយគ្នន ទ ោះទេ ប ុដន្យត លេធ
ភាពនន្យការបទ្កីរកចិ្ចសន្យាដដល ាំឲ្យប ោះពាល់ដល់ផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សិេធិក៏ោន្យកត្មិរខពស់ ដូច្ករណី
អាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន ដដរ ទ រុទន្យោះ ទេីបទគកត្មិរសិេធិរបស់អនករាំណ្ត្ ដូច្ករណីអាំទពី
ដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន ផ្ដដរ។  
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ទៅទពលអាន្យោត្ោ ៣៦៧ នន្យត្កមរដឋបបទវណី ោន្យច្ាំណុច្ ២ ដដលចាាំបាច់្ត្រូវទ្វីការត្បុ្ត្បយរ័ន។ 
ច្ាំណុច្េីមួយគឺ ទ ោះបជីាជាំន្យញួទោយខាួន្យឯ្ ឬ ជាំន្យួញទោយការរាំណ្ត្ភាគ ីា្ំ ស្ខា្ក៏ទោយ មនិ្យដមន្យ
សុេធដរសិេធិរាំណ្ត្ត្រូវបាន្យកត្មិរទ ោះទេ។ ត្បសិន្យទបភីាគោីខ ្ទេៀរនន្យកិច្ចសន្យាបង្ហា ញថា មិន្យដមន្យជាជាំន្យញួ
ទោយខាួន្យឯ្ ឬ អាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សិេធ ិ ន្យិ្ របស់អនករាំណ្ត្ផទុយគ្នន ទេ ទ ោះការ
សន្យមរថាជាអាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន ន្យឹ្ មនិ្យទកីរទ ី្ ទេ ដូច្ទន្យោះ សិេធិរាំណ្ត្ន្យឹ្ ោន្យសុ
ពលភាព។ ច្ាំណុច្េីពីរគឺ ទ ោះបីជាជាំន្យួញដដលមនិ្យដមន្យជាជាំន្យួញទោយខាួន្យឯ្ ឬ ជាំន្យួញរាំណ្ត្ឲ្យភាគី  ា្ំ
ស្ខា្ ឬ ជាំន្យញួេត្ម្់ទផេ្ទេៀរក៏ទោយ ត្បសនិ្យទបីផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សេិធ ិ ន្យិ្ ផលត្បទយាជន៍្យ 
របស់អនករាំណ្ត្ផទុយគ្នន ទ ោះ ជាំន្យួញទ ោះន្យឹ្កាា យជាជាំន្យញួដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន  ទ យីសេិធិ
រាំណ្ត្ក៏ត្រូវបាន្យកត្មិរដដរ។  

កនុ្ករណីដដលបាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាោមរយៈអាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន  ត្បសិន្យទប ី
អរថន័្យយនន្យកិច្ចសន្យា បាំពាន្យផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សេិធិ ឬ មិន្យបាំពាន្យផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សិេធក៏ិទោយ 
កិច្ចសន្យាទ ោះត្រវូកាា យជាអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធ។ិ ប ុដន្យត កនុ្ករណីដដលោច ស់សេិធិផតល់ការយល់ត្ពម 
ច្ាំទពាោះអាំទពីដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន  ទ ោះកិច្ចសន្យាទ ោះន្យឹ្ កាា យជាអាំទពីរាំណ្ត្ដដលោន្យសុពល
ភាពទ យីោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិ(ោត្ោ៣៦៧ កថាខណឌ េ១ី វាកយខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ មា ្
ទេៀរ ទ ោះបីជាករណីបទ្កីរកិច្ចសន្យាទោយគ្នម ន្យការយល់ត្ពមពីោច ស់សិេធក៏ិទោយ ត្បសិន្យទបីទត្កាយមកោច ស់
សិេធិផតល់សចាច នុ្យមរិទ ោះ កចិ្ចសន្យាទ ោះន្យឹ្កាា យជាអាំទពរីាំណ្ត្ដដលោន្យសុពលភាព ទ យីោន្យអានុ្យភាព
ច្ាំទពាោះោច ស់សិេធ ិ(ោត្ោ ៣៦៩ កថាខណឌ េ១ី វាកយខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

១). ជាំន្យួញទោយខាួន្យឯ្ (ោត្ោ ៣៦៧ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ជាជាំន្យញួរវា្ អនករាំណ្ត្ 
ន្យិ្ ោច ស់សិេធ។ិ  

ឧ  រណ៍៖ A បាន្យត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ឲ្យទៅ B កនុ្ការលក់ដីរបស់ A ។ B បាន្យបទ្កីរ កិច្ចសន្យា លក់
េិញរវា្ A ន្យិ្ B ទោយយក A ជាអនកលក់ទ យី B ជាអនកេិញ។ កិច្ចសន្យាទន្យោះគឺជា ជាំន្យួញទោយខាួន្យឯ្។ B 
បាន្យទត្បីត្បាស់ឋាន្យៈពីរ ដដលមួយគឺជា អនករាំណ្ត្របស់ A ទ យីមួយទេៀរគឺ B ខាួន្យឯ្តទ ល់ ជាភាគីោខ ្ទេៀរនន្យ
កិច្ចសន្យា កនុ្ការបទ្កីរលិខិរកិច្ចសន្យាដរោន ក់ឯ្។ ោន្យការបារមភថា B ន្យឹ្ទ្វីឲ្យប ោះពាល់ដល់ផលត្បទយាជន៍្យ
របស់ A កនុ្ការបទ្កីរលិខិរកិច្ចសន្យាលក់ដីកនុ្រនមាទថាកទដីមបខីាួន្យអាច្េិញដីបាន្យកនុ្រនមាទថាក។ ទ រុទន្យោះ B 
មិន្យោន្យសិេធិរាំណ្ត្កនុ្ការបទ្កីរកិច្ចសន្យាដបបទន្យោះទេ ទ យីកិច្ចសន្យាលក់េិញទន្យោះ ជាអាំទពរីាំណ្ត្ទោយ
គ្នម ន្យសិេធ។ិ 
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         A (អនកលក់) 

   ត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ 

 
 B (អនករាំណ្ត្របស់អនកលក់)     B (អនកេិញ) 

 
២). ការរាំណ្ត្ច្ាំទពាោះភាគ ីា្ំ ស្ខា្ (ោត្ោ ៣៦៧ កថាខណឌ េ៣ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ច្ាំទពាោះ

ករណីអនករាំណ្ត្ទ្វជីាអនករាំណ្ត្ឲ្យោច ស់សេិធិផ្ ររយិជន្យផ្ ទ ោះផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សិេធិ ន្យិ្  
របស់ររយិជន្យោន្យភាពផទុយគ្នន ។  

ឧ  រណ៍៖ A បាន្យត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ឲ្យទៅ B កនុ្ការលក់ដីរបស់ A ។ C បាន្យត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្
ឲ្យ B កនុ្ការេិញដីសត្ោប់ C ។ C បាន្យបទ្ករីលិខរិកិច្ចសន្យាដដលោន្យ A ជាអនកលក់ ន្យិ្ C ជាអនកេិញ។ A 
ច្្់លក់ដីឲ្យបាន្យនងា ច្ាំដណកឯ C ច្្់េិញដីកនុ្រនមាទថាក ទ រុទន្យោះ ផលត្បទយាជន៍្យរវា្ A ន្យិ្  C ោន្យភាព
ផទុយគ្នន ។ ដូច្ទន្យោះ កិច្ចសន្យាទន្យោះ គឺជាការរាំណ្ត្ច្ាំទពាោះភាគី ា្ំ ស្ខា្។ B បាន្យទត្បីត្បាស់ឋាន្យៈពីរដដល
មួយ គឺជាអនករាំណ្ត្របស់ A ទ យីមួយទេៀរគឺជា អនករាំណ្ត្របស់ C កនុ្ការបទ្កីរលិខិរកចិ្ចសន្យាដរោន ក់
ឯ្។ ោន្យការបារមភថា B អាច្ន្យឹ្ទ្វឲី្យប ោះពាល់ដល់ផលត្បទយាជន៍្យរបស់ A កនុ្ការបទ្កីរលិខរិកិច្ចសន្យាលក់
ដី កនុ្រនមាទថាក ទដមីបទីឆាីយរបទៅន្យឹ្ការពឹ្ពាក់របស់ C ។ ទ រុទន្យោះ B មនិ្យោន្យសិេធរិាំណ្ត្ កនុ្ការបទ្ករី 
កិច្ចសន្យាដបបទន្យោះទេ ទ យីកចិ្ចសន្យាលក់េិញទន្យោះ គឺជាអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធ។ិ   

 
A (អនកលក់)       C (អនកេិញ) 

     ត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្          ត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ 

 
  B (អនករាំណ្ត្របស់អនកលក់)     B (អនករាំណ្ត្របស់អនកេិញ) 

   
៣). អាំទពីផទុយន្យឹ្ផលត្បទយាជន៍្យទផេ្ទេៀរ (ោត្ោ ៣៦៧ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

ទ ោះបីជាមិន្យដមន្យជាំន្យួញទោយខាួន្យឯ្ ឬ ជាំន្យួញរាំណ្ត្ឲ្យភាគី ា្ំ ស្ខា្ក៏ទោយ ជាំន្យួញដដល ាំឲ្យោន្យការ 
បារ់ប្់ផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សេិធិ ទ យីកាា យទៅជាផលត្បទយាជន៍្យរបស់អនករាំណ្ត្ន្យឹ្ទៅជាជាំន្យួញ 
ដដល ាំឲ្យោន្យផលត្បទយាជន៍្យផទុយគ្នន  ទ យីសិេធរិាំណ្ត្ន្យឹ្ត្រូវបាន្យកត្មិរ។  

ឧ  រណ៍េ១ី៖ A ជាបតីបាន្យត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ឲ្យទៅ B ជាត្បពន្យធ កនុ្ការចារ់ដច្្ ត្េពយទោយដ ក 
របស់ខាួន្យ ដរទោយ B  ោន្យបាំណ្ខចីត្បាក់ពី្ គ្នរ C   B ក៏ទត្បីសិេធិរាំណ្ត្ទ ោះ ទោយយកត្េពយសមបរតិ

បទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញ 

បទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញ 



30 
 

របស់ A ទៅបទ្កីរ ុបី ូដរកទដីមបធី្ន ការពវកិច្ចរបស់ខាួន្យទៅវញិ។  ផលត្បទយាជន៍្យរបស់ A ន្យិ្ ផល
ត្បទយាជន៍្យរបស់ B ោន្យភាពផទុយគ្នន  ទ រុដូទច្នោះទ យី សេិធិរាំណ្ត្ត្រូវបាន្យកត្មិរ។  

ឧ  រណ៍េ២ី ៖ A បាន្យត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្ឲ្យទៅ B កនុ្ការលក់ដីរបស់ A ។ B បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យា 
លក់េិញរវា្ A ន្យិ្ C ទោយោន្យ A ជាអនកលក់ ន្យិ្ C ជាអនកេិញ។ ោមពិរ B ន្យិ្ C បាន្យសន្យាគ្នន  ទោយ
ដច្កផលត្បទយាជន៍្យពីការលក់ ដដលោន្យន័្យយថា ត្បសិន្យទប ី B លក់ដីឲ្យ C បាន្យកនុ្រនមាទថាកជា្រនមា េីផោរ 
ទ ោះ C ត្រូវដច្កច្ាំដណក ៥០% ពីត្បាក់ដដលច្ាំទណញពីរនមាេីផោរឲ្យទៅ B ។ ត្បសិន្យទបី B លក់បាន្យកនុ្រនមា
ទថាកទ ោះ B ន្យឹ្េេួលបាន្យត្បាក់កនត្មពី C ដូទច្នោះទ យី ផលត្បទយាជន៍្យរបស់ A ន្យិ្របស់ B ោន្យភាពផទុយគ្នន ។ 
ករណីទន្យោះ B មិន្យោន្យសេិធិរាំណ្ត្កនុ្ការបទ្ករីកិច្ចសន្យាដបបទន្យោះទេ ទ យីកចិ្ចសន្យា លក់េិញដបបទន្យោះ គឺជា
អាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធ។ិ  

ឧ  រណ៍េ៣ី ៖ A បាន្យត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្ឲ្យទៅ B កនុ្ការលក់ដីរបស់ A ។ B បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យា
លក់េិញរវា្ A ន្យិ្  C ទោយោន្យ C  ជាត្បពន្យធរបស់ B ។  

ទរីកនុ្ករណីទន្យោះ ផលត្បទយាជន៍្យរបស់អនករាំណ្ត្ ន្យិ្ ោច ស់សិេធោិន្យភាពផទុយគ្នន ដដរឬទេ? 
 

៤.៧.ការរលត់សទិ្ធិតណំាង 
 សេិធរិាំណ្ត្ដដលបាន្យេេលួពោីច ស់សេិធទិោយកចិ្ចសន្យាត្រវូរលរ់ទោយសារមូលទ រុដូច្ខា្ទត្កាម 

(ោត្ោ ៣៦៨ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ៖ 
o មរណភាព ្ន្យកេយ័ ឬ ការរ ាំល្លយរបស់ោច ស់សិេធ ិ
o មរណភាព ្ន្យកេយ័ ឬ ការកត្មិរនូ្យវសមរថភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាពរបស់អនករាំណ្ត្ 
o    ការបញ្ច ប់អាណរតិ កចិ្ចសន្យាការង្ហរ ឬ េាំ ក់េាំន្យ្គរិយុរតទផេ្ទេៀរ ដដលបាន្យ 
ត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្  
 មរណភាព៖ 

ោច ស់សេិធិបាន្យទជឿជាក់ ន្យិ  ្បាន្យទត្ជីសោា្ំ បុគគលណ្តមយួឲ្យទ្វីជាអនករាំណ្ត្។ ទ ោះបីជាោច ស់សេិធិេេលួ 
មរណភាពក៏ទោយ ឬ អនករាំណ្ត្េេលួមរណភាពក៏ទោយ វាន្យឹ្កាា យជាមូលទ រុនន្យការរលរ់សិេធរិាំណ្ត្។ ប ុដន្យត 
កនុ្ករណីដដលោច ស់សិេធ ិ ឬ អនករាំណ្ត្េេលួមរណភាព សន្យតរជិន្យរបស់អនកទ ោះ អាច្ទ្វីការត្ពមទត្ពៀ្ 
ច្ាំទពាោះការបន្យតេាំ ក់េាំន្យ្នន្យការរាំណ្ត្បាន្យ។ មា ្ ទេៀរ ទ ោះបជីា គ្នម ន្យការត្ពមទត្ពៀ្ ដបបទន្យោះក៏ទោយសន្យតរិជន្យ 
របស់ោច ស់សិេធិអាច្ទ្វីការទត្ជសីោា្ំ អនករាំណ្ត្ទផេ្ទេៀរ ឬ ោច ស់សិេធិអាច្ទត្ជីសោា្ំ សន្យតរិជន្យរបស់អនក
រាំណ្ត្ឲ្យទ្វីជាអនករាំណ្ត្ងមក៏ីបាន្យ។  
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 ្ន្យកេយ័៖ 

កនុ្ករណីដដលោច ស់សិេធិបាន្យ្ន្យកេយ័ ត្េពយសមបរតិរបស់ោច ស់សេិធិ ន្យឹ្ ត្រូវត្គប់ត្គ្ទោយអភិបាល 
បទណ្តត ោះអាសន្យន ដូច្ទន្យោះ សេិធរិាំណ្ត្របស់អនករាំណ្ត្ន្យឹ្ ត្រូវរលរ់។  

កនុ្ករណី អនករាំណ្ត្បាន្យ្ន្យកេយ័ អាច្ន្យិយាយបាន្យថា សមរថភាពកនុ្ការត្គប់ត្គ្ត្េពយសមបរត ិរបស់
អនករាំណ្ត្មនិ្យត្គប់ត្គ្នន់្យ ទ យីគ្នរ់អាច្ន្យឹ្ទ្វីអាំទពីដដល ាំឲ្យខូច្ដល់ផលត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សេិធិ ទ រុ
ទន្យោះ សិេធរិាំណ្ត្ត្រូវរលរ់។ ប ុដន្យត ោច ស់សេិធិក៏អាច្ទ្វីការទត្ជីសោា្ំ អនករាំណ្ត្ដដល្ន្យកេយ័ទ ោះ ឲ្យទ្វីជាអនក
រាំណ្ត្ជាងមមីត្ទេៀរបាន្យដដរ។ 

 ការកត្មរិសមរថភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាព៖  

ទ ោះបជីា ោច ស់សិេធិត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាពក៏ទោយ មនិ្យដមន្យោន្យន័្យយថា សមរថភាព 
កនុ្ការត្គប់ត្គ្ត្េពយសមបរតិរបស់អនករាំណ្ត្ោន្យបញ្ជា ទ ោះទេ ទ យីក៏មនិ្យទ្វីឲ្យប ោះពាល់ត្េពយសមបរតិរបស់
ោច ស់សេិធិដដរ ដូទច្នោះ សេិធរិាំណ្ត្មនិ្យរលរ់ទេ។  

ត្បសិន្យទប ី អនករាំណ្ត្ត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាព ោន្យន័្យយថាសមរថភាពកនុ្ការ 
ត្គប់ត្គ្ត្េពយសមបរតិរបស់អនករាំណ្ត្ោន្យបញ្ជា  ទ យីអាច្ន្យឹ្ទ្វឲី្យប ោះពាល់ដល់ត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សិេធ ិ
ទៅទពលទ្វសីកមមភាពរាំណ្ត្ ដូទច្នោះ សិេធរិាំណ្ត្ត្រូវរលរ់។   ោច ស់សិេធក៏ិអាច្ផតល់សិេធរិាំណ្ត្ច្ាំទពាោះជន្យ 
ដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាពបាន្យដដរ កនុ្ករណីទន្យោះ ជន្យទ ោះអាច្ទ្វីសកមមភាពរាំណ្ត្ 
សត្ោប់ោច ស់សិេធបិាន្យ (ោត្ោ ៣៧៥ វាកយខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ កនុ្ករណីដដលជន្យដដលត្រូវបាន្យ 
កត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាពត្រូវបាន្យោច ស់សិេធិត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្ឲ្យទ្វសីកមមភាពរាំណ្ត្សត្ោប់ 
ខាួន្យទ ោះ ជន្យដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាព អាច្ទ្វសីកមមភាពរាំណ្ត្ដដលោន្យសុពលភាពទោយឯករាជយ 
ទោយពុាំចាាំបាច់្ោន្យការយល់ត្ពមពីអនករាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់ (អនកោន្យអាំណ្តច្ទមបាអនកអាណ្ត 
ពាបាលសត្ោប់អន្យរីិជន្យ) ឬ  រូិបរថមកៈទ យី (ោត្ោ ៣៧៥ វាកយខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍៖ A ោន្យអាយុ ២០ឆ្ន ាំ បាន្យត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ឲ្យ B ោន្យអាយុ ១៥ឆ្ន ាំ កនុ្ការេិញម ូរូឲ្យ 
ខាួន្យ។ កនុ្ករណីដដល B បាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាលក់េញិម ូរូកនុ្ មជាអនករាំណ្ត្ឲ្យ A ទ ោះ B ន្យិ្ A មិន្យអាច្
លុបទចាលកិច្ចសន្យាលក់េិញ ទោយយកមូលទ រុថា B គជឺាអន្យីរជិន្យបាន្យទេ ទ ោះបជីា ោន្យការយល់ត្ពម ឬ 
គ្នម ន្យការយល់ត្ពមពអីនកអាណ្តពាបាលរបស់ B ក៏ទោយ។ ការកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាព គឺជា
ត្បព័ន្យធមួយដដលត្រូវបាន្យបទ្ករីទ ី្ ទដីមបកីារពារ B ដដលជាជន្យត្រូវបាន្យកត្មរិសមរថភាព។ ត្បសិន្យទបី B បាន្យ
ទ្វីសកមមភាពកនុ្ មជាអនករាំណ្ត្ ទ ោះបីជាបាន្យបទ្ករីកិច្ចសន្យា ខារផលត្បទយាជន៍្យទោយសារសមរថភាព
កនុ្ការវនិ្យិច្ឆ័យរបស់ B មនិ្យត្គប់ត្គ្នន់្យក៏ទោយ អានុ្យភាពនន្យកចិ្ចសន្យាមនិ្យធ្នា ក់មកទលី B ដដលជាអនករាំណ្ត្ទេ គឺ
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ត្រូវោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះ A ដដលជាោច ស់សិេធ ិ ដូទច្នោះ មនិ្យោន្យភាពចាាំបាច់្កនុ្ការលុបទចាលកិច្ចសន្យាទដីមបី
ការពារ B ទ ោះទេ។   

សាថ ន្យភាពដដលត្រូវការពារ B ទ ោះគឺករណី B បាន្យបទ្ករីកចិ្ចសន្យាសត្ោប់ B ខាួន្យឯ្តទ ល់។ ន្យិយាយរមួ គឺ
ករណី B បាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាលក់េិញម ូរូសត្ោប់ B ខាួន្យឯ្តទ ល់។ ករណីទន្យោះ  B ឬ អនកអាណ្តពាបាល 
របស់ B អាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យ។ 

 សេិធរិាំណ្ត្ដដលច្ាប់បាន្យកាំណរ់៖ មូលទ រុដដលកាំណរ់កនុ្ច្ាប់។  
៤.៨. ការតណំាងមោយគ្មា នសទិ្ធ ិ

៤.៨.១. អតថន័យ 

សកមមភាពរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ គជឺាសកមមភាពដដលបុគគលគ្នម ន្យសេិធិរាំណ្ត្ទ្វីសកមមភាពរាំណ្ត្ឲ្យ
ោច ស់សេិធ ិ(ោត្ោ ៣៦៩ វាកយខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិ គ៖ឺ  

- បុគគលដដលមនិ្យត្រូវបាន្យត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ 
- បុគគលដដលបាន្យទ្វីសកមមភាពទលីសេាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្ដដលត្រូវបាន្យត្បគល់ឲ្យ 
- បុគគលដដលបាន្យទ្វីសកមមភាពកនុ្ មជាអនករាំណ្ត្ទៅទត្កាយទពលដដលសិេធរិាំណ្ត្ដដលបាន្យ

ត្បគល់ឲ្យទ យីបាន្យរលរ់។  

 ៤.៨.២. អានុភាពននអំមពើតំណាងមោយគ្មា នសទិ្ធិ 

  អាំទពីរបស់អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធ ិ មនិ្យោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិទេ (ោត្ោ ៣៦៩ កថាខណឌ
េី១ វាកយខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ទ យីអនករាំណ្ត្ក៏មិន្យដមន្យជាភាគីនន្យកចិ្ចសន្យាដដរ ដូច្ទន្យោះ មនិ្យោន្យ 
អានុ្យភាពច្ាំទពាោះអនករាំណ្ត្ទេ (ោត្ោ ៣៦៩ កថាខណឌ េី២ វាកយខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  
 ប ុដន្យត អាំទពរីាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ ត្រូវោន្យសុពលភាពត្បរិសកមមទោយសចាច នុ្យមរិោា្ំ ពីទពលដដល 
អាំទពីទ ោះ ត្រូវបាន្យទ្វីទ ី្  (ោត្ោ ៣៧០ កថាខណឌ េី២ វាកយខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  មា ្ ទេៀរ ភាគ ី
ោខ ្ទេៀរនន្យអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិអាច្ ម រឲ្យអនុ្យវរតកិច្ចសន្យា ឬ  ម រសាំណ្ការខូច្ខារច្ាំទពាោះ
អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធោិមោត្ោ ៣៧១  ឬ  ម រឲ្យោច ស់សេិធិអនុ្យវរតកិច្ចសន្យាោមោត្ោ ៣៧២ នន្យ
ត្កមរដឋបបទវណីបាន្យ។  
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៤.៨.៣.សោា នុមតិមោយោា សស់ទិ្ិធ (ោត្រា ៣៧០ ននត្ររមរែឋបបមវណី) 

វ ិ្ ផីតល់សចាច នុ្យមរ៖ិ ត្បសនិ្យទបីោច ស់សិេធិមនិ្យបាន្យបង្ហា ញឆន្យទៈផតល់សចាច នុ្យមរចិ្ាំទពាោះភាគីោខ ្ទេៀរនន្យ 
អាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិទេ ទ ោះោច ស់សិេធិមនិ្យអាច្អោះអា្អាំពីអានុ្យភាពនន្យការផតល់សចាច នុ្យមរចិ្ាំទពាោះភាគ ី
ោខ ្ទេៀរបាន្យទ យី (ោត្ោ ៣៧០ កថាខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទ ោះបជីាោច ស់សិេធបិាន្យបង្ហា ញឆន្យទៈ  
ផតល់សចាច នុ្យមរចិ្ាំទពាោះអាំទពីរបស់អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធក៏ិទោយ ក៏ោច ស់សិេធមិិន្យអាច្អោះអា្អាំពអីានុ្យភាព 
នន្យការផតល់សចាច នុ្យមរិច្ាំទពាោះភាគីោខ ទ្េៀរបាន្យទេ។  ត្បសនិ្យទបីភាគីោខ ្ទេៀរបាន្យដឹ្ថាោន្យការផតល់សចាច នុ្យមរ ិ
ទ យី  ោច ស់សិេធក៏ិបាន្យជូន្យដាំណឹ្ទៅភាគីោខ ្ទេៀរនូ្យវការផតល់សចាច នុ្យមរិ ទ ោះអានុ្យភាពនន្យការផតល់សចាច នុ្យមរ ិ
ន្យឹ្ទកីរទ ី្ ច្ាំទពាោះភាគីោខ ្ទេៀរ។  

 អនកោន្យសេិធផិតល់សចាច នុ្យមរ៖ិ ោន្យដរោច ស់សេិធិទេដដលជាអនកោន្យសិេធផិតល់សចាច នុ្យមរិច្ាំទពាោះអាំទពី
រាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិច្ាំទពាោះភាគីោខ ្ទេៀរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

អានុ្យភាពនន្យការផតល់សចាច នុ្យមរ៖ិ អាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិត្រូវោន្យសុពលភាពត្បរិសកមមទោយ
សចាច នុ្យមរិោា្ំ ពីទពលដដលអាំទពីទ ោះត្រូវបាន្យទ្វីទ ី្ ។ ប ុដន្យត សចាច នុ្យមរិទ ោះមនិ្យអាច្ទ្វឲី្យខូច្ផលត្បទយាជន៍្យ 
ររិយជន្យដដលបាន្យទកីរទ ី្  កនុ្អាំ ុ្ទពល ចាប់ោា្ំ ពទីពលដដលអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិទ ោះត្រូវបាន្យ
ទ្វីទ ី្ រ ូរដល់ទពលផតល់សចាច នុ្យមរ។ិ 

 

លិខិរផតលស់ចាច នុ្យម័រ 
     ខញុ ាំសូមផតលស់ចាច នុ្យមរ័ទៅទលីកិច្ចសន្យា
ដដល B បាន្យទ្វីជាមួយន្យឹ្  C ដូច្ខា្ទត្កាម៖ 
កាលបរទិច្ឆេកិច្ចសន្យា៖ នងៃេី.....ដខ.....ឆ្ន ាំ..... 
អនកលក៖់ C  
អនកេញិ៖ A  
កមមវរថុ៖ Lexus ទសរ   ី២០១៥ ពណ៌ទមម  
នងាលក់េិញ៖ ២០០០០ដុល្លា រ 

នងៃេី..... ដខ..... ឆ្ន ាំ..... 
A 
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ឧ  រណ៍៖  

 

A       B                       C 

 

 

B ដដលជាអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិរបស់ A បាន្យទ្វអីនុ្យបប ន្យសេិធិទលីបាំណុលដដល A ោន្យច្ាំទពាោះ 
X ឲ្យទៅ C ទៅនងៃេ១ី ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៣។ X បាន្យេេលួលិខរិជូន្យដាំណឹ្ ដដលោន្យភាា ប់កាលបរទិច្ឆេសាថ ពរ
នងៃេី៥ ដខមករាឆ្ន ាំ២០១៣។ ទៅនងៃេី ៦ ដខមករា A បាន្យទ្វីអនុ្យបប ន្យសេិធិទលីបាំណុលដដដលទ ោះឲ្យទៅ D។ 
X បាន្យេេលួលិខរិជូន្យដាំណឹ្ដដលោន្យភាា ប់កាលបរទិច្ឆេសាថ ពរនងៃេ១ី០ ដខមករា។ ត្រ្់ច្ាំណុច្ទន្យោះ ទោយសារ 
D បាន្យបាំទពញលកខខណឌ រោា្ំ ច្ាំទពាោះររិយជន្យ C ទត្ពាោះ C ជាអនុ្យបប ន្យិក ដផអកោម អាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យ
សិេធិរបស់ B ទ ោះ D បាន្យទ្វលីេធកមមឋាន្យៈជាអនុ្យបប ន្យិកនន្យសិេធិទលីបាំណុលជាសាថ ពរ។ ទៅនងៃេី១១ ដខមករា 
A បាន្យផតល់សចាច នុ្យមរចិ្ាំទពាោះ C អាំពីការទ្វីអនុ្យបប ន្យសិេធិទលីបាំណុល ។ កនុ្ករណីទន្យោះ D គឺជាររិយជន្យដដល
េេលួបាន្យនូ្យវការការពារ ទត្ពាោះថាត្បសនិ្យទបអីនុ្យបប ន្យសេិធទិលបីាំណុលច្ាំទពាោះ C ោន្យ អានុ្យភាពត្បរសិកមមទ ោះ
ន្យឹ្ោន្យអនុ្យបប ន្យត្រួរគ្នន រវា្ពី A ទៅ C ន្យិ្ព ីA ទៅ D ទ យីទោយសារដរ C បាន្យេេួលលិខិរជូន្យដាំណឹ្
ដដលោន្យភាា ប់កាលបរទិច្ឆេសាថ ពរមុន្យ D ទ ោះ C ន្យឹ្ ទ្វលីេធកមមសិេធិទលីបាំណុល ច្ាំដណកឯ D ន្យឹ្មិន្យអាច្ទ្វី
លេធកមមសិេធិទលីបាំណុលទ ោះបាន្យទ យី។ ត្បសិន្យទបីដកឋាន្យៈពី D ដដលជា អនកទ្វីលេធកមម ទោយបាន្យបាំទពញ
លកខខណឌ រោា្ំ ច្ាំទពាោះររិយជន្យ C មត្រចួ្មកទ យីទ ោះ D ហាក់ដូច្ជា ត្រវូបាន្យេេលួការបាំពាន្យទោយមនិ្យ
សមទ រុផល ទ រុទន្យោះទ យី D ត្រូវបាន្យការពារ កនុ្ ម ររយិជន្យ។ ន្យិយាយរមួ ទ ោះបីជា A បាន្យផតល់សចាច
នុ្យមរិច្ាំទពាោះអនុ្យបប ន្យសិេធិ ទលីបាំណុល ក៏ទោយ ក៏ C មនិ្យអាច្កាា យជា អនុ្យបប ន្យិកនន្យសិេធិទលីបាំណុលទ ោះ
បាន្យដដរ។ 

 ៤.៨.៤.សទិ្ធិោសម់តឿន និង សទិ្ធិលបុមោលរបសភ់ាគ្ីោខ ងមទ្ៀត 

ទបីោច ស់សេិធិផតល់សចាច នុ្យមរិទៅទលីអាំទពីដដលអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិទ្វីកនុ្ មជាអនករាំណ្ត្ឲ្យខាួន្យ 
ទ ោះសកមមភាពទ ោះន្យឹ្ ោន្យអានុ្យភាព។ ផទុយទៅវញិ ទបីោច ស់សិេធមិិន្យផតល់សចាច នុ្យមរិទេ ទ ោះសកមមភាពដដល អនក
រាំណ្ត្ដដលគ្នម ន្យសិេធិទ្វពុីាំោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះោច ស់សេិធិទេ ទ យីទន្យោះជាសាថ ន្យភាពដដលបទ្កីរបញ្ជា ច្ាំទពាោះភាគី
ោខ ្ទេៀរនន្យអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិ។ ឧ  រណ៍៖ ច្ាំទពាោះភាគោីខ ្ទេៀរដដលបាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់
េិញជាមួយអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិទ ោះ កិច្ចសន្យាពុាំោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះោច ស់សិេធទិេ។ ទ រុដូទច្នោះ គ្នរ់

D 

X 
 ១០ មករា ២០១៣ ៥ មករា ២០១៣ 

១១ មករា ២០១៣ 
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ត្បាកដជាច្្់ដសវ្រកអនកេិញទផេ្ទេៀរ ទដីមបលីក់ឲ្យបាន្យឆ្ប់ ប ុដន្យតោច ស់សិេធិក៏ត្បដ លជាអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិ
ផ្ដដរ ដូច្ទន្យោះទ យីគ្នរ់មនិ្យអាច្លក់ទៅឲ្យអនកេិញ ទផេ្ទេៀរបាន្យទេ។ ទ រុទន្យោះទដីមបកីារពារភាគោីខ ្ទេៀរ
នន្យអាំទពរីាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិ ទេីបោន្យបញ្ញរតិអាំពី សិេធិោស់ទរឿន្យ ន្យិ្  សេិធិលុបទចាល។  

សេិធោិស់ទរឿន្យ៖ ភាគីោខ ្ទេៀរនន្យអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ អាច្កាំណរ់អាំ ុ្ទពលសមរមយទដមីប ី
ឲ្យោច ស់សេិធទិឆាីយអាំពីការផតល់ ឬ មិន្យផតល់សចាច នុ្យមរិច្ាំទពាោះអាំទពរីាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធបិាន្យ។ ត្បសិន្យទប ីោច ស់
សិេធិមិន្យទឆាីយបញ្ជា ក់ទៅកនុ្អាំ ុ្ទពលទ ោះទេ ត្រូវចារ់េុកថាោច ស់សិេធបិដិទស្ការផតល់សចាច នុ្យមរិ(ោត្ោ 
៣៧០ កថាខណឌ េី៣ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ោន្យន័្យយថា ត្បសិន្យទបោីច ស់សេិធិមិន្យទឆាយីបញ្ជា ក់ទេទ ោះ អាំទពី
រាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធនិ្យឹ្ ពុាំោន្យអានុ្យភាពទេ ទ យីក៏មិន្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យដដរ។  

សេិធលុិបទចាល៖ ភាគីោខ ្ទេៀរនន្យអាំទពរីាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធ ិ អាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាដដលបុគគល 
គ្នម ន្យសិេធរិាំណ្ត្បាន្យបទ្កីរមុន្យទពលោច ស់សេិធិផតល់សចាច នុ្យមរិបាន្យ។ ទត្កាយទពលោន្យការលុបទចាលទោយ  
ភាគីោខ ្ទេៀរ ោច ស់សេិធិមនិ្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរចិ្ាំទពាោះអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធបិាន្យទេ (ោត្ោ ៣៧០ កថា
ខណឌ េ៤ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ោន្យន័្យយថា ត្បសិន្យទបីភាគោីខ ្ទេៀរបាន្យលុបទចាលកចិ្ចសន្យាទ យីទ ោះ អាំទពី
រាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធនិ្យឹ្ ពុាំោន្យអានុ្យភាពទេ ទ យីក៏មិន្យអាច្ផតល់សចាច នុ្យមរបិាន្យដដរ។ 

ប ទ ប់ពីភាគីោខ ្ទេៀរបាន្យអនុ្យវរតសិេធោិស់ទរឿន្យទោយកាំណរ់កាលបរទិច្ឆេរចួ្រាល់ទ យី ទរីភាគីោខ ្
ទេៀរអាច្អនុ្យវរតសេិធិលុបទចាលកិច្ចសន្យាកនុ្អាំ ុ្ទពលោស់ទរឿន្យបាន្យដដរ ឬ ទេ? 

    

 

 

 
 
ឧ  រណ៍៖ ភាគីោខ ្ទេៀរ C បាន្យទ្វីការោស់ទរឿន្យទោយកាំណរ់អាំ ុ្ទពល ២ សបាត  ៍ទៅ ោច ស់

សិេធិ A ប ុដន្យត ទេីបដរបាន្យ ១សបាត  ៍ C បាន្យជូន្យដាំណឹ្ទៅ A អាំពកីារលុបទចាលកចិ្ចសន្យា។ យា ្ណ្តមិញ A 
មិន្យ ន់្យបាន្យទ្វសីចាច នុ្យមរិទៅទ យីទេ។ 
 ច្ាំទពាោះបញ្ជា ទន្យោះ គឺអាច្ោន្យមរិដដលថាអាច្លុបទចាលបាន្យ ន្យិ្ អាច្ោន្យមរិដដលថាមិន្យអាច្លុប
ទចាលបាន្យ។ 
 ដាំបូ្ គាំន្យិរេ១ី ដដលេេួលសាគ ល់ការលុបទចាល គឺដផអកោមមូលទ រុ ជាលកខណៈេត្ម្់ដដលត្រូវបាន្យ 
ទលីកទ ី្  ① ត្កមរដឋបបទវណី ោត្ោ ៣៧០ កថាខណឌ េី៣ ន្យិ្ េី៤ ទោយកថាខណឌ ទន្យោះ មិន្យបាន្យកត្មិរអាំពីការ

កិច្ចសន្យាដដល C ទ វ្ីជាមយួ 
អនករាំណ្ត្ដដលគ្នម ន្យសិេធិ 

ការោសទ់រឿន្យរបស់ 
ភាគីោខ ្ទេៀរ 

អាំ ុ្ទពល២សបាត  ៍ 

C អាច្លុបទចាលបាន្យ ទរី C អាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាទៅកនុ្អាំ ុ្ទពលទន្យោះបាន្យដដរ 
ឬទេ?(៣៧០-៤) 
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លុបទចាលកនុ្អាំ ុ្ទពលោស់ទរឿន្យទ ោះទេ។ មា ្ ទេៀរ ②  ា្ំ សិេធិោស់ទរឿន្យ ន្យិ្  ា្ំ សិេធលុិបទចាលកិច្ច
សន្យា វាគឺជាមទ្ាបាយទដីមបរី ាំល្លយេាំ ក់េាំន្យ្ គរិយុរតអងិរភាព ដដលបាន្យទកីរទ ី្  ទោយសារអាំទពីរាំណ្ត្
ទោយគ្នម ន្យសិេធ ិ ទ យីដផអកោមអងិរភាពនន្យេាំ ក់េាំន្យ្គរិយុរតទ ោះ អនកដដលេេួលនូ្យវការបារ់ប្់ផល
ត្បទយាជន៍្យខាា ា្ំ ទ ោះគឺភាគីោខ ្ទេៀរ C ទ រុទន្យោះ ទដីមបកីារពារផលត្បទយាជន៍្យ C ទ ោះបីជា កនុ្អាំ ុ្ទពល
ោស់ទរឿន្យក៏ទោយ ក៏ C អាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យដដរ ដដលទន្យោះជាមូលទ រុជាក់ល្លក់មួយផ្ដដរ។  

ផទុយទៅវញិ គាំន្យិរេ២ី ដដលមិន្យេេលួសាគ ល់ការលុបទចាលគឺ ទោយសារសកមមភាពរបស់ C ផទុយទៅ
ន្យឹ្ទគ្នលការណ៍នន្យភាពសុច្ររិ ន្យិ្ទសាម ោះត្រ្់ (Estoppel ត្កមរដឋបបទវណីោត្ោ ៥) ទពាលគឺ C បាន្យ កាំណរ់
ទពលឲ្យ A ផតល់ ឬមិន្យផតល់សចាច នុ្យមរិ ប ុដន្យត ដបរជា C លុបទចាលវញិ ទន្យោះគឺជា អាកបបកិរយិាផទុយន្យឹ្ទគ្នល
ការណ៍នន្យភាពសុច្ររិ ន្យិ្  ទសាម ោះត្រ្់។ 

 ៤.៨.៥.ការទ្ទ្ួលខុសត្រតូវរបសអ់នរតំណាងមោយគ្មា នសទិ្ធិ 

ជាទគ្នលការណ៍ ភាគីោខ ្ទេៀរនន្យសកមមភាពនន្យការរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិ មនិ្យអាច្អោះអា្ថា 
អានុ្យភាពនន្យសកមមភាពត្រូវោន្យ ច្ាំទពាោះអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិទ យី ប ុដន្យត ត្បសិន្យទបីអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យ
សិេធិមិន្យអាច្បញ្ជា ក់នូ្យវសិេធិរាំណ្ត្ ឬ មិន្យអាច្េេលួសចាច នុ្យមរពិីោច ស់សិេធិបាន្យទេ ទ ោះអនករាំណ្ត្ទោយ
គ្នម ន្យសិេធតិ្រូវេេលួខុសត្រូវកនុ្ការអនុ្យវរត ឬ េេលួខុសត្រូវកនុ្ការស្ការខូច្ខារ ោមការទត្ជីសទរសីរបស់ភាគី
ោខ ្ទេៀរ (ោត្ោ ៣៧១ វាកយខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ការេេួលខុសត្រូវកនុ្ការអនុ្យវរត ន្យិ្ ការេេលួខុសត្រូវកនុ្ការស្ការខូច្ខារ៖ 
ភាគីោខ ្ទេៀរអាច្ ម រឲ្យអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិ អនុ្យវរតកិច្ចសន្យា ឬ ស្សាំណ្ការខូច្ខារ 

បាន្យកនុ្ មជាការេេួលខុសត្រូវរបស់អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ ។ 
 ត្រ្់ច្ាំណុច្ទន្យោះ ន្យឹ្ ទ្វីការពន្យយល់ច្ាំទពាោះេាំ ក់េាំន្យ្ោត្ោ ៣៦៩ កថាខណឌ េ២ី ន្យិ្ ោត្ោ ៣៧១។   
ដូច្បាន្យទលីកទ ី្ ពីមុន្យ ោត្ោ ៣៦៩ កថាខណឌ េ២ី ទ ោះបីជាអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិក៏ទោយ ក៏ អនក
រាំណ្ត្ទ ោះមនិ្យដមន្យជាភាគីនន្យកិច្ចសន្យាដដរ ទ រុទន្យោះ ជាទគ្នលការណ៍ កិច្ចសន្យាទ ោះមិន្យោន្យអានុ្យភាព 
ច្ាំទពាោះអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិទេ។  
 ផទុយទៅវញិ ត្បសិន្យទបីភាគោីខ ្ទេៀរមនិ្យបាន្យដឹ្អាំពីន្យរថភិាពនន្យសេិធិរាំណ្ត្ទេ ទ ោះច្ាប់ក៏បាន្យ 
កាំណរ់អាំពីការេេលួខុសត្រូវរបស់អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិ ដផអកោមោត្ោ ៣៧១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី។ 

ឧ  រណ៍ៈ កនុ្ករណីនន្យកិច្ចសន្យាលក់េិញរងយន្យតដដលោន្យភាគីោខ ្ទេៀរនន្យអាំទពីរាំណ្ត្ទោយ 
គ្នម ន្យសិេធជិាអនកលក់ អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិោន្យការពវកិច្ចត្រូវប្់ត្បាក់ច្ាំទពាោះភាគីោខ ្ទេៀរទ ោះ។ កនុ្
ករណីទន្យោះ អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិអាច្ទ្វលីេធកមមកមមសិេធិទលីវរថុទ ោះបាន្យ។  ផទុយទៅវញិ កនុ្ករណីកិច្ច
សន្យាលក់េិញរងយន្យតដដលោន្យភាគីោខ ្ទេៀរនន្យអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិជាអនកេញិវញិទ ោះ អនករាំណ្ត្



37 
 

ទោយគ្នម ន្យសេិធិមិន្យោន្យកមមសេិធិទលីវរថុដដលជាកមមវរថុទ ោះទេ ដូច្ទន្យោះ អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិត្រូវទ្វីលេធកមម
កមមសិេធិទលវីរថុទ ោះពីោច ស់សេិធិទ យីត្បគល់ឲ្យភាគីោខ ្ទេៀរ។ ត្បសនិ្យទបីអនករាំណ្ត្មិន្យអាច្ទ្វលីេធកមមកមម
សិេធិពីោច ស់សេិធិបាន្យទេ ទ ោះភាគីោខ ្ទេៀរអាច្ ម រសាំណ្ការខូច្ខារបាន្យ។ អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ
អាច្រចួ្ផុរពីការេេួលខុសត្រវូបាន្យទៅកនុ្ករណីអាច្បង្ហា ញអាំពីមូលទ រុណ្តមួយដូច្ខា្ទត្កាម៖ 

 ករណីភាគីោខ ទ្េៀរបាន្យដឹ្អាំពីន្យរថិភាពនន្យសេិធិរាំណ្ត  ្(ោត្ោ៣៧១ វាកយខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 
 ករណីអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ គ្នម ន្យកាំ ុសទៅកនុ្ការទ្វីអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ ទ ីយ 

ទ ោះបីភាគីោខ ្ទេៀរមិន្យបាន្យដឹ្អាំពីន្យរថិភាពនន្យសិេធិរាំណ្ត្ ទោយោន្យកាំ ុសក៏ទោយ (ោត្ោ 
៣៧១ វាកយខណឌ េី៣ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 ករណីោច ស់សេិធិបាន្យផតល់សចាច នុ្យមរិ (ោត្ោ ៣៧០ កថាខណឌ េី២ វាកយខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 
ករណីដដលអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិអាច្បញ្ជា ក់ថាខាួន្យបាន្យេេួលសិេធិរាំណ្ត្ពោីច ស់សិេធិ ោត្ោ 
៣៧១ វាកយខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី។ 
ខាឹមសារនន្យោត្ោ ៣៧១ វាកយខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី គដូឺច្កនុ្ោរា្ខា្ទត្កាម៖          

   A：ោច ស់សេិធិ         B：អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ        C：ភាគីោខ ្ទេៀរនន្យកិច្ចសន្យា 

C (ភាគីោខ ្ទេៀរ) B (អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ) ទរី B ត្រូវេេួលខុសត្រូវដដរ 
ឬ ទេ? 

C បាន្យដឹ្ថា B ជាអនករាំណ្ត្
ទោយគ្នម ន្យសិេធិ 

 B មិន្យេេួលខុសត្រូវ (ោត្ោ 
៣៧១ វាកយខណឌ េី២)  

C មិន្យបាន្យ
ដឹ្ថា B ជា
អនករាំណ្ត្
ទោយគ្នម ន្យ
សិេធ ិ

 

 

 

C ោន្យកាំ ុស
ច្ាំទពាោះការ    ដដល
មិន្យបាន្យដឹ្ថា B 
ជាអនករាំណ្ត្
ទោយគ្នម ន្យសិេធិ 

 

 

 

 

B មិន្យបាន្យដឹ្ថា ខាួន្យ
ជាអនករាំណ្ត្ទោយ
គ្នម ន្យសិេធិ 

 

 

 

 

B គ្នម ន្យកាំ ុស
ច្ាំទពាោះការដដល 
មិន្យបាន្យដឹ្ថាខាួន្យ
ជាអនករាំណ្ត្ 
ទោយគ្នម ន្យសិេធិ 

B មិន្យេេួលខុសត្រូវ (ោត្ោ 
៣៧១ វាកយខណឌ េី២) 

B ោន្យកាំ ុស
ច្ាំទពាោះការដដល 
មិន្យបាន្យដឹ្ថាខាួន្យ
ជាអនករាំណ្ត្ 
ទោយគ្នម ន្យសិេធិ 

          B េេួលខុសត្រូវ 
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       B បាន្យដឹ្ថាខាួន្យជាអនករាំណ្ត្ទោយ
គ្នម ន្យសិេធិ 

B េេួលខុសត្រូវ 

C ពុាំោន្យកាំ ុស
ច្ាំទពាោះ ការ ដដល
មិន្យបាន្យដឹ្ថា B 
ជាអនករាំណ្ត្
ទោយគ្នម ន្យសិេធិ 

 B េេួលខុសត្រូវ 

 
៤.៩.ការតំណាងដែលោនលរខណៈជ្ញរបូភាព 
ការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាព គឺជាត្បព័ន្យធមួយដដលការពារច្ាំទពាោះភាគីោខ ្ទេៀរដដលបាន្យ 

ទជឿថាអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិោន្យសិេធរិាំណ្ត្។ កនុ្ករណីទន្យោះអានុ្យភាពនន្យការរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិោន្យ
ច្ាំទពាោះោច ស់សិេធ។ិ  

ការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាពទន្យោះោន្យ៣េត្ម្់៖ 
① ករណីអនករាំណ្ត្បាន្យចុ្ោះកិច្ចសន្យា ួសេាំ ាំនន្យសិេធិរាំណ្ត្ (ោត្ោ ៣៧២កថាខណឌ េ១ី នន្យ

ត្កមរដឋបបទវណី)។ ទគទៅថាការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាពដដល ួសេាំ ាំនន្យសិេធិ។  
② ករណីទត្កាយទពលសិេធិរាំណ្ត្របស់អនករាំណ្ត្បាន្យរលរ់ភាគីោខ ្ទេៀរបាន្យចុ្ោះកចិ្ចសន្យាជាមួយ

បុគគលដដលន្យិយាយថាខាួន្យជាអនករាំណ្ត្ (ោត្ោ៣៧២ កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទគ
ទៅថាការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាពទត្កាយសេិធិរាំណ្ត្បាន្យរលរ់។  

③ ករណីោច ស់សេិធិមិន្យបាន្យត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ឲ្យអនកទផេ្ ប ុដន្យត ោច ស់សេិធិបាន្យបង្ហា ញដូច្ជាខាួន្យបាន្យ 
ត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ទ ោះឲ្យទៅអនកទផេ្ ឬ អនុ្យញ្ជញ រឲ្យអនកទផេ្ទ ោះបង្ហា ញថាអនកទ ោះោន្យសិេធ ិ
រាំណ្ត្ទ យីភាគីោខ ្ទេៀរបាន្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាជាមួយអនកទផេ្ទ ោះ(ោត្ោ ៣៧២ កថាខណឌ េី៣ 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទគទៅថាការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាពោមរយៈការបង្ហា ញថា
បាន្យត្បគល់សិេធ។ិ  

ទៅកនុ្េត្ម្់ ា្ំ ៣ខា្ទលីទន្យោះសុេធដរោន្យភាា ប់នូ្យវលកខខណឌ ២គឺ៖ 
១.ោច ស់សេិធិជាប់ពាក់ព័ន្យធន្យឹ្ការបទ្កីររូបភាពខា្ទត្ៅ ដដលទមលីទៅហាក់ដូច្ជាអនករាំណ្ត្

ទោយគ្នម ន្យសេិធិោន្យសិេធិរាំណ្ត្។  
២.ភាគីោខ ្ទេៀរទជឿថាអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសេិធិោន្យសេិធិរាំណ្ត្។   

ការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាព ា្ំ  ៣ េត្ម្់ ោន្យអានុ្យភាពដូច្គ្នន ន្យឹ្ករណីការកទកីរនូ្យវសិេធ ិ
រាំណ្ត្ គឺោច ស់សិេធេិេួលខុសត្រូវកនុ្ការអនុ្យវរតកិច្ចសន្យាច្ាំទពាោះភាគីោខ ្ទេៀរ។  
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     ៤.៩.១.លរខខណឌ ននការតំណាងដែលោនលរខណៈជ្ញរបូភាពដែលេួសទ្ំេនំនសទិ្ធិ 

 ១. អនករាំណ្ត្បាន្យេេលួសេិធិរាំណ្ត្ពីោច ស់សិេធ ិ

 ២. អនករាំណ្ត្បាន្យទ្វីសកមមភាព ួសពីេាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្  

           ៣. ភាគីោខ ្ទេៀរទជឿជាក់ថា B ោន្យសិេធិរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យកាំ ុស 

 ឧ  រណ៍៖ A ោន្យរងយន្យតមយួទត្គឿ្ ទ យី A បាន្យត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ជួលរងយន្យតឲ្យទៅ B ោម 

រយៈលិខិរមួយទោយមិន្យបាន្យសរទសរពីខាមឹសារនន្យសិេធិរាំណ្ត្ទេ គឺោន្យត្រឹមដរ រថទលខារបស់ A ប ុទណ្តណ ោះ។ 
ទត្កាយមក B បាន្យលក់រងយន្យតទ ោះឲ្យទៅ C ទោយ B បាន្យសរទសរបដន្យថម ពសីិេធិរាំណ្ត្ឲ្យលក់រងយន្យត ទៅទលី
លិខិរទ ោះ។ C ទឃញីលិខរិទ ោះក៏ទជឿជាក់ ថា B ពិរជាអនករាំណ្ត្របស់ A ទ រុទន្យោះ C ក៏សទត្មច្ច្ិរតេិញ 
រងយន្យតទ ោះពី B ។ កនុ្ករណីទន្យោះ A ត្រូវត្បគល់រងយន្យត ត្ពម ា្ំ លខិិរទផេ្ៗទេៀរ ឲ្យទៅ C ។  

សកមមភាពរបស់ B គឺទ្វី ួសពីេាំ ាំនន្យសិេធរិាំណ្ត្ ទត្ពាោះ A បាន្យត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្ឲ្យ B ត្រមឹដរ
ជួលរងយន្យតប ុទណ្តណ ោះ។ ប ុដន្យត ភាគីោខ ្ទេៀរ បាន្យទឃញីលខិិរដដល B បាន្យបង្ហា ញក៏ទជឿជាក់ទោយគ្នម ន្យកាំ ុស
ថា B ពិរជាោន្យសេិធិរាំណ្ត្កនុ្ការលក់រងយន្យតទ ោះដមន្យ ទ រុទន្យោះ អានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យាោន្យច្ាំទពាោះ A ។  

៤.៩.២.លរខខណឌ ននការតំណាងដែលោនលរខណៈជ្ញរបូភាពមត្រកាយសទិ្ធិតំណាងបានរលត់ 

១.ទៅទត្កាយទពលសិេធិរាំណ្ត្បាន្យរលរ់ ភាគីោខ ្ទេៀរបាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាជាមយួបុគគលដដលសិេធ ិ
រាំណ្ត្បាន្យរលរ់ទ យី។ 

២.ភាគីោខ ្ទេៀរមិន្យបាន្យដឹ្ថាសិេធិរាំណ្ត្បាន្យរលរ់ទេ ទ យីមនិ្យោន្យកាំ ុសកនុ្ការមិន្យបាន្យដឹ្ 
(ការរវា របស់ចុ្្ច្ទមាីយ)។ 

ឧ  រណ៍៖ A បាន្យេិញរងយន្យតងមី ទ ីយបាន្យត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ឲ្យ B ទដីមបីលក់រងយន្យតចាស់
របស់ខាួន្យទៅកនុ្លិខិរអាណរតិ។ ប ុដន្យត រងយន្យតងមីរបស់គ្នរ់ត្សាប់ដរខូច្ គ្នរ់បាន្យត្បាប់ទៅ B ឲ្យបញ្ឈប់ការ
លក់រងយន្យតចាស់របស់គ្នរ់។ ប ុដន្យត B មិន្យបាន្យត្បគល់លខិិរអាណរតិឲ្យទៅ A វញិទេ ដបរជា បាន្យទត្បីត្បាស់
លិខិរអាណរតិទ ោះលក់រងយន្យតចាស់ទ ោះឲ្យទៅ X ។ ការបទ្កីរកចិ្ចសន្យាលក់េញិរវា្ B ន្យិ្ X បាន្យទ្វីទ ី្
ទៅទត្កាយទពលដដលសេិធរិាំណ្ត្របស់ B បាន្យរលរ់ ដូច្ទន្យោះ អាំទពីរបស់ B គឺជា ការរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធ។ិ 
ត្បសិន្យទប ី X មិន្យបាន្យដឹ្ អាំពីការរលរ់សិេធិរាំណ្ត្របស់ B ទ យីគ្នម ន្យកាំ ុស កនុ្ការមិន្យបាន្យដឹ្ទេទ ោះ  
ការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាព ទត្កាយទពលសេិធរិាំណ្ត្បាន្យរលរ់ន្យឹ្ទករីោន្យទ ី្  ទ យីអានុ្យភាព
នន្យកិច្ចសន្យាទ ោះ ត្រូវោន្យច្ាំទពាោះ A ទ យី A ោន្យការពវកចិ្ចត្រូវត្បគល់រងយន្យតចាស់ទ ោះឲ្យទៅ X ។ 
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 ៤.៩.៣.លរខខណឌ ននការតំណាងដែលោនលរខណៈជ្ញរបូភាពាមរយៈការបង្ហា ញថាបាន
ត្របគ្លស់ទិ្ធិតំណាង 

១. ោច ស់សេិធិមិន្យបាន្យត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្។ 

២. ោច ស់សេិធិបាន្យបង្ហា ញដូច្ជាខាួន្យបាន្យត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ទ ោះ ឬ អនុ្យញ្ជញ រឲ្យអនកទផេ្ទ ោះបង្ហា ញ 
ថាអនកទ ោះោន្យសិេធិរាំណ្ត្។  

           ៣. ភាគីោខ ្ទេៀរមនិ្យបាន្យដឹ្ អាំពនី្យរថិភាពនន្យសេិធរិាំណ្ត្ ទ យីគ្នម ន្យកាំ ុសកនុ្ការមិន្យបាន្យដឹ្ (ការ
រវា របស់ចុ្្ច្ទមាីយ)។  

 ឧ  រណ៍(ករណីបាន្យបង្ហា ញដូច្ជាបាន្យត្បគល់សេិធរិាំណ្ត្) ៖ A ោន្យដីទៅទខរតបារ់ដាំប្ ប ុដន្យត 
គ្នរ់ត្រូវបាន្យចារ់ោា្ំ ឲ្យទៅទត្ៅត្បទេសរយៈទពលដវ្។ មិរតភកតិរបស់គ្នរ់កាំពុ្សាន ក់ទៅទលីដីទ ោះ ដូច្ទន្យោះ គ្នរ់
មិន្យច្្់លក់ដីទ ោះទេ ប ុដន្យត គ្នរ់គិរថាត្បសិន្យទបីនងៃទត្កាយមិរតភកតិទរទីច្ញគ្នរ់ន្យឹ្លក់។ A បាន្យត្បគល់លិខិរ
អាណរតិឲ្យត្កុម  ុន្យអច្លន្យត្េពយ B ទដីមបឲី្យលក់ដីទ យីបាន្យន្យិយាយថា “ឥ ូវមិន្យ ន់្យច្្់លក់ទេ ប ុដន្យត 
ត្បសិន្យទបីនងៃទត្កាយត្រូវលក់ខញុ ាំន្យឹ្ពឹ្ពាក់ឲ្យទ្វីជាអនករាំណ្ត្ឲ្យខញុ ាំកនុ្ការបទ្កីរកិច្ចសន្យា ដូច្ទន្យោះ ខញុ ាំត្បគល់ 
លិខិរអាណរតិឲ្យជាមុន្យសត្ោប់ទពលដដលត្រូវលក់ទ ោះមកដល់ ទៅទពលដដលខញុ ាំសទត្មច្ច្ិរតលក់ខញុ ាំន្យឹ្ ក់េ្ 
មក” ។ ប ុដន្យត ទៅមុន្យទពលដដល A  ក់េ្មក B បាន្យទត្បីត្បាស់លិខិរអាណរតិទ ោះលក់ដីទៅបារ់ដាំប្
ឲ្យទៅ Y ។ B មិន្យត្រូវបាន្យត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ឲ្យទេ ទ រុទន្យោះកិច្ចសន្យាដដល B បាន្យបទ្កីរជាមួយ Y គឺជា
អាំទពី រាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ។ ត្បសិន្យទបី Y មិន្យបាន្យដឹ្អាំពីន្យរថិភាពនន្យសិេធិរាំណ្ត្ទ យីមិន្យោន្យកាំ ុស
កនុ្ការ មិន្យបាន្យដឹ្ទេ ទ ោះការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាពោមរយៈការបង្ហា ញថាបាន្យត្បគល់សិេធិ
ន្យឹ្ទកីរ ោន្យទ ី្  ទ យីអានុ្យភាពនន្យកចិ្ចសន្យាន្យឹ្ទករីោន្យច្ាំទពាោះ A ទ យី A ោន្យការពវកចិ្ចត្បគល់ដីទ ោះ
ឲ្យទៅ Y ។  

ឧ  រណ៍(ករណីោច ស់សេិធបិាន្យអនុ្យញ្ជញ រឲ្យអនកទផេ្បង្ហា ញថាអនកទ ោះោន្យសេិធរិាំណ្ត្) ៖ A បាន្យទ្វី 
ជាំន្យួញលក់ទត្គឿ្សមូន្យដដលោន្យគុណភាពលអទោយោក់ទ ម្ ោះោ កថា "ទសរា មិច្A" ទ យីក៏លបទី ម្ ោះសុោះសាយ។ 
B ជាប្ត្បុសរបស់ A ទ យីទ្វីការកនុ្ មជាទលខារបស់ A ។ A មនិ្យធ្នា ប់បាន្យផតល់សេិធិរាំណ្ត្ឲ្យទៅ B ទេ 
ប ុដន្យត B បាន្យទត្បីត្បាស់ មប័ណណដដលោន្យសរទសរថា “អនករាំណ្ត្របស់ទសរា មចិ្ A” ទ យី A ក៏បាន្យដឹ្ ន្យិ្
បាន្យ េេលួសាគ ល់ផ្ដដរ។ B បាន្យបទ្ករីកិច្ចសន្យាជាមួយអរិងិជន្យ X របស់ទសរា មិច្ A កនុ្ មជាអនករាំណ្ត្
របស់ A កនុ្ការលក់ទត្គឿ្សមូន្យដដលោន្យគុណភាពលអ ន្យិ្ រនមាខពស់របស់ A ។ ត្បសិន្យទប ី X មនិ្យបាន្យដឹ្អាំពី
ន្យរថិភាពនន្យសិេធរិាំណ្ត្ ទ យីគ្នម ន្យកាំ ុសកនុ្ការមិន្យបាន្យដឹ្ទេទ ោះ ការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាព
ោម រយៈការបង្ហា ញថាបាន្យត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ន្យឹ្ ទកីរោន្យទ ី្  ទ យីអានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យាលក់េិញទន្យោះ
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ន្យឹ្ ោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះ A ទ យី A ោន្យការពវកចិ្ចត្រូវត្បគល់ទត្គឿ្សមូន្យដដលោន្យគុណភាពលអ ន្យិ្រនមាខពស់
ទ ោះ ឲ្យទៅ X ។  
 ៤.១០.វិការៈននអំមពើតណំាង 

អនកដដលបង្ហា ញឆន្យទៈអាច្លុបទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យទោយទ រុថាការបង្ហា ញឆន្យទៈទ ោះោន្យវកិារៈ (ោត្ោ 
៣៤៥ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ចុ្ោះត្បសិន្យទបីអនករាំណ្ត្បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាទដីមបោីច ស់សិេធិ ទរីការវនិ្យចិ្ឆ័យអាំពី
អរថិភាព ឬ ន្យរថិភាពនន្យវកិារៈកនុ្ការបង្ហា ញឆន្យទៈគួរទ្វីច្ាំទពាោះោច ស់សេិធិ ឬអនករាំណ្ត្?  

កនុ្ករណីដដលអានុ្យភាពនន្យកចិ្ចសន្យាដដលអនកបង្ហា ញឆន្យទៈបទ្កីរត្រូវេេួលនូ្យវឥេធិពលទោយសារោន្យ
ការភាន់្យត្ច្ ាំ ការឆទបាក ការគត្ោមកាំដ ្ ឬ ទោយសារោន្យកាំ ុសកនុ្ការដឹ្ ឬ មិន្យដឹ្ ទ រុណ្តមយួ 
អរថិភាព ឬ ន្យរថភិាពនន្យទ រុទ ោះ ត្រូវវនិ្យិច្ឆ័យច្ាំទពាោះអនករាំណ្ត្ ទត្ពាោះអនករាំណ្ត្ជាអនកបង្ហា ញឆន្យទៈ (ោត្ោ 
៣៧៤ កថាខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 ឧ  រណ៍ A ត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ឲ្យ B ទៅេិញឡាន្យ កនុ្ករណីភាគីោខ ្ទេៀរដដលជាអនកលក់ C 
បាន្យឆទបាកអនករាំណ្ត្ B ឲ្យេិញឡាន្យរបស់ខាួន្យ ដូទច្នោះ ការវនិ្យិច្ឆ័យច្ាំទពាោះការឆទបាកត្រូវវនិ្យិច្ឆ័យច្ាំទពាោះ B ដដល
ជាអនកបាន្យបង្ហា ញឆន្យទៈ។ ទោយសារកិច្ចសន្យាោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះោច ស់សេិធិ ដូទច្នោះ ោច ស់សិេធអិាច្ លុបទចាល
កិច្ចសន្យាបាន្យ (ោត្ោ ៣៤៧ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។   

A：ោច ស់សិេធ ិ      
B：អនករាំណ្ត្ 
C：ភាគីោខ ្ទេៀរនន្យកចិ្ចសន្យា                    

A         B         C 

                           

①  A បាន្យត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្ឲ្យទៅ B 
②  C បាន្យឆទបាក B 
③  B បាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាទោយដផអកទលីការឆទបាកជាមួយ C 
④  A អាច្លុបទចាលកចិ្ចសន្យាជាមួយ C បាន្យ 

 ប ុដន្យត ទបីោច ស់សិេធបិាន្យត្បគល់សិេធឲិ្យអនករាំណ្ត្ទ្វីកិច្ចសន្យាដដលត្រូវបាន្យកាំណរ់ពិទសស ោច ស់សិេធ ិ
មិន្យអាច្អោះអា្ថាអនករាំណ្ត្មិន្យបាន្យដឹ្នូ្យវទ រុណ្តដដលោច ស់សិេធិបាន្យដឹ្ទ ោះបាន្យទ យី។ ករណីទន្យោះ 
ត្រូវបាន្យយកមកអនុ្យវរតផ្ដដរច្ាំទពាោះទ រុដដលោច ស់សេិធិមនិ្យបាន្យដឹ្ ទោយោន្យកាំ ុស (ោត្ោ ៣៧៤ កថា
ខណឌ  េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

① ③ 

② ④ 
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ឧ  រណ៍៖ ោច ស់សិេធដិឹ្ថាភាគីោខ ្ទេៀរគឺជាទចារដដលបាន្យលួច្ោវបុរាណមយួពអីនកដនេ ប ុដន្យត 
ោច ស់សេិធិបាន្យឲ្យអនករាំណ្ត្ដដលមិន្យបាន្យដឹ្ អាំពីទរឿ្ទន្យោះទៅេិញោវទ ោះ។ ទ ោះបីជាអនករាំណ្ត្សុច្ររិ ន្យិ្  
គ្នម ន្យកាំ ុសក៏ទោយ ក៏ោច ស់សិេធិេុច្ចររិទ ោះមិន្យអាច្ទ្វីលេធកមមទោយសុច្ររិទលីោវទ ោះបាន្យដដរ។  
 ៤.១១.សមតថភាពននអនរតំណាង 

ោច ស់សេិធិអាច្ត្បគល់សិេធិរាំណ្ត្ដល់ជន្យដដលត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាពបាន្យ។ 
កនុ្ករណីទន្យោះ ោច ស់សិេធមិិន្យអាច្លុបទចាលកចិ្ចសន្យាដដលត្រូវបាន្យទ្វីទ ី្ ទោយអនករាំណ្ត្ដដលជាជន្យដដល
ត្រូវបាន្យកត្មរិសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាពជាមួយន្យឹ្ ភាគីោខ ្ទេៀរបាន្យទេ ទោយយកមូលទ រុនន្យការ
កត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាពរបស់អនករាំណ្ត្ទ ោះបាន្យទ យី(ោត្ោ៣៧៥ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍៖ ោច ស់សិេធិបាន្យទត្ជីសោា្ំ អន្យីរជិន្យ ឬជន្យទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅ ឬជន្យទៅទត្កាម 
របប រូិបរថមភឲ្យទ្វីជាអនករាំណ្ត្ ទ យីអាំទពីរាំណ្ត្ដដលបាន្យទ្វីទ ី្ ទដីមបោីច ស់សេិធិទោយអន្យរីិជន្យ ឬ ជន្យ
ទៅទត្កាមអាណ្តពាបាលេូទៅ ឬជន្យទៅទត្កាមរបប រូិបរថមភមិន្យអាច្លុបទចាលបាន្យទ យី ទត្ពាោះការលុប
ទចាលទោយដផអកទលីការកត្មរិសមរថភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាព គជឺាត្បព័ន្យធមួយកនុ្ការការពារជន្យដដលត្រូវបាន្យ
កត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាព។ ទោយដ ក អានុ្យភាពនន្យអាំទពរីាំណ្ត្គឺោន្យទៅទលីោច ស់សិេធ ិ ដូច្ទន្យោះ
អនករាំណ្ត្ដដលជាជន្យត្រូវបាន្យកត្មិរសមរថភាពកនុ្ការទ្វសីកមមភាពទ ោះ មនិ្យេេួលរ្ការខូច្ខារផល
ត្បទយាជន៍្យទ យី។  

ប ុដន្យត ទត្កាយទពលោច ស់សិេធបិាន្យទត្ជីសោា្ំ ជន្យដដលោន្យសមរថភាពឲ្យទ្វីជាអនករាំណ្ត្ទេីបោន្យការ
ត្បកាសអាំពីរបបអាណ្តពាបាលេូទៅ ឬ របប រូិបរថមភច្ាំទពាោះអនករាំណ្ត្ទ ោះ សេិធិរាំណ្ត្ន្យឹ្ត្រូវរលរ់ 
(ោត្ោ ៣៦៨ កថាខណឌ េី១ ច្ាំណុច្ ខ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍១៖ 

១. A បាន្យេុកច្ិរដឲ្យ B (អន្យីរជិន្យ) េិញត្សូវឲ្យខាួន្យ  ទ រុទន្យោះ A បាន្យត្បគល់សេិិធរាំណ្ត្ឲ្យ B។  

 ២. B បាន្យេិញត្សូវពី C កនុ្ មជាអនករាំណ្ត្របស់ A 

 ទ ោះបី B  ជាអន្យីរជិន្យក៏ទោយ ក៏កិច្ចសន្យាទន្យោះោន្យសុពលភាពដដរ  ដូទច្នោះ កិច្ចសន្យាទន្យោះ 
មិន្យអាច្លុបទចាលបាន្យទេ(ោត្ោ ៣៧៥ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 

ឧ  រណ៍២៖ 

១. A បាន្យេុកច្រិដឲ្យ B (ន្យីរជិន្យ)េិញត្សូវឲ្យខាួន្យ ទ រុទន្យោះ A បាន្យត្បគល់សេិិធរាំណ្ត្ឲ្យ B។ 
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២. B ត្រូវបាន្យេេលួការត្បកាសការចាប់ទផតមីអាណ្តពាបាលេូទៅ (ោត្ោ ២៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

៣. កនុ្ករណី B ទៅដរទៅេិញត្សូវពី C កនុ្ មជាអនករាំណ្ត្របស់ A ទរសីិេធិរាំណ្ត្ទ ោះោន្យ 
អានុ្យភាពដដរ ឬទេ? 

 សិេធិរាំណ្ត្ត្រូវបាន្យរលរ់ោមោត្ោ ៣៦៨ កថាខណឌ េី១ ច្ាំណុច្ ខ នន្យត្កមរដឋបបទវណី ទ រុទន្យោះ
កិច្ចសន្យាេិញត្សូវ កាា យទៅជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ ទោយអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធ ិ (ោត្ោ ៣៦៩ នន្យ
ត្កមរដឋបបទវណី) ឬ ទកីរោន្យទ ី្នូ្យវការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាព(ោត្ោ ៣៧២ កថាខណឌ េី២ 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ។  

 ឧ  រណ៍៣៖  

១. A បាន្យេុកច្រិដឲ្យ B (ន្យីរជិន្យ)េិញត្សូវឲ្យខាូន្យ ទ រុទន្យោះ A បាន្យផតល់សិេិធរាំណ្ត្ឲ្យ B។ 

២. A ត្រូវបាន្យេេួលការត្បកាសការចាប់ទផតមីអាណ្តពាបាលេូទៅ (ោត្ោ ២៤ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

៣. កនុ្ករណី B ទៅដរទៅេញិត្សូវព ី C កនុ្ មជាអនករាំណ្ត្របស់ A ទរីសេិធិរាំណ្ត្ ទ ោះ ោន្យ
អានុ្យភាពដដរឬទេ? 
 អាណរតិត្រូវបាន្យបញ្ច ប់ោម ោត្ោ ៦៤៩ កថាខណឌ េី១ ច្ាំណុច្ គ នន្យត្កមរដឋបបទវណី  ទ ោះ ាំឲ្យ

សិេធិរាំណ្ត្ត្រូវបាន្យរលរ់ោម ោត្ោ ៣៦៨ កថាខណឌ េី១ ច្ាំណុច្ គ នន្យត្កមរដឋបបទវណី  ទ រុទន្យោះកិច្ច
សន្យាេិញត្សូវកាា យទៅជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ ទោយអនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ (ោត្ោ ៣៦៩ នន្យត្កម 
រដឋបបទវណី) ឬ ទកីរោន្យទ ី្ នូ្យវការរាំណ្ត្ដដលោន្យលកខណៈជារូបភាព(ោត្ោ ៣៧២ កថាខណឌ េី២ នន្យ
ត្កមរដឋបបទវណី) ។ 
 ៤.១២.អនុតណំាង 

ជាទគ្នលការណ៍ អនករាំណ្ត្ដដលោន្យកិច្ចសន្យាជាមួយោច ស់សិេធមិិន្យអាច្ទត្ជីសទរសីអនុ្យរាំណ្ត្ បាន្យ
ទេ ប ុដន្យត ទបីោន្យការយល់ត្ពមពីោច ស់សិេធិ ឬ ោន្យទ រុដដលមិន្យអាច្ទជៀសវា្បាន្យ អនករាំណ្ត្អាច្ ទត្ជីសទរសី
អនុ្យរាំណ្ត្បាន្យ (ោត្ោ ៣៧៦ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 

អនករាំណ្ត្ដដលកាំណរ់ទោយច្ាប់អាច្ទត្ជសីោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្បាន្យ ឬអរ់គឺអាត្ស័យទៅោមការបកត្សាយ 
នន្យសិេធិរាំណ្ត្ដដលកាំណរ់ទោយច្ាប់ន្យមីួយៗ។  

A：ោច ស់សិេធ ិ
B：អនករាំណ្ត្ទោយឆន្យទៈ 
C：អនុ្យរាំណ្ត្ 
D：ភាគីោខ ្ទេៀរនន្យកចិ្ចសន្យា 
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①          ②         ③ 

A              B            C D 
  
                ④ 
① A ត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ទៅឲ្យ B 
② B ទត្ជីសោា្ំ  C ជាអនុ្យរាំណ្ត្ 
③ C បទ្កីរកចិ្ចសន្យាជាមួយ D កនុ្ មជាអនុ្យរាំណ្ត្របស់ A 
④ អានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យាទកីរោន្យច្ាំទពាោះ A  

    ៤.១២.១.លរខខណឌ  

- ការយល់ត្ពមពោីច ស់សិេធិ( ជាទគ្នលការណ៍) 

ឧ  រណ៍៖ A ជាោច ស់សេិធិបាន្យពឹ្ ពាក់ B ជាអនករាំណ្ត្ខាួន្យទដីមបចុី្ោះកចិ្ចសន្យាជាមួយ D ប ុដន្យត 
ទោយសារ B ោន្យ្ុរៈមិន្យអាច្បាំទពញការពវកចិ្ចទន្យោះបាន្យ ដូច្ទន្យោះ B ក៏បាន្យសុាំការយល់ត្ពមពី A ទដីមបឲី្យ C ជា
អនុ្យរាំណ្ត្ទៅចុ្ោះកចិ្ចសន្យាជាមួយ D។   

- ឬ ោន្យទ រុដដលទជៀសវា្មិន្យបាន្យ(ករណីទលកីដល្)  

ទដីមបេីេលួសាគ ល់នូ្យវទ រុដដលទជៀសវា្មិន្យបាន្យ គ ឺ① ត្បសិន្យទបមីិន្យោន្យអនុ្យរាំណ្ត្ ោច ស់សិេធិន្យឹ្  
បារ់ប្់ផលត្បទយាជន៍្យ ទ យី ② មនិ្យអាច្ ក់េ្ទៅោច ស់សិេធិទដីមបេីេលួការយល់ត្ពមបាន្យ។   

ទ រុដដលទជៀសវា្មនិ្យបាន្យ៖ ទៅទពលដដលទរៀបន្យឹ្បទ្កីរកិច្ចសន្យាជាមយួភាគីោខ ្ទេៀរ អនក 
រាំណ្ត្ក៏ោន្យជមៃឺមិន្យអាច្បទ្កីរកិច្ចសន្យាបាន្យ។ គ្នរ់ោន្យការបារមភថា ទបចុី្ោះកិច្ចសន្យាយរឺទពល ភាគីោខ ្ 
ទេៀរន្យឹ្ចុ្ោះកចិ្ចសន្យាជាមួយអនកដនេ។  ទ រុទន្យោះ ទដីមបេីេួលបាន្យការយល់ត្ពម កនុ្ការទត្ជីសោា្ំ  អនុ្យរាំណ្ត្ 
អនករាំណ្ត្គិរថាន្យឹ្ ក់េ្ទៅោច ស់សិេធិ។  ប ុដន្យត មិន្យអាច្ ក់េ្ជាមួយោច ស់សិេធិបាន្យ។  ករណីទន្យោះ គជឺា
ទ រុដដលទជៀសវា្មនិ្យបាន្យ។ អនករាំណ្ត្អាច្ទត្ជីសោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្បាន្យ ទ ោះបជីាគ្នម ន្យការយល់ត្ពមពោីច ស់
សិេធិក៏ទោយ។  

   ៤.១២.២.ការទ្ទ្ួលខុសត្រតូវរបសអ់នរតំណាងរនងុររណីដែលបានមត្រជើសាងំអនុតំណាង 

កនុ្ករណីដដលោន្យការខូច្ខារត្េពយសមបរតិរបស់ោច ស់សិេធទិោយសារអាំទពីរបស់អនុ្យរាំណ្ត្ដដលត្រូវ 
បាន្យទត្ជីសោា្ំ ទោយអនករាំណ្ត្ ទ ោះអនករាំណ្ត្ត្រវូេេួលខុសត្រូវ។ េាំ ាំនន្យការេេួលខុសត្រូវរបស់អនក
រាំណ្ត្ គឺអាត្ស័យទៅោមសាថ ន្យភាពដដលអនករាំណ្ត្ទត្ជីសោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ទ ោះ។  
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 ត្បសនិ្យទបអីនករាំណ្ត្បាន្យទត្ជសីោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ កនុ្ករណីដដលោន្យការយល់ត្ពមពោីច ស់សេិធ ិ ឬ ោន្យ
មូលទ រុដដលទជៀសវា្មនិ្យបាន្យ៖  

អនករាំណ្ត្ត្រូវេេួលខុសត្រូវច្ាំទពាោះោច ស់សិេធកិនុ្ការទត្ជសីោា្ំ ន្យិ្ត្ររួពិន្យរិយអនុ្យរាំណ្ត្ (ោត្ោ 
៣៧៧ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ត្បសនិ្យទបីោន្យការខូច្ខារទកីរទ ី្ ច្ាំទពាោះោច ស់សេិធ ិ
ទោយសារ អនករាំណ្ត្បាន្យទត្ជីសោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ដដលមនិ្យសមត្សប ទ ោះអនករាំណ្ត្ត្រូវេេលួខុសត្រូវ
ស្ការខូច្ខារច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិ។ មា ្ ទេៀរ ទ ោះបជីា អនករាំណ្ត្បាន្យទត្ជសីោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ ដដល 
សមត្សបក៏ទោយ ត្បសិន្យទបីោន្យការខូច្ខារទកីរទ ី្ ច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិទោយសារ អនករាំណ្ត្មិន្យបាន្យ
ត្រួរពិន្យរិយអនុ្យរាំណ្ត្ឲ្យបាន្យត្រឹមត្រូវ (ករណីមិន្យបាន្យច្្អុលបង្ហា ញអាំពីវ ិ្ ីចាាំបាច់្នន្យការទ្វីសកមមភាព 
រាំណ្ត្ ឬ ករណីអនករាំណ្ត្មនិ្យបាន្យត្បាប់ទៅអនុ្យរាំណ្ត្ឲ្យបាន្យត្រឹមត្រូវនូ្យវការដណ ាំរបស់ោច ស់សិេធិ) 
ទ ោះអនករាំណ្ត្ត្រូវេេលួខុសត្រូវកនុ្ការស្សាំណ្នន្យការខូច្ខារច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិ។   

ផទុយទៅវញិ កនុ្ករណីដដលអនករាំណ្ត្ទ្វីការទត្ជសីោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ដដលសមត្សប ទ យីបាន្យ 
ទ្វីការត្រួរពនិ្យិរយបាន្យត្រឹមត្រូវ ប ុដន្យត ោន្យការខូច្ខារទកីរទ ី្ ច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិ ទោយសារដរទច្រ  ឬ
កាំ ុសរបស់អនុ្យរាំណ្ត្ ទ ោះអនករាំណ្ត្មិន្យេេួលខុសត្រូវកនុ្ការស្សាំណ្នន្យការខូច្ខារទេ គោឺន្យ 
ដរអនុ្យរាំណ្ត្ប ុទណ្តណ ោះដដលត្រូវេេួលខុសត្រូវកនុ្ការស្សាំណ្នន្យការខូច្ខារ។  

 កនុ្ករណីដដលអនករាំណ្ត្បាន្យទត្ជសីោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ោមការកាំណរ់របស់ោច ស់សេិធ៖ិ 
ត្បសិន្យទបកីនុ្ករណី អនករាំណ្ត្បាន្យទត្ជីសោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ ោមការកាំណរ់របស់ោច ស់សិេធ ិ 

អនករាំណ្ត្មនិ្យត្រូវេេលួខុសត្រូវនូ្យវអាំទពីរបស់អនុ្យរាំណ្ត្ទ ោះទេ ទលកីដល្ដរកនុ្ករណីដដលអនករាំណ្ត្ 
បាន្យដឹ្អាំពីភាពមិន្យសមត្សប ឬ ភាពមិន្យទសាម ោះត្រ្់របស់អនុ្យរាំណ្ត្ដរមិន្យបាន្យជូន្យដាំណឹ្អាំពី ការណ៍ទ ោះទៅ
ោច ស់សេិធ ិឬមនិ្យបាន្យដកអនុ្យរាំណ្ត្ទ ោះទច្ញ ទ ោះអនករាំណ្ត្ត្រូវេេួលខុសត្រូវ (ោត្ោ ៣៧៧ កថាខណឌ េី
២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

 កនុ្ករណីដដលអនករាំណ្ត្បាន្យទត្ជសីោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ ទោយមនិ្យោន្យការយល់ត្ពមពោីច ស់សេិធ ិ ឬ មនិ្យ
ោន្យមូលទ រុដដលមនិ្យអាច្ទជៀសវា្បាន្យ៖ 

កនុ្ករណីអនករាំណ្ត្មិន្យបាន្យបាំទពញលកខខណឌ ទដីមបទីត្ជីសោា្ំ អនុ្យរាំណ្ត្ អាំទពីរបស់អនុ្យរាំណ្ត្មិន្យោន្យ
អានុ្យភាពច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិទេ (ោត្ោ ៣៧៧ កថាខណឌ េ៣ី វាកយខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ដូច្ទន្យោះ ទ ោះបី
អនុ្យរាំណ្ត្បាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាក៏ទោយ ក៏អានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យា មិន្យទកីរោន្យទ ី្ ច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិដដរ។ ប ុដន្យត 
ោន្យការចាាំបាច់្កនុ្ការការពារភាគីោខ ្ទេៀរដដលបាន្យទជឿជាក់ថា អនុ្យរាំណ្ត្ោន្យសេិធិរាំណ្ត្។ ទ រុទន្យោះ 
ត្បសិន្យទប ី ភាគីោខ ្ទេៀរ បាន្យបាំទពញលកខខណឌ ោមោត្ោ៣៧១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី(សូមទមីលោរា្ទៅកនុ ្
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ច្ាំណុច្ ៤.៨.៥.ការេេួលខុសត្រូវរបស់អនករាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ) ទ ោះ ភាគោីខ ្ទេៀរអាច្ ម រឲ្យ  
អនុ្យរាំណ្ត្ អនុ្យវរតកិច្ចសន្យា ឬ ស្សាំណ្ការខូច្ខារបាន្យ។ មា ្ ទេៀរ ភាគីោខ ្ទេៀរក៏អាច្ ម រឲ្យ
ោច ស់សេិធ ិអនុ្យវរតទោយដផអក ទលីការរាំណ្ត្ ដដលោន្យលកខណៈជារបូភាពបាន្យ ត្បសិន្យទបបីាន្យបាំទពញលកខខណឌ
ោមោត្ោ ៣៧២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី ។ ទលសីពីទន្យោះ កនុ្ករណីដដលភាគីោខ ្ ទេៀរមិន្យបាន្យដឹ្ថាអនុ្យរាំណ្ត្
ទ ោះគ្នម ន្យសិេធិរាំណ្ត្ទេ ទ យីគ្នម ន្យកាំ ុសកនុ្ការមិន្យបាន្យដឹ្ទ ោះ ភាគីោខ ្ទេៀរអាច្ ម រឲ្យ អនករាំណ្ត្ 
អនុ្យវរតោមកិច្ចសន្យា ឬអាច្ ម រសាំណ្នន្យការខូច្ខារបាន្យោម ោត្ោ៣៧៧ កថាខណឌ េី៣ នន្យត្កម 
រដឋបបទវណី។  

A：ោច ស់សិេធ ិ
B：អនករាំណ្ត្ទោយឆន្យទៈ 
C：អនុ្យរាំណ្ត្ 
D：ភាគីោខ ្ទេៀរនន្យកចិ្ចសន្យា 

                                        ③ 
                                                                                         

①      ②             ④  

A            B             C D 
 
 

⑤   
 

① A ត្បគល់សិេធរិាំណ្ត្ទៅឲ្យ B 
② B ទត្ជីសទរសី C ទ្វីជាអនុ្យរាំណ្ត្ ទោយគ្នម ន្យការយល់ត្ពមពី A ន្យិ្ គ្នម ន្យទ រុដដលទជៀសវា្មិន្យបាន្យ 
③ C មិន្យដមន្យជាអនុ្យរាំណ្ត្របស់ A ទេ 
④ C បទ្កីរកចិ្ចសន្យាជាមួយ D កនុ្ មជាអនុ្យរាំណ្ត្របស់ A 
⑤ អានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យាមិន្យទកីរោន្យទ ី្ ច្ាំទពាោះ A ទេ 

 
＊ការការពារ D 
 ‐D អាច្ ម រឲ្យ A អនុ្យវរត ត្បសនិ្យទបីបាន្យបាំទពញលកខខណឌ ោមោត្ោ ៣៧២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី ឬ  

‐D អាច្ ម រឲ្យ B អនុ្យវរត ឬ ស្សាំណ្ការខូច្ខារ ត្បសិន្យទបបីាន្យបាំទពញលកខខណឌ ោមោត្ោ 
៣៧៧ កថាខណឌ េី៣    នន្យត្កមរដឋបបទវណី ឬ 
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 ‐D អាច្ ម រឲ្យ C អនុ្យវរត ឬ ស្សាំណ្ការខូច្ខារោមោត្ោ ៣៧១  នន្យត្កមរដឋបបទវណី 
＊ការការពារ A：កនុ្ករណីដដល D  ម រឲ្យ A អនុ្យវរតទោយដផអកទលីោត្ោ ៣៧២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី 
ទ ីយ A បាន្យអនុ្យវរតោមការ ម ររបស់ D ។ A អាច្ ម រសាំណ្ការខូច្ខារពី B ទោយដផអកទលីការ
មិន្យអនុ្យវរតការពវកិច្ច (ោត្ោ៣៩៨ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)ឬពី C ោម អាំទពីអនី្យរានុ្យកូល (ោត្ោ ៧៤៣ នន្យ
ត្កមរដឋបបទវណី)។  

 ៤.១២.៣.ឋានៈននអនុតំណាង 

អាំទពីដដលអនុ្យរាំណ្ត្បាន្យទ្វកីនុ្េាំ ាំនន្យសិេធិរបស់ខាួន្យទោយបញ្ជា ក់ថាទ្វីទដីមបោីច ស់សេិធិត្រូវជាច្ាំណ្
ច្្ោច ស់សិេធ(ិោត្ោ ៣៧៨ កថាខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ អនុ្យរាំណ្ត្ត្រូវោន្យសិេធិ ន្យិ្ ករណីយកចិ្ច
ច្ាំទពាោះោច ស់សិេធ ិ ដូច្គ្នន ន្យឹ្ អនករាំណ្ត្ដដរ(ោត្ោ៣៧៨ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ន្យិយាយរមួ 
អានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យាដដលអនុ្យរាំណ្ត្បាន្យបទ្កីរោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិដូច្ករណីអនករាំណ្ត្បទ្ករី
កិច្ចសន្យាដដរ។  

  ឧ  រណ៍៖ ទៅទពលោច ស់សិេធិត្បគល់សេិធិរាំណ្ត្ឲ្យអនករាំណ្ត្ ោច ស់សិេធ ិ ន្យិ្អនករាំណ្ត្បាន្យ 
ចុ្ោះកិច្ចសន្យាអាណរតិជាមួយគ្នន ។ អនករាំណ្ត្ោន្យករណីយកិច្ចច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិ កនុ្ការត្គប់ត្គ្ឲ្យបាន្យលអ ន្យិ្  
ត្បុ្ត្បយរ័ន (ោត្ោ ៦៤០ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ន្យិ្ ករណីយកចិ្ចត្បគល់(ោត្ោ ៦៤២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 
ទោយដផអកោមកិច្ចសន្យាអាណរតិត្ពម ា្ំ ោន្យសេិធិ ម រឲ្យស្មកវញិនូ្យវទសា  ុយ (ោត្ោ ៦៤៦ នន្យត្កម
រដឋបបទវណី)ជាអាេិ៍។ អនុ្យរាំណ្ត្ក៏ោន្យសេិធិ ន្យិ្ ករណីយកិច្ច ដូច្អនករាំណ្ត្ោន្យច្ាំទពាោះោច ស់សិេធិ ផ្ដដរ។  

េាំ ក់េាំន្យ្រវា្អនុ្យរាំណ្ត្ ន្យិ្ ោច ស់សិេធិត្រូវអនុ្យវរតដូច្គ្នន ទៅន្យឹ្បញ្ញរតិសតពីីអនករាំណ្ត្ដដរ ទោយចារ់េុក 
អនុ្យរាំណ្ត្ជាអនករាំណ្ត្(ោត្ោ ៣៧៨  កថាខណឌ េ៣ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ឧ  រណ៍ ត្បសនិ្យទប ី
ត្បទយាជន៍្យរបស់ោច ស់សិេធ ិ ន្យិ្ ត្បទយាជន៍្យរបស់អនុ្យរាំណ្ត្ផទុយគ្នន  ទ ោះអនុ្យរាំណ្ត្គ្នម ន្យសិេធរិាំណ្ត្ទេ 
(ោត្ោ៣៦៧ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ទ យីត្បសិន្យទបអីនុ្យរាំណ្ត្េេួលមរណភាព ្ន្យកេយ័ ឬ ត្រូវបាន្យកត្មិរ
សមរថភាពកនុ្ការទ្វីសកមមភាព ទ ោះសិេធិរាំណ្ត្របស់អនុ្យរាំណ្ត្ន្យឹ្ត្រូវរលរ់ (ោត្ោ ៣៦៨  កថាខណឌ េ១ី 
ច្ាំណុច្ ខ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ កនុ្ករណីដដលអនុ្យរាំណ្ត្បាន្យទ្វីអាំទពីរាំណ្ត្ទោយគ្នម ន្យសិេធិ ទ ោះអនុ្យ
រាំណ្ត្ត្រូវេេួលខុសត្រូវោមោត្ោ ៣៧១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី ។  
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ច្ាំណុច្ដដលោច ស់សេិធិត្រូវត្បុ្ ត្បយរ័ន៖ 

- ទត្ជីសទរសីអនកដដលអាច្េុកច្រិតបាន្យឲ្យទ្វជីាអនករាំណ្ត្ 
- ទៅទពលត្បគល់លខិិររាំណ្ត្ត្រូវកាំណរ់រយៈទពលនន្យការរាំណ្ត្ទ ោះទេីបោន្យសុវរថភិាព 
- ទៅទពលសេិធិរាំណ្ត្ត្រូវបាន្យរលរ់ត្រូវឲ្យអនករាំណ្ត្ត្បគល់លិខរិរាំណ្ត្មកឲ្យោច ស់វញិទេីប 

ត្បទសីរ 
- ទៅទពលសេិធិរាំណ្ត្ត្រូវបាន្យរលរ់ ត្រូវទ្វីការជូន្យដាំណឹ្ទៅនដគូរពាណិជាកមមទេីបោន្យសុវរថិភាព។  

៥.រិចាសនាដែលមធវើម ើងសត្រោប់តតិយជន 
    ៥.១.នយិមន័យ 

កិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យ គឺជាត្បទភេនន្យកចិ្ចសន្យាមយួដដលសិេធិទករីទច្ញពីការ ត្ពម
ទត្ពៀ្របស់គូភាគ ីោន្យច្ាំទពាោះររិយជន្យទ ោះ (ោត្ោ ៣៧៩ កថាខណឌ េី១ វាកយខណឌ េ១ី នន្យត្កម រដឋបបទវណី)។ 
ឧ  រណ៍ ករណីោន្យការសន្យាពិទសសភាា ប់ជាមួយន្យឹ្កិច្ចសន្យាលក់េញិថា “ររយិជន្យជាអនកោន្យសិេធិ
 ម រឲ្យប្់ត្បាក់” ទ ោះ ាំឲ្យកិច្ចសន្យាលក់េិញទន្យោះកាា យជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យ។ 
មា ្ ទេៀរ ករណីោន្យខសន្យាពិទសសភាា ប់ជាមយួន្យឹ្កចិ្ចសន្យាអាណរតថិា “ររិយជន្យជាអនកោន្យសិេធិេេួល
បាន្យផលត្បទយាជន៍្យនន្យកិច្ចសន្យាអាណរតិ” ទ ោះ ាំឲ្យកិច្ចសន្យាអាណរតិទន្យោះកាា យជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្
សត្ោប់ររិយជន្យ។ 

ជាទគ្នលការណ៍ អានុ្យភាពនន្យកិច្ចសន្យាោន្យដរច្ាំទពាោះគូភាគីទេ គឺមិន្យោន្យអានុ្យភាពច្ាំទពាោះររិយជន្យទេ។  
ទោយដ ក កិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររយិជន្យ    គឺជាកិច្ចសន្យាដដលផតល់សិេធឲិ្យររិយជន្យ ដរមិន្យផតល់ 
ការពវកចិ្ចឲ្យររយិជន្យទ ោះទេ ទ រុទន្យោះទ យីទេបី ត្កមរដឋបបទវណីេេួលសាគ ល់ឲ្យោន្យកិច្ចសន្យាដបបទន្យោះ។  

ឧ  រណ៍ ៖ A (អនកលក់) បាន្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាលក់េិញរងយន្យតជាមួយ B (អនកេិញ)កនុ្រនមា ៨.០០០
ដុល្លា រ។ ទៅកនុ្កិច្ចសន្យាលក់េិញោន្យភាា ប់ជាមួយខពិទសសថា “ C ជាអនកោន្យសិេធ ិម រត្បាក់ ពី B មិន្យ
ដមន្យ A ទេ” ដូច្ទន្យោះ កចិ្ចសន្យាលក់េិញទន្យោះគឺជា កិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យ។  
 
 ៥.២.ពារយបមចារមទ្ស 

អនកត្ពមផតល់៖ អនកដដលត្រូវផតល់ោវកាលកិទៅររយិជន្យ (ោត្ោ ៣៧៩ កថាខណឌ េ១ី វាកយខណឌ េី២ 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទៅកនុ្ឧ  រណ៍ខា្ទលីគឺ B (អនកេិញ)។  
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អនក ម រការផតល់៖ ភាគោីខ ្ទេៀររបស់អនកត្ពមផតល់ (ោត្ោ ៣៧៩ កថាខណឌ េី១ វាកយខណឌ េី៣ 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទៅកនុ្ឧ  រណ៍ខា្ទលីគឺ A (អនកលក់)។  

អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ៖ ររិយជន្យដដលន្យឹ្េេួលោវកាលិក (ោត្ោ ៣៧៩  កថាខណឌ េ១ី  
វាកយខណឌ េ៤ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ទៅកនុ្ឧ  រណ៍ខា្ទលីគឺ C (បុគគលដដលោន្យសិេធិេេលួត្បាក់)។  

ឧ  រណ៍េ១ី(ករណីអនក ម រការផតល់គឺជាអនកលក់)៖ 

A (អនកលក់) បាន្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាលក់េញិរងយន្យតជាមួយ B (អនកេិញ)កនុ្រនមា៨.០០០ដុល្លា រ។ ទៅ
កនុ្កិច្ចសន្យាលក់េិញោន្យភាា ប់ជាមួយខពិទសសថា “C ោន្យសិេធិ ម រត្បាក់មិន្យដមន្យ A ទេ”។  

កិច្ចសន្យាលក់េញិទន្យោះគឺជា កចិ្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យ។  

                        A អនក ម រការផតល់(អនកលក់)   C (អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ) 

រងយន្យត     ៨.០០០ដុល្លា រ 

                     B អនកត្ពមផតល់(អនកេិញ) 

＊កិច្ចសន្យាទន្យោះ ជាកិច្ចសន្យារវា្ A ន្យិ្ B ។ C មនិ្យដមន្យជាភាគីនន្យកចិ្ចសន្យាទេ។ 

   ឧ  រណ៍េី២(ករណីអនក ម រការផតល់គឺជាអនកេិញ)៖ 

A ជាឪពុកបាន្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាេិញរងយន្យតជាមួយ B ទោយ A ជាអនកទច្ញលុយឲ្យ B ទ យីទៅកនុ្កិច្ចសន្យា    
ទ ោះ គឺ C ដដលកូន្យរបស់  A ជាអនកេេួលរងយន្យត។ ដូទច្នោះ កិច្ចសន្យាទន្យោះគកឺិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយ
ជន្យ។  

  A អនក ម រការផតល់(អនកេិញ)    C (អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ) 
                             ៨.០០០ដុល្លា រ                 រងយន្យត     
                                                  
                                                 
 
 
 ៥.៣.តួនាទ្ីននរចិាសនាដែលមធវើម ើងសត្រោបត់តិយជន 

ទបីទមីលោមឧ  រណ៍េ១ីខា្ទលី B បាន្យេេួលរងយន្យតន្យិ្ បាន្យប្់ត្បាក់រចួ្ទ យី ដូច្ទន្យោះ 
រុលយភាពនន្យការច្ាំណ្តយរបស់ B មិន្យខុសពកីិច្ចសន្យាលក់េិញ្មមោទ ោះទេ។ ប ុដន្យត ទឃញីថា C ហាក់ដូច្ជា 

B អនកត្ពមផតល់(អនកលក់) 
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ច្ាំទណញទត្ពាោះមនិ្យត្បគល់រងយន្យតក៏អាច្េេលួបាន្យត្បាក់ដដរ។ ទ រុអីវបាន្យជា A បទ្កីរកិច្ចសន្យាដដលខារប្់
ផលត្បទយាជន៍្យរបស់ខាួន្យទ យីឲ្យ C ជាអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ? 

ឧ  រណ៍១៖ A (អនកលក់) ន្យិ្ B (អនកេិញ) បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់រងយន្យតកនុ្រនមា ៨.០០០
ដុល្លា រ។ ទៅកនុ្កចិ្ចសន្យាទន្យោះោន្យភាា ប់ ខសន្យាពិទសសទោយផតល់ឲ្យ C នូ្យវសេិធិ ម រត្បាក់។ កិច្ចសន្យាទន្យោះ
ជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យដដលោន្យ A ជាអនក ម រការផតល់ B ជា អនកត្ពមផតល់ C ជាអនក
េេួលផលត្បទយាជន៍្យ។ ដផអកោមកិច្ចសន្យាទន្យោះ A ត្រូវត្បគល់រងយន្យតទៅ B ទ យី B ប្់ត្បាក់៨.០០០ដុល្លា រ
ឲ្យ C ។ ការពិរ A បាន្យខចីត្បាក់របស់ C ច្ាំន្យួន្យ១០.០០០ដុល្លា រ។ ទៅមុន្យទពលបទ្ករីកិច្ចសន្យាលក់េិញ A មិន្យ
ោន្យត្បាក់ប្់ឲ្យ C ទេ ទ រុទន្យោះទ យីក៏បាន្យន្យិយាយទៅ C ថាច្្់ស្ត្បាក់ទោយសិេធិទលបីាំណុលជាត្បាក់
ដដលខាួន្យោន្យច្ាំទពាោះ B ទ យី C ក៏យល់ត្ពម។ C បាន្យេេលួសិេធិ ទលីបាំណុល ជាត្បាក់ច្ាំន្យួន្យ៨.០០០ដុល្លា រពី B 
ដូច្ទន្យោះត្បាក់ដដល A ទៅជាំពាក់ C ត្រូវបាន្យការ់បន្យថយមកត្រឹម ២.០០០ ដុល្លា រ។ ទន្យោះជាករណីស្ទោយយក
វរថុជាំន្យួសដដល A យកសិេធិទលីបាំណុលជាត្បាក់ទៅស្ជាំន្យួសត្បាក់ដដលបាន្យខចីពី C ដូច្ទន្យោះ ចាាំបាច់្ត្រូវោន្យ 
ការយល់ត្ពមព ីC (ោត្ោ ៤៤២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ 

ឧ  រណ៍ទន្យោះ A ន្យិ្  B បាន្យបទ្កីរនូ្យវកិច្ចសន្យាលក់េញិ្មមោ ទ យីត្សទដៀ្គ្នន ទៅន្យឹ្ករណី A 
បាន្យេេលួត្បាក់ពី B ទត្កាយមក A បាន្យយកត្បាក់ដដលជាំពាក់ទៅស្ C ។  ត្បសនិ្យទបី ទយី្ អនុ្យវរតកិច្ចសន្យា 
ដដលបទ្ករីទ ី្ សត្ោប់ររយិជន្យ គឺភាគបីាន្យចុ្ោះកិច្ចត្ពមទត្ពៀ្ចាប់ោា្ំ ពីទពលបទ្កីរកិច្ចសន្យា។ ប ុដន្យត វាមិន្យ
ដមន្យជាអនុ្យបប ន្យសិេធិទលបីាំណុលទេ ទបីអនុ្យបប ន្យសិេធិទលីបាំណុល A ោន្យសិេធិទលីបាំណុលទៅទលី B  រចួ្បាន្យ
ទផទរសិេធិទលបីាំណុលទន្យោះទៅឲ្យ C ។  ករណីទន្យោះ សិេធិទលីបាំណុលមិន្យធ្នា ក់ទៅទល ីA ទេ គឺោមរយៈកិច្ចសន្យាទន្យោះ 
 ាំឲ្យសិេធិទលីបាំណុលធ្នា ក់ទៅទលី C ដរមដ្  ដូទច្នោះ B ត្រូវប្់ត្បាក់ទោយតទ ល់ទៅ C ។ 

ឧ  រណ៍២៖ A បាន្យគិរថាន្យឹ្ឲ្យដីរបស់ខាួន្យជាអាំទណ្តយដល់កូន្យរបស់គ្នរ់គឺ C ដដលជិរទរៀបអាពា ៍ពិពា ៍។  
A ទឃញី B ោន្យដលីអមួយកដន្យា្ទ យីក៏សទត្មច្ច្ិរតយកដទី ោះទ្វីជាអាំទណ្តយ។ A បាន្យចុ្ោះកចិ្ចសន្យាលក់េិញ 
ដី ជាមយួ B ទោយោន្យ A ជាអនកេិញន្យិ្ B ជាអនកលក់។ ទៅកនុ្កចិ្ចសន្យាទន្យោះបាន្យភាា ប់នូ្យវការសន្យាពិទសស 
ទោយឲ្យ C ោន្យសិេធិ ម រឲ្យត្បគល់ដី។ កិច្ចសន្យាទន្យោះជាកចិ្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យ ដដល
ោន្យ A ជាអនក ម រការផតល់ B ជាអនកត្ពមផតល់ C ជាអនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យ។ ឧ  រណ៍ទន្យោះ ត្សទដៀ្គ្នន
ទៅន្យឹ្ករណី A េញិដីពី B ទ យី A ទ្វីត្ប ន្យកមមដីទ ោះឲ្យទៅ C។ ប ុដន្យត មិន្យដមន្យោន្យន័្យយថាការចុ្ោះបញ្ា ីដីត្រូវ
ទផទរពី B ទៅ A ទ យីពី A ទៅ C ទេ។  ោមរយៈ ការទត្បីត្បាស់កចិ្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យគដឺី
ត្រូវទផទរព ីB ទៅ C ទោយតទ ល់ ដូច្ទន្យោះអាច្សន្យេាំសាំនច្ទសា  ុយនន្យការចុ្ោះបញ្ា ីបាន្យ។  

ឧ  រណ៍េី៣ ៖ A (អនកចុ្ោះកិច្ចសន្យាធ្ន រា ប់រ្) បាន្យចុ្ោះកិច្ចសន្យាធ្ន រា ប់រ្ជីវរិជាមួយ B 
(ត្កុម  ុន្យធ្ន រា ប់រ្)។ អរថន័្យយនន្យកិច្ចសន្យាគ ឺA ប្់ត្បាក់ធ្ន រា ប់រ្ច្ាំទពាោះ B ច្ាំន្យួន្យ៥០ដុល្លា រ ជាទរៀ្រាល់ 
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ដខ ទ យីទៅទពលដដល A េេួលមរណភាព B ន្យឹ្ប្់ត្បាក់ធ្ន រា ប់រ្ច្ាំន្យួន្យ១០.០០០ដុល្លា រ ច្ាំទពាោះ C។  
កិច្ចសន្យាធ្ន រា ប់រ្ជីវរិទន្យោះជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យទោយោន្យ A ជា អនក ម រការផតល់  
B ជាអនកត្ពមផតល់ទ យី C ជាអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ។  

ឧ  រណ៍េ៤ី៖ A (ឪពុកោត យ) បាន្យបទ្ករីកិច្ចសន្យាអាណរតកិនុ្ការវោះការ់ឲ្យ C ដដលជាកូន្យរបស់ 
A ជាមួយ B (ត្គូទពេយ)។ កិច្ចសន្យាអាណរតកិនុ្ការវោះការ់ទន្យោះជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យ 
ដដលោន្យ A ជាអនក ម រការផតល់ B ជាអនកត្ពមផតល់ទ យី C ជាអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ។  

      ករណីឧ  រណ៍ដដលោន្យភាពមនិ្យច្ាស់ល្លស់ថាទរជីាកចិ្ចសន្យាដដលទ្វទី ី្ សត្ោប់ររយិជន្យ ឬអរ់៖ A 
(អនកេិញ) បាន្យបទ្កីរកចិ្ចសន្យាលក់េញិច្ិទញ្ា ៀន្យជាមួយត្កុម  ុន្យ B (លក់េិញោមអុនី្យ្ឺទណរ) ទដីមបេីិញ
ច្ិទញ្ា ៀន្យទ្វីជាអាំទណ្តយសត្ោប់ភរយិា C របស់គ្នរ់ដដលកាំពុ្សាន ក់ទៅទត្ៅត្បទេស។ A បាន្យសាំណូមពរឲ្យ B 
ទផញីច្ិទញ្ា ៀន្យទៅដល់ផទោះរបស់ C។ ទរីកិច្ចសន្យាទន្យោះជាកចិ្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យដដលោន្យ C ជា
អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ  ឬទេ? ឬក៏ត្គ្នន់្យដរជា កិច្ចសន្យាលក់េិញច្ិទញ្ច ៀន្យ្មមោរវា្ A ន្យិ្ B ដដលោន្យ
ដច្្ថាេីកដន្យា្ស្ច្ិទញ្ា ៀន្យគជឺាផទោះរបស់ C? ទរីត្រូវន្យឹ្មយួណ្តទ ោះ គឺ អាត្ស័យទៅទលីអរថន័្យយនន្យកចិ្ចសន្យា
រវា្ A ន្យិ្ B ។ ត្បសិន្យទបីទន្យោះ ជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វទី ី្ សត្ោប់ររិយជន្យទដីមបឲី្យ C ោន្យឋាន្យៈជាអនកេេួល
ផលត្បទយាជន៍្យ កនុ្ករណីដដល B មិន្យបាន្យទផញីច្ិទញ្ា ៀន្យមកទេ C អាច្បតឹ្ ម រ B បាន្យ (ោត្ោ ៣៧៩ កថា
ខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី) មា ្ ទេៀរ  ទដីមបឲី្យ A រ ាំល្លយកិច្ចសន្យាលក់េិញ ប ទ ប់ព ីC បាន្យបង្ហា ញឆន្យទៈ
េេួលផលត្បទយាជន៍្យចាាំបាច់្ត្រូវោន្យការយល់ត្ពមពី C (ោត្ោ ៣៨៣ កថាខណឌ េី២ វាកយខណឌ េី២  នន្យត្កមរដឋ
បបទវណី)។   

ផទុយទៅវញិ  ករណីដដដលទន្យោះ មិន្យដមន្យជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យទេ គឺត្គ្នន់្យដរជា
កិច្ចសន្យាដដលោន្យដច្្ពកីដន្យា្ស្ ច្ិទញ្ា ៀន្យទ ោះ C មនិ្យោន្យសិេធអិវី ា្ំ អស់ C មិន្យអាច្បតឹ្ B ទ យី A អាច្
រ ាំល្លយកិច្ចសន្យាលក់េិញបាន្យទោយមិន្យចាាំបាច់្ោន្យការយល់ត្ពមពី C ទេ។ ទរីត្រវូន្យឹ្មួយណ្តទ ោះ គឺ
អាត្ស័យទៅទលអីរថន័្យយនន្យការត្ពមទត្ពៀ្រវា្ A ន្យិ្ B  ប ុដន្យតកនុ្ករណីដបបទន្យោះ ភាគទត្ច្នី្យគួរបកត្សាយថា មិន្យ
ដមន្យជាកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យទេ ត្គ្នន់្យដរជាកចិ្ចសន្យាដដលោន្យដច្្ពីកដន្យា្ ស្ច្ិទញ្ា ៀន្យ 
ប ុទណ្តណ ោះ។ 
 ៥.៤.លរខខណឌ  

លកខខណឌ នន្យកិច្ចសន្យាដដលទ្វីទ ី្ សត្ោប់ររយិជន្យគឺការសន្យាថា “សេិធិដដលទកីរទ ី្ ពីកចិ្ចសន្យា  
ទ ោះត្រូវធ្នា ក់ទៅទលីររិយជន្យ” ទៅទពលបទ្ករីកិច្ចសន្យា។  

ការយល់ត្ពមរបស់អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យគឺមនិ្យចាាំបាច់្ទេ។ មា ្ ទេៀរ ត្បសិន្យទបីសត្់ោនន្យការ
កាំណរ់អនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យោន្យភាពច្ាស់ល្លស់ទ យី ទ ោះអរថិភាពនន្យអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ ទៅ
ទពលបទ្ករីកិច្ចសន្យាគមឺិន្យចាាំបាច់្ទេ (ោត្ោ ៣៨០ វាកយខណឌ េី១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ប ុដន្យត ទៅទពលដដល
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អនកត្ពមផតល់ត្រូវត្បគល់ោវកាលិក ទ ោះអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យត្រូវដរោន្យអរថិភាព។ ត្បសិន្យទបមីិន្យោន្យ
អរថិភាពទេ ទ ោះអានុ្យភាពនន្យការសន្យាសត្ោប់ររយិជន្យន្យឹ្ ត្រូវបារ់ប្់ ទ យីអនកត្ពមផតល់អាច្ អនុ្យវរតច្ាំទពាោះ
អនក ម រការផតល់បាន្យ(ោត្ោ ៣៨០ វាកយខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី )។ ករណីន្យរថភិាពនន្យអនកេេលួផល
ត្បទយាជន៍្យោន្យដូច្ជា ករណីអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យគឺជា រកទៅកនុ្គរ៌ ឬ អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យជាត្កមុ
  ុន្យដដលមិន្យ ន់្យត្រូវបាន្យបទ្កីរជាទដីម។  

 
៥.៥. ទ្នំារទ់្ំនងរវាងគ្ូភាគ្ ី

 ៥.៥.១. ទ្ំនារ់ទ្ំនងរវាងអនរទ្ទ្ួលផលត្របមោជន៍ និង អនរត្រពមផតល ់ 

អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យអាច្ ម រោវកាលិកច្ាំទពាោះអនកត្ពមផតល់ទោយច្ាំទពាោះបាន្យ (ោត្ោ ៣៧៩ 
កថាខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។ ដូច្ទន្យោះ កនុ្ករណីដដលអនកត្ពមផតល់មិន្យអនុ្យវរតការពវកិច្ច អនកេេលួផល 
ត្បទយាជន៍្យអាច្ោក់ពាកយបណតឹ ្ ម រច្ាំទពាោះអនកត្ពមផតល់បាន្យ។ ប ុដន្យត កនុ្ករណីដដលអនកត្ពមផតល់ោន្យការ
រវា ដដលទកីរទច្ញពកីិច្ចសន្យាទ ោះ អនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យត្រូវេេួលការអោះអា្នន្យការរវា ទ ោះ (ោត្ោ 
៣៨២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

ឧ  រណ៍៖  A (អនកេិញ) ន្យិ្ B (អនកលក់) បាន្យបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េិញ ដដលោន្យ A ជាអនក
 ម រការផតល់ B ជាអនកត្ពមផតល់ទ យី C ជាអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ (មិន្យោន្យដច្្អាំពីនងៃកាំណរ់ប្់ត្បាក់  
ន្យិ្ នងៃកាំណរ់ត្បគល់វរថុទេ)។ C អាច្ ម រច្ាំទពាោះ B ឲ្យត្បគល់វរថុបាន្យ ប ុដន្យតកនុ្ករណីដដល A មិន្យបាន្យប្់
ត្បាក់ B អាច្អោះអា្រវា ឲ្យអនុ្យវរតត្ពមគ្នន  ន្យិ្ បដិទស្ត្បគល់វរថុដដលជាកមមវរថុច្ាំទពាោះ C បាន្យ។ 

          អនក ម រការផតល ់   A                                          C អនកេេួលផលត្បទយាជន្យ ៍

                                                   B  

         

៥.៥.២.ទ្ំនារ់ទ្ំនងរវាងអនរទ្ទ្ួលផលត្របមោជន៍ និងអនរទាមទារការផតល ់

អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ ន្យិ្  អនកត្ពមផតល់ គ្នម ន្យេាំ ក់េាំន្យ្សិេិធ ន្យិ្ ការពវកិច្ចទ យី។ ប ុដន្យត កនុ្
អាំ ុ្ទពលដដលអនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យមិន្យ ន់្យបង្ហា ញឆន្យទៈេេួលផលត្បទយាជន៍្យ ច្ាំទពាោះអនកត្ពមផតល់ ឬ 
អនក ម រការផតល់ អនក ម រការផតល់អាច្ដកការសន្យាផតល់សិេធឲិ្យទៅអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យទ ោះ ទៅ
ទពលណ្តក៏បាន្យដដរ ទោយជូន្យដាំណឹ្ទៅអនកត្ពមផតល់ ន្យិ្  អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យទ ោះ (ោត្ោ ៣៨១ កថា
ខណឌ េ១ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  ឧ  រណ៍៖ A (អនកលក់) ន្យិ្ B (អនកេិញ) បាន្យបទ្កីរ កចិ្ចសន្យាលក់េញិ

អនកត្ពមផតល ់
$ ឡាន្យ 



53 
 

ដដលោន្យ A ជាអនក ម រការផតល់ B ជាអនកត្ពមផតល់ ទ យី C ជាអនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យ។ C ោន្យសិេិធ
 ម រត្បាក់ពី B  ប ុដន្យត ទបីទៅមុន្យទពលដដល C បង្ហា ញឆន្យទៈេេលួផលត្បទយាជន៍្យ A អាច្ដកកិច្ចសន្យាដដល
ោន្យ C ជាអនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យបាន្យ។ កនុ្ករណីទន្យោះ C បារ់ប្់សេិិធ  ម រត្បាក់ពី B  ទ យី A  ម រ
ត្បាក់ពី B (កាា យជាកចិ្ចសន្យាលក់េញិ្មមោ)។ ប ុដន្យត ទត្កាយពីអនកេេួល ផលត្បទយាជន៍្យបាន្យបង្ហា ញឆន្យទៈ
េេួលផលត្បទយាជន៍្យ ភាគីនន្យកិច្ចសន្យាមិន្យអាច្បតូរ ឬ រ ាំលរ់នូ្យវសិេធិរបស់អនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យបាន្យទ យី 
(ោត្ោ ៣៨១ កថាខណឌ េី២ នន្យត្កមរដឋបបទវណី)។  

     ៥.៥.៣.ទ្ំនារ់ទ្ំនងរវាងអនរទាមទារការផតល ់និងអនរត្រពមផតល ់

អនកត្ពមផតល់ ោន្យសិេធ ិម រឲ្យអនក ម រការផតល់អនុ្យវរតកិច្ចសន្យា ទ យី អនក ម រការផតល់ 
ោន្យការពវកិច្ចអនុ្យវរតកចិ្ចសន្យាច្ាំទពាោះអនកត្ពមផតល់។ 

            អនក ម រការផតល ់ A                                       C  អនកេេួលផលត្បទយាជន្យ ៍

                                                  B  

 
 ទៅទពលដដល C បាន្យបង្ហា ញឆន្យទៈថាត្ពមេេួលផលត្បទយាជន៍្យ(យកឡាន្យ) ដរ A ដដលជា 

អនក ម រការផតល់  មនិ្យត្ពមប្់ត្បាក់ទៅឲ្យអនកត្ពមផតល់ B ទ យី ដដលជាទ រុទ្វីឲ្យ B មិន្យត្បគល់ឡាន្យឲ្យ
ទេអនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យ C ដដរ។ ដូទច្នោះ C  មិន្យអាច្ ម រឲ្យ A ប្់ត្បាក់ទៅ B បាន្យទេ ប ុដន្យត B អាច្បតឹ្
 ម រត្បាក់ពី A បាន្យ។ ផទុយទៅវញិទបី B រ ាំល្លយកិច្ចសន្យា ទ ោះ C ន្យឹ្ មិន្យបាន្យេេលួឡាន្យទេ។ 

៥.៦.មោឃភាព ការលបុមោល និង ការរលំាយរចិាសនា  

ទោឃភាព ន្យិ្  ការលុបទចាលកចិ្ចសន្យា៖ កនុ្ករណីដដលោន្យទ រុនន្យទោឃភាព ឬការលុបទចាលកិច្ច
សន្យារវា្អនក ម រការផតល់ន្យិ្អនកត្ពមផតល់ ទ ោះអនក ម រការផតល់ ឬ អនកត្ពមផតល់អាច្អោះអា្ អាំពី
ទោឃភាព ឬ ការលុបទចាលកិច្ចសន្យាបាន្យ ទ ោះបីមុន្យ ឬ ទត្កាយការបង្ហា ញឆន្យទៈ ត្ពមេេួលត្បទយាជន៍្យរបស់
អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យក៏ទោយ។ ការយល់ត្ពមរបស់អនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យគឺ មិន្យចាាំបាច់្ទេ។  

ឧ  រណ៍៖ A (អនកលក់ ដដលជាអនក ម រការផតល់)បាន្យឆទបាក B (អនកេិញដដលជាអនកត្ពមផតល់)  
ទ យីបទ្កីរកិច្ចសន្យាលក់េញិ ដដល C ជាអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ។ B អាច្លុបទចាល កចិ្ចសន្យាទោយដផអក 
ទលីការឆទបាកបាន្យ ទ ោះបីជាគ្នម ន្យការយល់ត្ពមពី C ក៏ទោយ។ 

អនកត្ពមផតល ់

$ ឡាន្យ 
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 ការរ ាំល្លយកចិ្ចសន្យាទោយអនកត្ពមផតល់៖ ត្បសនិ្យទបីអនក ម រការផតល់បាន្យបាំពាន្យកិច្ចសន្យា អនកត្ពមផត
ល់អាច្រ ាំល្លយកិច្ចសន្យាបាន្យ (ោត្ោ ៣៨៣ កថាខណឌ េី២ វាកយខណឌ ១ នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ទ ោះបីមុន្យ ឬ 
ទត្កាយការបង្ហា ញឆន្យទៈត្ពមេេួលត្បទយាជន៍្យរបស់អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យក៏ទោយ។ ការយល់ត្ពមរបស់អនក
េេួលផលត្បទយាជន៍្យគ ឺមិន្យចាាំបាច់្ទេ។  

 ការរ ាំល្លយកចិ្ចសន្យាទោយអនក ម រការផតល់ ៖ ត្បសិន្យទប ីអនកត្ពមផតល់បាន្យបាំពាន្យកិច្ចសន្យា ទ ោះអនក
 ម រការផតល់អាច្រ ាំល្លយកិច្ចសន្យាទ ោះបាន្យ។ ប ុដន្យត ទៅទពលោន្យការបង្ហា ញឆន្យទៈត្ពមេេួលត្បទយាជន៍្យរបស់
អនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យ ទបីគ្នម ន្យការយល់ត្ពមពីអនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យ ទ ោះអនក ម រការផតល់មិន្យអាច្ទ្វីការ
រ ាំល្លយបាន្យទេ (ោត្ោ ៣៨៣ កថាខណឌ េី២ វាកយខណឌ េ២ី នន្យត្កមរដឋបបទវណី) ពីទត្ពាោះោច ស់បាំណុលរបស់អនក
ត្ពមផតល់ដដលមិន្យអនុ្យវរតការពវកិច្ចគឺជា អនកេេួលត្បទយាជន៍្យ ទ រុទន្យោះទដីមបវីនិ្យចិ្ឆ័យថា ត្រូវរ ាំល្លយកិច្ចសន្យា
ទោយដផអកទលីការមិន្យអនុ្យវរតការពវកិច្ច ឬ អរ់ គឺត្រូវទគ្នរពោមឆន្យទៈរបស់អនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យ។ ទ ោះបីជា
ដបបទន្យោះក៏ទោយ ទោយសារដរអនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យមនិ្យដមន្យជាភាគីនន្យកចិ្ចសន្យា ដូច្ទន្យោះ អនកេេលួផល
ត្បទយាជន៍្យមនិ្យអាច្រ ាំល្លយកិច្ចសន្យាទោយខាួន្យឯ្បាន្យទេ។  ការរ ាំល្លយកិច្ចសន្យាទោយដផអកទលីការមិន្យអនុ្យវរត
ការពវកចិ្ចអាច្ទ្វបីាន្យដរកនុ្ករណីដដលោន្យការយល់ត្ពមពអីនក ម រ ការផតល់ ន្យិ្ អនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យ
ប ុទណ្តណ ោះ។ 

 
ច្ាំណុច្បញ្ជា ៖ 

A : អនក ម រការផតល់ 
B : អនកត្ពមផតល់ 
C : អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ 
 បញ្ជា ៖ A បាន្យេញិរងយន្យតព ី B ។ B បាន្យសន្យាថាន្យឹ្ ត្បគល់រងយន្យតទ ោះទៅ C (កិច្ចសន្យាដដលទ្វី
ទ ី្ សត្ោប់ររិយជន្យ)។ ដល់នងៃអនុ្យវរត B បាន្យយករងយន្យតទ ោះទៅឲ្យដល់ផទោះរបស់ C ដរ C បាន្យទបាោះប្់
សិេធិទោយត្បដកកមនិ្យេេួលយករងយន្យតទ យី។ កនុ្ករណីទន្យោះ B មនិ្យដឹ្ ថា ទរីត្រូវត្បគល់រងយន្យតទៅន្យរណ្ត ទ ោះ
ទេ។  ករណីទន្យោះ ន្យឹ្ោន្យបញ្ជា ។  

ទៅត្បទេសកមពុជា សិេធកិនុ្ការេេួលផលត្បទយាជន៍្យន្យឹ្ ទកីរោន្យទ ី្  ទៅទពលបទ្ករីកចិ្ចសន្យា។ 
ទ រុទន្យោះ ទោយសារដរ អរិថភាពនន្យអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យគឺោន្យោា្ំ ពដីាំបូ្ ដូទច្នោះទ ោះបីជា អនកេេលួផល
ត្បទយាជន៍្យបដិទស្មិន្យេេួលកមមវរថុក៏ទោយ ក៏មិន្យអាច្កាា យទៅជាន្យរថភិាពនន្យអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យទ យី 
ដរវាន្យឹ្កាា យទៅជា ការទបាោះប្់សេិធកិនុ្ការេេលួផលត្បទយាជន៍្យរបស់អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យ។ ទោយសារដរ
ោន្យអរថិភាពនន្យអនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យទ ោះគបបគីរិថា កិច្ចសន្យាត្បដ លជាោន្យសុពលភាព។ ប ុដន្យត
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ទោយសារដរ C បាន្យទបាោះប្់សិេធិទ ោះ A ត្រូវកាំណរ់អនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យងមីទត្ៅពបុីគគល C ឬក៏ A ត្រូវ
េេួលយករងយន្យតទោយខាួន្យឯ្។ 

 ន្យរថិភាពនន្យអនកេេួលផលត្បទយាជន៍្យ                     ត្បគល់វរថុឲ្យអនក ម រការផតល់(ោត្ោ ៣៨០ 
នន្យត្កមរដឋបបទវណី) 

 អនកេេលួផលត្បទយាជន៍្យទបាោះប្់សិេធ ិ                  ត្បគល់វរថុឲ្យអនក ម រការផតល់ 

 

 



 



 

 

 

 

ក្រុមការងារ 

រាជបណ្ឌិ តសភាវិជ្ជា ជីវៈតុលាការ 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

ឯរសារសកិាា សាលា 

និង 

រក្មងសណួំ្រ និង ចមមលើយ 

ទារ់ទងនឹងសកិាា សាលា 

 

២០១៤~២០១៥ 
  



  



 

 

 

 

ឯរសារសកិាា សាលា 

 

 

 
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ររព័នធច្បារ់ និង តុលាការ 

ររុមការងាររាជរណ្ឌិ តសភាវជិា្ជ ជីវៈតុលាការ 

 

២០១៤~២០១៥ 



 
 



 

សកិ្ខា សាលា 
 
 

១.នីតិវធីិត្តៀមស្ាប់ការទាញតេតុផល 

 

២.នីតិវធីិននតរឿងក្តីរដ្ឋបបតវណីដដ្លមិនដមនជាបណតឹ ង 

 

៣.ការត្បៀបតធៀបនីតិវធីិបណតឹ ងទាក់្ទងនឹងឋានៈបុគ្គល 
និង នីតិវធីិរដ្ឋបបតវណី 

 

៤.នីតិវធីិននការបញ្ជូ ន 

 

៥.ស្ុុំកូ្ន 

 

៦.ដី្កាសត្មចចាត់ដចងជាបត ត្ ោះអាសនន 
  



 



 
 
 
 
 
 
 

សកិ្ខា សាលា 

សតពីី 
 

នីតិវិធីត្តៀមស្ាប់ 
ក្ខរទាញតេតុផល 
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្រកុមករងរៃន ជបណ្ឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុ ករ

ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤

1

I.េសចក្តីេផ្តើម

េដើមបីធនេ យបនករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់មនភពឆប់ 
រហ័ស  និងល្អិតល្អន់

េដើមបីទទួលបន ល្រកមមួយែដលេឆ្លើយតបនឹងករពិត
 

 ម្រ  ១០៣ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

2



2

II.នីតិវិធីេ្រតៀមស្រមប់ករទញេហតុផល

   ១.អតថន័យៃននីតិវិធីេ្រតៀមស្រមប់ករទញេហតុផល

 េធ្វើយ៉ង េ យករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ គម នសមុគ ម ញ

េធ្វើយ៉ង េ យករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់មនភពឆប់រហ័ស

 េធ្វើយ៉ង េ យតុ ករងយ្រសួលកនុងករែស្វងរកករពិត

 

3

២.លហូំរៃននីតិវិធីេ្រតៀមស្រមប់ករទញេហតុផល

   ក. ករេ្រតៀមេរៀបចំនីតិវិធីស្រមប់ករទញេហតុផល

 ករកំណត់កលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុ

ករេកះេ គូភគី

                ម្រ  ៨០ និងម្រ  ១០៥. ១ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

 ករបងគ ប់ឲយគូភគី ក់ឯក រេ្រត ម

                  ម្រ  ១០១ និងម្រ  ១០២ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

  

4
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ខ.សកមមភពេនកនងុកលបរេិចឆទៃននីតិវិធីេ្រតៀមស្រមប់ករទញេហតុផល

    ្របធន្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះ គឺជអនកដឹកនំ ចត់ែចងនីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញ   

          េហតុផល

               ម្រ  ៨៩ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

 កលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផល តុ ករមិនចំបច់េធ្វើជ  

          ធរណៈេទ 

              ម្រ  ១០៥ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី១  ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

 តុ ករ ្រតូវ កលបងេធ្វើករផ ះផ ជដំបូងសិន េលើកែលងែតតុ ករយល់

           េឃើញថមិនសមរមយ

               ម្រ  ១០៤ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

5

 េន្រគប់កលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផល តុ ករ្រតូវឲយ្រក បញជ ីេធ្វើកំណត់េហតុ 

               ម្រ  ១០៩  ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

េនកនុងកំណត់េហតុស្តីពីនីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផល ្រតូវកត់្រ នូវចំណុចជរបូមន្តដូចខងេ្រកមៈ

-សញញ ណេរឿងក្តី

-េឈម ះេច្រកម និង្រក បញជ ី

-េឈម ះភគី អនកតំ ង ជំនួយករ និងអនកបកែ្របែដលបង្ហ ញខ្លួន 

-េពលេវ  និងទីកែន្លង

េនកនុងកំណត់េហតុស្តីពីនីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផល ្រតូវកត់្រ នូវចំណុចជ រធតុ ដូចខងេ្រកមៈ

-ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ និងចេម្លើយតបរបស់ចុងចេម្លើយចំេពះករទមទរ

-ខ្លឹម រៃនអងគេហតុែដលបនអះ ង និងករេសនើសំុពិនិតយភស្តុ ង

-ករទទួល គ ល់ ឬមិនទទួល គ ល់របស់ភគីចំេពះអងគេហតុែដលបនអះ ងេ យភគីមខ ងេទៀត និងករទទួល គ ល់        

                        ឬមិនទទួល គ ល់ចំេពះភព្រតឹម្រតូវៃនឯក រ 

-ករដកពកយបណ្តឹ ង ករផ ះផ រ ករលះបង់ករទមទរ និងទទួល គ ល់ករទមទរ

-ចំណុចែដលតុ ករបងគ ប់ឲយកត់្រ  និងចំណុចែដលអនុញតឲយកត់្រ មករទមទររបស់ភគី

-ករសេ្រមចេសចក្តីែដលបនេធ្វើេឡើងេនកលបរេិចឆទេនះ េ យមិនេធ្វើជ យល័កខណ៍អក រ

              ម្រ  ១១០ និងម្រ  ១១១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

ភគី ឬអនកដៃទែដលពក់ព័នធ ចប្តឹងត ៉ចំេពះេសចក្តីកត់្រ េនកនុងកំណត់េហតុស្តីពីនីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផល

               ម្រ  ១១២ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី
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4

   ១.ករេរៀបចំនូវករអះ ងរបសភ់គី
 ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី បេងកើតឲយមន្របព័នធឯក រេ្រត ម

               ម្រ  ១០១ និងម្រ  ១០២ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

្រកមរដ្ឋបបេវណីបេងកើតឲយមនបទបបញញត្តិស្តីពីសិទធិឲយបំភ្លឺ

          សិទធិឲយបំភ្លឺ គឺជសិទធិអំ ចែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ចំេពះតុ ករ  េដើមបីបំេពញមុខងរកនុងករជំនំុជ្រមះ

           ្របកបេ យយុតិ្តធម៌។  

              ម្រ  ៩០ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

ភគី្រតូវេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ និងេរៀបចំជមុននូវយុត្តិ ្រស្ត និងមេធយបយតទល់ ឬករពរខ្លួន មុនេពល 

          េធ្វើករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ស្រមប់ករពរនិងបំេពញករអះ ងរបស់ខ្លួន។

                 ម្រ  ៩២ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

ករេលើកេចលមេធយបយតទល់ ឬករពរខ្លួន 

         -ភគី ក់មេធយបយតទល់ ឬករពរខ្លួនយឺតយ៉វ េ យេចតន ឬមនកំហុសធងន់ធងរ

          -មេធយបយតទល់ ឬករពរខ្លួនមនអតថន័យមិនចបស់ ស់ កនុងករណីែដលភគីមិនេធ្វើករបំភ្លឺចំបច់ ឬ

          មិនបង្ហ ញខ្លួន មកលបរេិចឆទែដលបនេកះេ ឲយមកបំភ្លឺ

                  ម្រ  ៩៤ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី
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ករេរៀបចំអះ ងរបស់ភគី 

-តុ ករឲយេដើមេចទេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍អំពីៈ

              .ខ្លឹម រៃនករ ល្រកមែដលទមទរេ យេដើមេចទ

              .អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ

              .អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ
            -តុ ករឲយចុងចេម្លើយេធ្វើេសចក្តីៃថ្លករណ៍ដូចខងេ្រកមៈ 
              .េសចក្តីៃថ្លករណ៍តបនឹងខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលទមទរេ យ េដើមេចទ
              .ករទទួល គ ល់ ឬមិនទទួល គ ល់នូវអងគេហតុ 
              .អងគេហតុត ៉ 
              .ករពិនិតយភស្តុ ង 
 ករេសនើសំុឲយពិនិតយភស្តុ ង និងករពិនិតយភស្តុ ងជឯក រេយងេទ មភគី។
 ម្រ ១០៦ ្រកមនីតិរដ្ឋបបេវណី។
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5

ករកំណត់ចំណុចវ ិ ទៃនេរឿងក្តី

      -ចំណុចវ ិ ទ គឺជអងគេហតុចមបងនិងអងគេហតុ្របេយលសំខន់ៗទំង យ ែដលគូភគីយល់មិន្រសបគន  

       -អងគេហតុចមបង គឺជអងគេហតុចំបច់ែដលនំឲយេកើតមនេឡើងនូវ នុភព មផ្លូវចបប់

       -អងគេហតុចមបងមន ៤ ្របេភទ េហើយមនលំ ប់៖

          .អងគេហតុៃនករបេងកើតសិទិធ

           ឧ. េ ក A បនអះ ងថ ១.គត់បនឲយេ ក B ខចី្របក់ចំនួន១០ នេរៀល ២.បន្របគល់្របក់កមចី

               ចំនួន១០ នេរៀល ឲយេទេ ក B ៣. អងគេហតុចំបច់េដើមបីបេងកើតសិទធិទមទរឲយសង្របក់កមចី ដូច

               ជកនុងករណីៃថងកំណត់សងបនមកដល់ជេដើម។

           .អងគេហតុែដល ងំសិទធិ

             ឧ. េ កB បនអះ ងថកិចចសនយ្រតូវេមឃភពេយង មករភន់្រចឡំ។            

          .អងគេហតុរលំត់សិទធិ

             ឧ.េ ក B បនអះ ងថ បនសង្របក់កមចីចំនួន១០ នេរៀល ឲយេទេ ក A រចួេហើយ 

            .អងគេហតុែដលជឧបសគគៃនសិទធិ

              ឧ. េ កBបនអះ ងេ យត ៉ឲយអនុវត្ត្រពមគន ។

             
9

       -ទ្រមង់ កបបកិរយិរបស់ភគីចុងចេម្លើយចំេពះករអះ ងអំពី  

         អតថិភពឬ នតថិភពៃនអងគេហតុរបស់េដើមេចទ មន៤ទ្រមង់ៈ

 ករ រភព

  ករបដិេសធ

 ករមិនដឹង

 ករេនេសង ម ង ត់

        -ករអះ ងបដិេសធ និងករអះ ងថមិនដឹងរបស់ចុងចេម្លើយ   

          ចំេពះ អងគេហតុែដលេដើមេចទេលើកេឡើង គឺជចំណុចវ ិ ទៃនេរឿងក្តី។

                   ម្រ  ៩៦ និងម្រ  ១២៣ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី
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6

ភស្តុ ងែដល្រតូ វបញជ ក់ចំេពះចំណុចវ ិ ទ

        ភស្តុ ង គឺជមនុស  ឬ វតថុ 
-ភស្តុ ងជមនុស  (ភគី ក ី អនកេកសលវច័ិយ...)
-ភស្តុ ងជវតថុ (ឯក រជភស្តុ ង)
- ភស្តុ ង្រសប គឺ ជភស្តុ ងែដល ក់េដើមបេីធ្វើករបញជ ក់នូវអងគេហតុ 

             េ យភគីែដល្រតវូទទួលបនទុកកនុងករបញជ ក់ភស្តុ ងអំពីអងគេហតុ  
             មួយ( វក័ិយប័្រត្របគល់្របក់)។

- ភស្តុ ងផទុយ គឺ ជភស្តុ ងែដល ក់េដើមបតី ៉ចំេពះអងគេហតុេ យ  
             ភគីែដលមិនបនទទួលបនទុកកនុងករបញជ ក់ភស្តុ ងអំពីអងគេហតុ
              មួយ ( ក ីបនផ្តល់ចេម្លើយថវក័ិយប័្រតេនះ គឺ្រតូវបនបន្លំ)។             

11

   ២.ករបំភ្លឺនូវចំណុចវិ ទ និងករេរៀបចំភស្តុ ង

        តុ ករ និងគូភគីជអនកកំណត់ចំណុចវ ិ ទៃនេរឿងក្តី 

 តុ ករ ្រតូវកំណត់ភស្តុ ងែដល្រតូវយកេទពិនិតយកនុងនីតិវធីិ

ទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់
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7

   គ.ករបញចប់នីតិវិធីេ្រតៀមស្រមប់ករទញេហតុផល
        តុ ករ្រតូវេធ្វើករបញជ ក់ជមួយភគីនូវអងគេហតុ និង ភស្តុ ង

ែដល្រតូវេធ្វើករពិនិតយេនកនុងកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផល

េ យផទ ល់មត់

 តុ ករ្រតូវកំណត់កលបរេិចឆទេដើមបីេធ្វើករទញេហតុផល េ យ

ផទ ល់មត់ និង្រតូវេធ្វើករេកះេ គូភគី

             ម្រ  ១០៧  និងម្រ  ១១៣ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី
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   ឃ. នុភពៃនករបញចប់នីតិវិធីេ្រតៀមស្រមប់ករទញេហតុផល
       គូភគីមិន ច ក់មេធយបយតទល់ ឬករពរខ្លួនថមីបនេទៀតេទ

  ករណីេលើកែលង

-មេធយបយតទល់ ឬករពរខ្លួនទក់ទងនឹងចំណុចែដលតុ ករ ្រតូវ

្រ វ្រជវេ យឆនទ នុសិទធិ។ 

 -ឬករ ក់មេធយបយថមីេនះមិនេធ្វើឲយមនករយឺតយ៉វខ្ល ំងដល់ នីតិវធីិ

ឬភគីបនេធ្វើេសចក្តីបញជ ក់ថខ្លួនមិន ច ក់មេធយបយតទល់ ឬករពរ

ខ្លួនេនមុនករបញច ប់នីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផលេ យគម ន

កំហុសធងន់ធងរ។

             ម្រ  ៩៣, ម្រ ៩៤ កថខណ្ឌ ទី១  និងម្រ  ១០៨ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី
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8

   ៣.សកមមភពបណ្តឹ ងែដល ចេធ្វើបនេនកនងុនីតិវិធី

េ្រតៀមស្រមប់ករទញេហតុផល

        បណ្តឹ ងតប(ម្រ  ៨៦ )

       ករបែនថម ឬផ្ល ស់ប្តូរកមមវតថុបណ្តឹ ង (ម្រ ៨៤)

       ពកយេសនើសំុពិនិតយភស្តុ ង(ម្រ ១២៥)

       ពកយសំុដីកសេ្រមចឲយផ្តល់ឯក រ (ម្រ  ១៥១)
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   ៤.ករបំែបក និងករបញចូលេរឿងក្តី
        ករបំែបកេរឿងក្តី

េបើយល់េឃើញថ មនភពចំបច់តុ ករ ចបំែបកេរឿងក្តីមួយ 
េទជេរឿងក្តីពីរ ឬេ្រចើនបន 

        ករបញចូ លេរឿងក្តី
េបើយល់េឃើញថ មនភពចំបច់តុ ករ ចបញចូ លេរឿងក្តីពីរ ឬ
េ្រចើនែដលកំពុង្រតូវបនចត់ករតុ ករែតមួយ ជេរឿងក្តីែតមួយបន

  ករបំែបកនឹងបញចូ លេរឿងក្តី ្រតូវេធចើេឡើងេ យដីកសេ្រមច 

  ម្រ  ៩៩ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

16
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   III.ករណីសកិ
         េរឿងក្តីទមទរ្របក់កមចីេ យែផ្អកេលើកិចចសនយខចី

បរេិភគ
         េរឿងក្តីទមទរឲយ្របគល់អចលនវតថុេ យែផ្អកេលើសិទធិ

េលើកមមសិទធិ
         េរឿងក្តីបណ្តឹ ងែលងលះ 

17

elak A nigelak B CamitþCitsñitnwgKña. enAéf¶TI01-01-2014
elak A )an[elak B x©IR)ak;cMnYn 10lanerol tamkic   ©snüax©I 
briePaK cuHéf¶TI01-01-2014. éf¶kMNt;sgenAéf¶TI01-05-
2014. éf¶kMNt;sg)anknøgputeTA elak A )aneTATarR)ak;BIelak
B EtRtUv)anelak B RbEkkminRBmbg;. tamry³karRbEkkenH elak
A )andak;BakübNþwgeTAtulakar.
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ករអះ ងរបស់េដើមេចទA

-ករបេងកើតកិចចសនយខចីបរេិភគ ចុះ
ៃថងទី០១ -០១-២០១៤ រ ង A និង B

-A បន្របគល់្របក់ ១០ នេរៀល 
េទឲយេ ក B ែផ្អកេលើកិចចសនយខចី 
បរេិភគ ចុះៃថងទី០១-០១-២០១៤។

-កលបរេិចឆទសងបនមកដល់ (អងគ
េហតុជក់ែស្តង)

ករទទួល គ ល់ ឬមិនទទួល
គ ល់របស់របស់B ចំេពះអងគ

េហតុែដលA បនអះ ង
-B បន រភពថ ខ្លួនពិតជបន
បេងកើតកិចចសនយខចីបរេិភគ ចុះៃថងទី
០១-០១-២០១៤ ជមួយ A 
-B បដិេសធថ ខ្លួនមិនទន់បន
ទទួល្របក់កមចី ១០ នេរៀលពី A

19

 Ep¥ktamkarGHGagxagelIenH cMNucvivaTénerOgkþIenHKW etIedImecaT
A )anRbKl; km©IcMnYn 10 lan erol Ep¥ktamkic©snüax©IbriePaK
cuHéf¶TI01-01-2014 [ eTA cugcMelIyEdrb¤eT?
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 cMeBaHcMNucvivaTxagelIenH edImecaT A RtUvTTYlbnÞúkkñúgkarbBa¢ak;
Psþútagfa xøÜn)anRbKl;R)ak;km©IcMnYn 10lanerol [eTAcugcMelIy.
PsþútagEdlRtUvykmkbBa¢ak; GacCavik½ybRtTTYlR)ak;km©I b¤sakSI
EdldwgB¤kñúgkarRbKl;R)ak;km©I.
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 elak A nigelak CamitþCitsñitnwgKña. enAéf¶TI01-01-2014 elak B )anlk;
dITMhM 30m KuNnwg 40m manviBaØabnb½RtsMKal;m©as;Gclnvtßúelx 1111 cuHéf¶TI
01-02-2005 manTItaMgsßit enAPUmi1 sgáat;RsHck xNÐdUneBj raCFanIPñMeBj
eTA[elak A kñúgtémø 10mWun duløashrdæGaemrik tamkic©snüalk;pþac;
¬TRmg;yfaPUt¦cuHéf¶TI01-01-2014 ehIy)ancuHbBa¢IepÞrkm μsiT§imk[elak A

Cakm μsiT§ikrenAéf¶TI01-02-2014. enAéf¶TI01-03-2014 elak B )aneTA
kan;kab;dIEdl)anlk;[ elak A . edayeXIjdUecñH elak A )aneTAsuM[elak B

RbKl;dImk[xøÜnkan;kab; EtRtUv)anelak B bdiesF . tamry³karbdiesFenH elak
A )andak;BakübNþwgeTAtulakar .
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សំនរួ & ចេម្លើយ!
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emeronsþIBI 

nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

I-esckþIepþIm 

 enAeBledImecaT dak;BakübNþwgeTAtulakar tulakarRtUveFVIkarCMnuMCRmHcMeBaHral;karTamTarrbs; 

edImecaT nigecjsalRkm edayeFVIkarTajehtupledaypÞal;mat; . dUecñHedIm,IFana[)annUvkarTaj 

ehtupledaypÞal;mat;mYyEdll¥itl¥n; nigTTYl)annUvsalRkmmYyEdleqøIytbeTAnwgkarBit caM)ac;RtUv 

mankareRtomerobcMsRmab;karTajehtupl . edIm,IseRmcnUveKalbMNgenH GñkniBn§RkmnItiviFIrdæb,evNI 

)anbegáItbTb,BaØtþifa munnwgeFVIkarTajehtupledaypÞal;mat; caM)ac;RtUveFVInItiviFIeRtomsRmab;karTaj 

ehtupl ¬maRta 103 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ . ehtudUecñH eyIgGacelIkCasMNYr)anfa etInItiviFI 

eRtomsRmab;karTajehtuplmanGtßn½yy:agNa? ehIyskmµPaBGVIxøH Edltulakar  nigPaKI RtUveFVIenA 

kñúgkalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl edIm,I[karTajehtuplmYyEdll¥itl¥n; nigTTYl 

)annUvsalRkmmYyEdleqøIytbnwgkarBit ? 

maRta 103 énRkmnItiviFIrdæb,evNI )anEcgfa { enAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

tulakar  i)RtUverobcMnUvesckþIGHGagrbs;PaKI ii)bMPøWnUvcMNucvivaTénerOgkþIEdlKUPaKIyl;minRsbKña nig 

iii)erobcMPsþútagEdlTak;TgnwgcMNucvivaTénerOgkþIenaH edIm,IGaceFVIkarvinicä½yerOgkþIenAkñúgnItiviFIénkar 

TajehtupledaypÞal;mat;[)anl¥itl¥n;.} . 

II-nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

1-Gtßn½yénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl KWCanItiviFImYyedIm,IelIkkMBs; nigsRmYldl;karTajehtu 

pledaypÞal;mat; nigkarkak;EtglixitsalRkm [RbkbedayRbsiT§iPaBx<s;. )anesckþIfa nItiviFIeRtom 



 

2 

 

enH KWeFVIy:agNa[karTajehtupledaypÞal;mat; KµanPaBsµúKsµaj KµanGUsbnøayeBlevlaeday\t 

RbeyaCn_ niggayRsYlkñúgkarEsVgrkkarBit edIm,IeqøIytbnwgkarTTYlxusRtUvrbs;tulakarEdlman 

bBaØtþikñúgmaRta 4 énRkmnItiviFIrdæb,evNI . 

maRta 4 énRkmnItiviFIrdæb,evNI )anEcgfa { tulakar RtUvRbwgERbg edIm,Ir:ab;rgbNþwgrdæb,evNI[ 

RbRBwtþeTAedaymanPaByutþiFm’ nigqab;rh½s>>>>>>>>>} . 

2-lMhUrénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

 k-kareRtomerobcMnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

   eyIgdwgehIyfa nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl KWmaneKalbMNg i)erobcMnUvesckþIGHGag 

rbs;PaKI ii)bMPøWnUvcMNucvivaTénerOgkþI nig iii)erobcMPsþútagEdlTak;TgnwgcMNucvivaTénerOgkþI edIm,IGac 

eFVIkarvinicä½yerOgkþIenAkñúgnItiviFIénkarTajehtupledaypÞal;mat;[)anl¥itl¥n;. dUecñHehIy enAeBlBakü 

bNþwgrbs;edImecaT RtUv)andak;ehIy tulakarRtUvkMNt;kalbriecäTénnItiviFIeRtom sRmab;karTajehtupl 

[)anqab;rh½s nigekaHehAKUPaKI ¬maRta 80 kfaxNÐTI1 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ . kalbriecäTénnItiviFI 

eRtomsRmab;karTajehtuplenH tulakar RtUvkMNt;kñúgGMLúgeBl 30 éf¶ bnÞab;BIéf¶EdlBakübNþwgrbs; 

edImecaTRtUv)andak;  elIkElgEtkñúgkrNIEdlmanmUlehtuBiess dUcCa eRKaHFmµCati b¤Gsnþisux CaedIm 

¬maRta 80 kfaxNÐTI2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦.  nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplRtUveFVI 

eLIgenAkalbriecäTEdlKUPaKIGaccUlrYm)an ¬maRta 105 kfaxNÐTI1 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ . 

    x-skmµPaBenAkñúgkalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

ecARkm b¤RbFanRkumRbwkSa KWCaGñkdwknaMcat;EcgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl  ehIyenA 

kñúgkalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl ecARkm b¤RbFanRkumRbwkSa GacGnuBaØat[PaKINa 

mYyniyay)an nigGachamPaKIEdlminsþab;bBa¢arrbs;xøÜn min[niyay)an ¬maRta 89 énRkmnItiviFI 

rdæb,evNI¦ . kalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl tulakarmincaM)ac;eFVICasaFarN³eT . 
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b:uEnþ tulakarGacGnuBaØat[GñkEdltulakaryl;eXIjfasmrmü cUlsþab;CaGñksegátkarN_)an ¬maRta 

105 kfaxNÐTI2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. tulakarRtUvsakl,gpSHpSaCaelIkdMbUgenAkñúgkalbriecäTén 

nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl elIkElgEtyl;eXIjfaminsmrmü ¬maRta 104 énRkmnItiviFI 

rdæb,evNI¦. enARKb;kalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl tulakar RtUv[RkLabBa¢IeFVIkMNt; 

ehtu eRBaHfa manskmµPaBCaeRcInEdlekIteLIg edayecARkm PaKI b¤GñktMNag ehIy  skmµPaBTaMg 

enaHGacnwgbBa¢ak;)an luHRtaEtmankarkt;RtaTuk ¬maRta 109 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ müa:gvijeTot 

kMNt;ehtueRtomsRmab;karTajehtuplenH manGnuPaBkñúgkarCMnuMCRmHbNþwg]T§rN_ ¬maRta 274 

kfaxNÐTI2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. kMNt;ehtuénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl RtUvsresrGMBI 

cMNucCarUbmnþ nigcMNucCasarFatuEdlmanEcgkñúgbBaØtþimaRta 110 nigmaRta 111 én RkmnItiviFI 

rdæb,evNI ¬sUmBinitüemIlmaRta 110 nigmaRta 111¦. cMeBaHkMNt;ehtuénnItiviFIeRtomsRmab;kar 

Tajehtupl PaKI b¤Gñkd¾éTeTotEdlBak;B½n§ Gacbþwgtva:)an ehIyesckþIbþwgtva:enH RkLabBa¢I RtUvkt; 

kñúgkMNt;ehtueRtomsRmab;karTajehtuplenaH ¬maRta 112 kfaxNÐTI1 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. 

PaBRtwmRtUvkñúgGnuvtþtambBaØtþiTak;TgnwgrebobeFVInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl GacbBa¢ak;)an 

edaykMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl elIkElgEtkrNIEdlkMNt;ehtueRtomsRmab; 

karTajehtupl)an)at; b¤vinas ¬maRta 112 kfaxNÐTI2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. 

  i)-karerobcMnUvkarGHGagrbs;PaKI nigPsþútag 

       edIm,IGacerobcMnUvkarGHGagrbs;PaKI nigPsþútag [manRbsiT§iPaB RkmnItivIFIrdæb,evNI )an 

begáIt[manRbB½n§énÉksareRtom ¬maRta 101 nigmaRta 102 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. ÉksareRtom 

KWCaÉksarEdlPaKInImYy² CUndMNwgCamuneTAtulakar nigPaKImçageTot GMBIcMNucEdlxøÜnnwgeFVIesckþIEføg 

karN_enAkñúgkalbriecäTnImYy²Edl)ankMNt; . eRkABIkarbegáItRbB½n§ÉksareRtomenH RkmnItiviFIrdæb, 

evNI k¾)anbegáItbTb,BaØtþisþIBIsiT§i[bMPøW ¬maRta 90 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ pgEdr . karbegáItRbB½n§ 

ÉksareRtom nigsiT§i[bMPøWenH KWkñúgeKalbMNgeFVI[tulakar nigKUPaKI GackMNt;)anGgÁehtuEdlkøay 
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CamUldæansRmab;ecjsalRkm tamry³karsYrPaKIGMBIcMNucEdlminc,as;las;énGgÁehtuEdlPaKI)an 

GHGag nigtamry³karCMruj[eFVIkarGHGagGgÁehtusmrmüfµIeTot b¤kardak;PsþútagfµI)an edIm,IkarCRmHkþI 

mYyRbkbedayPaBqab;rh½s mansmPaBrvagPaKI nigPaKI nigmanPaByutþiFm’ . 

       bnÞab;BIKUPaKI)anÉksareRtomrbs;xøÜnmktulakarrYcehIy edImecaT nwgeFVIesckþIEføgkarN_ 

KaMRTnUvÉksareRtomrbs;xøÜnkñúgkalbriecäTEdl)ankMNt; . kareFVIesckþIEføgkarN_enH eKehAfa meFüa 

)aytTl; rIÉcugcMelIy nwgeFVIesckþIEføgkarN_ KaMRTnUvÉksareRtomrbs;xøÜnenAkalbriecäTEdl)ankMNt; 

dUcedImecaTEdr . kareFVIesckþIEføgkarN_enH eKehAfa meFüa)aykarBar . ¬maRta 93 énRkmnItiviFI 

rdæb,evNI¦. 

       karerobcMnUvkarGHGag nigPsþútag RtUvcab;epþImdMbUgedayesckþIEføgkarN_GMBIBakübNþwg 

rbs;edImecaTkñúgkalbriecäTeRtomsRmab;karTajehtuplCaelIkdMbUgEdltulakar)ankMNt; . enAkñúg 

esckþIEføgkarN_GMBIBakübNþwgrbs;edImecaT edImecaTRtUveFVIesckþIEføgkarN_GMBIxøwmsarénsalRkm 

EdledImecaTTamTar ¬maRta 75 kfaxNÐTI2 cMNucx XøaTI1 énRkmnItiviFIrdæb,evNI ¦ GgÁehtucaM)ac; 

edIm,IbBa¢ak;nUvkarTamTar ¬maRta 75 kfaxNÐTI2 cMNucx XøaTI2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ GgÁehtuEdl 

CamUlehtuénkarTamTar nigPsþútagEdlRtUveFVIkarbBa¢ak;cMeBaHkarTamTarrbs;xøÜn ¬maRta 75 kfaxNÐ 

TI3 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ . tamry³esckþIEføgkarN_rbs;edImecaTenH tulakarnwg[cugcMelIy eFVI 

esckþIEføgkarN_tb . enAkñúgesckþIEføgkarN_tbrbs;cugcMelIy cugcMelIy RtUveFVIesckþIEføgkarN_tb 

cMeBaHxøwmsarénsalRkmEdlTamTaredayedImecaT karTTYlsÁal; b¤minTTYlsÁal;nUvGgÁehtu GgÁehtu 

tva:cMeBaHGgÁehtuEdledImecaT)anelIkeLIg nigPsþútagEdlRtUveFVIkarbBa¢ak;cMeBaHGgÁehtuenaH ¬maRta 

101 kfaxNÐTI2 nigkfaxNÐTI3 énRkmnItiviFIrdæb,evNI ¦. CaTUeTA tulakarEtgEtbgÁab;KUPaKI 

dak;ÉksareRtomtbKñaeTAvijeTAmk ehIyÉksareRtomenH KUPaKIRtUvdak;eTAtamkarkMNt;rbs;tula  

kar¬maRta 102 énRkmnItiviFIrdæb,evNI ¦ . CaFmµta tulakarEtgEtbgÁab;[KUPaKIdak;ÉsareRtomenA 

munkalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl ehIyeFVIkarbBa¢ÚnÉksareRtomenH eTA[PaKImçag 
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eTot edIm,I[PaKImçageTotenaH eRtomxøÜneqøIytbnwgkarGHGagrbs;PaKImçageTot . kareFVIEbbenH KW 

edIm,IGac[tulakarerobcMkarGHGag nigPsþútag )anqab;rh½s nigl¥itl¥n;. 

       eRkayBIesckþIEføgkarN_rbs;KUPaKIenAkñúgkalbriecäTeRtomsRmab;karTajehtupl RtUv)an 

bBa©b; tulakarnwgGacerobcMnUvkarGHGagrbs;KUPaKIfaetIGgÁehtuNaxøHEdlKµanvivaT GgÁehtuNaxøHeTot 

EdlmanvivaT ehIyPsþútagNaxøHEdlTak;TgnwgcMNucvivaT EdlRtUveFVIkarBinitüenAkñúgkalbriecäTénkar 

Taj ehtupledaypÞal;mat;enAeBlxagmux .  

       cMNucvivaT KWCaGgÁehtucMbgTaMgLayNaEdlKUPaKIyl;minRsbKña . GgÁehtucMbg KWCaGgÁ 

ehtuEdlnaM[manGanuPaBtampøÚvc,ab; . vamann½yfa CaGgÁehtuEdlbegáItsiT§i b¤GgÁehtuEdlCa]bsKÁ 

énsiT§i b¤GgÁehturaraMgkarGnuvtþsiT§i b¤GgÁehturMlt;siT§i b¤TMnak;TMngKtiyutþ . ]TahrN_ ³ elak A 

)anGHGagfa 1-Kat;)anbegáItkic©snüax©IbriePaK 10 lanerol CamYyelak B enAéf¶TI01-01-2014  

2-Kat;)anRbKl;R)ak; 10lan erol [elak B enAéf¶TI01-01-2014  3-kalkMNt;sg)anmkdl; 

karGHGagGMBIGgÁehtuTaMgbIenH KWCakarGHGagGMBIGgÁehtubegáItsiT§ielIbMNul . karGHGagGMBIGgÁehtu 

enH KWCaGHGagGMBIGgÁehtuénkarkekItsiT§ielIbMNul . kñúgkrNIPaKINamYy)anGHGagGMBIGgÁehtuénkar 

lubecalkic©snüa emaXPaBénkic©snüa b¤rMlaykic©snüa karGHGagenH KWCakarGHGagGMBIGgÁehtuEdl 

Ca]bsKÁénkarkekItsiT§i . kñúgkrNIEdlelak A )anGHGagfa)an[elak B x©IR)ak;cMnYn 10 lanerol 

tamkic©snüax©IbriePaK cuHéf¶TI01-01-2014 RbsinebIelak B GHGagtbvijfa Kat;minTan;)anTTYl 

R)ak; 10 lanerolenaHeT karGHGagtbenHcat;Tukfa CakarbdiesFnUvGgÁehtuTI2. enAkñúgkrNIdEdl 

enH RbsinebIelak B GHGagfa )ansgR)ak;cMnYn 10 lanerolEdlCaR)ak;km©IeTA[elak A rYcehIy 

karGHGagfa)ansgenH KWCaGgÁehturMlt;siT§i .        

CaTUeTAkñúgkrNIEdlPaKINamYy  )anGHGagGMBIGtßiPaBénGgÁehtuNamYy   RkmnItiviFIrdæb,evNI  
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EbgEckGakb,kiriyarbs;PaKImçageTotCa 04 RbePT ³ RbePTTI1 KWPaKImçageTotenaH GaceFVIesckþI 

EføgkarN_bdiesFnUvGgÁehtuenaH karGHGagEbbenH eKehAfa karbdiesF ¬karminTTYlsÁal;¦ RbePT 

TI2 KWPaKImçageTotenaH GaceFVIesckþIEføgkarN_TTYlsÁal;nUvGtßiPaBénGgÁehtuenaH EdlkarGHGagEbb 

enH eKehAfa karsarPaB ¬maRta 123 kfaxNÐTI2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ RbePTTI3 KWPaKImçageTot 

enaH GaceFVIesckþIEføgkarN_fa xøÜnmin)andwgGMBIGtßiPaBénGgÁehtuenaHeT EdlkarGHGagEbbenH eKehA 

fa esckþIEføgkarN_GMBIkarmin)andwg¬maRta 96 kfaxNÐTI2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ RbePTTI4 KWPaKI 

mçageTotenaH mineqøIyGVITaMgGs; ¬maRta 96 kfaxNÐTI1 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ . RbePTTI1 nigTI3 

KWCacMNucvivaTénerOgkþI cMeBaHRbePTTI2 nigTI4 BuMEmnCacMNucvivaTénerOgkþIeT eRBaHfa GgÁehtuEdlKU 

PaKI)ansarPaBenAcMeBaHmuxtulakar nigGgÁehtuEdlcat;Tukfa)ansarPaB tulakarBuMcaM)ac;TTYlsÁal; 

GgÁehtuTaMgenHedayPsþútageT ¬maRta 123 kfaxNÐTI2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ . ehtudUecñH manEt 

cMNucvivaTénerOgkþIeT Edltulakar RtUveFVIkarTTYlsÁal;edayEp¥kelIPsþútag ¬ maRta 123 kfaxNÐTI1 

énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. 

viFIsaRsþkñúgkarkMNt;cMNucvivaT nwgeFVIkarBnül;enAkñúgcMNucTI3sþIBIerOgkþIKMrU . 

Psþútag KWCaÉsar b¤vtßú CaedIm EdlmanPaBcaM)ac;sRmab;eFVIkarbBa¢ak;GgÁehtuNamYy . Psþútag 

Gacman PsþútagCamunsS¬PaKI sakSI Gñkekaslvic½y>>>¦ nigPsþútagCavtßú ¬kic©snüa b¤ÉksarepSg² 

eTot ¦. PsþútagEdlKUPaKIesñIsuM[tulakarBinitü GacCaPsþútagRsb nigPsþútagpÞúy . PsþútagRsb 

KWCaPsþútagEdlPaKImçagmanbnÞúkTTYlxusRtUvkñúgkarbBa¢ak;GgÁehtu ¬]TahrN_ elak A )anGHGagfa 

Kat;)an[elak B x©IR)ak;cMnYn 10 lanerol tamkic©snüax©IbriePaK cuHéf¶TI01-01-2014 karGH 

GagenH RtUv)anelak B bdiesFfa xøÜnBuM)anbegáItkic©snüax©IbriePaKCamYyelak A eT dUecñH lixitkic© 

snüax©IbriePaK cuHéf¶TI01-01-2014 b¤sakSIEdldwgB¤GMBIkarbegáItkic©snüa KWCaPsþútagRsb¦. cMeBaH 

PsþútagpÞúy KWCaPsþútagEdlRtUv)andak;edayPaKImçag edIm,Itva:cMeBaHGgÁehtedIm,IeFVI[tulakarmanmnÞil 

eTAelIGtßiPaBénGgÁehtuEdl)anGHGagedayPaKImçageTot ¬]TahrN_ elak A )anGHGagfa )an[ 
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elak B x©IR)ak;cMnYn 10 lanerol tamkic©snüax©I briePaK cuHéf¶TI01-01-2014 bnÞab;mkelak B 

)anGHGagbdiesFkarGHGagenH ehIyeFVIkarGHGagfaelak A [xøÜnCaGMeNay dUecñH kic©snüaRbTankmµ 

KWCaPsþútagpÞúy¦ . 

kñúgkrNIEdlPaKINamYy GHGagGMBIGtißPaB emaXPaB karrMlay GaCJayukalénkarrMlt;siT§i 

PaKIenaH KWmanbnÞúkTTYlxusRtUvkñúgkarbBa¢ak;PsþútagcMeBaHGtßiPaB emaXPaB karrMlay GaCJayukal 

énkarrMlt;siT§ienaH . ¬sUmBinitüemIlerOgkþIKMrU¦ 

 ii)-iii)-karbMPøWnUvcMNucvivaT nigPsþútagEdlTak;TgnwgcMNucvivaT 

    eRkayBItulakarerobcMnUvkarGHGag nigPsþútagrYcehIy tulakar nigPaKI nwgeXIjy:agc,as; 

las; nUvcMNucvivaTénerOgkþI nigPsþútagEdlTak;TgnwgcMNucvivaTenaH EdlcMNucenH nwgRtUveFVIkarBinitü 

enAkñúgnItiviFITajehtupledaypÞal;mat; .  

    cMNucvivaTénerOgkþI RtUv)ankMNt; nigRtUv)anTTYlsÁal;rYmKñaedaytulakar nigKUPaKI . eRkay 

BIkMNt;)annUvcMNucvivaTénerOgkþIehIy tulakar RtUvkMNt;nUvPsþútagBak;B½n§nwgcMNucvivaTenaH ehIynwg 

RtUveFVIkarBinitüenAkñúgkalbriecäTénnItiviFITajehtupledaypÞal;mat; . cMNucvivaTénerOgkþI ERbRbYleTA 

tamkarGHGagrbs;KUPaKI nigRbePTénerOgkþI ¬sUmemIlerOgkþIKMrU¦.  

iv)-karbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

   enAeBlbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl tulakarRtUveFVIkarbBa¢ak;CamYyPaKI nUvGgÁ 

ehtuEdlnwgRtUvbMPøWenAeBlBinitüPsþútagenAkñúgkalbriecäTénkarTajehtupledaypÞal;mat; ¬maRta 107 

énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. eRkABIkarbBa©ak;GMBIGgÁehtu nigPsþútagEdlnwgRtUveFVIkarBinitü tulakarRtUv 

kMNt;kalbriecäTénkarTajehtupledaypÞal;mat; ehIyRtUvekaHehAKUPaKI[mkcUlrYmtamkalbriecäT 

Edl)ankMNt; ¬113 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. 
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v)-nItiviFIénkarTajehtupledaypÞal;mat;elIkTI 1 

PaKIRtUveFVIesckþIEføgkarN_GMBIlT§plénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl ¬maRta 116 

kfaxNÐTI 1 nigTI 2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. 

GanuPaBénkarbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

   bnÞab;BIbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl KUPaKIminGacdak;meFüa)aytTl; b¤karBar 

xøÜnfµI)aneToteT ¬maRta 108 nig 116 kfaxNÐTI 2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. RbsinebIGnuBaØat[PaKI 

Gacdak;meFüa)aytTl; b¤karBarxøÜnenAeRkayeBlbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl)anenaH 

karN_EdlkMNt;cMNucvivaT nigPsþútagEdlRtUveFVIkarBinitünwgBuMmann½yxøwmsarGVIeLIy . meFüa)ay 

tTl; nigkarBarxøÜn RtUvdak;[tulakarenAeBlNamYyEdlsmrmüeTAtamdMeNIrkarénbNþwg ¬maRta 93 

énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. Ep¥ktammaRta 93 nigmaRta 108 énRkmnItiviFIrdæb,evNI  CaeKalkarN_ PaKI 

Gackardak;meFüa)aytTl; nigkarBarxøÜn)anEtenAkñúgnItivIFIeRtomsRmab;karTajehtuplb:ueNÑaH . 

GanuPaBenH k¾nwgmandUcKñapgEdreTAelIkarCMnuMCRmHbNþwg]T§rN_pgEdr ¬maRta 274 kfaxNÐTI2 énRkm 

nItiviFIrdæb,evNI¦. k¾b:uEnþ manbTb,BaØtielIkElgEdlGac[PaKIGacdak;meFüa)aytTl; b¤karBarxøÜn 

enAeRkayeBlbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl)anEdr mandUcCa krNIEdlmeFüa)ayenaH Tak; 

TgnwgcMNucEdltulakarRtUvRsavRCavedayqnÞanusiT§i ]TahrN_³ GtßiPaB b¤ntþiPaBénsmtßkic©rbs; 

tulakar ¬maRta 16 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ GtßiPaB b¤ntßiPaBénmUlehtuénkardkhUtsmtßkic©CMnuMCRmH 

¬maRta 27 kfaxNÐTI2 én RkmnItiviFIrdæb,evNI¦ b¤kardak;meFüa)ayfµIenaH mineFVI[mankaryWty:avxøaMg 

dl;nItiviFI ]TahrN_ krNIEdlPaKIesñIsuM[BnitüPsþútagEdlGacBinitüPøam² EdlrYmmandUcCa Éksar 

EdlPaKIdak;mktamxøÜnmktulakarkñúgkalbriecäTénkarTajehtupl b¤sakSIEdlPaKInaMmkCamYyCaedIm 

nigkñúgkrNIEdlPaKI)aneFVIesckþIbBa¢ak;fa xøÜnminGacdak;meFüa)ayenaH enAmuxkarbBa©ab;nItiviFIeRtom 

sRmab;karTajehtupledayKµankMhusF¶n;F¶r ]TahrN_ krNIPaKIesñIsuM[BinitüPsþútagEdleTIb nwgRtUv 
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)anrkeXIj b¤krNIGHGagGMBIGgÁehtu EdlekIteLIgenAeRkayeBlbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtu 

plCaedIm . 

3-skmµPaBbNþwgenAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTaj ehtupl 

   enAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl eRkABIkareFVIskmµPaBcaM)ac;edIm,IerobcMkarGHGag  

rbs;PaKI karerobcMcMNucvivaT nigkarerobcMPsþútagEdlRtUvBinitüenAkñúgkalbriecäTénkarTajehtupl 

edaypÞal;mat; tulakarGacecjdIkaseRmcEdlTak;TgnwgkaresñIsMu[BinitüPsþútag b¤dIkaseRmcepSg 

eTotEdlGacseRmc)an eRkABIkalbriecäTénkarTajehtupledaypÞal;mat; nigGacBinitüPsþútagCa 

Éksar edaymankRmitcaM)ac;edIm,IerobcMcMNucvivaTénerOgkþI nigPsþútag ¬ maRta 106  énRkmnItiviFI 

rdæb,evNI¦. CagenHeTAeTot tulakarGacTTYlyknUvBaküsuM nigBakübNþwg CaGaT× . BaküsuMmandUcCa 

kaesñIsuM[BinitüPsþútagrbs;PaKI ¬maRta 126 kfaxNÐTI3 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ BaküsuMeFVIekasl 

vic½yrbs;PaKI ¬kfaxNÐTI1 maRta 143 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ nigBaküsuMdIkaseRmcbgÁab;[pþl; 

Éksar ¬maRta 151 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦>>>. BakübNþwgmandUcCa karbEnßm b¤karpøas;bþÚrnUvkmµvtßú 

énbNþwg ¬maRta 84énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ kardak;bNþwgtb ¬maRta 86 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ .  

4-karbMEbk nigkarbBa©ÚlerOgkþIenAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 

   enAkñúgdMeNIkarénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl RbsinebIyl;eXIjCacaM)ac; tulakarGac 

bMEbkerOgkþImYyeTACaerOgkþIepSgKña ehIyeFVIkarCMnuMCRmHelIerOgkþITaMgenaHdac;BIKña)an ¬maRta 99 én 

RkmnItiviFIrdæb,evNI¦ . ]TahrN_ RbsinebIenAkñúgbNþwgEtmYyedImecaT)anTamTar[cugcMelIybg;R)ak; 

km©Ipg nig[RbKl;Gclnvtßúpg tulakarGacbMEbkkarTamTar[RbKl;GclnvtßúBIkarTamTarR)ak;km©I 

)an ¬maRta 77 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ . pÞúyeTAvij tulakar k¾GacbBa©ÚlkarTamTarBIr b¤eRcIn Edl 

kMBugRtUv)ancat;karkñúgtulakarEtmYy CasMNuMerOgEtmYy ehIyeFVIkarCMnuMCRmHedaynItiviFIEtmYy)anEdr. 

]TahrN_ RbsinebIedImecaT eFVI)anTamTar[cugcMelIybg;R)ak;kmI© edayEp¥ktamkic©snüax©IbriePaK cuH 
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éf¶TI01-08-2014 ehIyeRkaymkedImecaT)anTamTar[cugcMelIybg;R)ak;kmI© edayEp¥ktamkic© 

snüax©IbriePaK   cuHéf¶TI01-09-2014   eTAtulakarEtmYy  tulakarGacbBa©ÚlkarTamTarTaMgBIrenHkñúg  

sMNuMerOgEtmYy)an . 

karbMEbk nigkarrYmbBa©ÚlerOgkþI tulakarRtUveFVIedaydIkaseRmc ¬ maRta 99 kfaxNÐTI1 énRkm 

nItiviFIrdæb,evNI¦ . dIkaseRmcenHminGacbþwgCMTas;)aneT ¬ maRta 259 kfaxNÐTI2 énRkmnItiviFI 

rdæb,evNI¦. 

III-erOgkþIKMrU 

 1-erOgkþITamTarR)ak;edayEp¥kelIkkic©snüax©IbriePaK 

   elak A nigelak B CamitþCitsñitnwgKña . enAéf¶TI01-01-2014 elak A )an[elak B 

x©IR)ak;cMnYn 10 lanerol tamkic©snüax©IbriePaK cuHéf¶TI01-01-2014 . éf¶kMNt;sgenAéf¶TI01-05-

2014 . éf¶kMNt;sg)anknøgputeTA elak A )aneTATarR)ak;BIelak B EtRtUv)anelak B RbEkkmin 

RBmbg;. tamry³karRbEkkenH elak A )andak;BakübNþwgeTAtulakar . 

karerobcMkarGHGagrbs;PaKI 

karGHGagrbs;edImecaT A 

-karbegáItkic©snüax©IbriePaK cuHéf¶TI01-01- 

2014 rvag A nig B 

 -A)anRbKl;R)ak; 10 lan erol eTA[elak B 

Ep¥kelIkic©snüax©IbriePaK cuHéf¶TI01-01- 

2014 

 -kalbriecäTsg )anmkdl;¬GgÁehtuCak;Esþg¦ 

karTTYlsÁal; b¤minTTYlsÁal;rbs; B 

cMeBaHGgÁehtuEdlA )anGHGag 

-B )ansarPaBfa   xøÜnBitCa)anbegáItkic©snüax©I  

briePaK cuHéf¶TI01-01-2014 CamYy A  

-B bdiesFfa xøÜnminTan;)anTTYlR)ak;km©I 10 

lanerol BI A 
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cMNucvivaT 

Ep¥ktamkarGHGagxagelIenH cMNucvivaTénerOgkþIenH KWetIedImecaT A )anRbKl;km©IcMnYn 10 lan 

erol Ep¥ktamkic©snüax©IbriePaK cuHéf¶TI01-01-2014 [eTAcugcMelIyEdrb¤eT? 

Psþútag nigbnÞúkTTYlxusRtUvkñúgbBa¢ak;Psþútag 

 cMeBaHcMNucvivaTxagelIenH edImecaT A RtUvTTYlbnÞúkkñúgkarbBa¢ak;Psþútagfa xøÜn)anRbKl;R)ak; 

km©IcMnYn 10lanerol [eTAcugcMelIy . PsþútagEdlRtUvykmkbBa¢ak;GacCavik½ybRtTTYlR)ak;km©I b¤ 

sakSIEdldwgB¤kñúgkarRbKl;R)ak;km©I . 

2-erOgkþITamTar[RbKl;GclnvtßúedayEp¥kelIkmµsiT§i 

   elak A nigelak B CamitþCitsñitnwgKña. enAéf¶TI01-01-2014 elak B )anlk;dITMhM 30m 

KuNnwg 40m manviBaØabnb½RtsMKal;m©as;Gclnvtßúelx 1111 cuHéf¶TI01-02-2005 manTItaMgsßit 

enAPUmi1 sgáat;RsHck xNÐdUneBj raCFanIPñMeBj eTA[elak A kñúgtémø 10mWun duløashrdæGaemrik 

tamkic©snüalk;pþac;¬TRmg;yfaPUt¦cuHéf¶TI01-01-2014 ehIy)ancuHbBa¢IepÞrkmµsiT§imk[elak A  

CakmµsiT§ikr enAéf¶TI01-02-2014 . enAéf¶TI01-03-2014 elak B )aneTAkan;kab;dIEdl)anlk;[ 

elak  A. edayeXIjdUecñH elak A )aneTAsuM[elak B RbKl;dImk[xøÜnkan;kab; EtRtUv)anelak B 

bdiesF . tamry³karbdiesFenH elak A )andak;BakübNþwgeTAtulakar . 
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karerobcMkarGHGagrbs;PaKI 

karGHGagrbs;edImecaT A 

-A CakmµsiT§ikréndIEdlmanviBaØabnb½RtsMKal; 

m©as; Gclnvtßúelx 1111 cuHéf¶TI01-02-

2005 manTItaMgsßit enAPUmi1 sgáat;RsHck 

xNÐdUneBj raCFanIPñMeBj     

-B kan;kab;dI EdlmanviBaØabnb½RtsMKal;m©as; 

Gclnvtßúelx 1111 cuHéf¶TI01-02-2005  

karTTYlsÁal; b¤minTTYlsÁal;rbs;A cMeBaH 

GgÁehtuEdl B )anGHGag 

-A )anbdiesFfa min)anCYldI nigRbKl;dI[ 

eTA B eT 

 

 

karTTYlsÁal; b¤minTTYlsÁal;rbs;B cMeBaH 

GgÁehtuEdl A )anGHGag 

- BTTYlsÁal;fadI KWCakmµsiT§irbs; A 

- B TTYlsÁal;fa xøÜn)ankan;kab;dIrbs; A  

karGHGagrbs;cugcMelIy B 

-B GHGagfa Kat;)anCYldIBI A edayEp¥kelI 

Ptisnüa cuHéf¶TI01-03-2014 rhUtdl;éf¶TI 

28-02-2015 rvag elak A nig B  

-B GHGagfa A )anRbKl;dI[eTA B edayEp¥k 

elIkic©snüaCYlenAéf¶TI 01-03-2014 

 

cMNucvivaT 

Ep¥ktamkarGHGagxagelIenH cMNucvivaTénerOgkþIenHKW etIcugcMelIy B )aneFVIPtisnüa cuHéf¶TI 

01-03-2014 CamYyedImecaT A nigRbKl;dI Edrb¤eT? 

Psþútag nigbnÞúkTTYlxusRtUvkñúgbBa¢ak;Psþútag 

 cMeBaHcMNucvivaTxagelIenH cugcMelIy B RtUvTTYlbnÞúkkñúgkarbBa¢ak;Psþútagfa xøÜn)aneFVIPtisnüa  

CamYyedImecaT nigedImecaT RbKl;dI[eTA B . PsþútagEdlRtUvykmkbBa¢ak; KWGtßiPaBénPtikic©snüa 

¬lixitPtikic©snüa b¤sakSI EdldwgB¤GMBIkarbegáItkic©snüa¦. 
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3-erOgElglH  

   elak B nigGñkRsI A CabþIRbBn§nwgKña¬mansMbuRtGaBah_ BiBah_¦ .    kñúgkarrYmrs;enACamYyKña  

CabþIRbBn§elak B nigGñkRsI A EtgEtmanTMnas;CamYyKña . edaykarrs;enACamYyKñaCabþIRbBn§BuMcuH 

sRmugKñay:agdUecñH GñkRsI A )andak;BakübNþwgElglHeTAtulakar . 

karerobcMkarGHGagrbs;PaKI 

karGHGagrbs;edImecaT A 

   -GñkRsI A nigelak B )anerobGaBah_BiBah_ 

nwgKña    

   -elak B )anvayxøÜnCaRbcaMenAeBleQøaH 

RbEkkKña 

 

karTTYlsÁal; b¤minTTYlsÁal;rbs; B 

cMeBaHkarGHGagrbs; A  

-elak BsarPaBfa xøÜn nigGñkRsI A )anerob 

GaBah_ BiBah_nwgKña 

-elak B bdiesFfa xøÜnmin)anvaydMGñkRsI A 

eT 

 

cMNucvivaT 

Ep¥ktamkarGHGagxagelIenH cMNucvivaTénerOgkþIenH KWetIcugcMelIy B )anvaydMelIGñkRsI A Ca 

RbcaMeBlEdledImecaT nigcugcMelIy eQøaHRbEkkKña Edrb¤eT ? 

Psþútag nigbnÞúkTTYlxusRtUvkñúgbBa¢ak;Psþútag 

 cMeBaHcMNucvivaTxagelIenH edImecaT A RtUvTTYlbnÞúkkñúgkarbBa¢ak;Psþútagfa xøÜnBitCaRtUv)ancug 

cMelIy B vaydMeBleQøaHRbEkkKñamþg². PsþútagEdl RtUvykmkbBa¢ak; GacCasñamrbYsEdlbnSl;Tuk 

enAnwgxøÜnedImecaT rUbftEdlbBa¢ak;BIrbYssñam b¤sakSIEdldwgB¤BIkarvaydM . 

88 
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សតពីី 
 

នីតិវិធីននរ ឿងក្តី 
 ដ្ឋប្បរវណីដដ្លមិនដមន

ជាប្ណតឹ ង  
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្រកុមករងរៃន ជបណ្ឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុ ករ

NON-LITIGATION CIVIL PROCEDURE

1

3

ករចូលជធរមនអនុវត្តៃនចបប់ស្តពីី                   
នីតិវិធីៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង

ៃថងទី ១០. ៧. ២០១០ ្របកសឱយេ្របើ 
ៃថងទី ២១. ១២. ២០១១ អនុវត្តេនទូទំង្របេទស
 

 ម្រ  ៥៦ នីរម. “ចបប់េនះ្រតូវអនុវត្តចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវត្ត្រកម
រដ្ឋបបេវណី ។” 
 ចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី្របកសឱយេ្របើេនៃថងទី ៣១.៥.២០១១ 
អនុវត្តេនទូទំង្របេទសេនៃថងទី ២១.១២.២០១១ (ម.៨៤ ចអក) ។
 េសចក្តីជូនដំណឹងរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌េលខ ១០/ស្តីពីកលបរេិចឆទៃនករ 
អនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី ។ 
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ទំហៃំនចបប់ស្តពីី
នីតិវិធីៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនជបណ្តឹ ង

 

 សរបុ ៥៦ ម្រ  ែចកជ ១០ ជំពូក  
ជំពូកទី ១ បទបបញញត្តិទូេទ (ម្រ  ១-៣) 
ជំពូកទី ២ តុ ករ   (ម្រ  ៤-១៤) 
ជំពូកទី ៣ ជនពក់ព័នធ (ម្រ  ១៥-២១) 
ជំពូកទី ៤ ្របក់្រប ប់ក្តី (ម្រ  ២២-២៥) 
ជំពូកទី ៥ ករវនិិចឆ័យ (ម្រ  ២៦-៣៤) 
ជំពូកទី ៦ ករសេ្រមចេសចក្តី (ម្រ  ៣៥-៣៨) 
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ជំពូកទី ៧ បណ្តឹ ងឧប្រស័យ (ម្រ  ៣៩-៤២) 
ជំពូកទី ៨ ករចត់ែចងរក ករពរ (ម្រ  ៤៣-៤៩) 
ជំពូកទី ៩ បទបបញញត្តិេពេសសស្តីពីេរឿងក្តីេផ ងៗ(ម្រ  ៥០-៥៥) 
ជំពូកទី ១០ អវ ន្តបបញញត្តិ (ម្រ  ៥៦) 

រចនសមព័នធៃនចបប់ស្តពីី
នីតិវិធីៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនជបណ្តឹ ង

 ជំពូក    ែផនក    ម្រ   កថខណ្ឌ     កយខណ្ឌ   ចំណុច 

 ងឧបសមព័នធ

4



3

១. េគលបំណងៃនចបប់ស្តពីី
នីតិវិធីៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនជបណ្តឹ ង

 ធនករអនុវត្តឲយបន្រតឹម្រតូវនូវនីតិវធីិកនុងករេ ះ្រ យេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណី 
ែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង (ម.២) ។
 ចំេពះវ ិ ទទក់ទងនឹងអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិនិងកតព្វកិចចែដលមនែចង 
កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី ជធមម ្រតូវសេ្រមចេសចក្តី ម្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ។

↓ បុ៉ែន្ត 
 េ្រកពីបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ្រកមរដ្ឋបបេវណីបនែចងនូវចំណុចពក់ព័នធនឹងជីវភព 
រ ងបុគគលឯកជនែដលគួរឲយរដ្ឋ្រតូវេធ្វើអន្ត គមន៍ េ យ រែតរដ្ឋមនលកខណៈ 
ដូចជ ពយបល ឬមនករចំបច់្រតូវករពរផល្របេយជន៍ ធរណៈ ។

↓ ដូេចនះ នីតិវធីិែបបេនះ
 ្រតូវសេ្រមច មចបប់ស្តីពីនីតិវធីិៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនជបណ្តឹ ង ។ 

5

២. វិ លភពៃនចបប់េនះ
  េតើចបប់េនះអនុវត្តចំេពះេរឿងក្តីែបប  ? 
 ចបប់េនះអនុវត្តចំេពះេរឿងក្តី ដូចមនកនុងចំណុចែដលកំណត់កនុងែផនក
នីមួយៗៃន ងឧបសមព័នធ (ម.៣ ក.១) ។ 
 កនុង ងឧបសមព័នធបនែបងែចកជ ៥ ែផនក ែដលែផនកនីមួយៗបន
កំណត់អំពីចំណុចែដល្រតូវសេ្រមចេសចក្តី េ យែបងែចកេទ ម គនថី ៃន
្រកមរដ្ឋបបេវណី និងកំណត់អំពីតុ ករែដលមនសមតថកិចច ។ 

ឧ. ករ្របកសអំពីករបត់ខ្លួន េយង មម្រ  ៤១ (មនកំណត់កនុងែផនក
ទី ១ ចំណុចទី ៩ )
ឧ. ករែលងលះេ យករ្រពមេ្រព ង េយង មម្រ  ៩៧៩ (មនកំណត់ 
កនុងែផនកទី ៤ ចំណុចទី ៥)
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៣. សមតថកិចច ជ្រមះក្តី

 េរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង ្រតូវសថិតេនេ្រកមសមតថកិចច 
របស់ ដំបូងែដលកំណត់កនុងឧបសមព័នធ (ម.៤ ក.១) ។
សមតថកិចច ជ្រមះក្តី្រតូវកំណត់េ យយកេពល ក់ពកយសំុ 
    (ម.៤ ក.២) ។ 
 

 កនុងករណីែដលតុ ករមនសមតថកិចច មិន ចអនុវត្តសិទធិសេ្រមច     
េសចក្តីបនេ យ រចបប់ ឬេហតុករពិត ឬករណីែដលសមតថកិចច   

ជ្រមះក្តី មិន ចកំណត់េ យ រែដនសមតថកិចចៃនតុ ករមិនពិត
្របកដ តុ ករកំពូល ្រតូវកំណត់តុ ករែដលមនសមថកិចចេ យដីក
សេ្រមច មពកយសំុ និងមិន ចប្តឹងឧប្រស័យបន  (ម.៥) ។ 
 តុ ករែដលយល់ថ េរឿងក្តីមិនសថិតេនេ្រកមសមតថកិចចរបស់ខ្លួនេទ 
្រតូវបញជូ នេរឿងក្តីេនះេទតុ ករែដលមនសមតថកិចច មពកយសំុ ឬេ យ
ឆនទ នុសិទធិ (ម.៦) ។ 
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 កនុងករណីមនតុ ករេ្រចើនមនសមតថកិចចេលើេរឿងក្តី មួយ តុ ករ 
ែដលទទួលពកយសំុមុនេគចំេពះេរឿងក្តីេនះ្រតូវមនសមតថកិចច។ 
    បុ៉ែន្ត្របសិនេបើយល់េឃើញសមរមយេដើមបីចត់ែចងេរឿងក្តី តុ ករ ច
េផទរេរឿងក្តីេនះេទតុ ករេផ ងែដលមនសមតថកិចច មពកយសំុ ឬេ យ 
ឆនទ នុសិទធ (ម.៧) ។

 តុ ករ ចពិនិតយភស្តុ ង ចំេពះបញ្ហ ែដលទក់ទងនឹងសមតថកិចច
េ យឆនទ នុសិទធរបស់ខ្លួនបន (ម.៨) ។
 ដីកសេ្រមចេផទរ និងដីកសេ្រមចេលើកេចលពកយសំុេផទរ ចប្តឹងជំទស់ 
បន (ម.៩) ។
  ដីកសេ្រមចេផទរែដលចូលជ ថ ពរ ្រតូវមន នុភពឲយតុ ករែដល 
ទទួលករេផទរ្របតិបត្តិ ម (ម.១០ ក.១) ។
 តុ ករែដលទទួលករេផទរ មិន ចេផទរេរឿងក្តីេទតុ ករេផ ងេទៀត 
បនេឡើយ (ម.១០ ក.២) ។
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៤. រចនសមព័នធតុ ករ
 
 

  ជេគលករណ៍េច្រកមមន ក់ (ម.១១ ក.១)
   ករណីេលើកែលង េច្រកម ៣ របូ (្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះ) 
     កនុងករណីែដលតុ ករយល់េឃើញថ គួរែត្រតូវបនវនិិចឆ័យ និងជ្រមះ
េ យ្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះ េ យគិតពិចរ អំពីចំនួនជនែដលពក់ព័នធ 
និងបញ្ហ េផ ងេទៀត (ម.១១ ក.២) ។ 

ករពិភក ៃន្រកុម្របឹក ជំនុំជ្រមះ (ម.១២-១៣)
 ្រតូវេធ្វើជអ ធរណៈ
បនេបើកនិងដឹកនំេ យ្របធន្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះ
 េច្រកមមន ក់ៗ ្រតូវបេញចញេយបល់របស់ខ្លួនកនុងករពិភក
 ដំេណើ រករពិភក  េយបល់េច្រកម និងសេម្លងមតិ្រតូវរក សមង ត់
 េច្រកមមន ក់ៗកនុង្រកុម្របឹក ជំនំុជ្រមះមនសិទធិសេ្រមចេសមើគន  េហើយ
   ្រតូវសេ្រមច មមតិភគេ្រចើន ។ 
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៥. េឈម ះភគីេនកនងុនីតិវិធីេផ ងៗ
 

  ជនែដលពក់ព័នធេនកនុងនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនជបណ្តឹ ងគឺ ៖
អនក ក់ពកយសុ ំ/ ភគីមខ ងេទៀត (ម.១៥,២៧,២៩...)

 

 ភគីេនកនុងនីតិវធីិជ្រមះក្តីេលើកទី១ គឺ ៖
េដើមេចទ / ចុងចេម្លើយ

 

 ភគីេនកនុងនីតិវធីិចត់ែចងរក ករពរ គឺ ៖
មច សប់ំណុល / កនូបំណុល

 

 ភគីេនកនុងនីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំ គឺ ៖ (ម.៣៤៧ កនីវ)ិ
មច សប់ំណុលៃនករអនុវត្ត / កនូបំណុលៃនករអនុវត្ត
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 ៦. សមតថភពកនងុករេធ្វើសកមមភពនីតិវធិី   (ម.១៧)

 បុគគលែដលមនសមតថភពេធ្វើសកមមភពេ យខ្លួនឯង ច ំងខ្លួនជ 
ជនពក់ព័នធេនកនុងនីតិវធីិបន ។ 
 អនីតិជន និងជនេនេ្រកម ពយបលទូេទ ្រតូវេធ្វើសកមមភពនីតិវធីិ 
េ យអនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ េលើកែលងែត ៖
  អនីតិជន ចេធ្វើសកមមភពេ យឯក ជយ ។
អនីតិជន និងជនេនេ្រកម ពយបលទូេទេធ្វើសកមមភពពក់ព័នធ 
  នឹង នៈរបស់ខ្លួន ។ 
ឧ. ម្រ  ៩៦៨ ករណី (ករចត់ទុកជនីតិជនេ យ ពហ៍ពិពហ៍)   
  អនីតិជនែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េហើយ ចេធ្វើសកមមភព

េ យឯក ជយ បន ។ 
ឧ. ម្រ  ៩៥៣ ក.៣ ករណី (ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍របស់អនីតិជន) 
  ពកយសំុេសចក្តីសេ្រមចពីតុ ករជំនួសករយល់្រពមចំេពះករេរៀប  

ពហ៍ពិពហ៍របស់អនីតិជន ចេធ្វើេ យឯក ជយបន ។
11

អនកតំ ងេ យ ណត្តិកនងុេរឿងក្តីមនិែមនបណ្តឹ ង  (ម.១៨)

  ជនពក់ព័នធ ចេធ្វើសកមមភពទក់ទងនឹងនីតិវធីិទំងអស់ េ យខ្លួនឯង 
ផទ ល់ ឬ មរយៈអនកតំ ងេ យ ណត្តិែដលខ្លួនេ្រជើស ំង ។
 

  អនកតំ ងេ យ ណត្តិ្រតូវែតជ ៖ (ម.១៩)
១. េមធវ ី
២. ជនែដលទទួលករអនុញញ តពីតុ ករ 

 េរឿងក្តីមិនែមនបណ្តឹ ងខុសគន នឹងេរឿងក្តីជបណ្តឹ ង ែដលេរឿងក្តីមិនែមនជ
បណ្តឹ ង តុ ករចូលរមួ មនលកខណៈដូចជ ពយបល េ យ        
ឆនទ នុសិទធិ និងមនករណីេ្រចើនែដលជនពក់ព័នធមិនចំបច់មនចំេណះដឹង
េ្រចើនអំពីចបប់ និងបទពិេ ធន៍េ្រចើនដូចេរឿងក្តីជបណ្តឹ ង 

 អនកតំ ងេ យ ណត្តិ ចមិនែមនជេមធវ ី។ 
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7

 អនកតំ ងេ យ ណត្តិកនងុេរឿងក្តីបណ្តឹ ង  
  អនកតំ ងេ យ ណត្តិកនុងនីតិវធីិបណ្តឹ ង ្រតូវែតជេមធវ ី។ េលើក
ែលងែត ចំណុច កខគ កថខណ្ឌ ទី ១ ម្រ  ៥៣ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ។ 

 អនកតំ ងេ យ ណត្តិកនងុនីតិវិធីចត់ែចងរក ករពរ 
  ជេគលករណ៍ អនកតំ ងេ យ ណត្តិ កនុងនីតិវធីិចត់ែចងរក
ករពរ ្រតូវែតជេមធវ ី(ម.៥៣ ែដលសថិតកនុងគនថីទី ១ បទបបញញត្តិទូេទ) ។

 អនកតំ ងេ យ ណត្តិកនងុនីតិវិធីអនុវត្តេ យបងខំ 
  ជេគលករណ៍អនកតំ ងេ យ ណត្តិ េនកនុងនីតិវធីិបណ្តឹ ង ឬ      
បណ្តឹ ងជំទស់ ្រតូវែតជេមធវ ី(ម.៣៤៨ ក.១.ក) ។ 

13

៧. ្របក់្រប ប់ក្តី (ម.២២)

  េដើមបី ក់ពកយសំុ មនីតិវធីិមិនែមនបណ្តឹ ង្រតូវបង់ពនធ ៥០០០ េរៀល

  ្របក់្រប ប់ក្តីេ្រកពីពនធ (ម.៦២) និង្របក់្រប ប់ក្តីភគី (ម.៦៣) ៃន 

្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី្រតូវអនុវត្តេនកនុងេរឿងក្តីមិនែមនជបណ្តឹ ង ។ 

  ្របក់្រប ប់ក្តីខងេលើជបនទុករបស់អនក ក់ពកយសំុ ។

  ្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់រដ្ឋ កនុងករណីែដលតំ ងអយយករបន 

ក់ពកយសំុ ឬតុ ករបនចប់េផ្តើមនីតិវធីិេ យឆនទ នុសិទធិ ។ 

 កនុងនីតិវធីិបណ្តឹ ង ្របក់្រប ប់ក្តីគឺជបនទុករបស់ភគីចញក្តី ។ 

     (ម.៦៤ ក.១ កនីវ)ិ
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៨. ករវិនិចឆ័យ
ក). រេបៀប ក់ពកយសំុ និងចំណុចែដល្រតូវសរេសរេនកនុងពកយសំុ (ម.២៦)
  ពកយសំុ ចជ យលកខណ៍អក រ ឬផទ ល់មត់ ។
  ពកយសំុ្រតូវសរេសរបញជ ក់នូវចំណុចដូចខងេ្រកម ៖
     ក. េឈម ះ ឬនមករណ៍ និង សយ ្ឋ នរបស់អនក ក់ពកយសំុ និងេឈម ះ 

សយ ្ឋ នរបស់អនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ ។ 
     ខ. ខ្លឹម រៃនដីកសេ្រមច ឬសកមមភពេផ ងេទៀតរបស់តុ ករែដល
អនក ក់ពកយសំុទមទរ និងអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ ។ 
  ពកយសំុេ យផទ ល់មត់ ្រតូវេធ្វើកនុងកំណត់េហតុេ យ្រក បញជ ី ។ 
  េបើមនឯក រជភស្តុ ង ្រតូវភជ ប់ឯក រេដើម ឬឯក រចម្លងែដល 
មនេសចក្តីបញជ ក់េទតុ ករេនេពល ក់ពកយសំុ ។ 

15

ខ). ករ្រ វ្រជវនិងពិនិតយភស្តុ ងេ យឆនទ នុសិទធិ (ម.២៧)
 តុ ករ ចយកអងគេហតុែដលមិនបនអះ ងេ យអនក ក់ពកយសំុ 
ឬភគីមខ ងេទៀតមកេធ្វើជមូល ្ឋ នៃនដីកសេ្រមចបន ។ 
  េបើយល់េឃើញថចំបច់ តុ ករ្រតូវេធ្វើករ្រ វ្រជវអងគេហតុ និងេធ្វើ 
ករពិនិតយភស្តុ ងេ យឆនទ នុសិទធិ ។ 
 នីតិវធីិមិនែមនបណ្តឹ ងមិនឈរេលើ េគលករណ៍ភគី េទ គឺឈរេលើ 
េគលករណ៍ឆនទ នុសិទធិ ។ 
 ផទុយពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងែដល្រតូវេគរពេគលករណ៍ភគី ។ 
    (ម. ៩៥ និង ម.១២៤ កនីវ)ិ
 ករែដលម្រ  ២៧ េ្រជើសយកេគលករណ៍េផ ងពីេគលករណ៍ៃន
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីេ យេហតុថ េរឿងក្តីែដលបនកំណត់េនកនុងចបប់ 
េនះជទូេទ ទក់ទងនឹងផល្របេយជន៍ ធរណៈយ៉ងខ្ល ំងផង េហើយចំ 
បច់កនុងករែស្វងរកករពិតផងែដរ ។ 
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គ). ករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ និងករ កសួរេ យឆនទ នុសិទធិ
       (ម.២៨)
  តុ ករពំុចំបច់ឆ្លងកត់ មករទញេហតុ ផលេ យផទ ល់មត់េឡើយ។ 
 កនុងករណីែដលមិនេធ្វើករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ តុ ករ ច សួរ
អនក ក់ពកយសំុ ភគីមខ ងេទៀត ឬជនេផ ងេទៀតែដលយល់េឃើញថ ចំបច់
បន ។ កនុងករណីេនះតុ ករ ចអនុញញ តឲយអនកែដលតុ ករយល់េឃើញ
ថសមរមយចូល ្ត ប់ជអនកសេងកតករណ៍បន ។ 

 ករពិនិតយភស្តុ ង ចេធ្វើេនកនុងបនទប់ជអ ធរណៈ ។ 

 ករែដលម្រ  ២៨ េ្រជើសយកេគលករណ៍េនះេ យេហតុថ េរឿងក្តី
ែដលបនកំណត់េនកនុងចបប់េនះ ភគេ្រចើនជេរឿងក្តីែដលចំបច់្រតូវរក ករ 
សមង ត់ផទ ល់ខ្លួនយ៉ងខ្ល ំង ឬេរឿងក្តីែដលមិនសូវចំបច់ចំេពះមុខេនះេទ ។ 

17

ឃ). ករចូលរមួរបស់តំ ងអយយករ  (ម.៣០)

 េបើយល់េឃើញថចំបច់្រតូករពរ ផល្របេយជន៍ ធរណៈ តុ ករ 
្រតូវជូនដំណឹងេទអយយករអំពីេរឿងក្តី និងកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផល
េ យផទ ល់មត់ ឬកនុងកលបរេិចឆទៃនករ កសួរ ។ 
  េបើយល់េឃើញថ ចំបច់ករពរផល្របេយជន៍ ធរណៈ តំ ង 
អយយករ ចបេញចញមតិចំេពះេរឿងក្តី និងចូលរមួកនុងកលបរេិចឆទៃនករ 
ទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ ឬកនុងកលបរេិចឆទៃនករ កសួរ ។ 

 ពកយ “ផល្របេយជន៍ ធរណៈ” ចនិយយថជ “ផល្របេយជន៍
សងគមទំងមូល” ។ ពកយថ “ផល្របេយជន៍ ធរណៈ” ផទុយនឹងពកយ 
“ផល្របេយជន៍ ឯកជន” ។ 
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ង). ករចូលរមួកនុងនីតិវធីិរបស់ជនពក់ព័នធនឹងផល្របេយជន៍  (ម.៣១)
 េបើយល់េឃើញថសមរមយតុ ករ ចឲយជនេ្រកពីអនក ក់ពកយសំុ ឬ ភគី
មខ ងេទៀតកនុងចំេ មជនពក់ព័នធចូលរមួកនុងនីតិវធីិបនេ យមនករ 
អនុញញ ត ពីតុ ករ ។ 

ច). ករទទួលបន្តនូវនីតិវធីិ   (ម.៣២)
 េបើអនក ក់ពកយសំុ ឬភគីមខ ងេទៀតមិន ចបន្តនីតិវធីិេ យ រមរណភព 
ករបត់បង់លកខណសមបត្តិ ឬ មូលេហតុេផ ងេទៀត ជនែដលមនលកខណ
សមបត្តិកនុងករ ក់ពកយសំុ ច ក់ពកយសំុទទួលបន្តនូវនីតិវធីិបន ។ 

ឆ). ករេមើលសំណំុេរឿង ជ ទិ៍   (ម.៣៣)
 េបើយល់េឃើញថសមរមយ តុ ករ ចបងគ ប់ឲយ្រក បញជ ី ថតសំណំុេរឿង
ឬ្របគល់ឯក រសម្លងយថភូត ជ ទិ៍ មពកយសំុរបស់ជនែដលពក់ព័នធ 
េ យឲយបង់េ ហុ៊យ ។ 
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ជ). ករអនវតុ្តដូចគន ម្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី  (ម.៣៤)

 បញញ ត្តិស្តីពីកបរេិចឆទ អំឡុងេពល វធីិេធ្វើេសចក្តីបញជ ក់ដំបូងេនកនុង្រកមនីតិ 

វធីិរដ្ឋបបេវណី ្រតូវយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរ ចំេពះនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណី

ែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង េលើកែលងែតមនភពផទុយគន  នឹងលកខណៈៃននីតិវធីិ

មិនែមនបណ្តឹ ង ។

  បញញត្តិស្តីពីករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ ករ កសួរ ក ី ករ 

កសួរភគី េកសលវច័ិយ ករ្រតួតពិនិតយ និងភស្តុ ងជឯក រ េនកនុង

្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ្រតូវអនុវត្តដូចគន ផងែដរចំេពះករណីែដលេធ្វើករទញ

េហតុផលេ យផទ ល់មត់េនកនុងនីតិវធីិមិនែមនជបណ្តឹ ង េលើកែលងែតមន

ភពផទុយគន នឹងលកខណៈៃននីតិវធីិមិនែមនជបណ្តឹ ង ។
20
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៩. ករសេ្រមចេសចក្តី 
ក). វធីិសេ្រមចេសចក្តី 
 ករសេ្រមចេសចក្តី េនកនុងនីតិវេីរឿងក្តីមិនែមនជបណ្តឹ ង ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យ 
ដីកសេ្រមច (ម.៣ ក.២) ។ 
 ករសេ្រមច្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ្រតូវសរេសរសំ ងេហតុ និងេសចក្តី
សេ្រមចបញច ប់ េហើយេច្រកម្រតូវចុះហតថេលខេលើេសចក្តីសេ្រមចេនះ (ម.៣៥) 
 ចំណុចែដលចំបច់្រតូវសរេសរេនកនុងដីករសេ្រមច ៖

① សំ ងេហតុ
② េសចក្តីសេ្រមចបញច ប់
③ ហតថេលខរបស់េច្រកម

ខ). ករជូនដំណឹងអំពីដីកសេ្រមច (ម. ៣៦)
  ដីកសេ្រមច្រតូវជូនដំណឹងេទជនែដលទទួលដីកសេ្រមចេនះ ។ 
  ករជូនដំណឹង្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈករបញជូ ន ឬករេផញើជូនឯក រចម្លង
យថភូតៃនដីកសេ្រមចេនះ ។ 

21

គ). ករចូលជ ថ ពរ និងករបេងកើត នុភពៃនដីកសេ្រមច (ម.៣៧)
  ដីកសេ្រមច មិន្រតូវចូលជ ថ ពរេនមុនេពលផុតអំឡុងេពល ស្រមប់
ករប្តឹងជំទស់ ២ សប្ត ហ៍ េ យគិតចប់ពីៃថងបនទទួលករជូនដំណឹងអំពី 
ដីកសេ្រមចេនះ (ម.៣៧) ។ 
  ករចូលជ ថ ពរៃនដីកសេ្រមច្រតូវបនបង្អ ក់េ យករប្តឹងជំទស់
ែដលេធ្វើេឡើងេនកនុងកលបរេិចឆទស្រមប់ប្តឹងជំទស់ ។ 
  ដីកសេ្រមច មិន្រតូវមន នុភពេឡើយេបើមិនទន់ចូលជ ថ ពរេទ ។

ឃ). នុភពៃនដីកសេ្រមច (ម.៣៨)
  ដីកសេ្រមច បងគ ប់ឲយបង់្របក់ ្របគល់វតថុ អនុវត្តករណីកិចចចុះបញជ ីឬ     
ផ្តល់ វកលិកេផ ងេទៀតែដលចូលជ ថ ពរ្រតូវក្ល យជលិខិតអនុវត្តែដល 
កំណត់កនុងម្រ  ៣៥០ (លិខិតអនុវត្ត) ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ។ 

22
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១០. បណ្តឹ ងឧប្រសយ័

  បណ្តឹ ងឧប្រស័យ ជបណ្តឹ ងរបស់ភគី ែដលពំុយល់្រសបនឹងេសចក្តី
សេ្រមច មួយ (ដីកសេ្រមច, ល្រកម, លដីក) របស់េច្រកម ឬ 
តុ ករេដើមបីទមទរឲយលុបេចល ឬផ្ល ស់ប្តូរេសចក្តីសេ្រមចេដើម ។

ក). បណ្តឹ ងជំទស់កនុងនីតិវធីិមិនែមនបណ្តឹ ង
  បុគគលែដលខូច្របេយជន៍ដល់សិទធិ ឬ នៈគតិយុត្តរបស់ខ្លួនេ យ រ 
ដីកសេ្រមច ចប្តឹងជំទស់ចំេពះដីកសេ្រមចេនះបន េលើកែលងែតកនុង 
ករណីែដលមនបញញត្តិពិេសសកនុងចបប់មិនែមនជបណ្តឹ ង (ម.៣៩ ក.១) ។ 
  កនុងករណីែដលេចញដីកសេ្រមច មែតពកយសំុបុ៉េ ្ណ ះ មនែតជន
ែដល ក់ពកយសំុេទ ែដល ចប្តឹងជំទស់ចំេពះដីកសេ្រមចេលើកេចល 
បន (ម.៣៩ ក.២) ។

23

  បណ្តឹ ងជំទស់្រតូវេធ្វើកនុងអំឡុង ២ សប្ត ហ៍ េ យគិតចប់ពីៃថងបន

ទទួលករជូនដំណឹងពីដីកសេ្រមច (ម.៤០) ។ 

ខ). នីតិវធីិៃនករជំនំុជ្រមះេលើបណ្តឹ ងជំទស់ (ម.៤២)

 េ្រកពីបញញត្តិៃនជំពូកទី ៥ (ករវនិិចឆ័យ) ៃនចបប់មិនែមនបណ្តឹ ង បញញត្តិៃន

ជំពូកទី ៤ (បណ្តឹ ងជំទស់) គនថីទី ៣ (បណ្តឹ ងឧប្រស័យេទតុ ករ ជន់

ខពស់) ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ្រតូវយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរ ចំេពះនីតិ

វធីិៃនករជំនំុជ្រមះេលើបណ្តឹ ងជំទស់ េលើកែលងែតកនុងករណីែដលមន

បញញត្តិពិេសសេនកនុងជំពូកទី ៧ ៃនចបប់មិនែមនជបណ្តឹ ង ។

24
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សមូអរគុណ



 



 

1 
 

លេខ១៣៣ “ច” 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ដីកាសម្ព្ម្ច 

ល ើង ម្សង នាង លៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំលេញ 

-បានល ើញមាក្ា ៣ និងមាក្ាពារ់េ័នធននច្បាប់ស្តីេីនីតិវធីិននលរឿងរតីរដឋបបលវណីដដេ 
មិនដមនជាបណតឹ ង 
-បានល ើញមាក្ា ៩៧៩មាក្ា ១០៣៧ និងមាក្ាពារ់េ័នធននក្រមរដឋបបលវណី 
-បានល ើញសំ្ណ ំ លរឿងរដឋបបលវណីដដេមិនដមនជាបណតឹ ងលេខ ៨៦ ច្ប ុះនងៃទី ១០ ដខមី
នា ឆ្ន ំ ២០១៤ ដដេមាន៖ 

អ្នរដារ់ពារយសុុំ 
ល ម្ ុះ រសជ លភ្ទស្សី្ លរើតនងៃទី ១៤ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ១៩៧៣ ស្ញ្ជា តិដខមរ ទីេំលៅ បច្បច បបនន ផ្ទុះ

លេខ១៣៧C ផ្លូវលេខ ៥៣BT ស្ង្កា ត់បឹងទំេន់ខណឌ មានជ័  រាជធានីភ្នំលេញ ។ 
អ្នរតំណាងលោ អាណតតិលលារលមធាវ ី គម្ស ការយិាេ័ លមធាវ ី ព្រុម្ម្ម្ធាវីរម្ពុជាស្ថិត

លៅអ្គារលេខ១៥៩-១៦០ ផ្លូវលេខ១១៣ ស្ង្កា ត់បឹងលរងរង៣ ខណឌ ចំ្បការមន រាជធានីភ្នំលេញ។ 

ភាគីម្ខា ងម្ ៀត 
ល ម្ ុះ រណរ លភ្ទក្បុស្លរើតនងៃទី ២៩ ដខត លា ឆ្ន ំ១៩៧២ ស្ញ្ជា តិដខមរទីេំលៅបច្បច បបនន ផ្ទុះលេខ 

១៣៧C ផ្លូវលេខ ៥៣BT ស្ង្កា ត់បឹងទំេន់ ខណឌ មានជ័  រាជធានីភ្នំលេញ ។ 

ការទាម្ទាររបសអ់្នរដារ់ពារយសុុំ ៖ 
ស្ ំដីកាស្លក្មច្បដេងេុះេីល ម្ ុះ រណរ ាមរិច្បចក្េមលក្េៀងដេងេុះ។ 

សុំអាងម្េត ុ
ាមេទធផ្េននការសារសួ្រសាមីភាគី និងេិនិតយភ្ស្ត ាង រន ងនីតិវធីិសារសួ្រល ើញថា ៖ 
១. ល ម្ ុះ រសជ និងល ម្ ុះ រណរ េិតជាបានលរៀបការ និងច្ប ុះសំ្ប ក្តអាពាហ៍េិពាហ៍ក្តឹមក្តូវ

ាមច្បាប់ដូច្បមានរន ងលស្ច្បរតីច្បមលងេិខិតអាពាហ៍េិពាហ៍លេខ ៤៧  .ដ.ឥ ច្ប ុះនងៃទី៤ ដខមីនា ឆ្ន ំ
១៩៩៥ក្បារដដមន ។ 

២. លក្កា លេេលរៀបអាពាហ៍េិពាហ៍ គឺេិតជារស់្លៅមិនច្ប ុះស្ក្មងុនឹងគាន  ដដេលធវើឲ្យគូភាគី 
អ្ស់្មលនាស្លចច តនាជាមួ គាន ក្បារដដមន។ ម្យ៉ាងទ ៀត ប ើពិនិត្យប ើកិច្ចព្ពមលក្េៀងដេងេុះ ច្ប ុះនងៃទី 
០៧ ដខមីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ និងការអ្ុះអាងរបស់្គូភាគី បញ្ជា រ់ថា ភាគីទំងស្ងខាងមានបំណងេិត
ក្បារដរន ងការរលំា ទំនារ់ទំនងអាពាហ៍ េិពាហ៍ក្បារដដមន។ 



 

2 
 

៣. រន ងអំ្ឡ ងលេេអាពាហ៍េិពាហ៍គូភាគីមានរូនបីនារ់មានល ម្ ុះ រសម្ លភ្ទស្សី្ លរើតនងៃទី
២៤ ដខមររា ឆ្ន ំ១៩៩៤ ល ម្ ុះ រសយ លភ្ទស្សី្ លរើតនងៃទី២១ ដខធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៩ និងល ម្ ុះ រជឆលភ្ទ
ក្បុស្ លរើតនងៃទី១៤ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៦ គូភាគីបានក្េមលក្េៀងគាន រំណត់ រឳេ រល ម្ ុះ រណរ ជាអ្នរ
មានអំ្ណាច្បលមបាលេើរូនទំងបីនារ់។  

៤. អ្នរោរ់ពារយស្ ំក្តូវទទួេបនទ រក្បារ់ក្បោប់រតីាមមាក្ា ២២ រថាខណឌ ទី ៣ ននច្បាប់ស្ត ី
េីនីតិវធីិននលរឿងរតីរដឋបបលវណីដដេមិនដមនជាបណតឹ ង ។ 

ម្សចរតសីម្ព្ម្ចបញ្ចប ់
១. ឲ្យអ្នកដាក់ពាកយស ុំល ម្ ុះ រសជ ដែលមានអ្ុំណាចមេបាមលើកូនម ម្ ោះល ម្ ុះ រសម្ លភ្ទ

ស្សី្ លរើតនងៃទី២៤ ដខមររា ឆ្ន ំ១៩៩៤ ល ម្ ុះ រសយ លភ្ទស្សី្ លរើតនងៃ ទី២១ ដខធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៩ និងល ម្ ុះ 
រជឆ លភ្ទក្បុស្ លរើតនងៃទី១៤ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៦ ាមការក្េមលក្េៀងរបស់្គូភាគី និងភាគីមាា ងម ៀត
ម ម្ ោះ រណរ ដលងលោះគ្នន ។ ាមមាក្ា ៩៧៩ ននក្រមរដឋបបលវណី ។ 

២. ក្បារ់ក្បោប់រតីជាបនទ ររបស់្អ្នរោរ់ពារយស្ ំ ។ 

  រាជធានីភ្នំលេញ, នងៃទី ២៧ ដខមីនា ឆ្ន ំ២០១៤ 
ម្ៅព្រម្ 

ហតថលេខា និងក្ា ម្សង នាង 
 
 
 

 បានច្បមលងក្តឹមក្តូវាមច្បាប់លដើម 
បានល ើញ     រាជធានីភ្នំលេញ, នងៃទី២៧ ដខមីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ 
ម្ៅព្រម្       ព្រឡាបញ្ជ  ី
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ដីកាសម្ព្ម្ច 

 យ ើង ម្សង នាង យៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំយេញ 

- បានយ ើញមាក្ា៣ និងមាក្ាពារ់េ័នធ ននច្បាប់ស្តីេិនីតិវធីិននយរឿងរតីរដឋបបយវណីដដលមិនដមន 
ជាបណតឹ ង 

 - បានយ ើញមាក្ា ១០៣៩ និងមាក្ាពារ់េ័នធននក្រមរដឋបបយវណី 
- បានយ ើញសំ្ណ ំ យរឿងរដឋបបយវណីដដលមិនដមនជាបណតឹ ងយលខ ១៩៩០ ច្ប ុះនងៃទី ២៨ ដខត លា 
ឆ្ន ំ ២០១៣ ដដលមាន ៖ 

 អ្នរដារ់ពារយសុុំ 

១. យ ម្ ុះ ចសភ យភ្ទក្បសុ្ យរើតនងៃទី ១៥ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ស្ញ្ជា តិដខមរ  មានទី លំយៅ
បច្បច បបននផ្ទុះយលខ០៦ ផ្លូវយលខ៥៨០ ស្ង្កា ត់បឹងររ់២ ខណឌ ទួលយោរ រាជធានីភ្នំយេញ ។ 

២. យ ម្ ុះ ចសប យភ្ទស្សី្ យរើតនងៃទី ១២ ដខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ស្ញ្ជា តិដខមរ  មានទីលំយៅ បច្បច បបនន
ផ្លូវលំ ភូ្មិទឹរថ្លល  ស្ង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ ដស្នស្ ខ រាជធានីភ្នំយេញ ។ 

អ្នរតំណាងយោ អាណតតិយលារយមធាវ ីរសយ មានការយិាល័ ផ្ទុះយលខ អឺ្២-១០  ផ្លូវ យលខ
២៨៩ ដរង៥១៦ ស្ង្កា ត់បឹងររ់ទី១ ខណឌ ទួលយោរ រាជធានីភ្នំយេញ ។ 

 អ្នីតិជន 
១. យ ម្ ុះ ចសបអ្ យភ្ទស្សី្ យរើតនងៃទី ១៧ ដខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៣ ស្ញ្ជា តិដខមរ  មានទីលំយៅ 

បច្បច បបននផ្លូវលំ ភូ្មិទឹរថ្លល  ស្ង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ ដស្នស្ ខ រាជធានីភ្នំយេញ ។ 

 សុុំឱ្យតុលាការម្ចញដីកាសម្ព្ម្ច ៖ 
ផ្លល ស់្បតូរអំ្ណាច្បយមបាយលើរូនយ ម្ ុះ ចសបអ្ យភ្ទស្សី្ យរើតនងៃទី ១៧ ដខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៣ េី

យ ម្ ុះ ចសប  ដដលក្តវូជាមាត  បយងាើតមរឲ្យយ ម្ ុះ ចសភ ក្តូវជា ឪេ របយងាើតជាអ្នរក្រប់ក្រងចិ្បញ្ច ឹម
បីបាច់្បដងររាាមការក្េមយក្េៀង ។  

សុំអាងម្េត ុ
១. ាមពារយស្ ំរបស់្យ ម្ ុះ  ចសភ បានអ្ុះអាងថ្ល កាលេីនងៃទី ១៣ ដខ ររាោ ឆ្ន ំ ២០១០ 

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំយេញ បានយច្បញសាលក្រមយលខ ៥៥ “ឈ” ច្ប ុះនងៃទី ១៣ ដខ ររាោ ឆ្ន ំ ២០១០
ដដលមានខលឹមសារក្តង់ចំ្បណ ច្បទី៤ ក្បរល់រូនយ ម្ ុះ ចសបអ្ យភ្ទស្សី្ យរើត នងៃទី ១៧ ដខមិង នា ឆ្ន ំ 
២០០៣ ឲ្យយៅយ ម្ ុះ ចសប ក្រប់ក្រងដងររាាមការក្េមយក្េៀងរបស់្ រូភារី ។ ចាប់ាំងេីទទួល

យលខ…………...………តរ. 
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បានេីការស្យក្មច្បរបស់្ត លាការរចួ្បមរ រូនរបស់្ខលួនយ ម្ ុះចសបអ្ រឺេ ំដដលបានរស់្យៅជាមួ មាត   
យ ម្ ុះ ចសប យទ រូនយនុះភារយក្ច្បើនរស់្យៅជា មួ ខលួនយក្ច្បើនជាងមាត   េីយក្ពាុះមាត  េ ំសូ្វមានជីវភាេ
ក្រប់ក្ោន់រន ងការផ្គត់ផ្គង់រូនយទ ។ យោ យ ើញ សាា នភាេក្រួសាររបស់្យ ម្ ុះ ចសប ជួបការលំបារ
រន ងការផ្គត់ផ្គង់រូនស្សី្ យលើការសិ្រា និងរស់្យៅយទើបយ ម្ ុះ ចសប ស្យក្មច្បចិ្បតតក្បរល់រូនយ ម្ ុះ ច
សបអ្ យភ្ទស្សី្ យរើតនងៃទី ១៧ ដខមិង នា ឆ្ន ំ ២០០៣ មរឲ្យខលួនជាឪេ រក្រប់ក្រងចិ្បញ្ច ឹមបីបាច់្បដងររា
វញិ ាមការក្េមយក្េៀងច្ប ុះនងៃទី ០៣ ដខ រញ្ជា  ឆ្ន ំ ២០១៣ យោ មានយលារយមធាវ ី រសយ ជាអ្នរ
បញ្ជា រ់យលើឯរសាររិច្បចក្េមយក្េៀងយនុះ ។ 

២. ាមការអ្ុះអាងរបស់្យ ម្ ុះ ចសប បានបញ្ជា រ់ថ្ល ពារយស្ ំផ្លល ស្បតូរអំ្ណាច្បយមបា របស់្
អ្នរោរ់ពារយស្ ំដូច្បមានភាា ប់មរជាមួ  មូលយេត រន ងពារយស្ ំ ច្ប ុះនងៃទី ២៨ ដខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ខលួន
 ល់ក្េមយោ ស្ម័ក្រចិ្បតតយោ េ ំមានការបងខិតបងខំយទ ។ មូលយេត សំ្ខាន់ដដលខលួន ល់ ក្េមក្បរល់
អំ្ណាច្បយមបាយៅឲ្យយ ម្ ុះ ចសភ យោ សារខលួនេ ំមានលទធភាេដងររារូនឲ្យបានលអដូច្បយលារចសភ 
យ ើ  ។ 

៣. ាមយស្ច្បរតីច្បមលងសំ្ប ក្តបញ្ជា រ់រំយណើ តយលខ ៥៤៨ ច្ប ុះនងៃទី ១៧ ដខ វចិ្បឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៤ 
បញ្ជា រ់ថ្លយ ម្ ុះ ចសភ និងយ ម្ ុះ ចសប រឺជាឪេ រមាត  បយងាើតរបស់្យ ម្ ុះ ចសបអ្ ក្បារដដមន ។ 

៤. ាមសាលក្រមយលខ ៥៥ “ឈ” ច្ប ុះនងៃទី ១៣ ដខ ររាោ ឆ្ន ំ ២០១០ បានបញ្ជា រ់ថ្ល យ ម្ ុះ 
ចសភ និងយ ម្ ុះ ចសប េិតជាបានផ្លត ច់្បស្មរគស្ង្កា ស្េីោន ាមការក្េមយក្េៀងោន  យេើ ត លាការបាន
ស្យក្មច្បក្បរល់រូនយ ម្ ុះ ចសបអ្ ឲ្យមាត  យ ម្ ុះ ចសប ជាអ្នរក្រប់ក្រង ។ 

៥. ាមរិច្បចក្េមយក្េៀងស្តីេីការក្បរល់រូនឲ្យយៅបតីចិ្បញ្ច ឹមដងររា និងក្រប់ក្រង ច្ប ុះនងៃទី ០៣ ដខ 
រញ្ជា  ឆ្ន ំ ២០១៣ បញ្ជា រ់ថ្ល យ ម្ ុះ ចសប ជាមាត  ស្ ខចិ្បតតក្បរល់រូនស្សី្យ ម្ ុះ ចសបអ្ យភ្ទស្សី្ 
យរើតនងៃទី ១៧ ដខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៣ ឲ្យយៅយ ម្ ុះ ចសភ ជាឪេ រក្រប់ក្រងចិ្បញ្ច ឹមបីបាច់្បដងររា ។  

៦. ាមមាក្ា ១០៣៩ ននក្រមរដឋបបយវណី ត លាការអាច្បផ្លល ស់្បតូរអ្នរដដលមានអំ្ណាច្បយមបាាម 
ការទាមទាររបស់្ញាតិរបស់្រូនបាន ក្បសិ្នយបើទទួលសាគ ល់ថ្លចំាបាច់្បយដើមបីផ្លក្បយយាជន៍របស់្រូន ។ 

៧. ាមពារយស្ ំរបស់្យ ម្ ុះ ចសភ ដដលជាឪេ រ និងាមការអ្ុះអាងរបស់្យ ម្ ុះ ចសប ដដល
ជាមាត  បញ្ជា រ់ថ្លការផ្លល ស់្បតូរអំ្ណាច្បយមបាយលើរូនយ ម្ ុះចសបអ្ ឲ្យយៅយ ម្ ុះ ចសភ រឺជាការចំាបាច់្ប 
យដើមបីផ្លក្បយយាជន៍របស់្រូន ។  

៨. យោ ដផ្អរាមយេត ផ្លដូច្បមានរន ងសំ្អាងយេត ខាងយលើ និងយដើមបីផ្លក្បយយាជន៍របស់្ 
រូនយ ម្ ុះ ចសបអ្ ដូយច្បនុះរបបតី លាការស្យក្មច្បផ្លល ស់្បតូរអំ្ណាច្បយមបាយលើរូនយ ម្ ុះ ចសបអ្ យភ្ទស្សី្ 
យរើតនងៃទី ១៧ ដខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៣ េីយ ម្ ុះ ចសប យភ្ទស្សី្ យរើតនងៃទី ១២ ដខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ យៅ
ឲ្យយ ម្ ុះ ចសភ យភ្ទក្បសុ្ យរើតនងៃទី ១៥ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ វញិាមការក្េមយក្េៀងាមការក្េម
យក្េៀង។  

៩. ក្បារ់ក្បោប់រតីក្តូវអ្ន វតតាមមាក្ា ២២  ននច្បាប់ស្តីេីនីតិវធីិននយរឿងរតីរដឋបបយវណីដដលមិន 
ដមនជាណតឹ ង ។ 
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ម្សចរតសីម្ព្ម្ចបញ្ចប ់

 ១. ផ្លល ស់្បតូរអ្នរដដលមានអំ្ណាច្បយមបាយលើរូនយ ម្ ុះ ចសបអ្ យភ្ទស្សី្ យរើតនងៃទី១៧ ដខមិង នា 
ឆ្ន ំ ២០០៣ េីយ ម្ ុះ ចសប យភ្ទស្សី្ យរើតនងៃទី ១២ ដខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ យៅឲ្យយ ម្ ុះ ចសភ យភ្ទក្បុស្ 
យរើតនងៃទី ១៥ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ វញិាមការក្េមយក្េៀង។ 

២. ក្បារ់ក្បោប់រតីជាបនទ ររបស់្អ្នរោរ់ពារយស្ ំ ។  

រាជធានីភ្នំយេញ, នងៃទី ២៨ ដខ វចិ្បឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
                                                                                                               ម្ៅព្រម្ 
                                                                                        េតាយលខា និងក្ា ម្សង នាង 
 
  
                                                                                       បានច្បមលងក្តឹមក្តវូាមច្បាប់យដើម 
          បានយ ើញ               រាជធានីភ្នំយេញ, នងៃទី ២៨ ដខ វចិ្បឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

ម្ៅព្រម្                 ព្រឡាបញ្ជ  ី

 
 



 



 
 
 
 

សកិ្ខា សាលា 

សតពីី 
 

ក្ខរប្រៀរបធៀរនីតវិិធី 
រណ្តឹ ងទាក់ទងនឹង 

ឋានៈរុគ្គល និង  
នីតិវិធីរដ្ឋរបបវណី្  
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ឧទាហរណ៍ចំព ោះពរឿងក្តី ដែលអនវុត្តតាម 
ចាប់ស្តពីីនតី្ិវធិីបណតឹ ង ទាក្់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល 

 
សូមលលើកជាឧទាហរណ៍ចំល ោះប្រលេទនៃសំណំុលរឿងៃីតិវធីិរណតឹ ងទាក់ទងៃឹងឋាៃៈរុគ្គល 

ដែលមាៃដចងកនុងមាប្ា ០៣ នៃចារ់លៃោះ ែូចខាងលប្ោម(លៅាមលលខលំដារ់លៅកនុងមាប្ា៣) 
ក. រណតឹ ងទាមទារឱ្យរញ្ជា ក់អំពីលមាឃភាពនៃអា ហ៍ពិ ហ៍ ាមរញ្ញតតិមាប្ា ៩៥៨ 

(លមាឃភាពនៃអា ហ៍ពិ ហ៍) នៃប្កមរែឋរបលវណី ។ 
ឧ. រុរស A ៃិងនារ ី B មាៃរំណងកនុងោរលរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយគ្នន  ។ រ ុដៃត 

លប្ោយមករុរស A ក៏បាៃបាត់ខលួៃលដាយមូលលហតុណាមួយ លហើយនារ ី B មិៃបាៃែឹងអំពី
ព័ត៌មាៃលៃោះលទ ។ រនាា រ់មកលទៀត លដាយមាៃោរប្ចឡំស្មា ៃថារុរស C ដែលជារងរអូៃលភាល ោះ 
ជាមួយៃឹងរុរស A នារ ីB ក៏បាៃលរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយៃឹងរុរស C ។ លដាយលោងលលើ
មូលលហតុោរភាៃ់ប្ចឡំលលើមៃុសស នារ ី B  អាចដាក់ កយរណដឹ ងទាមទារឲ្យរញ្ជា ក់អំពី
លមាឃភាពនៃអា ហ៍ពិ ហ៍ជារុរស C បាៃ។ ។ 

 ខ. រណតឹ ងទាមទារលុរលោលអា ហ៍ពិ ហ៍ ាមរញ្ញតតិោរ់ពីមាប្ា ៩៥៩ (ោរលុរលោល
អា ហ៍ពិ ហ៍) ែល់មាប្ា ៩៦៣ (ោរលុរលោលអា ហ៍ពិ ហ៍លដាយោរឆលបាក ឬោរគំ្រាម) នៃ
ប្កមរែឋរបលវណី ។ 

ឧ. រុរស A មាៃអាយុ២១ឆ្ន ំ បាៃសតីែណតឹ ងនារ ី B ដែលមាៃអាយុលទើរដត ១៤ឆ្ន ំ
លហើយលដាយមាៃោរឯកភាពគ្នន ពីោស់ទំុ អនកទំាងពីរបាៃចុោះសំរុប្តអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយ
គ្នន  ។ ករណីលៃោះ ភាគី្ៃីមួយៗ ញាតិសនាត ៃររស់ជៃលនាោះ ឬតំណាងអយយោរអាចដាក់ កយ
រណតឹ ងទាមទារឲ្យលុរលោលអា ហ៍ពិ ហ៍ លដាយលលើកលឡើងពីមូលលហតុអា ហ៍ពិ ហ៍
ផ្ាុយលៅៃឹងអាយុប្គ្រ់លកខណៈលរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍បាៃ ។ 

ឧ. រុរស A បាៃលរៀរដែលកំពុងមាៃចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយនារ ីB បាៃលរៀរ
អា ហ៍ពិ ហ៍ៃិងលៅចុោះសំរុប្តអា ហ៍ពិ ហ៍ថ្ាីមួយលទៀតជាមួយនារ ី C ដែលរស់លៅ
លខតតឆ្ា យពីផ្ាោះររស់ខលួៃ ។ ករណីលៃោះនារ ីB ជាប្រពៃធ អាចដាក់ កយរណដឹ ងទាមទារឲ្យលុរ
អា ហ៍ពិ ហ៍លប្ោយរវាងរុរស A ជាមួយនារ ីC បាៃ ។ 

 គ្. រណតឹ ងទាមទារដលងលោះគ្នន  ាមរញ្ញតតិមាប្ា ៩៧៨ (មូលលហតុនៃោរដលងលោះគ្នន ) នៃ
ប្កមរែឋរបលវណី ។ 

ឧ. លដាយលោងលលើ មូលលហតុដែលលៅលប្ោយលពលលរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយគ្នន  
រុរស A បាៃប្រប្ពឹតតៃូវអំលពើផិ្តកបត់លហើយ មិៃបាៃជួយទំៃុករប្មងុែល់ប្គ្សួ្មរ ោកលោល
លំលៅដាឋ ៃលដាយគ្នា ៃមូលលហតុប្តឹមប្តវូជាលែើម  នារ ី B អាចដាក់ កយរណដឹ ងដលងលោះពី
រុរស A បាៃ ។ 

 ឃ. រណតឹ ងរែិលសធរិតុភាព ាមរញ្ញតតិនៃមាប្ា ៩៩០ (រណតឹ ងរែិលសធរិតុភាពពី ជៃប្តវូ
បាៃសៃាតថាជាឪពុក) ៃិងមាប្ា ៩៩១ (រណតឹ ងរែិលសធរិតុភាពពីកូៃ) នៃប្កមរែឋរបលវណី ។ 

ឧ. កនុងនាមជាឪពុកលោក A បាៃចុោះសំរុប្តកំលណើ តឲ្យកូៃ B ។   ប្រសិៃលរើ B មិៃ
ដមៃជាកូៃរលងកើតររស់ខលួៃលទ លនាោះលោក A ប្តូវអោះអាង អំពីទំនាក់ទំៃង ខលួៃជាមួយ B ថាមិៃ
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ជាកូៃរលងកើត លនាោះគ្នត់អាចដាក់ កយរណដឹ ងសំុរែិលសធរិតុភាពបាៃ ។ ែូចគ្នន ដែរ B ដែល
បាៃែឹងពីលហតុោរណ៍លៃោះ ក៏អាចរតឹងសំុរែិលសធរិតុភាពររស់ លោក A បាៃដែរ ។ 

 ង. រណតឹ ងទាមទារឱ្យទទួលស្មគ ល់ ាមរញ្ញតតិនៃមាប្ា ១០០១ (រណតឹ ងទាមទារឱ្យ ទទួល
ស្មគ ល់) នៃប្កមរែឋរបលវណី ។ 

ឧ. ោរមិៃបាៃលរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍រវាងលោក A ៃិងនារ ីC  ប្ពមទំាងមាៃកូៃ B ។  
លោក A មិៃមាៃឆៃាៈចង់លរៀរោរជាមួយនារ ីC លទ លហើយបាៃរែិលសធមិៃទទួលស្មគ ល់ B 
ជាកូៃលទ។  លហតុែូលចនោះ B អាចដាក់ កយរណដឹ ង ឲ្យទទួលស្មគ ល់ ថាខលួៃជាកូៃររស់ឪពុក A 
បាៃ ។ 
ច. រណតឹ ងដែលមាៃលគ្នលរំណងរញ្ជា ក់អំពីៃតថិភាពនៃរុតតភាព ាមរញ្ញតតិនៃមាប្ា ១០០២ 

(រណតឹ ងទាមទារឱ្យរញ្ជា ក់អំពីៃតថិភាពនៃរុតតភាព) នៃប្កមរែឋរបលវណី ។ 
ឧ. A មាៃកូៃ C ៃិង D រ ុដៃត  ប្តូវបាៃចុោះរញ្ា ីសំរុប្តកំលណើ តកូៃ B ៃិង C លៅវញិ។ 

ចំល ោះ B គឺ្ A អាចដាក់ កយរណតឹ ងសំុរែិលសធរុតតភាពបាៃ។ ែូចគ្នន ផ្ងដែរ  B ក៏អាចរតឹង
សំុឲ្យរញ្ជា ក់ពីៃតថិភាពនៃរុតតភាពចំល ោះ A បាៃ។ 

 ឆ. រណតឹ ងដែលមាៃលគ្នលរំណងរញ្ជា ក់ពីអតថិភាព នៃមាតុភាពាមរញ្ញតតិមាប្ា១០០៤(រ
ណតឹ ងទាមទារឲ្យរញ្ជា ក់អំពីអតថិភាពនៃមាតុភាពពីកូៃ) ៃិងមាប្ា១០០៥ ( រណតឹ ងទាមទារឲ្យរញ្ជា ក់
អំពីអតថិភាពនៃមាតុភាពពីមាត យ) នៃប្កមរែឋរបវរណី។ 

ឧ. មាត យ B បាៃលបាោះរង់កូៃ A លោលរនាា រ់ពីបាៃរលងកើតរចួ។  លៅលពលដែល A បាៃ
ធំែឹងកតីលហើយបាៃែឹងថា B ជាមាត យរលងកើត។ លនាោះ A អាចដាក់ កយរណដឹ ងទាមទារឲ្យ
រញ្ជា ក់អំពីអតថិភាពនៃមាតុភាពពីកូៃចំល ោះ B បាៃ។ ែូចគ្នន  ផ្ងដែរ B ក៏អាចដាក់ កយ
រណដឹ ងទាមទារឲ្យរញ្ជា ក់អំពីអតថិភាពនៃមាតុភាពពីមាត យបាៃ រ ុដៃត លដាយស្មរដត B បាៃ
លបាោះរង់ A លោល ែូលចនោះគឺ្អាចលលើកលោល កយរណតឹ ង លោងលៅាមប្កមរែឋរបលវណី
មាប្ា១០០៥ កថាខណឌ ទី៧បាៃ។ 

 ជ. រណតឹ ងទាមទារោត់ោល់(ាមមាប្ា ១០១៦) 
ឧ. ឪពុកមាត យចិញ្ច ឹម AB បាៃរលងកើតសាុំកូៃលពញលលញជាមួយកូៃចិញ្ច ឹម C ។ លប្ោយ

លពលរស់លៅ ជាមួយគ្នន  ឪពុកមាត យចិញ្ច ឹម AB បាៃលបាោះរង់កូៃ C  លដាយគំ្ៃិតទុចចរតិ ។ 
លហើយប្រសិៃលរើកនុងករណីដែល DE ដែលជាឪពុកមាត យរលងកើតររស់ C អាចប្គ្រ់ប្គ្ងដថ្រកា 
C បាៃលដាយសមរមយ លនាោះ C D E អាចដាក់ កយរណតឹ ងទាមទារោត់ោល់ពីឪពុកមាត
យចិញ្ច ឹម AB បាៃ។ 

 ឈ. រណតឹ ងទាមទារោត់ោល់ (ាមមាប្ា ១០៣១) 
ឧ. ឪពុកមាត យចិញ្ច ឹម AB បាៃរលងកើតសាុំកូៃធមាាជាមួយកូៃចិញ្ច ឹម C ។ លប្ោយមក

លដាយស្មរដតឪពុកមាត យចិញ្ច ឹម AB បាៃលធវើបារ C លនាោះលធវើឲ្យទំនាក់ទំៃងមាៃោរប្រោះស្សំ្ម
លហើយមាៃោរពិបាកកនុងោររៃតសាុំកូៃលៅមុខលទៀត។ កនុងករណីប្រសិៃលរើ C លៅជាអៃីតិ
ជៃលៅលឡើយ រុគ្គលដែលប្តូវោល យលៅជាអនកតំណាងដែលចារ់បាៃកំណត់ (ឧ. DEដែល
ជាឪពុកមាត យរលងកើតររស់C) គឺ្ អាចដាក់ កយរណដឹ ងទាមទារោរោត់ោល់ពីឪពុកមាត យ 
ចិញ្ច ឹម AB បាៃលប្ោយលពលោត់ោល់។  
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 ញ.រណតឹ ងលផ្សងលទៀតដែលមាៃលគ្នលរំណងរលងកើតទំនាក់ទំៃងឋាៃៈរុគ្គល ចំណុចលៃោះ
ប្កមុោរងារមិៃទាៃ់អាចរកឧទាហរណ៍ដាក់ឱ្យចំបាៃលទ។  
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kareRbobeFob 

nItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl nig nItiviFIrdæb,evNI 

sBaØaN 

-c,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl Cac,ab;bBaØtþnUvkrNIBiessénRkmnItiviFIrdæb,evNI 

cMeBaHnItiviFIsþIBIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl . karbegáItc,ab;enHeLIgedIm,IFanakarGnuvtþ[)anRtwmRtUv 

nUvnItiviFIkñúuúúúúugkaredaHRsaybNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl. 

-GVICabNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl? bNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl KWCabNþwgEdlmaneKalbMNg 

TamTar[begáIt b¤bBa¢ak;nUvGtßiPaB b¤ntßiPaBénTMnak;TMngGaBah_BiBah_ TMnak;TMng«BukmþaynigkUn 

b¤TMnak;TMngzan³buKÁlepSgeTot EdlCaTMnak;TMngKtiyutþirvagbuKÁlÉkCn . TMnak;TMngTaMgenHCa 

TMnak;TMngkñúgRKYsarmYy EdlGacniyay)anfa CaRbePTerOgEdlBak;Bn§½nwgCIvitÉkCnrbs;BYkeK. 

karkMNt;nUvTMnak;TMngKtiyutþiEdlCakmµvtßúúúúú úénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlxagelI RtUv)aneFVIeLIg 

edIm,I[mansNþab;Fñab;kñúgsgÁm eRBaHTMnak;TMngEbbenHnaM[mansiTæi nigkatBVkic©mYycMnYn EdleK 

Etgyl;fa vamankarBak;Bn§½nwgplRbeyaCn_saFarN³.  

mUlehtuxagelI karbegáIt[manc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl RtUv)anerobcMeLIg 

edayEp¥kelIlkçN³BiessdUcxageRkam ³ 

-kMritnUveKalkarN_énsiTæicat;Ecg nigeKalkarN_énkarTajehtupl ehIyeRCIserIsyk 

eKalkarN_énkarRsavRCavedayqnÞanusiT§imkGnuvtþkñúgnItiviFI. 

-BRgwgnUvsßirPaBénTMnak;TMngzan³buKÁl edayRtUvkMnt;smtßkic©c,as;las; karRbmUlpþMúbNþwg  

karRbmUlPsþúútag eFVIya:gNa[GacedaHRsayTaMgRsugRBmCa mYyKñanUvvivaTsþIBITMnak;TMngzan³buKÁl 

rvagPaKIdUcKña  

-BRgIkGanuPaBénsalRkmEdlcUlCasßaBrdl;ttiyCnpgEdr  

-karTajehtupledaypÞal;mat; mincaM)ac;eFVICasaFarN³eT edaysarb:HBal;dl;CIvitÉkCn 

rbs;BYkeK. 

eyagtammaRta 3 }bNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl{ sMedAeTAelIbNþwgmYycMnYndUcxageRkam³ 

-bNþwgTamTar[bBa¢ak;GMBIemaXPaBénGaBah_BiBah_  Ep¥ktambBaØtþimaRta 958 énRkm 

rdæb,evNI¦ 

-bNþwgTamTarlubecalGaBah_BiBah_ Ep¥ktambBaØtþimaRta 959-963 énRkmrdæb,evNI  

-bNþwgTamTarElglHKña Ep¥ktambBaØtþimaRta 978 énRkmrdæb,evNI 

-bNþwgbdiesFbituPaB Ep¥ktambBaØtþimaRta 990-991 énRkmrdæb,evNI 



 

2 

 

-bNþwgTamTar[TTYlsÁal; Ep¥ktambBaØtþimaRta 1001 énRkmrdæb,evNI  

-bNþwgEdlmaneKalbMNgbBa¢ak;GMBIntßiPaBénbutþPaB Ep¥ktambBaØtþimaRta 1002 énRkm 

rdæb,evNI 

-bNþwgEdlmaneKalbMNgbBa¢ak;GMBIGtßiPaB b¤ntßiPaBénmatuPaB Ep¥ktambBaØtþimaRta 1004 

-1005 énRkmrdæb,evNI 

-bNþwgTamTarkat;kal; Ep¥ktambBaØtþimaRta 1016 nigmaRta 1031 énRkmrdæb,evNI 

-bNþwgepSgeTotEdlmanbMNgbegáItTMnak;TMngzan³buKÁl Ep¥ktambBaØtþimaRta 3 cMNuc j 

énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl 

nItiviFITaMgBIrmancMNucxusKñaeRcIn b:uEnþcMNucsMxan;²EdlRtUvelIkykmkbgðajenAeBlenH 

man³  

1-karkMNt;smtßkic©tulakar 

2-PaKIkñúgerOgkþI  

3-svnakarCaGsaFarN³ 

4-viFankñúgkarBinitüPsþútag 

5-visalPaBénbuKÁlEdlTTYlnUvGanuPaBénsalRkm 
 

1. smtßkic©tulakar ¬maRta 5 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl ¦ 

smtßkic©tulakarRtUv)ankMNt;fa Casmtßkic©pþac;mux nigsmtßkic©minpþac;mux . smtßkic©minpþac; 

mux sMedAelIsmtßkic©rbs;tulakarEdlGacTTYlkarCMnMuCRmHkþItamkarbþwgTamTarrbs;PaKI eTaHbIman 

karRBmeRBogkMNt;smtßkic©Camun b¤KµankarRBmeRBogk¾eday dUcCa karRBmeRBogkMNt;smtßkic© 

tammaRta 13énRkmnItiviFIrdæb,evNI b¤smtßkic©ekIteLIgedayKµankartv:aBIcugcemøIy tammaRta 13 

énRkmnItiviFIrdæb,evNICaedIm. pÞúyeTAvij smtßkic©pþac;mux c,ab;minTTYlsÁal;siTæiCRmHkþIrbs;tulakar 

dUc]TahrN_xagelIeT kñúgkrNIEdlmanbNþwgelIkmµvtßúmYycMnYn dUcCakrNIElglH EdlmanEcg 

kñúgmaRta 10 énRkmnItiviFIrdæb,evNI. 

1.1. karkMNt;smtßkic©kñúgerOgkþITak;Tgnwgzan³buKÁl ³ Casmtßkic©pþac;mux 

kñúgbMNgBRgwgesßrPaBTMnak;TMngzan³buKÁl c,ab;)ankMNt;yk smtßkic©tulakaredIm,IedaH 

RsayvivaTTak;Tgnwgzan³buKÁl faCasmtßkic©pþac;mux. maRta 5 kfaxNÐTI 1 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwg 

Tak;Tgnwgzan³buKÁlEcgfa {1-bNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl RtUvsßitenAeRkamsmtßkic©pþac;muxrbs; 
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saladMbUg Edlmansmtßkic©enAlMenAzanrbs;PaKIénTMnak;TMngzan³buKÁlEdlBak;B½n§nwgbNþwgenaH 

b¤lMenAzannaeBlEdlPaKIenaHTTYlmrNPaB} .  

 karEcgEbbenHedIm,IkMNt;[)anc,as;las;nUvtulakarEdlcat;karbNþwgsþIBIzan³buKÁl ehIy 

bNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlEdlGacbþwgedaybuKÁlEdlmanTMnak;TMngnwgplRbeyaCn_eRcInnak; Gac 

RtUvRbmUlpþMú edayykkEnøgEdlGacmansamIPaKI jati b¤mitþPkþiEdlCaPsþúútagl¥²edIm,IsRmYlnUv 

karGHGag nigbBa¢ak;rbs;PaKI RBmTaMgsRmYlnUvkarRsavRCavedayqnÞanusiT§irbs;tulakar edIm,IkMNt; 

CasßaBrnUvTMnak;TMngzan³buKÁl edaysarbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlmanlkçN³CaplRbeyaCn_ 

saFarN³ ehtudUecñH Kb,IsRmbsRmYleTAnwgtRmUvkarkñúgkarEsVgrkPaBBitCasarFatuRBmTaMg 

tRmUvkar kñúgkarrkdMeNaHRsayvivaTTaMgRsugtamry³karvinicä½yEtmYyelIk .  

1.2. Casmtßkic©pþac;muxrbs;saladMbUgraCFanIPñMeBj ¬krNIminc,as;¦ 

kñúgkrNIEdl ebIminGackMNt;tulakarmansmtßkic© tambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 nigkfaxNÐTI 2 

énmaRta 5 )an bNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlRtUvsßitenAeRkamsmtßkic©rbs;saladMbUgraCFanIPñMeBj . 

kfaxNÐTI 3 énmaRta 5 KWCabBaØtþiEdlsRmYl[KUPaKIGacdak;BakübNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl)an 

kñúgkrNIEdlminGackMNt;smtßkic©tamkfaxNÐTI 1 nigTI 2énmaRta 5 )ank¾eday . 

sMKal;³ krNIRtUvepÞrbNþwgecosvagkaryWty:av 

eyagtammaRta 6 eTaHbICabNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlNamYysßitenAeRkamsmtßkic©rbs;xøÜn 

k¾eday tulakarenaHGacepÞrbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlTaMgmUl b¤EpñkNamYy eTAtulakarepSgeTot 

Edlmansmtßkic©)an ¬ kñúgkrNIEdlmantulakareRcInEdlmansmtßkic©RbECgKña ¦ RbsinebItulakar 

yl;eXIjfacaM)ac; edIm,IeCosvagBIkaryWtya:vhYsehtuénnItiviFI b¤edIm,IeFVIeGaymansmFm’rvagKUPaKI 

edayBicarNaGMBIlMenAzanrbs;PaKI nigsakSIEdlRtUvsaksYr nigkal³eTs³epSg².  

2. PaKI ¬maRta 7-9 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl ¦ 

2.1. smtßPaBkñúgkareFVIbNþwg 

kñúgbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl c,ab;TTYlsÁal;siTæieFVIbNþwgrbs;GsmtßCnpgEdr edaysar 

bNþwgRbePTenH pSarP¢ab;ya:gCitsñiTæeTAelIlkçN³buKÁlrbs;PaKI ehIytameKalkarN_énRkm 

rdæb,evNIEdlTTYlsÁal; nigeKarBqnÞ³rbs;samIxøÜn karTTYlsÁal;siT§ibþwgRbePTenH RtUv)anGnuBaØat 

edaysRmbsRmYl[manCMnYyEpñkc,ab;cUlGnþraKmn_ . ehtuenH bBaØtiþsþIBIkarkMritsmtßPaBkñúgRkm 

rdæb,evNIminRtUvykmkGnuvtþkñúgerOgkþIRbePTenHeT . maRta 8 kfaxNÐTI 1 Ecgfa {cMeBaHskmµPaB 

bNþwgkñúgnItiviFIbNþwgénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl bBaØtþiénmaRta 18 ¬siT§ilubecalskmµPaB¦ 

maRta 26 ¬siT§ilubecalskmµPaB¦ nigmaRta 30 ¬siT§ilubecalskmµPaB¦ énRkmrdæb,evNI nig 
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kfaxNÐTI3 énmaRta 32 ¬smtßPaBPaKI smtßPaBkñúgkareFVIbNþwg kartMNagEdlc,ab;)ankMNt; 

sRmab;CnEdl KµansmtßPaBkñúgkareFVIbNþwg¦ nig maRta 33 ¬bBaØtþiBiesssþIBIskmµPaBbNþwg 

rbs;CnenAeRkamhitUbtßmÖ nigGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt;¦ énRkmnItiviFIrdæb,evNI minRtUvykmk 

GnuvtþeLIy} . 

kñúúgkrNImanbNþwgEbbenH tulakarGaceRCIstaMgemFavI[eFVICatMNagtamBaküsMu  eday 

qnÞanusiTæi b¤bgÁab;[eRCIstaMg edaytulakarCaGñkkMNt;cMnYnR)ak;kéRmsRmab;emFavI ehIycMnYn 

TwkR)ak;enH cat;cUlCaR)ak;Rbdab;kþI¬maRta 8 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl ¦. 

2.2. cugcemøIy 

kñúgbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl cugcemøIyRtUv)ankMNt;rYcCaeRsctammaRta 7 énc,ab;sþIBInIti 

viFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl edaysarGñkTaMgenaHmankarBak;Bn§½ nigmanlkçN³sm,tþiRKb;RKan;edIm,I 

bBa¢ak;karBit k¾dUcCatRmUvkarkarBarttIyCn. maRta 7 kMNt;dUcxageRkam³ 

-kñúgbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl Edl)aneFVIeLIgedayPaKImçagénTMnak;TMngzan³buKÁlEdlBak; 

B½n§nwgbNþwgenaH PaKImçageTotRtUvkøayCacugcemøIy elIkElgEtmanbBaØtþiBiess .  

-kñúgbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl Edl)andak;eLIgedayCnEdlminEmnCaPaKIénTMnak;TMng 

zan³buKÁlEdlBak;B½n§nwgbNþwgenH PaKIsgxagénTMnak;TMngzan³buKÁlenH RtUvCacugcemøIy ehIyenA 

eRkayeBlEdlPaKINamYy)anTTYlmrNPaB PaKImçageTotRtUvkøayCacugcemøIy elIkElgEtman 

bBaØtþiBiess . 

-kñúgkrNIEdlCnEdlRtUvCacugcemøIyénbNþwg tambBaØtþiénkfax½NÐTI1 b¤ kfax½NÐTI2xag 

elIenHTTYlmrNPaB ehIyKµanCnNaRtUvCacugcemøIyeTenaH tMNagGyükarRtUvkøayCacugcemøIy .  

2.3. mrNPaBrbs;edImecaT 

enAeBlEdlbNþwgkMBugcat;kar ehIyedImecaTénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl)anTTYlmrNPaB 

bNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlenaHRtUvcb;edaysV½yRbvtþi elIkElgEtkrNIEdlmanbBaØtþiBiess ¬maRta 

24 kfaxNÐTI 2/ maRta 25 kfaxNÐTI 2 nigmaRta 26 kfaxNÐTI 3 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tg 

nwgzan³buKÁl¦. karkMNt;EbbenHedaysar siT§ibegáIt b¤plRbeyaCn_kñúgkarbBa¢ak;nUvTMnak;TMng 

zan³buKÁl KWCasiT§i b¤plRbeyaCn_pþac;muxrbs;samIPaKI dUecñH enAeBlEdledImecaTTTYlmrNPaB 

bNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlenaHRtUvbBa©b;Edr dUecñH bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 cMNuc k nig kfaxNÐTI 2 

cMNuc k énmaRta 173 ¬karp¥ak nigkarTTYlbnþnItiviFIénbNþwg¦ énRkmnItiviFIrdæb,evNIminRtUvyk 

mkGnuvtþeT.    

2.4. mrNPaBrbs;cugcemøIy 
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-kñúgkrNIEdlPaKITaMgsgxagénTMnak;TMngzan³buKÁl RtUvkøayCacugcemøIy tambBaØtþién 

kfaxNÐTI 2 énmaRta 7 ¬cugcemøIy¦ ehIyRbsinebIPaKINamYyTTYlmrNPaB bNþwgenHRtUvbnþnIti 

viFI edayykPaKImñak;eTotenaHmkeFVICacugcemøIy . kñúgkrNIenH bBaØtþiéncMNuc k kfaxNÐTI 1 

énmaRta 173 ¬karp¥ak nigkarTTYlbnþnUvnItiviFIénbNþwg ¦énRkmnItiviFIrdæb,evNI minRtUvykmk 

GnuvtþeLIy. 

-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 b¤kfaxNÐTI 2 énmaRta 7 RbsinebIcugcemøIy 

TaMgGs;TTYlmrNPaB bNþwgenHRtUvbnþnItiviFIedayyktMNagGyükarmkeFVICacugcemøIy  ¬kfaxNÐ 

TI 2 énmaRta 20 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl¦. dUecñH bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 cMNuc 

k nig kfaxNÐTI 2 cMNuc k énmaRta 173 ¬karp¥ak nigkarTTYlbnþnItiviFIénbNþwg¦ énRkmnItiviFI 

rdæb,evNI minRtUvykmkGnuvtþeT.  

-kñúgkrNIEdlcugcemøIyénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlEdlmaneKalbMNgElglH b¤kat; 

kal; )anTTYlmrNPaBenAeBlEdlbNþwgenHkMBugRtUv)ancat;kar bNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlenHRtUv 

cb;edaysV½yRbvtþi ¬maRta 7 kfaxNÐTI 3 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl¦. 

3. karCMnMuCRmHCaGsaFarN³ ¬maRta 16 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl ¦ 

kñúgnItiviFIrdæb,evNI CaeKalkarN_ karCMnMuCRmHRtUveFVICasaFarN³ ehIykrNINIBiess GaceFVI 

CaGsaFarN³ ¬maRta 115¦. pÞúyeTAvij kñúgnItiviFIénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl CaeKalkarN_ RtUv 

eFVICaGsaFarN³ edaysarkmµvtßúénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl mancMNucCaeRcInEdlBak;B½n§CitsñiT§ 

eTAnwgkarsm¶at;énCIvPaBrs;enArbs;buKÁlÉkCn . karCMnMuCRmHCasaFarN³ GacnMa[KUPaKImankar 

rGarkñúgkarGHGag nigbBa¢ak;Psþútag[)anRKb;RKan; edaysarPaKIenaH)armÖfa karerobrab;ehtu 

karN_enaHeFVI[mankareGonxµas; nig[eKdwgB¤CasaFarN³nUvkarsm¶at;rbs;xøÜn Cabc©½y naM[mankar 

bMBandl;siT§iBwgBak;tulakarrbs;KUPaKI . müa:geTot kar)armÖfaGacmankarregÁaHregÁIrdl; 

sNþab;Fñab;Bak;B½n§nwgzan³buKÁl EdlCamUldæanénkarciBa©wmCIvitkñúgsgÁmrbs;buKÁl edaysarkar 

begáIt b¤karbBa¢ak;nUvGtßiPaB b¤ntßiPaBénTMnak;TMngzan³buKÁlminRtwmRtUv edayEp¥kelIkarGHGag nig 

karbBa¢ak;PsþútagminRKb;RKan;rbs;PaKI . 

edayKitdl;cMNucTaMgenH CaeKalkarN_  karTajehtupledaypÞal;mat;kñúgbNþwgTak;Tgnwg 

zan³buKÁlminRtUv[ebIcMhrCasaFarN³eT ¬maRta 16 kfaxNÐTI 1¦ EtkñúglkçN³Biess tulakar 

Gac eFVICasaFarN³ b¤GacGnuBaØat[buKÁlEdlxøÜnyl;fasmrmücUlsþab;)an ¬maRta 16 kfaxNÐTI 

2¦  EdlCabBaØtþipÞúyBIRkmnItiviFI¬ maRta 115¦. 

KYrkt;sMKal;fa karTajehtupledaypÞal;mat;CaGsaFarN³ b:uEnþkarRbkasesckþIseRmc 
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RtUveFVICasaFarN³¬maRta 1 énc,ab;sþInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl nigmaRta 188 énRkmnItiviFI 

rdæb,evNI¦. 

4. viFankñúgkarBinitüPsþútag¬maRta 13-15 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl ¦ 

4.1. karRsavRCavedayqnÞanusiTæi 

maRta 14 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlEcgfa {enAkñúgbNþwgTak;Tgnwgzan³ 

buKÁl tulakarGacykGgÁehtuEdlmin)anGHGagedayPaKI mkeFVICamUldæanénsalRkm)an . kñúg 

krNIenH tulakarRtUvsYrmtiBIPaKIsþIBIGgÁehtuenaH} .  

karkMNt;EbbenHedaysarkmµvtßúénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl RtUveFVIeLIgedayEp¥kelIGgÁ-

ehtuBit ehIyminGnuBaØat[PaKIcat;EcgedayqnÞ³rbs;xøÜneT . tulakarGacTTYlsÁal;nUvGtßiPaBén 

GgÁehtuNamYyedayEp¥kelIPsþútag eTaHbICaPaKIminGHGagGMBIGgÁehtuenaHk¾eday. b:uEnþ tulakar 

RtUvpþl;»kas[PaKIeqøIytbvij edaysþab;karBnül;mtirbs;PaKIenaH . 

pÞúynwgeKalkarN_enH tamRkmnItiviFIrdæb,evNI)ankMNt;ykeKalkarN_énkarTajehtupl 

EdlCaeKalkarN_ tulakarBicarNaEtelIPsþúúútagEdlKUPaKI)andak; nigGHGagEtb:ueNÑaH dUcman 

bBa¢ak;kñúgmaRta 95 énRkmnItiviFIrdæb,evNI. 

4.2. karsaksYrsamIPaKI 

edaysarc,ab; kMNt;ykeKalkarN_qnÞanusiTæikñúgkarRsavRCavrkPsþútag karsaksYrsamIPaKI 

mankarcaM)ac;xøaMg ehtuenH c,ab;GnuBaØat[naMxøÜn b£GacBin½y)an. kñúgkrNIEdlsaksYrsamIPaKI 

tulakarGacbgÁab;[PaKIenaH mkbgðajxøÜntamkalbriecäT)an ¬maRta 15 kfaxNÐTI 1¦. 

tulakarGacbgÁab;[naMxøÜnPaKIEdlminRBmcUlxøÜnmktulakaredayKµanmUlehtuRtwmRtUv eday 

dIkaseRmc)an . dIkaseRmcenHGacbþwgCMTas;)an . 

RbsinebIPaKIminRBmcUlxøÜnmktulakaredayKµanmUlehtuRtwmRtUv tulakarGacBin½yCaR)ak; 

cMnYnminelIsBI 1>000>000 ¬mYylan¦ erol)an edaydIkaseRmc . dIkaseRmcenHGacbþwgCMTas; 

)an  ¬maRta 15 kfaxNÐTI 2 énc,ab;sþInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKál nigmaRta 132 kfaxNÐTI 

2 dl;TI 4 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦. 

4.3. bBaØtþiminGnuvtþtamRkmnItiviFI 

edaysarc,ab; kMNt;ykeKalkarN_qnÞanusiTæikñúgkarRsavRCavrkPsþútag viFankñúgkarBinitü 

PsþútagmYycMnYnEdlmanEcgkñúgRkmnItiviFIrdæb,evNI minGacykmkGnuvtþkñúgnItiviFIbNþwgTak;Tgnwg 

zan³buKÁl)aneT dUcmanEcgkñúgmaRta 13 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl. maRtaTaMg 

enaH KW³ 
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maRta 94 ¬karelIkecalmeFüa)aytTl; b¤karBarxøÜnEdl)andak;yWtya:v ¦ 

maRta 96 kfaxNÐTI 1 ¬karcat;Tukfa)ansarPaB¦  

maRta 140 kfaxNÐTI 2 ¬karsaksYrsamIPaKI¦  

maRta 153 ¬GanuPaBenAkñúgkrNIEdlPaKIminGnuvtþtamdIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar ¦ 

maRta 156 kfaxNÐTI 4 ¬karbBa¢ak;edayeRbobeFobGkSrEdlsresredayéd¦  

maRta 200 ¬salRkmkM)aMgmuxedImecaT¦  

maRta 201 kfaxNÐTI 2 énRkmnItiviFIrdæb,evNII ¬salRkmkM)aMgmuxcugcemøIy¦ 

maRta 123 kfaxNÐTI 2 ¬GanuPaBtampøÚvc,ab;énGgÁehtuEdlPaKI)ansarPaBcMeBaHmux 

tulakar¦ 

maRta 220 dl;maRta 222. 

sMKal; ³ kñúgkaredaHRsaybNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl tulakarminGacecjCakMNt;ehtusHCa 

edIm,IbBa©b;erOgeT KWRtUvecjCasalRkm ¬b¤dIkaseRmc kñúgkrNImYycMnYn¦. CamYyKñaenH k¾minRtUv 

RcLMnwgsµartIénmaRta 984 énRkmrdæb,evNIEdr. 

5. visalPaBénbuKÁlEdlTTYlGanuPaBénsalRkm ¬maRta 17 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwg 

Tak;Tgnwgzan³buKÁl ¦ 

CaeKalkarN_ salRkmsßaBrmanGanuPaBcMeBaHEtPaKIb:ueNÑaH dUcmanEcgkñúúgmaRta 198 

cMNuc k énRkmnItiviFIrdæb,evNI . b:uEnþ cMeBaHkmµvtßúénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlvij zan³buKÁlTam 

Tar[sgÁmTTYlsÁal;TMnak;TMngrbs;KUPaKI dUcCa TMnak;TMng«Bukmþay nigkUntampøÚvc,ab;rvagKUPaKI 

RtUvmanGanuPaBtampÚøÚvc,ab;cMeBaHmuxttiyCnpgEdr.  

maRta 17 kfaxNÐTI 1 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁlEcgfa {salRkm b¤ 

saldIkasßaBrénbNþwgTak;Tgnwgzan³buKÁl manGanuPaBcMeBaHttiyCnEdr }.  

]TahrN_ ³ ebIsalRkmRbkasElglH naM[manGanuPaBpþac;TMnak;TMngjati ehtuenH Kµan 

TMnak;TMngjatiBnæeToteT . CnEdlminEmnCaPaKIénsalRkm rYmman«Bukekµk mþayekµk bgéfø 

b¥Únéfø>>>>RtUvkat;pþac;Edr. 

]TahrN_ ³ tulakarRbkasTTYlsÁal;bituPaBrvagelak { k { Ca«Buk nigelak { x { naM[man 

GanuPaBdl;elak { K { RtUvCakUn EdlCattiyCnminEmnCaPaKIénsalRkmRtUvmankatBVkic© eyag 

tammaRta 1140 énRkmrdæb,evNI ehIyk¾RtUvEbgEckmrtkBak;kNþalrbs;«Buk[eTAelak { x { 

Edr enAeBleFVIsnþtikmµ. 

]TahrN_ ³ ebImansalRkmRbkasTTYlsÁal;TMnak;TMng«Buk nigkUn ebI«Buk[RTBüTaMg 
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Gs;eTACnmñak;¬Gc©½ylaPI¦ CnenaH RtUvTTYlsÁal;siTæiTamTarPaKbMrugrbs;kUnEdlmancMeBaHRTBü 

xagelI edaysarmaRta 1230 énRkmrdæb,evNITTYlsÁal;PaKbMrugrbs;kUn. 

tamxøwmsarxagelI edIm,I[manGanuPaBénsalRkmsßaBrenHekItmaneLIgelIttiyCnEdlmin 

)aneFVIbNþwgedayxøÜnÉgesaHenaH mancaM)ac;RtUveFVIya:gNakMu[mankarbMBanedayminRtwmRtUvnUvpl 

RbeyaCn_rbs;ttiyCnenaH . ehtuenHehIy)anCakñúgc,ab;enH nigkñúgRkmrdæb,evNImanEcgdUcxag 

eRkamedIm,ItRmUvnwgTsSn³enH ³ 

-eFVIkarkRmitEtCnEdlyl;eXIjfaRtwmRtUvbMput edIm,IkarrkPaBBitCasarFatu CaGñkman 

lkçN³sm,tþiCaPaKIenAkñúgmaRta 6 ehIyrMBwgfa GñkenaHGaceFVIbNþwg)aneBjelj  

-eFVIkarkRmiitnUveKalkarN_énsiT§icat;Ecg nigeKalkarN_énkarTajehtupl ehIyeRCIserIs 

ykeKalkarN_RsavRCavedayqnÞanusiT§i enAkñúgmaRta 12 nigmaRta 13 ¦ . 

-karcUlrYmGnþraKmn_kñúgbNþwgrbs;ttiyCn ¬RkmnItiviFIrdæb,evNImaRta 34¦ karcUlrYmrbs; 

tMNagGyükar ¬maRta 6 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦ nigmaRta 3 ¬karGHGagGgÁehtuedaytMNag 

Gyükar¦ k¾CabBaØtþiEdleFVIeLIgedIm,IkarBarplRbeyaCn_rbs;ttiyCnEdr .  

kñúgkrNIEdlmankarTamTar[lubecalnUvGaBah_BiBah_ edayykmUlehtupÞúynwgkarham 

Xat;min[maneTVBn§PaB ehIyebIkarTamTarenHRtUv)anRcanecal CakrNIelIkElgénsalRkmsßaBr 

EdlRcanecalnUvkarTamTarenaH minmanGanuPaBeTAelIshB½T§énGaBah_BiBah_munrbs;PaKI ¬shB½T§ 

mun¦ Edlmin)ancUlrYmGnþrKmn_kñúgbNþwgEdlTak;TgnwgkarTamTarenaH ehIyGaceFVIkarTamTar[lub 

ecalnUvGaBah_BiBah_)an edayeyagtamkfax½NÐTI2 maRta 960 ¬karlubecalGaBah_BiBah_Edl 

minRtwmRtUvtamc,ab;¦ énRkmrdæb,evNI ¬maRta 17 kfaxNÐTI 2 énc,ab;sþIBInItiviFIbNþwgTak;Tgnwg 

zan³buKÁl¦.  
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៥.ករបញជូ នេ យករ្របគល់

៥.១ ករបញជូ នេ យករជួប្របទះ
៥.២ ករបញជូ នេ យប្រងគប់កិចច
៥.៣ ករបញជូ នេ យទុកេចល

៦.ករបញជូ នេទបរេទស
៧.ករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ

2



2

ករបញជូ ន គឺជករជូនដំណឹងែដលេធ្វីេឡងី មវធីិែដលចបប់
បនកំណត់ េដីមបជូីនដំណឹងអំពីខ្លឹម រៃនឯក រ មផ្លូវ
បណ្ដឹ ងចំេពះភគី    និងអនកដៃទេទៀតែដលមនករពក់ព័នធនឹង
ផល្របេយជន៍។ 

•ករជូនដំណឹង គឺជវធីិែដលមនលកខណៈទូ យ និងងយ
្រសួលជងវធីិៃនករបញជូ ន េ យអនក្របតិបត្តកិរបញជូ ន ចេ្របី
្រគប់មេធយបយដូចជ មទូរសព័ទ អីុែម៉ល ៃ្របសនីយ៍ សំបុ្រត
េដីមបឲីយអនក្រតូវទទួលករបញជូ នបនដឹង េហយីកនុងេនះនីតិវធីិៃន
ករបញជូ ន ក៏ជមេធយបយមួយៃនករជូនដំណឹងែដរ។

អតថនយ័ៃនករបញចូ ន
3

ឯក រែដល្រតូវេធ្វើករបញជូ ន
ឯក រែដលចបប់កំណត់ឲយេធ្វកីរបញជូ នៈ
• ពកយបណ្តឹ ង (ម.៧៩ ្រកមនីតិវធិី)
• ពកយសុំបែនថម ឬផ្ល ស់ប្តូរកមមវតថុៃនបណ្តឹ ង (ម.៨៤-៣ ្រកមនីតិវធីិរ/
ណី)

• អនុ រ ល្រកម (ម.១៩០ ្រកមនីតិវធិីរ/ណី)
• ពកយបណ្តឹ ងទស់ (ម.២០៦-៤ ្រកមនីតិវធិីរ/ណី)
• លិខិតដកពកយបណ្តឹ ង (ម.២១៧-៤ ្រកមនីតិវធិីរ/ណី)
• ដីកសេ្រមចចប់េផ្តីមនីតិវធិីៃនករលក់េ យបងខំ (ម.៤១៩-២ 
្រកមនីតិវធិីរ/ណី)

• ដីកសេ្រមចរក ករពរ (ម.៥៤៣ ្រកមនីតិវធិីរ/ណី)

4
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ឯក រែដល ចេធ្វើករជូនដណឹំង
• ករកំណត់កលបរេិចឆទថមីេដីមបចីប់េផ្តីមនីតិវធីិេយង មពកយបណ្តឹ ងទស់ (ម.២០៨-២
្រកមនីតិវធីិរ/ណី)

• ដីកសេ្រមច (ម.២៣១-១ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)
• កលបរេិចឆទេដីមបេីចញដីកសេ្រមចករលក់ (ម.៤៤០-២ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)
• ករកំណត់េពលបង់ៃថ្លលក់  (ម.៤៧៨ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)

កំណត់សមគ ល់
• េទះជមនបញញត្តិមយួចំននួៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី កំណត់ឲយេធ្វកីរជូនដំណឹងក៏
េ យ យកល្អគបបគីរួែតេធ្វកីរបញជូ ន េដីមបមីនរបយករណ៍បញជូ នទុកកនុងសំណំុេរឿង
ជសំ ង េជៀស ងភគីត ៉ថ ពកួគត់មិនបនទទលួដំណឹងពីតុ ករ។

• ខងេលីេនះ្រគន់ែតជមេធយបយមយួបុ៉េ ្ណ ះ។ ្របសិនេបីេធ្វី មវធីិេនះទងំអស់ 
េនះ ចនឹងមនករធុញ្រទន់និង ុ ញំ ំ េហតុេនះ េយងី ចេធ្វី មវធីិមយួេទៀតគឺ 
េធ្វកីរជូនដំណឹងដូចធមម  បុ៉ែន្តេ្រកយជូនដំណឹងេហយី្រតូវេធ្វកំីណត់េហតុអំពីករ
ជូនដំណឹងេនះ េហយីរក កំណត់េហតុអំពីករជូនដំណឹងេនះេនកនុងសំណំុេរឿង ។

5

អតថនយ័ៃនករបញជូ ន
 នុភពគតិយុត្តចមបងមយួៃនករបញជូ ន គឺ អំឡុងេពលែដល
ចប្តងឹេទតុ ករជនខ់ពស ់ បននឹងចបេ់ផ្តីមដំេណីរករ 

(ម.២៦៤ និង ម.២៦៨ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។
ករបញជូ ន ្រតូវេធ្វីេឡងីេ យឆនទ នុសិទធិ េលីកែលងែតមន
បញញត្តិ    ពិេសសកនុងចបប ់(ម.២៤៦-១្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។
ឯក រែដល្រតូវបញជូ ន គឺឯក រថតចម្លង េលីកែលង ែត
មនបញញត្តិពិេសសកនុងចបប់(ម.២៤៧-២្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។
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២-១ ថ បន័ចតែ់ចងកិចចករបញចូ ន
២-១ ថ ប័នចត់ែចងកិចចករបញចូ ន៖

1.    ម្រន្តរីដ្ឋបលទទួលបនទុកកិចចករ បញជូ ន 
 ្រក បញជ ី   (ម. ២៤៦ កថខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតវិធិរី/ណី)។

2.   មុខងររបស់ម្រន្តរីដ្ឋបលទទួលកិចចករបញចូ នៈ
េធ្វី ឬផ្តល់េសចក្តីបញជ កនូ់វឯក រ ស្រមបេ់្របីកនុងករបញជូ ន 
 ្របគល់អំ ចៃនករបញជូ នឯក រេនះេទឲយ ម្រន្តីទទួលបនទុក្របតិបត្តិករបញជូ ន 

បនទ បម់ក ទទួលរបយករណ៍ៃនករបញជូ នពីម្រន្តីទទួលបនទុក្របតិបត្តិករបញជូ ន និង
 ្រតូវយករបយករណ៍ៃនករបញជូ នេនះេទជូនេច្រកម េដីមបឲីយេច្រកមពិនិតយ ថេតីករបញជូ ន
េនះ្រតឹម្រតូវេហយី ឬេន 
ចុងេ្រកយ ម្រន្តីរដ្ឋបលែដលទទួលបនទុកកចិចករបញជូ ន ្រតូវរក រទុក របយករណ៍ៃនករ
បញជូ នេនះទុកកនុងសំណំុេរឿង េ យេរៀបចទុំកឲយបន្រតមឹ្រតូវេទ មកលបរេិចឆទៃន
លំ ប់ឯក រ។

7

២.២ ថ បន័្របតិបត្តកិរបញជូ ន
 ថ បន័្របតិបត្តិករបញជូ នៈ

ម្រន្តទីទួលបនទុក្របតិបត្តកិរបញចូ ន  (ម.  ២៤៦ 
កថខណ្ឌ ទី៣ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)
បុគគលិកៃ្របសនីយ៍
 ជញ  
្រក បញជ ី

8



5

មខុងរម្រន្តទីទលួបនទុក្របតិបត្តកិរបញជូ ន
មុខងររបស់ម្រន្តទីទលួបនទុក្របតិបត្ដកិរបញជូ នៈ 
េធ្វីករបញជូ នេ យជក់ ក់ចំេពះជនែដល្រតូវទទួលករបញជូ ន។
្រតូវេធ្វីរបយករណ៍អំពីករបញជូ ន ម ម.២៥៤ ្រកមនីតិវធិីរ/ណី។
្រតូវ ក់របយករណ៍អំពីករបញជូ នេនះេទតុ ករេដីម។ 

កំណត់សមគ ល់
េ យ រែត ថ នភពបចចុបបននរបស់េយងីមិនទន់មនម្រន្តី ជញ  េហតុេនះ 
េដីមប ីស្រមួលដល់ករអនុវត្តចបប់ ្រកសួងយុត្តធិម៌ក៏បនេចញេសចក្តី្របកសស្តីពីមន ្
្រតីទទលួបនទុកកិចច ករ ជញ  េលខ ៣០ កយ្របក/០៧ ចុះៃថងទី១៩ ែខកកក  
ឆន ២ំ០០៧ េ យកំណត់យក ្រពះ ជ ជញ  និង្រពះ ជ ជញ រងជអនកអនុវត្តកិចចករ
ជញ  េដីរតនួទីកនុងនមជម្រន្តីទទលួ បនទុកកិចចករ ជញ េនកនុងែដន

សមតថកិចចៃន ដំបូងែដល្រពះ ជ ជញ  និង្រពះ ជ ជញ រងសថិតេនេ្រកមជ
បេ ្ត ះ សននរហូតដល់កលបរេិចឆទៃនករអនុវត្តចបប់ស្តពីី ជញ ។

9

៣. របយករណ៍បញជូ ន

• របយករណ៍បញជូ ន ្រតូវមនបញជ កចំ់ណុចដូចបនកំណត់
កនុង ម.២៥៤ កថខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី។
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៤-ករបញជូ នេទបុគគលែដលអសមតថភពកនុងបណ្តឹ ង
ទល់ែតបុគគលែដលមនសមតថភពេធ្វសីកមមភពេ យខ្លួនឯង ម
បញញត្តិៃន្រកម និងចបប់េផ ងេទៀតបន េទីបបុគគលេនះ ចេធ្វីសកមម
ភពបណ្តឹ ងេ យខ្លួនឯងបន (ម.៣២ កថខណ្ឌ ទី ២្រកម   រ/ណី)។
បុគគលែដលអសមតថភពកនុងករេធ្វីបណ្តឹ ងមន (ម.១៧ ្រកមរ/ណី)៖
អនីតិជន
ជនេនេ្រកម ពយបលទូេទ 
ជនេនេ្រកមហតូិបតថមភ 

ជនទងំ៣្របេភទេនះ គឺ្រតូវេធ្វីសកមមភពបណ្តឹ ង មរយៈអនក
តំ ងែដលចបប់បនកំណត់។

11

៤-ករបញជូ នេទបុគគលែដលអសមតថភពកនុងបណ្តឹ ង
ករណីេលីកែលងចេំពះ៖

1. អនីតិជនែដលទទួលករអនុញញ តឲយ្របកប ជីវកមម ពីអនកមន
អំ ចេមប ឬអនក  ពយបលស្រមប់អនីតិជន (ម. ២០-
១ ្រកមរ/ណី)។

2. អនីតិជនែដលទទួលបនអ ្ត ធនិភព (ម. ២១ ្រកមរ/ណី)។
អនីតិជនទងំ២្របេភទេនះ គឺ ចេធ្វីសកមមភពបណ្តឹ ងេ យខ្លួនឯង
បន េ យមិនចបំច់ ឆ្លងអនកតំ ងែដលចបប់បនកណំត់។ 
ចំេពះអនតីជិនែដលទទួលករអនុញញ តឲយ្របកប ជីវកមម មនសមតថ
ភពកនុងករេធ្វីបណ្តឹ ង បន្រតឹមែតបណ្តឹ ង “ទក់ទងនងឹជនំញួ” ែដល
អនុញញ តេនះបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូចេនះេទះបីជអនីតជិនែដល ទទួលបនករ
អនុញញ តឲយេធ្វី ជីវកមមក៏េ យ េបីមិនែមនជបណ្តឹ ងទក់ទងនងឹ
ជីវកមមែដលបនអនុញញ តេនះេទ អនតីជិនេនះេនែតជបុគគល

អសមតថភពដែដល។

12



7

៤-ករបញជូ នេទបុគគលែដលអសមតថភពកនុងបណ្តឹ ង

អនកតំ ងែដលចបបប់នកំណតៈ់
ចំេពះ អនីតិជន សំេ េលី អនកមនអំ ចេមប ឬអនក

ពយបល  (ម.១០៣៤ និង ម.១០៦៧ ្រកមរ/ណី)។
ចំេពះ ជនេនេ្រកម ពយបលទូេទ សំេ េលីអនក

ពយបលទូេទ (ម.២៥ ្រកមរ/ណី)។
ចំេពះជនេនេ្រកមហតូិបតថមភ សំេ េល ី ហតូិបតថមភកៈ 
(ម.២៩ ្រកមរ/ណី) ។

13

៤-ករបញជូ នេទបុគគលែដលអសមតថភពកនុងបណ្តឹ ង

ករបញជូ នេទបុគគលែដលអសមតថភពកនុងបណ្តឹ ង  ្រតូវបញជូ នេទអនក
ែដលចបប់បនកំណត់ (ម. ២៤៨-១ ្រកមនីតិវធិីរ/ណី)។ 

េបីមនអនកតំ ងែដលចបបប់នកំណតរ់មួគន េ្រចីននក ់ ករបញជូ ន ច
េធ្វីេទអនកតំ ងែដលចបបប់នកំណត់ មួយជករ្រគប្់រគន់ (ម. 
២៤៨ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។

ករបញជូ នេទបុគគលែដលជប់ពនធនគរ ្រតវូេធ្វីចំេពះ្របធន
ពនធនគរ (ម. ២៤៨-៣ ្រកមនីតិវធិីរ/ណី)។

14



8

វធិៃីនករបញជូ ន
ករបញជូ នេ យករ្របគល់
ករបញជូ នេ យករជួប្របទះ
ករបញជូ នេ យប្រងគប់កិចច
ករបញជូ នេ យទុកេចល
ករបញជូ នេទបរេទស
ករបញជូ នេ យករផ យជ រធរណៈ

15

៥-ករបញជូ នេ យករ្របគល់
ជេគលករណ៍្រតូវ្របគល់ឯក រេទឲយ ជនែដល្រតូវទទួល
ករបញជូ ន (ម. ២៤៧-១ ្រកមនីតិវធីីរ/ណី)។
ជេគលករណ៍ ្រតូវបញជូ នេទលំេន នទីសំ ក់ ទីកែន្លង   

ជីវកមម និងទី ន ក់របស់ជន ែដល្រតូវទទួលករបញជូ ន (ម. 
២៤៩ ្រកមនីតិវធីីរ/ណី)។
លំេន ន គឺជកែន្លងែដលជទី ងំៃនជីវភពរស់េនរបស់បុគគលមន ក់ៗ ្រតូវយកេធ្វ ី
ជលំេន ន  ម.៣៤ ្រកមរ/ណី)។
ទីសំ ក់ៈ កនុងករណីែដលកែន្លងែដលជទី ងំៃនជីវភពរបស់េនមិនចបស់ ស់
េទ   ទីសំ ក់្រតូវបនចត់ទុកថជលំេន ន  (ម.៣៥ ្រកមរ/ណី)។

ករបញជូ នេទអនកតំ ង ែដលចបប់បនកំណត់ ចេធ្វីេទ      
ទីកែន្លង ជីវកមម ឬទី ន ក់កររបស់អនកតំ ងេនះបន។
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9

៥-ករបញជូ នេ យករ្របគល់
ករណីេលកីែលង ្រតូវបញជូ នេទទីែដល្រតូវបញជូ ន ឬអនកែដល
ទទួលករបញជូ ន ្រតូវបញជូ នេទ ទីកែន្លងែដលបនជូនដំណឹង
េនះ (ម. ២៥០ កថខណ្ឌ ទី៤ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។

ករជូនដំណឹងខងេលីេនះ ្រតូវេធ្វីជ យល័កខណ៍អក រ
 (ម.២៥០ កថខណ្ឌ ទី៣ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។

ពកយបណ្តឹ ងែដលមនបញជ ក់អំពីទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន ឬអនក
ែដល ទទួលករបញជូ ន េយងីចត់ទុកថភគីបនជូនដំណឹងជ
យលកខណ៍អំពីទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ នរចួ។

17

ពកយបណ្តឹ ង
ពកយបណ្តឹ ង

-េដីមេចទេឈម ះ ក េភទ្រសី យុ ៣០ឆន  ំមនទីលំេនផ្លូវេលខ ២៣៧ ផទះេលខ ៣៨ 
ភូមិ០៧ សងក ត់អូរ ពិំក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ។

-ចុងចេម្លីយេឈម ះ ខ េភទ្របុស យុ ៣៣ឆន  ំមនទីលំេនផ្លូវេលខ ២៣៧ ផទះេលខ ៣៨ 
ភូមិ០៧ សងក ត់អូរ ពិំក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ។
(ទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ នរបស់េដីមេចទៈ ផទះេលខ ១១៧ ផ្ឡូវេម៉េសទុង សងក ត់បឹង
េកងកង ទី១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ។

េបីេដីមេចទមនករជូនដំណឹងែបបេនះ  េយងី្រតូវបញជូ នេទេដីមេចទេទ ម    
ស័យ ្ឋ ន ែដលបនជូនដំណឹង គឺផទះេលខ ១១៧ ផ្ឡូវេម៉េសទុង សងក ត់បឹងេកងកង ទី

១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ)។
 ករជូនដំណឹងខងេលី មន នុភពរហូតដល់តុ ករជន់ខពស់។ 
 េបីអនកទទួលករបញជូ នមិនេចះអក រ គបបពីនយល់នូវខ្លឹម រៃន ឯក រេនះេទអនក
ទទួល េនះេនេពល្របគល់ឯក រ (ម. ២៤៧-៣ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។
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10

៥-១ ករបញជូ នេ យករជួប្របទះ (ម.២៥១ ្រកមនីតវិធិរី/ណី)

ករណីពំុចបស់ថ ជនែដល្រតូវទទួលករបញជូ នមនលំេន ្ឋ ន ទីសំ ក ់     
ទីកែន្លង ជីវកមម និងទី ន កក់រេនកនុង្របេទសកមពុជ។

េលីកែលងែតមនករណីែដលភគីបនជូនដំណឹងពី ទីកែន្លង ែដល្រតូវេធ្វី
ករបញជូ ន ម ម.២៥០-១ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី ្រតូវបញជូ នេទកែន្លងែដល ភគី
បនជូនដំណឹងេនះ។

េទះជនែដល្រតូវទទួលករបញជូ នមនលំេន ្ឋ ន ទីសំ ក ់ ទីកែន្លង
ជីវកមម និងទី ន កក់រេនកនុង្របេទសកមពុជចបស់ ស់ និងមនករជូន

ដំណឹងពីទីកែន្លងែដល្រតូវេធ្វីករបញជូ នកេ៏ យ េបីភគីមិន្របែកកចំេពះករ
បញជូ នេនកែន្លងែដលជួប្របទះេទ គឺ ចេធ្វីបន។
ឧទហរណ៍៖ ករណីទូរស័ពទេ ភគីមកតុ ករ េហយី្របគល់ឯក រេទគូ  
ភគីេនតុ ករ ។

19

៥-២ ករបញជូ នេ យប្រងគបកិ់ចច (ម.២៥២ -១្រកមនតីវិធិរី/ណី)

ករណីពំុបនជួបជន ែដល្រតូវទទួលករបញជូ នេនទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ នេទ គឺ ច្របគល់ឯក រ
េនះេទឲយអនកបំេរ ី ឬអនកេផ ងេទៀតែដលេធ្វីករេនទីេនះ ឬអនកេនជមួយែដលមនករយល់ដឹង
សមរមយ។

អនកែដលមនករយលដឹ់ងសមរមយកនុងករទទួលឯក រៈ
- អនកែដលយល់ចបស់អំពី រៈសខំនៃ់នករបញជូ ន 
- យល់ពីអតថនយ័ៃនឯក រែដលបនទទួល និង 
- មនសមតថភព ចយកឯក រេនះ េទ្របគល់ឲយជនែដល្រតូវទទួលករបញជូ ន។

ឧទហរណ៍ៈ
ករណីែដលចុងចេម្លយីជ្រកុមហុ៊ន ្រតូវបញជូ នេទ្រកុមហុ៊នេនះ។
ភរយិ ចទទួលជនួំសប្តែីដលជបុគគលែដល្រតូវទទួលករបញជូ នបន បុ៉ែន្តេបី
ភរយិជ អនកប្តងឹប្ត ី េនះករទទួលករបញជូ នរបស់ភរយិជនួំសប្ត ី នងឹ្រតូវចត់
ទុកជេមឃៈ េ្រពះមនទនំស់ ផល្របេយជន៍ មយង៉េទៀតេយងីមនិរពំងឹថភរយិ
នងឹយកឯក រែដល្រតូវបញជូ នេនះេទឲយប្តេីទ)។ (ករអនុវត្តេ យ្រសេដៀង ម
.២៥២ ្រកមនតីវិធិរី/ណី)។
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11

៥-៣. ករបញជូ នេ យទុកេចល  (ម.២៥២-២ ្រកមនីតវិធិរី/ណី)

េបីជនែដលទទួលករបញជូ ន ឬជនែដល្រតូវទទួលករបញជូ ន េ យករប្រងគប់
កិចច មិន្រពមទទួលករបញជូ ន េ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ ចទុកឯក រ
ែដល្រតូវបញជូ នេចលេនទីកែន្លងេនះបន។ 

ឧទរហរណ៍
 ដីករេកះ្រតូវបញជូ នេទឲយេ ក A(េដមីេចទ) េពល ជញ យកឯក រេនះេទដល់
ផទះេ ក A មនិបនជួបេ ក A េទ ជួបែតកញញ B ែដលជអនកបេ្រមរីបស់េ ក A ជញ

ក៏្របគល់ ឯក រេនះឲយេទកញញ B េដមីបទុីកឲយេ ក A ែតកញញ B បនបដិេសធ
មនិទទួលេ យសំ ង ថខ្លួនជអនកបេ្រមមីនិ ៊ នទទួល ករសំ ងែបបេនះ គមឺនិ ច
និយយថមនមូលេហតុ្រតមឹ្រតូវេទ ជញ  ក៏បនទុកឯក រេនទីេនះ គឺេនចំេពះ
មុខកញញ B។

 ករណីឧទហរណ៍ដូចខងេលីដែដល កញញ B បនបដិេសធមនិទទួលេ យសំ ង ថ 
េ ក A និង្រកមុ្រគួ រគត់ទងំអស់មនិេនេទ ពួកគត់បនេទបរេទសអស់េហយី 
ទល់ែត ២ែខេ្រកយបនមកវញិ េហយីខ្លួនគម នមេធយបយ ចទក់ទងគត់បនេទ ករ
សំ ងែបបេនះ គឺ មនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ េនះមិន ចទុកឯក រេនកែន្លងេនះបនេទ។
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៦- ករបញជូ នេទបរេទស (ម. ២៥៣ ្រកមនតីវិធិរី/ណី)

• ករណីៈ ជនែដល្រតូវទទលួករបញជូ ន មនទីលំេនេនបរេទស េហយីពំុមនទីសំ ក់ 
ទីកែន្លង ជីវកមម ឬទី ន ក់ករែដល ចបញជូ នបនេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេទ 
ករបញជូ នចំេពះជនេនះ ចមនរេបៀប២ េដីមបបីញជូ នៈ
1. ករណីជនែដល្រតូវទទលួករបញជូ នជជនជតិបរេទស គបបបីញជូ នេ យ្របគល់ 

ឲយ្រកសួង ឬ ថ ប័នែដលមនសមតថកិចចៃន្របេទសេនះជអនកអនុវត្តករបញជូ ន។
2. ករណីជនែដល្រតូវទទលួករបញជូ នជជនជតិែខមរ ែតរស់េនបរេទស គបបបីញជូ ន 

េ យ ្របគល់ឲយឯកអគគ ជទូត ភរធរ ី ឬកុងសុ៊លរបស់្របេទសកមពុជ្របចំ
្របេទសេនះជអនកអនុវត្តករបញជូ ន។

មុននឹងបញជូ ន តុ ករគបបពិីនិតយេមីល អនុសញញ  ឬសនធសិញញ រ ង្របេទសេនះ 
និង្របេទសកមពុជ ឬកិចច្រពមេ្រពៀងេផ ងេទៀត ឬករជយួគន េទវញិេទមកែផនកចបប់ 
េ្រពះមនករណីខ្លះកនុងបទ ្ឋ នគតិយុត្តទិងំេនះមនកំណត់ពីរេបៀបៃនករបញជូ ន។
ចំេពះករបញជូ នេទជនបរេទសែដលរស់េនកនុង្រពះ ជ ្រចកមពុជវញិ ្រតូវេ្របី

មវធីិៃនករបញជូ នដូចជករបញជូ នចំេពះជនជតិែខមរែដរ។

22
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៧- ករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ
៧-១.  លកខខណ្ឌ
ករណី េទះ្របឹងែ្របង្រ វ្រជវរកយ៉ង  កមិ៏ន ចដឹងពីទីកែន្លង ែដល
្រតូវបញជូ ន។
ករណី េយងីដឹងពីទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន ប៉ុែន្ត ករបញជូ នមិន ចេធ្វបីន 
េទះជេយងីពយយមបញជូ ន មរេបៀបៃនករបញជូ នប្រងគបកិ់ចច និងករ
បញជូ នេ យទុកេចលកេ៏ យ។
ករណី មិន ចេធ្វកីរបញជូ នេទបរេទស  េ យករ្របគល់កិចចករបញជូ ន។
ករណីតុ ករមនិបនទទលួលិខតិបញជ ក់  ពីករបញជូ នពី្រកសួង ឬ 

ថ ប័ន ែដលមនសមតថកិចចេនបរេទសកនុងអឡុំង ៦ែខគតិចប់ពេីពល
បញជូ ន។
ឲយែតមនលកខខណ្ឌ មួយកនុងចំេ មលកខខណខ ខងេលី គឺ ចេធ្វីករ
បញជូ ន មករផ យជ ធរណៈបន។

23

៧-ករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ (ត)

ទល់ែតមនពកយសំុរបស់ភគីែដលសំុឲយតុ ករេធ្វីករបញជូ ន
មករ ផ យជ ធរណៈ និងបនទ ប់ពីទទួលបនករ

អនុញញ តពីតុ ករ (ម. ២៥៥ កថខណ្ឌ ទី១ ្រកមនីតិវធីិរ/
ណី) េទីប ចេធ្វីករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈបន។
ប៉ុែន្តេដីមបេីជៀស ងករយតឺយ៉វ តុ ករក៏ ចបងគ ប់ឲយ
្រក បញជ ីេធ្វីករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ 
េ យឆនទ នុសិទធិេទះជគម នពកយសុំរបស់ភគីកេ៏ យ  
កនុងករណីែដលតុ ករយល់េឃញីថមនករចបំច ់ (ម
.២៥៥ កថខណ្ឌ ១ និង២ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។

24
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៧-ករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ (ត)

សមគ លៈ់
 េបីករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ្រតូវបនេធ្វី កនុងករណីែដល
លកខខណ្ឌ ែដលករ បញជូ នប្រងគបកិ់ចច និងករបញជូ នេ យទុកេចល្រតូវបន
បំេពញេហយី ែតេនមិន ចបញជូ នបន េនះ្រក បញជ ី គបបជូីនដំណឹង
េ យរេបៀបសមរមយ ( មទូរស័ពទ, េផញី មបុស្តិ៍ៃ្រប សនីយ ឬបិទ េន
លំេន ន, ទីសំ ករ់បស់អនកែដល្រតូវទទួលករបញជូ នជេដីម) អំពីេហតុ
ែដលនឲំយេធ្វីករបញជូ នជ ធរណៈេទភគីែដល្រតូវទទួលករបញជូ នេនះ 
(ម. ២៥៥ កថខណ្ឌ ទី៣ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។
ករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈចប់ពីេលកីទី២េទ ចំេពះភគី
ដែដល តុ ករ្រតូវ េធ្វីេ យឆនទ នុសិទធិ ប៉ុែន្តចំេពះករណីករបញជូ នេទ
ជនែដលេនបរេទស ្រតូវែតមនពកយសុំរបស់ ភគី ល់េលីកៃនករផ យជ
ធរណៈ (ម. ២៥៥ កថខណ្ឌ ទី៤ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។

25

៧-២. រេបៀបបញជូ ន
រេបៀបបញជូ ន
 ្រក បញជ ី ្រតូវបិទ្របកសេនកែន្លងស្រមប់បិទ្របកស របស់តុ ករ 
ឬទកីែន្លងែដលតុ ករទទួល គ ល់ថសម្រសប ( ចបុស្តិ៍, ឃុំ
...ជេដមី) និង្រតូវ្របកសថ ្រក បញជ ី ជអនករក ទុកេនឯក រ
ែដលេធ្វីករបញជូ ន េហយីឯក រេនះនិង ច ្របគល់ឲយជនែដល្រតូវ
ទទួល ករបញជូ នេនេពល ក៏បន (ម. ២៥៦- ១ និង ២ ្រកមនីតិវធិី
រ/ណី)។
 តុ ករ ចចុះកនុង ជកចិច ឬកនុង រព័ត៌មន ផ យថបនេធ្វីករ
បញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ  (ម.២៥៦ កយខណ្ឌ ទី២ កថខណ្ឌ
ទី៣ ្រកមនីតិវធិីរ/ណី)។
 ចំេពះករបញជូ នែដល្រតូវេធ្វីេនបរេទស ្រក បញជ ីមិនចបំច់ផ យកនុង 
ជកិចច ឬកនុង រព័ត៌មនក៏បន។

26
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៧-៣. នុភព
ករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ នឹងមន នុភពជករ
បញជូ នេនេ្រកយ អំឡុងេពល ២សប្ត ហ៍បនកន្លងហួស េ យគិតពី
ៃថងែដលបនបិទ្របកស ម ម. ២៥៧-១ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។
 ក៏បុ៉ែន្ត ករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈជេលីកទី២ េទនឹង
មន នុភពេនៃថង បនទ ប់ពីៃថងបិទ្របកសេនះ (ម. ២៥៧ កថ
ខណ្ឌ ទី១ កយខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។
 នុភពេនទីេនះ មនន័យថ ករបញជូ នមនសុពលភព េហយី្រតូវ
ចត់ទុកថ អនកែដល្រតូវទទួលករបញជូ នបនទទួលករបញជូ នេនះ។
 ចំេពះ ករបញជូ ន មករផ យជ ធរណៈ ែដល្រតូវេធ្វេីន
បរេទស នឹងមន នុភពជករបញជូ ន េនេ្រកយអំឡុងេពល  ០៦
សប្ត ហ៍ បនទ ប់ពីៃថងបិទ្របកស (ម. ២៥៧-២ ្រកមនីតិវធីិរ/ណី)។

27
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គំនូសបំ្រពួញលំហូរនីតិវធីិៃនករបញជូ ន
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សូមអរគុណ!
សំនួរ-ចេម្លីយ!

29



មនករជូន
ដំណឹងអំពីទី
កែន្លងែដល្រតូវ

បញជូ ន

បញជូ នេទកែន្លងែដល្រតូវ
បញជូ ន(២៥០-៤)

សេ្រមចករបញជូ ន

បញជូ នេ យប្រងគប់កិចចេទ
កែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន

(២៥២-១)

បញជូ នេ យទុក
េចល(២៥២-២)

ករបញជូ នេ យករ
ផ យជ ធរណៈ

(២៥៥-១ខ)
បដិេសធមិនទទួល

មិនសេ្រមច

កែន្លងែដល
្រតូវបញជូ ន
(២៤៩)

បុគគល

នីតិបុគគល

ដឹងកែន្លងចបស់

បញជូ នេ យជួប្របទះ
(២៥១ កយ.១)

ពុំចបស់ថជនែដល្រតូវ
ទទួលករបញជូ នមន
លំេន ្ឋ នជេដីមេន
្របេទសកមពុជ

សេ្រមច
ករបញជូ ន

គម នករជូន
ដំណឹងអំពីទី
កែន្លងែដល្រតូវ
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ទីកែន្លង ជីវកមម ទី ន ក់ករ
លំេន ្ឋ ន ឬ ទីសំ ក់
របស់អនកតំ ង

បញជូ នេ យប្រងគប់កិចចេទ
កែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន

(២៥២-១)

មិនសេ្រមច

មិនសេ្រមច
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នីតិវធិីននការបញ្ជូន 
១.អតថនយ័ននការបញ្ជូន ៖ 
 ការបញ្ជូ ន គឺជាការជូនដំណឹងដដលធ្វើធ ើងតាមវ ី្ ីដដលច្បាប់បានកំណត់ធដើមបីជូនដំណឹង 
អំពីខ្លឹមសារននឯកសារតាមផ្លូវបណតឹ ងចំ្បធ ោះភាគី និងអនកដនៃធៃៀតដដលមានការ ក់ព័នធនឹងផ្ល
ប្បធោជន៍។   
 ការជូនដំណឹង គឺជាវ ិ្ ីដដលមានលកខណៈៃូលាយ និងងាយស្រួលជាងវ ិ្ ីននការបញ្ជូ ន 
ធោយអនកប្បតិបតតិការបញ្ជូ ន អាច្បធប្បើប្គប់មធ្ោបាយដដលអាច្បធ្វើបានដដលមានដូច្បជា តាមៃូររ័ពទ 
អ ីដម៉ែល តាមនប្បរនីយ៍ តាមរំប ប្ត ធដើមបីឲ្យអនកប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ នបានដឹង ធ ើយកន ងធ ោះនីតិវ ិ្ ី
ននការបញ្ជូ នក៏ជាមធ្ោបាយមួយននការជូនដំណឹងផ្ងដដរ។ 
 ធៅកន ងប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី មានឯកសារខ្លោះដដលច្បាប់បានបញ្ញតតិឲ្យប្តវូធ្វើការបញ្ជូ ន។ 
ចំ្បដណក ឯកសារខ្លោះធៃៀត ច្បាប់កំណត់ធោយប្ាន់ដតឲ្យធ្វើការជូនដំណឹងប៉ែ ធ ណ្ ោះ។  
 ឯកសារដដលច្បាប់កំណត់ឲ្យធ្វើការបញ្ជូ នមានដូច្បជាៈ  កយបណតឹ ងតាមមាប្តា ៧៩ ប្កមនីតិ
វ ិ្ ីរដឋបបធវណី  កយរ ំបដនែម ឬផ្លល រ់បតូរកមមវតែ បណតឹ ងតាមមាប្តា ៨៤-៣ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី 
អន រារសាលប្កម មាប្តា ១៩០ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី   កយបណតឹ ងទារ់តាមមាប្តា ២០៦-៤ 
ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី  លិខិ្តដក កយបណតឹ ងតាមមាប្តា ២១៧-៤ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី  ដីកា
រធប្មច្បចាប់ធផ្តើមនីតិវ ិ្ ីននការលក់ធោយបងខំ តាមមាប្តា ៤១៩-២ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី  ដីកា
រធប្មច្បរកាការ រតាមមាប្តា ៥៤៣ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណីជាធដើម។ 

រឯីឯកសារដដលច្បាប់កំណត់ឲ្យប្ាន់ដតធ្វើការជូនដំណឹងមានដូច្បជា៖ ការកំណត់កាល 
បរធិច្បេៃថ្មីធដើមបីចាប់ធផ្តើមនីតិវ ិ្ ីធោងតាម កយបណតឹ ងទារ់តាមមាប្តា ២០៨-២ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី  
ដីការធប្មច្បតាមមាប្តា ២៣១-១ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី  កាលបរធិច្បេៃធដើមបធីច្បញដីការធប្មច្បការ
លក់ តាមមាប្តា ៤៤០-២ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី  ការកំណត់ធពលបង់នថ្លលក់តាមមាប្តា៤៧៨ ប្កម
នីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណីជាធដើម។ 

ធទាោះជាមានបញ្ញតតិមួយចំ្បនួនននប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណី កំណត់ឲ្យធ្វើការជូនដំណឹងក៏ធោយ 
យកលអគបបគួីរធ្វើការបញ្ជូ ន ធដើមបីមានរបាយការណ៍បញ្ជូ នៃ កកន ងរំណ ំ ធរឿងជារំអាង ធជៀរវាងភា
គីតវា៉ែថា ពួកាត់មិនបានៃៃួលដំណឹងពីត លាការ។ 

ជាធាលការណ៍ ការបញ្ជូ នប្តូវធ្វើធោយឆ ទ ន រិៃធិ ធលើកដលងដតករណីមានបញ្ញតតិពិធររ
កន ងច្បាប់។ ធ ើយឯកសារដដលប្តូវបញ្ជូ ន គឺជាឯកសារថ្តច្បមលង ធលើកដលងដតករណីមានបញ្ញតតិ
ពិធររកន ងច្បាប់ផ្ងដដរ។ 
 
២.ស្ថថ ប័នដែលធធវើការបញ្ជូន ៖ 

សាែ ប័នដដលធ្វើការបញ្ជូ នមាន២ គឺសាែ ប័នចាត់ដច្បងកិច្បចការបញ្ជូ ន និងសាែ ប័នប្បតិបតតិការបញ្ជូ ន។ 
 ២.១ ស្ថថ ប័នចាត់ដែងកែិចការបញ្ជូន ៖ 
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 សាែ ប័នចាត់ដច្បងកិច្បចការបញ្ជូ នធនោះ គឺមានមន្តនតីរដឋបាលដដលៃៃួលបនទ កកិច្បចការបញ្ជូ ន    មន្តនតី
ធៅៃីធនោះរំធៅធលើ ប្កឡាបញ្ជ ី (មាប្តា ២៤៦-២ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ ម ខ្ងាររបរ់មន្តនតីរដឋបាល 
ដដលៃៃួលបនទ កកិច្បចការបញ្ជូ ន គឺធ្វើ ឬផ្តល់ធរច្បកតីបញ្ជជ ក់នូវឯកសាររប្មាប់ធប្បើកន ងការបញ្ជូ ន 
ធ ើយ ប្បគល់អំ្ច្បននការបញ្ជូ នឯកសារធនោះធៅឲ្យមន្តនតីៃៃួលបនទ កប្បតិបតតិការបញ្ជូ ន ធ ើយ
ប ទ ប់មកៃៃួលរបាយការណ៍ននការបញ្ជូ នពីមន្តនតីៃៃួលបនទ កប្បតិបតតិការបញ្ជូ ន។ រចួ្បប្តូវយករបាយ
ការណ៍ននការបញ្ជូ នធនោះធៅជូនធៅប្កម ធដើមបឲី្យធៅប្កមពិនិតយថាធតើការបញ្ជូ នធនោះប្តឹមប្តូវធ ើយ ឬ
ធៅ។ ច្ប ងធប្កាយមន្តនតីរដឋបាលដដលៃៃួលបនទ កកិច្បចការបញ្ជូ ន ប្តវូរការ   របាយការណ៍ននការបញ្ជូ ន
ធនោះ និងៃ កកន ងរំណ ំ ធរឿង ធោយធរៀបចំ្បៃ កឲ្យបានប្តឹមប្តូវធៅតាមកាលបរធិច្បេៃននលំោប់ឯកសារ។ 
 

២.២ ស្ថថ ប័នប្បតិបតតិការបញ្ជូន ៖ 
 សាែ ប័នប្បតិបតតិការបញ្ជូ នធនោះ គឺមានមន្តនតីដដលៃៃួលបនទ កប្បតិបតតិការបញ្ជូ នមន្តនតីធៅៃីធនោះ 
រំធៅធលើប គគលិកនប្បរនីយ៍ អាជាា សាលា និងប្កឡាបញ្ជ ី (មាប្តា ២៤៦-៣ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 
ម ខ្ងាររបរ់មន្តនតីដដលៃៃួលបនទ កប្បតិបតតិការបញ្ជូ ន គឺធ្វើការបញ្ជូ នធោយជាក់លាក់ចំ្បធ ោះជនដដល 
ប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ ន ធ ើយប្តូវធ្វើរបាយការណ៍អំពីការបញ្ជូ នតាមមាប្តា ២៥៤ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី 
រចួ្បប្តូវោក់របាយការណ៍អំពីការបញ្ជូ នធនោះធៅត លាការធដើម។ 
 ចំ្ប្ំ៖ ធោយសារដតសាែ នភាពបច្បច បបននរបរ់ធយើងមិនទាន់មានមន្តនតីអាជាា សាលា ធ ត ធនោះ 
ធដើមបីរប្មួលដល់ការអន វតតច្បាប់ ប្ករួងយ តតិ្ម៌ក៏បានធច្បញធរច្បកតីប្បការរតីពីមន្តនតីៃៃួលបនទ ក 
កិច្បចការអាជាា សាលាធលខ្ ៣០ កយប្បក/០៧ ច្ប ោះនថ្ៃៃី ១៩ ដខ្ កកកោ ឆ្ន ំ ២០០៧ ធោយកំណត់យក 
ប្ពោះរាជអាជាា  និងប្ពោះរាជអាជាា រងជាអនកអន វតតកិច្បចការអាជាា សាលា ធដើរតួ ៃីកន ង មជាមន្តនតីៃៃួល 
បនទ កកិច្បចការអាជាា សាលាធៅកន ងដដនរមតែកិច្បចននសាលាដំបូងដដលប្ពោះរាជអាជាា  និងប្ពោះរាជអាជាា
រង រែិតធៅធប្កាមជាបធ ត្ ោះអារននរ ូតដល់កាលបរធិច្បេៃននការអន វតតច្បាប់រតីពីអាជាា សាលា។ 
តាមធរច្បកតីប្បការធនោះ រាល់កិច្បចការបញ្ជូ នទំាងឡាយដដលជាតួ ៃីរបរ់អាជាា សាលា គឺប្តូវធ្វើ 
ជំនួរធោយប្ពោះរាជអាជាា  និងប្ពោះរាជអាជាា រង។ 
 
៣. របាយការណ៍បញ្ជូន ៖ 

របាយការណ៍បញ្ជូ នប្តូវមានបញ្ជជ ក់អំពីចំ្បណ ច្បដូច្បខាងធប្កាម (មាប្តា ២៥៤-២ ននប្កមនីតិវ ិ្ ី
រ/ណី)៖ 
 ក. រញ្ជញ ណននធរឿងកតី៖ ប្តូវររធររបញ្ជជ ក់អំពីប្បធេៃននធរឿងកតី អាច្បជាធរឿងកតីទាមទារប្បាក់
កមចី ធរឿងកតីដលងលោះ ឬរ ំដបងដច្បកមរតកជាធដើម។ 

ខ្.ឯកសារដដលបានបញ្ជូ ន៖ ប្តូវររធររធ ម្ ោះឯកសារដដលធយើងប្តវូបញ្ជូ នឯកសារទំាង
ធ ោះអាច្បមានដូច្បជា ដីធកាោះធៅឲ្យចូ្បលមកធ្វើនីតិវ ិ្ ីធប្តៀមរប្មាប់ការទាញធ ត ផ្ល ដីការធប្មច្ប 
ចាប់ធផ្តើមលក់ធោយបងខំ ឬដីការធប្មច្បរកាការ រជាធដើម។ 
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 គ. ជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ ន៖ ប្តូវររធររធ ម្ ោះជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ ន អាច្បជា
ធដើមធចាៃ ច្ប ងច្បធមលើយ ឬសាកសីជាធដើម ធ ើយយកលអគួរររធររពីអារ័យោឋ នរបរ់ជនធនោះផ្ង។ 

ឃ.  តែធលខា ឬសាន មធមនដរបរ់អនកដដលៃៃួលឯកសារ។ 
 ង. នថ្ៃ ដខ្ ឆ្ន ំ និងៃីកដនលងដដលបានធ្វើការបញ្ជូ ន៖ បញ្ជជ ក់អំពីៃីកដនលងដដលបានធ្វើការបញ្ជូ ន 
អាច្បជាៃីលំធៅ ៃីរំ្ក់ ៃីកដនលងអាជីវកមម ឬៃីសាន ក់ការរបរ់ជនដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ ន និង 
ប្តូវបញ្ជជ ក់ផ្ងថា ការបញ្ជូ នធនោះធ្វើធៅនថ្ៃៃីប៉ែ  ម ន ដខ្្ ឆ្ន ំ្។ 
 ច្ប. វ ី្ ីបញ្ជូ ន៖ វាអាច្បមានវ ិ្ ីធប្ច្បើនកន ងការបញ្ជូ ន ធ ើយវ ិ្ ីធនោះមានដូច្បជា៖ 
  ក. ការបញ្ជូ នធោយការប្បគល់  
  ខ្. ការបញ្ជូ នធោយការជួបប្បៃោះ 
  គ. ការបញ្ជូ នធោយបន្តងគប់កិច្បច ឬការបញ្ជូ នធោយៃ កធចាល  
 ធ ើយធបើមានករណីដូច្បខាងធប្កាម មន្តនតីៃៃួលបនទ កប្បតិបតតិការបញ្ជូ នប្តូវបញ្ជជ ក់អំពីធ ត 
ននការបញ្ជូ នធៅកន ងរបាយការណ៍៖ 
   ១. កន ងករណីដដលជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ នមិនធច្បោះអកសរ មាប្តា ២៤៧-៣ នន
ប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី៖ គបបីបញ្ជជ ក់ថា ខ្ា ំបានពនយល់ជូនជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ ននូវខ្លឹមសាររធងខប
ននឯកសារដដលបានបញ្ជូ ន ពីធប្ ោះជនធនោះមិនធច្បោះអានអកសរ។ 
  ២. កន ងករណីបានប្បគល់ធៅឲ្យអនក ដដលមានការយល់ដឹងរមរមយចំ្បធ ោះការ ៃៃួល 
ឯកសារមាប្តា ២៥២-១ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី (គបបបីញ្ជជ ក់អតតរញ្ជញ ណ របរ់អនកៃៃួល ធនោះផ្ង)៖ 
គបបីបញ្ជជ ក់ថា ខ្ា ំបានប្បគល់ធៅឲ្យអនកដដលមានការយល់ដឹង រមរមយចំ្បធ ោះការ ៃៃួលឯកសារធនោះ 
ពីធប្ ោះខ្ា ំមិនបានជួបអនកដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ នធោយ ផ្លទ ល់ធៅៃីកដនលង ដដលប្តវូបញ្ជូ នធ ោះធៃ។ 

 ៣. កន ងករណីឯកសារប្តូវបានៃ កធចាលធៅៃីកដនលង ដដលប្តូវបញ្ជូ នមាប្តា ២៥២-២ 
ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី (គបបបីញ្ជជ ក់អតតរញ្ជញ ណរបរ់អនកៃៃួលធនោះផ្ង): គបបបីញ្ជជ ក់ថា      ឯកសារ
ប្តូវបានៃ កធចាលធៅៃីកដនលងដដលប្តូវបញ្ជូ ន ធោយធ ត ថាប គគលធ ោះមិនប្ពមៃៃួលការបញ្ជូ ន
ធោយ ាម នធ ត ផ្ល ធ ត ផ្លរបរ់ប គគលធ ោះ ដូច្បជាខ្ា ំមិនៃៃួលជាធដើម។ 
 ឆ. ធ ម្ ោះ  តែធលខារបរ់អនកប្បតិបតតិការបញ្ជូ ន៖ ចំ្បធ ោះធ ម្ ោះរបរ់អនកប្បតិបតតិការបញ្ជូ ន 
ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណីមិនមានដច្បងថាធអាយររធររធៅធលើរបាយការណ៍ធ ោះធៃ។ ប៉ែ ដនតយកលអធយើង
គួរគបបីររធររធដើមបីងាយស្រួលទំាងត លាការ និងគូភាគីអាច្បដឹងថាអនក្ជាៃៃួលបនទ កប្បតិបតតិ
ការបញ្ជូ ន។  
 ជ. ធ ម្ ោះរបរ់អនកចាត់ដច្បងកិច្បចការបញ្ជូ ន៖ ធ ម្ ោះរបរ់អនកចាត់ដច្បងការបញ្ជូ នធនោះ ប្កមនីតិ
វ ិ្ ីរដឋបបធវណីក៏មិនមានដច្បងថាធអាយររធររធៅធលើរបាយការណ៍ដដរ។ ប៉ែ ដនតយកលអធយើងគួរគបបី
ររធររ ធដើមបីងាយស្រលួទំាងត លាការ និងគូភាគីអាច្បដឹងថាអនក្ជាប្កឡាបញ្ជ ីៃៃួលបនទ ក 
ធរឿងកតី។ 
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 ឈ. កាលបរធិច្បេៃធ្វើរបាយការណ៍ និងកាលបរធិច្បេៃធផ្ាើរបាយការណ៍ធច្បញ៖ កាលបរធិច្បេៃទំាង
២ ធនោះ ប្កមនីតិវ ិ្ ីរដឋបបធវណីក៏មិនមានដច្បងថាធអាយររធររធៅធលើរបាយការណ៍ដដរ។ ប៉ែ ដនតយកលអ
ធយើង គួរគបបីររធររ ធដើមបីងាយស្រួលត លាការតាមោនរំណ ំ ធរឿង។ 
 ករណីដដលពោោមបញ្ជូ នតាមប្គប់វ ិ្ ី ដតមិនអាច្បរធប្មច្បបាន មន្តនតីៃៃួលបនទ កការបញ្ជូ ន 
ប្តូវធ្វើរបាយការណ៍អំពីធ ត ការណ៍ធ ោះជូនធៅត លាការ ធោយគបបបីញ្ជជ ក់ថាខ្ា ំមិនអាច្បធ្វើការ 
បញ្ជូ នឯកសារដដលប្តូវបញ្ជូ នបានរធប្មច្បធៃ ពីធប្ ោះធៅៃីកដនលងដដលប្តូវបញ្ជូ នខ្ា ំមិនបានជួបជន 
ដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ ន ឬជនដដលមានការយល់ដឹងរមរមយកន ងការៃៃួលឯកសារធ ោះ។ 
 
៤. ការបញ្ជូនធៅបុគ្គលដែលអសមតថភាពកនងុបណតឹ ង ៖ 
 ម ននឹងយល់ច្បារ់ថា ធដើមបីធ្វើការបញ្ជូ នធៅប គគលដដលអរមតែភាពកន ងបណតឹ ង សាែ ប័ន 
ចាត់ដច្បងការបញ្ជូ ន និងសាែ ប័នៃៃួលបនទ កកិច្បចការបញ្ជូ នប្តូវធ្វើរធបៀប្ខ្លោះធ ោះ ធយើងប្តូវយល់ជា
ម នរិនថា ប គគលដបប្ដដលអរមតែភាពកន ងការធ្វើបណតឹ ង។  
 ជាធាលការណ៍ ទាល់ដតប គគលដដលមានរមតែភាពធ្វើរកមមភាពធោយខ្លួនឯងតាមបញ្ញតតិ
ននប្កម និងច្បាប់ធផ្សងធៃៀតបាន ធៃើបប គគលធ ោះអាច្បធ្វើរកមមភាពបណតឹ ងធោយខ្លួនឯងបាន 
(មាប្តា៣២ កថាខ្ណឌ ៃី២ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី) ធ ើយតាមមាប្តា ១៦ ននប្កមរ/ណី បានកំណត់ថា អ
នីតិជន ជនធៅធប្កាមអា្ពោបាលៃូធៅ និងជនធៅធប្កាម ិតូបតែមភ គឺជាជនដដលមិនអាច្បធ្វើ
រកមមភាពបណតឹ ងធោយខ្លួនឯងបានធៃ (អរមតែភាពកន ងការធ្វើបណតឹ ង)។ ដូច្បធនោះ រកមមភាព 
បណតឹ ងរបរ់ ជនទំាង ៣ ប្បធេៃធនោះ គឺប្តូវធ្វើធោយអនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់ ប៉ែ ដនតមាន
ករណីធលើកដលងចំ្បធ ោះ៖ 

១. អនីតិជនដដលៃៃួលការអន ញ្ជញ តឲ្យប្បកបអាជីវកមមពីអនកមានអំ្ច្បធមបា ឬអនកអា្ 
ពោបាលរប្មាប់អនីតិជន (មាប្តា ២០-១ ននប្កមរ/ណី)។ 

២. អនីតិជនដដលៃៃួលបានអតាត ្ិនភាព (មាប្តា ២១ ននប្កមរ/ណី)។ 
អនីតិជនទំាង ២ប្បធេៃធនោះ គឺអាច្បធ្វើរកមមភាពបណតឹ ងធោយខ្លួនឯងបាន ធោយមិនចំាបាច់្ប 

ឆលងអនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់។ ចំ្បធ ោះអនីតិជនដដលៃៃួលការអន ញ្ជញ តឲ្យប្បកបអាជីវកមម 
មានរមតែភាពកន ងការធ្វើបណតឹ ងបានប្តឹមដតបណតឹ ង “ទាក់ៃងនឹងជំនួញ” ដដលអន ញ្ជញ តធ ោះ
ប៉ែ ធ ណ្ ោះ។ ដូច្បធនោះធទាោះបីជាអនីតិជនដដលៃៃួលបានការអន ញ្ញតិឲ្យធ្វើអាជីវកមមក៏ធោយ ធបើមិនដមន
ជាបណតឹ ង ទាក់ៃងនឹងអាជីវកមមដដលបានអន ញ្ជញ តិធ ោះធៃ អនីតិជនធ ោះធៅដតជាប គគលអរមតែ
ភាពដដដល។ 

 
 កំណត់រំាល់ៈ 

-អនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់ចំ្បធ ោះអនីតិជន រំធៅធលើអនកមានអំ្ច្បធមបា ឬអនក
អា្ពោបាល (មាប្តា ១០៣៤, ១០៥៣, ១០៦៧ និង ១០៧៩ កថាខ្ណឌ ៃី១ ននប្កម រ/ណី)។ 
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-អនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់ចំ្បធ ោះជនធៅធប្កាមអា្ពយបាលៃូធៅ រំធៅធលើអនក
អា្ពោបាលៃូធៅ (មាប្តា ២៥ និង មាប្តា ១១១៤ កថាខ្ណឌ ៃី ១ ននប្កមរ/ណី)។ 

-អនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់ចំ្បធ ោះជនធៅធប្កាម ិតូបតែមភ រំធៅធលើ ិតូបតែមភកៈ 
(មាប្តា២៩, ៣០ និង មាប្តា ១០៣៩ កថាខ្ណឌ ៃី ១ ននប្កមរ/ណី)។ 

ធោយសារដតមានជនមួយចំ្បនួន ដដលច្បាប់កំណត់ធអាយអរមតែភាពកន ងការធ្វើបណតឹ ងធនោះ
ធ ើយ ធៃើបមាប្តា ២៤៨ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណីបានដច្បងថា ករណីការបញ្ជូ នប្តូវធ្វើធៅប គគលដដល  
អរមតែភាពកន ងការធ្វើបណតឹ ង អនកៃៃួលបនទ កការបញ្ជូ ន ប្តូវបញ្ជូ នធៅអនកតំ្ងដដលច្បាប់បាន 
កំណត់របរ់អនកទំាងធ ោះ។ ធ ើយធបើមានអនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់រមួាន ធប្ច្បើន ក់ ការ
បញ្ជូ នអាច្បធ្វើធៅអនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់្មួយជាការប្គប់ប្ាន់។ 

ចំ្បធ ោះការបញ្ជូ នធៅជនដដលជាប់ឃ ំធៅកន ងពនធ ារ គឺប្តូវបញ្ជូ នធៅឲ្យប្បធានពនធ ារ 
ធ ើយជនដដលជាប់ឃ ំធៅកន ងពនធ ារ មិនចាត់ៃ កថាជាជនដដលអរមតែភាពកន ងការធ្វើបណតឹ ង
ធៃ។ ប៉ែ ដនតច្បាប់បញ្ញតតិឲ្យបញ្ជូ នធៅប្បធានពនធ ារ ការកំណត់ដបបធនោះធោយសារដតប្បធាន
ពនធ ារ គឺជាអនកប្គប់ប្គងអនកជាប់ឃ ំទំាងធ ោះ (មាប្តា ២៤៨ កថាខ្ណឌ ៃី៣ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 

 
៥. ការបញ្ជូនធោយការប្បគ្ល ់៖ 
 ជាធាលការណ៍ការបញ្ជូ នប្តូវធ្វើតាម វ ិ្ ីប្បគល់ឯកសារធៅឲ្យជនដដលប្តូវៃៃួលការ បញ្ជូ ន 
ធនោះធគធៅថាការបញ្ជូ នធោយប្បគល់ (មាប្តា ២៤៧ កថាខ្ណឌ ៃី១ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី។ ជាធាល
ការណ៍ៃីកដនលងដដលប្តូវធ្វើការបញ្ជូ នធោយការប្បគល់ គឺធៅលំធៅោឋ ន ៃីរំ្ក់   ៃីកដនលង 
អាជីវកមម ឬៃីសាន ក់ការរបរ់ជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ ន (មាប្តា ២៤៩ ននប្កមនីតិវ ិ្ ី រ/ណី) ធ ើយ
ធបើការបញ្ជូ នធៅអនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់វញិ អាច្បធ្វើធៅៃីកដនលងអាជីវកមម ឬ ៃីសាន ក់ការ
របរ់អនកតំ្ងធ ោះបាន។ ប៉ែ ដនតកន ងករណីដដលភាគី ឬអនកតំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់បានជូន
ដំណឹង អំពីៃីកដនលងដដលប្តូវបញ្ជូ ន ឬអនកដដលៃៃួលការបញ្ជូ ន គឺប្តវូបញ្ជូ នធៅៃីកដនលងដដលបាន
ជូនដំណឹងធ ោះ (មាប្តា ២៥០ កថាខ្ណឌ ៃី៤ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ ការជូនដំណឹងធនោះប្តូវធ្វើជា 
លាយល័កខណ៍អកសរ ធៃើបអាច្បៃៃួលយកបាន (មាប្តា ២៥០ កថាខ្ណឌ ៃី៣ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 
មានករណីខ្លោះភាគី ឬអនក តំ្ងដដលច្បាប់បានកំណត់ ឬអនកតំ្ងធោយអាណតតិ បានររធររ
បញ្ជជ ក់រចួ្បជាធស្រច្បធៅកន ង  កយបណតឹ ងអំពីៃីកដនលងដដលប្តវូបញ្ជូ ន ធបើកន ង កយបណតឹ ងបានររធររ
អំពីៃីកដនលងដដលប្តូវបញ្ជូ ន ដបបធនោះ ធយើងចាត់ៃ កថាភាគីបានជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំពី
ៃីកដនលងដដលប្តូវបញ្ជូ នរចួ្បធ ើយ ធ ើយការជូនដំណឹងអំពីៃីកដនលងដដលប្តូវបញ្ជូ នធបើធ្វើតាមនីតិវ ិ្ ី
បានប្តឹមប្តូវធ ើយ គឺអាន ភាពរបរ់វាបនតរ ូតដល់ត លាការជាន់ខ្ពរ់។ ធដើមបីងាយស្រួលរប្មាប់
ធ្វើការបញ្ជូ នយកលអត លាការគួរដតរួរភាគីអំពីៃីកដនលងដដលប្តូវបញ្ជូ ន ធ ើយឲ្យភាគីជូនដំណឹង
ជាលាយលកខអកសរអំពីៃីកដនលងដដលប្តវូ បញ្ជូ នធនោះមកត លាការ។ 
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ឧទា រណ៍៖ 
ពាក្យបណ្តឹ ង 

-ធដើមធចាៃធ ម្ ោះ ក ធេៃស្រី អាយ  ៣០ឆ្ន ំ មានៃីលំធៅផ្ទោះធលខ្ ២៣៧ ផ្លូវធលខ្ ៣៨ េូមិ
០៧ រងាក ត់អូរឡាពិំក ខ្ណឌ ចំ្បការមន រាជធានីេនំធពញ។ 

-ច្ប ងច្បធមលើយធ ម្ ោះ ខ្ ធេៃប្បុរ អាយ  ៣៣ឆ្ន ំ មានៃីលំធៅផ្ទោះធលខ្ ២៣៧ ផ្លូវធលខ្ ៣៨ 
េូមិ០៧ រងាក ត់អូរឡំាពិក ខ្ណឌ ចំ្បការមន រាជធានីេនំធពញ។ 

 (ៃីកដនលងដដលប្តវូបញ្ជូ នរបរ់ធដើមធចាៃៈ ផ្ទោះធលខ្ ១១៧ ផ្ឡូវធ ៉ែធរៃ ង រងាក ត់បឹងធកងកង 
ៃី១ ខ្ណឌ ចំ្បការមន រាជធានីេនំធពញ។) 

ធបើធដើមធចាៃមានការជូនដំណឹងដបបធនោះ ធយើងប្តវូបញ្ជូ នធៅធដើមធចាៃធៅតាមអារ័យោឋ ន 
ដដលបានជូនដំណឹង គឺផ្ទោះធលខ្ ១១៧ ផ្ឡូវធ ៉ែធរៃ ង រងាក ត់បឹងធកងកង ៃី១ ខ្ណឌ ចំ្បការមន 
 រាជធានីេនំធពញ)។ 
 ធបើអនកៃៃួលការបញ្ជូ នមិនធច្បោះអកសរ មន្តនតីៃៃួលបនទ កការបញ្ជូ ន គបបពីនយល់នូវខ្លឹមសារនន
ឯកសារធនោះធៅអនកៃៃួលធ ោះ ធៅធពលប្បគល់ឯកសារ (មាប្តា ២៤៧-៣ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។  

ដបបដផ្នពិធររននការបញ្ជូ នធោយប្បគល់មានដូច្បខាងធប្កាមៈ 
៥.១ ការបញ្ជូនធោយការជួបប្បទះ ៖ 
ប្បរិនធបើជនដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ ន ព ំច្បារ់លារ់ថា មានលំធៅឋាន, ៃីរំ្ក់,  

ៃីកដនលងអាជីវកមម ឬៃីសាន ក់ការធៅកន ងប្បធៃរកមព ជាធៃ ការបញ្ជូ នអាច្បធ្វើបានធៅៃីកដនលងដដលជួប 
ជនធ ោះ ធលើកដលងដតកន ងករណីដដលមានការជូនដំណឹងអំពីៃីកដនលងដដលប្តូវធ្វើការបញ្ជូ ន ឬអនក 
ដដលៃៃួលការបញ្ជូ នតាមមាប្តា ២៥០ កថាខ្ណឌ ៃី១ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី ប្តវូដតបញ្ជូ នធៅៃីកដនលង 
ដដលបានជូនដំណឹងធ ោះ។ មោ៉ែងធៃៀតធទាោះបីមាន លំធៅឋាន, ៃីរំ្ក់, ៃីកដនលងអាជីវកមម ឬៃី
សាន ក់ការច្បារ់លារ់ធៅកន ងប្បធៃរកមព ជា ឬមានការជូនដំណឹងអំពីៃីកដនលងដដលប្តូវធ្វើការបញ្ជូ ន 
ឬអនកដដលៃៃួលការបញ្ជូ នក៏ធោយ ក៏អាច្បធ្វើការបញ្ជូ នធៅៃីកដនលងដដលបានជួបប្បៃោះជនធ ោះបាន
ដដរ ប្បរិនធបើជនធ ោះមិនប្បដកកចំ្បធ ោះការៃៃួលការបញ្ជូ នធៃ។ ធនោះធគធៅថាការ បញ្ជូ នធោយ
ការជួបប្បៃោះ (មាប្តា ២៥១ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 

 
៥.២ ការបញ្ជូនធោយបង្រងគប់កែិច  ៖ 
ប្បរិនធបើមិនបានជួបជនដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ នធៅៃីកដនលងដដលប្តវូបញ្ជូ នធៃ អាច្ប

ប្បគល់ ឯកសារធ ោះធៅឲ្យអនកបធប្មើ ឬអនកធផ្សងធៃៀតដដលធ្វើការធៅៃីធ ោះ ឬអនកដដលធៅជាមួយ
ដដលមាន ការយល់ដឹងរមរមយកន ងការៃៃួលឯកសារធ ោះ។ ធនោះធគធៅថា ការបញ្ជូ នធោយបន្តងគប់
កិច្បច (មាប្តា ២៥២ កថាខ្ណឌ ៃី១ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ ធតើប គគលដបបដដលធយើងចាត់ៃ កជាអនកដដល
មានការយល់ ដឹងរមរមយកន ងការៃៃួលឯកសារ? អនកដដលមានការយល់ដឹងរមរមយកន ងការៃៃួល
ឯកសារ គឺជាអនកដដលយល់ច្បារ់អំពីសារៈរំខាន់ននការបញ្ជូ ន, យល់ពីអតែន័យននឯកសារដដល
បានៃៃួល និងមានរមតែភាពអាច្បយកឯកសារធ ោះធៅប្បគល់ឲ្យជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ ន។ 
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ឧទា រណ៍ៈ 
-ករណីដដលច្ប ងច្បធមលើយជាប្កមុ   ន ប្តូវបញ្ជូ នធៅប គគលិករបរ់ប្កមុ   នធ ោះ។ 
-េរោិ អាច្បៃៃួលជំនួរបតីដដលជាប គគលដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ នបាន ប៉ែ ដនតធបើេរោិជាអនក

បតឹងបតី ធ ោះការៃៃួលការបញ្ជូ នរបរ់េរោិជំនួរបតី នឹងប្តូវចាត់ៃ កជាធមាឃៈ ធប្ ោះមានៃំ រ់ 
ផ្លប្បធោជន៍ មោ៉ែងធៃៀតធយើងមិនរពឹំងថាេរោិនឹងយកឯកសារដដលប្តូវបញ្ជូ នធ ោះធៅឲ្យបតីធៃ។ 

 
៥.៣ ការបញ្ជូនធោយទកុធចាល ៖ 
ប្បរិនធបើជនដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ ន ឬជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ នធោយបន្តងគប់កិច្បច តាម

មាប្តា ២៥២ កថាខ្ណឌ ៃី១ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី មិនៃៃួលការបញ្ជូ ន ធោយាម នមូលធ ត ប្តឹមប្តូវធៃ 
មន្តនតីប្បតិបតតិការបញ្ជូ ន អាច្បៃ កឯកសារដដលប្តវូបញ្ជូ នធ ោះធចាលធៅៃីកដនលងធ ោះបាន ធ ើយ  
កិច្បចការធនោះមានអាន ភាពជាការបញ្ជូ នដដរ។ ធនោះធគធៅថា ការបញ្ជូ នធោយៃ កធចាល (មាប្តា ២៥២ 
កថាខ្ណឌ ៃី២ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 

ឧទា រណ៍ៈ 
-ដីការធកាោះប្តូវបញ្ជូ នធៅឲ្យធលាក A ធពលអាជាា សាលាយកឯកសារធ ោះធៅដល់ផ្ទោះធលាក 

A មិនបានជួបធលាក A ធៃ ជួបដតកញ្ជញ  B ដដលជាអនកបធប្មើរបរ់ធលាក A អាជាា សាលាក៏ប្បគល់ ឯក
សារធ ោះឲ្យធៅកញ្ជញ  B ធដើមបីៃ កឲ្យធលាក A ដតកញ្ជញ  B បានបដិធរ្មិនៃៃួលធោយរំអាង ថា
ខ្លួនជាអនកបធប្មើមិនហ នៃៃួល ការរំអាងដបបធនោះ គឺមិនមានមូលធ ត ប្តឹមប្តូវធៃ អាជាា សាលា ក៏
បានៃ កឯកសារធៅៃីធ ោះ គឺធៅចំ្បធ ោះម ខ្កញ្ជញ  B។ 

-ករណីឧទា រណ៍ដូច្បខាងធលើដដដល កញ្ជញ  B បានបដិធរ្មិនៃៃួលធោយរំអាង ថា 
ធលាក A និងប្កុមប្គសួារាត់ទំាងអរ់មិនធៅធៃ ពួកាត់បានធៅបរធៃរអរ់ធ ើយ ទាល់ដត ២ដខ្
ធប្កាយបានមកវញិ ធ ើយខ្លួនាម នមធ្ោបាយអាច្បទាក់ៃងាត់បានធៃ ការរំអាងដបបធនោះ គឺ មាន
មូលធ ត ប្តឹមប្តូវ ធ ោះមិនអាច្បៃ កឯកសារធៅកដនលងធ ោះបានធៃ។ 

 
៦. ការបញ្ជូនធៅបរធទស ៖ 
 ធបើជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ នមានៃីលំធៅធៅបរធៃរ ធ ើយព ំមានៃីរំ្ក់, ៃីកដនលង 
អាជីវកមម ឬៃីសាន ក់ការដដលអាច្បបញ្ជូ នបាន ធៅកន ងប្ពោះរាជា្ច្បប្កកមព ជាធៃ ការបញ្ជូ នចំ្បធ ោះជន
ធនោះ គឺប្តូវបញ្ជូ នធៅប្បធៃររបរ់ជនធ ោះ ធោយអាច្បមានរធបៀប២ធដើមបបីញ្ជូ ន៖ 
  ១.ករណីជនដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ នជាជនជាតិបរធៃរ គបបបីញ្ជូ នធោយប្បគល់ 
ឲ្យប្ករួង ឬសាែ ប័នដដលមានរមតែកិច្បចននប្បធៃរធ ោះជាអនកអន វតតការបញ្ជូ ន។ 

 ២.ករណីជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ នជាជនជាតិដខ្មរដតររ់ធៅបរធៃរ គបបបីញ្ជូ ន 
ធោយប្បគល់ឲ្យឯកអគគរាជៃូត ភារធារ ី ឬក ងរ  លរបរ់ប្បធៃរកមព ជាប្បចំាប្បធៃរធ ោះជាអនក  
អន វតតការបញ្ជូ ន។ 
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ធទាោះបីធប្បើវ ិ្ ី្មួយកន ងចំ្បធ្មវ ិ្ ី២ ខាងធលើក៏ធោយ ម ននឹងរធប្មច្បថាបញ្ជូ នឲ្យសាែ ប័ន 
្ជាអនកមានតួ ៃីកន ងការបញ្ជូ ន ត លាការគបបពិីនិតយធមើលអន រញ្ជញ  ឬរនធិរញ្ជញ រវាងប្បធៃរ 
ធ ោះ និងប្បធៃរកមព ជា ឬកិច្បចប្ពមធប្ពៀងធផ្សងធៃៀត ឬការជួយាន ធៅវញិធៅមកដផ្នកច្បាប់ 
ដប្កងធលាកន ងបៃោឋ នគតិយ តតិទំាងធនោះមានកំណត់ពីរធបៀបននការបញ្ជូ ន។ 

ចំ្បធ ោះករណីបញ្ជូ នធៅជនបរធៃរដដលររ់ធៅកន ងប្ពោះរាជា្ប្ច្បកមព ជាវញិ ប្តូវធប្បើតាមវ ិ្ ី
ននការបញ្ជូ នដូច្បជាការបញ្ជូ នចំ្បធ ោះជនជាតិដខ្មរដដរ។ 

 
៧. ការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាស្ថធារណៈ ៖ 

៧.១ លកខខណឌ  ៖ 
 ធដើមបីធ្វើការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈបាន គឺប្តូវធារពលកខខ្ណឌ ដូច្បខាងធប្កាម៖ 

-ករណីធទាោះប្បឹងដប្បងស្សាវប្ជាវរកោ៉ែង្ ក៏មិនអាច្បដឹងពីៃីកដនលងដដលប្តវូបញ្ជូ ន។ 
-ករណីធយើងដឹងពីៃីកដនលងដដលប្តូវបញ្ជូ ន ប៉ែ ដនតការបញ្ជូ នមិនអាច្បធ្វើបានធទាោះជាធយើង

ពោោមបញ្ជូ នតាមរធបៀបននការបញ្ជូ នបន្តងគប់កិច្បច និងការបញ្ជូ នធោយៃ កធចាលក៏ធោយ។ 
-ករណីមិនអាច្បធ្វើការបញ្ជូ នធៅបរធៃរធោយការប្បគល់កិច្បចការបញ្ជូ ន។ 
-ករណីត លាការមិនបានៃៃួលលិខិ្តបញ្ជជ ក់ពីការបញ្ជូ នពីប្ករួង ឬសាែ ប័នដដលមាន 

រមតែកិច្បចធៅបរធៃរកន ងអំ  ង៦ដខ្គិតចាប់ពីធពលបញ្ជូ ន។ 
 ជាក់ដរតង ឲ្យដតមានលកខខ្ណឌ ្មួយកន ងចំ្បធ្មលកខខ្ណខ ទំាងអរ់ខាងធលើគឺ ប្កឡា
បញ្ជ ីអាច្បធ្វើ ការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈបាន។ 
 ជាធាលការណ៍ធដើមបីអាច្បធ្វើការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈបាន គឺប្តូវដតមាន កយ 
រ ំរបរ់ភាគីដដលរ ំឲ្យត លាការធ្វើការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈ និងប ទ ប់ពីៃៃួលការ 
អន ញ្ជញ តពីត លាការ (មាប្តា ២៥៥ កថាខ្ណឌ ៃី១ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ ប៉ែ ដនតធដើមបធីជៀរវាងការយឺត
ោ៉ែ វ ត លាការក៏អាច្បបងាគ ប់ឲ្យប្កឡាបញ្ជ ីធ្វើការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈធោយឆ ទ ន រិៃធិ 
ធទាោះជាាម ន កយរ ំរបរ់ភាគីក៏ធោយ (មាប្តា ២៥៥ កថាខ្ណឌ ៃី២ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 
 ចូ្បរច្បងចំាថា៖ 

-ធបើការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈប្តវូបានធ្វើ កន ងករណីដដលលកខខ្ណឌ ដដលការ
បញ្ជូ នបន្តងគប់កិច្បច និងការបញ្ជូ នធោយៃ កធចាលប្តវូបានបំធពញធ ើយ ដតធៅមិនអាច្បបញ្ជូ នបាន 
ធ ោះប្កឡាបញ្ជ ី គបបជូីនដំណឹងធោយរធបៀបរមរមយ (តាមៃូររ័ពទ, ធផ្ាើតាមប រតិ៍  នប្បរនីយ ឬបិៃ
ធៅលំធៅឋាន, ៃីរំ្ក់របរ់អនកដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ នជាធដើម) អំពីធ ត ដដល ំឲ្យធ្វើការ 
បញ្ជូ នជាសាធារណៈធៅភាគីដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ នធ ោះ (មាប្តា ២៥៥ កថាខ្ណឌ ៃី៣ ននប្កមនីតិ 
វ ិ្ ីរ/ណី)។ 
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-ការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈចាប់ពីធលើកៃី ២ធៅចំ្បធ ោះភាគីដដដល ត លាការប្តូវ
ធ្វើធោយឆ ទ ន រិៃធិ។ ប៉ែ ដនត ចំ្បធ ោះករណីការបញ្ជូ នធៅជនដដលធៅបរធៃរ ប្តូវដតមាន កយរ ំ
របរ់ភាគីរាល់ធលើកននការផ្ាយជាសាធារណៈ (មាប្តា២៥៥ កថាខ្ណឌ ៃី៤ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 

 
៧.២ រធបៀបបញ្ជូន ៖ 

 ការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈ ប្តូវធ្វើធ ើងធោយវ ិ្ ីដដលប្កឡាបញ្ជ ីបិៃប្បការ 
ធៅកដនលងរប្មាប់បិៃប្បការរបរ់ត លាការ ឬៃីកដនលងដដលត លាការៃៃួលសាគ ល់ថារមស្រប 
(អាច្បបិៃធៅប រតិ៍នគរបាលរដឋបាល, សាលាឃ  ំ ជាធដើម) ដដលកន ងលិខិ្តបញ្ជូ នធ ោះប្តវូប្បការថា 
ប្កឡាបញ្ជ ីជាអនករកាៃ កធៅឯកសារដដលធ្វើការបញ្ជូ ន ធ ើយឯកសារធនោះ និងអាច្បប្បគល់ឲ្យជន 
ដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ នធៅធពល្ក៏បាន (មាប្តា២៥៦-១ និង ២ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ ធលើរពី
ធនោះ ត លាការអាច្បច្ប ោះកន ងរាជកិច្បច ឬកន ងសារព័ត៌មានផ្ាយថាបានធ្វើការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសា
ធារណៈធ ើយ (មាប្តា២៥៦ កថាខ្ណឌ ៃី៣ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 
 ចំ្បធ ោះការបញ្ជូ នដដលប្តូវធ្វើធៅបរធៃរ ប្កឡាបញ្ជ ីមិនចំាបាច់្បផ្ាយកន ងរាជកិច្បច ឬ 
កន ងសារព័ត៌មានក៏បាន ធប្ ោះតាមមាប្តា ២៥៦ កថាខ្ណឌ ៃី៣ វាកយខ្ណឌ ៃី២ ននប្កមនីតិវ ិ្ ី 
រ/ណី បានដច្បងថាៈ ការបញ្ជូ នធៅបរធៃរដដលបានធ្វើតាមមាប្តា ២៥៣ ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី ប្តវូបាន
ចាត់ៃ កថា ប្កឡាបញ្ជ ីបានជូនដំណឹងពីការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈធនោះធៅជនដដល
ៃៃួលការបញ្ជូ ន ធ ើយកន ងធ ោះប្កឡាបញ្ជ ីប្ាន់ដតបញ្ជជ ក់ធលើរបាយការណ៍បញ្ជូ នថា បានជូន
ដំណឹងពីការបញ្ជូ ន តាមការផ្ាយជាសាធារណៈធនោះ ធៅជនដដលប្តូវៃៃួលការបញ្ជូ នធ ើយជាការ
ប្គប់ប្ាន់។ 
 

៧.៣ អានុភាព ៖ 
 ការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈធនោះ នឹងមានអាន ភាពជាការបញ្ជូ នធៅធប្កាយអំ  ង
ធពល ២របាត  ៍បានកនលង ួរ ធោយគិតពីនថ្ៃដដលបានបិៃប្បការតាមមាប្តា ២៥៧-១ ននប្កម
នីតិវ ិ្ ីរ/ណី។ ក៏ប៉ែ ដនតការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈជាធលើកៃី២ ធៅនឹងមានអាន ភាពធៅ នថ្ៃ
ប ទ ប់ពីនថ្ៃបិៃប្បការធ ោះ (តាមមាប្តា ២៥៧ កថាខ្ណឌ ៃី១ វាកយខ្ណឌ ៃី២    ននប្កមនីតិវ ិ្ ីរ/ណី)។ 
ធ ើយចំ្បធ ោះការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈដដលប្តូវធ្វើធៅបរធៃរ នឹងមានអាន ភាពជាការ
បញ្ជូ នធៅធប្កាយអំ  ងធពល ៦របាត  ៍ ប ទ ប់ពីនថ្ៃបិៃប្បការ (តាមមាប្តា ២៥៧-២ ននប្កមនីតិវ ិ្ ី
រ/ណី)។  

អាន ភាពធៅៃីធនោះ មានន័យថាការបញ្ជូ នមានរ ពលភាព ធ ើយប្តវូចាត់ៃ កថាអនកដដលប្តូវ
ៃៃួលការបញ្ជូ ន បានៃៃួលការបញ្ជូ នធនោះ។ 

ការបញ្ជូ នតាមការផ្ាយជាសាធារណៈធនោះ គឺជារបបចំាបាច់្បមួយ ធដើមបឲី្យធដើមធចាៃអាច្បធ្វើ 
បណតឹ ងបាន ធទាោះជាកន ងករណីដដលមិនដឹងលំធៅោឋ នជាធដើមរបរ់ច្ប ងច្បធមលើយក៏ធោយ។ ក៏ប៉ែ ដនតមិន 
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មានការរពឹំងថា ការបញ្ជូ នតាមវ ិ្ ីធនោះវាពិបាកនឹងរពឹំងថា ជនដដលប្តវូៃៃួលការបញ្ជូ នបានដឹងអំពី 
ការបញ្ជូ នធនោះ ដូច្បធនោះធ ើយធយើងប្តូវបកស្សាយលកខខ្ណខ ដដលមានដច្បងកន ងមាប្តា ២៥៥ កថាខ្ណឌ
ៃី១ ចាប់ពីចំ្បណ ច្ប “ក” ដល់ “ឃ” ឲ្យបានប្បិតធប្បៀង៕ 





ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសររ្ 

******* 

     ដីកាកកាោះ 
សតីរីកាលបរិច្ចេទនៃៃីតិវិធីច្ព្រៀម្សព្ាបក់ារទាញច្េរផុល 

 

យ ើង ច្េង សខុណា យៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានើភ្នំយេញ ។ 
 
ចុងយោទ(យ ម្ ោះ ..........យភ្ទក្សើ សញ្ជជ ត ិ ខខ្មរ ានអាសយដាា នលេម 42 KENT ST 

LAWRENCE, MA 01843 USA )សូមចូលខ្លួនមកតុលាការ។ 
តាមកាលបរយិចឆទៈ  យៅថ្ងៃទើ ២៦ ខខ្ កញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៤ យេលាយ ៉ោ ង ០៨:០០នាទើប្េឹក។ 
ទើរខនលងៈ សាលាដំបូងរាជធានើភ្នំយេញ(ជាន់ទើ៣ បនធប់ “ង”)  ។ 
យដើម្ើៈ នីតិវធិីលប្តៀមសប្ារ់ការទាញលេតុផ្េ ។ 
េើដយំ ើ រយរឿងៈ (ប តឹ ងខ្េងេះ) 
សាមុើខ្លួនក្តូេអយ ជ្ ើញតាមដើកាយកាោះយនោះយោ បានទាន់យេលយេលា និង រលិខិ្តយសេងៗខដល

ទារ់ទិននឹងយរឿងខាងយលើមរជាមួ សង ក្បសិនយបើ ន។ 
                                            

 
 
 
 
 
 

យ ើង................................................................................................................... 
បានក្បគល់ដើកាយកាោះយនោះយោ ចុងយោទ(យ ម្ ោះ.................................ទើលំយៅសទោះយលខ្............
.......... សលូេ.................. ក្រុម.................. ភូ្មិ........................  ឃុ/ំសង្កា ត់......................... 
ក្សុរ/ខ្ ឌ .......................យខ្តត/រាជធានើ..............)យៅថ្ងៃទើ.....................ខខ្..................ឆ្ន .ំ.
.......................ផ្ទទ ល់រចួយ ើ  ។ 

យោ យ ើងបានទុរចុងដើកាយនោះមួ ចាប់ឲ្យសាមុើខ្លួនយ ើ ក្បាប់ថាក្តូេក្បគល់ចុងដើកាយនោះ
ដល់ក្រឡាប ជ្ ើយៅយេល ខ្លួនចូលយៅដល់សាលាដំបូងរាជធានើភ្នំយេញ។ 

     អ្នរទទលួដីកា                                       អ្នរព្រគលដ់កីា 
    តថយលខា ឬសតិតយមថ្ដ                                           តថយលខា  

 

 

     យ្វើយៅភ្នំយេញ . ថ្ងៃទើ         ខខ្ កកាដា ឆ្ន  ំ២០១៤ 
                                ច្ៅព្រម្ 

សាលាដបំងូរាជធាៃីភ្នំច្រញ 
******* 

សំ ំុយរឿងរដឋប្យេ ើ  
យលខ្ៈ ១២០៩ 
ចុោះថ្ងៃទើ ០៨-០៧-២០១៤ 
 

ប្កឡារញ្ា ី 
យូ សុមលេង 



 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
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ដីកាបង្គា ប់ឲ្យធ្វើការបញ្ជូនតាម្ការផ្សាយជាសាធារណៈ 

        យ ើង ធេង សខុណា យៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំយេញ  

 

បានយ ើញ មាក្ា ២៥៥ ននក្រមនីតិវធីិរដឋបបយវណី  
បានយ ើញ សំណ ំ យរឿងរដឋបបយវណីយេខ.....................ខខ..................ឆ្ន ំ..................... 
បានយ ើញ របា ការណ៍អំេីការបញ្ជូ នច ុះនងៃទី.............ខខ....................ឆ្ន ំ.................. 

សអំាងធេត ុ
 កាេេីនងៃទី...............ខខ....................ឆ្ន ំ......................ត លាការបានយចញដីកាយកាុះយៅ
យ ម្ ុះ......................................................ជាច ងចយមលើ ឲ្យចូេកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំយេញ
យៅនងៃទី..................ខខ......................ឆ្ន ំ......................យដើមបចូីេរមួរន ងនីតិវធីិយក្តៀមសក្មាប់ការ
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ស្មុំកនូ (តាមបទបបញ្ញត្តនិនក្កមរដ្ឋបបវេណី) 
 

 
ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃក្រះរាជាណាចក្ររមពុជាបាៃបញ្ញត្តឱ្យមាៃស្ុុំរៃូរីរក្ប្វេទគ ឺ ៖ ស្ុុំរៃូ

វរញវេញ ៃិង ស្ុុំរៃូធមមតា។ តាមខ្ លមឹសារនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ការបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញក្ត្ូេ
វោររតាមេរខខ្ណឌ ដដ្េមាៃភារត្ងឹរងឹជាងការបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតា ។ ការរុំណត្យ់៉ា ងដ្វូចនះ 
វោយសារដត្វក្កាយរីបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញវ ើយ ចុំណងញាត្ភិាររវាងរៃូសុុំ ៃិង ឪរុរមាត
យបវងកើត្ក្ត្ូេបញ្ច ប។់ ផ្ទុយវៅេញិ ចុំណងញាត្ភិាររវាងរៃូសុុំធមមតា ៃិង ឪររុមាត យបវងកើត្វៅដត្
បៃតអត្ថភិារ ទៃទឹមោា ៃឹងការបវងកើត្ចុំណងញាត្ភិារជាមួយៃឹងឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម។ 

 
ផ្នែកទី ១. ស្មុំកនូវេញវេញ 
ស្ុុំរៃូវរញវេញអាចបវងកើត្បាៃ េះុក្តាដត្បាៃបុំវរញេរខខ្ណឌ រុំណត្មួ់យចុំៃៃួ 

វ ើយមាៃអាៃភុារបញ្ច បញ់ាត្ភិារជាមួយៃឹងឪរុរមាត យបវងកើត្។ វ ះបីជាយ៉ា ងណារត ី ស្ុុំរៃូ
វរញវេញអាចកាត្ក់ាេប់ាៃ កាេវបើមាៃមូេវ ត្កុ្ត្ឹមក្ត្ូេតាមចាប។់ 
  

១. ការបវ្កើត្ស្មុំកនូវេញវេញ 
 វដ្ើមបបីវងក ើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញ ក្ត្ូេបុំវរញតាមេរខខ្ណឌ ទក្មង ់ ៃិង េរខខ្ណឌ ក្គឹះមួយ
ចុំៃៃួខាងវក្កាម។ 
  ១.១. េរខខ្ណឌ ទក្មង ់
 មាក្តា ១០០៧ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីបាៃដចងថា ៖ វបើយេវ់ ើញថាមាៃេរខខ្ណឌ ដដ្េបាៃ
រុំណត្វ់ៅរាុងមាក្តា ១០០៨ ដ្េម់ាក្តា ១០១២ ខាងវក្កាមវៃះ ត្លុាការអាចបវងកើត្ស្ុ ុំរៃូវរញ
វេញ វោយបញ្ច បញ់ាតិ្ភារជាមួយញាតិ្វលា ិត្នៃឪររុមាត យបវងកើត្ តាមពារយសុុំរបសប់ុគគេ
ដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុមាត យចិញ្ចឹ មបាៃ ។  

វយងតាមអត្ថៃយ័នៃបទប្បញ្ញត្តខិាងវេើវៃះ វ ើញថា ការបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញ ក្ត្ូេ
ដត្ក្ប្កាសវោយត្លុាការ។ អារដដ្េមាៃសិទិ ធោរព់ារយសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញ គ ឺ បុគគេ
ដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ដដ្េក្ត្ូេោរព់ារយសុុំវៃះវៅត្លុាការនៃេុំវៅឋាៃរបសោ់ត្ ់
(បុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម) (មាក្តា ៤ រថាខ្ណឌ ទ ី១ នៃតារាងឧបសមពៃ័ធដផ្នរទ ី៤-៧ 
នៃចាបស់តីរីៃីត្េិធិវីរឿងរតរីដ្ ឋប្បវេណីដដ្េមិៃដមៃជាបណតឹ ង) ។ 

វៅរាុងររណីដបបវៃះ ត្លុាការៃឹងសវក្មចវោយវចញជា ដ្កីាសវក្មច ដផ្ែរតាមបទ
ប្បញ្ញត្តនិៃចាបស់តីរីៃីត្េិធិវីរឿងរតរីដ្ ឋប្បវេណីដដ្េមិៃដមៃជាបណតឹ ង។ 

 ១.២. េរខខ្ណឌ  រទ់ងៃឹងរៃូសុុំ 
ជាដ្ុំបូង រូៃសុុំ ក្ត្ូេដត្មាៃអាយតុ្ិចជាង ៨ ឆ្ា ុំ (មាក្តា ១០១០ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី)។  
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វោយវ ត្ថុា មាក្តា ១០១០ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី បាៃរុំណត្ថ់ាជាវោេការណ៍ រៃូសុុំក្ត្ូេ
មាៃអាយ ុ ៨ ឆ្ា ុំ វ ត្ដុ្វូចនះវ ើយវទើបមាៃការបរស្រសាយថា ជាអញ្ញ ក្ត្រមម (ការវេើរដេង) 
ត្លុាការអាចបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញ វ ះបីជារៃូសុុំមាៃអាយចុាបរី់ ៨ឆ្ា ុំ វ ើងវៅរវ៏ោយ។ 
វ ះជាយ៉ា ងណារវ៏ោយ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីមិៃបាៃបញ្ជា រថ់ា វត្ើក្ត្ូេមាៃមូេវ ត្អុវីខ្ លះដដ្េអាច
ឱ្យត្លុាការសវក្មចយ៉ា ងដ្វូចនះបាៃវ ើយ។ ជាេទ ធផ្េ យតុ្តសិាស្រសតរបសត់្លុាការៃឹងរុំណត្រី់
បញ្ជា វៃះ នាវរេអនាគត្ខាងមុខ្។ 

វក្ៅរីវៃះ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្ក្មូេឱ្យមាៃការយេក់្រមរីឪររុមាត យបវងកើត្ ឬ អារអាណា
រាបាេសក្មាបអ់ៃីត្ជិៃរបសរ់ៃូសុុំ វដ្ើមបបីវងក ើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញ (មាក្តា ១០១១ វារយខ្ណឌ ទ ី
១)។ យ៉ា ងណាមិញ ត្លុាការអាចសវក្មចបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញ វោយមិៃចាុំបាចទ់ទេួការ
យេក់្រមខាងវេើវៃះបាៃ រាុងររណីដដ្េ (មាក្តា ១០១១ វារយខ្ណឌ ទ ី២) ៖ 

-ឪររុមាត យមិៃអាចបង្ហា ញឆៃទៈបាៃ។ 
-មាៃការវធវើបាបរៃូវោយឪររុមាត យ វបាះបងរ់ៃូវចាេវោយគុំៃិត្ទចុចរតិ្។ 
-វ ត្វុផ្េងៗវទៀត្ដដ្េបុំពាៃផ្េក្ប្វយជៃរ៍បសរ់មុារដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ យ៉ា ង

ធងៃធ់ងរ។ 
មា៉ា ងេញិវទៀត្ មាក្តា ១០១២ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ដែម ុំងបាៃរុំណត្ៃ់េូេរខខ្ណឌ ជាសារ

ធាត្មុួយវទៀត្ ដដ្េជាមូេោឋ ៃអាចឱ្យត្លុាការសវក្មចវសចរតបីវងក ើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញបាៃ។ 
តាមរិត្ រមុារដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំវរញវេញមិៃដមៃជារមុារដដ្េរសវ់ៅវោយសខុ្
សប្ាយវទ មុៃវរេបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញ។ ដ្វូចនះ ជាទវូៅ ត្លុាការៃឹងសវក្មចបវងកើត្ស្ុុំរៃូ
វរញវេញ េះុក្តាដត្ត្លុាការយេវ់ ើញថា មាៃការរិបារយ៉ា ងខាល ុំង ឬមិៃសមរមយ រាុងការ
ក្គបក់្គងដែររារមុារដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ វោយឪររុមាត យបវងកើត្ ឬមាៃសាថ ៃភាររិវសស
វផ្េងៗវទៀត្ ដដ្េត្លុាការយេវ់ ើញថា មាៃភារចាុំបាចក់្ត្ូេបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញ វដ្ើមប ី
ផ្េក្ប្វយជៃរ៍បសរ់មុារ។ សាថ ៃភារ ុំងវនាះមាៃដ្ចូជា ររណីដដ្េឪររុមាត យបាត្ខ់្ លៃួ ឬមាៃ
េបិត្តដិផ្នររាងកាយ មាៃជីេភារក្រីក្រខាល ុំងដដ្េមិៃអាចចញិ្ច ឹ មបីបាចដ់ែររារៃូបាៃេែ ឬ ររណី
ដដ្េឪររុមាត យវធវើបាបរៃូ ឬវបាះបងរ់ៃូវចាេ ។េ។ ៃិង។េ។ 

ជាងវៃះវៅវទៀត្ ការបវងកើត្ឱ្យមាៃស្ុុំរៃូវរញវេញ គវឺដ្ើមបបីវងក ើត្ក្គួសារែមីមួយដ្េ់
រមុារដដ្េអេរ័វ។ វ ត្ដុ្វូចនះវ ើយវទើប ក្រមរដ្ឋប្បវេណីត្ក្មូេឱ្យត្លុាការវធវើការរិចារណា វៅ
វេើសាថ ៃភាររបសប់ុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មបាៃវធវើ វៅរាុងការក្គបក់្គងរមុារ
ដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ រាុងអុំ ុងវរេសារេបងចញិ្ច ឹ ម ដដ្េមាៃរយៈវរេយ៉ា ងត្ចិ ៦ ដខ្ ជា
វោេការណ៍ (មាក្តា ១០១៣)។ រាុងៃយ័វៃះ រយៈវរេសារេបងអាចមាៃរយៈវរេត្ចិជាងវៃះ
បាៃ រាុងររណីរិវសស។ ដ្វូចនះ ក្ប្សិៃវបើត្លុាការយេវ់ ើញថា វៅរាុងអុំ ុងវរេសារេបង
វៃះ រមុារមិៃអាចរសវ់ៅចះុសក្មុងជាមួយៃឹងបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មវទ ភាគ
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វក្ចីៃ ត្លុាការៃឹងមិៃសវក្មចឱ្យបវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញវទ រីវក្ពាះថា ការវធវើដបបវៃះអាចៃឹង
វធវើឱ្យប៉ាះពាេដ់្េទ់រឹចតិ្ត រដ៏្ចូជាផ្េក្ប្វយជៃរ៍បសរ់មុារនាវរេអនាគត្។ 

 ១.៣. េរខខ្ណឌ  រទ់ងៃឹងឪររុមាត យចិញ្ចឹ ម 
ជាដ្ុំបូង បុគគេដដ្េកាល យជាឪររុ ឬ មាត យចញិ្ច ឹ ម ក្ត្ូេដត្ជាបុគគេដដ្េមាៃស រទ័ ធ 

(មាក្តា ១០០៨)។ ដ្វូចនះ បុគគេវៅេីេមិៃអាចកាល យជាឪររុ ឬមាត យចញិ្ច ឹ មនៃរៃូសុុំវរញវេញ
បាៃវ ើយ។ មួយេញិវទៀត្ ប្តី ឬ ក្ប្រៃធដត្មាខ ង រុុំអាចកាល យជាឪររុ ឬ មាត យចញិ្ច ឹ មបាៃវ ើយ 
ក្ប្សិៃវបើក្ប្រៃធ ឬ ប្តីមាខ ងវទៀត្ មិៃបាៃកាល យជាមាត យ ឬឪររុចញិ្ច ឹ ម។ ៃិយយមួយដបបវទៀត្ថា 
 ុំងប្តី  ុំងក្ប្រៃធ ក្ត្ូេដត្កាល យជាឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មរបសរ់ៃូសុុំវរញវេញ វោយក្រមរដ្ឋប្បវេណី
មិៃអៃញុ្ជញ ត្ឱ្យនារមីាា រដ់ដ្េមាៃប្ត ី វ ើយសុុំរមុារមាា រម់រវធវើជារៃូចញិ្ច ឹ ម វោយរបូនាងកាល យ
ជាមាត យចញិ្ច ឹ ម ចុំណណរឯប្តីរបសន់ាងមិៃកាល យវៅជាឪររុចញិ្ច ឹ មរបសរ់ៃូវនាះវទ។ រប៏៉ាុដៃតជា
ររណីវេើរដេង ក្ប្សិៃវបើជាការសុុំរៃូរបសស់ រទ័ ធមាខ ងវទៀត្ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីអៃញុ្ជញ ត្ឱ្យដត្
ស រទ័ ធមាខ ងកាល យជាឪររុ ឬ មាត យចញិ្ច ឹ មបាៃ។ 

បដៃថមវេើសរីវៃះវទៀត្ ឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មក្ត្ូេមាៃអាយចុាបរី់ ២៥ ឆ្ា ុំ វ ើងវៅ វ ើយ
ក្ត្ូេមាៃអាយវុក្ចីៃជាងរៃូសុុំយ៉ា ងត្ចិ ២០ ឆ្ា ុំ (មាក្តា ១០០៩)។ 

 
២. អានមភាេននស្មុំកនូវេញវេញ 
អាៃភុារដ្ស៏ុំខាៃមួ់យនៃស្ុុំរៃូវរញវេញ គកឺារបញ្ច បញ់ាត្ភិាររវាងរៃូសុុំជាមួយៃឹង

ឪររុមាត យបវងកើត្ ក្រម ុំងញាត្វិលា ិត្របសឪ់ររុមាត យបវងកើត្។ រប៏៉ាុដៃត ក្ប្សិៃវបើជាការបវងកើត្
ស្ុុំរៃូវរញវេញជាមួយៃឹងរៃូរបសស់ រទ័ ធមាខ ងវទៀត្ ញាត្ភិាររវាងរៃូសុុំ ៃិងស រទ័ ធមាខ ង
វទៀត្ដដ្េជាឪររុ ឬ មាត យបវងកើត្របសរ់ៃូវនាះ ក្រម ុំងញាត្វិលា ិត្របសោ់ត្ ់មិៃក្ត្ូេបញ្ច ប់
វ ើយ (មាក្តា ១០១៤)។ 

ក្រមវរេជាមួយោា វៃះ ចុំណងញាត្រិវាងរៃូសុុំ ៃិង ឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មៃឹងក្ត្ូេបវងកើត្វ ើង 
វ ើយរៃូសុុំៃឹងទទេួឋាៃៈដ្ចូោា ៃឹងរៃូបវងកើត្របសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ក្រម ុំងមាៃសិទិ ធ ៃិង
ររណីយរចិចដ្ចូោា ៃឹងរៃូបវងកើត្ វៅរាុងទុំនារទ់ុំៃងជាមួយៃឹងឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម (មាក្តា ១០១៥)។ 
ដ្វូចនះ រៃូសុុំក្ត្ូេសថិត្វក្កាមអុំណាចវមបារបសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ ម។ រប៏៉ាុដៃត រៃូសុុំអាចវក្ប្ីនាម
ក្ត្រេូមុៃស្ុុំរៃូរប៏ាៃ ឬរវ៏ក្ប្ីនាមក្ត្រេូរបសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ មរប៏ាៃដដ្រ។  

បនាទ បរី់បវងកើត្ស្ុុំរៃូវរញវេញរចួវ ើយ ក្ត្ូេវធវើសុំបុក្ត្រុំវណើ ត្ែមីឱ្យរៃូសុុំ វ ើយវៅ
រាុងសុំបុក្ត្រុំវណើ ត្វនាះ មិៃក្ត្ូេសរវសរចុំណុចសតីរីស្ុុំរៃូវ ើយ (មាក្តា ១០១៨)។ វ ះជាយ៉ា ងវៃះរត ី
វៅវរេដដ្េរៃូសុុំបាៃកាល យជាៃីត្ជិៃ រៃូសុុំមាៃសិទិ ធ ម រឱ្យបង្ហា ញរត័្ម៌ាៃ រទ់ងរាុង
ទុំ ុំ ដដ្េចាុំបាច ់ ចុំវពាះត្លុាការដដ្េររាទរុៃេូសុំណុុំ វរឿងរត ីរទ់ងៃឹងស្ុុំរៃូ។ រប៏៉ាុដៃត សិទិ ធ
 ម រវៃះអាចអៃេុត្តបាៃដត្ រាុងររណីដដ្េមាៃវោេបុំណងក្ត្ឹមក្ត្ូេដត្ប៉ាុវណាណ ះ ដ្ចូជា 
ររណីចាុំបាចវ់ដ្ើមបរីាបាេជមងឺ ឬ វដ្ើមបវីរៀបអាពា ៍រិពា ៍ ជាវដ្ើម (មាក្តា ១០១៩)។ 
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៣. ការកាត្់កាេស់្មុំកនូវេញវេញ 
ការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូវរញវេញ ក្ត្ូេវោររវៅតាមៃីត្េិធិដីដ្េរុំណត្វ់ៅរាុងចាបស់តីរី

ៃីត្េិធិបីណតឹ ង រទ់ងៃឹងឋាៃៈបុគគេ (មាក្តា ៣ ចុំណុច ជ. នៃចាបស់តីរីៃីត្េិធិបីណតឹ ង រទ់ងៃឹង
ឋាៃៈបគុគេ) វ ើយមាៃអាៃភុារផ្តត ចទ់ុំនារទ់ុំៃងញាត្រិវាងរៃូសុុំជាមួយៃឹងឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម។ 

៣.១. េរខខ្ណឌ នៃការកាត្ក់ាេស់្ុ ុំរៃូវរញវេញ 
 -េរខខ្ណឌ ទក្មង ់៖ 

ការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូវរញវេញ ក្ត្ូេវធវើវ ើងតាមរយៈបណតឹ ង ម រកាត្ក់ាេ ់ តាម
បញ្ញត្តមិាក្តា ១០១៦ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី។ អារដដ្េមាៃសិទិ ធោរព់ារយបណតឹ ងវៃះរមួមាៃ ៖ រៃូសុុំ 
ឪររុមាត យបវងកើត្ ៃិង ត្ុំណាងអយយការ។ ដ្វូចនះ ឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មមិៃមាៃសិទិ ធោរព់ារយបណតឹ ង
 ម រកាត្ក់ាេ ់តាមបញ្ញត្តនិៃមាក្តា ១០១៦ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីវ ើយ។ រាុងររណីវៃះ ត្លុាការ
វធវើការសវក្មចវសចរតវីោយវចញជា សាេក្រម ។ 

-មេូវ ត្នុៃការកាត្ក់ាេ ់៖ 
វដ្ើមបអីាចកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូវរញវេញបាៃ ក្ត្ូេមាៃមូេវ ត្ចុុំៃៃួរីរយ៉ា ង ដដ្េក្ត្ូេដត្

បុំវរញជាោចខ់ាត្ ៖ 
 ១. មាៃការវធវើបាបវោយឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម វបាះបងរ់ៃូសុុំវចាេវោយគុំៃិត្

ទចុចរតិ្ ឬ វ ត្វុផ្េងៗវទៀត្ដដ្េបុំពាៃផ្េក្ប្វយជៃរ៍បសរ់ៃូសុុំយ៉ា ងធងៃធ់ងរ។ 
 ២. ឪររុមាត យបវងកើត្អាចក្គបក់្គងដែររាវោយសមរមយ។  
 
 ៣.២. អាៃភុារនៃការកាត្ក់ាេស់្ុ ុំរៃូវរញវេញ 
ការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូវរញវេញ មាៃអាៃភុារផ្តត ចញ់ាត្ភិាររវាងឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ក្រម

 ុំងញាត្វិលា ិត្របសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ជាមួយៃឹងរៃូសុុំ វ ើយញាត្ភិាររវាងរៃូសុុំ ៃិង 
ឪររុមាត យបវងកើត្ ក្រម ុំងញាត្វិលា ិត្របសឪ់ររុមាត យបវងកើត្ ក្ត្ូេវរើត្វ ើងេញិ គតិ្ចាបរី់នែង
កាត្ក់ាេ ់(មាក្តា ១០១៧)។ 

 
ផ្នែកទី ២. ស្មុំកនូធម្តា 
មិៃខ្សុដប្លររីររណីស្ុុំរៃូវរញវេញវ ើយ ការបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតា ក្ត្ូេអៃវុលាមវៅ

តាមេរខខ្ណឌ ដដ្េបាៃរុំណត្វ់ៅរាុងក្រមរដ្ឋប្បវេណី រប៏៉ាុដៃតស្ុុំរៃូវៃះមិៃមាៃអាៃភុារបញ្ច ប់
ញាត្ភិាររវាងរៃូសុុំ ៃិង ឪររុមាត យបវងកើត្ វ ើយ។ ទៃទឹមៃឹងវៃះផ្ងដដ្រ ការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូធមម
តាអាចវធវើវៅបាៃ តាមរវបៀបរីរយ៉ា ង ខ្សុដប្លររីការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូវរញវេញ។ 
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១. ការបវ្កើត្ស្មុំកនូធម្តា 
វដ្ើមបបីវងក ើត្ស្ុុំរៃូធមមតា េរខខ្ណឌ មួយចុំៃៃួក្ត្ូេដត្បុំវរញ ជារិវសសគកឺ្ត្ូេបវងកើត្វ ើង

វោយវសចរតសីវក្មចរបសត់្លុាការ។ 
១.១. េរខខ្ណឌ ទក្មង ់

ពារយសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតា ក្ត្ូេោរវ់ោយបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុ ឬមាត យចញិ្ច ឹ ម 
ជាមួយៃឹងបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ វៅត្លុាការនៃេុំវៅឋាៃរបសអ់ារដដ្េៃឹងកាល យជារៃូ
សុុំ (មាក្តា ១ រថាខ្ណឌ ទ ី ១, តារាងឧបសមពៃ័ធ ដផ្នរ ៤ - ៩ ចាបស់តីរីៃីត្េិធិរីដ្ ឋប្បវេណីដដ្េមិៃ
ដមៃជាបណតឹ ង)។ រាុងររណីបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ គជឺាអៃីត្ជិៃ ក្ត្ូេឱ្យអារមាៃអុំណាច
វមបា ឬអារអាណារាបាេសក្មាបអ់ៃីត្ជិៃ ោរព់ារយសុុំខាងវេើវៃះ (មាក្តា ១០២០)។ វៅរាុង
ការេៃិិចឆយ័វសចរតវីេើវរឿងវៃះ ត្លុាការវធវើការសវក្មចវសចរតវីោយវចញជា ដ្កីាសវក្មច ដផ្ែរ
តាមចាបស់តីរីៃីត្េិធិវីរឿងរតរីដ្ ឋប្បវេណីដដ្េមិៃដមៃជាបណតឹ ង។ 

 ១.២. េរខខ្ណឌ  រទ់ងៃឹងរៃូសុុំ 
ក្រមរដ្ឋប្បវេណីមិៃបាៃរុំណត្រី់អាយអុប្បបរមានៃរៃូសុុំ វដ្ើមបអីាចកាល យជារៃូសុុំធមម

តាបាៃវនាះវទ។ រប៏៉ាុដៃត មាក្តា ១០២០ រថាខ្ណឌ ទ ី១ វារយខ្ណឌ ទ ី២ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ត្ក្មូេឱ្យ ៖ 
-បុគគេដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ មិៃក្ត្ូេជាបុរវញាត្រិបសប់ុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុមាត

យចញិ្ច ឹ មវ ើយ។ 
-បុគគេដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ មិៃក្ត្ូេមាៃអាយវុក្ចីៃជាងបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុ

មាត យចញិ្ច ឹ មវ ើយ។ 
ជាធមមតា ក្ប្សិៃវបើបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំជាអៃីត្ជិៃ អារដដ្េក្ត្ូេផ្តេក់ារយេ់

ក្រមវៅៃឹងការបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតា គអឺារត្ុំណាងតាមចាបរ់ុំណត្រ់បសអ់ៃីត្ជិៃ វពាេគ ឺ អារ
មាៃអុំណាចវមបា ឬ អារអាណារាបាេសក្មាបអ់ៃីត្ជិៃ។ រប៏៉ាុដៃត ក្ប្សិៃវបើអៃីត្ជិៃវនាះ
បាៃដ្េអ់ាយ ុ១៥ ឆ្ា ុំ វ ើយក្ត្ូេដត្ទទេួការយេក់្រមរីអៃីត្ជិៃវនាះផ្ង វទើបអាចបវងកើត្ស្ុុំរៃូ
ធមមតាបាៃ (មាក្តា ១០២៤ រថាខ្ណឌ ទ ី៣)។  
 វេើសរីវៃះវទៀត្ ក្ប្សិៃវបើបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ គជឺាអៃីត្ជិៃ ភារចាុំបាច់
រិវសសនៃការបវងកើត្ស្ុុំរៃូវដ្ើមបផី្េក្ប្វយជៃរ៍បសរ់ៃូសុុំ គជឺាមូេោឋ ៃដ្ស៏ុំខាៃ ់ វដ្ើមបឱី្យ
ត្លុាការសវក្មចវសចរតឱី្យបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតាបាៃ (មាក្តា ១០២៤ រថាខ្ណឌ ទ ី ១) ។ វៅរាុងការ
េៃិិចឆយ័រីសាថ ៃភារវៃះ ត្លុាការក្ត្ូេសរួវយបេរ់បសឪ់ររុ ឬ មាត យមាខ ងវទៀត្របសអ់ៃីត្ជិៃ
ដដ្េមិៃមាៃអុំណាចវមបាវេើអៃីត្ជិៃ ក្រម ុំងសរួវយបេរ់បសអ់ៃីត្ជិៃវនាះផ្តទ េដ់ត្មតង 
ក្ប្សិៃវបើអៃីត្ជិៃវនាះអាចបង្ហា ញឆៃទៈបាៃ។ 
 ទៃទឹមៃឹងវៃះដដ្រ វៅរាុងររណីដដ្េបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំគជឺាៃីត្ជិៃ ត្លុាការ
ៃឹងសវក្មចឱ្យបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតា វបើរិៃិត្យវ ើញថាមាៃឆៃទៈរិត្ក្ារដ្ រាុងការបវងកើត្ទុំនារ់
ទុំៃងស្ុុំរៃូធមមតាជាមួយៃឹងឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម (មាក្តា ១០២៣ រថាខ្ណឌ ទ ី១)។ 
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  ១.៣. េរខខ្ណឌ  រទ់ងៃឹងឪររុមាត យចិញ្ចឹ ម 
 តាមក្រមរដ្ឋប្បវេណី បុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មក្ត្ូេដត្មាៃអាយចុាបរី់ ២៥ 
ឆ្ា ុំ វ ើងវៅ វ ើយមិៃក្ត្ូេជាបចាឆ ញាត្ ិៃិងក្ត្ូេមាៃអាយវុក្ចីៃជាងបុគគេដដ្េៃឹងកាល យជារៃូសុុំ 
(មាក្តា ១០២០ រថាខ្ណឌ ទ ី១)។  
 ជាមួយោា វៃះ បុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុ ឬមាត យចញិ្ច ឹ ម អាចជាបុគគេដដ្េមាៃ 
ស រទ័ ធរប៏ាៃ ឬជាបុគគេដដ្េមិៃមាៃស រទ័ ធរប៏ាៃដដ្រ។ ក្ប្សិៃវបើជាបុគគេដដ្េមាៃ 
ស រទ័ ធ គចឺា ុំបាចក់្ត្ូេដត្មាៃការយេក់្រមរីសុំណារស់ រទ័ ធមាខ ងវទៀត្ផ្ង វទើបស រទ័ ធមាខ ង
អាចោរព់ារយសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតាបាៃ។ រប៏៉ាុដៃត វបើបុគគេដដ្េមាៃស រទ័ ធ វ ើយមាៃ
បុំណងសុុំរៃូដដ្េជាអៃីត្ជិៃ មាក្តា ១០២១ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ត្ក្មូេឱ្យស រទ័ ធ ុំងរីរនារ់
ោរព់ារយសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតាវោយស ការោា ។ ការ ម រយ៉ា ងដ្វូចនះ គវឺដ្ើមបរីរាសថិរភារ
ក្គួសារ ៃិងធានាបរសិាថ ៃទុំៃរុបក្មុងរមុារដដ្េមាៃេុំៃឹងេែ។ រប៏៉ាុដៃត ក្ប្សិៃវបើស រទ័ ធមាខ ង
មិៃអាចបង្ហា ញឆៃទៈបាៃ ដ្ចូជាររណីមាៃជមងឺដផ្នរស្ារត្ ី ជាវដ្ើម ការោរព់ារយសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូ
ធមមតាអាចវធវើវ ើងវោយស រទ័ ធដត្មាខ ងបាៃ។ ដ្ចូោា ដដ្រ ក្ប្សិៃវបើជាការសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូ 
ធមមតាជាមួយៃឹងរៃូជាអៃីត្ជិៃរបសស់ រទ័ ធមាខ ងវទៀត្ ការោរព់ារយសុុំៃឹងក្ត្ូេវធវើវោយ 
ស រទ័ ធដត្មាខ ងប៉ាុវណាណ ះ (មាក្តា ១០២១ ៃិង មាក្តា ១០២២)។ 
 វក្ៅរីវៃះវទៀត្ បុគគេដដ្េៃឹងកាល យជាឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មក្ត្ូេដត្មាៃឆៃទៈរិត្ក្ារដ្ រាុង
ការបវងកើត្ទុំនារទ់ុំៃងស្ុុំរៃូ។ រាុងៃយ័វៃះ វបើត្លុាការយេវ់ ើញថា ស្ុុំរៃូក្ត្ូេបាៃបុំពាៃ រាុង
វោេបុំណងវរៀបអាពា ៍រិពា ៍រវាងបុគគេដដ្េមាៃវេទវផ្េងោា  ឬ ដ្ចូោា  ឬរាុងវោេបុំណង
មិៃក្ត្ឹមក្ត្ូេវផ្េងវទៀត្ ត្លុាការៃឹងមិៃវចញវសចរតសីវក្មចបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតាវ ើយ (មាក្តា 
១០២៣ រថាខ្ណឌ ទ ី២)។ 
 ជាងវៃះវៅវទៀត្ អារអាណារាបាេសក្មាបអ់ៃីត្ជិៃ អាចោរព់ារយសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូ
ធមមតា វោយយរអៃីត្ជិៃដដ្េវៅវក្កាមអាណារាបាេរបសខ់្ លៃួមរវធវើជារៃូសុុំធមមតាបាៃ។ 
ដ្ចូោា ដដ្រ អារអាណារាបាេទវូៅរអ៏ាចោរព់ារយសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតា វោយយរជៃវៅ
វក្កាមអាណារាបាេទវូៅរបសខ់្ លៃួ វធវើជារៃូសុុំបាៃដដ្រ។ វៅរាុងសាថ ៃភារដបបវៃះ ត្លុាការ
ៃឹងអាចសវក្មចឱ្យបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតាបាៃ ដត្រាុងររណីដដ្េមាៃការអៃេុត្តក្ត្ឹមក្ត្ូេ រាុងការក្គប់
ក្គងដែររា ៃិងការក្គបក់្គងក្ទរយសមបត្តរិបសជ់ៃវៅវក្កាមអាណារាបាេ រាុងវរេរៃលងមរ 
(មាក្តា ១០២៥)។  
 
 ២. អានមភាេននស្មុំកនូធម្តា 
 ដ្ចូដដ្េបាៃបញ្ជា រវ់ៅខាងវេើរចួវ ើយ ញាត្ភិាររវាងរៃូសុុំ ៃិងឪររុមាត យបវងកើត្វៅ
ដត្បៃតអត្ថភិារជាដ្ដដ្េ។ ដ្វូចនះ ឪរុរមាត យបវងកើត្ ៃិង រៃូសុុំធមមតា មាៃសិទិ ធបៃតសៃតត្រិមមរីោា
វៅេញិវៅមរជាធមមតា (មាក្តា ១០២៦)។  
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ក្រមវរេជាមួយោា វៃះ ញាត្ភិាររវាងរៃូសុុំ ៃិង ឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ក្រម ុំងញាត្ិ
វលា ិត្របសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ មក្ត្ូេបាៃបវងកើត្វ ើង។ មិៃខ្សុដប្លររីរៃូសុុំវរញវេញវ ើយ រៃូ
សុុំធមមតាមាៃសិទិ ធ ៃិងររណីយរចិចដ្ចូោា ៃឹងរៃូបវងកើត្របសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ មដដ្រ វៅរាុងទុំនារ់
ទុំៃងជាមួយៃឹងឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម (មាក្តា ១០២៧)។  

វេើសរីវៃះវទៀត្ រៃូសុុំធមមតាអាចវក្ប្ីនាមក្ត្រេូរបសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ មរប៏ាៃ ឬនាម
ក្ត្រេូមុៃស្ុុំរៃូរប៏ាៃដដ្រ។ ក្ប្សិៃវបើរៃូសុុំជាអៃីត្ជិៃ រៃូសុុំវនាះក្ត្ូេសថិត្វក្កាមអុំណាច
វមបារបសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ ម។ ប៉ាុដៃតរាុងររណីដដ្េជាស្ុុំរៃូរបសស់ រទ័ ធមាខ ងវទៀត្ រៃូសុុំជា 
អៃីត្ជិៃក្ត្ូេសថិត្វក្កាមអុំណាចវមបារមួរបសស់ រទ័ ធ ុំងសងខាង។ 

ផ្ទុយរីររណីស្ុុំរៃូវរញវេញ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីមិៃត្ក្មូេឱ្យវធវើបញ្ា ី រុំវណើ ត្ែមីវទ វក្កាយ
វរេបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតាវ ើយវនាះ។ មាក្តា ១០៣៣ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្ោៃដ់ត្ត្ក្មូេឱ្យ 
សរវសរការបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតា វៅវេើរមឹទុំររ័នៃបញ្ា ី រុំវណើ ត្វដ្ើមរបសរ់ៃូសុុំដត្ប៉ាុវណាណ ះ (មាក្តា 
១០៣៣)។ 

 
៣. ការកាត្់កាេស់្មុំកនូធម្តា 

 ខ្សុដប្លររីការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូវរញវេញ ស្ុុំរៃូធមមតាអាចក្ត្ូេកាត្ក់ាេត់ាមរីររវបៀប 
រប៏៉ាុដៃតការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូធមមតានា ុំឱ្យមាៃអាៃភុារ ដ្ចូជាការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូវរញវេញដដ្រ។ 
  ៣.១. េធីិកាត្ក់ាេស់្ុ ុំរៃូធមមតា 

ការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូធមមតាអាចវធវើបាៃយ៉ា ងង្ហយស្រសួេ កាេវបើមាៃការក្រមវក្រៀងរវាង
ភាគនីៃស្ុុំរៃូ វ ើយវៅរាុងររណីដដ្េភាគមីាខ ងនៃស្ុុំរៃូមាៃបុំណងកាត្ក់ាេជ់ាឯរវតាភាគ ី
ោត្ក់្ត្ូេដត្ោរព់ារយបណតឹ ង។ 
  ៣.១.១. ការកាត្ក់ាេស់្ុ ុំរៃូធមមតាតាមការក្រមវក្រៀង 
 វក្កាយរីបាៃបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតាវ ើយ ភាគនីៃស្ុុំរៃូអាចក្រមវក្រៀងោា វដ្ើមបកីាត្ក់ាេ់
ស្ុុំរៃូវៃះបាៃ (មាក្តា ១០២៨ រថាខ្ណឌ ទ ី១ )។ រាុងររណីវៃះ ភាគ ី ុំងសងខាងនៃស្ុុំរៃូក្ត្ូេោរ់
ពារយសុុំវៅត្លុាការនៃេុំវៅឋាៃរបសរ់ៃូសុុំ (មាក្តា ៤ រថាខ្ណឌ ទ ី១, តារាងឧបសមពៃ័ធដផ្នរទ ី៤-
១០ នៃចាបស់តីរីៃីត្េិធិវីរឿងរតរីដ្ ឋប្បវេណីដដ្េមិៃដមៃជាបណតឹ ង)។ ត្លុាការៃឹងវធវើការសវក្មចវស
ចរត ី វោយវចញជា ដ្កីាសវក្មច វយងវៅតាមចាបស់តីរីៃីត្េិធិនីៃវរឿងរតរីដ្ ឋប្បវេណីដដ្េមិៃ
ដមៃជាបណតឹ ង។ 
 មា៉ា ងេញិវទៀត្ វៅរាុងររណីដដ្េរៃូសុុំគជឺាអៃីត្ជិៃ ពារយសុុំក្រមវក្រៀងកាត្ក់ាេក់្ត្ូេ
វធវើវ ើងវោយឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ៃិង បុគគេដដ្េក្ត្ូេកាល យជាអារត្ុំណាងដដ្េចាបរ់ុំណត្រ់បស់
អៃីត្ជិៃវនាះ វក្កាយវរេកាត្ក់ាេ។់ ជាទវូៅ បុគគេដដ្េៃឹងកាល យវៅជាអារត្ុំណាងដដ្េចាប់
រុំណត្រ់បសអ់ៃីត្ជិៃ គជឺាឪររុមាត យបវងកើត្របសអ់ៃីត្ជិៃវនាះដត្មតង ។ ប៉ាុដៃត ក្ប្សិៃវបើឪររុមាត
យបវងកើត្របសអ់ៃីត្ជិៃបាៃដេងេះោា  អារ ុំងរីរក្ត្ូេរិភារាោា វដ្ើមបរីុំណត្ថ់ា វត្ើៃរណាៃឹង
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កាល យជាអារមាៃអុំណាចវមបាវេើអៃីត្ជិៃ វ ើយវបើការរិភារាមិៃអាចវធវើបាៃវទ ត្លុាការជា
អាររុំណត្ថ់ាឱ្យឪររុបវងកើត្ ឬ មាត យបវងកើត្ដដ្េៃឹងកាល យជាអារមាៃអុំណាចវមបាវេើរៃូ។ 
 រាុងអត្ថៃយ័ក្ប្ហារក់្ប្ដ េវៅៃឹងការបវងកើត្ស្ុុំរៃូធមមតាដដ្រ ក្រមរដ្ឋ-ប្បវេណីត្ក្មូេឱ្យ
រៃូសុុំជាអៃីត្ជិៃដដ្េមាៃអាយដុ្េ ់១៥ ឆ្ា ុំ ផ្តេក់ារយេក់្រមវៅៃឹងការកាត្ក់ាេវ់ៃះផ្ង វទើប
បាៃ។ វក្ៅរីវៃះ វៅវរេដដ្េអៃីត្ជិៃអាចបង្ហា ញឆៃទៈបាៃ ត្លុាការក្ត្ូេសរួវយបេរ់បសអ់
ៃីត្ជិៃវនាះផ្ង ពាររ់ៃ័ធៃឹងការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូធមមតា។ 
 វៅខាងដផ្នរភាគនីៃឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មេញិ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបាៃត្ក្មូេឱ្យស រទ័ ធ ុំងសង
ខាងដដ្េជាឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម តាមរយៈការោរព់ារយសុុំបវងកើត្ស្ុុំរៃូវោយស ការោា  ក្ត្ូេោរ់
ពារយសុុំកាត្ក់ាេវ់ៃះជាមួយោា  វេើរដេងដត្ស រទ័ ធណាមាខ ងមិៃអាចបង្ហា ញឆៃទៈខ្ លៃួបាៃ 
(មាក្តា ១០២៩)។ 
 វក្កាយរីបាៃទទេួពារយសុុំកាត្ក់ាេត់ាមការក្រមវក្រៀងវៃះ ត្លុាការក្ត្ូេរិៃិត្យវមើេថា 
វត្ើភាគរិីត្ជាមាៃឆៃទៈរាុងការរ ុំលាយទុំនារទ់ុំៃងស្ុុំរៃូដដ្រឬវទ វដ្ើមបវីធវើការសវក្មចវសចរត ី
(មាក្តា ១០៣០)។ 
  ៣.១.២. ការកាត្ក់ាេស់្ុ ុំរៃូធមមតាតាមពារយបណតឹ ងរបសភ់ាគីមាខ ង 
 ផ្ទុយរីររណីខាងវេើ  ក្ប្សិៃវបើមិៃអាចទទេួបាៃការក្រមវក្រៀងរាុងការវសនើសុុំកាត្់
កាេស់្ុុំរៃូធមមតាវទ ភាគមីាខ ងនៃស្ុុំរៃូធមមតាអាចោរ ់ពារយបណតឹ ង ម រកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូធមមតា 
បាៃ វោយវយងវៅតាមបទប្បញ្ញត្តនិៃចាបស់តីរីៃីត្េិធិបីណតឹ ង រទ់ងៃឹងឋាៃៈបុគគេ (មាក្តា 
៣ ចុំណុច ឈ នៃចាបស់តីរីៃីត្េិធិបីណតឹ ង រទ់ងៃឹងឋាៃៈបុគគេ)។ រាុងររណីវៃះ ត្លុាការវធវើ
ការសវក្មចវសចរត ីវោយវចញជា សាេក្រម ។ 
 វយងតាមអត្ថៃយ័នៃមាក្តា ១០៣១ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគខីាងឪររុមាត យចញិ្ច ឹ មអាច
ោរព់ារយបណតឹ ង ម រកាត្ក់ាេប់ាៃ វ ើយភាគខីាងរៃូសុុំធមមតារអ៏ាចោរព់ារយបណតឹ ង ម
 រកាត្ក់ាេប់ាៃដដ្រ។  

ក្ប្សិៃវបើរៃូសុុំជាអៃីត្ជិៃវៅវ ើយ អារដដ្េៃឹងកាល យជាអារត្ុំណាងតាមចាបរ់ុំណត្់
របសរ់ៃូសុុំ គជឺាអារោរព់ារយបណតឹ ង ម រកាត្ក់ាេវ់ៃះ។ ជាងវៃះវៅវទៀត្ វបើរៃូសុុំបាៃ 
ដ្េអ់ាយ ុ១៥ ឆ្ា ុំវ ើយ ក្ត្ូេដត្មាៃការយេក់្រមរីអៃីត្ជិៃវនាះផ្ងវទើបបាៃ។ 

រាុងៃយ័វដ្ើមបកីារពារផ្េក្ប្វយជៃរ៍បសអ់ៃីត្ជិៃ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបាៃវធវើការហាមឃាត្់
ការោរព់ារយបណតឹ ង ម រកាត្ក់ាេ ់ រីសុំណារឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ក្ប្សិៃវបើរៃូសុុំវៅជា 
អៃីត្ជិៃវៅវ ើយ (មាក្តា ១០៣១ រថាខ្ណឌ ទ ី២)។ 

ជាមួយោា វៃះ ការ ម រកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូធមមតាក្ត្ូេដត្មាៃមូេវ ត្ដុ្ចូបាៃដចងវៅ
មាក្តា ១០៣១ រថាខ្ណឌ ទ ី១ វពាេគ ឺ៖ 
 -វបើក្ត្ូេបាៃវបាះបងវ់ចាេ វោយភាគមីាខ ងវទៀត្ វោយទចុចរតិ្។ 
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-វបើមិៃចាស ់រាុងអុំ ុងវរេយ៉ា ងត្ចិ ១ ឆ្ា ុំ ថា ភាគមីាខ ងវទៀត្វៅរស ់ឬទទេួមរណភារ។ 
-វបើមាៃវ ត្ធុងៃធ់ងរវផ្េងវទៀត្ ដដ្េនាុំឱ្យរិបាររាុងការបៃតស្ុុំរៃូ។ 
 ៣.២. អាៃភុារនៃការកាត្ក់ាេស់្ុ ុំរៃូធមមតា 
មិៃខ្សុដប្លររីអាៃភុារនៃការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូវរញវេញវទ ការកាត្ក់ាេស់្ុុំរៃូធមមតា

មិៃមាៃអាៃភុារក្ប្ត្សិរមម (ភារធារែ់យវក្កាយ) វ ើយ បាៃវសចរតថីា ការកាត្ក់ាេម់ា
ៃអាៃភុារបញ្ច បស់្ុុំរៃូធមមតា គតិ្ចាបរី់វរេកាត្ក់ាេត់្វៅ។ ដ្វូចនះ ទុំនារទ់ុំៃងញាត្រិវាងរៃូ
សុុំ ៃិង ឪររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ក្រម ុំងញាត្វិលា ិត្របសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ ម ក្ត្ូេបញ្ច បវ់ៅវរេវនាះ
។ រប៏៉ាុដៃត រៃូសុុំវៅដត្អាចវក្ប្ីនាមក្ត្រេូរបសឪ់ររុមាត យចញិ្ច ឹ មបាៃ (មាក្តា ១០៣២)។ 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 

ដីកាសម្រេចម្េខៈ …………… 
ថ្ងៃទី ……  ខខ… …  ឆ្ន ាំ ……. 

ដីកាសម្ព្ម្ចបម្្កើតស្ុុំរនូម្រញម្េញ 
 
 ម្ ើង …………………………….. ម្ៅររេថ្ៃសាលាដាំបូង ……………….។ 
 -បាៃម្ ើញ មារា ៣ ៃិងមារាពារ់ព័ៃធថ្ៃចាប់សតីពីៃីតិវធីិថ្ៃម្រឿងរតីរដឋបបម្វណី 
ខដេេិៃខេៃជាបណតឹ ងខដេរបកាសឱ្យម្របើាេរពះរាជររេម្េខ ៃស/ររេ/០៧១០/ 
០១៣ ច ះថ្ងៃទី ១០ ខខររកដា ឆ្ន ាំ២០១០។  

-បាៃម្ ើញ មារា ១០០៧ ៃិងមារាពារ់ព័ៃធថ្ៃររេរដឋបបម្វណី ខដេរបកាសឱ្យ
ម្របើាេរពះរាជររេម្េខ ៃស/ររេ/១២០៧/០៣០ ច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧ ។  

-បាៃម្ ើញ សាំណ ាំ ម្រឿងរដឋបបម្វណីម្េខ .......  ច ះថ្ងៃទី ......  ខខ ......  ឆ្ន ាំ ....... ។ 
អ្នរដារ់ពារយសុុំ ៖  
១. ម្ ម្ ះ .................. ម្េទ....... អា   ....... សញ្ជា តិ ....... េ ខរបរ ....... មាៃទី

េាំម្ៅផ្ទះម្េខ ......... ផ្លូវម្េខ ......... សង្កក ត់ ........ ខណឌ  ....... ម្ខតត/រាជធាៃី ឪព រម្ ម្ ះ 
............ មាត  ម្ ម្ ះ .............. ។ 

២. ម្ ម្ ះ .................. ម្េទ....... អា   ....... សញ្ជា តិ ....... េ ខរបរ ....... មាៃទី
េាំម្ៅផ្ទះម្េខ ......... ផ្លូវម្េខ ......... សង្កក ត់ ........ ខណឌ  ....... ម្ខតត/រាជធាៃី ឪព រម្ ម្ ះ 
............ មាត  ម្ ម្ ះ .............. ។ 

ឪរុរម្តា យបម្្កើត ៖ 
១. ម្ ម្ ះ .................. ម្េទ....... អា   ....... សញ្ជា តិ ....... េ ខរបរ ....... មាៃទី

េាំម្ៅផ្ទះម្េខ ......... ផ្លូវម្េខ ......... សង្កក ត់ ........ ខណឌ  ....... ម្ខតត/រាជធាៃី ឪព រម្ ម្ ះ 
............ មាត  ម្ ម្ ះ .............. ។ 

២. ម្ ម្ ះ .................. ម្េទ....... អា   ....... សញ្ជា តិ ....... េ ខរបរ ....... មាៃទី
េាំម្ៅផ្ទះម្េខ ......... ផ្លូវម្េខ ......... សង្កក ត់ ........ ខណឌ  ....... ម្ខតត/រាជធាៃី ឪព រម្ ម្ ះ 
............ មាត  ម្ ម្ ះ .............. ។ 

 

សាលាដំបងូ …… 
 



រនូម្្្ះ ៖ .................. ម្េទ....... អា   ....... សញ្ជា តិ ....... េ ខរបរ ....... មាៃទី
េាំម្ៅផ្ទះម្េខ ......... ផ្លូវម្េខ ......... សង្កក ត់ ........ ខណឌ  ....... ម្ខតត/រាជធាៃី ឪព រម្ ម្ ះ 
............ មាត  ម្ ម្ ះ .............. ។ 

ខ្លឹម្សារននដីកាសម្ព្ម្ចដដេអ្នរដារ់ពារយសុុំទាម្ទារ ៖ បម្ងកើតសម ាំរូៃម្ពញម្េញរវាង
ម្ ម្ ះ រ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃទី…. ខខ ….. ឆ្ន ាំ …….. ម្ ម្ ះ ខ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃទី … ខខ … ឆ្ន ាំ 
… ខដេមាៃឋាៃៈជាឪព រមាត  ចិញ្ច ឹេ ៃិង ម្ ម្ ះ គ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃទី…….. ខខ …….. ឆ្ន ាំ 
……… ខដេមាៃឋាៃៈជារូៃស ាំ។  

 
សុំអា្ម្េតុ 

ម្ោងាេេទធផ្េថ្ៃការសារសួរសាេីភាគី ៃិង ពិៃិតយេសត ាងខដេមាៃម្ៅ
រន ងសាំណ ាំ ម្រឿង ម្ ើញថា ៖  

១. អ្នរដារ់ពារយស ាំម្ ម្ ះ រ. ម្េទរបសុ ម្រើតម្ៅថ្ងៃទី …. ខខ ….. ឆ្ន ាំ………. ម្ដា 
មាៃសាំប រតរាំម្ណើ តម្េខ …. ច ះថ្ងៃទី … ខខ … ឆ្ន ាំ … ជាបតី ៃិង ម្ ម្ ះ ខ. ម្េទស្សី  ម្រើតថ្ងៃ
ទី … ខខ … ឆ្ន ាំ … គឺជាសហព័ទធៃឹងគ្នន  ម្ដា មាៃសាំប រតអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្េខ … ច ះថ្ងៃទី 
… ខខ … ឆ្ន ាំ … ។ ម្ ម្ ះ គ. ម្េទ … ម្រើតម្ៅថ្ងៃទី …. ខខ … ឆ្ន ាំ …. ម្ដា មាៃសាំប រត
រាំម្ណើ តម្េខ … ច ះថ្ងៃទី … ខខ … ឆ្ន ាំ …។ អ្នរដារ់ពារយស ាំម្ ម្ ះ រ. មាៃអា   …  ៃិង
ម្ ម្ ះ ខ. មាៃអា   … ម្ពាេគឺមាៃអា  ម្េើសម្ ម្ ះ គ. ម្េើសពី ២០ ឆ្ន ាំ។ ដូម្ចនះ អ្នរ
ដារ់ពារយស ាំមាៃេរខណសេបតតិរគប់រគ្នៃ់ ម្ដើេបីបម្ងកើតសម ាំរូៃម្ពញម្េញ ាេមារា 
១០០៨ មារា ១០០៩ ៃិង មារា ១០១០ ថ្ៃររេរដឋបបម្វណី។ 

២. ម្ ម្ ះ ង. ៃិង ម្ ម្ ះ ច. រតូវជាឪព រមាត  បម្ងកើតរបស់ម្ ម្ ះ គ. បាៃ េ់រពេ
ឱ្យម្ ម្ ះ គ. ម្ៅម្ ម្ ះ រ. ៃិង ម្ ម្ ះ ខ. ចិញ្ច ឹេម្ធវើជារូៃស ាំម្ពញម្េញ ម្ដា សារខតពួរ
ខលួៃេិៃមាៃេទធភាពសេរេយរន ងការចិញ្ច ឹេបីបាច់ខងររាម្ ម្ ះ គ.។ 

៣. បន្ទទ ប់ពីម្ ម្ ះ រ. ៃិង ម្ ម្ ះ ខ. បាៃសារេបងចិញ្ច ឹេម្ ម្ ះ គ. អ្ស់រ ៈ
ម្ពេ … រៃលងេរ ម្ ើញថា ម្ ម្ ះ រ. ៃិង ម្ ម្ ះ ខ. បាៃរស់ម្ៅច ះសរេុងជាេួ ៃឹង
ម្ ម្ ះ គ.។ 

៤. មាៃសាា ៃភាពរគប់រគ្នៃ់ខដេជាេូេដាឋ ៃរន ងការបម្ងកើតសម ាំរូៃម្ពញម្េញ សេ
ស្សបម្ៅាេផ្េរបម្ោជៃ៍រូៃ។ 

៥. ម្ោងាេមារា    ២២     ថ្ៃចាប់សតីពីៃីតិវធីិថ្ៃម្រឿងរតីរដឋបបម្វណីខដេេិៃខេៃ
ជាបណតឹ ង របារ់របដាប់រតីគឺជាបៃទ ររបស់អ្នរដារ់ពារយស ាំ។ 



ម្សចរាីសម្ព្ម្ចបញ្ចប់ 
១. បម្ងកើតសម ាំរូៃម្ពញម្េញ រវាងម្ ម្ ះ រ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃទី…. ខខ ….. ឆ្ន ាំ …… 

ម្ ម្ ះ ខ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃទី … ខខ … ឆ្ន ាំ … ខដេមាៃឋាៃៈជាឪព រមាត  ចិញ្ច ឹេ ៃិង 
ម្ ម្ ះ គ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃទី…….. ខខ …….. ឆ្ន ាំ ……… ខដេមាៃឋាៃៈជារូៃស ាំ។ 
 ២. របារ់របដាប់រតីជាបៃទ ររបស់អ្នរដារ់ពារយស ាំ។ 
                                                    

ម្ៅព្រម្ 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 
ដីកាសម្រេចម្េខៈ …………… 
ថ្ងៃទី ……  ខខ… …  ឆ្ន ាំ ……. 

ដីកាសម្ព្ម្ចបម្្កើតស្ុុំរនូធម្្តា 
 
 ម្ ើង …………………………….. ម្ៅររេថ្ៃសាលាដាំបូង ……………….។ 
 -បាៃម្ ើញ មារា ៣ ៃិងមារាពារ់ព័ៃធថ្ៃចាប់សតីពីៃីតិវធីិថ្ៃម្រឿងរតីរដឋបបម្វណី ខដេេិៃ
ខេៃជាបណតឹ ងខដេរបកាសឱ្យម្របើាេរពះរាជររេម្េខ ៃស/ររេ/០៧១០/ ០១៣ ច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ
ររកដា ឆ្ន ាំ២០១០។  

-បាៃម្ ើញ មារា ១០២០ ៃិងមារាពារ់ព័ៃធថ្ៃររេរដឋបបម្វណី ខដេរបកាសឱ្យម្របើាេ
រពះរាជររេម្េខ ៃស/ររេ/១២០៧/០៣០ ច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧ ។  

-បាៃម្ ើញ សាំណ ាំ ម្រឿងរដឋបបម្វណីម្េខ .......  ច ះថ្ងៃទី ......  ខខ ......  ឆ្ន ាំ ....... ។ 
អ្នរដារ់ពារយសុុំ ៖  
១. ម្ ម្ ះ .................. ម្េទ....... អា   ....... សញ្ជា តិ ....... េ ខរបរ ....... មាៃទីេាំម្ៅផ្ទះ

ម្េខ ......... ផ្លូវម្េខ ......... សង្កក ត់ ........ ខណឌ  ....... ម្ខតត/រាជធាៃី ឪព រម្ ម្ ះ ............ មាត   
ម្ ម្ ះ .............. ។ 

២. ម្ ម្ ះ .................. ម្េទ....... អា   ....... សញ្ជា តិ ....... េ ខរបរ ....... មាៃទីេាំម្ៅផ្ទះ
ម្េខ ......... ផ្លូវម្េខ ......... សង្កក ត់ ........ ខណឌ  ....... ម្ខតត/រាជធាៃី ឪព រម្ ម្ ះ ............ មាត   
ម្ ម្ ះ .............. ។ 

ខ្លឹម្សារននដីកាសម្ព្ម្ចដដលអ្នរដារ់ពារយសុុំទាម្ទារ ៖ បម្ងកើតសម ាំរូៃធេមារវាងម្ ម្ ះ រ. ម្េទ 
…… ម្រើតថ្ងៃទី…. ខខ ….. ឆ្ន ាំ …….. ខដេមាៃឋាៃៈជាមាត  ចិញ្ច ឹេ ៃិង ម្ ម្ ះ ខ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃ
ទី…….. ខខ …….. ឆ្ន ាំ ……… ខដេមាៃឋាៃៈជារូៃស ាំ។  

សុំអា្ម្េតុ 
ម្ោងាេេទធផ្េថ្ៃការសារសួរសាេីភាគី ៃិង ពិៃិតយេសត ាងខដេមាៃម្ៅរន ងសាំណ ាំ

ម្រឿង ម្ ើញថា ៖  

សាលាដុំបូ្ …… 
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១. អ្នរដារ់ពារយស ាំម្ ម្ ះ រ. ជាស្រសតីម្េមា៉ា  ម្រើតម្ៅថ្ងៃទី …. ខខ ….. ឆ្ន ាំ………. ម្ដា មាៃ
សាំប រតរាំម្ណើ តម្េខ …. ច ះថ្ងៃទី … ខខ … ឆ្ន ាំ … ម្ពាេគឺមាៃអា   ….. បាៃរពេម្រពៀងបម្ងកើតសម ាំរូៃ
ធេមា ជាេួ ៃឹងម្ ម្ ះ ខ. ម្ៅ េីវ ខដេម្រើតម្ៅថ្ងៃទី …. ខខ … ឆ្ន ាំ …. ម្ដា មាៃសាំប រតរាំម្ណើ ត
ម្េខ … ច ះថ្ងៃទី … ខខ … ឆ្ន ាំ …។ អ្នរដារ់ពារយស ាំម្ ម្ ះ ខ. មាៃអា  តិចជាងអ្នរដារ់ពារយស ាំ
ម្ ម្ ះ រ. ម្ ើ រ៏េិៃខេៃជាប ពវញាតិរបស់អ្នរដារ់ពារយស ាំម្ ម្ ះ រ. ខដរ។ 

២. អ្នរដារ់ពារយស ាំម្ ម្ ះ រ. ៃិង អ្នរដារ់ពារយស ាំម្ ម្ ះ ខ. មាៃឆៃទៈពិតរបារដរន ងការ
បម្ងកើតទាំនារ់ទាំៃងជាមាត   ៃិងរូៃ។ 

៣. អ្នរដារ់ពារយស ាំមាៃេរខណៈសេបតិតរគប់រាៃ់ ម្ដើេបីបម្ងកើតសម ាំរូៃធេមាបាៃ ាេមារា 
១០២០ ថ្ៃររេរដឋបបម្វណី។ 

៤. ម្ោងាេមារា    ២២     ថ្ៃចាប់សតីពីៃីតិវធីិថ្ៃម្រឿងរតីរដឋបបម្វណីខដេេិៃខេៃជាបណតឹ ង 
របារ់របដាប់រតីគឺជាបៃទ ររបស់អ្នរដារ់ពារយស ាំ។ 

 
ម្សចរតីសម្ព្ម្ចបញ្ចប់ 

 ១. បម្ងកើតសម ាំរូៃធេមា រវាងម្ ម្ ះ រ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃទី…. ខខ ….. ឆ្ន ាំ …….. ខដេមាៃឋាៃៈ
ជាមាត  ចិញ្ច ឹេ ៃិង ម្ ម្ ះ ខ. ម្េទ … ម្រើតថ្ងៃទី…….. ខខ …….. ឆ្ន ាំ ……… ខដេមាៃឋាៃៈជារូៃស ាំ។ 
 ២. របារ់របដាប់រតីជាបៃទ ររបស់អ្នរដារ់ពារយស ាំ។ 
                                                    

ម្ៅព្រម្ 



 
 
 
 
 
 

សកិ្ខា សាលា 

សតពីី 
 

ដីក្ខសម្រេចចាត់ចចងជា 

បម្ ត្ ោះអាសន្ន  
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1

dIkaseRmccat;Ecg
CabeNaþHGasnñ

raCbNÐitsPaviC¢aCIv³tulakar

2

eKalKMniténkarcat;EcgCabeNþaHGasnñ

• mankar)armÖfa karGnuvtþedaybgçMnwgminGaceFIV)an 
b¤ nwgmankarlM)aky:agxøaMgkñúgkarGnuvtþedaybgçM
edaysarmankarERbRbYlsßanPaBbc©úb,nñénRTBü
sm,tiþrbs;kUnbMNul ¬maRta 530 énRkmnItiviFI
rdæb,evNI ¦.
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3

bøg;énkarsikSa

EpñkTI 1-RbePTénkarcat;EcgrkSakarBar

EpñkTI 2-nItiviFIénkarcat;EcgCabeNþaHGasnñ

EpñkTI 3-karGnuvtþdIkaseRmccat;EcgCabeNþaHGasnñ

4

EpñkTI 1 ³ RbePTénkarcat;EcgrkSakarBar

• karrwbGUsCabeNþaHGasnñ{mineFVIbTbgðaj}

• karcat;EcgCabeNþaHGasnñcMeBaHvtßúEdlCakmμvtßúén vivaT

• karcat;EcgCabeNþaHGasnñEdlkMNt;zan³CabeNþaH Gasnñ 
¬maRta 531 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦{mineFVIbTbgðaj}
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5

karcat;EcgCabeNþaHGasnñcMeBaHvtßúEdlCa 
kmμvtßúénvivaT

• rkSaTuknUvsßanPaBbc©úb,nñénvtßúEdlCakm μvtßúénvivaT 
• kñúgkrNIEdlmankar)armÖfa m©as;bMNulnwgminGac 

GnuvtþsiTi§ b¤nwgmankarlM)aky:agxøaMgkñúgkarGnuvtþsiTi§
edaysarmankarERbRbYlsßanPaBbc©úb,nñénvtßú.

maRta 531

6

karcat;EcgCabeNþaHGasnñcMeBaHvtßúEdlCa 
kmμvtßúénvivaT

• ]TahrN_ ³ 
ក លក់ដីឱយ ខ និងបនចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិមកឱយ ខ។ 
លុះេ្រកយមក ក បនរ ំ យ កិចចសនយលក់ទិញដី 
បុ៉ែន្តមិនទន់បនចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិមកឱយ ក វញិ
េទ។
ដូេចនះ ក ចសំុដីកសេ្រមចចត់ែចងជបេ ្ត ះ

សនន េ្រពះខ្ល ច ខ េផទរកមមសិទធិ េទឱយអនកដៃទ។
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7

PaKIenAkñúgnItiviFIénkarrkSakarBar

•m©as;bMNul

• kUnbMNul

8

EpñkTI2- nItiviFIénkarcat;EcgCabeNþaHGasnñ

k-smtßkic©tulakar
x-BaküsMu
K-nItiviFIénkarsaksYrPaKI
X-R)atiePaK
g-karecjdIkaseRmccat;EcgCabeNþaHGasnñ
c-karbBa¢ÚndIkaseRmccat;EcgCabeNþaHGasnñ
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9

k-smtßkic©tulakar 
- Casmtßkic©pþac;mux ¬maRta 533 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦.

smtßkic©pþac;mux ³ minGaceFVIkarpøas;bþÚr tamkarRBmeRBog 
rbs; KUPaKI)aneT .

]TahrN_³- bNþwgElglH nigbNþwgTamTareGaybBa¢ak;GMBIGtßiPaB rW 
    ntßiPaBén butþPaB }maRta 10-1 }.

- bNþwgTamTareGayCMnMuCMrHsarCafμ I }maRta309 }

- nItiviFIdas;tOn {maRta 320-3 }

smtßkic©tulakar

1-saladMbUgmansmtßkic©elITIkEnøgEdlvtßúEdlCakmμvtßúénvivaT 
sißtenA{maRta540{.

]TahrN_ ³k Cam©as;bMNulmanTIlMenA enAextþ)at;dMbg  x CakUn 
bM NulmanTIlMenA enAPñMeBj cg;[mankarcat;EcgCabeNþaHGasnñ 
cMeBaHdImYykEnøgrbs;kUnbMNul sißtkñúgextþkMBg;cam. k Gacdak; 
BaküsMueTAtulakarextþkMBg;cam)an BIeRBaHdIEdlCakmμvtßúénvivaT 
sßitenAextþkMBg;cam. TnÞwmnwgenaH m©as;bMNulk_Gacdak;BaküsMuenA 
tulakarPñMeBj)anEdr.
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11

smtßkic©tulakar ¬maRta 540¦

2-tulakarEdlmansmtßkic©elIGgÁesckIþ ¬emIl maRta 8-9-10 
énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦

-BakübNþwgGgÁesckIþenAsaladMbUg ³ tulakarénkarCMnuMCRmH 
elIkTI1

- bNþwg]T§rN_ ³ tulakarénkarCMnuMCRmHbNþwg ]T§rN_
-bNþwg tulakarkMBUl ³ tulakarénkarCMnuMCRmHelIkTI1

12

smtßkic©tulakar ¬maRta 540¦
• ]TahrN_ ³kUnbMNulx EdlmanTIlMenA enARkugPñMeBj  ehIy 

m©as;bMNul k )andak;BakübNþwgelIGgÁesckIþenARkugPñMeBj 
enaHsaladMbUgRkugPñMeBjCatulakarmansmtßkic©. dUenH k
Gacdak;BaküsMudIkacat;EcgenAPñMeBj)an eTaHbI dI Edl 
Ca  km μvtßúßénvivaTsßitenAextþNak_eday.

• m©as;bMNulk_Gacdak;BaküeTA tulakarmansmtßkic©elITIkEnøg 
EdldI enaHsßitenA)an eTaHbIbNþwgGgÁesckþIRtUv)andak; enA 
saladMbUgPñMeBjk_eday.
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13

x-BaküsMu[ecjdIkaseRmc
• laylkçN_GkSr ¬maRta 534-k¦

• eQ μaH nigGasydæanrbs;PaKI ehIynigeQ μaHnigGasy
dæanrbs;GñktMNagkMNt;edayc,ab¬maRta541-1-k¦ 

• xøwmsaréndIkaseRmccat;EcgEdlGñkdak;BaküsMu TamTar
¬maRta 541-1-x¦.

]Ta- sMudIkacat;EcgbeNþaHGasnñhamXat;mineGaykUnbMNul
cuHbBa¢IepÞrkm μμsiTienAelIdIEdlCakmμvtßuúénvivaTCaedIm .

14

BaküsMu[ecjdIkaseRmc
• siTi§ b¤TMnak;TMngKtiyutþEdlnwgRtUv)anrkSakarBar
¬RtUvsresr[c,as;las; nigPsþútagtamehtunImYy² esckIþ 
bBa¢ak;dMbUg¦.
• siTi§ b¤TMnak;TMngKtiyutþEdlnwgRtUv)anrkSakarBar KWRtUvEtCa

siTi§RbtükS b¤RtUv)ancat;TukdUcCasiTi§RbtükSEdr
]TahrN_ ³m©as;bMNul)an sMudIkacat;Ecgmin[kUnbMNulេផទរកមមសិទធិ

dIEdlCakmμvtßúénvivaT dUcenHsiTi§ b¤TMnak;TMngKtiyutþEdlnwg
RtUv)anrkSakarBarKW kmμsiT§i.
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15

BaküsMu[ecjdIkaseRmc
• PaBcaM)ac;énkarrkSakarBar ¬RtUvsresr[c,as;las; nigsresrnUvPsþútag

tamehtunImYy² ³ esckIþbBa¢ak;dMbUg maRta 541-3 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦.
lkçNvinicäy½sMxan;²énPaBcaM)ac;énkarcat;EcgbeNþaHGasnñKW³

1-)armáfam©as;bMNulnwgminGacGnuvtþsiT§i)anenAmuneBlsalRkmcugeRkayRtUv)anecj
2-b£nwglM)aky:agxøaMgkñúgkarGnuuvtsiT§iii§I enAmuneBlsalRkmcugeRkayRtUv)anecj

edaysarmankarERbRbYlsßanPaBbc©úb,nñénvtßúEdlCakm μvtßúénvivaT.
]Ta³- មឃត់ ខ មិនេ យេផទរកមមសិទធិ េ្រពះខ្ល ច ខ េផទរកមមសិទធិឱយអនកដៃទ

16

BaküsMu[ecjdIkaseRmcrkSakarBar

• Gñkdak;BaküsMuRtUvbg;Bn§ 5000erol {maRta 537-1}
• tulakarRtUvBinitüelIBaküsMu dUckrNIBinitüelIBakübNþwgenA

kñúgnItiviFIénbNþwgEdr ¬maRta 539 nigmaRta 78 
énRkmnItiviFI¦.

• b:uEnþkarbBa¢ÚnBaküsMueTA[kUnbMNul BMuGacmkGnuvtþ)aneT
eRBaHxuseTAnwgeKalKMniténnItiviFIénkarcat;EcgrkSakarBar.
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17

K-nItiviFIénkarsaksYrPaKI

• min)ac;TajehtupledaypÞal;mat;eT ¬maRta 539-
maRta 114-1-2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦.

• GacsaksYrm©as;bMNul)an ¬esckIþbBa¢ak;dMbUg¦.

18

X-R)atiePaKsRmab;dIkaseRmc
• tulakarGac[m©as;bMNuldak;R)atiePaK b¤min[dak;R)atiePaK 

¬maRta 542¦.
• R)atiePaKRtUveFIVtamviFIepIJR)ak; b¤]bkrN_GacCYjdUr)an 

EdltulakarTTYlsÁal;fasmrmü ¬maRta 536¦.
• GacecjdIkaseRmcbgÁab;[dak;R)atiePaK munecjdIkaseRmc 

cat;EcgCabeNþaHGasnñ.
• GacbgÁab;[dak;R)atiePaK enAkñúgdIkaseRmccat;EcgCabeNþaH 

Gasnñ.
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ដីករក ករពរឱយ ក់្របតិេភគ
ពកយសំុ

សួរមច ស់បំណុល និងវនិិចឆ័យេរឿង

   មនេសចក្តីបញជ ក់ដំបូង        គម នេសចក្តីបញជ ក់ដំបូង
       

   ដីកសេ្រមចបងគ ប់
   ឱយ ក់្របតិេភគ

មនករតម្តល់        គម នករតម្តល់

ដីករក ករពរ         ដីកេលើកេចល
19

ដីករក ករពរភជ ប់លកខខណ្ឌ
ពកយសំុ

សួរមច ស់បំណុល និងវនិិចឆ័យេរឿង

      មនេសចក្តី                                     គម នេសចក្តី
      បញជ ក់ដំបូង                       បញជ ក់ដំបូង 

     

ដីករក ករពរ ( ក់្របតិេភគ            ដីកេលើកេចល
    ជលកខខណ្ឌ ៃនករអនុវត្ត)

20
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21

R)atiePaKsRmab;dIkaseRmcrkSakarBar
• R)atiePaKenH sRmab;sgeTAkUnbMNulkñúgkrNI EdlkarecjdIka 

seRmccat;EcgrkSakarBar naM[kUnbMNulTTYlrgnUvkarxUcxat 
edaysarkMhusrbs;m©as;bMNul.

• kUnbMNulRtUvdak;BakübNþwgTamTarsMNgénkarxUcxatBI 
m©as;bMNul.

• kUnbMNulmansiTi§TTYlkarsgcMeBaHR)ak; b¤]bkrN_EdlGac 
CYjdUr)an EdlRtUv)antmál; b¤epIJ CaGaTiPaB ¬maRta 72¦.

R)atiePaKsRmab;dIkaseRmcrkSakarBar
ឧទហរណ៍ ៖ ក លកដី់ឲយេទ ខ េហើយបនទ បម់កកប៏នចុះបញជ ី
េផទរកមមសិទធឲិយេទ ខ ែដរ។ េ្រកយមក ក បនរ ំ យកិចចសនយ
លកទិ់ញ កប៏៉ុែន្តករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិ មនិទន្់រតូវបនេផទរេទឲយ 
ក េនេឡើយេទ។ ដូេចនះ ក បន កព់កយសំុដីកសេ្រមចតែ់ចង
ជបេ ្ត ះ សនន េ្រពះគតខ់្ល ច ខ េផទរកមមសិទធិេទឲយអនកដៃទ។ 
តុ ករទទួល គ ល់ពកយសំុេនះ។

េ យ រែតករ មឃតរ់បស់ ក ខ បនបតប់ង់
ឱកសលកដី់េនកនុងតៃម្លៃថ្លជងមុន។ បនទ បម់កេនកនុងបណ្តឹ ង
អងគេសចក្ត ី តុ កររកេឃើញថកររ ំ យកិចច មនិ្រតឹម្រតូវេទ។ 
ដូេចនះ ្របតិេភគ គឺស្រមបក់រពរករណីែបបេនះ។

22
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R)atiePaKsRmab;dIkaseRmcrkSakarBar
• TMrg;éndIkasMercGMBIR)atiePaK
saladMbUgextþkNþal         dIkaseRmcGMBIR)atiePaK
elx   -)aneXIjsMNMuerOgrkSakarBarelx>>>>>>>

PaKI>>>>>>>>
xøwmsaréndIkacat;EcgbeNþaHGasnñEdlGñkdak;BaküsMuTamTar>>>>>>

eyagelIkrNIénBaküsMu cat;EcgCabeNþaHGasnñ rvagPaKI xagelI tulakar 
sMercdUcxageRkam³

esckþIsMercbBa©b;
m©as;bMNulRtUvepJIR)ak;cMnYn>>>>>>>>>>>>>>CaR)atiePaKsMrab;kUnbMNul enARtwméf¶TI>>>>>>>>

éf¶>>>>>>>Ex>>>>>>>>>qñaM>>>>>>>>>>>>
ecARkm 23

24

g-karecjdIkaseRmccat;EcgCabeNþaHGasnñ

- eTAtamkRmiténPaBcaM)ac; edIm,IseRmceKalbMNg
énBaküsMu[ecjdIkaseRmccat;EcgCa beNþaHGasnñ
¬maRta 548énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦.

]TahrN_ ³
• hamXat;kUnbMNuleQ μaH x kñúgkarepÞrkmμsiTi§ .
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25

viFIcat;EcgbeNþaHGasnñ ¬maRta 549¦

• KWmanEtmYyKt;KW bgÁab;[kUnbMNulbBaÄb;kareFIV
skm μPaB.

bBaÄb;karepÞrkm μsiT§i /bBaÄb;karepÞrkarkan;kab;
tulakarGacbgÁab;eGayGñkemIlEfRKb;RKgRTBüenaH)an.

• ចំ ំ៖ កនុងករណីែដលតុ ករបងគ បឲ់យអនកេមើលែថ ្រគប ់
្រគង ្រទពយេនះ តុ ករមនិ ចេចញដីកសេ្រមច េបើមនិ
បនឆ្លង មកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេ យផទ ល់
មត ់ ឬ មកលបរេិចឆទៃនករសួរែដលកូនបំណុល ច
ចូលរមួបន។ (ម្រ  ៥៤៨ កថខណ្ឌ ទី ២ និង ទី ៤)

26

viFIcat;EcgbeNþaHGasnñ ¬maRta 549¦
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• ឧទហរណ៍ ៖ ក ជលួម៉តូូឲយេទ ខ។ ពីរ ឬបីែខេ្រកយមក ខ មនិបនបងៃ់ថ្លឈនួល
ជលួម៉តូូេទ។ បនទ បម់ក ក កប៏នរ ំ យកិចចសនយ ប៉ែុន្ត ខ បដិេសធមនិ្រពម
្របគល់ម៉តូូ។ ក កប៏ន កព់កយសំុចតែ់ចងជបេ ្ត ះ សនន មឃត ់ខ មនិ
ឲយេផទរករកនក់បម់៉តូូេ យែផ្អកេទេលើសិទធទិម ទរ ឲយ្របគល់ម៉តូូ្រតឡបម់កវញិ
េ យែផ្អកេលើកមមសិទធិ។

• េនកនុងករណីេនះ អនកេមើលែថ គឺជអនកកនក់បម់៉តូូ ដូេចនះ មននយ័ថ គឺជករ
បេងកើត នៈថមមីយួ មផ្លូវចបប ់(េ្រប បេធៀបម្រ  ៥៤៨ កថខណ្ឌ ទី ២)។ ដូេចនះ 
េទះបីជពកយសំុេនះ គឺជករចតែ់ចងជបេ ្ត ះ សននចំេពះកមមវតថុៃនវ ិ ទ ករ
ទញេហតុផលេ យផទ ល់មត ់ឬករ កសួរ គឺមនលកខណៈចបំច។់

27

viFIcat;EcgbeNþaHGasnñ ¬maRta 549¦

នុភពៃនករចត់ែចងជបេ ្ត ះ
សនន (ម្រ  ៥៧១)

• ឧទហរណ៍ ៖ ក ជួលម៉ូតូឲយេទ ខ។ ពីរ ឬបីែខេ្រកយមក 
ខ មនិបនបងៃ់ថ្លឈនួលជួលម៉ូតូេទ។ បនទ បម់ក ក កប៏ន
រ ំ យកិចចសនយ ប៉ុែន្ត ខ បដិេសធមនិ្រពម្របគល់ម៉ូតូ។ ក 
កប៏ន កព់កយសំុចតែ់ចងជបេ ្ត ះ សនន មឃត ់
ខ មនិឲយេផទរករកនក់បម់៉ូតូេ យែផ្អកេទេលើសិទធិទម
ទរ ឲយ្របគល់ម៉ូតូ្រតឡបម់កវញិេ យែផ្អកេលើកមមសិទធិ។

28
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• េនកនុងករណីែដលពកយសំុេនះ ្រតូវបនទទួល គ ល់ េហើយ ្រតូវបនអនុ
វត្ត េនះ ក ចេធ្វើករអនុវត្តេ យបងខំឲយ្របគល់វតថុបន េ យែផ្អកេលើ
លិខិតអនុវត្តៃនអងគេសចក្តី ប៉ុែន្ត ចអនុវត្តបនែតចំេពះជនែដលកនក់ប់
វតថុេនះ េ យដឹងថករអនុវត្តករចតែ់ចងជបេ ្ត ះ សនន ្រតូវបនេធ្វើ
េហើយ។

• ជនែដលកនក់បម់៉ូតូេនះ េនេ្រកយេពលករអនុវត្តចតែ់ចងជបេ ្ត ះ
សនន្រតូវបនអនុវត្ត ្រតូវបនសនមតថ កនក់បវ់តថុេនះេ យដងឹថករ

អនុវត្តចតែ់ចងជបេ ្ត ះ សនន ្រតូវបនេធ្វើេហើយ។
29

នុភពៃនករចត់ែចងជបេ ្ត ះ
សនន (ម្រ  ៥៧១)

30

-dIkaseRmccat;EcgCabeNþaHGasnñ

• RtUvseRmcBIbnÞúkénR)ak;Rbdab;kIþenAkñúgdIka
seRmcrkSakarBar ¬maRta 65 énRkmnItiviFI
rdæb,evNI¦.
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31

c-karbBa¢ÚndIkaseRmc
• tulakarRtUvbBa¢ÚndIkaseRmceTAPaKI ¬maRta 543¦.
• bBa¢ÚndIkaseRmceTA[m©as;bMNul.
• bBa¢ÚndIkaseRmcrkSakarBar[eTAkUnbMNul¬maRta562 kfaxNÐTI 3¦.
• etIRtUvbBa¢ÚndIkaseRmcelIkecalBaküsMu[ecjdIkaseRmcrkSakarBar[

eTAm©as;bMNul nig kUnbMNulEdrb¤eT ? maRta 544 eRbIBakü {CUndMNwg} 
¬emIlmaRta 213¦.

• krNIm©as;bMNuldkBaküsMudIkacat;Ecg RtUvcat;TukfaK μanBaküsMutaMgBI 
dMbUg dUcenHmincaM)ac;eFVIkarbBa¢ÚneT.

segçblMhUrnItiviFIcat;EcgbeNþaHGasnñ
1- m©as;bMNuldak;BaküsMu
2- tulakarBinitüBaküsMu nig Bn§dak;BaküsMu
3- ebIBaküsMuBMuRtwmRtUv tulakarecjdIkabgÁab;eeGayEktMrUv .

- ebIminTan;bg;Bn§ tulakarecjdIkabgÁab;eeGay bg;Bn§
4-tulakarGacsaksYrPaKIbEnßm)an
5- m©as;bMNuldak;R)atiePaK
6- ecjdIkacat;EcgbeNþaHGasnñ
7- karbBa¢Ún

32
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33

EpñkTI 3-karGnuvtþdIkaseRmccat;Ecg

k-smtßkic©

x-BaküsMu[GnuvtþdIkasMerccat;EcgCabeNþaHGasnñ

K-viFIGnuvtþþdIkasMreccat;EcgCabeNþaHGasnñ

34

k-smtßkic©
tulakarGnuvtþdIkacat;EcgrkSakarBar ³

• tulakarGnuvtþ.
• GaCJasala .
¬maRta 532 kfaxNÐTI2-3 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦
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35

x-BaküsMu[GnuvtþdIkacat;EcgrkSakarBar
• RtUvdak;kñúgGMLúgeBl 2 s)aþh_ cab;BIéf¶EdldIkaseRmc 

cat;Ecg rkSakarBarRtUv)anbBa¢ÚneTAm©as;bMNul ¬maRta 562 
kfaxNÐTI 2¦. ebIdak;BaküsMueRkay 2s)þah_ dIkacat;Ecg 
rkSakarBarenaHBMuGacGnuvtþ)aneT krNIenH GñkGnuvtþRtUvelIk 
ecalBaküsMuGnuvtþ  rIÉm©as;bMNulGacdak; BaküsMudIkasMerc 
Caf μImþgeTot.

• RtUveFIVCalaylkçN_GkSr ¬maRta 534 cMNuc c>¦.

36

BaküsMu[GnuvtþdIkacat;EcgrkSakarBar

•sresrnUvcMNucdUcEcgkñúgmaRta 349 kfaxNÐTI 
2 énRkmnItiviFIrdæb,evNI ¬maRta 564 énRkmnIti 
viFIrdæb,evNI¦.

• RtUvbg;esah‘uycaM)ac;sRmab;nItiviFIGnuvtþkarrkSa 
karBar ¬maRta 537-2-3-5 énRkmnItiviFI¦.
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37

BaküsMu[GnuvtþdIkacat;EcgrkSakarBar

• BaküsMuRtUvP¢ab;CamYynUvlixitcmøgyfaPUténdIka 
seRmcrkSakarBar ¬maRta 562 kfa> 1 va> 1¦.

• dIkaseRmcrkSakarBar RtUvP¢ab;CamYynUvrUbmnþGnuvtþ 
RbsinebIkarGnuvtþkarrkSakarBarcMeBaH b¤sRmab;Cn 
eRkABIPaKIkMNt;enAkñúgdIka ¬maRta 562 kfa>1 va>2¦

38

K-viFIGnuvtþkarrkSakarBar

cMeBaHdIkaseRmccat;EcgCabeNþaHGasnñ

¬maRta 570>maRta 571¦

• dUcKñanwgviFIGnuvtþrwbGUsCabeNþaHGasnñ b¤viFIGnuvtþ
edaybgçM ¬maRta 570 énRkmnItiviFIrdæb,evNI¦.
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សមូអរគុណ

39
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េិន្ម្ធវើ ការទា

ញ
ម្េ
តុផល

ផ្ទា ល់
មា
ត់

 

     (រកាកា
រសមាា ត់ និ្ងម្ល

ឿន្) 
     

អា
ចបង្គា ប់ឱ្យដា

ក់រា
តិម្ភា

គ(៥៤២) 
    

រតូវកណំ
ត់ពីរា

ក់រមំ្ដា
ោះ (៥៤៧) 

    
វធីីចា

ត់ចចង៖ របឹអូសររពយកូន្បណុំ
ល

 

 

ដីកា
សម្រេចចា

ត់ចចងជា
បម្

ត្ ោះអា
សន្ន  

ចមំ្ 
ោះវតាុ ចដល

ជា
កេម វតាុ នន្វវិារ

 

(មា
រា
 ៥៣១ ចណុំ

ច ខ, ៥៤៨ កថា
ខណ

ឌ រី១) 
 ១.រកាស្ថ

ា ន្ភា
ពម្ដើ េនន្វតាុ ចដល

ជា
កេម វតាុ នន្វវិារ

 

 ២.សិរធិ របតយកស 
 ៣.នី្តិវធីិ

 

   
េិន្ម្ធវើ ការទា

ញ
ម្េ
តុផល

ផ្ទា ល់
មា
ត់

 

    (រកាកា
រសមាា ត់ និ្ងម្ល

ឿន្) 
    

អា
ចបង្គា ប់ឱ្យដា

ក់រា
តិម្ភា

គ(៥៤២) 
   

េិន្កណំ
ត់ពីរា

ក់រមំ្ដា
ោះ 

   
វធីិចា

ត់ចចង៖ បង្គា ប់ឱ្យកូន្បណុំ
ល
បញ្

ឈប់
 

     កា
រម្ធវើ សកេម ភាព (េិន្ឱ្យសកេម ភាព) ឬឱ្យ 

ដីកា
សម្រេចចា

ត់ចចងជា
បម្

ត្ ោះអា
សន្ន  

ចដល
កណំ

ត់ឋាន្ៈជា
បម្

ត្ ោះអា
សន្ន  

(មា
រា
 ៥៣១ ចណុំ

ច គ, ៥៤៨ កថា
ខណ

ឌ រី២) 
 

១.បាំ
ត់ម្ចា

ល
ជា
បម្

ត្ ោះអា
សន្ន នូ្វហា

និ្ភ័យ
 

ចដល
អា
ចនឹ្ងម្កើ តមា

ន្ចមំ្ 
ោះមាា ស់បណុំ

ល
 

២.សិរធិ របរតកស  ឬសិរធិ ម្លើ បណុំ
ល

 

   (ម្លើ កចល
ងម្ោ

ល
បណំ

ងឱ្យជា
រា
ក់) 

៣.នី្តិវធីិ
 

   
ទា
ញ
ម្េ
តុផល

ផ្ទា ល់
មា
ត់ ឬស្ថ

កសួរភា
គី

 

       (េិន្រកាកា
រសមាា ត់ និ្ងយូ

រ ម្រ 
ោះប  ោះ 

       
ល់
កូន្បណុំ

ល
ធា ន់្ធា រ) (៥៤៨/៤) 

   
អា
ចបង្គា ប់ឱ្យដា

ក់រា
តិម្ភា

គ(៥៤២) 
   

េិន្កណំ
ត់ពីរា

ក់រមំ្ដា
ោះ 

   
វធីិចា

ត់ចចង៖ កណំ
ត់កនុ ងមា

រា
 ៥៤៩  

      
 



    
វធីិអនុ្វតត ៖  

      -អចល
ន្វតាុ ៖ ចុោះបញ្ជឹ ផាុ កផ្ទា ក់ (៥៦៧) 

     -ចល
ន្វតាុ ៖ អា

ជាា ស្ថ
លា
កា
ន់្កា

ប់ (៥៦៥) 
     -សិរធិ ម្លើ បណុំ

ល
៖ បញ្ជូ ន្ដីកា

សម្រេច    
       ហា

េឃា
ត់េិន្ឱ្យកូន្បណុំ

ល
រី៣  

       សងម្ៅ
កូន្បណុំ

ល
 (៥៦៦)  

 ឧទាេ
រណ
 ៈ ក ជ ំ

ក់រា
ក់ ខ ចនួំ្ន្ ២០០០ 

ដុលា
ា អា
ម្េរកិ។ ម្ពល

ដល់
កណំ

ត់សងរា
ក់ ក 

េិន្ា
ន្យ

ករា
ក់ ខ។ ក មា

ន្ចតដី A េួយ
ក

ចន្ា ង។ បចាុ បបន្ន  ក ជ ំ
ក់រា

ក់មាា ស់បណុំ
ល

ម្ផសងម្រចើ ន្នា
ក់ និ្ងកពុំងម្រៀបចលំ

ក់ដី A 
ម្នា
ោះ។ ដូម្ចន ោះ ខ អា

ចម្ស
នើ ដកីា

សម្រេចរបឹអូសជា
ប

ម្
ត្ ោះអា

សន្ន នូ្វដ ីA។ 

     អន កម្េើ ល
ចែរគប់រគងវតាុ ម្នា

ោះ (៥៤៩) 
   

វធីិអនុ្វតត ៖ ដូចកា
ររបឹអូសបម្

ត្ ោះអា
សន្ន  

    ឬអនុ្វតត ម្ដា
យ
បងខ  ំ (៥៧០, ៥៧១) 

     ឧទាេ
រណ
 ៈ ក ល

ក ់ដី ឱ្យ ខ និ្ងា
ន្ចុោះបញ្ជី ម្ផា រកេម

សិរធិ េកឱ្យ ខ។ លុ
ោះម្រកា

យ
េក ក ា

ន្រលំា
យ
កិ ចា

សន្ាល
ក ់រិញ

ដ ីប  ុ ចន្ត េិ ន្ទា
ន្ា់

ន្ចុោះបញ្ជី ម្ផា រកេម
សិរធិ េកឱ្យ ក វញិ

ម្រ។ ដូម្ចន ោះ ក អា
ចសុដំ កីា

សម្រេច
ចា
តច់ចងជា

បម្
ត្ ោះអា

សន្ន ចមំ្ 
ោះវតាុ ចដល

ជា
កេម វតាុ

នន្វវិារ ម្រ 
ោះខ្លា ច ខ ម្ផា រកេម សិរធិ ម្ៅ

ឱ្យអន កដនរ។ 

    
វធីិអនុ្វតត ៖ ដូចកា

ររបឹអូសបម្
ត្ ោះអា

សន្ន  
    ឬអនុ្វតត ម្ដា

យ
បងខ  ំ (៥៧០) 

       ឧទាេ
រណ
 ៈ ក ា

ន្ម្ធវើ របងម្ៅ
ម្ល
ើ ដី ចដល

ជា
កេម

សិរធិ របស់ ខ និ្ងបរិផាូ វេនិ្ឱ្យ ខ ម្ចញ
ចូល

ដី ម្នា
ោះា

ន្។ ដូម្ចន ោះ ខ អា
ចម្ស

នើ សុដំកីា
សម្រេច ចា

ត ់ចចងជា
ប

ម្
ត្ ោះអា

សន្ន ចដល
កណំ

ត ់ឋា
ន្ៈជា

បម្
ត្ ោះអា

សន្ន  
ម្ដើ េបឱី្យវាយ

របងម្ចញ
។ 

 



 
 

 

 

 

កម្រង 
សណួំរ និង ចមរលើយ 

ទាក់ទងនឹងសកិ្ខា សាលា 

 

 
 

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ររព័នធច្បារ់ និង តុលាការ 

ររុមការងាររាជរណ្ឌិ តសភាវជិា្ជ ជីវៈតុលាការ 

 

២០១៤~២០១៥ 

 



 
 

 
  



iii 
 

មាតិក្ខ 

ទំពរ័ 
 គំរពូាកយស ដំីក្ខសមម្រចលែងែះតារក្ខរម្ររមម្រៀង............................................... ១ 
 កម្រងសណួំរ និង ចមរលើយ ......................................................................................... ៣ 

១. តតើអ្នកតំណាងដែលច្បាបប់ានកំណត ់និង អ្នកតំណាងតោយអាណតតិខុសគ្នន ែូច្បតតតច្ប? ................. ៣ 

២. តេតុអ្វីបានជាច្បាបស់តីពីនតីិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ងអ្នុញ្ញា តឲ្យជនតៅតរោត 
អាណាពាបាលទូតៅតធវើសកតមភាពបណតឹ ង (មារា ១៧ កថាខណឌ ទី ២)? ................................. ៣ 

៣. ច្បាបស់តីពនីីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង អ្នុវតតដតករណីដែលភាគីរពតតរពៀងគ្នន  និង 
គ្នម នវវិាទ។ តេតុអ្វីបានជាច្បាបត់នេះ រតូវយកតកអ្នុវតតតៅកនុងោរដបងដច្បកតតក៌ដែលកំណតក់នុងដននកទី ៥ 
ច្បំណុច្ប ១៧ ដែលជាករណីសនតតិជនមានវវិាទ? ................................................................... ៤ 

៤. ភាគីមានសាលរកតសាា ពរដែលមានកតមវតាុទាតទារឲ្យរបគល់អ្ច្បលនវតាុ តេើយតនេះ គឺជាោរទាតទារឲ្យ
ដបងដច្បករទពយសតបតតិ តោយដនែកតលើ មារា ៩៨០ ននរកតរែឋបបតវណី តៅតុនតពលអ្នុវតតច្បាបស់តីពីនីតិវធិី
ននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង។ ភាគតីនិបានអ្នុវតតសាលរកតតនេះភាា តៗតទ តរោយពីរយៈ
តពលយូរបានកនាងនុតតៅ ភាគីកប៏ានរពតតរពៀងគ្នន អ្នុវតតសាលរកតតនេះ។ តោយបារតភអ្ំពីតសាេ ុយ 
អ្នុវតត និង គ្នម នបណំងកនុងោរអ្នុវតតសាលរកត ពួកគ្នតក់ប៏ានរពតតរពៀងគ្នន ោកព់ាកយសំុថ្មី តៅកនុងនតីិវធិី
ននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង តៅតុលាោរ។ តតើតុលាោរអាច្បអ្នុវតតច្បាបស់តីពីនីតិវធិីននតរឿងកត ី
រែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង ារាងឧបសតពន័ផ ដននក ៤ ច្បណុំច្ប ៦ បានដែរឬតទ ? ................ ៤ 

៥. តៅកនុងករណីដែលបតនីិងរបពនផរស់តៅជាអ្នីតិសង្វវ សបានតធវើោរដលងលេះគ្នន តៅសាលាសង្វា ត ់ តេើយ
បានឯកភាពគ្នន របគល់កូនច្បនំួនពីរនាកឲ់្យតៅរបពនផជាអ្នករគបរ់គង តេើយបតីកត៏ៅដតអាច្បរបារស័យទាក់
ជាតយួកូនែូច្បធតមា។ ប ុដនត តរោយតករបពនផបានែងឹថា បតីតរតៀតនឹងតរៀបអាពាេ៏ពិពាេ៏ថ្មីតទៀត របពនផក៏
ខឹង តេើយតនិអ្នុញ្ញា តតអាយបតីតកតលងកូនែូច្បសពវែងតទៀត។ តតើបតីរតូវតធវើែូច្បតតតច្ប?  តតើបតីអាច្បបតឹងែក
អ្ំណាច្បតតបាពីរបពនផបានដែរឬតទ? ................................................................................... ៥ 

៦. ច្បំតពាេះោរដលងលេះតោយោររពតតរពៀង តោយភាា បជ់ាតយួកិច្បចសនារពតតរពៀងគ្នន ដលងលេះ តតើតុលាោរ
គួរតច្បញែីោសតរតច្ប ឬសាលរកត? ................................................................................... ៥ 

៧. តៅតពលដែលែីោសតរតច្បតលើតរឿងកតីតនិដតនជាបណតឹ ង បានចូ្បលជាសាា ពរ តតើរកឡាបញ្ា ីរតូវបញ្ញា កអ់្ំពី
ោរចូ្បលជាសាា ពរ ែូច្បសាលរកតដែរឬតទ ? .......................................................................... ៥ 

៨. ពីរសបាត េ៍តរោយតច្បញែីោសតរតច្ប គចឺ្បំនថ្ៃអាទិតយ ឬ នថ្ៃបុណយ។ តតើភាគី អាច្បបតងឹជទំាស់តៅនថ្ៃច្បនទ ឬនថ្ៃ
បនាទ បប់ានដែរឬតទ? ........................................................................................................ ៦ 
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៩. តុលាោរតច្បញែីោសតរតច្ប។ ២ នថ្ៃតរោយតក ភាគីរពតតរពៀងគ្នន តនិបតងឹជំទាស់។ តតើភាគីអាច្បបតឹងជំទាស់
បានតទ តរោយរយៈតពល ២ សបាត េ៍កនាងនុត ? .................................................................. ៦ 

១០. បនាទ បព់ីតុលាោរតច្បញែីោសតរតច្បនននីតិវធិីតរឿងកតីរែឋបបតវណីតនិដតនបណតឹ ង ភាគបីានរពតតរពៀងគ្នន
តនិបតឹងជំទាស់។ តតើភាគីអាច្បសំុបញ្ញា កស់ាា ពរបានដែរឬតទ? .................................................... ៦ 

១១. សូតតលើកជាឧទាេរណ៍ច្បំតពាេះតរឿងកតីដែលអ្នុវតតាតច្បាបស់តីពីនតីិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹង 
ឋានៈបុគគល។ ................................................................................................................ ៧ 

១២. តតើច្បាបស់តីពនីីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល មានវសិាលភាពរគបែណត បត់លើោរបញ្ញា កអ់្ំពីបុគគល 
(គនផទីី ២) និង សនតតកិតម (គនផីទី ៨) ដែរឬតទ? ..................................................................... ៩ 

១៣. រកសួងបានតច្បញរបោសសតីពីនីតិវធិីននោរចុ្បេះបញ្ា ីកិច្បចសនារទពយសតបតតិបតីរបពនផ តបើមានបណតឹ ង
ទាតទារឲ្យបញ្ញា កអ់្ពំីោរផ្លា ស់បតូរ ោរដកដរប ោរតកើនត ើង និងោរថ្យចុ្បេះននរទពយ តតើតនេះគឺជារបតេទនន
បណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលដែរឬតទ ? ............................................................................ ៩ 

១៤. តរឿងកតមីានជនពាកព់ន័ផតរច្បើន តតើអាច្បបតងាើតរកតរបកឹំជនុំជំរតេះពីែបំូងបានដែរឬតទ? ................. ៩ 

១៥.តតើតុលាោររតូវបតងាើត តសៀវតៅចុ្បេះបញ្ា ីសំណំុតរឿងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល ោច្បត់ោយដ កពីតសៀវតៅ
ចុ្បេះបញ្ា ីបណតឹ ងរែឋបបតវណី? ............................................................................................... ១០ 

១៦. ច្បំតពាេះបណតឹ ងទាតទារឲ្យទទួលសាគ ល់ ឬបណតឹ ងបែិតសធបិតុភាព តតើអ្នីតិជនមានសតតាភាពកនុងោរតធវើ 
បណតឹ ងដែរឬតទ? ............................................................................................................. ១០ 

១៧. បណតឹ ងដលងលេះតែើតតោទបានោកព់ាកយបណតឹ ងតៅតុលាោរតខតតតសៀតរាប។ ដតចុ្បងច្បតតាើយបានបតូរទី
លំតៅតៅរស់តៅតខតតបនាទ យមានជយ័ តេើយតែើតតោទបានជាបព់នផធានាគ្នរតៅតខតតឧតតរមានជយ័  
តតើតុលាោរតៅតខតតតសៀតរាបតៅដតមានសតតាកចិ្បចតលើបណតឹ ងដលងលេះតនាេះ។ ........................... ១១ 

១៨. A និង B រស់តៅជាអ្នីតិសង្វវ ស បានោកព់ាកយសំុ ឬ ពាកយបណតឹ ងដលងលេះ។  
  តតើតុលាោររតូវតធវើែូច្បតតតច្ប? ............................................................................................ ១១ 

១៩. ទាកទ់ងនងឹបណតឹ ងដលងលេះ ភាគីមាា ងតនិបានទាតទារឲ្យភាគីមាា ងតទៀតទទួលបនទុកននសាេ ុយច្បិញ្ច ឹត
កូនតទ តេើយតុលាោរកប៏ានតច្បញសាលរកតរចួ្បតៅតេើយដែរ។ ប ុដនតតរោយតក ភាគីដែលច្បិញ្ច ឹតកូនរតូវ
បានសាា ប ់ តតើកូនដែលជាអ្នីតិជនអាច្បបតឹងតៅតុលាោរឲ្យភាគីមាា ងតទៀតតនាេះទទួលបនទុកច្បិញ្ច ឹតខាួនបាន
ដែរឬតទ? ...................................................................................................................... ១១ 

២០.  X ជាមាត យរបស់ Y1 បានតធវើរបទានកតមតោយរបគល់នូវនទេះ១ខនងឲ្យតៅកូន Y1Y2 កនុងច្បំណងនែ 
អាពាេ៍ពិពាេ៍។ តរោយតកបតីរបពនផ Y1Y2 ដលងលេះគ្នន  Y2បានទាតទារតៅ Y1ឲ្យដបងដច្បករទពយសតបតតិ
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ដែលជានទេះតនាេះ។ មាត យX បានោកព់ាកយបណតឹ ងតនេង តោយតោងតលើសិទផិតលើកតមសិទផទិាតទារឲ្យ Y1Y2 
របគល់នទេះតកវញិបានដែរ ឬតទ? ........................................................................................ ១២ 

២១.គូភាគកីំពុងែំតណើ ោរដលងលេះគ្នន តៅតុលាោរ តេើយមានតតិយជនតយួតទៀតបានោកព់ាកយបណតឹ ងថា
ភាគីបតីមានបណុំលជាតយួគ្នត។់  

  តៅកនុងករណីដែលតុលាោរ បានបញ្ចូលតរឿងកតីតេើយ តតើគួរបំដបកសំណំុតរឿងឬតទ?................... ១២ 

២២.នីតិវធិបីណតឹ ងតនេងគ្នន តនិអាច្បបញ្ចូលតៅកនុងបណតឹ ងដតតយួបានតទ តលើកដលងដតោរទាតទារពាកព់ន័ផ
នឹងបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបុគគល នងិោរទាតទារពាកព់ន័ផនឹងោរខូច្បខាតដែលតកើតមានត ើងតោយអ្ងគ
តេតុ ដែលជាតូលតេតុននោរទាតទារពាកព់ន័ផនឹងបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគលតនាេះ។ 

  អ្តងគតេតុ ៖ មានបណតឹ ងពីរកំពុងោតោ់រ។ បណតឹ ងតយួ គឺជាបណតឹ ងដលងលេះរវាង  បត ីX និងរបពនផ Y 
ច្បំដណកឯបណតឹ ងតយួតទៀត គឺជាបណតឹ ងទាតទារតអាយសងបំណុលដែលតធវើត ើងតោយមាច ស់បំណុល
របស់បតី។  

  ១. តតើបណតឹ ងទាងំពីរតនេះ អាច្បបញ្ចូលគ្នន បានដែរឬតទ? 
  ២.កនុងករណីដែលបតី ឬ របពនផទទួលតរណភាព តតើតុលាោររតូវោតោ់របណតឹ ងទាងំពីរតនេះោ ង 

ែូច្បតតតច្ប? ...................................................................................................................... ១៣ 

២៣.តៅកនុងនីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល របសិនតបើភាគីទទួលតរណភាព តេើយតនិមានសនតតិជន  
តតើតុលាោរអាច្បតច្បញសាលរកត ឬែីោសតរតច្បតែើតបបីញ្ចបន់ីតិវធិីបណតឹ ង? ............................... ១៣ 

២៤.កនុងែំតណើ រោរនីតិវធិីដលងលេះ ចុ្បងច្បតតាើយបានបាតខ់ាួន។ កនុងករណីតនេះ តតើតុលាោររតូវតច្បញសាលរកត
កំបាងំតុខ ឬ សាលរកតធតមា? ........................................................................................ ១៤ 

២៥.តៅកនុងតរឿងកតីកំបាងំតុខ ទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល តតើចុ្បងច្បតតាើយអាច្បបតងឹទាស់បានដែរឬតទ? ......... ១៥ 

២៦.តតើែីោសតរតច្បដែលមានដច្បងតៅកនុងមារា ២២ ននច្បាបស់តីពនីិតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល 
អាច្បជាលិខិតអ្នុវតតអ្នុវតដដែរឬតទ? ................................................................................... ១៥ 

២៧.តៅកនុងតរឿងកតីដតតយួ ដតមានសាលរកតពីរ តយួសាលរកតតលើនីតិវធិីសតីពីឋានៈបគុគល និងតយួតទៀតជា
សាលរកតតលើនីតិវធិីរែឋបបតវណី តតើសាលរកតតយួណាមានអានុភាព?...................................... ១៦ 

២៨.តតើតតឃំុ និង នគរបាល អាច្បតធវើោរបញ្ាូ នបានដែរឬតទ? ច្បាបអ់្នុញ្ាតតោរបញ្ាូ ន មានដត រកឡាបញ្ា ី  
អាជាា សាលា នរបសនីយ។៍ ................................................................................................ ១៧ 

២៩.តតើោរបញ្ាូ នតោយអាជាា សាលារតូវតធវើាតរយៈលិខិតអ្នុសិែឋែូច្បគ្នន នឹងបុគគលិកនរបសនីយ៍ដែរ 
ឬតទ ? .......................................................................................................................... ១៧ 

៣០.តតើែីោតោេះ អាច្បរតូវបានបញ្ាូ ន តៅនថ្ៃតៅរ ៍អាទិតយ ឬតៅនថ្ៃបុណយ ឬខុសតមា ងរែឋបាល ែូច្បជាតពលនថ្ៃ 
រតង ់ឬតពលយប ់បានដែរឬតទ? ........................................................................................ ១៧ 
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៣១.រាល់ោរបញ្ាូ នែីោ តុលាោរបញ្ាូ នតៅអ្នកតំណាងតោយអាណតតិ (តតធាវ)ី តេើយរកឡាបញ្ា ីតនិបាន
បញ្ាូ នតៅគូភាគីតទ (តែើតបណតឹ ង និង ចុ្បងច្បតតាើយ)។ តតើែីោតនេះ មានអានុភាពាតនាូវច្បាបដ់ែរឬតទ ? ..... ១៨ 

៣២.អ្នកបញ្ាូ នបានតធវើោរបញ្ាូ នតៅែល់ជនដែលរតូវទទលួោរបញ្ាូ ន តេើយបានតអាយជនតនាេះចុ្បេះេតា
តលខាតលើលិខិតដែលរតូវបញ្ាូ ន និងរបាយោរណ៍ននោរបញ្ាូ ន។ តតើោរអ្នុវតតដបបតនេះ មានោរខុសឆ្គង
នឹងនីតិវធិីរែឋបបតវណីដែរឬតទ? .......................................................................................... ១៨ 

៣៣.តតើោរបញ្ាូ នតោយោររបគល់ ោបំាច្បរ់តូវបិទនាិតតោយតរសាតសំបុរតដែរឬតទ? ោរបញ្ាូ នតោយគ្នម ន 
តរសាតសំបុរត តោយអ្នកទទលួជំនួស ឬតោយទុកតោល តតើប េះពាល់ែល់សិទផបិុគគលភាពឯកជនរបស់ជន
ដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នដែរឬតទ? .................................................................................... ១៨ 

៣៤.តៅកនុងករណីដែលែីោសតរតច្ប រតូវបានបញ្ាូ នតៅចុ្បងច្បតតាើយ ប ុដនត ចុ្បងច្បតតាើយតជរបមាថ្ តតើលង្វយ និង
របដលងដឆ្ាឲ្យខា។ំ អ្នកបញ្ាូ នែីោសតរតច្ប បានសរតសរតេតុោរណ៍តនេះតៅកនុងរបាយោរណ៍ ដែលរតូវ
បញ្ាូ នតកតុលាោរវញិ។ តតើោរបញ្ាូ នតៅកនុងករណីតនេះ មានអានុភាពដែរឬតទ ? ........................ ១៩ 

៣៥.ែោីតោេះ រតូវបានបញ្ាូ នឲ្យតៅតលាក A។ តៅតពលអាជាា សាលាតៅែល់នទេះ ឬទសំីណាករ់បស់តលាក A 
គឺតនិបានជួបតលាក A តទ ប ដុនតបានជួបកញ្ញា  B ដែលជាអ្នកបតរតើ។ កញ្ញា  B បែិតសធតនិហ នទទួលតទ 
តោយសំអាងតេតុថា តលាក A បានហតោច្បខ់ាត តនិឲ្យទទួលរាល់ឯកសារទាងំអ្ស់ តតើែីោសតរតច្ប
តនាេះ អាច្បទុកតោលបានដែរឬតទ? ..................................................................................... ១៩ 

៣៦.របសិនតបើអ្នកបញ្ាូ នែីោសតរតច្ប ឬែីោតោេះ បានយកឯកសារតៅែល់ទីកដនាង ប ដុនតតនិបានជបួអ្នកណា
មាន កត់សាេះ ឬនទេះតនាេះបិទទាវ រតោល ឬជួលឲ្យអ្នកតនេងសាន កត់ៅ តេើយតនិអាច្បទំនាកទ់ំនងបានជាតយួមាច ស់
នទេះតទ។ តតើអ្នកបញ្ាូ នអាច្បទុកែីោតនាេះតោលបានដែរឬតទ ? ................................................... ១៩ 

៣៧.រកឡាបញ្ា ី បានបញ្ាូ នែីោែល់នទេះគូភាគីតេើយ ប ុដនត អាសយោឋ នរតូវបានផ្លា ស់បតូរ។ តតើរកឡាបញ្ា ីរតូវ
តធវើោ ងែូច្បតតតច្បបនាទ បត់កតទៀត? ....................................................................................... ២០ 

៣៨.តែើតបតីធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ តតើោរបង្វគ បឲ់្យនំយជាសាធារណៈ អាច្បតធវើត ើង
តោយផ្លទ ល់មាត ់ឬរតូវតធវើជាលាយលកាណ៍អ្កេរ ? ................................................................ ២០ 

៣៩.តតើរបោសសតីពីោរជូនែណឹំងាតោរនំយជាសាធារណៈ តរៅពីែីោតោេះមានទរតងែូ់ច្បតតតច្ប? តតើរតូវ
ចុ្បេះេតាតលខាតោយអ្នកណា? ........................................................................................... ២១ 

៤០.ាតរយៈោរនំយជាសាធារណៈ តតើរតូវចុ្បេះោដសត ឬ ោ ងណា? ........................................ ២១ 

៤១.សូតពពិណ៌នាអ្ំពនីតីិវធិទីាងំតូលននោរបញ្ាូ នតៅបរតទស។ តតើរតូវបញ្ាូ នាតរយៈរកសួងយុតតិធត ៌បាន
ដែរឬតទ ? តតើតុលាោរកតពុជារតូវបកដរបឯកសារដែលរតូវបញ្ាូ នជាភាសាបរតទស ឬ តទ ? ............ ២១ 

៤២.សូតពនយល់អ្តានយ័ននមារា ២៥៥ កថាខណឌ ទី ១ ច្បំណុច្ប ឃ។ ........................................... ២៣ 
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៤៣.របសិនតបើចុ្បងច្បតតាើយរស់តៅបរតទស  តតើតុលាោរគបបកីំណតរ់យៈតពលប ុនាម ន តែើតបឲី្យចុ្បងច្បតតាើយអាច្ប
ចូ្បលរតួនីតិវធិីតរតៀតសរមាបោ់រទាញតេតុនលបាន ?  .......................................................... ២៣ 

៤៤.របពនផជាជនជាតិដខមរ បានតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ជាតយួបតីជាជនជាតិបារាងំ តេើយបតីបានរត បត់ៅ
របតទសបារាងំវញិ តោយគ្នម នទាកទ់ង និងនតល់ែណឹំងតករបពនផតសាេះ។ របពនផបានោកព់ាកយបណតឹ ងតៅ
តុលាោរសំុដលងលេះ ដតរបពនផតនិសាគ ល់ពីអាសយោឋ នរបស់បតីតទ។ តតើតុលាោរ រតូវតធវើោររបោសសតីពី
ោរបាតខ់ាួន ឬ តធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ? ..................................................... ២៤ 

៤៥.តតើសាលាឧទផរណ៍អាច្បសតរតច្បអ្ំពីតមាឃភាពបានដែរឬតទ តៅតពលដែលរកឡាបញ្ា ីោរសាា ពរតលើសាល
រកតខុសនីតិវធិី ឬមានកំេុស? ......................................................................................... ២៤ 

៤៦.តតើតុលាោរកំណតច់្បណុំច្បវវិាទតៅតពលណា? .................................................................... ២៥ 

៤៧.តតើសមុំកូនអាច្បសំុកូនបានច្បំនួនប ុនាម ន តបើច្បាបត់និបានដច្បងកំណតន់ងតនាេះ? ............................. ២៥ 

៤៨.ជាធតមា តៅតពលរបជាពលរែឋច្បងប់តងាើតសមុំកូន ពួកគ្នតដ់តងដតតៅសាលាឃំុ ប ុដនតតនិតៅតុលាោរ។ 
បនាទ បត់ក ពកួគ្នតប់ានតធវើកចិ្បចសនាទាកទ់ងនងឹសមុំកូនតៅសាលាឃំុ។ តតើសមុំកូនតនេះអាច្បរតូវបានទទួល
សាគ ល់តោយច្បាប ់? ........................................................................................................ ២៥ 

៤៩.សូតពពិណ៌នាអ្ំពីនតីិវធិកីនុងោរផ្លា ស់រតកូល កនុងករណីសមុំកូន ឬ ោតោ់ល់សមុំកូនធតមា ។ ......... ២៥ 

៥០.តួនាទីរបស់តំណាងអ្យយោរ តៅកនុងករណីដែលឪពុកបតងាើតបានរបរពឹតតិអ្ំតពើអ្នាោរតលើកូនរសី
បតងាើតរបស់ខាួន។ ............................................................................................................ ២៦ 

៥១.តតើបងបែូនបតងាើតអាច្បសមុំកូនបានដែរឬតទ? .......................................................................... ២៦ 

៥២.ឪពុកមាត យបតងាើត ច្បងប់តងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួនឹងឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត។ ទាងំឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត និង
ឪពុកមាត យបតងាើតគឺរកីរក។ តតើពួកគ្នតអ់ាច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញបានដែរឬតទ? ....................... ២៦ 

៥៣.តតើបុគគលអាយុ ២០ ឆ្ន  ំអាច្បតធវើជាកូនសំុតពញតលញបានដែរឬតទ? ......................................... ២៦ 

៥៤.ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត បានយកកូនត ម្ េះ ABC  តកច្បញិ្ច ឹតាងំពីអាយុ ៥ ឆ្ន  ំតកតតាេះ។ ពួកគ្នត ់បានច្បិញ្ច ឹត
កូនតនាេះរេូតែល់ធំតពញវយ័ តរៀនច្បបប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់។ តតើឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត អាច្បោកព់ាកយសំុបតងាើត
សមុំកូនតពញតលញ ឬ សមុំកូនធតមាបានដែរ ឬតទ ? ................................................................. ២៧ 

៥៥.តតើរពេះសងឃ ឬ ែូនជីអាច្បបតងាើតសមុំកូនបានដែរឬតទ? ............................................................ ២៨ 

៥៦.តតើសេពន័ផអាច្បតៅសំុកូនតពញតលញពីតណឌ លកុមារកំរពារបានដែរឬតទ? ............................... ២៨ 

៥៧.តតើតពាេះមា យអាច្បសមុំកូនបានដែរឬតទ? .............................................................................. ២៨ 
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៥៨.ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត ច្បងប់តងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួកូនសំុ ដែលរស់តៅជាតយួនឹងមាត យ តេើយដែល
តនិែឹងថាឪពុករស់តៅទីណាតទ។ តតើពកួគ្នតអ់ាច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញដែរឬតទ? តៅកនុងករណីដែល
សមុំកូនតពញតលញ រតូវបតងាើតតេើយ បនាទ បត់កឪពុកកម៏ានវតតមាន តតើឪពុកអាច្បរលំាយសមុំកូនតពញតលញ
ដែរឬតទ? ...................................................................................................................... ២៩ 

៥៩.សូតពនយល់នីតិវធិីទាងំតលូននមារា ១០១៣ ។ ............................................................................ ២៩ 
 សំណួរពាកព់ន័ផ៖ 

 ១. តតើតុលាោររតូវតច្បញែីោសតរតច្បោបត់នតើតអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបងដែរឬតទ? 
 ២. តតើឪពុកមាត យបតងាើត គបបរីបគល់កូនឲ្យតៅឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតៅតពលណា? 
 ៣. តតើអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង រតូវោបត់នតើតតៅតពលណា? 
 ៤. តតើនរណាគឺជាអ្នកទទួលខុសរតូវកនុងអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង? 

៦០.តៅតពលកំណតអ់្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង តតើតុលាោររតូវតច្បញតសច្បកតីសតរតច្បអ្វី? ............... ៣១ 

៦១. ក. តបើឪពុកមាត យបតងាើតតនិរពតផ្លត ច្បទ់ំនាកទ់ំនងជាតយួកូនសំុ។ តតើឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតរតូវតធវើែូច្បតតតច្ប? 
  ខ. បត ីH និងរបពនផ W បានដលងលេះគ្នន នឹងគ្នន  តេើយ W គឺជាអ្នកមានអ្ំណាច្បតតបាតលើកូនS។ តរោយ

តក W បានតរៀបោរជាតយួ X តេើយ X កយ៏ល់រពតបតងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួ S។ ប ុដនត H តនិរពត។ 
តតើ H អាច្បោកព់ាកយសំុែកអ្ណំាច្បតតបាបានដែរតទ? 

  គ. បត ីH និងរបពនផ W បានដលងលេះគ្នន នឹងគ្នន  តេើយ W គឺជាអ្នកមានអ្ំណាច្បតតបាតលើកូនS។ តរោយ
តក W បានតរៀបោរជាតយួ X តេើយ X កយ៏ល់រពតបតងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួ S។ X ច្បងប់តូររតកូល
របស់ S ឲ្យតរបើរតកូលែូច្បខាួន ប ុដនត H បែិតសធនឹងោរបតូររតកូលតនេះ។ តតើបតីអាច្បបែិតសធបានដែរ
ឬតទ? ........................................................................................................................... ៣១ 

៦២.តតើតុលាោរអាច្បសតរតច្បឲ្យបតងាើតសមុំកូន រវាងបុគគលដែលោា យជាឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត និង កូនសំុតរច្បើននាក់
តៅកនុងតរឿងកតីដតតយួបានដែរឬតទ? .................................................................................... ៣២ 

៦៣.តៅតពលតុលាោរសតរតច្បបតងាើតសមុំ កូនតពញតលញ តតើតុលាោររតូវពិោរណាអ្ំពីឆ្នទៈរបស់កូនសំុ 
ដែរឬតទ? ...................................................................................................................... ៣២ 

៦៤.តតើតុលាោរអាច្បតច្បញែោីសតរតច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ តៅកនុងរយៈតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង ៦ ដខ 
បានដែរឬតទ ? ............................................................................................................... ៣៣ 

៦៥.តុលាោរកពុំងោតោ់រនតីិវធិីសមុំកូនតពញតលញ តេើយបនាទ បត់កសេពទ័ផមាា ង (ឪពុក ឬមាត យច្បិញ្ច ឹត) សាា ប។់ 
តតើអាច្បបតងាើតសមុំកូនបានដែរឬតទ? តតើនីតិវធិីរតូវតធវើែូច្បតតតច្ប? ................................................... ៣៣ 

៦៦.កនុងករណីននសមុំកូនតពញតលញ តតើឪពុកមាត យបតងាើតអាច្បោតោ់លកូនសមុំបានដែរឬតទ? តេតុអ្វីបានជា
ច្បាបត់និអ្នុញ្ញា តឲ្យមានោរោតោ់ល់រវាងឪពុកមាត យ នងិកូនបតងាើត? ..................................... ៣៤ 
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៦៧.តៅកនុងករណីដែលសមុំកូនតពញតលញរតូវបានបតងាើតត ើង តៅតពលដែលឪពុកមាត យតៅរក ប ុដនតតរោយ
តក ពួកគ្នតម់ានសំណាងរតូវតឆ្ន ត តេើយមានលុយតរច្បើន តតើកូនតនាេះអាច្បរត បត់កវញិដែរឬតទ ? ..... ៣៤ 

៦៨.តៅតរោយតពលតច្បញែោីសតរតច្បបតងាើតសមុំកូនរចួ្បតេើយ កូនសំុតនិច្បងរ់ស់តៅជាតយួឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត  
តតើកូនសំុអាច្បរត បត់ៅរស់តៅជាតយួឪពុកមាត យបតងាើតវញិបានដែរឬតទ?................................. ៣៥ 

៦៩.តរោយពីោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ កូនសំុបានវាយតធវើបាបឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត។ តតើឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត
អាច្បោតោ់ល់កូនសំុតពញតលញបានដែរឬតទ? តតើពួកគ្នតរ់តូវតធវើែូច្បតតតច្ប? ................................ ៣៦ 

៧០.តៅតពលបណតឹ ងសំុោតោ់ល់កំពុងោតោ់រ ភាគីរពតតរពៀងគ្នន ោតោ់ល់។  
 តតើតុលាោររតូវតធវើែូច្បតតតច្ប? .............................................................................................. ៣៦ 

៧១.តៅតពលតុលាោរតច្បញសាលរកតោតោ់ល់ តតើសាលរកតតនេះ មានអានុភាពតោយសវ័យរបវតតិ ឬោបំាច្ប ់
នីតិវធិីែនទតនេងតទៀត? .................................................................................................... ៣៧ 

៧២.តរោយពបីតងាើតសមុំកូនតពញតលញ ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត បានឲ្យកូនសំុតៅអ្នកតនេងតទៀតតែើតបបីតងាើតសមុំកូន 
តពញតលញ។ បនាទ បត់ក ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតថ្មី ោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ។ តតើកូនសំុរតូវតៅរស់ជាតៅ
ជាតយួឪពុកមាត យបតងាើត ឬឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតុន? ................................................................. ៣៧ 

៧៣.តតើឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតដែលបានោតោ់ល់កូនសំុធតមា ឬ កូនសំុតពញតលញ តោយសារដតកូនសំុរបរពឹតត
បទតលមើស រតូវទទួលខុសរតូវសងោរខូច្បខាតតៅឱ្យជនរងតរគ្នេះកនុងនាតជាអ្នកមានអ្ំណាច្បតតបាដែរ  
ឬតទ ? .......................................................................................................................... ៣៨ 

៧៤.តៅតរោយតពលោតោ់ល់ តតើឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតអាច្បទាតទារតសាេ ុយដែលខាួនច្បណំាយសរមាបច់្បិញ្ច ឹត
កូនសំុបានដែរឬតទ? ........................................................................................................ ៣៩ 

៧៥.តតើោររបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសនន និងោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន ខុសគ្នន ែូច្បតតតច្ប? ឧទាេរណ៍ 
ច្បំតពាេះរទពយរតួ តតើរតូវតច្បញែីោសតរតច្បរបឹអ្ូសជាបតណាត េះ អាសនន ឬ ែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះ
អាសននច្បំតពាេះវតាុដែលជាកតមវតាុវវិាទ?.................................................................................. ៣៩ 

៧៦.តតើពាកយ “សិទផិតលើបំណុល” ាតមារា ៤០២ ែល់មារា ៤១៤ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ខុសគ្នន នឹង
ពាកយ “សិទផិតលើបំណុល” ាតមារា ៥៣១ ច្បំណុច្ប ក ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ែូច្បតតតច្ប? ............ ៤០ 

៧៧. ក មានែតីយួកដនាង តេើយគ្នតស់ាងសងអ់ាគ្នរតលើែីតនាេះ តោយគ្នម នោរអ្នុញ្ញា តពីតនទីរតរៀបច្បំដែនែ ី 
នគរបនីយកតមសំណង ់ និងសុរតិោែី។ ែូតច្បនេះ តនទីរតរៀបច្បំដែនែ ី នគរបនីយកតមសំណង ់ និងសុរតិោែី 
បានោកព់ាកយសំុែីោសតរតច្បរកំោរពារ ហតឃាតនូ់វោរសាងសង ់តោយសមាែ ងថា អាគ្នរដែលកំពុង
សាងសងត់និរតឹតរតូវាតលកាណៈបតច្បចកតទស និងតនិមានោរអ្នុញ្ាតពីអាជាា ធរមានសតតាកិច្បច។ 

  តតើតុលាោរអាច្បតច្បញែីោសតរតច្បរកំោរពារបានដែរ ឬតទ? ............................................... ៤១ 
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៧៨. ក បានជួលនទេះឱ្យ ខ ។ ក តនិមានោរង្វរអ្វីតធវើតទតេើយជីវភាពរបស់កគឺដនែកតលើរបាកឈ់្មួលនទេះតនេះ
ប ុតណាណ េះ។ លុេះតរោយតកខ តនិបានបងន់ថ្ាឈ្មួលនទេះឱ្យ ក តទ តទាេះបីជា ក បានោស់តតឿន ខ ឱ្យបង ់
របាកឈ់្នួលកត៏ោយក ៏ ខ តៅដតតនិបងរ់បាកឈ់្នួលដែរ។ ែូតច្បនេះ តែើតបនីគតន់គងជ់ីវភាពរស់តៅ ក មាន
គតរមាងជួលនទេះតនេះឲ្យតៅអ្នកតនេង។ តតើ ក អាច្បទាតទារឱ្យតុលាោរតច្បញែោីសតរតច្បោតដ់ច្បងជា 
បតណាត េះអាសននតែើតបឱី្យ ខ ោកតច្បញពីនទេះរបស់ខាួនបានដែរ ឬតទ? ........................................... ៤២ 

៧៩.អ្ងគតេតុននតរឿងកតីអ្ំតពើេឹងំកនុងរគាសារ៖ តៅនថ្ៃទ០ី១ ដខតករា ឆ្ន ២ំ០០៥ តលាករសី ក នងិតលាក ខ 
បានតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ជាតយួគ្នន  តោយបានចុ្បេះសំបុរតអាពាេ៍ពិពាេ៍រសបច្បាប។់ តៅនថ្ៃទី១២ ដខកុតភៈ 
ឆ្ន ២ំ០០៧ អ្នកទាងំពីរមានកូន ១នាក ់ត ម្ េះ គ។ ោបា់ងំពីឆ្ន ២ំ០១៤តក តលាក ខ ដតងដតវាយតធវើបាប 
តលាករសី ក និងកូនត ម្ េះ គ ជាតរៀងរាល់នថ្ៃ បណាត លឲ្យមានសាន តជា ំនិងរបសួកាល។ តៅនថ្ៃទ១ី០ ដខ
តនីា ឆ្ន ២ំ០១៥ តលាករសី ក បានោកព់ាកយបណតឹ ងដលងលេះតលាក ខ នងិសំុសិទផិរគបរ់គងកូនត ម្ េះ គ។  

  តតើតលាករសី ក អាច្បោកព់ាកយសំុែីោសតរតច្បរកំោរពារតសនើសំុឲ្យតលាក ខ ោកតច្បញពីនទេះ នងិតសនើសំុ
រគបរ់គងកូនត ម្ េះ គ បតណាត េះអាសននបានដែរ ឬតទ? ............................................................ ៤៣ 

៨០.មាច ស់បណុំលោកព់ាកយសំុឱ្យរបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសនន ច្បំតពាេះច្បលនវតាុរបស់កូនបណុំល តោយតនិមាន
បញ្ញា កអ់្ំពីអ្តតសញ្ញា ណរបស់ច្បលនវតាុច្បាស់លាស់។ 

  តតើតុលាោររតូវោតទុ់កករណីតនេះោ ងែូច្បតតតច្ប?................................................................ ៤៤ 

៨១.តៅកនុងមារា ៥៤១ តនិមានតរតូវឲ្យមាច ស់បំណុលោកឯ់កសារបញ្ញា កនូ់វកតមសិទផិរបស់កូនបណុំលតលើ
វតាុដែលជាកតមវតាុននោររបឹអ្សូជាបតណាត េះអាសននតទ។ ែូតច្បនេះ របសិនតបើមាច ស់បំណុល តនិបានោកនូ់វឯក
សារបញ្ញា កក់តមសិទផិរបស់កូនបំណុល តតើតុលាោររតូវតធវើែូច្បតតតច្ប? ........................................... ៤៥ 

៨២.តៅកនុងែីោរបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសនន តែើតបតីធវើតសច្បកតីបញ្ញា កថ់ា កូនបំណុលមាន សិទផិតលើែីដែលតនិ
បានចុ្បេះបញ្ា ី តតើរតូវោកឯ់កសារអ្វីខាេះ? ................................................................................ ៤៥ 

 តៅកនុងោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន តែើតបតីធវើតសច្បកតីបញ្ញា កែ់ំបូងថា មាច ស់ បំណុលមានសិទផិតលើែីដែល
តនិបានចុ្បេះបញ្ា ី តតើរតូវោកឯ់កសារអ្វីខាេះ? ........................................................................... ៤៦ 

៨៣.ច្បំតពាេះែតីនិទានចុ់្បេះបញ្ា ីតតើអាច្បតច្បញែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននហតឃាតោ់រោតដ់ច្បង
បានដែរឬតទ? តតើរកលាបញ្ា ីរតូវតធវើោរនទុកផ្លត កែូ់ច្បតតតច្ប? ........................................................ ៤៦ 

៨៤.តតើរបាករ់តំោេះពីោររបឹអ្សូជាបតណាត េះអាសននរតូវកណំតច់្បនំួនទកឹរបាកែូ់ច្បតតតច្ប? ....................... ៤៧ 

៨៥.តតើឧបករណ៍ដែលអាច្បជញួែូរបានមានអ្វីខាេះ? ..................................................................... ៤៨ 

៨៦.តតើតុលាោរគបបបីញ្ាូ នដតែីោសតរតច្ប ឬជាតយួនឹងឯកសារតនេងតទៀត ែូច្បជា ឯកសារថ្តច្បតាងននពាកយ
សំុ និងតសច្បកតីបញ្ញា កែ់ំបូង? ............................................................................................. ៤៨ 

៨៧.តតើកូនបណុំល អាច្បោកព់ាកយសំុតវា  ច្បំតពាេះែីោសតរតតច្បរកំោរពារបានរគបត់ពលឬតទ? .......... ៤៩ 



xi 
 

៨៨.មាច ស់បណុំលោកព់ាកយសំុឱ្យតុលាោរតច្បញ ែោីសតរតច្បរកំោរពារតលើែីដរសរបស់កូនបំណុល។ 
អ្ំ ុងតពល ២ សបាត េ៍បានកនាងនុតបនាទ បព់ីតច្បញែីោសតរតច្ប មាច ស់បណុំលតនិបានោកព់ាកយសំុអ្នុវតត
តនាេះតទ។ បនាទ បត់ក កូនបណុំលោកព់ាកយសំុលុបតោលែីោសតរតច្បរកំោរពារតនាេះវញិ។ តតើតុលាោរ
អាច្បលុបតោលែីោសតរតច្បាតពាកយសំុរបស់កូនបណុំលដែរ ឬតទ? ........................................ ៥០ 

៨៩.ែីោសតរតច្បរកំោរពារតនិរតូវបានតគយកតៅអ្នុវតតកនុងរយៈតពល ២សបាត េ៍ ដែលនាឱំ្យអ្ស់សុពល
ភាពអ្នុវតត។ តតើមាច ស់បំណុលអាច្បោកព់ាកយសំុែីោសតរតច្បរកំោរពារតលើកតមវតាុែដែលតនេះ តតងតទៀត
បានដែរ ឬតទ? ............................................................................................................... ៥០ 

៩០.តៅកនុងករណីដែលមាច ស់បណុំល តនិអាច្បោកនូ់វឯកសារដែលមានដច្បងតៅកនុងមារា ៥៥៧ កថាខណឌ
ទី១ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី តៅកនុងអ្ំ ុងតពលដែលបានកំណត ់ តុលាោររតូវលុបតោលែីោសតរតច្ប
ោតដ់ច្បងរកំោរពារ។  
 តតើមាច ស់បំណុលអាច្បែឹងអ្ពំោីរណ៍ ដែលតុលាោរបង្វគ បឱ់្យមាច ស់បំណុលោកព់ាកយបណតឹ ងអ្ងគតសច្បកតី
តោយរតបៀបណា? .......................................................................................................... ៥១ 

៩១.រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណីមារា ៥៥៧ “បណតឹ ងអ្ងគតសច្បកតី” តតើអាច្បអ្នុវតតតរឿងកត ីរពេមទណឌ បាន ដែរ 
ឬតទ? ....................................................................................................................................................... ៥១ 
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 គំរពូាកយស ដំីក្ខសមម្រចលែងែះតារក្ខរម្ររមម្រៀង 
 

 ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
 ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្រ 
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ពារយសុុំដីកាសម្ព្ម្ចលែងែះតាម្ការព្រម្ម្ព្រៀង 
 

 
-សហអ្នរដារព់ារយសុុំុំៈ  
១-ឈ ម្ ោះ ..................ឈេទ........ ឈ ើតថ្ងៃទី...... ខែ...........ឆ្ន ាំ............. ទីលាំឈៅបច្ចុបបន្នផ្ទោះឈលែ

............. ផ្លូ វឈលែ............េូមិ..........សង្កា ត.់............. ែណ្ឌ ................ រាជធានី្េនាំឈេញ ។ 
-តាំណាងឈោយអាណ្ណតឈិ ម្ ោះ ..................ឈេទ........ ឈ ើតថ្ងៃទី...... ខែ...........ឆ្ន ាំ............. ទី

លាំឈៅបច្ចុបបន្នផ្ទោះឈលែ............. ផ្លូ វឈលែ............េូម.ិ.........សង្កា ត.់............. ែណ្ឌ ................ រាជ
ធានី្េនាំឈេញ ។ 

២-ឈ ម្ ោះ ..................ឈេទ........ឈ ើតថ្ងៃទី........ ខែ..........ឆ្ន ាំ.............ទីលាំឈៅបច្ចុបបន្ន េូមិ
.............. សង្កា ត់........... ែណ្ឌ ................... រាជធានី្េនាំឈេញ ។ 

-តាំណាងឈោយអាណ្ណតឈិ ម្ ោះ ..................ឈេទ........ ឈ ើតថ្ងៃទី...... ខែ...........ឆ្ន ាំ............. ទី
លាំឈៅបច្ចុបបន្នផ្ទោះឈលែ............. ផ្លូ វឈលែ............េូម.ិ.........សង្កា ត.់............. ែណ្ឌ ................ រាជ
ធានី្េនាំឈេញ ។ 

 
 សរូមោររចូែរក 
 ឯកឧតតរម្រធានសាលាដំរូងរាជធានីភ្នំមរញ 
  សូមទាន្ជ្រាប ។ 
ខ្លឹម្សារនៃដកីាសម្ព្ម្ចលដែទាម្ទារ ៖ 
 ១-អនុ្ញ្ញា តឲ្យឈ ម្ ោះ………… និ្ងឈ ម្ ោះ ………… ខលងលោះេីគ្នន  តាមការជ្រេមឈជ្រេៀង ។ 
 ២-ឈអាយឈយើងែ្ុ ាំ ាអន ទទួលបន្ទុ ជ្រា ជ់្រាប់ តី ។ 
 
អ្ងគម្ហរលុដែជាម្ែូម្ហរនុៃការទាម្ទារ   

 ឈសច្ តីដូច្មាន្ខច្ង នុងការទាមទារខាងឈលើ ែ្ុ ាំាទសូមឈគ្នរេជជ្រមាបជូន្ ឯ ឧតតមជ្របធាន្ 
ឈមតាត ជ្រាបថាៈ ែ្ុ ាំាទ និ្ងជ្របេន្ធាន្ឈរៀបអាពាហ៍េិពាហ៍ នុងឆ្ន ាំ.............. និ្ងាន្ចុ្ោះសាំបុជ្រតអា
ពាហ៍ េិពាហ៍ជ្រតឹមជ្រតូវតាមច្ាប់ ។ ឈោយសារការរស់ឈៅាមួយគ្នន  ន្លងម មិន្ចុ្ោះសជ្រមុងនឹ្ងគ្នន  
និ្ងឧសាហ៍មាន្ការខែែងគាំនិ្តគ្នន ាញឹ ញាប់ ាឈហតុឈ្ែើឲ្យេួ ឈយើងឯ ភាេគ្នន ខលងលោះ
តាមការជ្រេមឈជ្រេៀង។ ការរស់ឈៅាមួយគ្នន  ន្លងម  េុាំបឈងាើតឲ្យមាន្ជ្រទេយសមបតតិរួម ឬបាំណុ្ល
រួមឈទ  ឈហើយ ៏េុាំមាន្ ូន្ខដរ។ 
 អាជ្រស័យដូច្ាន្ឈគ្នរេជជ្រមាបជូន្ខាងឈលើ សូម ឯ ឧតតមជ្របធាន្ ឈមតាត ឈច្ញដីកា
សឈជ្រមច្តាម មមវតថុខាងឈលើឈន្ោះ ឈោយឈសច្ តីអនុ្ឈជ្រគ្នោះ។ 
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 សូម ឯ ឧតតមជ្របធាន្ ឈមតាត ទទួលនូ្វការឈគ្នរេដ៏ែពង់ែពស់អាំេីឈយើងែ្ុ ាំទា ាំងេីរ។ 
 

   រាជធានី្េនាំឈេញ, ថ្ងៃទី.......ខែ.............ឆ្ន ាំ២០១៦ 
    
   សាន ម្ម្ម្នដសាត ុំអ្នរដារព់ារយសុុំ 
                                                                  សាន ម្ម្ម្នដសាត ុំ        សាន ម្ម្ម្នដសាត ុំ 
 

 

 

                                                                    ......................        

.................... 

  

 

ឯរសារម្ោង :  
-សាំបុជ្រតអាពាហ៍េិពាហ៍ឈលែ........ចុ្ោះថ្ងៃទី....... ខែ.......... ឆ្ន ាំ............. ។ 
- ចិ្ចជ្រេមឈជ្រេៀងខលងលោះចុ្ោះថ្ងៃទី........ខែ...............ឆ្ន ាំ..............។ 
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 កម្រងសណួំរ និង ចមរលើយ 
 

សណួំរ ១    
 តតើអ្នកតណំាងដែលច្បាបប់ានកណំត ់នងិ អ្នកតណំាងតោយអាណតតខុិសគ្នន ែូច្បតតតច្ប? 
 
ចមរលើយ  
 អ្នកតណំាងដែលច្បាបប់ានកណំត ់មាននយ័ថាោរតរជើសតរ ើសអ្នកតំណាង គឺតនិដនែកតៅាតឆ្នទៈរបស់
មាច ស់សិទផិតទ តេើយមាច ស់សិទផិដែលជាជនដែលរតូវបានករតតិសតតាភាពរតួមាន ៖ ១. អ្នីតិជន  (មារា ១៧ 
អ្តានយ័ននអ្នីតិជន) ២. ជនតៅតរោតអាណាពាបាលទូតៅ (មារា ២៤ ោររបោសោបត់នតើតអាណា
ពាបាលទូតៅ) និង ៣. ជនតៅតរោតេិតូបតាតភ (មារា ២៨ ោររបោសោបត់នតើតេិតូបតាតភ) ។ 
ច្បំតពាេះអ្នកតណំាងដែលច្បាបប់ានកំណតរ់តួមាន ១.អ្នកមានសិទផិអ្ំណាច្បតតបា (ឬ អ្នកអាណាពាបាល
សរមាបអ់្នីតិជន)，២.អ្នកអាណាពាបាលទូតៅ។ ៣. េិតូបតាតភកៈ គ្នម នសិទផិតំណាងតទ ែូតច្បនេះ តនិដតនជា
អ្នកតំណាងដែលច្បាបប់ានកណំតត់ទ ។ 
 អ្នកតណំាងតោយអាណតត ិ មាននយ័ថាោរតរជើសតរ ើសអ្នកតំណាងគឺដនែកតៅាតឆ្នទៈរបស់មាច ស់សិទផិ។
អ្នកតំណាងតោយអាណតតិតៅកនុងបណតឹ ង គឺសំតៅតៅតលើអ្នកដែលទទួលបាននូវសិទផិអ្ំណាច្បកនុងោរអ្នុវតត
សកតមភាពបណតឹ ង តោយបានតធវើកិច្បចសនាអាណតតិជាតយួមាច ស់សិទផិ  តែើតបតីធវើសកតមភាពកនុងនីតិវធិីបណតឹ ង
ច្បំតពាេះតុខតុលាោរជំនួសមាច ស់សិទផិ ។ លកាណសតបតតិរបស់អ្នកតណំាងតោយអាណតតិតៅកនុងបណតឹ ងគឺបាន
កំណតោ់ ងច្បាស់តឆ្ាើយតបតៅនឹងរបតេទនននតីិវធិីនីតយួៗ ដែលោបំាច្បម់ានតតធាវ ី ឬ តនិោបំាច្បម់ាន
តតធាវជីាអាទិ៍ (ជនដែលទទលួសាគ ល់តោយតុលាោរជាអាទិ៍) ។  
 ឧទាេរណ៍៖ អ្នកតណំាងតោយអាណតតិរតូវដតជាតតធាវ ី(មារា ៥៣ វាកយខណឌ ននកថាខណឌ ទ ី១  នន
រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)  
 ឧទាេរណ៍៖ អ្នកតំណាងតោយអាណតតិដែលអាច្បតនិដតនជាតតធាវកីប៏ាន (មារា ៥៣ កថាខណឌ ទី ១ 
ច្បំណុច្ប ក ខ គ ននរកតនីតវិធិីរែឋបបតវណី និង មារា ១៩ កថាខណឌ ទ ី ១ ននច្បាបស់តីពី នតីិវធិីននតរឿងកតី 
រែឋបបតវណីតនិដតនជាបណតឹ ង ជាតែើត ។  
 
សណួំរ ២  
 តេតុអ្វបីានជាច្បាបស់តីពនីតីវិធិនីនតរឿងកតរីែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ងអ្នុញ្ញា តឲ្យជនតៅតរោត
អាណាពាបាលទូតៅតធវើសកតមភាពបណតឹ ង (មារា ១៧ កថាខណឌ ទ ី២)? 
  
ចមរលើយ  
 ោរដច្បងដបបតនេះ គឺតែើតបនីលរបតោជន ៏ និង តែើតបោីរពារបុគគលទាងំតនាេះ។ ជាពិតសសជាតយួនឹង
ទំនាកទ់ំនងកនុងរគាសារ តទាេះបីជាបុគគលតនាេះគឺជាជនតៅតរោតអាណាពាបាលទូតៅ គ្នតក់អ៏ាច្បតធវើសកតមភាព
បណតឹ ងបានដែរ ែរាបណាគ្នតម់ានសតតាភាពខាងឆ្នទៈ តរពាេះសាលរកតតនេះ មានអានុភាពោ ងខាា ងំតៅតលើ
ជនដែលសាិតតៅតរោតអាណាពាបាលទូតៅ។ 
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 ឧទាេរណ៏: ោរតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍របស់អ្នីតជិន, ោរកំណតអ់ាណាពាបាលទូតៅ, ោរបញ្ឈប់
អាណាពាបាលទូតៅ.....។ ល។ 
 
សណួំរ ៣ 
 ច្បាបស់តីពនីតីវិធិនីនតរឿងកតរីែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង អ្នុវតតដតករណីដែលភាគរីពតតរពៀងគ្នន  នងិ 
គ្នម នវវិាទ។ តេតុអ្វបីានជាច្បាបត់នេះ រតវូយកតកអ្នុវតតតៅកនុងោរដបងដច្បកតតក៌ដែលកណំតក់នុងដននកទ ី ៥ 
ច្បណុំច្ប ១៧ ដែលជាករណីសនតតជិនមានវវិាទ?  
 
ចមរលើយ  
 តូលតេតុច្បតបង គឺថាច្បាបស់តីពីនីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង អ្នុវតត តនិរតតឹដត
កនុងតរឿងកតីដែលភាគីតធវើោររពតតរពៀងគ្នន  ឬតរឿងកតីដែលគ្នម នវវិាទតនាេះតទ ប ុដនតដថ្តទាងំតរឿងកតីដែលមានវវិាទ
នងដែរ។ 
 
សណួំរ ៤  
 ភាគមីានសាលរកតសាា ពរដែលមានកតមវតាុទាតទារឲ្យរបគល់អ្ច្បលនវតាុ តេើយតនេះ គជឺាោរទាតទារឲ្យ
ដបងដច្បករទពយសតបតត ិ តោយដនែកតលើមារា ៩៨០ ននរកតរែឋបបតវណី តៅតនុតពលអ្នុវតតច្បាបស់តីពនីតីវិធិនីន
តរឿងកតរីែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង។ ភាគតីនិបានអ្នុវតតសាលរកតតនេះភាា តៗតទ តរោយពរីយៈតពលយូរ
បានកនាងនុតតៅ ភាគកីប៏ានរពតតរពៀងគ្នន អ្នុវតតសាលរកតតនេះ។ តោយបារតភអ្ពំតីសាេ ុយអ្នុវតត នងិ គ្នម ន
បណំងកនុងោរអ្នុវតតសាលរកត ពកួគ្នតក់ប៏ានរពតតរពៀងគ្នន ោកព់ាកយសំុថ្ម ី តៅកនុងនតីវិធិនីនតរឿងកត ី
រែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង តៅតុលាោរ។ តតើតុលាោរអាច្បអ្នុវតតច្បាបស់តីពនីតីវិធិនីនតរឿងកតរីែឋបបតវណី
ដែលតនិដតនជាបណតឹ ង ារាងឧបសតពន័ផ ដននក ៤ ច្បណុំច្ប ៦ បានដែរឬតទ ? 
 
ចមរលើយ  
 ដនែកាតករណីខាងតលើ ភាគទីាងំពីរបានឆ្ាងោតន់ីតិវធិីតរឿងកតីធតមារចួ្បតេើយ ោរទាតទារ គឺោរដបង
ដច្បករទពយសតបតតិ តៅតុនតពលអ្នុវតតច្បាបស់តីនីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង តេើយគូភាគ ី
មានសាលរកតសាា ពរតទៀតនង។ 
 ែូតច្បនេះ តោងាតតគ្នលោរណ៍អាជាា អ្ស់ជនុំំននតរឿងកតី តុលាោរតនិអាច្បតលើកយកសំណំុតរឿងដែល 
មានភាគីែដែលតកជំនុជំរតេះតតងតទៀតបានតទ តទាេះបីវាជាច្បាបស់តីពនីីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតន
ជាបណតឹ ងកត៏ោយ។  
 តៅកនុងករណីតនេះ ភាគីអាច្បតសនើសំុភាគីមាា ងតទៀតឲ្យរបគល់នទេះតោយសម័រគច្បិតត តរពាេះ ភាគីមាា ងតទៀត 
បានរពតតរពៀងរបគល់តេើយ។ របសិនតបើភាគីមាា ងតទៀតបែិតសធ ភាគីតនេះ អាច្បោកព់ាកយសំុឲ្យអ្នុវតតតោយ
បងាំ តោយដនែកតលើសាលរកតតនេះបាន។ 
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សណួំរ ៥ 
 តៅកនុងករណីដែលបតនីងិរបពនផរស់តៅជាអ្នតីសិង្វវ ស បានតធវើោរដលងលេះគ្នន តៅសាលាសង្វា ត ់តេើយ
បានឯកភាពគ្នន របគល់កូនច្បនំនួពរីនាកឲ់្យតៅរបពនផជាអ្នករគបរ់គង តេើយបតកីត៏ៅដតអាច្បរបារស័យទាកជ់ាតយួ
កូនែូច្បធតមា។ ប ដុនត តរោយតករបពនផបានែងឹថា បតតីរតៀតនងឹតរៀបអាពាេ៏ពពិាេ៏ថ្មតីទៀត របពនផកខ៏ងឹ តេើយ
តនិអ្នុញ្ញា តតអាយបតតីកតលងកូនែូច្បសពវែងតទៀត។ តតើបតរីតវូតធវើែូច្បតតតច្ប?  តតើបតអីាច្បបតងឹែកអ្ណំាច្បតតបាពី
របពនផបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
  តោងាតអ្ងគតេតុខាងតលើ បតីរបពនផទាងំពីរនាក ់បានរពតតរពៀងដលងលេះគ្នន តៅសាលាសង្វា ត ់ និង
បានរពតតរពៀងគ្នន ពីបញ្ញា ននសិទិផអ្ំណាច្បតតបាតលើកូនរចួ្បរាល់តេើយ ប ុដនតតោយសារដតមានវវិាទតកើតត ើង 
តទើបរបពនផតនិអ្នុញ្ញា តតអាយបតី ជួបរបារស័យទាកទ់ងជាតយួកូន។ កនុងករណីតនេះ ឪពុកដែលជាអ្នកគ្នម ន
អ្ំណាច្បតតបា ាតនាូវច្បាប ់អាច្បមានវធិីពីរ៖ 

១-សិទិផសំុផ្លា ស់បតូរអ្ំណាច្បតតបា  
តោងាតបញ្ាតតិច្បាបស់តីពីនតីិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង ដននកទ៤ី ច្បំណុច្ប១២ 

ាតមារា១០៣៩ ននរកតរែឋបបតវណី តទាេះបីជាគូរភាគី មានោររពតតរពៀងគ្នន ពីអ្ណំាច្បតតបាតលើកូនរចួ្បរាល់
តេើយកត៏ោយ កច៏្បាបនូ់វដតអ្នុញ្ញា តតអាយភាគីមានសិទិផកនុងោរសំុផ្លា ស់បតូរសិទិផអ្ំណាច្បអាណាពាបាលតលើ
កូន តបើសិនជាភាគីមានតូលតេតុរតឹតរតូវកនុងោរសំុផ្លា ស់បតូរអ្ំណាច្បអាណាពាបាល។ 
 ២-សិទិផសំុតសច្បកតីសតរតច្បពីរតបៀបចូ្បលជួបរបារស័យទាកទ់ងជាតយួកូន 

នទុយតៅវញិ តបើភាគីបតី តនិច្បងសំុ់ផ្លា ស់បតូរអ្ំណាច្បតតបា តោងាតបញ្ាតតិច្បាបស់តីពនីតីិវធិីននតរឿងកតី 
រែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង ដននកទី៤ ច្បំណុច្ប១២ ាតមារា១០៣៨ ននរកតរែឋបបតវណីតទតនាេះ ភាគី
ខាងបតី អាច្បោកព់ាកយសំុតៅតុលាោរ តែើតបតីអាយតុលាោរតច្បញតសច្បកតីសតរតច្បពីរតបៀបចូ្បលជួបរបារស័យ
ទាកទ់ងជាតយួកូន តោងាតបញ្ាតតិច្បាបស់តីពនីីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង ដននកទ៤ី 
ច្បំណុច្ប១៣ ាត មារា ១០៤០ ននរកតរែឋបបតវណីបាន។ 

 
សណួំរ ៦ 
 ច្បតំពាេះោរដលងលេះតោយោររពតតរពៀងតោយភាា បជ់ាតយួកចិ្បចសនារពតតរពៀងគ្នន ដលងលេះ តតើតុលាោរ 
គរួតច្បញែោីសតរតច្ប ឬសាលរកត? 
  
ចមរលើយ  
 នីតិវធិីននតរឿងកតីតនិដតនបណតឹ ងរតូវតច្បញតោយែីោសតរតច្ប (មារា ៣ កថាខណឌ ទ២ី ារាងឧបសតពន័ផ
ដននកទី ៤ ច្បណុំច្បទី ៥ ននច្បាបស់តីពីនីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង)។ 
 
សណួំរ ៧ 
 តៅតពលដែលែោីសតរតច្បតលើតរឿងកតតីនិដតនជាបណតឹ ង បានចូ្បលជាសាា ពរ តតើរកឡាបញ្ា ីរតវូបញ្ញា កអ់្ពំី
ោរចូ្បលជាសាា ពរ ែូច្បសាលរកតដែរឬតទ ? 
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ចមរលើយ  
 រកឡាបញ្ា ី រតូវបញ្ញា កអ់្ំពីោរចូ្បលជាសាា ពរ។ ាតមារា ២៥៨ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី បានកំណត់
ថាតពលសាលរកតចូ្បលជាសាា ពរ រកឡាបញ្ា ី រតូវបញ្ញា កអ់្ំពីោរចូ្បលជាសាា ពរននសាលរកត តទើបភាគីអាច្បយក
សាលរកតតនេះតៅអ្នុវតតបាន។ រឯីែីោសតរតច្បតលើតរឿងកតតីនិដតនជាបណតឹ ង ដែលជានតីិវធិីតយួតនេងពនីីតិវធិី
រែឋបបតវណី កទ៏ាតទារតអាយមានោរបញ្ញា កអ់្ំពីោរចូ្បលជាសាា ពរននែីោសតរតច្បែូច្បគ្នន ។ 
 ដនែកាតមារា ៣៥០ កថាខណឌ ទ ី២ ច្បណុំច្ប គ ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី ែីោសតរតច្បកជ៏ាលិខិតអ្នុវតត 
តយួរបតេទនងដែរ ែូតច្បនេះតែើតបតីអាយលិខិតអ្នុវតតអាច្ប អ្នុវតតបានលុេះរាដត មានលិខិតបញ្ញា កស់ាា ពរ និង
ភាា បជ់ាតយួរបូតនតអ្នុវតត។ 
 
សណួំរ ៨ 
 ពរីសបាត េ៍តរោយតច្បញែោីសតរតច្ប គចឺ្បនំថ្ៃអាទតិយ ឬ នថ្ៃបណុយ។ តតើភាគ ី អាច្បបតងឹជទំាស់តៅនថ្ៃច្បនទ ឬ 
នថ្ៃបនាទ បប់ានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 តោងាត មារា ៣៤  ននច្បាបស់តីពនីតីវិធិនីនតរឿងកតរីែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង នងិ មារា 
២៤៣ កថាខណឌ ទ ី ៣ ននរកតនតីវិធិរីែឋបបតវណី របសិនតបើនថ្ៃចុ្បងតរោយននអ្ំ ុងតពលរតូវជានថ្ៃបុណយ  
នថ្ៃអាទិតយ ឬ នថ្ៃឈ្បស់រមាកតនេងតទៀតដែលច្បាប ់ឬ បទោឋ នគតិយុតតបានកណំត ់អ្ ុំងតពលរតូវច្បបត់ពញ
តលញតៅតពលនុតនថ្ៃតធវើោរបនាទ បព់ីនថ្ៃឈ្បត់នាេះ។ 
 
សណួំរ ៩ 
 តុលាោរតច្បញែោីសតរតច្ប។ ២ នថ្ៃតរោយតក ភាគរីពតតរពៀងគ្នន តនិបតងឹជទំាស់។ តតើភាគអីាច្បបតងឹ
ជទំាស់បានតទ តរោយរយៈតពល ២ សបាត េ៍កនាងនុត ? 
 
ចមរលើយ  
 របសិនតបើតនិទាននុ់តអ្ំ ុងតពលបតឹងជំទាស់ ២ សបាត េ៍តទ តនាេះភាគីតៅដតអាច្បបតឹងជំទាស់បាន
ែដែលតទាេះបីជាភាគីបានឯកភាពគ្នន តនិបតងឹកត៏ោយ។ ប ុដនតតៅកនុងករណីដែល តុលាោរននបណតឹ ងជំទាស់រក
តឃើញថា ភាគីបានរពតតរពៀងគ្នន អ្តប់តងឹជំទាស់ តនាេះតុលាោរ រតូវតលើកតោលបណតឹ ងជំទាស់ តរពាេះបណតឹ ង
តនេះខុសច្បាប ់ (មារា ៤២ ននច្បាបស់តីពនីីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង, មារា ៣០៤, 
មារា ២៨៦,មារា ២៦០ ននរកតរែឋបបតវណី និង សូតតតើលតសច្បកតីកំណត ់មារា ២៦០ ននរកតរែឋបបតវណី)។ 
 
សណួំរ ១០ 
 បនាទ បព់តុីលាោរតច្បញែោីសតរតច្បនននតីវិធិតីរឿងកតរីែឋបបតវណីតនិដតនបណតឹ ង ភាគបីានរពតតរពៀងគ្នន តនិ
បតងឹជទំាស់។ តតើភាគអីាច្បសំុបញ្ញា កស់ាា ពរបានដែរឬតទ? 
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ចមរលើយ  
 តោងអ្ងគតេតុខាងតលើ ដនែកាត មារា ៣៧ ននច្បាបស់តីពីនីតិវធិីតរឿងកតីរែឋបបតវណីតនិដតនបណតឹ ង 
បានកំណតថ់ា ែីោសតរតច្ប តនិរតូវចូ្បលជាសាា ពរតៅតនុនុតអ្ំ ុងតពលបតឹងជំទាស់។ ោរចូ្បលជាសាា ពរនន
ែីោសតរតច្ប រតូវបានបង្វែ កត់ោយោរបតឹងជំទាស់ និងែីោសតរតច្បតនេះតនិរតូវមានអានុភាពត ើយ តបើតនិទាន់
ចូ្បលជាសាា ពរ។ 
 តបើតយើងពិនិតយតតើលមារាតនេះតឃើញថា ែីោសតរតច្ប តនិរតូវចូ្បលជាសាា ពរតៅតុននុតអ្ំ ុងតពលបតឹង
ជំទាស់ត ើយ ប ុដនតដនែកាតបញ្ាតតិមារា ៤២ ននច្បាបស់តីពនីតីវិធិតីរឿងកតរីែឋបបតវណីតនិដតនបណតឹ ង បាន
កំណតថ់ា បញ្ាតតិននបណតឹ ងឧបារស័យតៅតុលាោរជានខ់ពស់ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី រតូវយកតកអ្នុវតតែូច្ប
គ្នន នងដែរ ច្បំតពាេះនតីិវធិីននោរជំនុំជរតេះតលើបណតឹ ងជំទាស់។ 
 តោងាត មារា ២៦០ នងិ មារា ២៨៦ ននរកតនតីវិធិរីែឋបបតវណី បានកណំតថ់ា ភាគីអាច្បរពត
តរពៀងគ្នន តនិបតឹងជំទាស់តៅតុលាោរជានខ់ពស់ (សាលាឧទឋរណ៏ និងកំពូល)បាន ែូតច្បនេះដនែកាតបញ្ាតតិមារា
ទាងំពីរននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី គឺភាគីអាច្បបញ្ញា កស់ាា ពរបាន តទាេះបីជាតនិទាននុ់តអ្ំ ុងតពលននបណតឹ ង
ជំទាស់កត៏ោយ។ 
 
សណួំរ ១១  
 សូតតលើកជាឧទាេរណ៍ ច្បតំពាេះតរឿងកតដីែលអ្នុវតតាតច្បាបស់តីពនីតីវិធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល។ 
 

ចមរលើយ 
 ឧទាេរណ៍ច្បំតពាេះរបតេទននសំណំុតរឿងនីតិវធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលដែលមានដច្បងកនុង មារា ៣ 
ននច្បាបត់នេះ មានែូច្បខាងតរោត (តៅាតតលខលំោបត់ៅកនុងមារា៣) ៖ 
 ក. បណតឹ ងទាតទារឱ្យបញ្ញា កអ់្ំពីតមាឃភាពននអាពាេ៍ពពិាេ៍ ាតបញ្ាតតិមារា ៩៥៨ (តមាឃភាពនន
អាពាេ៍ពិពាេ៍) ននរកតរែឋបបតវណី ។ 
 ឧ. បុរស A និងនារ ីB មានបណំងកនុងោរតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ជាតយួគ្នន  ។ ប ុដនត តរោយតកបុរស A ក៏
បានបាតខ់ាួនតោយតូលតេតុណាតយួ តេើយនារ ីB តនិបានែឹងអ្ពំីពត័ម៌ានតនេះតទ ។ បនាទ បត់កតទៀត តោយ
មានោររច្ប ំសាម នថាបុរស C ដែលជាបងបែូនតភាា េះ ជាតយួនឹងបុរស A នារ ី B កប៏ានតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍
ជាតយួនឹងបុរស C ។ តោយតោងតលើតូលតេតុោរភានរ់ច្ប ំតលើតនុសេ នារ ី B  អាច្បោកព់ាកយបណដឹ ង
ទាតទារឲ្យបញ្ញា កអ់្ពំីតមាឃភាពននអាពាេ៍ពិពាេ៍ជាបុរស C បាន។ ។ 
 ខ. បណតឹ ងទាតទារលុបតោលអាពាេ៍ពិពាេ៍ ាតបញ្ាតតិោបព់ីមារា ៩៥៩ (ោរលុបតោល
អាពាេ៍ពិពាេ៍) ែល់មារា ៩៦៣ (ោរលុបតោលអាពាេ៍ពិពាេ៍តោយោរឆ្តបាក ឬោរគំរាត) ននរកត 
រែឋបបតវណី ។ 
 ឧ. បុរស A មានអាយុ២១ឆ្ន  ំបានសតីែណតឹ ងនារ ីB ដែលមានអាយុតទើបដត ១៤ឆ្ន តំេើយតោយមានោរ
ឯកភាពគ្នន ពីោស់ទុំ អ្នកទាងំពីរបានចុ្បេះសំបុរតអាពាេ៍ពពិាេ៍ជាតយួគ្នន  ។ ករណីតនេះ ភាគីនីតយួៗ ញាតិ 
សនាត នរបស់ជនតនាេះ ឬតណំាងអ្យយោរអាច្បោកព់ាកយបណតឹ ងទាតទារឲ្យលុបតោលអាពាេ៍ពិពាេ៍ តោយ
តលើកត ើងពីតូលតេតុអាពាេ៍ពិពាេ៍នទុយតៅនឹងអាយុរគបល់កាណៈតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍បាន ។ 
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 ឧ. បុរស A បានតរៀបដែលកពុំងមានច្បណំងអាពាេ៍ពិពាេ៍ជាតយួនារ ីB បានតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ និង
តៅចុ្បេះសំបុរតអាពាេ៍ពិពាេ៍ថ្មីតយួតទៀតជាតយួនារ ីC ដែលរស់តៅតខតតឆ្ៃ យពីនទេះរបស់ខាួន ។ ករណីតនេះនារ ី
 B ជារបពនផ អាច្បោកព់ាកយបណដឹ ងទាតទារឲ្យលុបអាពាេ៍ពិពាេ៍តរោយរវាងបុរស A ជាតយួនារ ីC បាន ។ 
 គ. បណតឹ ងទាតទារដលងលេះគ្នន  ាតបញ្ាតតិមារា ៩៧៨ (តូលតេតុននោរដលងលេះគ្នន ) ននរកត 
រែឋបបតវណី ។ 
 ឧ. តោយតោងតលើ តូលតេតុដែលតៅតរោយតពលតរៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ជាតយួគ្នន  បុរស A បាន
របរពឹតតនូវអ្ំតពើនិតកបតត់េើយ តនិបានជួយ ទនុំកបរតងុែល់រគាសារ ោកតោលលំតៅោឋ នតោយគ្នម នតូល
តេតុរតឹតរតូវជាតែើត  នារ ីB អាច្បោកព់ាកយបណដឹ ងដលងលេះពីបុរស A បាន ។ 
 ឃ. បណតឹ ងបែិតសធបិតុភាព ាតបញ្ាតតិននមារា ៩៩០ (បណតឹ ងបែិតសធបិតុភាពពី ជនរតូវបាន
សនមតថាជាឪពុក) និងមារា ៩៩១ (បណតឹ ងបែិតសធបិតុភាពពីកូន) ននរកតរែឋបបតវណី ។ 
 ឧ. កនុងនាតជាឪពុកតលាក A បានចុ្បេះសំបុរតកំតណើ តឲ្យកូន B ។   របសិនតបើ B តនិដតនជាកូនបតងាើត
របស់ខាួនតទ តនាេះតលាក A រតូវអ្េះអាង អ្ំពីទំនាកទ់ំនង ខាួនជាតយួ B ថាតនិជាកូនបតងាើត តនាេះគ្នតអ់ាច្បោក់
ពាកយបណដឹ ងសំុបែិតសធបតុិភាពបាន ។ ែូច្បគ្នន ដែរ B ដែលបានែឹងពីតេតុោរណ៍តនេះ កអ៏ាច្បបតងឹសំុបែិតសធ
បិតុភាពរបស់ តលាក A បានដែរ ។ 
 ង. បណតឹ ងទាតទារឱ្យទទួលសាគ ល់ ាតបញ្ាតតិននមារា ១០០១ (បណតឹ ងទាតទារឱ្យ ទទួលសាគ ល់) នន
រកតរែឋបបតវណី ។ 
 ឧ. ោរតនិបានតរៀបអាពាេ៍ពពិាេ៍រវាងតលាក A នងិនារ ីC  រពតទាងំមានកូន B ។  តលាក A តនិមាន
ឆ្នទៈច្បងត់រៀបោរជាតយួនារ ីC តទ តេើយបានបែិតសធតនិទទួលសាគ ល់ B ជាកូនតទ។  តេតុែូតច្បនេះ B អាច្បោក់
ពាកយបណដឹ ង ឲ្យទទួលសាគ ល់ ថាខាួនជាកូនរបស់ឪពុក A បាន ។ 
 ច្ប. បណតឹ ងដែលមានតគ្នលបំណងបញ្ញា កអ់្ំពីនតាិភាពននបុតតភាព ាតបញ្ាតតិននមារា ១០០២ (បណតឹ ង 
ទាតទារឱ្យបញ្ញា កអ់្ំពីនតាិភាពននបុតតភាព) ននរកតរែឋបបតវណី ។ 
 ឧ. A មានកូន C និង D ប ុដនត  រតូវបានចុ្បេះបញ្ា ីសំបុរតកំតណើ តកូន B និង C តៅវញិ។ ច្បំតពាេះ B គឺ A 
អាច្បោកព់ាកយបណតឹ ងសំុបែិតសធបុតតភាពបាន។ ែូច្បគ្នន នងដែរ  B កអ៏ាច្បបតឹងសំុឲ្យបញ្ញា កព់នីតាិភាពនន 
បុតតភាពច្បំតពាេះ A បាន។ 
 ឆ្. បណតឹ ងដែលមានតគ្នលបណំងបញ្ញា កព់ីអ្តាិភាព ននមាតុភាពាតបញ្ាតតិមារា ១០០៤ (បណតឹ ង
ទាតទារឲ្យបញ្ញា កអ់្ពំីអ្តាិភាពននមាតុភាពពកូីន) និងមារា១០០៥ ( បណតឹ ងទាតទារឲ្យបញ្ញា កអ់្ពំីអ្តាិភាពនន
មាតុភាពពីមាត យ) ននរកតរែឋបបតវណី។ 
 ឧ. មាត យ B បានតបាេះបងកូ់ន A តោលបនាទ បព់ីបានបតងាើតរចួ្ប។  តៅតពលដែល A បានធំែឹងកតីតេើយ
បានែឹងថា B ជាមាត យបតងាើត។ តនាេះ A អាច្បោកព់ាកយបណដឹ ងទាតទារឲ្យបញ្ញា កអ់្ពំីអ្តាិភាពននមាតុភាពពីកូន
ច្បំតពាេះ B បាន។ ែូច្បគ្នន  នងដែរ B កអ៏ាច្បោកព់ាកយបណដឹ ងទាតទារឲ្យបញ្ញា កអ់្ំពអី្តាិភាពននមាតុភាពព ី
មាត យបាន ប ុដនត តោយសារដត B បានតបាេះបង ់A តោល ែូតច្បនេះគឺអាច្បតលើកតោលពាកយបណតឹ ង តោងតៅាត
រកតរែឋបបតវណីមារា១០០៥ កថាខណឌ ទ៧ីបាន។ 
 ជ. បណតឹ ងទាតទារោតោ់ល់(ាតមារា ១០១៦)។ 
 ឧ. ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត AB បានបតងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួកូនច្បិញ្ច ឹត C ។ តរោយតពលរស់តៅ 
ជាតយួគ្នន  ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត AB បានតបាេះបងកូ់ន C  តោយគំនិតទុច្បចរតិ ។ តេើយរបសិនតបើកនុងករណីដែល 
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DE ដែលជាឪពុកមាត យបតងាើតរបស់ C អាច្បរគបរ់គងដថ្រកំ C បានតោយសតរតយ តនាេះ C D E អាច្បោកព់ាកយ
បណតឹ ងទាតទារោតោ់ល់ពីឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត AB បាន។ 
 ឈ្. បណតឹ ងទាតទារោតោ់ល់ (ាតមារា ១០៣១)។ 
 ឧ. ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត AB បានបតងាើតសមុំកូនធតមាជាតយួកូនច្បិញ្ច ឹត C ។ តរោយតកតោយសារដតឪពុក
មាត យច្បិញ្ច ឹត AB បានតធវើបាប C តនាេះតធវើឲ្យទំនាកទ់ំនងមានោររបេះរសំាតេើយមានោរពិបាកកនុងោរបនតសមុំកូន
តៅតុខតទៀត។ កនុងករណីរបសិនតបើ C តៅជាអ្នីតិជនតៅត ើយ បុគគលដែលរតូវោា យតៅជាអ្នកតំណាងដែល
ច្បាបប់ានកំណត ់(ឧ. DEដែលជាឪពុកមាត យបតងាើតរបស់C) គឺអាច្បោកព់ាកយបណដឹ ងទាតទារោរោតោ់ល់ ពី
ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត AB បានតរោយតពលោតោ់ល់។  
 ញ.បណតឹ ងតនេងតទៀតដែលមានតគ្នលបំណងបតងាើតទំនាកទ់ំនងឋានៈបុគគល ច្បណុំច្បតនេះរកុតោរង្វរ
តនិទានអ់ាច្បរកឧទាេរណ៍ោកឱ់្យច្បំបានតទ។  
 
សណួំរ ១២ 
 តតើច្បាបស់តីពនីតីវិធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល មានវសិាលភាពរគបែណត បត់លើោរបញ្ញា កអ់្ពំបីគុគល 
(គនផទី ី២) នងិ សនតតកិតម (គនផទី ី៨) ដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 គ្នម នវសិាលភាពតទ។ ច្បាបស់តីពីនីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបុគគលតនិមានវសិាលភាពរគបែ់ណត ប់
តលើោរបញ្ញា កអ់្ំពបីុគគល (គនផីទី២) និងសនតតិកតម (គនផទី៨ី) តទ តរពាេះ ច្បំណុច្បទាងំតនេះ តនិមានដច្បងតៅកនុង
មារា ៣ ននច្បាបស់តីពីនីតិវធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល។ ោរបញ្ញា កអ់្ំពីបគុគល (គនផីទី២) និង សនតតិកតម 
(គនផទីី៨) សាិតតៅតរោតវសិាលភាពននច្បាបស់តីពីនីតិវធិីតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង (ដននក១ និង
ដននក៥ ននារាងឧបសតពនផ ័ននច្បាបស់តីពីនីតិវធិីតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង) ។ 
 
សណួំរ ១៣ 
 រកសួងបានតច្បញរបោសសតីពនីតីវិធិនីនោរចុ្បេះបញ្ា ីកចិ្បចសនារទពយសតបតតបិតរីបពនផ តបើមានបណតឹ ង
ទាតទារឲ្យបញ្ញា កអ់្ពំោីរផ្លា ស់បតូរ ោរដកដរប ោរតកើនត ើង នងិោរថ្យចុ្បេះននរទពយ តតើតនេះគជឺារបតេទនន 
បណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគលដែរឬតទ ? 
 
ចមរលើយ  
 តនិដតនតទ។ 
 ជាែំបូង បណតឹ ងទាតទារឱ្យបញ្ញា កអ់្ពំីោរផ្លា ស់បតូរ ោរដកដរប ោរតកើនត ើង និងោរថ្យចុ្បេះននរទពយ គឺ
ជាបណតឹ ងខុសច្បាប ់តរពាេះកចិ្បចសនារទពយសតបតតបិតីរបពនផ គឺជា “កិច្បចសនា” តេើយវាតនិអាច្បតៅរចួ្បតទ ដែល
តុលាោរតរជៀតដរជកតលើតរឿងកិច្បចសនា។ 
 
សណួំរ ១៤ 
 តរឿងកតមីានជនពាកព់ន័ផតរច្បើន តតើអាច្បបតងាើតរកតុរបកឹំជនុំជំរតេះពែីបំងូបានដែរឬតទ? 
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ចមរលើយ 

 ច្បាបស់តីពនីីតិវធិីបណដឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលមារា ៣ គឺបានកណំតអ់្ំពីវសិាលភាពននបណដឹ ង
ទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល។ តោងាតរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី មារា ២៣ កថាខណឌ ទី ១ បានដច្បងថា “តៅ
សាលាែំបូងតរឿងកតីរតូវទទួលបនទុកតោេះរសាយតោយតៅរកតមាន ក ់ តលើកដលងដតករណីដែលបានកណំតក់នុង
កថាខណឌ ទី ២” ។  តលើសពីតនេះ មារា ែដែលកថាខណឌ ទី ២ដច្បងថា “ច្បំតពាេះតរឿងកតីខាងតរោតតនេះ រតូវទទួល
បនទុកតោេះរសាយតោយរកុតរបឹកំជនុំំជរតេះននតៅរកត៖ 
 ក. តរឿងកតីដែលកតមវតាុមានតនតាតនិតិច្បជាង ៥.០០០.០០០(របាលំាន)តរៀល តេើយដែលតុលាោរ
ទទួលសាគ ល់ថាគួរដតរតូវបានវនិិច្បឆយ័ និងជរតេះតោយរកុតរបឹកំជនុំំជរតេះននតៅរកត តោយពិោរណាច្បំនួននន
គូភាគី និងបញ្ញា តនេងតទៀត ។ 
 ខ. តរឿងកតីដែលច្បាបក់ណំតថ់ា “រតូវវនិិច្បឆយ័ និងជរតេះកតីតោយរកុតរបឹកំជនុំំជរតេះននតៅរកត” និង 
បានកំណតព់ីតរឿងកតីដែលអាច្បវនិិច្បឆយ័ជំនុជំរតេះតោយរកុតរបឹកំជំនុជំរតេះននតៅរកត ។ 
 តៅកនុងច្បាបស់តីពីនីតិវធិបីណដឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល តោយសារដតបណដឹ ងដែលទាកទ់ងនងឹឋានៈ
បុគគលតនិបានដច្បងថា ោរវនិិច្បឆយ័និងជរតេះកតីរតូវតធវើតោយរកុតរបឹកំជនុំំជរតេះននតៅរកតតនាេះតទ។ ែូតច្បនេះ 
តរឿងកតីតៅកនុង មារា ២៣ កថាខណឌ ទី ២ ច្បនុំច្ប ខ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណីតនិអាច្បយកតកអ្នុវតតបានតទ។ 
  តា ងតទៀត តោយសារដត តនតាកតមវតាុននបណដឹ ងតៅកនុងបណដឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបគុគល រតូវបាន
គណនាច្បនំួន ៥.៥០០.០០០ (របាលំានរបាដំសនតរៀល) (រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី មារា ៦០ កថាខណឌ ទី៣) 
របសិនតបើ តៅកនុងករណីដែលតុលាោរទទួលសាគ ល់ថា គួរដតរតូវបានវនិិច្បឆយ័ និងជរតេះតោយរកុតរបឹកំជំនុំ
ជរតេះននអ្ងគតៅរកត តោយគិតពិោរណាអ្ំពចី្បំនួនននគូរភាគី និង បញ្ញា តនេងៗតទៀត តនាេះតៅរកតអាច្បតធវើោរ 
វនិិច្បឆយ័តោយរកុតរបឹកំជនុំជំរតេះននអ្ងគតៅរកត ច្បំតពាេះតរឿងកតីតនាេះាងំពីែបំូងបាន។ 
 
សណួំរ ១៥ 
 តតើតុលាោររតវូបតងាើតតសៀវតៅចុ្បេះបញ្ា ីសំណំុតរឿងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគលោច្បត់ោយដ កពតីសៀវតៅចុ្បេះ
បញ្ា ីបណតឹ ងរែឋបបតវណី? 
 
ចមរលើយ  
 ោរចុ្បេះសំណំុតរឿងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលតៅកនុងតសៀវតៅចុ្បេះបញ្ា ីបណតឹ ងរែឋបបតវណី ឬ ចុ្បេះកនុង
តសៀវតៅោច្បត់ោយដ ក គឺអារស័យតៅាតរែឋបាលរបស់តុលាោរនីតយួៗ ។ 
 
សណួំរ ១៦ 
 ច្បតំពាេះបណតឹ ងទាតទារឲ្យទទលួសាគ ល់ ឬបណតឹ ងបែតិសធបតុិភាព តតើអ្នតីជិនមានសតតាភាពកនុងោរតធវើ
បណតឹ ងដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 តៅកនុងបណតឹ ងខាងតលើ អ្នីតជិន មានសតតាភាពកនុងោរតធវើបណតឹ ង (មារា ៨ កថាខណឌ ទី ១ ច្បាបស់តី
ពីនីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល)។  កប៏ ុដនត តៅកនុងករណីខាេះ វាមានោរលំបាកសរមាបអ់្នីតជិនកនុង
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ោរតធវើបណតឹ ងតោយខាួនឯងផ្លទ ល់ឲ្យបានរតឹតរតូវ។ ែូតច្បនេះ របសិនតបើមានភាពោបំាច្ប ់តុលាោរអាច្បតរជើសតរ ើស
ាងំតតធាវសីរមាបអ់្នីតិជនបាន ាតរយៈោរតសនើសំុ (មារា ៨ កថាខណឌ ទ ី ២) និង ាតរយៈឆ្នាទ នុសិទផិ
របស់តុលាោរ (មារា ៨ កថាខណឌ ទី ៣) ។ 
 
សណួំរ ១៧ 
 បណតឹ ងដលងលេះតែើតតោទបានោកព់ាកយបណតឹ ងតៅតុលាោរតខតតតសៀតរាប។ ដតចុ្បងច្បតតាើយបានបតូរទី
លំតៅតៅរស់តៅតខតតបនាទ យមានជយ័ តេើយតែើតតោទបានជាបព់នផធានាគ្នរតៅតខតតឧតតរមានជយ័ តតើតុលាោរ 
តៅតខតតតសៀតរាបតៅដតមានសតតាកចិ្បចតលើបណតឹ ងដលងលេះតនាេះ។ 
 
ចមរលើយ 
 សតតាកិច្បចផ្លត ច្បត់ុខតលើបណតឹ ងតនេះ គឺសាលាែំបូងតខតតតសៀតរាប (រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី មារា១០  
កថាខណឌ ទ១ី និង មារា ១៧)។ តេើយតោយសារដតតុលាោរតនេងតនិមានសតតាកចិ្បចតទ តោយដនែកាតោរ
តនទរលំតៅឋានរបស់គូភាគ ី(រកតនីតិវធិ ីមារា ១៧) ែូច្បតនេះ តរៅពីសាលាែំបូងតខតតតសៀតរាប តុលាោរតនេង
គ្នម នសតតាកចិ្បចតទ។ តេតុែូតច្បនេះ តោងាតោរកំណតអ់្ំពោីរតនទរសតតាកិច្បចតៅតុលាោរតនេងតៅកនុងមារា ៦ 
(ោរតនទរបណដឹ ងតែើតបតីច្បៀងវាងោរយឺតោ វ) កត៏និអាច្បតធវើោរតនទរតៅតុលាោរតនេងបានដែរ។ 
 
សណួំរ ១៨ 
 A នងិ B រស់តៅជាអ្នតីសិង្វវ ស បានោកព់ាកយសំុ ឬ ពាកយបណតឹ ងដលងលេះ តតើតុលាោររតវូតធវើែូច្បតតតច្ប? 
 
ចមរលើយ 
 តុលាោររតូវតច្បញសាលរកតតលើកបណតឹ ងតនាេះតោល ដនែកតលើមារា ៨១ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ។ 
តុលាោរ គួរគបបសីរតសរសំអាងតេតុបញ្ញា កឲ់្យភាគីបានយល់ថា “តោយគូភាគីពុំមានជាបច់្បណំង
អាពាេ៍ពិពាេ៍ តេើយោររស់តៅជាអ្នីតិសង្វវ សបានរលាយរចួ្បតៅតេើយ ែូតច្បនេះ គូភាគីមានសិទផិតរៀប
អាពាេ៍ពិពាេ៍ាតឆ្នទៈរបស់ខាួន តោយភាគីមាា ងតទៀតតនិមានសិទផិជំទាស់ោរតរៀបអាពាេ៏ពិពាេ៏របស់ភាគី
មាា ងតទៀតបានត ើយ”។  
 
សណួំរ ១៩ 
 ទាកទ់ងនងឹបណតឹ ងដលងលេះ ភាគមីាា ងតនិបានទាតទារឲ្យភាគមីាា ងតទៀតទទលួបនទុកននតសាេ ុយច្បញិ្ច ឹត
កូនតទ តេើយតុលាោរកប៏ានតច្បញសាលរកតរចួ្បតៅតេើយដែរ។ ប ដុនតតរោយតក ភាគដីែលច្បញិ្ច ឹតកូនរតវូបាន
សាា ប ់តតើកូនដែលជាអ្នតីជិនអាច្បបតងឹតៅតុលាោរឲ្យភាគមីាា ងតទៀតតនាេះទទលួបនទុកច្បញិ្ច ឹតខាួនបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
  ឪពុក ឬ មាត យដែលពុំមានអ្ណំាច្បតតបាតលើកូនជាអ្នីតិជនតរោយដលងលេះ មានករណីកិច្បចទទួលបនទុក
តលើតសាេ ុយដែលោបំាច្បត់ែើតបរីគបរ់គងដថ្រកំកូនតៅអ្នកដែលមានអ្ំណាច្បតតបា រេូតែល់កូនជាអ្នីតជិន
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តនាេះែល់វយ័នីតិភាព (រកតរែឋបបតវណី មារា ១០៤០ កថាខណឌ ទ ី១)។ តពាល គឺឪពុក ឬ មាត យដែលពុំមាន
សិទផិអ្ំណាច្បតតបាតលើកូនជាអ្នីតិជនប ុតណាណ េះ ដែលមានករណីកិច្បចបងត់សាេ ុយរគបរ់គងដថ្រកំកូន។ 
 ប ុដនត តៅតពលដលងលេះគ្នន  អ្នកដែលមានអ្ំណាច្បតតបាបានសាា ប ់តេើយកូនបានធាា កត់ៅកនុងសាា នភាព
ដែលពុំមានអ្នកមានអ្ំណាច្បតតបា តនាេះឪពុកដែលជាអ្នកពុំមានអ្ណំាច្បតតបានងឹរតូវោា យជាអ្នកដែលមាន
អ្ំណាច្បតតបា (រកតរែឋបបតវណី មារា ១០៥១កថាខណឌ ទី ៣)។ 
 កនុងតរឿងកតីតនេះ មាត យដែលជាអ្នកមានអ្ណំាច្បតតបាបានសាា ប ់ តេើយរបសិនតបើ កូនបានធាា កត់ៅកនុង
សាា នភាពដែលពុំមានអ្នកមានអ្ំណាច្បតតបា តនាេះឪពុកដែលតនិមានអ្ំណាច្បតតបានឹងោា យតៅជាអ្នកមាន
អ្ំណាតតបា។ កនុងករណីតនេះ តោងាតមារា១០៣៤ អ្នកដែលមានអ្ណំាច្បតតបាមានសិទផ ិ និងករណីកចិ្បច
រតូវបីបាច្បដ់ថ្រកំរបូោយកូន។ 
 ែូតច្បនេះ កូនដែលជាអ្នតីិជនតនិអាច្បទាតទារតសាេ ុយច្បិញ្ច ឹតបីបាច្បព់ីឪពុកដែលជាអ្នកមានអ្ណំាច្ប
តតបាបានតទ។ ប ុដនត អាច្បទាតទារឲ្យបីបាច្បដ់ថ្រកំរបូោយរបស់ខាួនបាន។ 
 
សណួំរ ២០ 
 X ជាមាត យរបស់Y1 បានតធវើរបទានកតមតោយរបគល់នូវនទេះ១ខនងឲ្យតៅកូន Y1Y2 កនុងច្បណំងនែ 
អាពាេ៍ពពិាេ៍។ តរោយតកបតរីបពនផ Y1Y2 ដលងលេះគ្នន  Y2បានទាតទារតៅ Y1ឲ្យដបងដច្បករទពយសតបតតដិែល
ជានទេះតនាេះ។ មាត យX បានោកព់ាកយបណតឹ ងតនេង តោយតោងតលើសិទផតិលើកតមសិទផទិាតទារឲ្យ Y1Y2 របគល់នទេះ
តកវញិបានដែរ ឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 មាត យអាច្បោកព់ាកយបណតឹ ងរែឋបបតវណីតោយយក Y1Y2 ដែលជាអ្នកោនោ់បត់លើនទេះតនាេះតធវើជាចុ្បង
ច្បតតាើយតោយទាតទារឲ្យរបគល់នទេះតកវញិដនែកាតសិទផិតលើកតមសិទផ។ិ ប ុដនត តោយសារដតតរោយអាពាេ៍ពិពាេ៍
របស់Y1Y2 មាត យXបានតធវើរបទានកតមនទេះតនាេះតៅឲ្យY1 ែូតច្បនេះ កនុងករណីដែលកតមសិទផិបានបាតប់ងា់តរយៈកិច្បច
សនារបទានកតម ពាកយបណតឹ ងតនាេះនងឹរតូវបានរោនតោល តលើកដលងដតកនុងករណីដែលកិច្បចសនារបទានកតម
រលតត់ោយតលូតេតុណាតយួ ។ 
 
សណួំរ ២១ 
 គូភាគកីពុំងែតំណើ ោរដលងលេះគ្នន តៅតុលាោរ តេើយមានតតយិជនតយួតទៀតបានោកព់ាកយបណតឹ ងថា
ភាគបីតមីានបណុំលជាតយួគ្នត។់ តៅកនុងករណីដែលតុលាោរ បានបញ្ចូលតរឿងកតតីេើយ តតើគរួបដំបកសំណំុតរឿង
ឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 បណតឹ ងដលងលេះ និង បណតឹ ងទាតទារដែលមានតគ្នលបណំងឲ្យសងជារបាករ់បស់តតិយជន ច្បំតពាេះ 
ភាគីណាតយួ គតឺនិអាច្បបញ្ចូលគ្នន បានតទ (មារា ៧៧ រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី)។ តៅកនុងករណីដែល 
តតិយជនបានោកព់ាកយបណតឹ ង តេើយតុលាោរបានទទួលពាកយបណតឹ ងតេើយបញ្ចូលតរឿងកតីតោយមានតនិ
រតឹតរតូវ តនាេះតុលាោររតូវបំដបកសំណំុតរឿងកតីតនាេះភាា ត។ 
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សណួំរ ២២ 

 នតីវិធិបីណតឹ ងតនេងគ្នន តនិអាច្បបញ្ចូលតៅកនុងបណតឹ ងដតតយួបានតទ តលើកដលងដតោរទាតទារពាកព់ន័ផនងឹ
បណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល នងិោរទាតទារពាកព់ន័ផនងឹោរខូច្បខាតដែលតកើតមានត ើងតោយអ្ងគតេតុ 
ដែលជាតលូតេតុននោរទាតទារពាកព់ន័ផនងឹបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគលតនាេះ។  
 អ្ងគតេតុ ៖ មានបណតឹ ងពរីកពុំងោតោ់រ។ បណតឹ ងតយួ គជឺាបណតឹ ងដលងលេះរវាង  បត ី X នងិរបពនផ Y 
ច្បដំណកឯបណតឹ ងតយួតទៀត គជឺាបណតឹ ងទាតទារតអាយសងបណុំលដែលតធវើត ើងតោយមាច ស់បណុំលរបស់បត។ី  
 ១. តតើបណតឹ ងទាងំពរីតនេះ អាច្បបញ្ចូលគ្នន បានដែរឬតទ? 
 ២. កនុងករណីដែលបត ីឬរបពនផ ទទលួតរណភាព តតើតុលាោររតវូោតោ់របណតឹ ងទាងំពរីតនេះោ ងែូច្បតតតច្ប? 
 
ចមរលើយ  
 ១. បណតឹ ងទាងំពីរតនេះ ពុំអាច្បបញ្ចូលគ្នន បានតទ ពីតរពាេះថា បណតឹ ងនីតយួៗនឹងរតូវោតោ់រតោយនីតិវធិី
តនេងគ្នន ។ ច្បាស់ជាតនេះតទៀត មាននយ័ថា បណតឹ ងដលងលេះ (សនមតថាតនិរពតតរពៀង) នងឹរតូវតោេះរសាយ 
ាតច្បាបស់តីពីនីតវិធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល រឯីបណតឹ ងទាតទារឲ្យសងបំណុល នឹងរតូវោតោ់រាត
រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី។ ដនែកតលើ មារា ៣ ននច្បាបស់តីនីតវិធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបគុគល និង មារា ៧៧ 
ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ។  
 ២. កនុងករណីដែល បតី ឬរបពនផបានទទួលតរណភាព តុលាោរនឹងរតូវោតោ់រតោយដនែកតលើនីតិវធិី 
បណតឹ ងតនេងគ្នន ៖ 
 - បណតឹ ងដលងលេះ ៖ កនុងករណីដែល បត ី ឬ របពនផទទួលតរណភាព តនាេះបណតឹ ងនឹងរតូវច្បប ់ តោយ
សវ័យរបវតតិ (មារា ១៩ និង មារា ២០ កថាខណឌ ទី ៣ ននច្បាបស់តីពីនតីិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល)។ 
 - បណតឹ ងទាតទារឲ្យសងបណុំល ៖ កនុងករណីដែលចុ្បងច្បតតាើយជាបតីតនាេះ ទទួលតរណភាព តុលាោររតូវ
ផ្លែ កនីតិវធិីបណតឹ ង តោងតលើមារា ១៧៣ ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី បនាទ បត់ក តុលាោររតូវបនតនតីិវធិី 
បណតឹ ង តោយតោងតលើមារា ១៧៥ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី។ តែើតបងី្វយរសាលយល់ឲ្យបានលតែតិ  
សូតតតើលមារា ១៧៣ ែល់មារា ១៧៨ ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណីជាោរតរសច្ប។ 
  
សណួំរ ២៣ 
 តៅកនុងនតីវិធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល របសិនតបើភាគទីទលួតរណភាព តេើយតនិមានសនតតជិន  
តតើតុលាោរអាច្បតច្បញសាលរកត ឬែោីសតរតច្បតែើតបបីញ្ចបន់តីវិធិបីណតឹ ង? 
 
ចំមែើយ 
 ជាតគ្នលោរណ៍ដែលមានដច្បងកនុងមារា ១៧៤ (ោរបញ្ញច បនូ់វនតីិវធិីបណតឹ ងតោយសវ័យរបវតតិ) នន
រកតនីតវិធិីរែឋបបតវណី កនុងករណីដែលភាគីទទួលតរណភាព តេើយគ្នម នអ្នកទទួលបនតនូវសិទផិ ឬោតពវកិច្បច
ដែលជាកតមវតាុននបណតឹ ងតនាេះ នីតិវធិីននបណតឹ ងរតូវបញ្ចប។់ កនុងករណីតនេះ តុលាោររតូវតច្បញសាលរកត
របោសបញ្ចបប់ណតឹ ងតនាេះ។ 
 ច្បំតពាេះតរណភាពរបស់ភាគ ី តៅកនុងនីតិវធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលរតូវដបងដច្បកតៅាតករណី
តរណភាពរបស់តែើតតោទ នងិតរណភាពរបស់ចុ្បងច្បតតាើយ។ 
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 មារា ១៩ (តរណភាពរបស់តែើតតោទ) ននច្បាបស់តីពីនតីិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលបានដច្បង
ថា “កនុងករណីដែលតែើតតោទននបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលទទួលតរណភាពតៅតពលបណតឹ ងតនាេះកំពុង
ោតោ់រ តនាេះបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលតនាេះរតូវបញ្ចបត់ោយសវ័យរបវតតិ តលើកដលងដតករណីដែលមាន
បញ្ាតិតពិតសស”។ មារាតនេះបានបញ្ាតតជាតគ្នលោរណ៍អ្ំពីោរបញ្ចបប់ណតឹ ងតោយសវ័យរបវតតិ កនុងករណី
ដែលតែើតតោទកនុងនតីិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគលទទូលតរណភាព តលើកដលងដតករណីដែលមាន
បញ្ាតតិពិតសស ែូច្បជាមារា ២៤ កថាខណឌ ទ ី២ មារា ២៥ កថាខណឌ ទី ២ នងិ មារា ២៦ កថាខណឌ ទ ី៣។ 
 កថាខណឌ ទី ២ ននមារា ២០ (តរណភាពរបស់ចុ្បងច្បតតាើយ)  ននច្បាបស់តីពីនីតិវធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនងឹ 
ឋានៈបុគគល បានដច្បងថា “កនុងករណីដែលកណំតក់នុងកថាខណឌ ទ១ី ឬទី២ ននមារា ៧ (ចុ្បងច្បតតាើយ) ននច្បាប់
តនេះ តេើយរបសិនតបើ ចុ្បងច្បតតាើយទាងំអ្ស់ទទួលតរណភាព បណតឹ ងតនេះរតូវបនតនីតវិធិីតោយយកតំណាង
អ្យយោរតកតធវើជាចុ្បងច្បតតាើយ”។ ជាងតនេះ តៅតទៀត មារា ២៦ កថាខណឌ ទី ២ គឺបានបញ្ាតតែូច្បគ្នន នឹងមារា 
២០ កថាខណឌ ទី ២។ បញ្ាតតិតនេះបានដច្បង អ្ំពីករណីដែលចុ្បងច្បតតាើយននបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលទាងំ
អ្ស់ទទួលតរណភាព តោយរតូវតអាយបនតនីតិវធិីតោយយកតំណាងអ្យយោរតកតធវើជាចុ្បងច្បតតាើយ។ តេតុតនេះ 
បណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលតនិរតូវបានបញ្ចបត់ោយតរណភាពរបស់ចុ្បងតតាើយត ើយ។ ប ុដនត មារា ២០
កថាខណឌ ទ ី ៣ ននច្បាបែ់ដែលបានដច្បងថា “កនុងករណីដែលចុ្បងច្បតតាើយននបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបុគគល 
ដែលមានតគ្នលបំណងដលងលេះគ្នន  ឬោតោ់ល់ ទទួលតរណភាពតៅតពលបណតឹ ងតនេះកំពុងរតូវបានោតោ់រ 
បណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលតនេះរតូវច្បបត់ោយសវ័យរបវតតិ តទាេះបីជាមានបញ្ាតតិននកថាខណឌ ទ ី២ ខាងតលើក៏
តោយ។” បញ្ាតតិតនេះជាអ្ញ្ា រតកតម ច្បំតពាេះតរណភាពរបស់ចុ្បងច្បតតាើយននបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល 
ច្បំតពាេះបណតឹ ងដែលមានតគ្នលបំណងដលងលេះគ្នន  ឬោតោ់ល់។ តេតុតនេះ ច្បំតពាេះបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈ
បុគគលដែលមានតគ្នលបណំងដលងលេះគ្នន  ឬោតោ់ល់ របសិនតបើចុ្បងតតាើយទទួលតរណភាព តនាេះបណតឹ ង
ទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគលតនេះរតូវច្បបត់ោយសវ័យរបវតតិ។ 
 តោយសារច្បាបស់តីពនីីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបុគគល តនិបានបញ្ាតតអ្ពំីនីតិវធិីកនុងោរបញ្ចប ់
បណតឹ ងតោយសវ័យរបវតតិ តេតុតនេះតយើងរតូវអ្នុវតតាតបញ្ាតតិដែលមានដច្បងកនុងរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី ច្បំតពាេះ
ោរបញ្ចបប់ណតឹ ងតោយសវ័យរបវតតិ។ 
 ែូតច្បនេះ ករណីតរណភាពរបស់ភាគីតៅកនុងនីតិវធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបុគគលដែលនាតំអាយបញ្ចប់
នីតិវធិីបណតឹ ងតោយសវ័យរបវតតិ តុលាោររតូវតច្បញសាលរកតរបោសបញ្ចបប់ណតឹ ងតនាេះ ាតមារា ១៧៤ 
(ោរបញ្ញច បនូ់វនីតិវធិបីណតឹ ងតោយសវ័យរបវតតិ)  ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី។ 
 
សណួំរ ២៤ 
 កនុងែតំណើ រោរនតីវិធិដីលងលេះ ចុ្បងច្បតតាើយបានបាតខ់ាួន។ កនុងករណីតនេះ តតើតុលាោររតវូតច្បញសាលរកត
កបំាងំតខុ ឬ សាលរកតធតមា? 
 
ចមរលើយ  
 តៅកនុងច្បាបស់តីពីនីតិវធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល មារា ១៣ កថាខណឌ ទី១ រតូវបានតលើកដលង 
ោរអ្នុវតតសាលរកតកំបាងំតខុដែលដច្បងតៅកនុង មារា ២០១ កថាខណឌ ទ ី២ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ។ 
ប ុដនត កនុងករណីតនេះតនិដតនមាននយ័ថា ោរអ្វតតមានរបស់ចុ្បងច្បតតាើយ តនិអាច្បែំតណើ រនីតិវធិីបានតនាេះតទ 
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រគ្ននម់ាននយ័ថា តនិរតូវបានអ្នុវតត ោរោតទុ់កថាបានសារភាព ដែលមានដច្បងតៅកនុងមារាែដែលតនេះដត
ប ុតណាណ េះ។  
 ែូតច្បនេះ តុលាោរ អាច្បតធវើោររបោសសាលរកតធតមាតោយអ្វតតមានរបស់ចុ្បងច្បតតាើយបាន  តោយដនែកតលើ
ោររសាវរជាវេសតុាងដែលបានោកត់នុតពលបាតខ់ាួនជាតែើត (មារា ១៨៨ កថាខណឌ  ទី ២)។ 
 
សណួំរ ២៥  
 តៅកនុងតរឿងកតកីបំាងំតខុទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល តតើចុ្បងច្បតតាើយអាច្បបតងឹទាស់បានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 តោងាតមារា ១៣ កថាខណឌ ទ ី ១ ននច្បាបស់តីពនីីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបគុគល និងមារា
២០១ កថាខណឌ ២ នន រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី តនិអាច្បរតវូបានយកតកតរបើរបាស់តទ។ តពាល គឺតោយសារដត
តៅកនុងនីតិវធិីតរឿងកតីទាកទ់ងនឹងឋានៈបគុគល បញ្ាតតសតីពីសាលរកតកំបាងំតខុពុំរតូវបានយកតកតរបើរបាស់ 
ែូតច្បនេះ ចុ្បងច្បតតាើយតនិអាច្បបតងឹទាស់បានតទ ។ 
 តេតុែូតច្បនេះ របសិនតបើចុ្បងតោទតធវើោរបតឹងទាស់តនាេះបណតឹ ងទាស់តនាេះ គតឺនិរតឹតរតូវាតច្បាបត់ទ 
តេើយតុលាោររតូវតលើកតោលបណតឹ ងតនាេះ តោយសាលរកត (រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណីមារា ២០៧ កថាខណឌ
ទី២ បនាទ តខ់ាងតខុ)។ 
 ប ុដនត រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណីមារា ២០១ កថាខណឌ ទី ២ “សាលរកតកំបាងំតុខ” តោយសារដតចុ្បង
ច្បតតាើយតនិបានបង្វា ញខាួនតៅោលបរតិច្បឆទននោរទាញតេតុនលតោយផ្លទ ល់មាតជ់ាលទផនល គឺរតូវបានោត់
ទុកថាចុ្បងច្បតតាើយបានសារភាពច្បំតពាេះោរអ្េះអាងរបស់តែើតតោទទាកទ់ងនឹងអ្ងគតេតុ តេើយរតូវបានរបោស
សាលរកតឬសាលែីោទទលួសាគ ល់ោរទាតទាររបស់តែើតតោទ។ នទុយតៅវញិ របសិនតបើចុ្បងច្បតតាើយតនិបាន
បង្វា ញខាួនតៅោលបរតិច្បឆទននោរទាញតេតុនលតោយផ្លទ ល់មាតត់ទតនាេះ តុលាោរទទួលសាគ ល់អ្ងគតេតុ
ដែលអ្េះអាងតោយតែើតតោទតោងតៅាតេសតុាងដែលបានោកត់ោយតែើតតោទ តេើយរបសិនតបើរបោស
សាលរកតឬសាលែីោទទលួសាគ ល់ោរទាតទាររបស់តែើតតោទតពលចុ្បងតោទ     អ្វតតមានតនាេះ គឺតនិតោង
ាតមារា ២០១ កថាខណឌ ទី ២ “សាលរកតកំបាងំតុខ”តទ តេើយរតូវបានតៅថា សាលរកតធតមា។ 
 តេតុែូតច្បនេះ ច្បំតពាេះតរឿងកតីទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល តទាេះបីជាកនុងករណីដែលអ្វតតមានតៅកនុងោល
បរតិច្បឆទននោរទាញតេតុនលតោយផ្លទ ល់មាតក់ត៏ោយ របសិនតបើទទួលសាគ ល់អ្ងគតេតុដែលបានអ្េះអាង
តោយតែើតតោទ តោងាតេសតុាងដែលតែើតតោទបានោកត់នាេះ គឺអាច្បរបោសសាលរកត ឬ សាលែីោ 
ទទួលសាគ ល់ោរទាតទាររបស់តែើតតោទបាន ។ 
 
សណួំរ ២៦ 
 តតើែោីសតរតច្បដែលមានដច្បងតៅកនុងមារា ២២ ននច្បាបស់តីពនីតិវិធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល 
អាច្បជាលិខតិអ្នុវតតអ្នុវតដដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 ែីោសតរតច្បតនេះ គឺជាលិខិតអ្នុវតត (មារា ៣៥០ កថាខណឌ ទី ២ ច្បណុំខ គ ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី)។ 
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 កថាខណឌ  ២ មារា ២២ ននច្បាបស់តីពីនីតិវធិបីណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគលដច្បងថា “កនុងករណីដែល
កំណតក់នុងកថាខណឌ ទី ១ ខាងតលើតនេះ តុលាោរអាច្បបង្វគ បឱ់្យភាគីរបគល់កូន ឬបងរ់បាក ់ឬនតល់ាវោលិក
តនេងតទៀត កនុងសាលរកតឬសាលែីោ ដែលកណំតក់នុងកថាខណឌ ទី ១ តនាេះបាន”។ រឯីកថាខណឌ ទី ១ មារា 
២៣ ច្បាបស់តីពនីីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគលដច្បងថា “កនុងករណីដែលមានបគុគលណាតធវសរបដេល
តនិអ្នុវតតនូវករណីយកចិ្បចដែលមានតគ្នលបំណងឱ្យបងរ់បាក ់ឬឱ្យនតល់ាវោលិកនូវរទពយសតបតតិតនេង ដែល
កំណតត់ោយតសច្បកតីសតរតច្ប តោយតោងាតបញ្ាតតិននកថាខណឌ ទី ២ មារា ២២ ខាងតលើតនាេះ របសិនតបើ
យល់តឃើញថាសតរតយ តុលាោរដែលបានតធវើោរសតរតច្បតសច្បកតីតនេះ អាច្បតច្បញែីោសតរតច្បបង្វគ បឱ់្យអ្នកមាន
ករណីយកិច្បច អ្នុវតតករណីយកិច្បចតនាេះ តោយកណំតអ់្ ុំងតពលសតរតយតយួាតពាកយសំុរបស់អ្នកមានសិទផិ
បាន”។  
 តយើងតឃើញថា ែីោសតរតច្បតនេះជារបតេទែីោសតរតច្បបង្វគ បឱ់្យនតល់ាវោលិក តេតុតនេះ តោងាត 
ច្បំណុច្ប គ កថាខណឌ ទី ២ មារា ៣៥០ រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ែីោសតរតច្បតនេះ គឺជាលិខិតអ្នុវតត ។ 
 
សណួំរ ២៧ 
 តៅកនុងតរឿងកតដីតតយួ ដតមានសាលរកតពរី តយួសាលរកតតលើនតីវិធិសីតីពឋីានៈបគុគល នងិតយួតទៀតជា
សាលរកតតលើនតីវិធិរីែឋបបតវណី តតើសាលរកតតយួណាមានអានុភាព? 
 
ចមរលើយ 
 តោយសារដតតរឿងកតីដែលរតូវអ្នុវតតាតរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី និង ាតច្បាបស់តីពីនីតិវធិីបណតឹ ង
ទាកទ់ងនងឹឋានៈបគុគល គមឺានលកាណៈខុសគ្នន  (ច្បាបស់តីពីនីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនងឹឋានៈបុគគលមារា ៣) 
ច្បំតពាេះសាលរកតឬសាលែោីដែលតោងាតច្បាបឋ់ានៈបុគគលនិងសាលរកត ឬ សាលែីោ ដែលតោង
ាតរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ច្បតំពាេះតរឿងកតីដតតយួ គឺតនិរតូវបានរបោសត ើយ។ តា ងវញិតទៀត តៅតពលដែល
សាលរកត ឬ សាលែីោចូ្បលជាសាា បពរ តោយសារដតអានុភាពននអាជាា អ្ស់ជនុំំរតូវតកើតត ើង តោងាត
រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី មារា ១៩៤ កថាខណឌ ទ ី១ ច្បំតពាេះតរឿងកតីែូច្បគ្នន រតូវបានរបោសសាលរកត ឬ សាល
ែីោ ២ គឺតនិដតនជាតរឿងដបបសាតញតនាេះតទ។ ប ុដនត របសិនតបើតរឿងកតីតយួដតមានសាលរកត២ តទាេះបីជា
តោងាតសាលរកត ឬ សាលែីោណាតយួកត៏ោយកម៏ានសុពលភាពដែរ តេើយអាច្បអ្នុវតតតោយរសប 
ច្បាប ់។  ប ុដនត របសិនតបើសាលរកតឬ សាលែោីដែលចូ្បលជាសាា បពរតរោយ មានោរប េះពាល់ែល់សាលរកត  
ឬ សាលែីោ ដែលចូ្បលជាសាា ពរ តុន តនាេះគឺជាតូលតេតុននោរជំនុំជរតេះសារជាថ្ម(ីមារា ៣០៧ កថាខណឌ
ទី១ វាកយខណឌ ទ១ី០) របសិនតបើគូរភាគីោកព់ាកយបណតឹ ងជនុំំជរតេះសារជាថ្មីច្បំតពាេះសាលរកតឬសាលែីោ
ដែលចូ្បលជាសាា ពរតរោយ  តេើយរតូវបានតធវើោរោបត់នតើតជំនុជំរតេះសារជាថ្មីតនាេះគអឺាច្បតធវើោរលុបតោល
សាលរកត ឬ សាលែីោដែលចូ្បលជាសាា ពរតរោយបាន (មារា ៣១៦ កថាខណឌ ទ១ី)។ 
 សូតបញ្ញា កថ់ា តនុោរអ្នុវតតច្បាបស់តីពនីីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល ច្បំតពាេះតរឿងកតីទាងំអ្ស់
ដែលរតូវអ្នុវតតាតច្បាបស់តីពីនីតិវធិីបណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល ដតរតូវបានរបោសសាលរកតតោយ
តោងតៅាតរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណីកត៏ោយកន៏ីតិវធិីដែលបានអ្នុវតតគឺរសបច្បាប។់ 
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សណួំរ ២៨  

 តតើតតឃំុ នងិ នគរបាល អាច្បតធវើោរបញ្ាូ នបានដែរឬតទ? ច្បាបអ់្នុញ្ញា តោរបញ្ាូ ន មានដត រកឡាបញ្ា ី 
អាជាា សាលា នរបសនយី។៍  
 
ចមរលើយ  
 កថាខណឌ ទី ៣ ននមារា ២៤៦ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី បានដច្បងថា “ោរបញ្ាូ ន រតូវបានរបតិបតតិ
តោយបុគគលិកនរបសណីយ ៍អាជាា សាលា ឬរកឡាបញ្ា ី។ ដនែកាតខាឹតសារននមារាតនេះ តតឃំុ និងនគរបាល 
តនិអាច្បតធវើោរបញ្ាូ នបានតទ។ កនុងករណីដែលមានតលូតេតុពិតសសតន្រនតីទទួលបនទុកកិច្បចោរអាជាា សាលា
អាច្បឲ្យអ្នកអ្នុវតតកិច្បចោរជំនសួខាួន ដនែកាតកថាខណឌ ទ ី ៣ ននមារា ២៤៦ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណីបាន 
តោយទទួលោរអ្នុញ្ញា តពីរបធានសាលាែបំូងដែលខាួនសាិនតៅតរោត ដនែកាត កថាខណឌ ទី ១ របោរ ២ នន
របោស តលខ ៣០ កយរបក / ០៧សតីព ី តន្រនតទីទួលបនទុកកិច្បចោរអាជាា សាលា ចុ្បេះនថ្ៃទី ១៩ ដខកកាោ ឆ្ន  ំ
២០០៧ របស់រកសួងយុតតិធត។៌  
 
សណួំរ ២៩  
 តតើោរបញ្ាូ នតោយអាជាា សាលា រតវូតធវើាតរយៈលិខតិអ្នុសិែឋែូច្បគ្នន នងឹបគុគលិកនរបសនយីដ៍ែរឬតទ ? 
 
ចមរលើយ  
 ោរបញ្ាូ នតោយអាជាា សាលា តនិរតូវតធវើាតរយៈលិខិតអ្នុសិែឋដែលបុគគលិកនរបសនីយរ៍តូវតធវើតនាេះតទ 
តរពាេះតៅតពលអាជាា សាលាតធវើោរបញ្ាូ ន អាជាា សាលារតូវតធវើរបាយោរណ៍ននោរបញ្ាូ ន។ 
 
សណួំរ ៣០ 
 តតើែោីតោេះ អាច្បរតវូបានបញ្ាូ ន តៅនថ្ៃតៅរ ៍អាទតិយ ឬតៅនថ្ៃបណុយ ឬខុសតមា ងរែឋបាល ែូច្បជាតពលនថ្ៃ
រតង ់ឬតពលយប ់បានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណីតនិមានដច្បងោរកំណតត់លើោរបញ្ាូ នតៅថ្ៃតៅរ ៍អាទិតយ ឬតៅនថ្ៃបុណយ ឬតពល
សរមាកតនាេះតទ។ ែូច្បតនេះ របសិនតបើោរបញ្ាូ នបានតធវើត ើងតៅតៅរ ៍អាទិតយ ឬតៅនថ្ៃបុណយ ឬតពលសរមាក 
ោរបញ្ាូ នតនាេះនឹងមានអានុភាព។  
 ប ុដនត កនុងោរអ្នុវតត តន្រនតីទទលួបនទុករបតបិតតិកចិ្បចោរបញ្ចូ ន តនិដែលតធវើោរបញ្ាូ នែោីតោេះតៅឲ្យជន
ដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នតៅនថ្ៃតៅរ ៍អាទិតយ ឬនថ្ៃបុណយ ឬខុសតមា ងរែឋបាល ែូច្បជានថ្ៃរតង ់ឬតពលយបប់ាន
តទ តោយតេតុថា តមា ងតធវើោររបស់តន្រនតី រតូវបានកំណតត់ោយដនែកាតអ្នុរកតឹយតលខ ៥៦ អ្នរក.បក សដីពី
ោររគបរ់គងអ្វតតមានតន្រនតរីាជោរសីុវលិ និងតន្រនតីជាបក់ចិ្បចសនា។ 
  ប ុដនត កនុងករណីដែលតនិអាច្បតជៀសវាងបាន តន្រនតីទទួលបនទុកកចិ្បចោរបញ្ាូ នអាច្បតធវើោរបញ្ាូ នែីោតោេះ
តៅឲ្យជនដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នតៅនថ្ៃតៅរ ៍ អាទិតយ ឬនថ្ៃបុណយ ឬខុសតមា ងរែឋបាលបានតោយអាច្បដរប
របាល តមា ងតធវើោរដនែកាតអ្នុរកឹតយខាងតលើ។ 



រកុតោរង្វររាជបណឌិ តសភាវជិាា ជីវៈតុលាោរ 

18 
 

សណួំរ ៣១  
 រាល់ោរបញ្ាូ នែោី តុលាោរបញ្ាូ នតៅអ្នកតណំាងតោយអាណតត ិ (តតធាវ)ី តេើយរកឡាបញ្ា ីតនិបាន
បញ្ាូ នតៅគូភាគតីទ (តែើតបណតឹ ង នងិ ចុ្បងច្បតតាើយ)។ តតើែោីតនេះ មានអានុភាពាតនាូវច្បាបដ់ែរឬតទ ? 
 
ចមរលើយ  
 តបើគូភាគីមានអ្នកតំណាងតោយអាណតតិ (តតធាវ)ី តេើយអ្នកតំណាងតោយអាណតតិតនេះ រតូវវបានតគ 
នតល់ឲ្យនូវសិទផិកនុងោរទទួលនូវឯកសារពតុីលាោរ តនាេះរកឡាបញ្ា ីរតូវតធវើោរពិនតិយតៅតលើលិខិតរបគល់សិទផ ិ
តេើយបនាទ បត់ក ែីោរតូវបញ្ាូ នឲ្យដតអ្នកតំណាងតោយអាណតតិ (តតធាវ)ី បានតេើយ តេើយអានុភាពាតនាូវ
ច្បាបន់ងឹតកើតមានត ើងតៅតពលដែលអ្នកតណំាងតោយអាណតត ិ(តតធាវ)ី បានទទួលែីោតនាេះ។ 
 
សណួំរ ៣២  
 អ្នកបញ្ាូ នបានតធវើោរបញ្ាូ នតៅែល់ជនដែលរតវូទទលួោរបញ្ាូ ន តេើយបានតអាយជនតនាេះចុ្បេះេតាតលខា 
តលើលិខតិដែលរតវូបញ្ាូ ន នងិរបាយោរណ៍ននោរបញ្ាូ ន។ តតើោរអ្នុវតតដបបតនេះ មានោរខុសឆ្គងនងឹនតីវិធិរីែឋ
បបតវណីដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 ច្បំតពាេះករណីតនេះ ដនែកាតមារា ២៥៤ កថាខណឌ ទ ី២ ច្បណុំច្ប ច្ប គឺតរតូវឲ្យអ្នកទទួលបនទុកកិច្បចោរ
បញ្ាូ ន រតូវតធវើរបាយោរណ៍ តេើយរតូវឲ្យជនដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នតនេះចុ្បេះេតាតលខា ឬនដិតសាន តតតនែតលើ
របាយោរណ៍បញ្ាូ នតនាេះជាោររគបរ់គ្នន ់ តោយតនិោបំាច្បត់រតូវឲ្យអ្នកទទួលោរបញ្ាូ នចុ្បេះេតាតលខា ឬនដិត
សាន តតតនែតៅតលើឯកសារដែលរតូវតធវើោរបញ្ាូ នតនាេះតទ។ 
 កប៏ ុដនត កនុងករណីដែលតន្រនតីទទលួបនទុករបតិបតតិកចិ្បចោរបញ្ាូ នតធវើែូតច្បនេះកនុងនីតិវធិ ីកពុ៏មំានកំេុសឆ្គងអ្វីដែរ។ 
 
សណួំរ ៣៣ 
 តតើោរបញ្ាូ នតោយោររបគល់ ោបំាច្បរ់តវូបទិនាតិតោយតរសាតសំបរុតដែរឬតទ? ោរបញ្ាូ នតោយគ្នម ន
តរសាយសំបរុត តោយអ្នកទទលួជនំសួ ឬតោយទុកតោល តតើប េះពាល់ែល់សិទផបិគុគលភាពឯកជនរបស់ជនដែល
រតវូទទលួោរបញ្ាូ នដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 ករណីតនេះ តែើតបឲី្យមានភាពេមតច់្បត ់និងបង្វា ញពីោរយកច្បិតតទុកោក ់តន្រនតរីែឋបាលទទួលបនទុកកិច្បចោរ
បញ្ាូ នគបបរីតូវតរៀបច្បំឯកសារដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នឲ្យមានសណាដ បធ់ាន ប ់ ោកត់រសាតសំបុរត បិទេាតិឲ្យ
បានរតឹតរតវូ តុននងឹរបគល់ឲ្យតន្រនតីទទួលបនទុករបតិបតតិកចិ្បចោរបញ្ាូ ន តែើតបបីង្វា ញពីោរយកច្បិតតទុកោក ់ឬក៏
តធវើឲ្យមានភាពង្វយរសាលតៅកនុងោរបញ្ាូ ននងដែរ។ 
 ែូតច្បនេះ តែើតបតីជៀសវាងបញ្ញា ដបកធាា យនូវឯកសារដែលរតូវបញ្ាូ ន ឯកសារដែលរតូវតធវើោរបញ្ាូ នគបបី
បិទជិតោកក់នុងតរសាតសំបុរត។ 
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សណួំរ ៣៤ 
 តៅកនុងករណីដែលែោីសតរតច្ប រតវូបានបញ្ាូ នតៅចុ្បងច្បតតាើយ ប ដុនត ចុ្បងច្បតតាើយតជរបមាថ្ តតើលង្វយ នងិ
របដលងដឆ្ាឲ្យខា។ំ អ្នកបញ្ាូ នែោីសតរតច្ប បានសរតសរតេតុោរណ៍តនេះតៅកនុងរបាយោរណ៍ ដែលរតវូបញ្ាូ ន
តកតុលាោរវញិ។ តតើោរបញ្ាូ នតៅកនុងករណីតនេះ មានអានុភាពដែរឬតទ ? 
 
ចមរលើយ  
 ោរបញ្ាូ នតៅកនុងករណីតនេះមានអានុភាព តោយតន្រនតទីទួលបនទុកោរបញ្ាូ ន ទុកែីោសតរតច្បតនាេះ
តោលតៅទីតនាេះ (មារា ២៥២ កថាខណឌ ទ ី២ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី) រចួ្បតេើយសរតសរតេតុោរណ៍តនេះ 
តៅកនុងរបាយោរណ៍បញ្ាូ ន (មារា ២៥៤ កថាខណឌ ទី ២ ច្បំណុច្ប ឆ្ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ 
 
សណួំរ ៣៥  
 ែោីតោេះ រតវូបានបញ្ាូ នឲ្យតៅតលាក A។ តៅតពលអាជាា សាលាតៅែល់នទេះ ឬទសំីណាករ់បស់តលាក A 
គតឺនិបានជបួតលាក A តទ ប ដុនតបានជបួកញ្ញា  B ដែលជាអ្នកបតរតើ។ កញ្ញា  B បែតិសធតនិហ នទទលួតទ តោយ
សំអាងតេតុថា តលាក A បានហតោច្បខ់ាត តនិឲ្យទទលួរាល់ឯកសារទាងំអ្ស់ តតើែោីសតរតច្បតនាេះ អាច្បទុក
តោលបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 “អ្នកបតរតើាតនទេះ ឬអ្នកតនេងដែលតធវើោរតៅទីតនាេះ” គឺសំតៅតលើបុគគល ដែលរតូវបានជួលតោយជន
រតូវទទួលោរបញ្ាូ ន ឬបុគគលដែលពាកព់ន័ផនងឹកិច្បចោរជនំួញរបស់ជនដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ ន។ ជាធតមា 
អ្នកបតរតើ គឺជា “អ្នកបតរតើាតនទេះ ឬអ្នកតនេងដែលតធវើោរតៅទីតនាេះ”។ តៅកនុងករណីតនេះ របសិនតបើអ្នកបតរតើ 
មានោរយល់ែឹងសតរតយកនុងោរទទួលែីោតោេះ តនាេះតន្រនតីទទួលបនទុកោរបញ្ាូ នអាច្បទុកែីោសតរតច្បតោល
តៅទីតនាេះបាន តរពាេះោរបែិតសធរបស់កញ្ញា  B តនេះតនិមានតូលតេតុរតឹតរតូវតទ (មារា ២៥២ កថាខណឌ ទ ី
២ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ តៅកនុងករណីដែលអ្នកបតរតើតនាេះ តនិតច្បេះអ្កេរ តន្រនតទីទួលបនទុកោរបញ្ាូ ន 
គបបពីនយល់នូវខាឹតសារននឯកសារ តៅតពលរបគល់ឯកសារ (តរបៀបតធៀបមារា ២៤៧ កថាខណឌ ទី ៣)។ 
 
សណួំរ ៣៦  
 របសិនតបើអ្នកបញ្ាូ នែោីសតរតច្ប ឬែោីតោេះ បានយកឯកសារតៅែល់ទកីដនាង ប ដុនត តនិបានជបួអ្នក
ណាមាន កត់សាេះ ឬនទេះតនាេះបទិទាវ រតោល ឬជលួឲ្យអ្នកតនេងសាន កត់ៅ តេើយតនិអាច្បទនំាកទ់នំងបានជាតយួមាច ស់
នទេះតទ។ តតើអ្នកបញ្ាូ នអាច្បទុកែោីតនាេះតោលបានដែរឬតទ ? 
 
ចមរលើយ  
 ែីោតនេះ តនិអាច្បទុកតោលតៅទីតនាេះបានតទ។ តយើងអាច្បទុកតោលបាន លុេះរាដត តយើងយកែីោ
សតរតច្បតនាេះតៅជួបអ្នកដែលរតូវទទួលតេើយ ឬអ្នកតៅជាតយួជាតែើត ប ុដនត អ្នកទាងំតនាេះតនិរពតទទួល
តោយគ្នម នតូលតេតុសតរតយ ឬតៅកនុងករណីដែលភាគី បានជូនែណឹំងអ្ំពីកដនាងបញ្ាូ នតៅតុលាោរ តទើប
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តយើងអាច្បទុកែីោសតរតច្បតោលតៅទីតនាេះបាន។ តៅកនុងករណីសំណួរតនេះ គឺតយើងតនិអាច្បទំនាកទ់ំនងបាន
តនាេះតទ ែូច្បតនេះ ជាែំបងូតយើងរតូវដសវងរកតូលតេតុ ដែលរកឡាបញ្ា ីតនិអាច្បបញ្ាូ នឯកសារ។ 
 តៅកនុងករណីដែលអាសយោឋ នតនេះ គឺពតិជាកដនាងបញ្ាូ ន (សូតតតើលមារា ២៤៩ ននរកតរែឋបបតវណី) 
តេើយ រកឡាបញ្ា ីតនិបានជបួអ្នកដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ ន ឧទាេរណ៍ គ្នតដ់តងដតតច្បញតៅតរៅបាត ់ តៅ
តពលដែលរកឡាបញ្ា ីយកឯកសារតៅ តេើយតទាេះបីជារកឡាបញ្ា ីបានពាោតតរច្បើនែងកត៏ោយ ែូតច្បនេះែីោ
តនេះរតូវបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ ាតពាកយសំុ តោយទទួលោរអ្នុញ្ញា តពីតុលាោរ (មារា ២៥៥ 
កថាខណឌ ទី ១ ច្បណុំច្ប ខ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី) បនាទ បព់ីរបោសនំយជាសាធារណៈតេើយ រកឡាបញ្ា ី
គបបជូីនែណឹំងតោយរតបៀបសតរតយតយួតៅអ្នកដែលរតូវទទួលោរ បញ្ាូ នឲ្យបានែឹងពីតេតុោរណ៍ដែល
បានតធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈតនាេះ (មារា ២៥៥ កថាខណឌ ទី ៣ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ 
 តា ងតទៀត តៅកនុងករណីដែលភាគីផ្លា ស់បតូរលំតៅឋាន តុលាោររតូវរសាវរជាវលំតៅឋានថ្មីរបស់ជន
តនាេះ។ តៅកនុងករណីដែលតុលាោរដសវងរកលំតៅឋាន ឬទីសំណាករ់បស់ភាគ ីឬកដនាងតនេងតទៀត ដែលរតូវ
តធវើោរបញ្ាូ ន តៅដតតនិតឃើញ បនាទ បព់ីបានខិតខំរបងឹដរបង តនាេះែីោ រតូវតនេះ រតូវតធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយ
ជាសាធារណៈ ាតសំុ តោយទទួលោរអ្នុញ្ញា តពតុីលាោរ (មារា ២៥៥ កថាខណឌ ទី ១ ច្បំណុច្ប ក)។ 
 
សណួំរ ៣៧  
 រកឡាបញ្ា ី បានបញ្ាូ នែោីែល់នទេះគូភាគតីេើយ ប ដុនត អាសយោឋ នរតវូបានផ្លា ស់បតូរ។ តតើរកឡាបញ្ា ីរតវូ
តធវើោ ងែូច្បតតតច្បបនាទ បត់កតទៀត? 
 
ចមរលើយ  
 ជាតគ្នលោរណ៍ាតមារា ២៤៩ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ោរបញ្ាូ នតយើង រតូវបញ្ាូ នតៅោនលំ់តៅ
ោឋ នរបស់ភាគី ែូច្បតនេះករណីសំណួរតនេះតយើងរតូវរបាកែថាទីាងំនទេះ ដែលតយើងរតូវបញ្ាូ នតៅតនាេះ គឺជា
លំតៅឋានរបស់ភាគដីែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ ន។ របសិនតបើ ទីាងំនទេះដែលតយើងរតូវបញ្ាូ នតៅតនាេះ ពិតជា
លំតៅឋានរបស់ភាគីដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នតេើយ ប ុដនតអាសយោឋ នរតូវបានផ្លា ស់បតូរ តនាេះតយើងរតូវតធវើោរ
បញ្ាូ នែីោតនាេះាតោរនំយជាសាធារណៈាតពាកយសំុ តៅកនុងករណីដែលតុលាោរទទួលសាគ ល់ថា  
ទីកដនាងបញ្ាូ នតៅដតរកតនិតឃើញ បនាទ បព់ីបានខំរបឹងដរបងតធវើោររសាវរជាវ (មារា ២៥៥ កថាខណឌ ទី ១ 
ច្បំណុច្ប ក ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ 
 
សណួំរ ៣៨  
 តែើតបតីធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ តតើោរបង្វគ បឲ់្យនំយជាសាធារណៈ អាច្បតធវើត ើង
តោយផ្លទ ល់មាត ់ឬរតវូតធវើជាលាយលកាណ៍អ្កេរ ? 
 
ចមរលើយ  
 ោរបង្វគ បឲ់្យនំយជាសាធារណៈ អាច្បតធវើត ើងតោយផ្លទ ល់មាតក់ប៏ាន ជាលាយលកាណ៍អ្កេរកប៏ាន 
តរពាេះ មារា ២៥៥ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ពុំបានដច្បងកំណតថ់ាោរបង្វគ បឲ់្យនំយជាសាធារណៈរតូវតធវើ
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ផ្លទ ល់មាត ់ ឬលាយលកាណ៍អ្កេរតនាេះតទ។ កប៏ ុដនត តែើតបបីញ្ញា កអ់្ំពីនតីិវធិីតៅកនុងសំណំុតរឿង គបបតីធវើជា
លាយលកាណ៍អ្កេរ។ 
 
សណួំរ ៣៩  
 តតើរបោសសតីពោីរជូនែណឹំងាតោរនំយជាសាធារណៈ តរៅពែីោីតោេះមានទរតងែូ់ច្បតតតច្ប? តតើរតវូ
ចុ្បេះេតាតលខាតោយអ្នកណា? 
 
ចមរលើយ  
 ច្បំតពាេះរបោសសដីពីោរជូនែណឹំងាតោរនំយជាសាធារណៈ តរៅពីែីោតោេះ ពុំទានម់ានទរតង់
ច្បាស់លាស់សរមាបោ់រអ្នុវតតជាទូតៅតនាេះតទ កប៏ ុដនតកនុងលិខិតជូនែំណឹងតនេះ គបបសីតសរចូ្បលនូវច្បំណុច្ប 
សំខាន់ៗ តយួច្បនំួនែូច្បជា៖ 

 ច្បំណងតជើង ៖ តសច្បកតីជូនែណឹំងអ្ពំីោរនំយជាសាធារណៈ 
 តូលតេតុននោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ 
 ត ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់បុគគលដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ ន 
 សញ្ញា ណននតរឿងកដ ី
 ោលបរតិច្បឆទនននីតិវធិ ីនិង 
 ខាឹតសារននឯកសារ ៖ តតើឯកសារណាដែលរតូវតធវើោរបញ្ាូ នាតរយៈោរនំយជាសាធារណៈ 
 សិទផិទទួលបានឯកសាដែលរកំទុកតោយរកឡាបញ្ា ី រតួទាងំច្បំណុច្បតនេងៗតទៀតដែលយល់ថា 

ោបំាច្ប។់ 
 រកឡាបញ្ា ីដែលតធវើកចិ្បចោរតនេះ  រតូវចុ្បេះេតាតលខាតលើលិខិតជូនែណឹំងតនាេះ។ 
 
សណួំរ ៤០  
 ាតរយៈោរនំយជាសាធារណៈ តតើរតវូចុ្បេះោដសត ឬ ោ ងណា? 
 
ចមរលើយ 
 ោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ រតូវបទិរបោសតៅកដនាងសរមាបប់ិទរបោសរបស់តុលាោរ 
(រកតនតីិវធិិរែឋបបតវណី មារា ២៥៦ កថាខណឌ ទ១ី )។ តា ងវញិតទៀត តុលាោរអាច្បចុ្បេះតៅកនុងរាជកិច្បច ឬ កនុង
សារពត័ម៌ាន នំយថា បានតធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារៈតេើយ (រកតនីតិវធិិរែឋបបតវណី មារា 
២៥៦ កថាខណឌ ទី៣ ) ប ុដនតកពុ៏ំមានបញ្ាតតិណាដែលដច្បងថា តុលាោរោបំាច្បរ់តូវដតចុ្បេះកនុងោដសតត ើយ។ 
ែូតច្បនេះ តុលាោរអាច្បចុ្បេះកនុងសារពត័ម៌ាន នំយថា បានតធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារៈតេើយ ឬ តនិ
បាច្បចុ់្បេះកប៏ានដែរ។  
 
សណួំរ ៤១ 
 សូតពពិណ៌នាអ្ពំនីតីវិធិទីាងំតលូននោរបញ្ាូ នតៅបរតទស។ តតើរតវូបញ្ាូ នាតរយៈរកសួងយុតតធិត ៌បាន
ដែរឬតទ ? តតើតុលាោរកតពុជារតវូបកដរបឯកសារដែលរតវូបញ្ាូ នជាភាសាបរតទស ឬ តទ ? 
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ចមរលើយ  
 ដនែកាតខាឹតសារតនេះ ថាខណឌ ទី ១ ននមារា ២៥៣ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី បានដច្បងថា “ច្បំតពាេះោរ
បញ្ាូ នដែលរតូវតធវើតៅបរតទស តុលាោរ រតូវរបគល់កចិ្បចោរតនេះឲ្យរកសួង ឬសាា បន័ដែលមានសតតាកិច្បចនន
របតទសតនាេះ ឬឯកអ្គគរាជទូត ឬភារធារ ី ឬកុងស ុលរបស់រពេះរាជាណាច្បរកកតពុជា របោរំបតទសតនាេះឲ្យតធវើ
បាន”។ ដនែកាតខាឹតសារននបទបញ្ាតតិតនេះ របសិនតបើជនដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នមានលំតៅឋានតៅបរតទស 
តេើយពុំមានទីសំណាក ់ ទីកដនាងអាជីវកតម ឬទសីាន កោ់រដែលអាច្បបញ្ាូ នបានតៅកនុងរពេះរាជាណាច្បរកកតពុជា
តទ ោរបញ្ាូ នច្បំតពាេះជនតនាេះ រតូវតធវើោរបញ្ាូ នតៅរបតទសរបស់ជនតនាេះរស់តៅ។ កនុងករណីតនេះ ោរបញ្ាូ ន
មាន ០២ រតបៀប៖  
 រតបៀបទី ១៖ របសិនតបើជនដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នជាជនបរតទស គបបបីញ្ាូ នតោយរបគល់ឲ្យសាា បន័ 
ដែលមានសតតាកចិ្បចាតនាូវច្បាប ់ឬសាា បន័កណាត លននរបតទសតនាេះ ជាអ្នកអ្នុវតតោរបញ្ាូ ន (ប ុដនត របសិនតបើ
របតទសតនាេះអ្នុញ្ញា ត តគអាច្បតរបើោរបញ្ាូ នរបស់ឯកអ្គគរាជទូត ឬភារធារ ីឬកុងស ុលរបស់រពេះរាជាណាច្បរក
កតពុជា របោរំបតទសតនាេះបាន)។ 
  រតបៀបទី ២៖ របសិនតបើជនដែលរតូវទទួលោរបញ្ាូ នជាជនជាតិដខមរដតរស់តៅបរតទស ជាទូតៅគបបី
បញ្ាូ នតោយរបគល់ឲ្យឯកអ្គគរាជទូត ភារធារ ី ឬកុងស ុលរបស់រពេះរាជណាច្បរកកតពុជារបោរំបតទសតនាេះ ជា
អ្នកអ្នុវតតោរបញ្ាូ ន (ប ុដនត តបើសិនជាមានោរសេោរពីរបតទសតនាេះ តគអាច្បតរបើោរបញ្ាូ នរបស់សាា បន័ដែល
មានសតតាកចិ្បចាតនាូវច្បាប ់ឬសាា បន័កណាត លននរបតទសតនាេះបាន)។  
 ាតសារាច្បរណ៏ដណនារំបស់រកសួងយុតតិធត ៌(តលខ ១៤៤៨ កយ អ្ក/០៦ ចុ្បេះដថ្ៃទី ១៥ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០០៦) រាល់លិខិតដែលតុលាោរ រតូវតធវើោរបញ្ាូ នតៅរកសួង ឬ សាា បន័ែនទ រតូវតធវើាតរយៈរកសួងយុតតិធត។៌  
 ប ុដនត ោរបញ្ាូ នច្បំតពាេះបគុគលដែលតៅបរតទស រតូវមានោរអ្នុញ្ញា តពីរបតទសតនាេះជាោច្បខ់ាត។ ែូតច្បនេះ 
តុលាោររតូវពិនិតយថា តតើរពេះរាជាណាច្បរកកតពុជា និងរបតទសតនាេះ មានសនផិសញ្ញា  ឬអ្នុសញ្ញា  ឬកចិ្បចរពត
តរពៀង ឬោរជួយ គ្នន តៅវញិតៅតកសតីពីវស័ិយរែឋបបតវណីឬតទ? របសិនតបើមាន តុលាោររតូវពិនិតយតតើលថា
សនផិសញ្ញា  ឬអ្នុសញ្ញា  ឬកចិ្បចរពតតរពៀង ឬោរជួយ គ្នន តៅវញិតៅតកសតីពីវស័ិយរែឋបបតវណី មានដច្បងអ្ពំីោរ
បញ្ាូ នដែរឬតទ។ របសិនតបើមានដច្បងអ្ំពីោរបញ្ាូ ន តុលាោររតូវតធវើោរបញ្ាូ នាតខាឹតសារដែលបានកំណត់
តៅកនុងសនផិសញ្ញា  ឬអ្នុសញ្ញា  ឬកចិ្បចរពតតរពៀង ឬោរជួយ គ្នន តៅវញិតៅតកសតីពីវស័ិយរែឋបបតវណីតនាេះ។ 
របសិនតបើ រពេះរាជាណាច្បរកកតពុជា និងរបតទសតនាេះ ពុមំានសនផិសញ្ញា  ឬអ្នុសញ្ញា  ឬកចិ្បចរពតតរពៀង ឬោរ
ជួយ គ្នន តៅវញិតៅតកសតីពីវស័ិយរែឋបបតវណីតទ ឬរបសិនតបើសនផិសញ្ញា  ឬអ្នុសញ្ញា  ឬកិច្បចរពតតរពៀង ឬោរ
ជួយ គ្នន តៅវញិតៅតកសតីវស័ិយរែឋបបតវណី ពុំបានកំណតអ់្ំពីវធិានននោរបញ្ាូ នតទ តុលាោរអាច្បសាកសួរ
តោបល់តៅសាា នទូត សាា នកុងស ុល ឬ ភារធារនីនរបតទសតនាេះថា អាច្បតធវើោរបញ្ាូ នបានដែរឬតទ? របសិនតបើ 
សាា នទូត សាា នកុងស ុល ឬ ភារធារនីនរបតទសតនាេះតឆ្ាើយថា តនិអាច្បតធវើោរបញ្ាូ នបានតទ ោរបញ្ាូ នរតូវតធវើ
ត ើងាតរតបៀបោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ ដនែកាតមារា ២៥៥ កថាខណឌ ទី ១ ច្បំណុច្ប គ នន
រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ។  
  ភាសាដែលរតូវតរបើរបាស់តៅកនុងតុលាោរកតពុជា គឺជាភាសាដខមរ ( មារា ៥ កថាខណឌ ទី ១ ននរកត
នីតិវធិីរែឋបបតវណី) តេើយពុំមានមារាណាតយួកនុងរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ដែលតរតូវឲ្យបកដរបឯកសារដែល 
រតូវបញ្ាូ នតៅបរតទសតនាេះត ើយ។ ប ុដនត របសិនតបើសនផសិញ្ញា  ឬអ្នុសញ្ញា  ឬកិច្បចរពតតរពៀង ឬោរជួយ គ្នន តៅ 
វញិតៅតកសតីពីវស័ិយរែឋបបតវណី តរតូវឲ្យបកដរបឯកសារបញ្ាូ ន តុលាោររតូវតធវើាតវធិានតនាេះ។  
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សណួំរ ៤២ 
 សូតពនយល់អ្តានយ័ននមារា ២៥៥ កថាខណឌ ទ ី១ ច្បណុំច្ប ឃ។ 
 
ចមរលើយ  
 អ្តានយ័មារា២៥៥ កថាខណឌ ទ១ី ច្បំណុច្ប ឃ មាននយ័ថា ៖ 
 ករណីតនេះ ជាលកាខណឌ តយួសរមាបត់ធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ ែូតច្បនេះ ច្បំណុច្ប (ឃ) គឺ
មាននយ័ថា របសិនតបើបានតធវើោរបញ្ាូ នរបគល់ឲ្យរកសួង ឬសាា បន័ ដែលមានសតតាកិច្បចតៅបរតទស ឲ្យតធវើ
ាតបញ្ាតតិននមារា ២៥៣ រចួ្បតេើយ តេើយតុលាោរតនិបានទទួលលិខិតបញ្ញា កអ់្ំពីោរបញ្ាូ នតនាេះកនុង
អ្ំ ុងតពល៦ (របាតំយួ) ដខ ោបា់ងំពីតពលបញ្ាូ នតនាេះតក គឺជាលកាខណឌ តយួដែលអ្នុញ្ញា តឲ្យតុលាោរតធវើ
នីតិវធិីននោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈបាន។ ែូតច្បនេះតេើយ កអ៏ាច្បបករសាយបានដែរថា តបើតនិទាន់
ែល់អ្ំ ុងតពល៦ដខតទ តុលាោរកត៏និអាច្បតធវើនីតិវធិបីញ្ាូ ន ាតោរនំយជាសាធារណៈដែរ គបបរីងោ់ំ
ែំណឹង ឬលិខិតបញ្ញា កអ់្ំពោីរបញ្ាូ នដែលបានតធវើកនាងតកតនាេះសិន។ 
 
សណួំរ ៤៣  
 របសិនតបើចុ្បងច្បតតាើយរស់តៅបរតទស  តតើតុលាោរគបបកីណំតរ់យៈតពលប នុាម ន តែើតបឲី្យចុ្បងច្បតតាើយអាច្ប
ចូ្បលរតួនតីវិធិតីរតៀតសរមាបោ់រទាញតេតុនលបាន ?  
 
ចមរលើយ  
 ច្បំតពាេះោរបញ្ាូ នដែលមានចុ្បងច្បតតាើយរស់តៅបរតទស កនុងរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ពុំមានមារាណាតយួ
កំណតអ់្ំ ុងតពលជាកល់ាកត់នាេះតទ។ 
 ដនែកាតមារា ៨០ ននរកតនីតិវធិ ីអ្ំ ុងតពលននោរតោេះតៅបានកណំតរ់យៈតពល៣០នថ្ៃ កប៏ ុដនតក៏
មានច្បំណុច្បតលើកដលងដែរ ដែលអ្នុញ្ញា តឲ្យតធវើោរតោេះតៅតលើសពអី្ំ ុងតពល៣០នថ្ៃដែរ កនុងករណីដែល
មានតូលតេតុពិតសស។ 
 តេតុែូតច្បនេះ ច្បំណុច្បននោរបញ្ាូ នតៅបរតទស កអ៏ាច្បបករសាយកនុងតូលតេតុពិតសស តនេះបានដែរ។ 
 តោយដ ក ដនែកតលើមារា ២៥៥ ច្បំណុច្ប ឃ (អ្ំ ុងតពលដែលអាច្បតធវើនីតិវធិីននោរបញ្ាូ នាតោរ
នំយជាសាធារណៈ) បានកណំតអ់្ំ ុងតពល ៦ដខ។ 
 ែូតច្បនេះ ច្បំតពាេះអ្ំ ុងតពលតនេះ ពុំមានោរកំណតជ់ាកល់ាកត់នាេះតទ គឺតុលាោររតូវពិោរណាសាា នភាពនន
តរឿងកដី ោរតរតៀតោរពារខាួនរបស់ចុ្បងច្បតតាើយ ច្បំនួនចុ្បងតតាើយ ច្បមាៃ យននរបតទសដែលចុ្បងច្បតតាើយសាិតតៅ ឬក ៏
រយៈតពលសរមាបត់ធវើកិច្បចោរបញ្ាូ នតនេះច្បំតពាេះរកសួង ឬ សាា បន័តៅកនុងរបតទស និងរកសួង ឬសាា បន័តៅ
បរតទសដែលទទួលបនទុក និងរបតិបតតនូិវកិច្បចោរតនេះ។ 
 ែូតច្បនេះ ជារតួតុលាោរគបបពីោិរណាអ្ំពីសាា នភាពទាងំឡាយខាងតលើ តែើតបតីធវើោរកំណតអ់្ំ ុងតពល
សតរតយដែលអ្នុញ្ញា ឲ្យចុ្បងច្បតតាើយអាច្បមានលទផភាពរគបរ់គ្ននក់នុងោរចូ្បលរតួនីតិវធិីរបស់តុលាោរបាន។   
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សណួំរ ៤៤  
 របពនផជាជនជាតដិខមរ បានតរៀបអាពាេ៍ពពិាេ៍ជាតយួបតជីាជនជាតបិារាងំ តេើយបតបីានរត បត់ៅ
របតទសបារាងំវញិ តោយគ្នម នទាកទ់ង នងិនតល់ែណឹំងតករបពនផតសាេះ។ របពនផបានោកព់ាកយបណតឹ ងតៅ
តុលាោរសំុដលងលេះ ដតរបពនផតនិសាគ ល់ពអីាសយោឋ នរបស់បតតីទ។ តតើតុលាោរ រតវូតធវើោររបោសសតីពោីរ
បាតខ់ាួន ឬ តធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈ? 
 
ចមរលើយ 
 តុលាោរតនិរតូវតធវើោររបោសអ្ំពីោរបាតខ់ាួនបតីដែលជាជនជាតិបារាងំតទ តរពាេះថា ោររបោសអ្ំពី
ោរបាតខ់ាួនរតូវតធវើត ើងតៅតពលដែលមានពាកយសំុរបស់សេពទ័ផ អ្នកដែលរតូវបានសនមតថាជាសនតតិជន 
ែូច្បមានបញ្ាតតកនុងកថាខណឌ ទី ១ មារា ៤១ ននរកតរែឋបបតវណី តេើយតែើតបអីាច្បរបោស អ្ំពីោរបាតខ់ាួនតនេះ
រតូវមានលកាខណឌ ដែលបញ្ាតតកនុងមារា ៤១ ននរកតរែឋបបតវណីតទើបតុលាោរអាច្បតធវើោររបោសអ្ំពីោរបាត់
ខាួនបតីជនជាតិបារាងំបាន។ 
 របពនផអាច្បោកព់ាកយបណតឹ ងដលងលេះតៅសាលាែំបងូដែលមានសតតាកចិ្បចតៅលំតៅោឋ នរបស់របពនផ 
(រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី មារា ១០ កថាខណឌ ទី ១។ តុលាោរមានភាពោបំាច្បក់នុងោរបញ្ាូ នពាកយបណតឹ ង និង
ែីោតោេះតៅបតី ប ុដនត លំតៅោឋ នរបស់បតីពុំមានភាពច្បាស់លាស់ត ើយ។ របសិនតបើ បានែឹងទីសំណាករ់បស់បត ី
តុលាោរនឹងតធវើោរបញ្ាូ នតៅទីសំណាកត់នាេះ (រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី មារា ២៤៩) ។ របសិនតបើទីសំណាក់
តៅរបតទសបារាងំ នឹងតធវើោរបញ្ាូ នតោយោរបញ្ាូ នដែលរតូវតធវើតៅបរតទស(រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី មារា 
២៥៣)។ របសិនតបើ បានតធវើោររសាវរជាវតោយសតរតយតេើយ តៅដតតនិអាច្បរកតឃើញលំតៅោឋ ន ឬកទ៏ី
សំណាករ់បស់បតី តុលាោរអាច្បតធវើោរបញ្ាូ នាតោរនំយជាសាធារណៈាតពាកយសំុរបស់របពនផ (រកតនីតិ
វធិីរែឋបបតវណី មារា ២៥៥ កថាខណឌ ទី ១ ច្បណុំច្បទ១ី) ។  
 ពាកយបណតឹ ងដែលតែើតតោទបតឹងសំុដលងលេះចុ្បងច្បតតាើយ តែើតតោទរតូវសរតសរអ្ំពីអាសយោឋ នរបស់
ចុ្បងច្បតតាើយ ដនែកាតច្បណុំច្ប ក កថាខណឌ ទី ២ មារា ៧៥ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី ប ុដនត តោយសារដត 
អាសយោឋ នរបស់បតីតនិច្បាស់លាស់ តែើតតោទអាច្បសរតសរតៅកនុងពាកយបណតឹ ងថា “អាសយោឋ នតនិ
ច្បាស់លាស់” កប៏ានដែរ។ ប ដុនត កនុងករណីដែលបានែឹងអ្ពំីទីសំណាករ់បស់បតី របពនផរតូវសរតសរទីសំណាក់
របស់បតី (រកតរែឋបបតវណីមារា ៣៦) តេើយរបសិនតបើតនិបានែឹងអ្ំពីទីសំណាករ់បស់បតី របពនផរតូវសរតសរ
លំតៅោឋ នចុ្បងតរោយ (លំតៅោឋ នដែលបតីនិងរបពនផបានរស់តៅជាតយួគ្នន កនុងរពេះរាជាណាច្បរកកតពុជា) របស់
បតី (តោងាតរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី មារា ១០ កថាខណឌ ទី ២)។  
 
សណួំរ ៤៥  
 តតើសាលាឧទផរណ៍ អាច្បសតរតច្បអ្ពំតីមាឃភាពបានដែរឬតទ តៅតពលដែលរកឡាបញ្ា ីោរសាា ពរតលើ
សាលរកត ខុសនតីវិធិ ីឬមានកេុំស? 
 
ចមរលើយ  
 ករណីដែលរកឡាបញ្ា ីបានោរសាា ពរតលើសាលរកតតោយខុសនីតិវធិ ី ឬ មានកំេុស សាលាឧទផរណ៍ 
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តនិអាច្បសតរតច្បករណីតនេះបានតទ តពាល គឺរតូវអ្នុវតតាតមារា ២១៥ (បណដឹ ងតវា អ្ំពីោរោតដ់ច្បងរបស់
រកឡាបញ្ា ី) ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី។ 
 
សណួំរ ៤៦ 
 តតើតុលាោរកណំតច់្បណុំច្បវវិាទតៅតពលណា? 
 
ចមរលើយ  
 តុលាោរកណំតច់្បណុំច្បវវិាទ តៅតរោយតពលដែលតុលាោរបានតរៀបច្បំោរអ្េះអាងរបស់គូភាគីតៅកនុង
នីតិវធិីតរតៀតសរមាបោ់រទាញតេតុនល (មារា ១០៧ មារា ១០៨ ននរកតនតីិវធីីរែឋបបតវណី)។ 
 
សណួំរ ៤៧ 
 តតើសមុំកូនអាច្បសំុកូនបានច្បនំនួប នុាម ន តបើច្បាបត់និបានដច្បងកណំតន់ងតនាេះ? 
 
ចមរលើយ  
 រកតរែឋបបតវណីននរពេះរាជាណាច្បរកកតពុជា តនិបានបញ្ាតតករតតិអ្ពំីច្បំននួកូនសំុ ដែលបុគគលមាន កអ់ាច្ប
សំុបានតនាេះតទ។ ែូតច្បនេះ បុគគលមាន កអ់ាច្បសំុកូនបានតរច្បើននាក ់ របសិនតបើតុលាោរដែលសតរតច្បបតងាើតសមុំកូន 
យល់តឃើញថា មានភាពោបំាច្បត់ែើតបនីលរបតោជនរ៍បស់កូន។ 
 
សណួំរ ៤៨  
 ជាធតមា តៅតពលរបជាពលរែឋច្បងប់តងាើតសមុំកូន ពកួគ្នតដ់តងដតតៅសាលាឃំុ ប ដុនតតនិតៅតុលាោរ។ 
បនាទ បត់ក ពកួគ្នតប់ានតធវើកចិ្បចសនាទាកទ់ងនងឹសមុំកូនតៅសាលាឃំុ។ តតើសមុំកូនតនេះអាច្បរតវូបានទទលួសាគ ល់
តោយច្បាប ់?  
 
ចមរលើយ  
 ករណីដែលឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតមានបំណងច្បងប់តងាើតកូនសមុំ រតួទាងំសមុំកូនតពញតលញ និងសមុំកូនធតមា 
គឺ តរតូវឲ្យឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនាេះ ោកព់ាកយសំុតៅតុលាោរ តោយតោងាតមារា ១00៧ និង មារា ១0២0 
ននរកតរែឋបបតវណី ។ ច្បំតពាេះោរបតងាើតសមុំកូន ដែលឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតបានោកព់ាកយសំុតៅសាលាឃំុ គសឺាលា 
ឃំុពុំមានសតតាកិច្បចាតច្បាបត់ទបើយ។ 
 
សណួំរ ៤៩ 
 សូតពពិណ៌នាអ្ពំនីតីវិធិកីនុងោរផ្លា ស់រតកូល កនុងករណីសមុំកូន ឬ ោតោ់ល់សមុំកូនធតមា ។ 
 
ចមរលើយ 
 ករណីមានពាកយសំុ តុលាោរនឹងសតរតច្បតោយតច្បញែីោតលើកតោលពាកយសំុ តរពាេះោរសំុផ្លា ស់បតូរ
ត ម្ េះតនិមានតៅកនុងារាងឧបសតពន័ផននច្បាបស់តីពីតរឿងកតីរែឋបបតវណីតនិដតនបណតឹ ងតទ ប ុដនត តុលាោរគួរគបបី
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សរតសរពនយល់តៅកនុងសំអាងតេតុ អ្ពំីភារកចិ្បចរបស់តន្រនតអី្រានុកូលោឋ នកនុងោរផ្លា ស់បតូររតកូលាតអានុភាព 
ននែីោសតរតច្បសមុំកូន ឬ ោត ់ោល់សមុំកូនធតមា និង មារា ១០១៥ កថាខណឌ ទី ២ មារា ១០២៧ កថា
ខណឌ ទី ២ នងិ មារា ១០៣២ កថាខណឌ ទី ២ ននរកតរែឋបបតវណី។  
 
សណួំរ ៥០ 
 តនួាទរីបស់តណំាងអ្យយោរ តៅកនុងករណីដែលឪពុកបតងាើត របរពតឹតអិ្តំពើអ្នាោរតលើកូនរសីបតងាើតរបស់
ខាួន។ 
 
ចមរលើយ  
 តៅកនុងករណីដែលឪពុកបតងាើតបានរបរពឹតតអ្ំតពើអ្នាោរ តកតលើកូនរសីបតងាើត តំណាងអ្យយោរដែល
ជាមាច ស់បណតឹ ងអាជាា  មានតួនាទជីាអ្នកតោទរបោនត់លើឪពុកបតងាើតពីបទតលមើសរពេមទណឌ  ដែលគ្នតប់ាន
របរពឹតតតៅតលើកូនរសីរបស់គ្នត ់ រសបតៅាតបញ្ាតតនិនរកតនីតិវធិរីពេមទណឌ ជាធរមានរបស់រពេះរាជាណា
ច្បរកកតពុជា។ 
 របសិនតបើតរឿងតេតុដបបតនេះតកើតត ើងរវាងឪពុកច្បិញ្ច ឹត និង កូនរសីដែលជាកូនសំុតពញតលញវញិ  
តំណាងអ្យយោរដែលបានែឹងពអី្តាិភាពននអ្ំតពើរបរពឹតតដែលប េះពាល់នលរបតោជនរ៍បស់កូនសំុ អាច្បោក់
ពាកយបណតឹ ងទាតទារឲ្យោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញបាន តោយអ្នុតលាតតៅាតបទបបញ្ាតតិននមារា 
១០១៦ កថាខណឌ ទ ី១ ននរកតរែឋបបតវណី។ កប៏ ុដនត បណតឹ ងទាតទារោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ នឹងទទួល
បានតជាគជយ័ របសិនតបើមានរគបល់កាខណឌ ដែលបានកណំត ់តៅកនុងបញ្ាតតិននមារាខាងតលើតនេះ។ 
 
សណួំរ ៥១ 
 តតើបងបែូនបតងាើតអាច្បសមុំកូនបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 រកតរែឋបបតវណីតនិបានហតឃាតោ់របតងាើតសមុំកូន រវាងបុគគលដែលមានទំនាកទ់នំងញាតតិលាេិត
ជាតយួគ្នន តនាេះតទ ឲ្យដតបំតពញនូវរាល់លកាខណឌ ដែលរកតរែឋបបតវណីតរតូវ គឺជាោររគបរ់គ្ននត់េើយ។ ែូតច្បនេះ 
របសិនតបើនារមីាន កម់ានបំណងច្បងសំុ់យកកូនរបស់បងរសីបតងាើតរបស់គ្នត ់ តកតធវើជាកូនសំុ គ្នតរ់បាកែជា
អាច្បតធវើបាន របសិនតបើបានបតំពញនូវរាល់លកាខណឌ ពាកព់ន័ផនឹងសមុំកូន។ 
 
សណួំរ ៥២  
 ឪពុកមាត យបតងាើត ច្បងប់តងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួនងឹឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត។ ទាងំឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត នងិ
ឪពុកមាត យបតងាើតគរឺករីក។ តតើពកួគ្នតអ់ាច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញបានដែរឬតទ?  
 
ចមរលើយ 
 តគ្នលបំណងតែើតបបីតងាើតសមុំកូនតពញតលញ គឺតែើតបនីតល់ឱ្យកុមារនូវរគាសារកកត់ៅត ែល៏ែតយួ។ រកត 
រែឋបបតវណីពុំបានបតងាើតលកាខណឌ ជីវភាពរបស់ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតថារតូវដតជាអ្នកមានតនាេះត ើយ តពាលគឺពួក
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តគអាច្បនឹងបតងាើតសមុំកូនតពញតលញបាន។ ប ុដនតមារា១០១២ ននរកតតនេះ បានបញ្ញា កថ់ាសមុំកូនតពញតលញ
រតូវបានបតងាើត កនុងករណីដែលឪពុកមាត យបតងាើតមានោរលំបាកកនុងោររគបរ់គងដថ្រកំកុមារ តធវើឱ្យប េះពាល់
ែល់នលរបតោជនកុ៏មារ ជាតែើត ែូច្បតនេះតយើងអាច្បនិោយបានថារបសិនតបើឪពុកមាត យបតងាើតដែលមាន
ជីវភាពរកីរក មានោរពិបាកកនុងោរដថ្ទាកុំមារ អាច្បនឹងបតងាើតសមុំកូនជាតយួនឹងឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតបាន តែើតបជីា
របតោជនឱ៏្យែល់កុមារ។ នទុយតៅវញិរបសិនតបើជីវភាពរបស់ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនាេះែូច្បគ្នន តៅនឹងឪពុកមាត យ
បតងាើតតទ វាពុំមានអ្វីជារបតោជនឱ៏្យែល់កុមារតនាេះត ើយ។ 
  
សណួំរ ៥៣ 
 តតើបគុគលអាយុ ២០ ឆ្ន  ំអាច្បតធវើជាកូនសំុតពញតលញបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 មារា ១០១០ ននរកតរែឋបបតវណីបានដច្បងថា ៖ ជាតគ្នលោរណ៍ កូនសំុរតូវមានអាយុតិច្បជាង ៨ ឆ្ន ។ំ 
ោរតរបើពាកយ “ជាតគ្នលោរណ៍” តៅកនុងបញ្ាតតិតនេះ នាឲំ្យមានោរបករសាយថា ជាអ្ញ្ា រតកតម កូនសំុអាច្បមាន
អាយុតលើសពី ៨ ឆ្ន បំាន។ កប៏ ុដនតរពតជាតយួគ្នន តនេះ រកតរែឋបបតវណីតនិបានដច្បងពីសាា នភាពដែលអ្នុញ្ញា ត 
ឲ្យតុលាោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ ោលតបើកូនសំុមានអាយុតលើសពី ៨ ឆ្ន តំនាេះតទ។ ជាងតនេះតៅតទៀត រកត
រែឋបបតវណីកត៏និបានដច្បងពីករតតិននអាយុអ្តិបរមារបស់កូនសំុ តៅកនុងករណីអ្ញ្ា រតកតមតនេះដែរ។  
 តែើតបតីឆ្ាើយតបតៅនឹងសំណួរខាងតលើ តយើងគួរដតពិនិតយជាបឋតតៅតលើតគ្នលបំណងននសមុំកូនតពញ
តលញជាតុនសិន។ ជាោរពិត សមុំកូនតពញតលញរតូវបានបតងាើតត ើង តែើតបនីតល់នូវរគាសារែត៏ពញតលញ និង
មានលំនឹងសរមាបកុ់មារអ្េព័វ តពាលគឺបតងាើតទំនាកទ់នំងឲ្យែូច្បគ្នន តៅនឹងទំនាកទ់នំងជាតយួនឹងកូនបតងាើត 
អ្ញ្ច ឹងដែរ។ ោរោរពារកុមារដែលជាទំពាងំសនងឬសេរីបស់របតទសជាតិ គឺជាភាពោបំាច្បដ់ែលច្បាបរ់តូវដត
តលើកសទួយ។ តៅតពលដែលបុគគលមាន ក់្ នែល់វយ័នីតិភាពតេើយ បុគគលតនាេះតច្បេះគិតគូរពិោរណាតោយ
ខាួនឯង តោយឯករាជយ នងិតនិោបំាច្បរ់តូវោរោរដថ្ទាពំីអ្នកែនទតទៀតត ើយ។ តោយសារដតតូលតេតុតនេះ
តេើយ តទើបមារា ១០១០ ននរកតរែឋបបតវណីកំណតអ់ាយុកូនសំុតិច្បជាង ៨ ឆ្ន  ំបានតសច្បកតីថា កូនសំុគឺជា
កុមារតៅតូច្បដែលរតូវោរជាោបំាច្បនូ់វោរថាន កថ់្នតច្បិញ្ច ឹតបីបាច្បដ់ថ្រកំពីសំណាកឪ់ពុកមាត យ។  
 តោងាតោរបករសាយខាងតលើ តឃើញថា របសិនតបើបុគគលមាន ក់្ នែល់អាយុ ២០ ឆ្ន តំេើយតនាេះ 
ជាធតមា គ្នតត់និអាច្បោា យជាកូនសំុតពញតលញបានត ើយ។ តា ងវញិតទៀត តទាេះបីជាកនុងសាា នភាពពិតសស
ោ ងណាកត៏ោយ តៅតពលដែលគ្នតប់ានោា យជានីតិជនតេើយតនាេះ ពុំមានភាពោបំាច្បរ់តូវបតងាើតសមុំកូន
តពញតលញសរមាបគ់្នតត់ ើយ។  
 ជារតួតក បុគគលដែលមានអាយុ ២០ ឆ្ន  ំតនិអាច្បោា យជាកូនសំុតពញតលញបានតទ។ 
 
សណួំរ ៥៤  
 ឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត បានយកកូនត ម្ េះ ABC  តកច្បញិ្ច ឹតាងំពអីាយុ ៥ ឆ្ន  ំតកតតា េះ។ ពកួគ្នត ់បានច្បញិ្ច ឹត
កូនតនាេះរេូតែល់ធតំពញវយ័ តរៀនច្បបប់រញិ្ញា បរតជានខ់ពស់។ តតើឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត អាច្បោកព់ាកយសំុបតងាើតសមុំ
កូនតពញតលញ ឬ សមុំកូនធតមាបានដែរ ឬតទ ? 
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ចមរលើយ  
 ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត អាច្បបតងាើតសមុំកូនធតមា ប ុដនតតនិអាច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញបានតទ។ 
 វាបង្វា ញបានថា ABC មានអាយុ ២៥ ឆ្ន  ំតរៀនច្បប ់master។ ជាតគ្នលោរណ៍ កូនសំុរតូវមានអាយុតិច្ប
ជាង ៨ ឆ្ន  ំមារា ១០១០ ននរកតរែឋបបតវណី។ ែូតច្បនេះតបើពិនិតយតតើលអ្ពំីលកាខណឌ អាយុរបស់កូនសំុ តោយ
តោងាតមារាតនេះ តឃើញថា តនិអាច្បទទួលសាគ ល់ោរសំុបតងាើតសមុំកូនតពញតលញតោយ XY បានតទ ។ ក៏
ប ុដនតកម៏ានករណីតលើកដលងដែរ តោយតេតុថា មារា ១០១០ គឺជាតគ្នលោរណ៍ប ុតណាណ េះ ។ ករណីសំណួរ
តនេះអាច្បោតទុ់កបានថា ជាឧទាេរណ៍ននអ្ងគតេតុតយួននករណីតលើកដលងននមារា ១០១០។ 
 តៅកនុងករណីតនេះ កូនសំុមានអាយុតរច្បើនតពក កនុងោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ។ ែូតច្បនេះ XY តនិអាច្ប
ោកព់ាកយសំុបតងាើតសមុំកូនតពញតលញបានតទ ប ុដនតអាច្បបតងាើតសមុំកូនធតមាបាន។ 
 
សណួំរ ៥៥  
 តតើរពេះសងឃ ឬ ែូនជអីាច្បបតងាើតសមុំកូនបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 រពេះសងឃ ឬែូនជី អាច្បសមុំកូនបាន តោយតេតុថា បញ្ាតតិសតីពីសមុំកូន ននរកតរែឋបបតវណី ពុំបានហត
ឃាត ់ ។ របបសមុំកូនតពញតលញមានតគ្នលគំនិតនតល់នូវរគាសារតយួ ដែលរតូវមានទាងំឪពុក មានទាងំមាត យ 
ទាងំពីរ តេើយរតូវមានតសារភាពែល់កុមារអ្េព័វ ែូតច្បនេះសមុំកូនតពញតលញ ឬសមុំកូនធតមាដែលជាអ្នតីិជន 
តោយរពេះសងឃ ឬែូនជី តុលាោររតូវពិោរណាឱ្យត តច់្បតប់ំនុត ។ 
 
សណួំរ ៥៦  
 តតើសេពន័ផអាច្បតៅសំុកូនតពញតលញពតីណឌ លកុមារករំពាបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 ោររកអ្នកសនងរតកូល រកអ្នកសនងរទពយសតបតតិ រកឪពុកមាត យសរមាបកុ់មារកំរពា ជាអាទិ៍ គឺជាតគ្នល
បំណងននសមុំកូន ។ ច្បំតពាេះសមុំកូនតពញតលញ គឺជារបបសរមាបន់តល់រគាសាររបកបតោយសុខែុតរតនាតយួ
ច្បំតពាេះកុមារអ្េព័វ ដែលនឹងោា យជាកូនច្បិញ្ច ឹត ឱ្យមានសុខភាពលែ និងមានអ្នាគតរបតសើរ ។ ែូតច្បនេះកុមារ
ដែលរស់តៅកនុងតណឌ លកុមារកំរពា អាច្បជាកតមវតាុននសមុំកូនតពញតលញរបស់សេពទ័ផ កប៏ ុដនតតែើតបឱី្យមាន
អានុភាពាតនាូវច្បាបនូ់វសិទផ ិនិងករណីយកិច្បច រតូវឆ្ាងោតន់ីតិវធិីរបស់តុលាោរ ។ 
 
សណួំរ ៥៧  
 តតើតពាេះមា យអាច្បសមុំកូនបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 តោយតេតុថា សមុំកូនតពញតលញ អ្នកោកព់ាកយសំុរតូវដតជាបុគគលដែលមានសេពទ័ផ (មារា ១០០៨) 
ែូតច្បនេះ បុរសតពាេះមា យអាច្បសមុំកូនបានដតច្បំតពាេះសមុំកូនធតមាប ុតណាណ េះ (មារា ១០២០ កថាខណឌ ទី ១)។ 
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សណួំរ ៥៨  
 ឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត ច្បងប់តងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួកូនសំុ ដែលរស់តៅជាតយួនងឹមាត យ តេើយដែល
តនិែងឹថាឪពុករស់តៅទណីាតទ។ តតើពកួគ្នតអ់ាច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញដែរឬតទ? តៅកនុងករណីដែលសមុំកូន
តពញតលញ រតវូបតងាើតតេើយ បនាទ បត់កឪពុកកម៏ានវតតមាន តតើឪពុកអាច្បរលំាយសមុំកូនតពញតលញដែរឬតទ?
  
 
ចមរលើយ  
 សមុំកូនតពលតលញ ជាសមុំកូនតយួដែលមានលកាណៈតឹងរុងឹណាស់ តរពាេះមានលកាខណឌ តរច្បើនដែលរតូវ
ដតបំតពញ។ សមុំកូនតពញតលញតនេះអាច្បតធវើតៅបានលុេះរាដតមានោរយល់រពតពីឪពុកមាត យបតងាើត។ របសិនតបើ 
គ្នម នោរយល់រពតពីឪពុកតទ សមុំកូនតពញតលញពុំអាច្បតធវើតៅបានត ើយ។ សមុំកូនតពញតលញ នឹងតធវើតអាយ
ច្បំណងញាតិរបស់កូនសំុ នងិឪពុករតូវបានោតផ់្លត ច្ប ់ ែូច្បតនេះ វាប េះពាល់ែល់សិទផអិ្នកដែលជាឪពុកោ ងខាា ងំ 
របសិនតបើអ្នុញាតិតអាយមានសមុំកូនតពញតលញតោយពុោំបំាច្បម់ានោរយល់រពតពីឪពុក។ ប ុដនត របសិនតបើ
តនិអ្នុញ្ញា តឱ្យមានោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញតទ តនាេះកូនសំុអាច្បនឹងខាតរបតោជនន៍ងដែរ។ ែូច្បតនេះ 
តែើតបធីានាបាននូវនលរបតោជនរ៍បស់កូនសំុ មារា១០១១ ននរកតរែឋបបតវណីអ្នុញ្ញា តឱ្យមានសមុំកូនតពញ
តលញតបើតទាេះជាពុំមានោរយល់រពតពីឪពុកមាត យបតងាើតកត៏ោយ។ 
 ច្បំតពាេះោរសំុរលំាយសមុំកូនតពញតលញតនាេះ តឃើញថារកតរែឋបបតវណីពុំបានកំណតអ់្ំពីសិទផិរបស់
ឪពុកបតងាើតតនាេះត ើយ ប ុដនត របសិនតបើឪពុកបតងាើតតនាេះអាច្បនឹងមានលទផភាពតតើលដថ្កូនសំុវញិបាន តេើយ
ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតតើលដថ្កូនសំុពុំបានលែ ឪពុកបតងាើតអាច្បសំុឱ្យមានោរោតោ់លសមុំកូនតពញតលញ ាត
មារា ១០១៦ ននរកតរែឋបបតវណី។ 
 
សណួំរ ៥៩  
 សូតពនយល់នតីវិធិទីាងំតលូននមារា ១០១៣ ។ 
 
ចំមែើយ  
 លំេូរនននីតិវធិី គឺមានែូច្បខាងតរោត ៖ 
 

 ភាគី តុលាោរ 
តតិយជន, 

អាជាា ធរពាកព់ន័ផ 

១ 
ោកព់ាកយសំុ
បតងាើតសមុំកូន
តពញតលញ 

  

២  
ពិនិតយពនផោកព់ាកយសំុ 
ពិនិតយសតតាកិច្បច 
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ពិនិតយលកាខណឌ តយួច្បំនួនតែើតបទីទួលសាគ ល់ពាកយសំុ1 
 លកាខណឌ ទាកទ់ងនឹងឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត 
 លកាខណឌ ទាកទ់ងនឹងកូនសំុ 
 ោរយល់រពតរបស់ឪពុកមាត យបតងាើត 

៣  
កំណតោ់លបរតិច្បឆទសរមាបោ់រសាកសួរ 
តោេះតៅភាគី ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត 

 

៤ 
ោរសាកសួរភាគី, ោរសាកសួរសាកេ ី(ឪពុកមាត យបតងាើត) 
បញ្ញា កព់ីោរយល់រពតរបស់ឪពុកមាត យបតងាើត និង លកាខណឌ ែនទតទៀតតែើតបបីតងាើតសមុំកូនតពញតលញ2 

៥  (តៅរកតបង្វគ បឲ់្យតធវើោររសាវរជាវកនុងអ្ំ ុងតពលសាកលបង)  

៦ 

បុគគលដែលតៅរកតបង្វគ ប ់រតូវតធវើោររសាវរជាវពីសាា នភាពននឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត និងកូនសំុ ថាតតើពួក
គ្នតរ់ស់តៅជាតយួគ្នន ោ ងែូច្បតតតច្ប។ 

 តៅនទេះរបស់ពួកគ្នតព់ីរ ឬបីែង 
 សាត ប ់(ទទួលពត័ម៌ាន) ពីតតឃំុ អ្នកជិតខាង និង តលាករគូអ្នករគូ 
 តេើយនឹងតធវើោររសាវរជាវែនទតនេងតទៀត របសិនតបើភាពោបំាច្ប ់

៧  
បុគគលដែលតៅរកតបង្វគ ប ់រតូវោករ់បាយោរណ៍ននអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបងតៅ
តុលាោរ 

៨  តុលាោររតូវតធវើោរវនិិច្បឆយ័អ្ំពីពាកយសំុ  
 

 ខាងតរោតតនេះ គឺជាសំណួរពាកព់ន័ផតយួច្បំនួន៖ 
១. តតើតុលាោររតវូតច្បញែោីសតរតច្បោបត់នតើតអ្ ុំងតពលច្បញិ្ច ឹតសាកលបងដែរឬតទ? 
 កនុងករណីតយួច្បំនួន ភាគីតសនើតុលាោរឲ្យតច្បញែីោសតរតច្ប តែើតបបីតញ្ច ៀសនូវោរោបខ់ាួន តរពាេះ 
នគរបាល និងតតឃំុ តនិអាច្បែឹងអ្ំពីតូលតេតុដែលឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត និងកូនសំុរស់តៅជាតយួគ្នន ។ កប៏ ុដនត ច្បាប់
សតីពីនីតិវធិនីនតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង តនិអ្នុញ្ញា តឲ្យតុលាោរតច្បញែីោសតរតច្បោបត់នតើត
អ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង តេើយមារា ១០១៣ ននរកតរែឋបបតវណីកត៏និបានអ្នុញ្ញា ត។ ែូតច្បនេះ តយើងតនិ
អាច្បតច្បញែីោសតរតច្បតែើតបោីបត់នតើតអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង ៦ ដខ។ សរមាបជ់ាែំតណាេះរសាយតៅកនុង
ោរអ្នុវតត រកឡាបញ្ា ី រតូវតធវើរបាយោរណ៍ (សូតតតើលច្បំណុច្ប ៤ ននលំេូរនីតិវធិីខាងតលើ) ភាគីអាច្បតសនើសំុច្បតាង
កំណតត់េតុ តែើតបបីតញ្ច ៀសនូវោរោបខ់ាួន។ តលើសពីតនេះតៅតទៀត តៅតពលតុលាោរសាកសួរឪពុកមាត យបតងាើត 
និងឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត តគអាច្បតនាើលិខិតជូនែណឹំងតៅអាជាា ធរមានសតតាកិច្បចអ្ំពីោរណ៍ ដែលតុលាោរអ្នុញ្ញា ត
ឲ្យឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត តធវើោរច្បិញ្ច ឹតកូនសំុសាកលបងកនុងរយៈតពល ៦ ដខ។ 
២. តតើឪពុកមាត យបតងាើត គបបរីបគល់កូនឲ្យតៅឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតតៅតពលណា? 

                                                           
1 . តៅកនុងករណីដែលតុលាោរពិនិតយតឃើញច្បាស់ថា ពាកយសំុ តនិបានបំតពញលកាខណឌ កនុងោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញតទ ែូច្បជា 
អ្នកោកព់ាកយសំុតនិមានសេពទ័ផ, គ្នតម់ានអាយុតកមងតពកកនុងោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ ឬ កូនសំុមានអាយុតរច្បើនជាតែើត ែូច្បតនេះ 
តុលាោររតូវតលើកតោលពាកយសំុ។ 
2. វាតនិមានភាពោបំាច្បក់នុងោរសាកសួរកូនសំុតទ តរពាេះកូនសំុមានអាយុតិច្បណាស់។ កនុងករណីដែលតុលាោរពិនិតយតឃើញថា តនិ
មានោររពតតរពៀងពីឪពុកមាត យបតងាើត តនាេះតុលាោររតូវតលើកតោលពាកយសំុ ។ 
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 ឪពុកមាត យបតងាើត អាច្បរបគល់កូនតៅតពលណាកប៏ាន តនិោបំាច្បម់ានោរវនិិច្បឆយ័ពីតុលាោរតទ តេើយ 
រកតរែឋបបតវណី ច្បាបស់តីពីនីតវិធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង និងរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី តនិបាន
ដច្បងអ្ំពីោរវនិិច្បឆយ័ដបបតនេះតទ។ 
៣. តតើអ្ ុំងតពលច្បញិ្ច ឹតសាកលបង រតវូោបត់នតើតតៅតពលណា? 
 សរមាបប់ុគគលដែលទទួលខុសរតូវកនុងោរសរតសររបាយោរណ៍ អ្ំពីអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង ៦ ដខ 
វាមានភាពលែរបតសើរកនុងោរតច្បញតសច្បកតីសតរតច្ប តែើតបជីួយ ពួកគ្នតឲ់្យតធវើោររសាវរជាវ តោយតនិមានោររារាងំ
តោយភាគីតនេងតទៀត តទាេះបីជា តសច្បកតីបង្វគ បត់នេះ តនិមានបញ្ាតតតៅកនុងរកតរែឋបបតវណី និងច្បាបស់តីពីនតីិវធិីនន
តរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង។ របសិនតបើតយើងអាច្បតច្បញតសច្បកតីបង្វគ ប ់ តនាេះអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹត
សាកលបង ៦ ដខ រតូវោបត់នតើតគិតោបព់ីតពលដែលតច្បញែីោសតរតច្បបង្វគ បឲ់្យរសាវរជាវ។ 
៤. តតើនរណាគជឺាអ្នកទទលួខុសរតវូកនុងអ្ ុំងតពលច្បញិ្ច ឹតសាកលបង? 
 សាា បន័ដែលរតូវទទួលបនទុក តនិរតូវបានបញ្ាតតតទ។ បុគគលដែលរតូវទទួលខុសរតូវច្បំតពាេះតសាេ ុយ
ច្បំណាយ កត៏និរតវូបានបញ្ាតតដែរ។ ោររសាវរជាវ រតូវតធវើត ើងតៅនទេះ ឬសាលា ាតរយៈោរសាកសួរអ្នកជិត
ខាង ឬរគូបតរងៀនតៅសាលា (សូតតតើលលំេូរនីតិវធិីទី ៦)។ តយើង គបបបីនតោរពិភាកំអ្ំពីអ្នកណាដែលសាក
សតបំនុតកនុងោរទទួលខុសរតូវច្បំតពាេះោរង្វរតនេះ ៖ រកឡាបញ្ា ី អាជាា សាលា រពេះរាជអាជា រពេះរាជអាជារង ឬ
អាជាា ធរតនេងៗ តទៀត ដែលតនិដតនជាតន្រនតីតុលាោរ ជាអាទិ៍។  
 
សណួំរ ៦០ 
 តៅតពលកណំតអ់្ ុំងតពលច្បញិ្ច ឹតសាកលបង តតើតុលាោររតវូតច្បញតសច្បកតសីតរតច្បអ្វ?ី  
 
ចមរលើយ  
 មារា១០១៣ ននរកតរែឋបបតវណី បាននិោយពីអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង ដែលតុលាោររតូវ
សតរតច្បកំណតអ់្ំ ុងតពលច្បញិ្ច ឹតសាកលបងោ ងតិច្ប៦ដខ តេើយជាតគ្នលោរណ៍រាល់តសច្បកតីសតរតច្បរបស់
តុលាោររតូវតធវើត ើងតរោតទរតងជ់ាសាលរកត ឬែីោសតរតច្ប (មារា ១៧៩ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ 
នីតិវធិីដែលអ្នុវតាកនុងតរឿងសមុំកូនតពញតលញតនេះ ជានីតិវធិីតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង តេើយ
ដែលរតូវសតរតច្បតសច្បកតតីោយែីោសតរតច្ប។ ែូច្បតនេះ របសិនតបើពិនតិយតតើលពីលំេូរនីតិវធិីវញិ គឺតរោយពី 
ពិនិតយតតើលពាកយសំុរបស់អ្នកោកព់ាកយសំុថារតឹតរតូវាតល័កាខណ័ឌ ទរតងត់េើយ តុលាោររតូវតោេះតៅឪពុក
មាត យច្បិញ្ច ឹតតកសាកសួរ តេើយរតូវសតរតច្បអ្ំពីអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង តោយតច្បញែីោសតរតច្បកណំត់
អ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង។  

ប ុដនត របសិនតបើឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតតនាេះបានច្បិញ្ច ឹតកូនសំុជាយូរតកតេើយ តេើយតទើបនឹងោកព់ាកយសំុ
តនាេះ តុលាោរអាច្បនឹងពិោរណាតនិកណំតអ់្ំ ុងតពលច្បញិ្ច ឹតសាកលបងកប៏ាន។ 

 
សណួំរ ៦១  
 ក. តបើឪពុកមាត យបតងាើតតនិរពតផ្លត ច្បទ់នំាកទ់នំងជាតយួកូនសំុ។ តតើឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតរតវូតធវើែូច្បតតតច្ប? 
 ខ. បត ីH នងិរបពនផ W បានដលងលេះគ្នន នងឹគ្នន  តេើយ W គជឺាអ្នកមានអ្ណំាច្បតតបាតលើកូនS។ តរោយ
តក W បានតរៀបោរជាតយួ X តេើយ X កយ៏ល់រពតបតងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួ S។ ប ដុនត H តនិរពត។ 
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តតើ H អាច្បោកព់ាកយសំុែកអ្ណំាច្បតតបាបានដែរតទ? 
 គ. បត ីH នងិរបពនផ W បានដលងលេះគ្នន នងឹគ្នន  តេើយ W គជឺាអ្នកមានអ្ណំាច្បតតបាតលើកូនS។ តរោយ
តក W បានតរៀបោរជាតយួ X តេើយ X កយ៏ល់រពតបតងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួ S។ X ច្បងប់តូររតកូលរបស់ 
S ឲ្យតរបើរតកូលែូច្បខាួន ប ដុនត H បែតិសធនងឹោរបតូររតកូលតនេះ។ តតើបតអីាច្បបែតិសធបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 ក. តោងាត មារា១០១១ ដច្បងជាតគ្នលោរណ៏រតូវមានោរយល់រពតពីឪពុកមាត យបតងាើត ែូច្បតនេះ H 
មានសិទផិបែិតសែនូវោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញរវាង X ជាតយួ S បាន។ របសិនតបើតុលាោរពិនតិយតឃើញ
មានតេតុនល ែូច្បមានដច្បងកនុងវាកយខណឌ  ២ ននមារាែដែល តទាេះបីជា H បែិតសធកត៏ោយ កតុ៍លាោរអាច្ប
បតងាើតសមុំកូនតពញតលញបាន តែើតបជីាឧតតតរបតោជនរ៍បស់តកមង។ 
 ខ. តរោយតពលតុលាោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ តបើមានតូលតេតុែូច្បកនុងមារា ១០៤៨ H អាច្បោក់
ពាកយសំុែកអ្ំណាច្បតតបាបាន។ 
 គ. H តនិបាននតល់ោរយល់រពតកនុងោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ តៅកនុងករណីតនេះតទ។ ែូតច្បនេះ សមុំកូន
តពញតលញតនិអាច្បរតូវបានបតងាើតត ើង។ ជាលទផនល S តនិអាច្បតរបើនាតរតកូលរបស់ X បានតទ។ 
 
សណួំរ ៦២ 
 តតើតុលាោរអាច្បសតរតច្បឲ្យបតងាើតសមុំកូន រវាងបគុគលដែលោា យជាឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត នងិ កូនសំុតរច្បើននាក់
តៅកនុងតរឿងកតដីតតយួបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 រកតរែឋបបតវណី កែូ៏ច្បជាច្បាបស់តីពនីីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង តនិមានបញ្ាតតិ
ជាកច់្បាស់តែើតបតីោេះរសាយបញ្ញា តនេះត ើយ។ ជាងតនេះតៅតទៀត កត៏និមានមារាណា ដែលអ្នុញ្ញា តឲ្យតធវើ
ោរបញ្ចូ លនូវោរទាតទារ តៅកនុងនីតិវធិីននតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង ែូច្បមារា ៧៧ ននរកត
នីតិវធិីរែឋបបតវណីតទ។ តោយតឃើញពីសាា នភាពតនេះ តៅកនុងនីតិវធិីននោរវនិិច្បឆយ័ តុលាោររតូវពិោរណា 
ឲ្យបានលែិតលែនច់្បំតពាេះកុមារមាន ក់ៗ  តោយដ កតរៀងៗខាួន តោយអ្នុតលាតតៅាតលកាខណឌ ដែលរកត 
រែឋបបតវណីបានកំណត។់ ែូតច្បនេះ តនិគួរអ្នុញ្ញា តឲ្យមាននីតិវធិីដបបតនេះតទ កនុងតគ្នលបណំងតែើតបបីញ្ញា កត់សច្ប
កតីសតរតច្បរបស់តុលាោរឲ្យបានច្បាស់លាស់ តពាលគឺ របសិនតបើសេពទ័ផតយួគូមានបំណងច្បងសំុ់កុមារពីរ
នាក ់តកតធវើជាកូនច្បិញ្ច ឹតរបស់គ្នត ់ោបំាច្បរ់តូវមានតរឿងកតីច្បំនួនពីរ តែើតបឲី្យែំតណើ រោរវនិិច្បឆយ័រគបែណត បត់ៅ
តលើកុមារមាន ក់ៗ  ោច្បត់ោយដ កពីគ្នន ។ 
 
សណួំរ ៦៣ 
 តៅតពលតុលាោរសតរតច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ តតើតុលាោររតវូពោិរណាអ្ពំឆី្នទៈរបស់កូនសំុដែរ
ឬតទ?  
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ចមរលើយ 
 តគ្នលបំណងច្បតបងននោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ គឺតែើតបនីតល់ឱ្យកុមារនូវរគាសារថ្មតីយួដែលលែ។ 
ែូតច្បនេះ របសិនតបើតុលាោរយល់តឃើញថា ឪពុកមាត យបតងាើតរបស់កុមារបាននតល់ឱ្យកុមារនូវតសច្បកតីសុខតេើយ 
តុលាោរអាច្បសួរអ្ំពឆី្នទៈរបស់កុមារដែលជាកូនសំុកប៏ាន តេើយតុលាោរកអ៏ាច្បនឹងតលើកតោលពាកយសំុ
បតងាើតសមុំកូនតពញតលញដែរ របសិនតបើ កុមារបង្វា ញថា ោររស់តៅជាតយួឪពុកមាត យបតងាើតតនាេះខាួនបាន 
តសច្បកតីសុខរសាលតេើយតនាេះ នទុយតៅវញិតោយតេតុថាសមុំកូនតពញតលញអាច្បតធវើបានរបសិនតបើកូនសំុតនាេះ
អាយុតរោត៨ឆ្ន  ំ ែូច្បតនេះវាអាច្បនឹងលំបាកកនុងោរសាកសួរពីឆ្នទៈរបស់កូនសំុ។ រកតរែឋបបតវណីពុំបានហត
ឃាតោ់រសាកសួរឆ្នទៈរបស់កូនសំុតនាេះតទ ែូច្បតនេះតៅរកតអាច្បនឹងតធវើោរសាកសួរបានរបសិនតបើយល់តឃើញ
ថាោបំាច្ប។់ 
 
សណួំរ ៦៤ 
 តតើតុលាោរអាច្បតច្បញែោីសតរតច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ តៅកនុងរយៈតពលច្បញិ្ច ឹតសាកលបង ៦ ដខ 
បានដែរឬតទ ? 
 
ចមរលើយ  
 ោរច្បិញ្ច ឹតសាកលបង (មារា ១០១៣) គឺជាលកាខណឌ តយួ តែើតបបីតងាើតសមុំកូនតពញតលញ។ ជាតគ្នល-
ោរណ៍ របាយោរណ៍ ឬឯកសារសតីពីលទផនលននោរច្បិញ្ច ឹតសាកលបងរបស់ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត នងឹរតូវនតល់ជូន
តុលាោរ តៅតរោយរយៈតពល ៦ ដខ បានបញ្ចប។់ វាមាននយ័ថា តៅតុនរយៈតពល ៦ដខ តុលាោរពុំមាន 
េសតុាងរគបរ់គ្នន ់ តែើតបយីកតកតធវើជាធនធានេសតុាងតែើតបតីច្បញតសច្បកតីសតរតច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ
បានតទ។ តុលាោរតនិអាច្បតច្បញែីោសតរតច្បបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ តៅកនុងរយៈតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបង  
៦ ដខបានតទ។ កប៏ ុដនត តោយសារលកាខណឌ តនេះ គឺតែើតបរីតាតពិនិតយអ្ំ ុងតពលច្បិញ្ច ឹតសាកលបងោ ងតិច្ប  
៦ ដខ ែូតច្បនេះ តុលាោរអាច្បតច្បញែីោសតរតច្បតៅកនុងរយៈតពល ៦ ដខបាន តៅកនុងករណីដែលអ្នកោកព់ាកយសំុ 
បានោកនូ់វរបាយោរណ៍សតរតយអ្ំពីោរច្បិញ្ច ឹតសាកលបងសរមាបរ់យៈតពល ៦ ដខ។ 
 
សណួំរ ៦៥  
 តុលាោរកពុំងោតោ់រនតីវិធិសីមុំកូនតពញតលញ តេើយបនាទ បត់កសេពទ័ផមាា ង (ឪពុក ឬមាត យច្បញិ្ច ឹត)  
សាា ប។់ តតើអាច្បបតងាើតសមុំកូនបានដែរឬតទ? តតើនតីវិធិរីតវូតធវើែូច្បតតតច្ប?  
 
ចមរលើយ  
 មារា ៣២ ននច្បាបស់តីពីនតីិវធិីតរឿងកតីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង អាច្បយកតកអ្នុវតត ែូតច្បនេះ 
នីតិវធិីននោរទទួលបនត គឺមានភាពោបំាច្ប ់តែើតបបីនតនីតិវធិីខាងតលើ។ ដនែកាតរកតរែឋបបតវណី មារា ១០០៨ 
ដច្បងអ្ំពីលកាខណឌ ទាកទ់ងនងឹបុគគលដែលរតូវោា យជាឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត តៅកនុងសមុំកូនតពញតលញ រតូវជា
បុគគលដែលមានសេពទ័ផ។ ាតអ្ងគតេតុ តៅតពលតុលាោរកំពុងោតោ់រនីតិវធិសីមុំកូនតពញតលញ តេើយ
បនាទ បត់កសេពទ័ផមាា ង (ឪពុក ឬមាត យច្បិញ្ច ឹត) សាា ប ់ នាឲំ្យខវេះលកាខណឌ ននោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ 
តោយសារពុំមានជនដែលមានលកាណសតបតតិដែលអាច្បបនតនីតិវធិីបណតឹ ង។ 
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 កនុងករណីតនេះ  ជាោរយល់តឃើញ តុលាោររតូវតលើកតោលពាកយសំុតោយែីោសតរតច្ប។ 
 
សណួំរ ៦៦  
 កនុងករណីននសមុំកូនតពញតលញ តតើឪពុកមាត យបតងាើតអាច្បោតោ់លកូនសមុំបានដែរឬតទ? តេតុអ្វបីានជា
ច្បាបត់និអ្នុញ្ញា តឲ្យមានោរោតោ់ល់រវាងឪពុកមាត យ នងិកូនបតងាើត? 
 
ចមរលើយ  
 ោរបតងាើតឲ្យមានយនតោរននសមុំកូនតពញតលញ គឺមានតគ្នលបំណងនតល់ឱ្យកុមារអ្េព័វនូវោររគបរ់គង
ដថ្រកំតៅកនុងរកុតរគាសារតយួឲ្យែូច្បជាកូនបតងាើតអ្ញ្ច ឹងដែរ។ តេតុែូតច្បនេះ ជាតគ្នលោរណ៍ តនិគួរទទួល
សាគ ល់ឱ្យមានោរោតោ់ល់សមុំកូនតនេះត ើយ គឺែូច្បតៅនងឹករណីននកូនបតងាើតដែលតនិអាច្បរតូវបានោតោ់ល់
តោយឪពុកមាត យបតងាើតតនាេះតទ តទាេះបីជាមានតូលតេតុោ ងណាកត៏ោយ។ តោយតេតុថា ោរបតងាើតសមុំកូន
តពញតលញមានតគ្នលតៅច្បតបង គឺតែើតបោីរពារនលរបតោជនរ៍បស់កុមារ ែូច្បតនេះ របសិនតបើមានេសតុាង
ជាកច់្បាស់ថា ោរបនតទំនាកទ់ំនងសមុំកូននឹងបំពាននលរបតោជនរ៍បស់កូនសំុោ ងធៃនធ់ៃរតនាេះ កគ៏ួរគបបដីត
អ្នុញ្ញា តឱ្យមានោរោតោ់ល់សមុំកូនតនេះបានដែរ។ តរពាេះដតតូលតេតុោ ងតនេះតេើយ តទើបមារា ១០១៦ នន
រកតរែឋបបតវណីអ្នុញ្ញា តឲ្យមានោរោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ ោលតបើមានតលូតេតុជាកល់ាកែូ់ច្បបាន
ដច្បងតៅកនុងបទបបញ្ាតតិតនេះ។  
 តបើតយើងពិនិតយតៅតលើតូលតេតុននោរោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ ដែលមានដច្បងតៅកនុងរកត 
រែឋបបតវណី តឃើញថា អ្នកដែលបំពាននលរបតោជនរ៍បស់កូនសំុ តេើយដែលជាតូលតេតុនាឲំ្យមានោរ
ោតោ់ល់សមុំកូន គឪឺពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត។ តេតុតនេះ ោរោតោ់ល់អាច្បនឹងរបរពតឹតតៅបាន ោលតបើឪពុកមាត យ
ច្បិញ្ច ឹតបានតធវើបាបកូន តបាេះបងកូ់នសំុតោលតោយគំនិតទុច្បចរតិ ឬ បានតធវើអ្ំតពើតេតុតនេងៗតទៀតដែលបំពាន
នលរបតោជនរ៍បស់កូនសំុោ ងធៃនធ់ៃរ។ កនុងនយ័តនេះ ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនិគួរទទួលបានសិទិផកនុងោរបតឹង
ទាតទារោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ តោយតលើកយកតូលតេតុថា ខាួនបានតធវើបាបកូន តបាេះបងកូ់នតោល ជាតែើត
ត ើយ។  
 បគុគលដែលបានរបរពតឹតអ្តំពើជាកេុំស តនិអាច្បតលើកសំអាងពកីេុំសឆ្គងរបស់ខាួន តែើតបអី្េះអាងពសិីទិផ 
ាតច្បាបណ់ាតយួត ើយ។ តនេះគជឺាតេតុនលែស៏តគរួតយួដែលរកតរែឋបបតវណីននរពេះរាជាណាច្បរកកតពុជា 
តនិអ្នុញ្ញា តឱ្យឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតមានសិទិផបតងឹទាតទារោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញត ើយ។ មារា ១០១៦ 
កថាខណឌ ទ ី១ ននរកតរែឋបបតវណី អ្នុញ្ញា តឱ្យដត កូនសំុ ឪពុកមាត យបតងាើត ឬ តណំាងអ្យយោរប តុណាណ េះ ដែល
មានសិទិផោកព់ាកយបណតឹ ងទាតទារោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ។ 
 
សណួំរ ៦៧ 
 តៅកនុងករណីដែលសមុំកូនតពញតលញរតវូបានបតងាើតត ើង តៅតពលដែលឪពុកមាត យតៅរក ប ដុនតតរោយ
តក ពកួគ្នតម់ានសំណាងរតវូតឆ្ន ត តេើយមានលុយតរច្បើន តតើកូនតនាេះអាច្បរត បត់កវញិដែរឬតទ ? 
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ចមរលើយ  
 តោងាតរកតរែឋបបតវណី សមុំកូនមានពីររបតេទគ ឺសមុំកូនតពញតលញ និង សមុំកូនធតមា។ តែើតបឱី្យមាន
ភាពច្បាស់លាស់ ោរតឆ្ាើយតបតៅនឹងសំណួរខាងតលើនឹងរតូវតរៀបច្បំ តោយដនែកតលើរបតេទននសមុំកូននីតយួៗ។ 
 តរោយពបីានបតងាើតសមុំកូនតពញតលញរចួ្បតេើយ សមុំកូនតពញតលញមានអានុភាពផ្លត ច្បច់្បំណងញាតរិវាង
កូនសំុ និង ឪពុកមាត យបតងាើត រពតទាងំញាតិតលាេិតរបស់ឪពុកមាត យបតងាើត (មារា ១០១៤ ននរកត 
រែឋបបតវណី)។ ែូតច្បនេះ តែើតបភីាា បទ់ំនាកទ់នំងញាតិរវាងឪពុកមាត យបតងាើត និងកូនសំុត ើងវញិ ោបំាច្បរ់តូវដតមាន
ោរោតោ់ល់សមុំកូនជាតុនសិន តពាលគឺរតូវផ្លត ច្បទ់ំនាកទ់ំនងរវាងកូនសំុ ជាតយួនឹងឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតសិន តទើប 
ញាតិភាពរវាងកូនសំុ និង ឪពុកមាត យបតងាើត រពតទាងំញាតិតលាេិតរបស់ឪពុកមាត យបតងាើត រតូវតកើតត ើងវញិ 
គិតោបព់ីនថ្ៃោតោ់ល់ (មារា ១០១៧ ននរកតរែឋបបតវណី)។ កប៏ ុដនត ោរោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញអាច្បតធវើ
តៅបាន លុេះរាដតមានតូលតេតុពីរោ ងរតួនេគំ្នន  ដនែកាតមារា ១០១៦ ននរកតរែឋបបតវណី តពាលគឺ ៖ 

 តបើមានោរតធវើបាបតោយឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត តបាេះបងកូ់នសំុតោលតោយគំនិតទុច្បចរតិ ឬ តេតុតនេងៗ
តទៀតដែលបំពាននលរបតោជនរ៍បស់កូនសំុោ ងធៃនធ់ៃរ។ 

 តបើឪពុកមាត យបតងាើតអាច្បរគបរ់គងដថ្រកំតោយសតរតយ។ 
 ជាោរពិត លកាខណឌ ទាងំពីរខាងតលើតនេះរតូវដតបំតពញជាោច្បខ់ាត តទើបអាច្បនឹងោតោ់ល់សមុំកូនតពញ
តលញបាន ែូតច្បនេះ របសិនតបើឪពុកមាត យបតងាើតមានជីវភាពធូរធារត ើងវញិ មាននយ័ថា ពួកគ្នតអ់ាច្បរគបរ់គង
ដថ្រកំកូនតោយសតរតយបាន កប៏ ុដនតរបសិនតបើឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនិបានតធវើអ្ំតពើណាតយួដែលបំពាននល
របតោជនរ៍បស់កូនសំុនងតនាេះ គឺតនិអាច្បនងឹោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញបានតទ។ 
 ច្បំដណកឯោរបតងាើតសមុំកូនធតមាវញិ ពុំមានអានុភាពបញ្ចបទ់ំនាកទ់នំងញាតិរវាងកូនសំុ ជាតយួនឹង
ឪពុកមាត យបតងាើតតនាេះតទ (មារា ១០២៦ កថាខណឌ ទ ី ១ ននរកតរែឋបបតវណី)។ ប ដុនតតទាេះបីជាោ ងណាកត ី
ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតជាអ្នកមានអ្ំណាច្បតតបាតលើកូនសំុ ដែលជាអ្នីតិជន (មារា ១០២៧ កថាខណឌ ទី ៣  
វាកយខណឌ ទី ១ ននរកតរែឋបបតវណី)។ តេតុតនេះ របសិនតបើឪពុកមាត យបតងាើតមានបំណងច្បងទ់ាតទារយកកូន
តករគបរ់គងាតនាូវច្បាបវ់ញិ គឺរតូវោតោ់ល់សមុំកូនជាតុនសិន។ ោរោតោ់ល់សមុំកូនធតមាអាច្បតធវើបាន ាត 
រយៈោររពតតរពៀង ែូតច្បនេះ ឪពុកមាត យបតងាើតដែលមានបំណងច្បងយ់កកូនតកវញិ អាច្បតធវើោរពិភាកំជាតយួ
នឹងឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត តែើតបី្ នតៅែល់ោររពតតរពៀងកនុងោរោតោ់ល់សមុំកូនធតមា។ របសិនតបើតនិពុំមាន
ោររពតតរពៀងតទតនាេះ ោបំាច្បរ់តូវោកព់ាកយបណតឹ ងទាតទារោតោ់ល់សមុំកូនធតមា តេើយពាកយបណតឹ ងតនេះ
អាច្បនឹងទទួលតជាគជយ័ លុេះរាដតមានតូលតេតុែូច្បបានកំណតក់នុងមារា ១០៣១ ននរកតរែឋបបតវណី។ 
ច្បំតពាេះសាា នភាពដែលឪពុកមាត យបតងាើតរគ្ននដ់តមានជីវភាពធូរធារត ើងវញិ ដតឯកឯង គឺតនិដតនជាតូលតេតុ
ននោរោតោ់ល់ាតខាឹតសារននមារាខាងតលើតទ។ 
 
សណួំរ ៦៨ 
 តៅតរោយតពលតច្បញែោីសតរតច្បបតងាើតសមុំកូនរចួ្បតេើយ កូនសំុតនិច្បងរ់ស់តៅជាតយួឪពុកមាត យ 
ច្បញិ្ច ឹត តតើកូនសំុអាច្បរត បត់ៅរស់តៅជាតយួឪពុកមាត យបតងាើតវញិបានដែរឬតទ?  
 
ចមរលើយ  
 ១. កនុងករណីសមុំកូនតពញតលញ  



រកុតោរង្វររាជបណឌិ តសភាវជិាា ជីវៈតុលាោរ 

36 
 

 ោរបតងាើតសមុំកូនដបបតនេះគឺតែើតបបីតងាើតរគាសារថ្មែីល់កូនសំុដែលជាអ្េព័វកុមារ ែូច្បតនេះ តឃើញថា 
របសិនតបើកុមារតនាេះរស់តៅមានតសច្បកតីសុខជាតយួនឹងឪពុកមាត យបតងាើតតនាេះ កុមារដែលជាកូនសំុ តនិដតនជា
កតមវតាុននសមុំកូនតពញតលញតេើយ។ តរោយោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ ច្បណំងញាតរិវាងកូនសំុ និងឪពុកមាត
យបតងាើតរតូវបានោតផ់្លត ច្ប ់ (មារា១០១៤ ននរកតរែឋបបតវណី) ដែលតនេះមាននយ័ថាកុមារពុំអាច្បតៅរស់តៅ
ជាតយួឪពុកមាត យបតងាើតវញិតនាេះតទ។ នទុយតៅវញិរបសិនតបើោររស់តៅជាតយួឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនាេះ តធវើឱ្យ
ប េះពាល់នលរបតោជនធ៍ៃនធ់ៃររបស់កុមារ ឧទាេរណ៍៖ ពុបំញ្ាូ នកូនច្បិញ្ច ឹតឱ្យតៅតរៀនជាតែើត តេើយរបសិនតបើ
ឪពុកមាត យបតងាើតមានលទផភាពច្បិញ្ច ឹតកូនបានលែជាឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនាេះ កូនសំុអាច្បោកព់ាកយសំុោតោ់ល
សមុំកូនតពញតលញតនេះបាន តេើយវលិតៅរស់តៅជាតយួនឹងឪពុកមាត យបតងាើតខាួនវញិ (មារា១០១៦ ននរកត
រែឋបបតវណី)។ 
 ២. កនុងករណីសមុំកូនធតមា 
 ទំនាកទ់ំនងញាតិរវាងឪពុកមាត យបតងាើតតនិរតូវបានោតផ់្លត ច្បត់ ើយ ែូច្បតនេះ កូនសំុអាច្បរត បត់ៅរស់
តៅជាតយួនឹងឪពុកមាត យបតងាើតវញិបាន។ 
 
សណួំរ ៦៩ 
 តរោយពោីរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ កូនសំុបានវាយតធវើបាបឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត។ តតើឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត
អាច្បោតោ់ល់កូនសំុតពញតលញបានដែរឬតទ? តតើពកួគ្នតរ់តវូតធវើែូច្បតតតច្ប?  
 
ចមរលើយ  
 លកាខណឌ តែើតបអីាច្បោតោ់លសមុំកូនបាន គឺមានដច្បងកនុងមារា១០១៦ តេើយករណីដែលកូនសំុវាយ
តធវើបាបឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនាេះ ពុំដតនជាលកាខណឌ ដែលអ្នុញ្ញា តឱ្យោតោ់លត ើយ។ ែូច្បតនេះ ឪពុកមាត យ
ច្បិញ្ច ឹតពុំអាច្បសំុោតោ់លកូនសំុ តោយតូលតេតុកូនសំុវាយតធវើបាបតនាេះត ើយ។ 
 មារា១០៥០ បានកណំតព់ោីរលាឈ្បរ់បស់អ្នកដែលមានអ្ំណាច្បតតបា ដែលកនុងករណីតនេះគឪឺពុក
មាត យច្បិញ្ច ឹតគឺជាអ្នកដែលមានអ្ំណាច្បតតបា។ ែូច្បតនេះ ឧទាេរណ៍របសិនតបើកនុងករណីដែលឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត 
រតូវបានកូនសំុវាយតធវើបាបរេូតែល់រតូវសរមាកពាបាលតៅតនទីរតពទយ តេើយតនិអាច្បតធវើជាអ្នកមានអ្ំណាច្ប
តតបាបានបនតតទៀត តុលាោរអាច្បអ្នុញ្ញា តឱ្យមានោរលាឈ្បព់អី្នកមានអ្ំណាច្បតតបាតនេះបាន។ 
 
សណួំរ ៧០ 
 តៅតពលបណតឹ ងសំុោតោ់ល់កពុំងោតោ់រ ភាគរីពតតរពៀងគ្នន ោតោ់ល់។ តតើតុលាោររតវូតធវើែូច្បតតតច្ប? 
 
ចមរលើយ  
 ច្បំតពាេះសំណួរខាងតលើ គភឺាគីបានោកព់ាកយបណតឹ ងោតោ់ល់ តេើយតៅកនុងនីតិវធិីទាញតេតុនល
តោយផ្លទ ល់មាត ់តទើបភាគីទាងំសងខាងរពតតរពៀងគ្នន ោតោ់ល់ ករណីតនេះ តុលាោរតៅដតតច្បញសាលរកត " 
អ្ំពីោរោតោ់ល់សមុំកូន " ពុំដតនតច្បញែីោសតរតច្បតទបើយ តោយាតបញ្ាតតិមារា ១០៣១ និងមារា 
១០១៦ ននរកតរែឋបបតវណី។ តោយសារដតគ្នម ននីតិវធិីដែលអ្នុញ្ញា តឲ្យមាននតីិវធិីតនទរពីនីតិវធិីពាកយបណតឹ ង
តៅនីតិវធិីននពាកយសំុ។ ែូតច្បនេះ តគតនិអាច្បតនទរនីតិវធិបីណតឹ ងតៅជានីតិវធិីពាកយសំុបានតទ។  
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 សរមាបព់តម៌ានបដនាត “សមុំកូនធតមា” ដែលគូភាគីបានតធវើោររពតតរពៀងគ្នន ជាតុន បនាទ បត់កគឺភាគី
ោកព់ាកយសំុោតោ់ល់តៅ តុលាោរ តែើតបបីង្វា ញឆ្នទៈពិតរបាកែរបស់គូភាគីទាងំសងខាង កនុងោររលំាយ
ទំនាកទ់ំនងរវាងឪពុកមាត យច្បញឹិត និងកូនសមុំ តោយតោងាតបញ្ាតតិមារា ១0៣0 និងមារា ១០២៨  
កថាខណឌ ទី ២ (សរមាបកូ់នសមុំជាអ្នតីិជន)។ ែូតច្បនេះ តុលាោររតូវតច្បញែីោសតរតច្ប ដនែកាតមារា  
៣ កថាខណឌ ទី ២ ារាងឧបសតពន័ផ ដននក ៤ ច្បំណុច្ប ១០ ននច្បាបស់តីពីនីតិវធិីរែឋបបតវណីដែលតនិដតនជាបណតឹ ង។ 
 
សណួំរ ៧១ 
 តៅតពលតុលាោរតច្បញសាលរកតោតោ់ល់ តតើសាលរកតតនេះ មានអានុភាពតោយសវ័យរបវតត ិឬោបំាច្ប់
នតីវិធិែីនទតនេងតទៀត? 
 
ចមរលើយ  
 តុលាោរអាច្បតច្បញសាលរកតោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ និង សមុំកូនធតមាបាន តោយតោងាត
មារា ១០១៦ និង មារា ១០៣១ ននរកតរែឋតវបបណី និង មារា ៣ ច្បណុំច្ប ជ និង ឈ្ ននច្បាបស់តីពីនីតិវធិី
បណតឹ ងទាកទ់ងនឹងឋានៈបុគគល។ 
 ករណីដែលពុំមានភាគីណាតយួ ឬជនដែលមាននលរបតោជនព៍ាកព់ន័ផ បតឹងឧបារស័យច្បំតពាេះសាល
រកតសតីពីោរោតោ់ល់តនេះតទ តនាេះសាលរកតនងឹចូ្បលជាសាា ពរ។ សាលរកតតនេះតនិដតនជាសាលរកតដែល
បង្វគ បឲ់្យនតល់ាវោលិកតនាេះតទ ប ុដនតវាជាសាលរកតសរមាបោ់របតងាើតទំនាកទ់ំនងគតិយុតត។ ាតមារា 
៣៥០ ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី សាលរកតសាា ពរតនេះ តនិដតនជាលិខិតអ្នុវតត ដែលរតូវយកតៅអ្នុវតតតោយ
បងាំ តែើតបចុី្បេះបញ្ា ីអ្រានុកូលោឋ នតនាេះតទ។ តៅតពលដែលសាលរកតរតូវបានបញ្ចបជ់ាសាា ពរ ោរោតោ់ល់
នឹងមានអានុភាពតោយសវ័យរបវតតិ។ មាននយ័ថា ភាគីអាច្បយកសាលរកតសាា ពរតនេះតៅតធវើោរចុ្បេះបញ្ា ី
អ្រានុកូលោឋ នតៅសាលាឃំុ ឬសង្វា តប់ាន តោយពុោំបំាច្បឆ់្ាងាតនីតិវធិីអ្នុវតតតោយបងាំ តោយតុលាោរ
អ្នុវតត ឬអាជាា សាលាត ើយ តេើយតន្រនតីអ្រាអ្នុកូលោឋ នសតតាកចិ្បចរតូវទទួល និងចុ្បេះបញ្ា ី (ាតមារា ៩ 
ច្បំណុច្ប ៧ ននអ្នុរកឹតយតលខ ១០៣ អ្នរក.បក ចុ្បេះនថ្ៃទី ២៩ ដខធនូ ឆ្ន  ំ២០០០ សតីពអី្រានុកូលោឋ ន) តែើតបី
ចុ្បេះបញ្ា ីននោរោតោ់ល់។ តលើសពីតនេះ កនុងករណីោរោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ ញាតិភាពរវាងកូន និង 
ឪពុកមាត យបតងាើតគួរដតចុ្បេះបញ្ា ីនងដែរ (អ្នុភាពននបតងាើតត ើងវញិនូវញាតិភាពរវាងកូន នងិឪពុកមាត យបតងាើត
តនេះ បតងាើតឲ្យមានញាតិតលាេិតរបស់ឪពុកមាត យបតងាើតជាតយួកូនតនេះ ត ើងវញិនងដែរ មារា ១០១៧ នន
រកតរែឋបបតវណី)។ 
 
សណួំរ ៧២ 
 តរោយពបីតងាើតសមុំកូនតពញតលញ ឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត បានឲ្យកូនសំុតៅអ្នកតនេងតទៀតតែើតបបីតងាើតសមុំកូន
តពញតលញ។ បនាទ បត់ក ឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតថ្ម ីោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ។ តតើកូនសំុរតវូតៅរស់ជាតៅជាតយួ
ឪពុកមាត យបតងាើត ឬឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតតនុ?  
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ចមរលើយ 
 តៅតពលសមុំកូនតពញតលញរតូវបានបតងាើត តនាេះមាននយ័ថា ច្បំណងញាតិរវាងកូនសំុ និងឪពុកមាត យ
បតងាើតរតូវបានផ្លត ច្ប ់(មារា១០១៤ ននរកតរែឋបបតវណី)។  
 ករណីដែលឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតទី ១ បានបតងាើតសមុំកូនជាតយួនឹងឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតទ ី២តេើយតនាេះ ឪពុក
មាត យច្បិញ្ច ឹតទ១ី កែូ៏ច្បគ្នន នឹងឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតទី២ដែរ អាច្បនឹងោតោ់លកូនសំុបាន លុេះរាដតលកាខណឌ នន
មារា ១០១៦ រតូវបានតគ្នរព ដែលកនុងតនាេះ គឺឪពុកមាត យបតងាើតអាច្បរគបរ់គងដថ្រកំតោយសតរតយ តពាលគឺ
ឪពុកមាត យបតងាើតមានលទផភាពនឹងច្បិញ្ច ឹតកូនវញិ។  
 ថ្វីតបតិច្បណំងញាតិននឪពុកមាត យបតងាើត រតូវបានោតផ់្លត ច្បត់រោយពីោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញ ប ុដនត
មារា១០១៦ បានអ្នុញាតិឱ្យឪពុកមាត យបតងាើត មានសិទផិោកព់ាកយបណតឹ ងឱ្យោតោ់លសមុំកូនវញិបាន 
តេើយមារាែដែលតនេះពុំបានអ្នុញ្ញា តឱ្យឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតទី ១ ោកព់ាកយបណតឹ ងតនេះតទ។ ែូច្បតនេះតរោយពី
មានោរបតងាើតសមុំកូនតពញតលញជាតយួនឹងឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតទី២ តេើយ ឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតទី ១ ពុំមានច្បណំង
ញាតិអ្វីជាតយួនឹងកូនសំុតទ តេើយពុំមានសិទផិោកព់ាកយបណតឹ ងោតោ់លែូច្បឪពុកមាត យបតងាើតតនាេះត ើយ។ 
 តនេះមាននយ័ថាតរោយោរោតោ់លសមុំកូនតពញតលញ កូនសំុរតូវវលិតៅរស់តៅជាតយួនឹងឪពុកមាត យ
បតងាើតវញិ (មារា ១០១៧ ននរកតរែឋបបតវណី)។ 
 
សណួំរ ៧៣ 
 តតើឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតដែលបានោតោ់ល់កូនសំុធតមា ឬ កូនសំុតពញតលញតោយ សារដតកូនសំុរបរពតឹត
បទតលមើស រតវូទទលួខុសរតវូសងោរខូច្បខាតតៅឱ្យជនរងតរគ្នេះ កនុងនាតជាអ្នកមានអ្ណំាច្បតតបាដែរឬតទ ? 
 
ចមរលើយ  
 ជាែំបូង រតូវកតស់មាគ ល់ថា ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនិអាច្បោកព់ាកយបណតឹ ងទាតទារោតោ់ល់សមុំកូនតពញ
តលញបានត ើយ (មារា ១០១៦ កថាខណឌ ទី ១ ននរកតរែឋបបតវណី)។ ែូច្បគ្នន ដែរ របសិនតបើកូនសំុធតមាតៅ
ជាអ្នីតិជនតៅត ើយ ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតនិអាច្បោកព់ាកយបណតឹ ងទាតទារោតោ់ល់សមុំកូនធតមាបានត ើយ 
(មារា ១០៣១ កថាខណឌ ទ ី២ ននរកតរែឋបបតវណី)។ 
 ែូច្បបានបករសាយតៅកនុងសំណួរតុនៗ សមុំកូនតពញតលញ និង សមុំកូនធតមា អាច្បរតូវោតោ់ល់បាន 
តៅកនុងលកាខណឌ ដែលកំណតត់ោយរកតរែឋបបតវណី (មារា ១០១៦ មារា ១០២៨ និង មារា ១០៣១ នន
រកតរែឋបបតវណី)។ តៅកនុងករណីដែលសមុំកូនរតូវបានោតោ់ល់រចួ្បតេើយ រាល់អ្ំតពើដែលកូនសំុបានរបរពឹតត
តរោយនថ្ៃោតោ់ល់ តនិសាិតតៅកនុងោរទទួលខុសរតូវរបស់អ្តីតឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតតទៀតតទ ពីតរពាេះថា ពួក
គ្នតដ់លងជាឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត ឬ ជាអ្នកមានអ្ំណាច្បតតបាតលើកូនតនាេះតទៀតតេើយ។ កប៏ ុដនត អ្ំតពើរបស់កូនសំុ
ដែលបានតកើតតៅតុននថ្ៃោតោ់ល់ រតូវសាិតតៅតរោតោរទទួលខុសរតូវរបស់ឪពុកមាត យ ច្បិញ្ច ឹតែដែល តោយ
តេតុថា ពកួគ្នតគ់ឺជាអ្នកដែលមានករណីយកចិ្បចរតាតពិនិតយ រសបាតបញ្ាតតិមារា ៧៤៦ ននរកតរែឋបបតវណី។ 
សូតបញ្ញា កថ់ា ោរោតោ់ល់សមុំកូនមានអានុភាព តៅតពលដែលតសច្បកតីសតរតច្បរបស់តុលាោរ ដែលរបោស
ោរោតោ់ល់សមុំកូនបានចូ្បលជាសាា ពរ តេើយោរោតោ់ល់តនេះ មានអានុភាពបញ្ចបទ់ំនាកទ់ំនងញាតិរវាងកូន
សំុ ជាតយួនឹងឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹត រពតទាងំញាតិតលាេិតរបស់ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹត គតិោបព់ីតពលតនាេះតឆ្ព េះតៅ
តុខ (មារា ១០១៧ និង មារា ១០៣២ កថាខណឌ ទី ១ ននរកតរែឋបបតវណី) ។ 
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សណួំរ ៧៤ 
 តៅតរោយតពលោតោ់ល់ តតើឪពុកមាត យច្បញិ្ច ឹតអាច្បទាតទារតសាេ ុយដែលខាួនច្បណំាយសរមាបច់្បញិ្ច ឹត
កូនសំុបានដែរឬតទ? 
 
ចមរលើយ  
 តៅតុនតពលមានោរោតោ់ល់សមុំកូនតពញតលញ ឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតគឺជាអ្នកមានអ្ំណាច្បតតបាតលើកូន
សំុដែលជាអ្នីតិជន តេើយដែលរតូវមានករណីយកចិ្បចតៅកនុងោរច្បិញ្ច ឹតបីបាច្បដ់ថ្រកំកូនសំុ (មារា ១០៣៤ 
ននរកតរែឋបបតវណី)។ ច្បំដណកឯ ោរោតោ់ល់សមុំកូនវញិ តនិមានអានុភាពរបតិសកតមតនាេះតទ បានតសច្បកតីថា 
ោរោតោ់ល់សមុំកូនមានអានុភាពបញ្ចបស់មុំកូនតឆ្ព េះតៅតពលអ្នាគត (មារា ១០១៧ និង មារា ១០៣២ 
កថាខណឌ ទ ី ២ ននរកតរែឋបបតវណី)។ ែូតច្បនេះ តសាេ ុយដែលឪពុកមាត យច្បិញ្ច ឹតបានតរបើរបាស់ តែើតបចី្បិញ្ច ឹត
បីបាច្បដ់ថ្រកំកូនសំុ គឺជាតសាេ ុយដែលគ្នតប់ានច្បណំាយ តោយសារដតច្បាបត់រតូវ។ កនុងអ្តានយ័តនេះ ពួក
គ្នតត់និអាច្បទាតទារឲ្យនរណាមាន កស់ងតសាេ ុយតនេះតកពួកគ្នតវ់ញិបានត ើយ។ 
 
សណួំរ ៧៥ 
 តតើោររបឹអ្សូជាបតណាត េះអាសនន នងិោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន ខុសគ្នន ែូច្បតតតច្ប? ឧទាេរណ៍ 
ច្បតំពាេះរទពយរតួ តតើរតវូតច្បញែោីសតរតច្បរបឹអ្សូជាបតណាត េះ អាសនន ឬ ែោីសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន
ច្បតំពាេះវតាុដែលជាកតមវតាុវវិាទ? 
 
ចមរលើយ 
 ោររបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសនន គឺជាោរោតដ់ច្បងដែលករតតិនូវោរោតដ់ច្បងរទពយ សតបតតិរបស់កូន
បំណុល តែើតបរីកំោរពារោរអ្នុវតតតោយបងាំ ច្បំតពាេះសិទផិតលើបំណុល ដែលមានតគ្នលបំណងសងជារបាក ់
(រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី មារា ៥៣១ ច្បនុំច្ប ក) ។ ែោីសតរតច្បរបឹអ្ូស ជាបតណាត េះអាសនន អាច្បតច្បញបាន
ច្បំតពាេះសិទផិតលើបំណុលដែលមានតគ្នលបំណងសងជារបាក ់កនុងករណីដែលមានោរបារតភថា ោរអ្នុវតតតោយ
បងាំនឹងតនិអាច្បតធវើបាន ឬនងឹមាន ោរលំបាកោ ងខាា ងំកនុងោរអ្នុវតតតោយបងាំ (រកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី មារា 
៥៤៥ កថាខណឌ ទី១)។  
 ោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននមាន ២ របតេទគឺ ោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះ អាសននច្បំតពាេះវតាុដែលជាកតម
វតាុននវវិាទ និង ោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននដែលកណំតឋ់ានៈជាបតណាត េះអាសនន។  
 ោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននច្បំតពាេះវតាុដែលជាកតមវតាុននវវិាទ គឺជាោរោតដ់ច្បងដែលរកំទុកនូវសាា ន
ភាពបច្បចុបបនន ននវតាុដែលជាកតមវតាុននវវិាទ កនុងករណីដែលមានោរបារតភថា មាច ស់បំណុលនងឹតនិអាច្ប 
អ្នុវតតសិទផិ ឬ នងឹមានោរលំបាកោ ងខាា ងំកនុងោរអ្នុវតតសិទផិ តោយមានោរដរបរបាលសាា នភាពបច្បចុបបននននវតាុ 
(រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី មារា ៥៣១ ច្បំនុច្ប ខ) ។ តុលាោរអាច្បតច្បញែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន
ច្បំតពាេះវតាុដែលជាកតមវតាុននវវិាទ បាន កនុងករណីមានោរបារតភថា មាច ស់បំណុលនឹងតនិអាច្បអ្នុវតតសិទផិបាន ឬ 
នឹងមានោរលំបាកោ ងខាា ងំកនុងោរអ្នុវតតសិទផិ តោយសារមានោរដរបរបាលសាា នភាពបច្បចុបបននននវតាុតនាេះ 
(រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី មារា ៥៤៨ កថាខណឌ ទី១)។ 
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 ោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននដែលកំណតឋ់ានៈជាបតណាត េះអាសនន គឺជាោរោតដ់ច្បងដែលកណំត់
សាា នភាពជាបតណាត េះអាសននរេូតែល់សាលរកត ឬ សាលែីោចូ្បលជា សាា ពរ កនុងករណីដែលមានភាព
ោបំាច្បត់ែើតបតីជៀសវាងោរខូច្បខាតធៃនធ់ៃរ ឬ តរគ្នេះថាន កប់នាទ នដ់ែលនឹងតកើតត ើងែល់មាច ស់បំណុល ច្បំតពាេះ
ទំនាកទ់ំនងគតិយុតតដែលមានវវិាទ (រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី មារា ៥៣១ ច្បំនុច្ប គ)។ តុលាោរអាច្បតច្បញែីោ
សតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន ដែលកំណតឋ់ានៈជាបតណាត េះអាសនន កនុងករណីដែលមានភាពោបំាច្ប់
តែើតបតីជៀសវាងោរ ខូច្បខាតធៃនធ់ៃរ ឬ តរគ្នេះថាន កប់នាទ នដ់ែលនឹងតកើតត ើងែល់មាច ស់បណុល ច្បំតពាេះទំនាក ់
ទំនងគតិយុតតដែលមានវវិាទ (រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី មារា ៥៤៨ កថាខណឌ ទី២) ។ 
 ោរោតដ់ច្បងរកំោរពារតលើរទពយសតបតតិរតួកនុងអ្ងគតេតុនតីយួៗ កម៏ានករណី ខាេះជាោររបឹអ្ូសជា 
បតណាត េះអាសនន នងិ ករណីខាេះជាោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនននងដែរ។ កនុងករណីសិទផិដែលនឹងរតូវរកំ
ោរពារជាសិទផិតលើបំណុលដែលមានតគ្នលបំណងឲ្យសងជារបាក ់ រតូវដតពាកយសំុរបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសនន 
តេើយកនុងករណី សិទផដិែលនឹងរតូវរកំោរពារតរៅពីសិទផិខាងតលើតនេះ (សិទផិទាតទារឲ្យរបគល់វតាុ សិទផិ
ទាតទារឲ្យតនទរោរចុ្បេះបញ្ា ីអ្ច្បលនវតាុ ជាតែើត) រតូវោកព់ាកយសំុោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន។  
 ឧទាេរណ៍៖ (ែោីសតរតច្បរបឹអ្សូជាបតណាត េះអាសនន) ក ជាបតី បានឲ្យ ខ ជារបពនផ ខចីរបាក ់៥០០០០០ 
តរៀល តេើយពួកគ្នតម់ានរទពយសតបតតិរតួដែលជាត ូតូតយួតរគឿង តេើយដែលចុ្បេះបញ្ា ីតោយោកត់ ម្ េះ ខ ជា 
កតមសិទផិករ។ តោយសារដត ខ តនិមានរទពយសតបតតិអ្វីតនេងត ើយ ែូតច្បនេះ ក រពាយបារតភថា របសិនតបើ ខ លក ់
ត ូតូតនាេះបាតត់ៅ របាកដ់ែលបានឲ្យតៅ ខ ខចនីឹងតនិអាច្បសងរត បត់កវញិត ើយ។ ែូតច្បនេះ ក បានោកព់ាកយ 
សំុែីោសតរតច្បរបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសនន តោយតូលតេតុថា សិទផិដែលនឹងរតូវរកំោរពារ គឺជាសិទផិតលើ
បំណុលដែលមានតគ្នលបណំងឲ្យសងជារបាក។់  
 ឧទាេរណ៍៖ (ែោីសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននច្បតំពាេះវតាុដែលជាកតមវតាុវវិាទ) ក ជាបតី និង ខ ជា
របពនផ មានរទពយសតបតតរិតួដែលជាត ូតូតយួតរគឿង តេើយចុ្បេះបញ្ា ីោក ់ ត ម្ េះ ខ ជាកតមសិទផិករ។ ខ ជំពាក់
បំណុលតគតរច្បើន តេើយតោយសារដតរពាយបារតភថា ខ នឹងលកត់ តូូតៅឲ្យតតិយជន ែូតច្បនេះ ក បានទាតទារ
ច្បំតពាេះ ខ ឲ្យចុ្បេះបញ្ា ីត ូតូតោយោក ់ត ម្ េះរតួគ្នន  ។ ខ តនិបានតធវើាតោរទាតទាររបស់ ក តទ តេើយរបសិនតបើ 
ខ លកត់ ូតូតៅឲ្យតតិយជន តេើយតនទរត ម្ េះដែលបានចុ្បេះបញ្ា ី ក នឹងតនិអាច្បយកត ូតូតកតធវើោរចុ្បេះបញ្ា ី 
តោយត ម្ េះរតួតទៀតបានត ើយ។ តេតុែូតច្បនេះ ក បានោកព់ាកយសំុែីោសតរតច្បោតដ់ច្បង ជាបតណាត េះអាសនន 
តោយហតឃាតោ់រលក ់ោរែូរ ោរជួល ោរបញ្ញា ំ នងិោរោតដ់ច្បង តនេងតទៀតច្បំតពាេះត ូតូ តោយតូលតេតុ
ថា សិទផិដែលនឹងរតូវរកំោរពារ ជាសិទផិតនេងពីសិទផិ តលើបំណុលដែលមានតគ្នលបណំងឲ្យសងជារបាក ់
(សិទផិទាតទារឲ្យតនទរត ម្ េះចុ្បេះបញ្ា ីរបស់ត ូតូ) ។  
 
សណួំរ ៧៦ 
 តតើពាកយ “សិទផតិលើបណុំល” ាតរកតនតីវិធិរីែឋបបតវណី មារា ៤០២ ែល់មារា ៤១៤ ននរកតនតីវិធិ ី
រែឋបបតវណី ខុសគ្នន នងឹពាកយ “សិទផតិលើបណុំល” ាតមារា ៥៣១ ច្បណុំច្ប ក ននរកតនតីវិធិរីែឋបបតវណីែូច្បតតតច្ប? 
 
ចមរលើយ 
 ពាកយថា “សិទផិតលើបំណុល” ដែលមានដច្បងកនុងមារា ៤០២ ែល់មារា ៤១៤ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី 
គឺសំតៅតលើ “សិទផិតលើបំណុល” ដែលកូនបណុំលមានតលើកូនបណុំលទី៣។  
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 ឧទាេរណ៍៖ ក ឲ្យ របាក ់ ខខចីច្បនំួន ៣០០ ែុលាា រ។ តេើយបានទទួលសាលរកតសាា ពរពីតុលាោរ
សតរតច្បឱ្យ ខ សងរបាក ់ក ច្បំនួន ៣០០ ែុលាា រ។ ប ុដនត ខ បានឲ្យរបាក ់គ ខចីច្បំនួន៥០០ែុលាា រ។ កនុងករណី
តនេះ កនុងនាត ខ ជាកូនបំណុលននោរអ្នុវតត ែូតច្បនេះ ក ដែលជាមាច ស់បំណុលននោរអ្នុវតត អាច្បោកព់ាកយសំុរបឹ
អ្ូស “សិទផិតលើបំណុល” តៅតុលាោរតលើរបាក៥់០០ែុលាា រដែល ខ មានច្បំតពាេះ គ (កូនបណុំលទី៣) បាន។ 
 ប ុដនត ច្បំតពាេះពាកយថា “សិទផិតលើបំណុល” ដែលមានដច្បងកនុងមារា ៥៣១ ច្បណុំច្ប ក ននរកតនីតិវធិ ី
រែឋបបតវណី គឺសំតៅតលើសិទផិតលើបំណុលដែលមាច ស់បណុំលមានតលើកូនបណុំលតោយផ្លទ ល់ តនិដតនសិទផិតលើ
បំណុលដែលកូនបណុំលមានតលើកូនបណុំលទី៣តទ។ 
 ឧទាេរណ៍៖ ក ឲ្យរបាក ់ខ ខចីច្បំនួន ៥០០ ែុលាា រ។ ប ុដនត  តទាេះបីជានថ្ៃកំណតស់ងរបាកប់ានតកែល់ក៏
តោយក ៏ខ តនិបានសងរបាក ់ក ដែរ ។ តេតុែូតច្បនេះ ក អាច្បោកព់ាកយសំុរបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសននតលើរទពយ
សតបតតិរបស់កូនបណុំល ខ បាន ដនែកាតមារា ៥៣១ ច្បំណុច្ប ក ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី។  “សិទិផតលើ
បំណុល” កនុងមារា ៥៣១ ច្បំណុច្ប ក គឺជា “សិទផិតលើបំណុល”(សិទផិ ឬទំនាកទ់ំនងគតិយុតតដែលនឹងរតូវបាន
រកំោរពារ) ដែលមាច ស់បណុំល ក មានតលើកូនបណុំល ខ។ 
  ែូតច្បនេះ សិទផិតលើបំណុលដែលកូនបណុំលននោរអ្នុវតតមានច្បំតពាេះកូនបណុំលទី៣ ដែលមានដច្បងោបព់ី
មារា ៤០២ ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី គឺខុសគ្នន ព ី“សិទផិតលើបំណុល” ដែលដច្បងកនុងមារាតនេះ។   
 
សណួំរ ៧៧ 
 ក មានែតីយួកដនាង តេើយគ្នតស់ាងសងអ់ាគ្នរតលើែតីនាេះ តោយគ្នម នោរអ្នុញ្ញា តពតីនទរីតរៀបច្បដំែនែ ី
នគរបនយីកតមសំណង ់នងិសុរតិោែ។ី ែូតច្បនេះ តនទរីតរៀបច្បដំែនែ ីនគរបនយីកតមសំណង ់នងិសុរតិោែ ីបានោក់
ពាកយសំុែោីសតរតច្បរកំោរពារ ហតឃាតនូ់វោរសាងសង ់ តោយសមាែ ងថា អាគ្នរដែលកពុំងសាងសងត់និ
រតតឹរតវូាតលកាណៈបតច្បចកតទស នងិតនិមានោរអ្នុញ្ាតពអីាជាា ធរមានសតតាកចិ្បច។ 
 តតើតុលាោរអាច្បតច្បញែោីសតរតច្បរកំោរពារបានដែរ ឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 ជាតគ្នលោរណ៍ ោរតច្បញែីោសតរតច្បរកំោរពារ អ្នកោកព់ាកយសំុរតូវតធវើតសច្បកតបីញ្ញា កែ់ំបូងតលើ 
សិទផិ និង ទំនាកទ់ំនងគតយុិតតដែលនឹងរតូវរកំោរពារ រពតទាងំភាពោបំាច្បក់នុងោរតច្បញែីោសតរតច្បរកំ
ោរពារ (មារា ៥៤១ កថាខណឌ ទី ៣ ននរកតនីតវិធិីរែឋបបតវណី)។ 
 មារា ២០ ននអ្នុរកឹតយតលខ ៨៦ អ្នរក.បក សតីពីលិខតិអ្នុញ្ញា តោរសាងសង ់ដច្បងថា “សាលារកងុ 
ឬសាលាតខតត អាច្បបតងឹតៅតុលាោរមានសតតាកិច្បចតអាយតច្បញែីោកិច្បចោររបញាប ់តោយផ្លែ កោរសាងសង ់ឬ
ផ្លា ស់បតូររទងរ់ទាយសំណងដ់ែលពុំរតឹតរតូវ ឬគ្នម នច្បាបត់នាេះ។ 
 រឯីមារា ២ ននអ្នុរកឹតយតលខ ៨៦ អ្នរក.បក សតីពីលិខតិអ្នុញ្ញា តោរសាងសង ់ដច្បងពី សំណងដ់ែល
តរតូវឱ្យមានលិខិតអ្នុញ្ញា តសាងសងជ់ាតុន។ 
 ដនែកាតមារា ២ និងមារា ២០ ននអ្នុរកឹតយតលខ ៨៦ អ្នរក.បក សតីពីលិខិតអ្នុញ្ញា តោរសាងសង់
ខាងតលើ អាច្បកំណតប់ានែូច្បខាងតរោត៖ 
 ១.សិទផដិែលរតវូរកំោរពារ៖ សិទផិផ្លែ កោរសាងសងសំ់ណងខុ់សច្បាប ់ដច្បងកនុងមារា ២ និង២០ នន
អ្នុរកឹតយតលខ ៨៦ សតីពីលិខតិអ្នុញ្ញា តោរសាងសង។់ 
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 ២.មាច ស់សិទផ៖ិ សាលារកុង ឬសាលាតខតត។ 
 ៣.ភាពោបំាច្ប៖់ បង្វា ញថា កូនបំណុលកំពុងសាងសងសំ់ណង។់ 
 ែូតច្បនេះតបើបំតពញលកាខណឌ ទាងំបីខាងតលើ តុលាោរអាច្បតច្បញែីោសតរតច្បរកំោរពារហតឃាតោ់រ
សាងសងសំ់ណងប់ាន។ 
 ច្បណំា៖ំ អ្នកមានសិទផិោកព់ាកយសំុ គឺសាលារកុង ឬសាលាតខតត តនិដតនតនទីរតរៀបច្បំដែនែី នគរបនីយ
កតមសំណង ់និងសុរតិោែី។ 
 
សណួំរ  ៧៨ 
 ក បានជលួនទេះឱ្យ ខ ។ ក តនិមានោរង្វរអ្វតីធវើតទ តេើយជវីភាពរបស់កគដឺនែកតលើរបាកឈ់្មលួនទេះតនេះ 
ប តុណាណ េះ។ លុេះតរោយតកខ តនិបានបងន់ថ្ាឈ្មលួនទេះឱ្យ ក តទ តទាេះបជីា ក បានោស់តតឿន ខ ឱ្យបង ់
របាកឈ់្នលួកត៏ោយក ៏ខ តៅដតតនិបងរ់បាកឈ់្នលួដែរ។ ែូតច្បនេះ តែើតបនីគតន់គងជ់វីភាពរស់តៅ ក មានគតរមាង ជលួ
នទេះតនេះឲ្យតៅអ្នកតនេង។ តតើ ក អាច្បទាតទារឱ្យតុលាោរតច្បញែោីសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន 
តែើតបឱី្យ ខ ោកតច្បញពនីទេះរបស់ខាួនបានដែរ ឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 កនុងករណីដែល ក អាច្បទាតទារឱ្យតុលាោរតច្បញែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននតោយឱ្យ ខ 
របគល់នទេះ៖ 
 ក ោបំាច្បរ់តូវមានតសច្បកតីបញ្ញា កែ់បំូងែូច្បខាងតរោត (មារា ៥៤១ កថាខណឌ ទី ១ វាកយខណឌ ទី ៣ 
វាកយខណឌ ទ ី៤ មារាែដែល កថាខណឌ ទី ៣ និង មារា ៥៤៨ កថាខណឌ ទី២ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី) 
១.សិទផ ិឬ ទនំាកទ់នំងគតយុិតតដែលនឹងរតូវបានរកំោរពារ៖ សិទផិទាតទារឲ្យរបគល់ែីតោងតៅាតសិទផិតលើ 
កតមសិទផិតលើែ ី(រកតរែឋបបតវណីមារា ១៥៥ វាកយខណឌ ទ ី១) 

1) ក ជាអ្នកដែលមានសិទផិតលើកតមសិទផិតលើែីតនាេះ(រកតរែឋបបតវណីមារា១៥៥វាកយខណឌ ទ១ី) 
2) ខ កពុំងោនោ់បត់លើែីតនាេះ(រកតរែឋបបតវណីមារា១៥៥វាកយខណឌ ទ១ី) 
3) ខ ោនោ់បត់ោងតៅាតេតិសនារវាងកនិងខ។នថ្ៃកណំតស់ងបាន តកែល់ ដត ខ តនិបានបង ់

របាកឈ់្នួលនទេះតទ (មារា ៦១០ កថាខណឌ ទី១ននរកតរែឋបបតវណី)តា ងតទៀតតទាេះបីជា ក បានោស់ 
តតឿន ឬ តនិបានោស់តតឿនឲ្យបងរ់បាកន់ថ្ាឈ្នួលនទេះាត អ្ំ ុងតពលដែលបានកណំតស់តរតយក ៏
តោយក ៏ខ តនិបានបងរ់បាកដ់ែរ (រកតរែឋបបតវណី មារា ៤០៨ កថាខណឌ ទី ១ វាកយខណឌ ទ១ី) ែូតច្បនេះ 
តរោយអ្ំ ុងតពលសតរតយបានកនាងនុត ក អាច្បបង្វា ញឆ្នទៈកនុងោររលំាយេតិសនាជាតយួ ខ បាន 
(រកតរែឋបបតវណីមារា ៤០៩ កថាខណឌ ទី ១)។ 

២.ភាពោបំាច្ប៖់ កនុងករណីមានភាពោបំាច្បក់នុងោរតជៀសវាងោរខូច្បខាតធៃនធ់ៃរ ឬ តរគ្នេះថាន កប់នាទ នដ់ែលនឹង
តកើតត ើងែល់មាច ស់បណុំល (ក) ច្បំតពាេះទំនាកទ់ំនងគតយុិតតដែលមានវវិាទ (រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី មារា 
៥៤៨ កថាខណឌ ទី ២៖ ោលតែើតត ើយ តែើតបតីធវើោរតនទរសិទផិោនោ់បដ់ែលមានលកាណៈបងាំលិខិតអ្នុវតត នន
សាលរកត ឬ សាលែីោដែលភាា បជ់ាតយួនឹងោររបោសឲ្យអ្នុវតតជា បតណាត េះអាសនន ឬ កស៏ាលរកត ឬ 
សាលែីោរសាា ពរដែលបង្វគ បឲ់្យ ខ របគល់ែីតៅ ក (មារា ៣៥០ កថាខណឌ ទី ២ វាកយខណឌ ទ១ី និង ទី២ នន
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រកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី) មានតគ្នលោរណ៍ដែល ក តធវើោរោកព់ាកយសំុឲ្យអ្នុវតតតោយបងាំច្បំតពាេះអាជាា សាលា 
(មារា ៥២៤ ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី)។ 
 តែើតបតីធវើោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននគឺមានភាពោបំាច្បណ់ាស់ដែលតលាក ក រតូវតធវើតសច្បកតីបញ្ញា ក ់
ែំបូងថា មានោរខូច្បខាតធៃនធ់ៃរ ឬ តរគ្នេះថាន កប់នាទ នត់ពលកំពុងរងោ់សំាលរកត ឬ សាលែីោ។ (ជាទូតៅ ោរ
បញ្ញា កែ់ំបូងតនាេះ គឺ ពិបាកណាស់)។ 
 ឧទាេរណ៍៖ ក មានច្បណូំលតិច្បតួច្ប តេើយតោយសារដត ោររងោ់នំីតិវធិីតច្បញសាលរកត តធវើឲ្យ
ជីវភាពរស់តៅមានភាពលំបាក តនេះជាអ្ងគតេតុតយួ តេើយអ្ងគ តេតុតយួតទៀត គឺ ខ តនិមានរទពយសតបតត ិ
តទាេះបីជាតៅតពលអ្នាគតកម៏ានភាព លំបាកកនុងោរបងន់ថ្ាឈ្នួល នទេះដែរ។  
 ច្បណំា៖ំ តនេះជារបតេទែីោោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននដែលកំណតឋ់ានៈជាបតណាត េះអាសនន។ តេតុ
ែូតច្បនេះ តោងាតមារា ៥៤៨ កថាខណឌ ទ៤ី វាកយខណឌ ទ១ី ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី មានភាពោបំាច្បណ់ាស់
ដែលតុលាោររតូវតធវើោរតោេះតៅភាគី តកតធវើោរសាកសួរ ឬទាញតេតុនលផ្លទ ល់មាត ់។ 
 
សណួំរ ៧៩ 
 អ្ងគតេតុននតរឿងកតអី្តំពើេឹងំកនុងរគាសារ៖ តៅនថ្ៃទ០ី១ ដខតករា ឆ្ន ២ំ០០៥ តលាករសី ក នងិតលាក ខ 
បានតរៀបអាពាេ៍ពពិាេ៍ជាតយួគ្នន  តោយបានចុ្បេះសំបរុតអាពាេ៍ពពិាេ៍រសបច្បាប។់ តៅនថ្ៃទ១ី២ ដខកុតភៈ 
ឆ្ន ២ំ០០៧ អ្នកទាងំពរីមានកូន ១នាក ់ ត ម្ េះ គ។ ោបា់ងំពឆី្ន ២ំ០១៤តក តលាក ខ ដតងដតវាយតធវើបាប 
តលាករសី ក នងិកូនត ម្ េះ គ ជាតរៀងរាល់នថ្ៃ បណាត លឲ្យមានសាន តជា ំនងិរបសួកាល។ តៅនថ្ៃទ១ី០ ដខតនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៥ តលាករសី ក បានោកព់ាកយបណតឹ ងដលងលេះតលាក ខ នងិសំុសិទផរិគបរ់គងកូនត ម្ េះ គ។  
 តតើតលាករសី ក អាច្បោកព់ាកយសំុែោីសតរតច្បរកំោរពារតសនើសំុឲ្យតលាក ខ ោកតច្បញពនីទេះ នងិតសនើសំុ
រគបរ់គងកូនត ម្ េះ គ បតណាត េះអាសននបានដែរ ឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 តុននឹងពនយល់ពីែីោសតរតច្បរកំោរពារាតរកតរែឋបបតវណី តយើងនឹងពនយល់ពីែីោោរពារ ាតច្បាប ់
សតីពីោរទបស់ាត តអ់្ំតពើេឹងំកនុងរគាសារជាតនុសិន។ 
១.ែោីោរពារ ាតច្បាបស់តីពោីរទបស់ាត តអ់្តំពើេិងំកនុងរគាសារ 
 ទាកទ់ិននងឹោរបំដបកលំតៅសង្វវ ស និងោររគបរ់គងកូនជាបតណាត េះអាសននតៅតពលអ្ំតពើេិងំកនុង
រគាសារ ជនរងតរគ្នេះអាច្បោកព់ាកយសំុែីោោរពារច្បំតពាេះជនតុខសញ្ញា  (អ្នកបងាអ្ំតពើេិងំ) ាតច្បាបស់តីពីោរ
ទបស់ាត តអ់្ំតពើេិងំកនុងរគាសារបាន ប ុដនត រតូវបំតពញលកាខណឌ ែូច្បខាងតរោត៖ 
 ក.អ្នកដែលមានសិទផិោកព់ាកយសំុ (មារា ២២ ច្បាបស់តីពីោរទបស់ាត តអ់្ំតពើេិងំកនុងរគាសារ) 
  -ជនរងតរគ្នេះ ឬអ្នកតណំាងជនរងតរគ្នេះ ឬអាជាា ធរមានសតតាកិច្បចននលំតៅឋានរបស់ជនរង 
 តរគ្នេះ ឬតន្រនតីភាន កង់្វរដែលបំតពញោរង្វរតៅកដនាងតកើតតេតុ  
  -ជនណាមាន ក ់ ដែលបានែងឹពីឧបទទវតេតុននអ្ំតបើេិងំកនុងរគាសារ របសិនតបើជនរងតរគ្នេះជា
 កុមារ ជាជនវកិលច្បរតិ ឬ ជនដែលតុលាោរយល់តឃើញថាគ្នម នលទផភាពតធវើពាកយបណតឹ ងតោយខាួនឯង។ 
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 ខ.អ្នកោកព់ាកយសំុរតូវបង្វា ញឱ្យតឃើញថា មានភាពោបំាច្បរ់កំោរពារសុវតាិភាព និងសុខុមាលភាព
របស់ជនរងតរគ្នេះ ឬសរមាបជ់ាោររកំទុកជាបតណាត េះអាសនននូវរទពយសតបតតិជនរងតរគ្នេះតុនមានសាលរកត
សាា ពរ (មារា ២៤ ច្បាបស់តីពីោរទបស់ាត តអ់្ំតពើេិងំកនុងរគាសារ)។ 
 តបើបំតពញលកាខណឌ ខាងតលើតេើយ តុលាោរអាច្បតច្បញែោីោរពារបំដបកលំតៅឋានរតួ ឬបំដបកជនរង
តរគ្នេះ និងសតរតច្បពីោរដថ្រកំកូន នងិសិទផិសួរសុខទុកាកូនបាន ាតមារា ២៥ កថាខណឌ ទី ១ ច្បំណុច្បទី ២ 
និងកថាខណឌ ទី ២ ច្បណុំច្បទី ២ ននច្បាបស់តីពីោរទបស់ាត តអ់្ំតពើេិងំកនុងរគាសារ។ 
២.ែោីសតរតច្បរកំោរពារ ាតរកតរែឋបបតវណី នងិរកតនតីវិធិរីែឋបបតវណី 
 មារា ៩៨៣ ននរកតរែឋបបតវណី បានដច្បងថា “តុលាោរទទួលពាកយបណតឹ ងដលងលេះគ្នន  កនុងករណី
ោបំាច្ប ់ អាច្បតច្បញែីោសតរតច្បបង្វគ បឱ់្យតធវើោរោតដ់ច្បងរកំោរពារ ច្បំតពាេះោរបំដបកលំតៅ ោររគបរ់គង 
ដថ្រកំកូន.... ាតពាកយសំុ ឬតោយឆ្នាទ នុសិទផិបាន។” 
 តទាេះបីច្បាបអ់្នុញ្ញា តឱ្យតុលាោរ អាច្បតច្បញែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងរកំោរពារខាងតលើកត៏ោយ 
តុលាោររតូវតធវើោរពិោរណា ថាតតើអ្នកោកព់ាកយសំុមានសិទផិ នងិទំនាកទ់ំនងគតយុិតតដែលនឹងរតូវរកំ
ោរពារដែរ ឬតទ? តតើមានភាពោបំាច្បក់នុងោរតច្បញែីោសតរតច្បរកំោរពារដែរ ឬតទ? 
 រកតរែឋបបតវណី នងិរកតនតីវិធិីរែឋបបតវណី អាច្បយកតកអ្នុវតតតៅកនុងោរោតដ់ច្បងរកំោរពារធតមា
បាន ប ុដនតវាមានោរលំបាកសរមាបអ់្នកោកព់ាកយសំុ កនុងោរតធវើតសច្បកតីបញ្ញា កែ់ំបូងអ្ពំីសិទផិដែលរតូវបានរកំ
ោរពារ ដែលជាអ្ំណាច្បតតបា និងោរបំដបកលំតៅសង្វវ ស។ វាមាននយ័ថា អ្នកោកព់ាកយសំុរតូវបង្វា ញថាខាួន
នឹងមានអ្ណំាច្បតតបា តៅតរោយោរដលងលេះ។ ច្បំតពាេះោរឲ្យបតីោកត់ច្បញពីនទេះ អ្នកោកព់ាកយសំុរតូវតធវើ 
តសច្បកតបីញ្ញា កែ់ំបូងថា កតមសិទផិករតៅតលើនទេះតនាេះ នឹងោា យជាកតមសិទផិរបស់អ្នកោកព់ាកយសំុ តរោយតពល
ដលងលេះ។ ែូតច្បនេះវានឹងមានោរលំបាកខាា ងំកនុងោរតធវើតសច្បកតីបញ្ញា កែ់បំូងដបបតនេះ។ 
 តបើអាច្បបង្វា ញតសច្បកតីបញ្ញា កែ់ំបូងខាងតលើបាន តុលាោរអាច្បតច្បញែីោសតរតច្បរកំោរពារបាន
តោយដនែកតលើសិទផិ “ោរទាតទារឱ្យរបគល់កូន” ដែលមានដច្បងកនុងមារា ១០៤៧ និងសិទផិ “ទាតទារឱ្យ
របគល់វញិតោយដនែកតលើសិទផិននកតមសិទផិ” ដែលមានដច្បងកនុងមារា ១៥៥ ននរកតរែឋបបតវណី។ ច្បំតពាេះភាព
ោបំាច្បវ់ញិ គឺរតូវបង្វា ញថាអ្តំពើេិងំកំពុងតកើតមាន តែើតបតីជៀសវាងតលាក ខ តរបើេិងំតកតលើតលាករសី ក 
និងកូនត ម្ េះ គ ដែលនាមំានតរគ្នេះថាន កប់នាទ នដ់ែលនឹងតកើតត ើងច្បំតពាេះតលាករសី ក និងកូនត ម្ េះ គ ាត
មារា ៥៤៨ កថាខណឌ ទ២ី ននរកតនីតវិធិីរែឋបបតវណី។ 
 
សណួំរ ៨០ 
 មាច ស់បណុំលោកព់ាកយសំុឱ្យរបឹអ្សូជាបតណាត េះអាសនន ច្បតំពាេះច្បលនវតាុរបស់កូនបណុំល តោយតនិមាន
បញ្ញា កអ់្ពំអី្តតសញ្ញា ណរបស់ច្បលនវតាុច្បាស់លាស់។ 
 តតើតុលាោររតវូោតទុ់កករណីតនេះោ ងែូច្បតតតច្ប? 
 
ចមរលើយ 
 ទាកទ់ិននងឹច្បលនវតាុ តុលាោរតនិោបំាច្បប់ង្វគ បឲ់្យមាច ស់បំណុលតធវើោរបញ្ញា កអ់្ពំីអ្តតសញ្ញា ណ 
ច្បលនវតាុឱ្យបានច្បាស់លាស់តទ តរពាេះសញ្ញា ណននច្បលនវតាុពិបាកកនុងោរបញ្ញា កណ់ាស់ (មារា ៥៤៦ វាកយ 
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ខណឌ ទ ី ២ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ ប ុដនត តបើច្បលនវតាុដែលរតូវចុ្បេះបញ្ា ី ែូច្បជារថ្យនត តុលាោរោបំាច្ប់
បង្វគ បឲ់្យតធវើោរបញ្ញា ក។់ 
 តេតុែូតច្បនេះជាទូតៅ ច្បលនវតាុតនិមានភាពោបំាច្បក់នុងោរបញ្ញា កត់ទ ប ុដនត របសិនតបើបញ្ញា កគ់ឺជាោរលែ។  
 
សណួំរ ៨១  
 តៅកនុងមារា ៥៤១ តនិមានតរតវូឲ្យមាច ស់បណុំលោកឯ់កសារបញ្ញា កនូ់វកតមសិទផរិបស់កូនបណុំលតលើ
វតាុដែលជាកតមវតាុននោររបឹអ្សូជាបតណាត េះអាសននតទ។ ែូតច្បនេះ របសិនតបើមាច ស់បណុំល តនិបានោកនូ់វឯកសារ
បញ្ញា កក់តមសិទផរិបស់កូនបណុំល តតើតុលាោររតវូតធវើែូច្បតតតច្ប?  
ចមរលើយ  
 ជាតគ្នលោរណ៍ ភាគីរតូវបញ្ញា កនូ់វអ្ងគតេតុ តែើតបទីទលួបាននូវសាលរកត ឬែោីសតរតច្បដែល 
សតរតច្បតអាយខាួនឈ្នេះ។ មាច ស់បំណុលរតូវបញ្ញា កនូ់វកតមសិទផិននរទពយដែលរតូវរបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសនន 
(របោរ ៩ កថាខណឌ ទី ១ ច្បំណុច្បទី ៣ ននរបោសអ្នតររកសួងសតីពីនីតិវធិីននោរចុ្បេះបញ្ា ីអ្ំពីសិទផិរបតយកេ
ទាកទ់ងនងឹរកតរែឋបបតវណី)។ កប៏ ុដនត ាតខាឹតសារនន មារា 541 ច្បំនុច្បទី ២ និង ៣ បានបញ្ញា កថ់ា អ្នកោក ់
ពាកយសំុរតូវសរតសរឲ្យបានច្បាសលាស់នូវេសតុាង និងរតូវតធវើតសច្បកតីបញ្ញា កែ់ំបូង អ្ំពីសិទផិឬទំនាកទ់នំង 
គតិយុតតដែលរតូវបានរកំោរពារ និងភាពោបំាច្បន់នននោររកំោរពារ ែូច្បតនេះ មាននយ័ថា វាគឺជាករណី
តលើកដលងតៅនឹងតគ្នលោរណ៍ខាងតលើ វាមានលកាណៈរគបរ់គ្ននស់រមាបម់ាច ស់បំណុល រគ្ននដ់តតធវើតសច្បកតី
បញ្ញា កែ់ំបូងអ្ំពីសិទផឬិទំនាកទ់ំនងគតិយុតត ដែលរតូវបានរកំោរពារ និង ភាពោបំាច្បន់នោររកំោរពារ 
ជំនួសឲ្យតធវើោរបញ្ញា កអ់្ំពីច្បណុំច្បទាងំតនាេះ។ 
 ែូតច្បនេះ មាច ស់បណុំលរតូវបញ្ញា កព់ីកតមសិទផិរបស់កូនបំណុល។ 
 របសិនតបើមាច ស់បំណុលតនិបានោកឯ់កសារតែើតបបីញ្ញា កត់នាេះតទ តុលាោរអាច្បរបាបឲ់្យភាគីោក ់
ឯកសារតនាេះ តេើយរបសិនតបើភាគីតនិតៅដតតនិោកត់ទៀត តនាេះតុលាោរអាច្បតច្បញែីោសតរតច្បតលើកតោល។ 
 
សណួំរ ៨២ 
 តៅកនុងែោីរបឹអ្សូជាបតណាត េះអាសនន តែើតបតីធវើតសច្បកតបីញ្ញា កថ់ា កូនបណុំលមានសិទផតិលើែដីែលតនិ
បានចុ្បេះបញ្ា ី តតើរតវូោកឯ់កសារអ្វខីាេះ? 
 តៅកនុងោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន តែើតបតីធវើតសច្បកតបីញ្ញា កែ់បំងូថា មាច ស់បណុំលមានសិទផតិលើែដីែល
តនិបានចុ្បេះបញ្ា ី តតើរតវូោកឯ់កសារអ្វខីាេះ? 
 
ចមរលើយ 
 ច្បំតពាេះអ្ច្បលនវតាុដែលបានចុ្បេះបញ្ា ី ឯកសារដែលបញ្ញា ក ់ឬ បញ្ញា កែ់បំូងអ្ពំីកតមសិទផិ គឺ ឯកសារច្បតាង 
ដែលមានតសច្បកតីបញ្ញា កន់នតសៀវតៅចុ្បេះបញ្ា ី និង កនុងករណី ដែលជនែនទតរៅពីកូនបំណុលរតូវបានចុ្បេះតៅ
កនុងតសៀវតៅចុ្បេះបញ្ា ីថាជាកតមសិទផិករ គឺ ឯកសារដែលបញ្ញា កថ់ាអ្ច្បលនវតាុតនាេះជាកតមសិទផិរបស់កូនបំណុល 
(សូតតោងមារា ៤១៧ កថាខណឌ ទី ៣ ច្បណុំច្ប ក ននរកតនីតិវធិរីែឋបបតវណី)។ 
 រឯីែដីែលតនិបានចុ្បេះបញ្ា ី ឯកសារដែលបញ្ញា ក ់ឬ បញ្ញា កែ់ំបូងអ្ំពីកតមសិទផិ គឯឺកសារដែលបញ្ញា កថ់ា 
ែីតនាេះជាកតមសិទផិរបស់កូនបណុំល (សូតតោងមារា ៤១៧ កថាខណឌ ទី ៣ ច្បណុំច្ប ខ ននរកតនីតិវធិ ី
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រែឋបបតវណី)។ តូលតេតុដែលែីដែលតនិទានប់ាន ចុ្បេះបញ្ា ី តនិទាតទារឱ្យោកឯ់កសារច្បតាងដែលមានតសច្បកតី
បញ្ញា កន់នតសៀវតៅចុ្បេះបញ្ា ី តរពាេះែីដែលតនិទានប់ានចុ្បេះបញ្ា ីតនិមានតៅកនុងតសៀវតៅគល់បញ្ា ីែីធាីតទ។ ែូតច្បនេះ 
ឱ្យដត មានឯកសារដែលបញ្ញា កថ់ា ែីតនាេះជាកតមសិទផរិបស់កូនបណុំល គឺរគបរ់គ្ននត់េើយ។ ឧទារេរណ៍ ែូច្ប
ជា ទី១.លិខិតតនទរសិទផិោនោ់បត់របើរបាស់ែីធាី ដែលតច្បញតោយតតឃំុ /តៅសង្វា តឬ់រសុក/ខណឌ  ឬ ទី២.ពាកយ
តសនើសំុោនោ់បត់របើរបាស់ែីធាី បានតឃើញតោយ តតឃំុ/តៅសង្វា ត ់ ឬ ទី៣.បង្វា នន់ែពាកយតសនើសំុោនោ់បត់របើ
របាស់ែីធា ី តច្បញតោយតតឃំុ/ តៅសង្វា ត ់ឬ ទី៤បង្វា នន់ែ ឬលិខិតរបគល់ែីដែលតច្បញតោយតតតោធាតំបន ់
ឬេូតភិាគ ឬទ៥ីលិខិតបញ្ញា ករ់បស់តតេូតឬិតៅសង្វា ត ់ជាតែើត។  
 
សណួំរ ៨៣ 
 ច្បតំពាេះែតីនិទានចុ់្បេះបញ្ា ីតតើអាច្បតច្បញែោីសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននហតឃាតោ់រោតដ់ច្បង
បានដែរឬតទ? តតើរកលាបញ្ា ីរតវូតធវើោរនទុកផ្លត កែូ់ច្បតតតច្ប? 
 
ចមរលើយ 
 កតមវតាុននែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននហតឃាតោ់រោតដ់ច្បងគឺ ច្បលនវតាុ និង អ្ច្បលនវតាុ។ 
ច្បំតពាេះអ្ច្បលនវតាុគឺតនិដតនរតតឹដតែីដែលបានចុ្បេះបញ្ា ីតនាេះតទ ែីដែលតនិទានចុ់្បេះបាន បញ្ា ីករ៏ាបប់ញ្ចូ លជាអ្ច្បលន
វតាុដែរ (មារា៥៧០,មារា៤១៧ កថា.ទី៣ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ តេតុែូតច្បនេះ តុលាោរអាច្បតច្បញែីោ
សតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននហតឃាតោ់រោតដ់ច្បងច្បំតពាេះែីដែលតនិទានចុ់្បេះបញ្ា ីបាន។ 
 ដនែកាតរបោសអ្នតររកសួងតលខ ២១៤ ចុ្បេះនថ្ៃទី២១ ដខវចិ្បឆិោ ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពនីីតិវធិនីនោរចុ្បេះបញ្ា ី
ទាកទ់ងនងឹោរោតដ់ច្បងរកំោរពារ និងោររបឹអ្ូសច្បំតពាេះអ្លនវតាុដែលតនិទានប់ានចុ្បេះបញ្ា ី បានកំណតអ់្ំពី
នីតិវធិីនទុកផ្លត កោ់រចុ្បេះបញ្ា ីននែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននច្បំតពាេះ អ្ច្បលវតាុតនិទានចុ់្បេះបញ្ា ីោ ង
ច្បាស់ពីសាា បន័មានសតាកិច្បច (របោរ ៥) និងនិតទទសដែលរតូវសរតសរកនុងលិខិតនទុកផ្លា កឱ់្យចុ្បេះបញ្ា ី (របោរ ៦)។ 
 តោងតៅាតរបោសអ្នតររកសួងតនេះដែរ រកឡាបញ្ា ីរតូវតធវើលិខិតនទុកផ្លា កឱ់្យចុ្បេះបញ្ា ីដនែកតលើែីោ
សតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន តៅសាា បន័មានសតតាកិច្បចទទួលលិខិតនទុ កផ្លត កឱ់្យចុ្បេះបញ្ាី  (របោរ ៥)  រតួ
មាន រែឋបាលសុរតិោែថីាន ករ់ាជធាន-ីតខតត ឬរែឋបាលសុរតិោែថីាន ករ់កងុ-រសុក-ខណឌ  ដែលអ្ច្បលនវតាុាងំតៅ 
(មារា៥៧០, មារា៥៦៧ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី) ។ បនាទ បត់ក សាា បន័ាមានសតតាកិច្បចចុ្បេះបញ្ាី   គឺរែឋបាល 
សុរតិោែីថាន ករ់ាជធាន-ីតខតតដែលបានទទួលលិខិតនទុកផ្លត កឲ់្យចុ្បេះបញ្ា ីនឹងតធវើោរោបត់នតើតនីតិវធិីននោរចុ្បេះបញ្ា ី
អ្ច្បលនវតាុដែលតនិទានប់ានចុ្បេះបញ្ា ីតនាេះ (របោរ ៧)។ 
ខាតឹសារដែលរតវូចុ្បេះនតិទទសតៅកនុងលិខតិនទុកផ្លត ក ់នងិឯកសារភាា ប ់មានែូច្បខាងតរោត (របោរ៦)៖ 

ក.កតមវតាុ៖ ១.ោបត់នតើតនីតិវធិចុី្បេះបញ្ា ីែីតលើកែំបូង។ 
 ២.ោរចុ្បេះបញ្ា ីអ្ំពីោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននដែលហតឃាតោ់រោតដ់ច្បង  

 ខ.អ្តតសញ្ញា ណននអ្ច្បលនវតាុ៖ ទីាងំ ទំេំ និង តលខបណ័ណ  
 គ.កតមសិទផកិរ ឬ តភាគនីនែដីែលរតវូបានសនមត៖ ត ម្ េះ នងិអាសយោឋ ន 

ឃ.តគ្នលបណំងននោរចុ្បេះបញ្ា ី៖ ោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននដែលហតឃាតោ់រោតដ់ច្បង  
ង.តលូតេតុ៖ ែីោសតរតច្បអ្ំពីោរោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននដែលហតឃាតោ់រោតដ់ច្បងចុ្បេះនថ្ៃទី
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 ច្ប.ត ម្ េះ នងិអាសយោឋ នរបស់មាច ស់បណុំល 
 ឆ្.ត ម្ េះ នងិអាសយោឋ នរបស់កូនបណុំល  
ឯកសារភាា ប ់៖ 

ក.ឯកសារច្បតាងយថាេូតននែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសនន 
ខ.ឯកសារននតសច្បកតីបញ្ញា កែ់ំបូងអ្ពំីកតមសិទផិ ជាអាទិ៍ របស់កូនបណុំលននោរោតដ់ច្បងរកំោរពារ 

ច្បំតពាេះអ្ច្បលនវតាុដែលតនិទានចុ់្បេះបញ្ា ី ដែលមានដច្បងកនុងមារា ៥៤១ កថាខណឌ ទី៣ ននរកតនីតិ
វធិីរែឋបបតវណី។ 

 
សណួំរ ៨៤ 
 តតើរបាករ់តំោេះពោីររបឹអ្សូជាបតណាត េះអាសននរតវូកណំតច់្បនំនួទកឹរបាកែូ់ច្បតតតច្ប? 
 
ចមរលើយ 
 មារា ៥៤៧ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណីបញ្ាតតថា តុលាោររតូវកំណតព់ចី្បំនួនទឹករបាកដ់ែលកូនបណុំល
រតូវតនាើ (របាករ់តំោេះ) តែើតបទីទួលបាននូវោរលុបតោលោរអ្នុវតតោររបឹអ្ូស ជាបតណាត េះអាសនន។ ប ុដនត មារា
តនេះតនិបានកំណតថ់ា តុលាោររតូវកំណតច់្បំននួទឹករបាកប់ ុនាម ន ច្បំតពាេះរបាករ់តំោេះតនាេះតទ។ 
 ោររបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសនន តធវើត ើងតែើតបធីានានូវសិទផិទាតទារដែលមានតគ្នលបំណងសងជារបាក់
ដែលមាច ស់បំណុលមានច្បំតពាេះកូនបណុំល។ កនុងនយ័តនេះ តបើសិទផិតលើបំណុលដែល មាច ស់បំណុលមានច្បំតពាេះ
កូនបណុំលរតូវបានធានាាតរយៈោរតនាើរបាករ់តំោេះតនាេះ វធិានោរននោររបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសននតនេះ នងឹ
តនិមានភាពោបំាច្បត់ទៀតត ើយ។  
 ែូតច្បនេះ តទាេះបីមារា ៥៤៧ តនិបានកណំតព់ីច្បំននួននរបាករ់តំោេះកត៏ោយ កតុ៏លាោរអាច្បកំណតព់ី
ច្បំនួនននរបាករ់តំោេះតនាេះបានដែរ។ 
 ឧទាេរណ៍ទ១ី៖ សិទផិតលើបំណុលដែលរតូវបានរកំោរពារមានច្បំនួន ១០០០ែុលាា រ តេើយ 
តនតាននកតមវតាុដែលបានរកំោរពារមានច្បំនួន ៨០០ែុលាា រ។ 
 តៅកនុងឧទាេរណ៍តនេះ សិទផដិែលរតូវបានរកំោរពារមានច្បំនួន ១០០០ែុលាា រ ប ុដនត មាច ស់បំណុល
អាច្បរបឹអ្ូសបាននូវកតមវតាុដែលមានតនតារតឹតដត ៨០០ែុលាា រប ុតណាណ េះ ដែលតនិតសមើ នឹងសិទផិដែលរតូវបានរកំ
ោរពារតនាេះតទ។ តគ្នលគំនតិននរបាករ់តំោេះ គឺជាោររតំោេះកតមវតាុពីោររបឹអ្ូសជាបតណាត េះអាសននតោយោរបតូរ
កតមវតាុជាតយួនងឹរបាក ់ តពាលគឺជារបូភាពននោរផ្លា ស់បតូរកតមវតាុនឹងរបាក។់ ែូតច្បនេះ របាករ់តំោេះតៅកនុង
ឧទាេរណ៍តនេះគ ឺច្បំននួ ៨០០ែុលាា រ។  
 ឧទាេរណ៍ទី២៖ សិទផិតលើបណុំលដែលរតូវបានរកំោរពារមាន ច្បំនួន ៨០០ែុលាា រ តេើយ តនតានន 
កតមវតាុដែលបានរកំោរពារមានច្បំនួន ១០០០ែុលាា រ។ 
 តៅកនុងឧទាេរណ៍តនេះ សិទផិដែលរតូវបានរកំោរពារគឺ ៨០០ែុលាា រ ែូតច្បនេះ ច្បំតពាេះមាច ស់បំណុល 
របសិនតបើកូនបណុំលយករបាកច់្បំនួន ៨០០ែុលាា រ តកធានា តនាេះតគ្នលបំណងននោររកំោរពារនឹងរតូវបាន
បំតពញ។ កនុងឧទាេរណ៍តនេះរបាករ់តំោេះ គឺច្បំនួន ៨០០ែុលាា រ។ ែូតច្បនេះ របសិនតបើកូនបំណុលតនាើរបាកច់្បំនូន 
៨០០ែុលាា រតនាេះ នឹងតនិមានភាពោបំាច្បក់នុងោររបឹអ្ូសកតមវតាុទុកតទៀតតទ។ 
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 សរបុតក កនុងករណីដែលច្បំនួនរបាកន់នសិទផិតលើបណុំលដែលទាតទារតលើសពីតនតាននកតមវតាុ ជា 
តគ្នលោរណ៍នឹងរតូវកំណតយ់កតនតាននកតមវតាុតកតធវើជាច្បនំួនននរបាករ់តំោេះ។ អាច្បនោិយត ាងតទៀតបានថា 
របសិនតបើច្បំនួនរបាកន់នសិទផិតលើបំណុលដែលទាតទារ នងិ តនតាននកតមវតាុមានតនតាណាតយួទាប តនាេះរបាក់
រតំោេះនឹងកំណតត់ៅាតតនតាដែលទាបតនាេះ។ 
 
សណួំរ ៨៥ 
 តតើឧបករណ៍ដែលអាច្បជញួែូរបានមានអ្វខីាេះ? 
 
ចមរលើយ 
 ឧបករណ៍អាច្បជញួែូរបាន សំតៅែល់បញ្ញា  ឬោរសនាជាលាយលកាណ៍អ្កេរ តែើតបទូីទាតស់ងច្បនំួន
របាកជ់ាកំណតត់យួ ដែលអាច្បតនទរបានាតរយៈោររបគល់ តេើយោលតបើោបំាច្បក់ម៏ាន បិែិឋតលខ នងដែរ។ 
ឧបករណ៍អាច្បជួញែូរបាន ដែលរគបរ់គងតោយច្បាបត់នេះ រតួមានតលូបបទានបរ័ត របិូោណតតិ បណ័ណ សងាត
បញ្ញា  (មារា ១ ននច្បាបស់តីឧបករណ៍អាច្បជួញែូរបាន នងិរបតិបតតិោរទូទាតស់ងរបាក)់។ 
 បិែឋិតលខ សំតៅែល់េតាតលខាតលើខនងននឧបករណ៍អាច្បជញួែូរបានតោយមាន ឬគ្នម នពាកយបញ្ញា ក។់ 
តែើតបមីានរបសិទផិភាព បិែឋិតលខរតូវដតបានបំតពញបន្រងគបត់ោយោររបគល់ (មារា ២ ច្បំណុច្បទី ៣៣ ននច្បាប់
សតីឧបករណ៍អាច្បជួញែូរបាន និងរបតបិតតោិរទូទាតស់ងរបាក)់។ 
 តលូបបទានបរ័ត សំតៅតលើបញ្ញា លាយលកាណ៍អ្កេរតោយឥតល័កាខណ័ឌ ឱ្យតៅធនាគ្នរ និងចុ្បេះ 
េតាតលខាតោយបុគគលជាអ្នកតច្បញបញ្ញា  តរតូវឱ្យធនាគ្នរទូទាតស់ងច្បំនួនរបាកជ់ាកំណតត់យួតៅឱ្យ ឬ ាត 
បញ្ញា បគុគលតយួតទៀត ឬអ្នកោន ់(មារា ៣ ននច្បាបស់តីឧបករណ៍អាច្បជួញែូរបាន នងិរបតិបតតោិរទូទាតស់ង 
របាក)់។ 
 របិូោណតតិ សំតៅតលើបញ្ញា លាយលកាណ៍អ្កេរតោយឥតល័កាខណ័ឌ  តច្បញតោយបុគគលតយួតៅបុគគល
ែនទ ចុ្បេះេតាតលខាតោយបគុគលអ្នកតច្បញបញ្ញា  តរតូវឱ្យបុគគលដែលជាអ្នកទទួលបញ្ញា ទូទាតស់ងច្បំននួរបាក់
ជាកំណតត់យួឱ្យតៅ ឬាតបញ្ញា បុគគលតយួតទៀត ឬអ្នកោន ់ (មារា ៦០ ននច្បាបស់តីឧបករណ៍អាច្បជួញែូរ
បាន និងរបតបិតតោិរទូទាតស់ងរបាក)់។ 
 បណ័ណ សងាតបញ្ញា  សំតៅតលើោរសនាជាលាយលកាណ៍អ្កេរតោយឥតល័កាខណ័ឌ ដែលតធវើត ើង និង
ចុ្បេះេតាតលខាតោយបុគគលជាអ្នកតច្បញបណ័ណ ដែលសនាសងច្បំនួនរបាកជ់ាកំណតត់យួតៅឱ្យ ឬ ាតបញ្ញា
បុគគលតយួតទៀត ឬ អ្នកោន ់(មារា ១៣៥ ននច្បាបស់តីឧបករណ៍អាច្បជួញែូរបាន និងរបតិបតតោិរទូទាតស់ង
របាក)់។ 
 
សណួំរ ៨៦ 
 តតើតុលាោរគបបបីញ្ាូ នដតែោីសតរតច្ប ឬជាតយួនងឹឯកសារតនេងតទៀត ែូច្បជាឯកសារថ្តច្បតាងននពាកយ
សំុ នងិតសច្បកតបីញ្ញា កែ់បំងូ? 
 
ចមរលើយ 
 ជាតគ្នលោរណ៍វធិានោរននោរោតដ់ច្បងរកំោរពារ ជាវធិានោរជាវធិានោរបតណាត េះអាសនន និង 



រកុតោរង្វររាជបណឌិ តសភាវជិាា ជីវៈតុលាោរ 

49 
 

សមាៃ ត។់ តេតុែូតច្បនេះ បទបញ្ាតតិននោរបញ្ាូ នពាកយសំុដែលមានដច្បងកនុងមារា ៧៩ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី 
តនិរតូវបានយកតកអ្នុវតតតៅកនុងនតីិវធិីននោរោតដ់ច្បងរកំោរពារត ើយ តរពាេះតបើតុលាោរតធវើោរបញ្ាូ ននូវ
ពាកយសំុឱ្យកូនបណុំលតុនតច្បញែីោសតរតច្ប កូនបណុំលនឹងអាច្បោតដ់ច្បងវតាុដែលជាកតមវតាុននែីោសតរតច្ប
តនាេះបាត ់ែូតច្បនេះែីោសតរតច្បដែលបានតច្បញតៅតពលតរោយ នឹងតនិអាច្បអ្នុវតតបានតទ។ 
 ប ុដនតតពលខាេះ មារា ៧៩ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី កយ៏កតកអ្នុវតតតៅកនុងនតីិវធិីននោរោតដ់ច្បងរកំ
ោរពារបានដែរ តបើតនិនទុយព ីតគ្នលោរណ៍ននោរសមាៃ ត។់ 
 ឧទាេរណ៍ តបើតុលាោរតច្បញែីោសតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននកណំតឋ់ានៈជាបតណាត េះអាសនន 
តោយឆ្ាងោតោ់លបរតិច្បឆទននោរទាញតេតុនលតោយផ្លទ ល់មាត ់ ឬោលបរតិច្បឆទននោរសាកសួរកូនបណុំល
ដែលអាច្បចូ្បលរតួបាន ាតមារា ៥៤៨ កថាខណឌ ទ១ី វាកយខណឌ ទ១ី ននរកតនតីវិធិរីែឋបបតវណី តុលាោរគបបី
បញ្ាូ នពាកយសំុ និងតសច្បកតបីញ្ញា កែ់ំបូងរបស់មាច ស់បំណុល តៅឱ្យកូនបណុំល។ ប ុដនតតបើតុលាោរតច្បញែីោ
សតរតច្បោតដ់ច្បងជាបតណាត េះអាសននកំណតឋ់ានៈជាបតណាត េះអាសនន តោយតនិឆ្ាងោតោ់លបរតិច្បឆទននោរ
ទាញតេតុនលតោយផ្លទ ល់មាត ់ ឬោលបរតិច្បឆទននោរសាកសួរកូនបំណុលដែលអាច្បចូ្បលរតួបាន ាតមារា 
៥៤៨ កថាខណឌ ទី១ វាកយខណឌ ទ២ី ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី តុលាោរតនិរតូវបញ្ាូ នពាកយសំុ និងតសច្បកតី
បញ្ញា កែ់ំបូងរបស់មាច ស់បំណុល តៅឱ្យកូនបំណុលតទ តរពាេះតបើបញ្ាូ នឱ្យកូនបណុំលែងឹតុន តគ្នលបំណងនន
ោរតច្បញែីោសតរតច្បតនាេះ នងឹតនិបានសតរតច្បតទ។ 
 ជាតគ្នលោរណ៍ ោរសមាៃ តន់នោរោតដ់ច្បងរកំោរពារ មានរតឹតដតតពលោកព់ាកយសំុ រេូតែល់តពល
តច្បញែីោសតរតច្បដតប ុតណាណ េះ។ តេតុែូតច្បនេះមារា ៥៤៣ ននរកតនីតិវធិរីែឋបបតវណី តរតូវឱ្យតុលាោរបញ្ាូ ន
ែីោសតរតច្បរកំោរពារតៅភាគី តរោយពីតុលាោរបានតច្បញែីោសតរតច្ប។ ច្បំតពាេះោរបញ្ាូ នននមារា 
៥៤៣ តនេះ តរតូវឱ្យតុលាោរបញ្ាូ នដតែីោសតរតច្បតទ តរពាេះសមាែ ងតេតុននែីោសតរតច្បតនាេះ មានសរតសរនូវ
ខាឹតននពាកយសំុដែលមាច ស់បំណុលទាតទារ ោរអ្េះអាងរបស់មាច ស់បំណុល និងេសតុាងដែលមាច ស់បំណុល
បានោករ់ចួ្បតេើយ តេតុែូតច្បនេះច្បំតពាេះពាកយសំុរបស់មាច ស់បណុំល និងតសច្បកតបីញ្ញា កែ់បំងូរបស់មាច ស់បំណុល 
តុលាោរអាច្បមានជតរតើសកនុងោរបញ្ាូ នឱ្យកូនបំណុល ឬតនិបញ្ាូ នបាន។ 
 
សណួំរ ៨៧ 
 តតើកូនបណុំល អាច្បោកព់ាកយសំុតវា  ច្បតំពាេះែោីសតរតតច្បរកំោរពារបានរគបត់ពលឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 មារា ៥៥០ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី នតល់សិទផែិល់កូនបណុំលអាច្បោកព់ាកយសំុតវា ច្បំតពាេះែីោ
សតរតច្បរកំោរពារ តៅតុលាោរដែលតច្បញែីោសតរតច្បរកំោរពារ។ មារាតនេះ តនិបានករតតិពីថ្ិរតវលា
របស់កូនបណុំល តែើតបបីតងឹតវា ច្បំតពាេះែីោសតរតច្បរកំោរពារតទ។ ែូតច្បនេះកូនបណុំល អាច្បបតឹងតវា ច្បំតពាេះែីោ
សតរតច្បរកំោរពារ បានរគបត់ពលតវលា តោយតធវើតសច្បកតីបញ្ញា កែ់ំបងូអ្ំពសីាា នភាពដែលច្បាស់ថា នឹងោា យ
ជាតូលតេតុននភាពតនិរសបច្បាបន់ននតីិវធិីតនេះ កងវេះភាពោបំាច្បោ់ច្បខ់ាតននោររកំោរពារ ឬ ភាពគ្នម នសិទផិ
ដែលរតូវបានរកំោរពារ។ 
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សណួំរ ៨៨ 
 មាច ស់បណុំលោកព់ាកយសំុឱ្យតុលាោរតច្បញ ែោីសតរតច្បរកំោរពារតលើែដីរសរបស់កូនបណុំល។ 
អ្ ុំងតពល ២ សបាត េ៍បានកនាងនុតបនាទ បព់តីច្បញែោីសតរតច្ប មាច ស់បណុំលតនិបានោកព់ាកយសំុអ្នុវតត 
តនាេះតទ។ បនាទ បត់ក កូនបណុំលោកព់ាកយសំុលុបតោលែោីសតរតច្បរកំោរពារតនាេះវញិ។ 
 តតើតុលាោរអាច្បលុបតោលែោីសតរតច្បាតពាកយសំុរបស់កូនបណុំលដែរ ឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 មារា ៥៦២ កថាខណឌ ទ ី២ ននរកតនតីិវធិីរែឋបបតវណី ដច្បងថា “ោរអ្នុវតតរកំោរពារតនិរតូវតធវើត ើយ 
តបើអ្ំ ុងតពល ២ សបាត េ៍ បានកនាងេួស ោបព់ីនថ្ៃដែលែីោសតរតច្បរកំោរពារ រតវូបានបញ្ាូ នតៅមាច ស់
បណុំល”។ 
 អ្ំ ុងតពល ២ សបាត េ៍ខាងតលើតនេះ គឺសំតៅតលើអ្ំ ុងតពលននោរអ្នុវតតែីោសតរតច្បរកំោរពារ គឺ
តនិដតនសំតៅតលើអ្ំ ុងតពលដែលជាតូលតេតុននោរលុបតោលែីោសតរតច្បរកំោរពារតទ។ 
 តូលតេតុននោរលុបតោលែីោសតរតច្បរកំោរពារ មានដតច្បំនួន ៣ គ ឺទ១ី តនិោកព់ាកយបណតឹ ងអ្ងគ
តសច្បកតី (មារា ៥៥៧ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី) ទី២ ោរផ្លា ស់បតូរសាា នភាព (មារា ៥៥៨ ននរកតនីតិវធិ ី
រែឋបបតវណី) និងទី៣ សាា នភាពពិតសស (មារា ៥៥៩ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ 
 ែូតច្បនេះ តបើែីោសតរតច្បរកំោរពារ តនិបានោកព់ាកយសំុអ្នុវតតអ្ំ ុងតពល ២ សបាត េ៍ ោបព់ីនថ្ៃដែល 
ែីោសតរតច្បរកំោរពារ រតវូបានបញ្ាូ នតៅមាច ស់បណុំល ែូតច្បនេះ ែីោសតរតច្បរកំោរពារតនាេះនឹងតនិមាន
អានុភាពអ្នុវតតបានតទៀតតទ តេើយតុលាោរតនិអាច្ប លុបតោលែីោសតរតច្បរកំោរពារតនាេះ។ 
 ច្បណំា៖ំ  
 -អ្នកោកព់ាកយសំុ តនិមាននលរបតោជនក៍នុងោរោកព់ាកយសំុតនេះតទ 
 -អ្ំ ុងតពល ២ សបាត េ៍ននោរអ្នុវតតែីោសតរតច្បរកំោរពារខាងតលើ គឺគិតពីនថ្ៃមាច ស់បំណុលទទួល
បាននូវ “ោរបញ្ាូ ន” ែីោសតរតច្បរកំោរពារតនាេះ តនិដតនគិតពីនថ្ៃតច្បញែីោសតរតច្បរកំោរពារតទ (មារា 
៥៦២ កថាខណឌ ទ២ី)។  
 
សណួំរ ៨៩ 
 ែោីសតរតច្បរកំោរពារតនិរតវូបានតគយកតៅអ្នុវតតកនុងរយៈតពល ២សបាត េ៍ ដែលនាឱំ្យអ្ស់ 
សុពលភាពអ្នុវតត។ 
 តតើមាច ស់បណុំលអាច្បោកព់ាកយសំុែោីសតរតច្បរកំោរពារតលើកតមវតាុែដែលតនេះតតងតទៀតបានដែរ ឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 តបើែីោសតរតច្បរកំោរពារតនិបានអ្នុវតតកនុងរយៈតពល ២ សបាត េ៍ នាឱំ្យែីោសតរតច្បតនាេះដលងមាន 
អានុភាពអ្នុវតត (មារា ៥៦២ កថាខណឌ ទី ២ ននរកតនីតិវធិីរែឋបបតវណី)។ កនុងករណីដែលមាច ស់បំណុលតនិ
បានអ្នុវតតែីោសតរតច្បតនាេះតទ ឱ្យដតភាពោបំាច្បន់នែីោសតរតច្បរកំោរពារតៅដតមាន មាច ស់បំណុលតៅដត 
មានសិទផិោកព់ាកយសំុែីោសតរតច្បរកំោរពារថ្មីតយួតទៀត តលើកតមវតាុែដែល។ 
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សណួំរ ៩០ 
 តៅកនុងករណីដែលមាច ស់បណុំល តនិអាច្បោកនូ់វឯកសារដែលមានដច្បងតៅកនុងមារា ៥៥៧ កថាខណឌ  
ទ១ី ននរកតនតីវិធិរីែឋបបតវណី តៅកនុងអ្ ុំងតពលដែលបានកណំត ់ តុលាោររតវូលុបតោលែោីសតរតច្ប
ោតដ់ច្បងរកំោរពារ។  
 តតើមាច ស់បណុំលអាច្បែងឹអ្ពំោីរណ៍ ដែលតុលាោរបង្វគ បឱ់្យមាច ស់បណុំលោកព់ាកយបណតឹ ងអ្ងគតសច្បកតី
តោយរតបៀបណា? 
 
ចមរលើយ 
 តបើមានពាកយសំុពីកូនបំណុល តសនើឱ្យមាច ស់បំណុលោកព់ាកយបណតឹ ងអ្ងគតសច្បកតី តុលាោរនឹងតច្បញែីោ
បង្វគ បឱ់្យមាច ស់បំណុលោកព់ាកយបណតឹ ងអ្ងគតសច្បកតី តោយកំណតអ់្ំ ុងតពលតនិឱ្យតិច្បជាង ២ សបាត េ៍។ 
បនាទ បត់កតុលាោរគបបតីធវើោរបញ្ាូ នែីោបង្វគ បត់នេះ តៅឱ្យមាច ស់បំណុល តរពាេះវាបងាលកាណៈង្វយរសាល
ែល់តុលាោរ កនុងោរបញ្ញា កអ់្ំពីោលបរតិច្បឆទបានកនាងនុតតេើយ ឬតៅ។ 
 ែូតច្បនេះ ោរទទួលែណឹំងរបស់មាច ស់បំណុល សតីពីោរោកព់ាកយបណតឹ ងអ្ងគតសច្បកតី គទឺទួលាតរយៈ
ែីោបង្វគ បឱ់្យមាច ស់បណុំលោកព់ាកយបណតឹ ងអ្ងគតសច្បកត។ី 
 
សណួំរ ៩១ 
 រកតនតីវិធិរីែឋបបតវណីមារា ៥៥៧ “បណតឹ ងអ្ងគតសច្បកត”ី តតើអាច្បអ្នុវតតតរឿងកតរីពេមទណឌ បានដែរ ឬតទ? 
 
ចមរលើយ 
 ជាតគ្នលោរណ៍ បណតឹ ងរពេមទណឌ តនិអាច្បោតទុ់កជាបណតឹ ងអ្ងគតសច្បកតីតទ។ ប ុដនត បណតឹ ងរពេមទណឌ  
អាច្បោតទុ់កជាបណតឹ ងអ្ងគតសច្បកតីបាន លុេះរាដតតៅកនុងបណតឹ ង រពេមទណឌ តនាេះ មានបណតឹ ងរែឋបបតវណីបតឹង
ជាតយួគ្នន  (ោរាងំខាួនជាតែើតបណតឹ ងរែឋបបតវណី) តែើតបទីាតទារសំណងរែឋបបតវណី (មារា ១៣ ែល់ ២៦ នន
រកតនីតិវធិីរពេមទណឌ )។ 
 ឧទាេរណ៍ៈ ក បានជិេះរថ្យនតបន្រញ្ញច សទិសបុក ខ បណាត លឱ្យសាា ប។់ ករណីតនេះ តៅកនុងបណតឹ ង 
រពេមទណឌ  ក រតូវបានតោទរបោនព់ីបទតបើកបរបណាត លឱ្យអ្នកែនទសាា បត់ោយអ្តច្បតនា។ ែំណាល់គ្នន តនេះ 
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- េគលបំណង៖ 

េគលបំណង ែដលនំេ យមនករកំណត់ពី ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលេនះេឡើង
កនុងចបប់គឺេដើមបី្រគប់្រគងេ យមនេសថរភពនិងករែថរក នូវស ្ដ ប់ធន ប់សងគម េ យកំណត់នូវេពល
េវ ជក់ ក់មួយ និងមិនអនុញញ តេ យទុកជេម្ល ះេចលកនុងរយៈេពលមិនកំណត់ េ យជួយជ្រមុញ
េ យមច ស់បំណុល្របញប់្របញល់កនុងករ ក់ពកយបណ្តឹ ង និង ចបងកនូវភពងយ្រសួលដល់
តុ ករកនុងករទទួលបននូវភស្តុ ងែដលេនល្អ ងយពិនិតយ ្រពមទំង ក ីែដលមនេនមនករចង
ចំល្អដូចេនះ ្របសិនេបើមច ស់បំណុលមិនបនករពរសិទធិរបស់ខ្លួនេទេនះ គឺបនន័យថមច ស់បំណុលមិន
គួរទទួលបនសិទធិេនះតេទៀតេឡើយ។ 

មយ៉ងវញិេទៀត វធិនៃន ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល ក៏មនេគលបំណងកនុងករ
ករពរដល់កូនបំណុល មរយៈកររតិតបិតសិទធិ របស់មច ស់បំណុលេ យមន្របសិទធិភព្រតឹមែត
កលកំណត់ជក់ ក់មួយែតបុ៉េ ្ណ ះ  ្របសិនេបើ កូនបំណុល ច្រតូវបនេគប្តឹងេ យពំុមនកល
កំណត់េនះ មនន័យថ កូនបំណុលនឹងពំុទទួលបននូវភពយុត្តិធម៌េឡើយ េ្រពះថករកំណត់នូវអំឡុង
េពល ជញ យុកលេនះ ្រតូវពឹងែផ្អកេលើក ្ត បីសំខន់គឺ៖ ភពយុត្តិធម៌ ភពចបស់ ស់ និងេគលនេយ
បយ ធរណៈ។ 

មរយៈ្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនេធ្វើករែបងែចក ជញ យុកលជពីរ្របេភទ
គឺ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល(ម្រ ៤៨០) និង ជញ យុកលៃនលទធកមមៃនកមមសិទធិ(ម្រ
១៦២)។ បុ៉ែន្ត េនកនុង្រកបខណ្ឌ ៃនករេធ្វើបទបង្ហ ញេនះ នងខញុំនឹងេលើកយកែតបញ្ហ ស្តីអំពី ជញ យុកល
ៃនកររលត់សិទធិេលើបំណុលមកេធ្វើករបក្រ យ និងពិចរ ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

១.១. លក័ខខ័ណ្ឌ ៃន ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធេិលើបំណុល 

ល័កខខ័ណ្ឌ ៃន ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលរមួមន៖ 

 ករណីែដលមច ស់បំណុលមិនអនុវត្ដសិទធិេលើបំណុលកនុងកំឡុងេពលែដល្រតូវបនកំណត់
(ម្រ ៤៨០) មនន័យថ ្របសិនេបើេពលកំណត់្រតូវបនកន្លងផុតេហើយមច ស់បំណុលបន
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្រពេងើយកេន្តើយកនុងករអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួន នំេ យមច ស់បំណុលនឹង្រតូវបត់បង់សិទធិ ឬ 
េផ្ល ះសិទធិេនះ។ 
ឧទហរណ៍៖ កនុងកិចចសនយខចីបរេិភគ(ក) បនខចី្របក់ពី(ខ) ចំនួន១០,០០០ដុ ្ល េមរកិ 
ែដលមនកំណត់រយៈេពលសង១ឆន ំ។ ចំេពះករណីេនះ េបើេពលកំណត់្រតូវសងបនមកដល់ 
(ខ) ពំុបនអនុវត្ដសិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករទមទរ្របក់ពី(ក) េហើយរយៈេពល៥ឆន ំក៏បនកន្លង
ផុតេនះ(ខ)នឹងបត់បង់សិទធិកនុងករទមទររបស់ខ្លួន (ម្រ ៤៨២ )។ 

 ករណីជនែដលមនផល្របេយជន៍្រតឹម្រតូវ មចប ប់ េលើ កេឡើងនូវ ជញ យុកល 
(ម្រ ៤៨៦ )។ 

 

ឧទហរណ៍៖ េនកនុងបណ្ដឹ ងទមទររបស់ភគីៃនកិចចសនយ្របសិនេបើេនកនុងករទមទរភគីពំុ
បនេលើកេឡើងអំពី ជញ យុកលេទេនះតុ ករនឹងពំុេធ្វើករពិចរ េលើបញ្ហ ជញ យុកល
េនះេទ។ 

ក. ករចប់េផ្ដើមគិត ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធេិលើបំណុល 

ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល្រតូវគិតចប់ពីេពលែដល ចអនុវត្ដសិទធិេលើបំណុលេនះ
បន (ម្រ ៤៨១)។ េពលែដល ចអនុវត្ដសិទធិេលើបំណុលមនន័យថេពលែដលែលងមនឧបសគគ ម
ផ្លូវចបប់កនុងករអនុវត្ដសិទធិេលើបំណុលេនះ។ មច ស់បំណុល ចអនុវត្តសិទធិេលើបំណុលរបស់ខ្លួនបន េន
េពលែដលែលងមនឧបសគគ មផ្លូវចបប់េនកនុងករអនុវត្តសិទធិ េពលគឺឧបសគគ មផ្លូវចបប់ ែដល ម
ឃត់មិនេ យមច ស់បំណុលអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួន។ 

 

ឧទហរណ៍៖ េនកនុងកិចចសនយខចី្របក់ ែដលមនេថរេវ កំណត់េ យសងកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ 
ដូេចន ះ្របសិនេបើរយៈេពលមួយឆន ំមិនទន់បនកន្លងផុត ភគីមខ ងៃនកិចចសនយមិន ចទមទរេ យភគី
មខ ងេទៀតសងមុនេពលកំណត់បនេឡើយ ែដលេនះបង្ហ ញពីឧបសគគ មផ្លូវចបប់េនកនុងករអនុវត្តសិទធិ
ពីេ្រពះ ជញ យុកល្របំឆន ំមិន ចគិតេនកនុងរយៈេពលេនះបនេទ។ បុ៉ែន្តេនេពលែដលរយៈេពល មួយ
ឆន ំកន្លងផុត នំេ យែលងមនឧបសគគ ំងដល់ករអនុវត្តសិទធិ មផ្លូវចបប់តេទេទៀតេហើយ។ជ
ទូេទ អំឡុងេពលៃន ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល ចប់េផ្តើមេនៃថងបនទ ប់ពីៃថងែដលឧបសគគ

មផ្លូវចបប់ ែលងមនអតថិភព (ម្រ  ៣៣៤ កថខណ្ឌ ទី១)។ 
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ក៏បុ៉ែន្តសូមកត់សមគ ល់េទេលើភពខុសគន រ ង េពលែដលសិទិធេលើបំណុលេកើតេឡើង និងេពល
ែដល ចអនុវត្តសិទធិេលើបំណុល ែដលេយើង ចពិចរ េទេលើ ថ នភពបី ដូចខងេ្រកម៖ 

 

 ករណីកិចចសនយមនកំណត់េពលសងពិត្របកដ 
្របសិនេបើកិចចសនយមនកំណត់េពលសងពិត្របកដ េដើមបីអនុវត្តកតព្វកិចចេនះមច ស់បំណុល

មិន ចទមទរេ យកូនបំណុលអនុវត្តកតព្វកិចចមុនេពលកំណត់បនេឡើយ។ េហតុដូេចនះ អំឡុង
េពល ជញ យុកល្រតូវគិតចប់ពីេពលែដលសិទធិេលើបំណុល ចអនុវត្តបន ។ 

 

ឧទហរណ៍៖ (ក) បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញនឡិកបុ ណជមួយ (ខ) េនៃថងទី០១ែខមក ឆន ំ
២០១៤។េនកនុងកិចចសនយ (ក) និង (ខ) បន្រពមេ្រព ងគន ថ(ក) ្រតូវ្របគល់នឡិកបុ ណេទឲយ(ខ)េន
ៃថងបេងកើតកិចចសនយេហើយ (ខ) ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លលក់ទិញ៤ែខេ្រកយៃថងបេងកើតកិចចសនយគឺេនៃថងទី០១ ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១៤។ 

ដូេចនះ (ក) មិន ចទមទរឲយ (ខ) បង់្របក់ៃថ្លទិញនឡិកេនមុនៃថងទី០១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤
បនេទេ្រពះរយៈេពល៤ែខជឧបសគគ មផ្លូវចបប់ េហើយ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹង
្រតូវចប់េផ្តើមគិតពីៃថងទី០២ ែខឧសភឆន ំ២០១៤។ 

 

 

 

 

 

  

 ករណីកិចចសនយកំណត់េពលសងមិនពិត្របកដ 
 ្របសិនេបើកិចចសនយលក់ទិញមនកំណត់េពលសងមិនពិត្របកដកនុងករអនុវត្តកតព្វកិចចមច ស់
បំណុលមិន ចអនុវត្តសិទិធេលើបំណុលរបស់ខ្លួនេនមុនេពលកំណត់បនេឡើយ។ េហតុដូេចនះ អំឡុងេពល

ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល្រតូវគិតចប់ពីេពល ែដលេពលកំណត់មិន្របកដេនះបនមក 
ដល់។ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

កិចចសនយលក់ទិញ 

្របគល់នឡិកបុ ណ បង់្របក់ 

៤ ែខ 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ 

៥ ឆន ំ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ច្រតូវបនអនុវត្ត

០១.០១.២០១៤ ០១.០៥.២០១៤ ០១.០៥.២០១៩
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ឧទហរណ៍៖ (ក) បនេធ្វើកិចចសនយលក់ទិញកណូតជមួយ (ខ) េនៃថងទី០១ែខេម ឆន ំ២០១៤។ 
(ក) និង (ខ) បន្រពមេ្រព ងគន ថ(ខ) ្រតូវ្របគល់កណូតឲយ(ក)េនៃថងទី០២ែខេម ឆន ំ២០១៤េហើយ(ក) 
្រតូវបង់្របក់ៃថ្លទិញកណូតចំនួនពីរមឺុនដុ ្ល រ េមរកិេ យ (ខ) េនេពលទឹកទេន្លេមគងគេនមុខ្រពះបរម
ជ ងំេឡើងដល់កំពស់១០ែម៉្រតកន្លះ។ ករកំណត់យកករណ៍ែដលទឹកទេន្លេមគងគេនមុខ្រពះបរម ជ ងំ

េឡើងដល់កំពស់១០ែម៉្រតកន្លះគឺជករកំណត់េពលេវ មិនពិត្របកដេហើយ (ខ) មិន ចទមទរឲយ (ក) 
្របគល់្របក់េនមុនេពលែដលទឹកទេន្លេមគងគេឡើងដល់កំពស់១០ែម៉្រតកន្លះេនះេទ។ ជញ យុកលៃនករ
រលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹងចប់េផ្តើមគិត េនៃថងបនទ ប់ពីទឹកទេន្លេមគងគេឡើងដល់កំពស់១០ែម៉្រតកន្លះ។ 

 

 

 

 

  
 
 
 

  ករណីកិចចសនយគម នកំណត់េពលសង 
្របសិនេបើកិចចសនយគម នកំណត់េពលសងេនះេទ កនុងករណីមួយចំនួន កលកំណត់សង្រតូវបន

កំណត់េ យចបប់។ ឧទហរណ៍៖ ពក់ព័នធនឹងកិចចសនយជួល មច ស់បំណុល (ភតិបតី) ចទមទរេ យ
កូនបណុល (ភតិកៈ) បង់ៃថ្លឈនួលេនេរៀង ល់ចុងែខ ចំេពះករជួលចលនវតថុ  និងផទះ ឬ គរ  េហើយ
ចំេពះដីធ្លី ្រតូវបង់េនេរៀង ល់ចុងឆន ំ (ម្រ ៦១០ កថខណ្ឌ ២)។ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើ
បំណុល្រតូវចប់េផ្តើមពីៃថងបនទ ប់ៃនកលកំណត់សងែដលកំណត់េ យចបប់។ 

ក៏បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើកលកំណត់សងមិន្រតូវបនកំណត់េ យករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគី ឬ េ យ
ចបប់េទ េនះកតព្វកិចចមិនមនកលកំណត់សងេទ។ កនុងករណីេនះ មច ស់បំណុល ចទមទរឲយអនុវត្ត
កតព្វកិចចេនេពល ក៏បន។ ឧទហរណ៍៖ ទក់ទងនឹងកិចចសនយលក់ទិញ អនកលក់ ចទមទរឲយអនក
ទិញបង់្របក់ភ្ល មៗ េនេពលជូនដំណឹងអំពីករទមទរ (ម.៥៥៥ កថខណ្ឌ ៣)។ េហតុដូេចនះ អំឡុងេពល

ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល្រតូវគិតចប់ពីេពលែដលសិទធិេលើបំណុលេនះេកើតមនេឡើង។ 

០១.០៤.២០១៤ ០២.០៤.២០១៤ 

កិចចសនយលក់ទិញ ្របគល់កណូត 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ ៥ ឆន ំ 

សិទធិទមទរឲយ្របគល់្របក់ ច្រតូវបន
អនុវត្ត

សិទធិទមទរឲយ្របគល់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

ករណ៍ែដលទឹកទេន្លេមគងគ 

េឡើងដល់កំពស់ ១០ ែម៉្រត កន្លះ
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េ យែឡកេនកនុងកិចចសនយខចីបរេិភគ មច ស់បំណុល្រតូវទុករយៈេពលសមរមយបនទ ប់ពីករជូន
ដំណឹងេទកូនបំណុល ដូេចនះ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល្រតូវចប់េផ្តើមពីេពលែដលអំឡុង
េពលសមរមយបនកន្លងផុត។ 

ឧទហរណ៍ ៖ (ក) បនជួលរថយន្តពី (ខ) េនៃថងទី០១ែខមក ឆន ំ២០១៤េហើយ(ខ) ក៏បន្របគល់រថ
យន្តេ យ (ក) េនៃថងដែដលេនះែដរ ែតពំុបនកំណត់ៃថងបង់្របក់ឈនួលេនះេទ។ កនុងករណីេនះ(ខ) មន
សិទធិទមទរ ឲយ (ក) បង់្របក់ៃថ្លឈនួលមកខ្លួនេនចុងែខមក  េ យែផ្អកេលើ (ម្រ ៦១០)េហើយ ជញ យុ
កលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល្រតូវចប់ ប់ពីៃថងទី០១ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤។ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ខ. អំឡងុេពលៃនករចប់េផ្ដើម ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធិេលើបំណុល 

មរយៈម្រ  ៤៨២ ៃន្រកមរដ្ឋេបបវណី ជេគលករណ៍អំឡុងេពល ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិ
េលើបំណុលគឺមនរយៈេពល៥(្របំ)ឆន ំ េលើកែលងែតករណីែដលមនបទបបញញត្តិេផ ងេនកនុង្រកមេនះ 
ឬចបប់ ឬបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងេទៀតបនកំណត់។ េហតុដូេចនះចំណុចចប់េផ្តើមៃនអំឡុងេពល ជញ យុ
កលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល ចែ្រប្របួលេទ មករណីនីមួយៗ។ 

 

បុ៉ែន្ដ មរយៈម្រ  ៤៨៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនែចងថ ៖ ចំេពះសិទធិេលើបំណុលទក់ទងនឹងៃថ្ល
ទំនិញ ឬេស ែដលផលិតករឬពណិជជករលក់េទឲយអនកែដលមិនែមនជពណិជជករេនះ ជញ យុកលៃន
កររលំត់សិទធិេលើបំណុលមនអំឡុងេពលខ្លីគឺ០២ (ពីរ) ឆន ំ។ 

កិចចសនយជួល 

្របគល់រថយន្ត 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ ៥ ឆន ំ 

សិទធិទមទរឲយបង់ៃថ្លឈនួលជួលរថយន្ត 
ច្រតូវបនអនុវត្ត 

០១.០១.២០១៤ 

(ខ) ចទមទរឲយបង់្របក់
ឈនួល 

សិទធិទមទរឲយបង់ៃថ្លឈនួលជួល រថ
យន្ត ្រតូវរលត់េ យ ជញ យុកល 

៣១.០១.២០១៤ ៣១.០១.២០១៩ 
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សិទធិេលើបំណុល ែដលមនអំឡុងេពល ជញ យុកលខ្លីេនះ គឺសថិតកនុង្របតិបត្តិកររបស់អនកេ្របើ
្របស់ ែដលជធមម ែតងែតមនករលំបកកនុងករែថរក ទុកនូវភស្តុ ងេផ ងៗ។ 

 

ឧទហរណ៍៖ (ក)បនទិញកំុពយូទ័រមួយេ្រគ ងេន ងរបស់(ខ)និងបនទទួលយកកំុពយូទ័រេនៃថងទី
០១ែខមក ឆន ំ២០១៤ែត(ក) ពំុមន្របក់្រគប់្រគន់ឲយ(ខ)ដូេចនះ(ក) និង (ខ) ក៏បន្រពមេ្រព ងគន េលើកល
កំណត់សង្របក់ៃថ្លលក់កំុពយូទ័រែដលេនខ្វះកនុងរយៈេពល០៣ែខេទៀតគឺៃថងទី០១ែខេម ឆន ំ២០១៤ ែត 
(ក)េនែតមិនបនបង់្របក់ៃថ្លលក់កំុពយូទ័រ្រគប់ចំនួនជូន (ខ)េនះេទ។ កនុងករណីេនះ សិទធិេលើបំណុលេនះ
នឹង្រតូវរលត់ ្របសិនេបើអំឡុងេពល២ឆន ំបនកន្លងផុត គិតចប់ពីេពលែដលកលកំណត់សងបនកន្លង
ហួស គឺេនៃថងទី០២ ែខេម  ឆន ំ២០១៤។ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

េ យែឡក មរយៈម្រ ៤៨៤-១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនែចងថ៖ចំេពះសិទធិេលើបំណុលែដល
ចូលជ ថ ពរេ យ ល្រកមឬ លដីក ថ ពរករេ ះ្រ យ មផ្លូវតុ ករឬេ យវធីិេផ ងែដល
មន នុភពដូចគន នឹង ល្រកម ថ ពរ េទះបីជមនបញញត្ដិែដលកំណត់កំឡុងេពលៃន ជញ យុកល
តិចជង០៥ឆន ំក៏េ យ ក៏ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលេនះ្រតូវមនអំឡុងេពល០៥(្របំ) ឆន ំ 
គិតចប់ពីេពលែដលសិទធិេលើបំណុលេនះចូលជ ថ ពរែដរ។ 

 

ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើ ល្រកមស្រមប់ករអនុវត្តសិទធិេលើបំណុលែដលមន ជញ យុកលរលំត់
សិទធិេលើបំណុល ២ឆន ំបនចូលជ ថ ពរេនៃថងទី២៦-០៦-២០១៤ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើ
បំណុលេនះ្រតូវចប់េផ្តើមពីៃថងទី២៧-០៦-២០១៤និងសេ្រមចេនេពលបញច ប់ៃថងទី២៦-០៦-២០១៩។ “វធីិ

០១.០៤.២០១៤ 

កិចចសនយលក់ទិញ 

្របគល់កំុពយួទ័រ បង់្របក់ 

៣ ែខ 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ 

២ ឆន ំ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ច្រតូវបនអនុវត្ត

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

០១.០១.២០១៤ ០១.០៤.២០១៦
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េផ ងែដលមន នុភពដូចគន នឹង ល្រកម ថ ពរ” រមួបញចូ លទំងកំណត់េហតុលះបង់ ឬទទួល គ ល់ 
(ម្រ ២២២្រកមនីតិវធីិរដ្ឋេបបវណី) និងដីកសេ្រមច ស់េតឿនែដលចូលជ ថ ពរ (ម្រ  ៣៣៣្រកម
នីតិវធីិរដ្ឋេបបវណី)។ 

 

ឧទហរណ៍៖ (ក)បនទិញកំុពយូទ័រមួយេ្រគ ងេន ងរបស់(ខ) េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០១៤ 
េ យ (ក) និង (ខ) បន្រពមេ្រព ងគន េលើកលកំណត់សងៃថ្លកំុពយូទ័រេនៃថងទី០១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤។ 
បុ៉ែន្ត (ក) មិនបនសងៃថ្លកំុពយូទ័រមកេ យ (ខ) មកលកំណត់ែដលបន្រពមេ្រព ងេនះេទ ដូចេនះ (ខ) 
ក៏បន ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរ្របក់ពី (ក) េនៃថងទី២០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤(សថិតកនុងអំឡុងេពលៃន

ជញ យុកល០២ឆន ំ) េហើយ ល្រកមែដលបងគ ប់េ យ (ក) សង្របក់េទ (ខ) បនចូលជ ថ ពរេនៃថង
ទី០១ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥។ មរយៈឧទហរណ៍ខងេលើ សិទធិេលើបំណុលរបស់ (ខ) គឺជសិទធិេលើ
បំណុល ថ ពរ ម ម រតីៃនម្រ ៤៨៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ ដូេចនះ សិទធិេលើបំណុលេនះ ្រតូវផុត ជញ យុ
កលកនុងអំឡុងេពល០៥ឆន ំ េ យគិតចប់ពីៃថងទី០២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥។ 
 

 

 

 

 

 
 

ផទុយមកវញិេបើេនេពលែដលលិខិតទំងេនះចូលជ ថ ពរមុនេពលកំណត់្រតូវអនុវត្ដមិនទន់មក
ដល់ េនះរយៈេពលៃន ជញ យុកលគឺមនរយៈេពល០៥ឆន ំឬ០២ឆន ំគិតចប់ពីេពលកំណត់្រតូវអនុវត្ដ
កតព្វកិចចបនមកដល់ (ម្រ ៤៨៤ )។ 

ឧទហរណ៍៖ ល្រកមែដលបញជ ក់ពីអតថិភពៃនសិទធិេលើបំណុលែដលមន ជញ យុកល ២ឆន ំ
បនចូលជ ថ ពរបុ៉ែន្តសិទធិេលើបំណុលែដលបនបញជ ក់មិនទន់ដល់កលកំណត់សងេទេនះអំឡុងេពល
ៃន ជញ យុកលៃនសិទធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនបញជ ក់គឺេនែត ២ឆន ំដែដលេហើយ្រតូវចប់េផ្តើមេនេពល
ែដលសិទធិេលើបំណុលេនះដល់កលកំណត់សង។ 

កិចចសនយលក់ទិញ 

្របគល់កំុពយួទ័រ បង់្របក់ 

៤ ែខ 

ឧបសគគ មផ្លវចបប់ 

៥ ឆន ំ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ែផ្អក ម ល្រកម
ថ ពរ ច្រតូវបនអនុវត្ត 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

០១.០១.២០១៤ ០១.០៥.២០១៤ ០១.០៦.២០២០ 

ក់ពកយបណ្តឹ ង

២០.០៥.២០១៤ ០១.០៦.២០១៥

ល្រកមចូល ថ ពរ
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េ្រកពីេនះេទៀត គឺមនបទបញញ ត្តិពិេសសេផ ងេទៀតជេ្រចើន ែដលមនែចងេនកនុង្រកមរដ្ឋ
បប េវណី  ក៏ ដូចជចបប់េផ ងៗេទៀត  ែដលកំណត់អំពីអំឡុងេពល ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើ
បំណុលខុសែប្លកពីបទបញញ ត្តិខងេលើ។ មរយៈ ម រតីៃនម្រ ៧៦៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបនកំណត់ថ 
សិទធិទមទរសំណងៃនករខូចខតេ យអំេពើអនីតយនុកូល ្រតូវរលត់េ យ ជញ យុកល េបើអំឡុងេពល 
៣ ឆន ំបនកន្លងហួស បនទ ប់ពីេពលែដលជនរងេ្រគះ ឬអនកតំ ង្រសបចបប់បនកំណត់របស់ជនរង
េ្រគះេនះ បនដឹងថ ចទមទរសំណងៃនករខូចខតចំេពះអនក្រប្រពឹត្តអំេពើបំពន ឬេបើអំឡុងេពល
១០ឆន ំបនកន្លងហួស បនទ ប់ពីេពលែដលអំេពើអនីតយនុកូលបន្រប្រពឹត្តេឡើង។ 

១.២. ភពចបំច់និងបុគគលែដល ចេលើកេឡើងនូវ ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធិេលើ
បំណុល 

 េតើមនជន ខ្លះែដល្រតូវបនចត់ទុកថជនែដលមនផល្របេយជន៍្រតឹម្រតូវ មចបប់ ? 
តុ ករ ចសេ្រមចអំពី ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលបន្របសិនេបើបុគគលែដលមន

ផល្របេយជន៍្រតឹម្រតូវ មចបប់ និងបុគគលដៃទេទៀតមនដូចជ ៖ កូនបំណុល កូនបំណុលេ យ មគគី 
អនកធន អនកធនេ យវតថុ និងតតិយជនែដលបនេធ្វើលទធកមម (ម្រ ៧៦៦) បនេលើកេឡើងពី ជញ យុ
កលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលេនកនុងករទមទររបស់ខ្លួន េបើមិនដូេចនះេទតុ ករមិន ចេលើកេឡើង
ពី ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលបនេឡើយ េដើមបីេចៀស ងដល់ករបំពន“ េគលករណ៍
ស្វ័យភពៃនបុគគលឯកជន”(ម្រ ៤៨៦-១)។ 

២. ករផ្អ ក ជញ យកុលៃនកររលំតស់ទិធិេលើបំណុល 

២.១. េគលគំនិត 

ករផ្អ ក ជញ យុកលគឺជករបញឈប់ដំេណើ រករៃន ជញ យុកលកនុងករណីមនេហតុៃនករផ្អ ក។ 
េនេពលែដលសិទធិេលើបំណុល្រតូវបនអនុវត្ដឬេនេពលែដលអតថិភពៃនសិទធិេលើបំណុល្រតូវបនបញជ ក់
កនុងេពលែដលអំឡុងេពលៃន ជញ យុកលកំពុងដំេណើ រករ ដូចេនះ អំឡុងេពលៃន ជញ យុកល្រតូវចប់
េផ្ដើមដំេណើ រករ ជថមីេ យ ប់េឡើងវញិចប់ពីសូនយេនះេ ថ “ករផ្អ កៃន ជញ យុកល” (ម្រ
៤៩៤ ) ។ 

េហតុៃនករផ្អ ក ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិមន៖ 

- ករទមទរ មផ្លូវតុ ករកនុងករចូលរមួនីតិវធីិធនក ័យឬករអនុវត្ដសិទធិេលើបំណុលែដលមន
លកខណៈ្រប ក់្របែហល។ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល ្រតូវបនផ្អ កេនេពលែដលបន

ក់ពកយបណ្តឹ ង ឬ េនេពលែដលបន ក់នូវឯក របែនថម ឬផ្ល ស់ប្តូរកមមវតថុៃនបណ្តឹ ង េទតុ ករ ឬ
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បណ្តឹ ងទមទរបញជ ក់កនុងដំេណើ រករពក់ក ្ត លទី (ម្រ ៨៧ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ “េនេពល
បន ក់ពកយបណ្តឹ ង” គឺជេពលែដលេដើមេចទ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ (ម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី១ 
ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) ឬ ក់បណ្តឹ ងតប (ម្រ ៨៦ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) ឬ ច ក់ពកយសំុចូល
រមួអន្ត គមន៍ជសហបណ្តឹ ង (ម្រ ៤៩ កថខណ្ឌ ទី៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ ជញ យុកលៃនករ
រលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹងចប់េផ្តើមគិត រជថមីេនេពលែដល ល្រកម ឬ លដីកចូលជ ថ ពរ 
(ម្រ  ៤៩៤)។ 

ឧទហរណ៍៖ (ក) បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញនឡិកបុ ណជមួយ (ខ) េនៃថងទី០១ែខមក  ឆន ំ
២០១៤។ េនកនុងកិចចសនយ (ក)និង (ខ) បន្រពមេ្រព ងគន ថ (ក) ្រតូវ្របគល់នឡិកបុ ណេទឲយ (ខ) 
េនៃថងបេងកើតកិចចសនយេហើយ(ខ) ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លលក់ទិញ៤ែខេ្រកយៃថងបេងកើតកិចចសនយ គឺេនៃថងទី០១ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១៤។ បុ៉ែន្ត(ខ)មិនបនបង់្របក់ មកលកំណត់េនះេទដូចេនះេនៃថងទី០១ែខកកក ឆន ំ
២០១៥ (ក) បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ ែដលជេហតុនំេ យមនករផ្អ ក ជញ យុកល េហើយ
េនៃថងទី០១ែខមក ឆន ំ២០១៦តុ ករបនេចញ ល្រកមបងគ ប់ឲយបង់្របក់ចូលជ ថ ពរ។ ដូចេនះ

ជញ យុកល្រតូវចប់េផ្តើមគិតជថមីបនទ ប់ពីៃថងែដល ល្រកមចូលជ ថ ពរ គឺៃថងទី០២ែខមក  ឆន ំ២០១៦ 
រហូតដល់ៃថងទី០១ែខមក ឆន ំ២០២១។ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

កិចចសនយលក់ទិញ 

្របគល់នឡិក 

បង់្របក់ 

( ខ មិនបនបង់ 

្របក់) ) 

៤ ែខ 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ 

៥ ឆន ំ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

០១.០១.២០១៤ ០១.០៥.២០១៤ ០១.០១.២០២១ 

ក់ពកយបណ្តឹ ង

០១.០៧.២០១៤ ០១.០១.២០១៦

េហតុៃនករផ្អ ក
ជញ យុកល 

ល្រកមចូលជ ថ ពរ

ជញ យុកល 
្រតូវបនេផ្តើមគិត

ជថមី 
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- សកមមភពអនុវត្ដេ យបងខំឬសកមមភពចត់ែចងរក ករពរ។ សកមមភពអនុវត្ដេ យបងខំ សំេ
េលើសកមមភពែដលមនេគលេ  េដើមបីរបឹអូសករអនុវត្តនូវសិទធិទមទរេ យ្របគល់វតថុជេដើម និងករ
អនុវតថសិទធិ្របតិេភគ។ រឯីសកមមភពចត់ែចងរក ករពរគឺសំេ េទេលើកររបឹអូស ឬករចត់ែចងជប
េ ្ត ះ សនន។ សកមមភពទំងពីរេនះបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ ស់នូវករអះ ងសិទធិពីសំ ក់មច ស់
បំណុល េទើប្រកមរដ្ឋបបេវណីចត់ទុកថសកមមភពទំងពីរេនះជេហតុនំេ យផ្អ ក ជញ យុកល ។ 

ជញ យុកល្រតូវផ្អ ក េនេពលែដល ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ ឬ ក់ពកយសំុចត់ែចងរក ករពរ។  

ករផ្អ កនឹងមន នុភព េនេពលែដលពកយសំុឲយអនុវត្តេ យបងខំ ្រតូវបន ក់េទតុ ករ 
(ម្រ ៣៣៥ និង ម្រ ៨៧ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹង
ចប់េផ្តើមគិត ជថមី េនេពលែដលែលងមនមូលេហតុៃនករផ្អ ក (ម្រ ៤៩៤)។ ដូេចនះ ករផ្អ កនឹងបន្ត

នុភព ដ ប ករចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសេនមនអតថិភព។ 

ចំេពះករចត់ែចងរក ករពរ ករផ្អ កនឹងមន នុភព េនេពលែដលពកយសំុៃនករចត់ែចង
រក ករពរ ្រតូវបន ក់េទតុ ករ (ម្រ ៥៣៩ និង៨៧ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ ជញ យុកលៃន
កររលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹងចប់េផ្តើមគិត ជថមី េនេពលែដលមូលេហតុៃនករផ្អ កែលងមន (ម្រ  
៤៩៤)។ ដូេចនះ នុភពៃនករផ្អ កេនែតមន ដ ប ករចុះបញជ ីៃនកររបឹអូសជបេ ្ត ះ សននេន
មនអតថិភព។ 

ឧទហរណ៍៖ (ក) បនបេងកើតកិចចសនយខចីបរេិភគជមួយ (ខ) េហើយ (ខ) បនបេងកើតហីុបូ៉ែតកេដើមបី
ធនសិទិធេលើបំណុលេនះេនៃថងទី០១ែខមក ឆន ំ២០១៤េ យកំណត់រយៈេពលសង២ឆន ំគឺៃថងទី០១ែខមក
ឆន ំ២០១៦។ ហីុបូ៉ែតកេនះបនបេងកើតេ យលិខិតយថភូតនិងបនចុះបញជ ី។ េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ
២០១៨ ក៏បនអនុវត្តហីុបូ៉ែតកដូចេនះេនេពល (ក) អនុវត្តេ យបងខំេ យយកលិខិតយថភូត ែដលជ
លិខិតអនុវត្តមុនរយៈេពល៥ឆន ំេនះ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទិធេលើបំណុលនឹង្រតូវបនផ្អ ក។ 

 

 

 

 

 

កិចចសនយខចីបរេិភគ 

បេងកើតហីុបូ៉ែតក 
បង់្របក់ 

២ឆន ំ 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ 

េហតុៃនករផ្អ ក ជញ យុកល 

០១.០១.២០១៤ ០១.០១.២០១៦ 

អនុវត្តហីុបូ៉ែតក

០១.០១.២០១៨ 
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បុ៉ែន្តកនុងករណីបណ្តឹ ង្រតូវបនេលើកេចល ឬ្រតូវបនដកវញិ េនះករ ក់ពកយបណ្តឹ ងែដលបនេធ្វើ
កន្លងមក ពំុមន នុភពផ្អ ក ជញ យុកលេនះេទ។ មរយៈ ម រតីម្រ ៤៩១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ករ
េលើកបណ្តឹ ងេចល គឺសំេ េលើករេលើកបណ្តឹ ងេចល េ យ រមូលេហតុនីតិវធីិ និងករ្រចនបណ្តឹ ង
េចលេ យមូលេហតុ រធតុផងែដរ។ 

 

ឧទហរណ៍ៃនម្រ ៤៩១មនដូចជ ្របសិនេបើេដើមេចទមិនបនបង់ជមុននូវេ ហុ៊យស្រមប់
េធ្វើករេកះេ  (ម្រ ៨២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) ឬតុ ករបនេលើកបណ្តឹ ងែដលមិនបនបំេពញ
ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី២ និងបញជូ នពកយបណ្តឹ ងមិន្រតឹម្រតូវេទចុងចេម្លើយ បនទ ប់មក
តុ ករបនេចញដីកសេ្រមចេលើកបណ្តឹ ងេចល េ យមិនឆ្លងកត់ករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់
(ម្រ ៨១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) ឬ ល្រកម្រចនេចលករទមទរេនេ្រកយករទញេហតុផល
េ យផទ ល់មត់ កនុងករណីទំងេនះ ករផ្អ កមិនមន នុភពេទ។ ជងេនះេទេទៀត េនកនុងករណីៃនករ
ដកបណ្តឹ ង (ម្រ ២១៧ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) ករេលើកបណ្តឹ ងេចល (ម្រ ៧៨ កថខណ្ឌ ទី២) ឬ

ល្រកម្រចនេចលករទមទរេនះករផ្អ កក៏មិនមន នុភពែដរ េនកនុងករណីទំងេនះ ្របសិនេបើ
ពកយបណ្តឹ ងបនបញជូ នេទដល់កូនបំណុល ករបង្អង់ែដលជករទមទរនឹងមន នុភព (ម្រ  ៤៩៥ 
កថខណ្ឌ ទី២)។ 

 

ឧទហរណ៍ៃនម្រ ៤៩២ មនដូចជកនុងករណីែដលករចត់ែចងអនុវត្តេ យបងខំ ឬកររក
ករពរ ្រតូវបនលុបេចល មពកយសំុរបស់ភគី ឬេ យ រខ្វះល័កខខ័ណ្ឌ មផ្លូវចបប់ គឺ្រតូវចត់ទុក
ថ មិនមនករផ្អ ក ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលេឡើយ។ ឧទហរណ៍ េនេ្រកយកររបឹអូស
ជបេ ្ត ះ សនន មច ស់បំណុលមិនបន ក់ពកយបណ្តឹ ងអងគេសចក្តី េហើយករចុះបញជ ីៃនកររបឹអូសជប
េ ្ត ះ សននេនមនអតថិភពកនុងរយៈេពលែវង ដូេចនះ កូនបំណុល ក់ពកយសំុឲយលុបេចលដីកសេ្រមច
ចត់ែចងរក ករពរ េ យមូលេហតុមិនបន ក់ពកយបណ្តឹ ងអងគេសចក្តី (ម្រ ៥៥៧ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋ
បបេវណី។ ្របសិនេបើមច ស់បំណុលមិនបន ក់ពកយបណ្តឹ ងអងគេសចក្តីកនុងអំឡុងេពល ែដលកំណត់
េ យតុ ករ េនះដីកសេ្រមចចត់ែចងរក ករពរ ្រតូវបនលុបេចល េហើយករចុះបញជ ីអំពីកររបឹ
អូសជបេ ្ត ះ សននក៏្រតូវបនលុបេចលែដរ (ម្រ ៥៦៤ និងម្រ ៣៧០ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) 
េហើយករផ្អ កក៏្រតូវបនចត់ទុកថមិនបនេកើតេឡើងែដរ (ម្រ ៤៩២)។ 
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ឧទហរណ៍៖ (ក) បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញនឡិកបុ ណជមួយ (ខ)េនៃថងទី០១ែខមក  ឆន ំ
២០១៤។ េនកនុងកិចចសនយ (ក) និង (ខ) បន្រពមេ្រព ងគន ថ (ក) ្រតូវ្របគល់នឡិកបុ ណេទឲយ(ខ) 
េនៃថងបេងកើតកិចចសនយេហើយ(ខ) ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លលក់ទិញ៤ែខេ្រកយៃថងបេងកើតកិចចសនយគឺេនៃថងទី០១ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១៤។ បុ៉ែន្ត (ខ) ពំុបនបង់ៃថ្លលក់ទិញេ យ (ក) មកលកំណត់េនះេទ។ េនៃថងទី០១ ែខ
កកក  ឆន ំ២០១៧  (ក) បន ក់ពកយសំុរបឹអូសជបេ ្ត ះ សននេលើ្រទពយរបស់(ខ) ែដលជេហតុនំេ
យ ជញ យុកល្រតូវបនផ្អ ក។ េ្រកយមក េនៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៧ (ក) ក៏បនដកពកយសំុរបឹអូស
ជបេ ្ត ះ សននេនះវញិ ដូចេនះ ជញ យុកលៃនកររលំត់េលើបំណុលមិន្រតូវបនផ្អ កេនះេទដូចេនះ 

ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល ្រតូវគិតចប់ពីៃថងទី០២ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤ មកវញិ រហូតដល់
ៃថងទី០១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៩។ 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ករទទួល គ ល់កតព្វកិចចេ យករសងមួយែផនកករបង់ករ្របក់ករ ក់្របតិេភគ ឬវធីិេផ ងៗ  
(ម្រ ៤៨៩) ៖ 

 

េនេពលែដលកូនបំណុលបនទទួល គ ល់អតថិភពៃនកតព្វកិចច េ យបនេធ្វើសកមមភពេផ ងៗ 
នំេ យមច ស់បំណុលមនជំេនឿេជឿជក់េទេលើកូនបំណុល េហើយមិនបនេធ្វើករអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួន
េនះជករមិនសមរមយេឡើយែដលអនុញញ តេ យ ជញ យុកលមនដំេណើ រករេហតុដូេចនះេហើយេទើប្រកម
រដ្ឋបបេវណីបនកំណត់នូវសកមមភពេផ ង រៗបស់កូនបំណុល ែដលចត់ទុកថជករទទួល គ ល់កតព្វកិចច
េ យករសងមួយែផនកករបង់ករ្របក់ ឬករ ក់្របតិេភគ ជេដើម។ 

ចំេពះករទទួល គ ល់អតថិភពៃនកតព្វកិចចរបស់កូនបំណុល ករផ្អ កនឹងមន នុភព េនេពល
ែដលករទទួល គ ល់បនដល់មច ស់បំណុល។ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹងចប់េផ្តើមគិត

រជថមី េនេពលករទទួល គ ល់មន នុភព។ “ករទទួល គ ល់អតថិភពៃនសិទធិេលើបំណុល មរយៈ

កិចចសនយលក់ទិញ 

្របគល់នឡិកបុ ណ បង់្របក់ 

៤ ែខ 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ 

៥ ឆន ំ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

០១.០១.២០១៤ ០១.០៥.២០១៤ ០១.០៥.២០១៩ 

(ក) ក់ពកយសំុឲយរបឹអូស
ជបេ ្ត ះ សនន 

០១.០៧.២០១៧ ០១.០៩.២០១៧

េហតុៃនករផ្អ ក
ជញ យុកល 

(ក)ដកពកយសំុឲយរបឹអូស
ជបេ ្ត ះ សនន 

ករដកពកយ 

សំុមិនមន 

នុភពផ្អ ក 

ជញ យុកល 
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មេធយបយេផ ងៗេទៀត” ប់បញចូ លទំងករអង្វររបស់កូនបំណុលសំុឲយមច ស់បំណុលពនយេពលសង / 
ករ្រតួតពិនិតយសមតុលយៃនទឹក្របក់បែនថម ករ ក់្របក់បេញញើបែនថម ឬករដក្របក់េចញពីគណេនយយ
ធនគរ (ទក់ទងនឹងសិទធិេលើបំណុលៃនគណេនយយធនគរ)។ 

 

ឧទហរណ៍៖(ក) បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញនឡិកបុ ណជមួយ (ខ) េនៃថងទី០១ែខមក ឆន ំ
២០១៤។េនកនុងកិចចសនយ (ក) និង (ខ) បន្រពមេ្រព ងគន ថ (ក)្រតូវ្របគល់នឡិកបុ ណេទឲយ(ខ) េនៃថង
បេងកើតកិចចសនយេហើយ(ខ) ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លលក់ទិញ៤ែខេ្រកយៃថងបេងកើតកិចចសនយ គឺេនៃថងទី០១ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១៤។ េនៃថងទី០១ែខតុ ឆន ំ២០១៦ (ខ) បនបង់្របក់មួយែផនកែដលេនះជេហតុៃនករផ្អ ក ជញ
យុកលេហើយ ជញ យុកល្រតូវគិតជថមីចប់ពីៃថងទី០២ ែខតុ ឆន ំ២០១៦រហូតដល់ៃថងទី០១ែខតុ ឆន ំ
២០២១។ 

 

 

 

 

 

 

 
 

២.២. នុភពៃនករផ្អ ក ជញ យកុល 

មរយៈម្រ ៤៩០ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី នុភពៃនករផ្អ ក ជញ យុកលមនពីរករណីគឺ៖ 

- េបើេហតុៃនករផ្អ ក ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលេកើតេឡើងចំេពះកូនបំណុលេនះ
បុគគលេផ ងេទៀតមិន ចត ៉នឹងករផ្អ កេនះបនែដរ (ម្រ ៤៩០កថខណ្ឌ ១)។ 

ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើមច ស់បំណុលបន ក់ពកយបណ្តឹ ងចំេពះកូនបំណុលឬកូនបំណុលបន
ទទួល គ ល់សិទធិេលើបំណុលេនះ ជញ យុកលៃនកតព្វកិចចចំបង គឺ្រតូវបនផ្អ ក។ អនកធនៃនកតព្វកិចច
ចំបង  តតិយជនែដលបនបេងកើតហីុបូ៉ែតកៃនកតព្វកិចចចំបង  ឬតតិយជនទទួលបន្តនូវហីុបូ៉ែតកេនះមិន

កិចចសនយលក់ទិញ 

្របគល់នឡិកបុ ណ បង់្របក់ 

៤ ែខ 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ 
៥ ឆន ំ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ 
ច្រតូវបនអនុវត្ត 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

០១.០១.២០១៤ ០១.០៥.២០១៤ ០១.១០.២០២១ 

បនបង់្របក់មួយែផនក 

០១.១០.២០១៦
េហតុៃនករ 

ផ្អ ក ជញ យុកល 
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ចេលើកេឡើងពី ជញ យុកលៃនកតព្វកិចចចំបងបនែដរ។ កនុងករណីេនះ ជញ យុកលៃនសិទធិេលើ
បំណុលែដល្រតូវបនធនគឺ្រតូវបនផ្អ កផងែដរ (ម្រ ៩០៤កថខណ្ឌ ទី៤)។  

 

- េបើេហតុៃនករផ្អ ក ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលេកើតេឡើងចំេពះភគីដៃទេទៀតេ្រក
ពីកូនបំណុលេនះករផ្អ កមន នុភពែតរ ងមច ស់បំណុលនិងភគីេនះែតបុ៉េ ្ណ ះ (ម្រ ៤៩០កថ
ខណ្ឌ ២)។ បុ៉ែន្តមនករេលើកែលងដូចជម្រ ៤៩៣  និង ៩០៩ កយខណ្ឌ ទី២។ 

ឧទហរណ៍៖្របសិនេបើមច ស់បំណុលបនអនុវត្តហីុបូ៉ែតករបស់តតិយជនែដលបេងកើតហីុបូ៉ែតកេនះ
ជញ យុកលៃនកតព្វកិចចចំបងនឹង្រតូវបនផ្អ ក។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើកូនបំណុល្រតូវបនជូនដំណឹងពីករអនុ

វត្តហីុបូ៉ែតកេនះកតព្វកិចចចំបងនឹង្រតូវបនផ្អ កផងែដរ (ម្រ ៤៩៣ កយខណ្ឌ ទី២)។ ករជូនដំណឹងេនះ
ចេធ្វើបនេ យមច ស់បំណុលឬតុ ករអនុវត្ត (ម្រ ៤១៩កថខណ្ឌ ទី២)។ 

ឧទហរណ៍៖ កនុងករណីែដលមច ស់បំណុលបន ក់ពកយបណ្តឹ ងចំេពះអនកធនេដើមបី ស់េតឿនឲយ
សងសិទធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនធនឬអនកធនបនទទួល គ ល់សិទធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនធន 
េនះ ជញ យុកលៃនកតព្វកិចចចំបងនឹងមិន្រតូវបនផ្អ កេទ។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើអនកធនជអនកធនែដល
បនទទួល ណត្តិពីកូនបំណុលែដលមនកតព្វកិចចចមបងេនះ ជញ យុកលៃនកតព្វកិចចចមបងនឹង្រតូវ
បនផ្អ កផងែដរ (ម្រ ៩០៩ កយខណ្ឌ ទី២)។ 

៣-  ករបង្អង់ ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធិេលើបំណុល 

៣.១. េគលគំនិត 

ករបង្អង់គឺជករបញឈប់ដំេណើ រករៃន ជញ យុកលែតេនកនុងអំឡុងេពលែដល្រតូវបង្អង់េនះ
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ករបង្អង់ ជញ យុកលគឺ្រគន់ែតជករេធ្វើ កំុឲយ ជញ យុកលបនសំេរចែតបុ៉េ ្ណ ះមន
ន័យថ្រគន់ែតជករបញឈប់នូវដំេណើ រករៃន ជញ យុកលេនដំ ក់កលចុងេ្រកយែដលជេពល
បញច ប់ៃនអំឡុងេពល ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល (ម្រ ៤៩៥-៤៩៨)។ 

៣.២. មូលេហតុៃនករបង្អង់ ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធេិលើបំណុល 

មូលេហតុៃនករបង្អង់ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលរមួមន៖ 

- ករ ស់េតឿន (ម្រ ៤៩៥-២)។ 

-អនីតិជនឬជនសថិតេនេ្រកម ពយបលទូេទ (ម្រ ៤៩៦) 

- សហព័ទធ (ម្រ ៤៩៧ ) 
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- មហន្ដ យធមមជតិ (ម្រ ៤៩៨ ) 

 ករ សេ់តឿន 
មរយៈម្រ  ៤៩៥ (កថខណ្ឌ ២) ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនែចងថ ៖ កនុងករណីអនកមនសិទធិបន

ស់េតឿនេនេពល មួយកនុងអំឡុងេពល០៦ែខ មុនផុត ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល 
េនះ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹងមិន្រតូវបនសេ្រមចចំេពះអនកេនះកនុងអំឡុងេពល០៦
ែខ បនទ ប់ពីករ ស់េតឿនេឡើយ េទះបីជករេលើកេចល ឬករដកពកយបណ្តឹ ងេនះ សថិតកនុងអំឡុង
េពលែដល ជញ យុកល្រតូវបនសំេរចក៏េ យ ក៏ទទួលបនករបង្អង់ចំនួន ០៦ែខ េទៀតផងែដរ។ 

ឧទហរណ៍ៃនម្រ ៤៩៥ (កថខណ្ឌ ៣) ្របសិនេបើកូនបំណុល ក់ពកយប្តឹង េដើមបីបញជ ក់អំពីនតថិភពៃន
សិទធិេលើបំណុល េបើមច ស់បំណុលបនអះ ងអំពីសិទធិរបស់ខ្លួន េហើយករអះ ងេនះនឹង្រតូវចត់ទុកថ
ជករ ស់េតឿន េនះ ជញ យុកល ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹងមិន្រតូវបនសេ្រមច
ចំេពះអនកេនះកនុងអំឡុងេពល០៦ែខ បនទ ប់ពី ល្រកម ឬ លដីកៃនបណ្តឹ ងេនះចូលជ ថ ពរ។ 

ករ ស់េតឿនគឺជេហតុមួយៃនករបង្អង់ករសេ្រមច ជញ យុកលែតករ ស់េតឿនេនះគឺេធ្វើបនែត
ម្ដងែតបុ៉េ ្ណ ះេទះបីជអនកមនសិទធិ ស់េតឿនម្តងេទៀតក៏េ យ ក៏មិន ចពនយឺតករសេ្រមច ជញ យុ
កលៃនកររលត់សិទធិេ យករ ស់េតឿនម្តងេទៀតេនះែដរ។ 

មយ៉ងវញិេទៀត្រតូវចត់ទុកជករ ស់េតឿន មផ្លូវតុ ករចប់ពីេពលែដលបណ្តឹ ង្រតូវបនបញជូ ន
េទភគីមខ ងេទៀត រហូតដល់េពលែដលបណ្តឹ ង្រតូវបនេលើកេចល ឬដកវញិេនះ ដូចេនះ ជញ យុកល
មិន្រតូវបនសេ្រមចេឡើយ កនុងអំឡុងេពល០៦ែខ បនទ ប់ពីករេលើកបណ្តឹ ងេចល ឬករដកពកយបណ្តឹ ង។ 

ឧទហរណ៍៖(ក) បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញនឡិកបុ ណជមួយ (ខ) េនៃថងទី០១ែខមក ឆន ំ
២០១៤។េនកនុងកិចចសនយ (ក) និង (ខ) បន្រពមេ្រព ងគន ថ (ក) ្រតូវ្របគល់នឡិកបុ ណេទឲយ (ខ) 
េនៃថងបេងកើតកិចចសនយ េហើយ(ខ) ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លលក់ទិញ៤ែខេ្រកយៃថងបេងកើតកិចចសនយ គឺេនៃថងទី០១
ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤។ បុ៉ែន្ត (ខ) ពំុបនបង់ៃថ្លលក់ទិញេ យ (ក) មកលកំណត់េនះេទ។ េនៃថងទី០១ 
ែខមក  ឆន ំ២០១៩ (ក) បន ស់េតឿនេ យ(ខ) សង្របក់មកខ្លួន ដូចេនះ ជញ យុកល្រតូវបនបង្អង់
ចប់ពីៃថងទី០២ ែខមក  ឆន ំ២០១៩ រហូតដល់ៃថងទី០១ ែខកកក  ឆន ំ២០១៩ ។ 
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 អនីតិជនឬជនសថតិេនេ្រកម ពយបលទូេទ 
ករបង្អង់ ជញ យុកលកនុងករណីអនីតិជនឬជនេនេ្រកម ពយបលទូេទគឺេធ្វើេឡើងេដើមបី

ករពរផល្របេយជន៍របស់អនីតិជននិងជនេនេ្រកម ពយបលទូេទពីករែដល ជញ យុកលៃន
កររលំត់សិទធិេលើបំណុល្រតូវបនសំេរចេ យ រែតជនទំងេនះពំុបនចត់វធិនករឲយផ្អ ក ជញ យុ
កលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលបនេ យ រខ្លួនជអនីតិជនឬជនេនេ្រកម ពយបលទូេទ
គម នអនកតំ ងែដលចបប់កំណត់េនអំឡុងេពល ០៦ែខមុនេពលផុតអំឡុងេពលៃន ជញ យុកលដូចេនះ

ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលនឹងមិន្រតូវបនសេ្រមចកនុងអំឡុងេពល០៦ែខេ្រកយពីជនេនះ
ក្ល យជសមតថជនឬមនអនកតំ ងែដលចបប់កំណត់  (ម្រ ៤៩៦ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។  

ឧទហរណ៍៖ (ក) ជអនីតិជន យុ១៥ឆន ំ េហើយ្រតូវឪពុកម្ត យ ្ល ប់េចលេ យេ្រគះថន ក់ច ចរ
ណ៍។ េពលឪពុកម្ត យរបស់(ក)េនរស់ (ខ) បនជំពក់បំណុលឪពុកម្ត យរបស់ (ក) ចំនួន១០០០០$ ដូច
េនះសិទធិេលើបំណុលេនះ្រតូវបន្តេទ(ក) ែដលជកូនរបស់គត់។ ចំេពះករណីេនះ ្របសិនេបើ (ក)ពំុបនដឹង
អំពី ជញ យុកលៃនសិទធិេលើបំណុលរបស់ខ្លួនែដលមនបន្តពីឪពុកម្ត យរបស់ខ្លួន េហើយក៏គម នអនក
តំ ងែដលចបប់កំណត់កនុងអំឡុងេពល០៦ែខ មុនអំឡុងេពលផុត ជញ យុកល េនះ ជញ យុកលៃន
កររលំត់សិទធិេលើបំណុលមិន្រតូវបនសេ្រមចេឡើយ បនទ ប់ពី(ក)បនក្ល យជសមតថជនឬមនអនកតំ ង
ែដលចបប់កំណត់។  

 

 

 

 

កិចចសនយលក់ទិញ 

្របគល់នឡិកបុ ណ បង់្របក់ 

៤ ែខ 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ 

៤ ឆន ំ ៦ ែខ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

០១.០១.២០១៤ ០១.០៥.២០១៤ ០១.០៥.២០១៩០១.១១.២០១៨

៦ ែខ 

ស់េតឿន 

០១.០១.២០១៩

០១.០៧.២០១៩ 
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 សហព័ទធ 
ករចត់វធិនករផ្អ ក ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលរ ងប្ដីនិង្របពនធគឺជករពិបកមួយ

េទើបចបប់បនកំណត់ទុកេពលេវ មួយសម្រសបេ្រកយពីមនកររ ំ យ ពហ៍ពិពហ៍េដើមបីបង្អង់ករ
សេ្រមច ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល។ ចំេពះសិទធិែដលសហព័ទធមខ ងមនេលើសហព័ទធមខ ង
េទៀត ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលមិន្រតូវបនសេ្រមចកនុងអំឡុងេពល ៦ ែខេ្រកយពីករ
រ ំ យ ពហ៍ពិពហ៍េឡើយ (ម្រ ៤៩៧ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

ឧទហរណ៍ ៖ េ ក(ក) និងអនក្រសី (ខ) ជប្តី្របពនធនឹងគន ។ េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០០៤ េ ក
(ក) បនខចី្របក់ពីអនក្រសី (ខ) ចំនួន១០០០០$ យកេទវនិិេយគ េ យសនយថសងវញិេនៃថងទី០១ ែខ
មក  ឆន ំ២០០៥។ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល៥ឆន ំ គឺេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០១០ 
េហើយេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០១៣ អនកទំងពីរបនែលងលះគន  េហើយ ល្រកមែលងលះបនចូលជ

ថ ពរេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០១៤។ កនុងករណីេនះ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលមិន្រតូវ
បនសេ្រមចកនុងអំឡុងេពល០៦ែខ េ្រកយពី ល្រកមែលងលះចូលជ ថ ពរ។ 

 

 
 

 

 
 
 

ខចី 

២០០៤ 

កំណត់សង 

២០០៥ 

ជញ យុកល៥ឆន ំ

២០១០

ែលងលះ

២០១៣

ល្រកម ថ ពរ 

២០១៤ បង្អង់៦ែខបែនថម

ជញ យុកល៥ឆន ំ 

តុ ករចត់ 

ំងអនកតំ ង
្រសបចបប់ 

ទទួលបន៦ែខ បនទ ប់ពី
តុ ករបនចត់ ំង
អនកតំ ង្រសបចបប់ 

៤ឆន ំ ៦ែខ 
ពំុមន ឬបត់បង់

អនកតំ ង 

្រសបចបប់ 

៦ែខ(ខ)ខចី្របក់ពីឪពុក
ម្ត យរបស់(ក) 
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 មហន្ដ យធមមជតិ 
ករបង្អង់ករសេ្រមច ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលេ យ រមហន្ដ យធមមជតិគឺសំ 

េ េលើករណីអនកមនសិទធិមិន ចចត់វធិនករឲយផ្អ ក ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលេ យ 

រករជួប្របទះនូវេ្រគះមហន្ដ យធមមជតិដូចជខយល់ពយុះ រញជួ យែផនដី ទឹកជំនន់ និងករណី្របធន
សក្តិេផ ងៗជេដើម េនេពល មួយកនុងរយៈេពល០៦ែខ មុនេពលផុតអំឡុងេពលៃន ជញ យុកលៃន
កររលំត់សិទធិេលើបំណុល េនះ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល មិន្រតូវបនសេ្រមចកនុងអំឡុង
េពល ០៦ែខ បនទ ប់ពី្របធនសក្តិេនះបនកន្លងផុតេឡើយ(ម្រ ៤៩៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

ឧទហរណ៍៖ (ក) បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញនឡិកបុ ណជមួយ (ខ) េនៃថងទី០១ែខមក  ឆន ំ
២០១៤។ េនកនុងកិចចសនយ (ក) និង (ខ) បន្រពមេ្រព ងគន ថ (ក) ្រតូវ្របគល់នឡិកបុ ណេទឲយ (ខ) 
េនៃថងបេងកើតកិចចសនយេហើយ(ខ) ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លលក់ទិញ៤ែខេ្រកយៃថងបេងកើតកិចចសនយគឺេនៃថងទី០១ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១៤។ បុ៉ែន្ត (ខ) ពំុបនបង់ៃថ្លលក់ទិញ េ យ(ក) មកលកំណត់េនះេទ។ េនៃថងទី២៥ ែខ
េម  ឆន ំ២០១៩ មុនៃថង ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលរលត់ ក៏្រ ប់ែតមនទឹកជំនន់េកើត
េឡើង ជេហតុេធ្វើេ យ(ក) មិន ចអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនបនទន់េពលេវ  េហើយេនៃថងទី២០ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១៩ ទឹកជំនន់បន្រសកវញិ ដូចេនះ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល្រតូវបនបង្អង់ចំនួន
០៦ែខ បនទ ប់ពីៃថងទឹកជំនន់្រតូវបន្រសក គឺចប់ពីៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤ រហូតដល់ៃថងទី២០ ែខ 

វចិឆិក ឆន ំ២០១៩ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

កិចចសនយលក់ទិញ 

្របគល់នឡិកបុ ណ បង់្របក់ 

៤ ែខ 

ឧបសគគ មផ្លូវចបប់ 

៤ ឆន ំ ៦ ែខ 

សិទធិទមទរឲយបង់្របក់ ្រតូវ
រលត់េ យ ជញ យុកល 

០១.០១.២០១៤ ០១.០៥.២០១៤ ០១.០៥.២០១៩

ទឹកជំនន់ 

២៥.០៤.២០១៩ 

៦ ែខ 

ទឹក្រសក 

២០.០៥.២០១៩

០១.១១.២០១៨ ២០.១១.២០១៩ 
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៤- ករេបះបង់ ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធេិលើបំណុល 

ផល្របេយជន៍ៃន ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល មិន ចេបះបង់េចលជមុន
បនេទ ែតអនកមនផល្របេយជន៍ ពី ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល ចេបះបង់េចលផល
្របេយជន៍េនះបន ែតចំេពះផល្របេយជន៍ៃន ជញ យុកល ៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល ែដលបនសំ
េរចេហើយែតបុ៉េ ្ណ ះ (ម្រ ៤៨៧) មនន័យថករសនយពិេសសរបស់កូនបំណុលកនុងករេបះបង់េចល
នូវផល្របេយជន៍ៃន ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលជមុននឹងមិនមន នុភពេនះេទ។ 

៥- នុភពៃន ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធេិលើបំណុល 

នុភពៃន ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល មន នុភព្របតិសកមមចប់ ំងពីៃថងចប់
េផ្តើមគិត ជញ យុកល (ម្រ  ៤៨៥)។ 

៥.១. នុភព ច់ខតៃន ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធិេលើបំណុល 

េនេពលែដលកូនបំណុលមន ថ នភព ចរចួផុតពីកតព្វកិចចេ យផទ ល់ មរយៈ ជញ យុកល
បនេលើកេឡើងនូវ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល្រតូវមន នុភព ច់ខតចំេពះបុគគលទំង
អស់ (ម្រ ៤៨៦ កថខណ្ឌ ទី៣ កយខណ្ឌ ទី១)។ 

ឧទហរណ៍៖ (ក) បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញរថយន្តជមួយ(ខ) េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០១៤ 
េហើយក៏បន្របគល់រថយន្តេ យ(ខ) េនៃថងដែដល។ បុ៉ែន្ត (ខ) មិនទន់មន្របក់េដើមបីបង់ៃថ្លទិញរថយន្ត 
ដូចេនះ (ក) និង (ខ) ក៏បន្រពមេ្រព ងគន េ យ (ខ) នឹងបង់្របក់ៃថ្លទិញរថយន្តេនះេន០៦ែខេ្រកយ 
េហើយ (គ) ជអនកធន ។ កនុងករណីែដលកូនបំណុល (ខ) េលើកេឡើងនូវ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើ
បំណុលេនះកតព្វកិចចរបស់(ខ)ក៏្រតូវរលត់ទនទឹមនឹងេនះសិទធិ្របតិេភគក៏្រតូវរលត់េ យស្វ័យ្របវត្តិែដរ។ 
ដូចេនះ (ក) មិន ចទមទរេ យអនកធន (គ) សងបំណុលមកខ្លួនែដរ (ម្រ ៩០៤ កថខណ្ឌ ទី៣)។ 

៥.២. នុភពមិន ច់ខតៃន ជញ យកុលៃនកររលំត់សទិធិេលើបំណុល 

េនេពលែដលមនសិទធិេលើកេឡើងេ្រកពីកូនបំណុលបនេលើកេឡើងនូវ ជញ យុកលៃនកររលំត់
សិទធិេលើបំណុល នុភពៃន ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិមន្រតឹម នុភពមិន ច់ខតបុ៉េ ្ណ ះ 
កនុងន័យេនះ គឺេដើមបីេគរពឆនទៈរបស់កូនបំណុល ស្តីពីចំណុចថេតើ្រតូវទទួលផល្របេយជន៍ៃន ជញ យុ
កលៃនកររលំត់សិទធិ ឬយ៉ង  (ម្រ ៤៨៦ កថខណ្ឌ ទី៣ កយខណ្ឌ ទី២)។ 

ឧទហរណ៍៖ (ក) បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញរថយន្តជមួយ(ខ) េនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០១៤ 
េហើយក៏បន្របគល់រថយន្តេ យ(ខ) េនៃថងដែដល។ បុ៉ែន្ត (ខ) មិនទន់មន្របក់េដើមបីបង់ៃថ្លទិញរថយន្ត 
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ដូចេនះ (ក) និង (ខ) ក៏បន្រពមេ្រព ងគន េ យ (ខ) នឹងបង់្របក់ៃថ្លទិញរថយន្តេនះេន០៦ែខេ្រកយ 
េហើយ (គ) ជអនកធន។ កនុងករណីែដលអនកធន(គ) បនេលើកេឡើងនូវ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើ
បំណុលែដល្រតូវបនធន កនុងទំនក់ទំនងរ ងអនកធន(គ) និងមច ស់បំណុល(ក) េនះសិទធិេលើបំណុល
្រតូវរលត់ អនកធន(គ) ្រតូវរចួផុតពីកតព្វកិចចធន (ម្រ ៩០៤ កថខណ្ឌ ទី៣)។ បុ៉ែន្តថេតើសិទធិេលើ
បំណុល្រតូវរលំត់កនុងទំនក់ទំនងជមួយកូនបំណុល ឬយ៉ង េនះ ្រតូវ ្រស័យេលើករេ្រជើសេរ ើស
របស់កូនបំណុល េពលគឺដ ប កូនបំណុលមិនេលើកេឡើងេទ សិទធិេលើបំណុលមិន្រតូវបនរលត់េឡើយ
(ម្រ ៤៨៦ កថខណ្ឌ ២ និងកថខណ្ឌ ៣ កយខណ្ឌ ទី២ និងម្រ ៩០៥ កថខណ្ឌ ទី១)។ 

សននិ ្ឋ ន 

ជរួម េយើងេឃើញថ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុលជបញញត្តិមួយកនុង្រកមរដ្ឋបបេវ
ណីែដលផ្តល់ករសេ្រងគ ះដល់កូនបំណុល កនុងករណីែដលមច ស់បំណុលេធ្វស្របែហសមិនេអើេពើដល់
សិទធិេលើបំណុលែដលខ្លួនមនហួសពីរយៈេពលែដលកំណត់េ យចបប់។  

យ៉ង មិញ មេគលករណ៍ស្វ័យភពៃនបុគគលឯកជនកនុងទំនក់ទំនងរដ្ឋបបេវណី និងេគល
ករណ៍ៃនករជ្រមះក្តីេ យករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ កូនបំណុល េដើមបីទទួលបនផល
្របេយជន៍ពីេគលករណ៍ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល ចំបច់្រតូវេលើកេឡើងអំពីេគល
ករណ៍េនះេ យផទ ល់េនចំេពះមុខតុ ករវនិិចឆ័យ េបើមិនដូេចន ះេទកូនបំណុលចត់ទុកថបន
េបះបង់សិទធិរបស់ខ្លួន។ េហតុដូេចនះភពសកមមៃនមច ស់បំណុលនិងកូនបំណុលៃនកតព្វកិចចជធតុ
សំខន់ៃនេគលករណ៍ ជញ យុកលៃនកររលំត់សិទធិេលើបំណុល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីធំ)េលើកទី៧ 

្របធនបទ៖ ពហ៍ពិពហ៍ និង ករែលងលះ 

ៃថងទី ១១ កញញ  ២០១៤ 
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ករបេងកើត ពហពិ៍ពហ ៍

 
េសចក្តីេផ្តើម ៖ 

េន្របេទសកមពុជេយើង្របកន់ខជ ប់នូវ្របៃពណីទំេនៀមទំ ប់កនុងករ្របរឰពិធីេផ ងៗ កនុងេនះក៏
មនពិធីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ផងែដរ។ មទំេនៀមទំ ប់ ំងពីបុ ណ មុនឈនដល់ករេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ គឺ្រតូវឆ្លងកត់េ្រចើនដំ ក់កល ែដលកនុងេនះរមួមនពិធីកំជប់ពកយជេដើម បុ៉ែន្តក៏
្រស័យេទ ម ថ នភព្រគួ រ និងទីកែន្លងៃន ពហ៍ពិពហ៍េនះ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យទំង

េនះ្រគន់ែតជករបំេពញ ម្របៃពណីទំេនៀមទំ ប់ែតបុ៉េ ្ណ ះ េពលគឺពំុទន់ក្ល យជ ពហ៍ពិពហ៍
្រសបចបប់េនេឡើយេទ ។  

ដូេចនះេដើមបីទទួលបន ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ េតើបុរសនិងនរ្ីរតូវេគរពនូវល័កខខ័ណ្ឌ អ្វីខ្លះ? 
េហើយមនមូលេហតុ្រសបចបប់អ្វីខ្លះែដល ចនំេ យមនេមឃភព និងលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍
េនះ? េដើមបីភពងយ្រសួលកនុងករសិក ែស្វងយល់្របធនបទេនះនឹងេធ្វើករបង្ហ ញេទ មលំ ប់
លំេ យ ស្តីអំពីករបេងកើត ពហ៍ពិពហ៍ែដលមនបង្ហ ញកនុងចំណុចដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

(១) កំជប់ពកយ 

(២) ករបេងកើត ពហ៍ពិពហ៍ 

(៣) ពហ៍ពិពហ៍េនបរេទស និង ពហ៍ពិពហ៍ជមួយបរេទស 

(៤) េមឃភព និងករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ 

១. កំជប់ពកយ 

១.១. និយមន័យកំជប់ពកយ 

មរយៈ ម្រ ៩៤៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី កំជប់ពកយ គឺជេសចក្តីសនយ ែដលមនុស ្រសី និង
មនុស ្របុសថនឹងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងគន នេពលអនគត និងេ យេធ្វើពិធីកំជប់ពកយ។  

មទម្ល ប់េន្របេទសកមពុជ េ្រកពីករសនយរ ងគូភគីៃនកំជប់ពកយ ពិធីសងគមចស់ចត់ទុកថ
ជករចំបច់ស្រមប់គូភគីៃនកំជប់ពកយ ពិធីេលើកផក ្ល ក៏ជល័កខខ័ណ្ឌ ចំបច់ែដរេដើមបីបងកីតកំជប់
ពកយ។ ម្រ េនះែចងយ៉ងចបស់ថ កំជប់ពកយនឹងមន នុភពដ ប ភគីសនយថនឹងេរៀប ព
ហ៍ពិពហ៍ជមួយគន នេពលអនគតេ យេធ្វើពិធីកំជប់ពកយ។ 
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១.២. ករបេងកើតកំជបព់កយ 

ករបេងកើតកំជប់ពកយ ្រតូវេកើតេឡើង មផ្លូវចបប់ េនេពលល័កខខ័ណ្ឌ ្រតូវបនេគរពដូចខង
េ្រកម ៖ 

ក. េសចក្តីសនយ 

ភគីទំងពីរែដលមនវយ័នីតិភព បនបង្ហ ញឆនទៈៃនករ្រពមេ្រព ងថនឹងយកគន ជប្តី‐្របពនធ
មផ្លូវចបប់ ចំែណកឯអនីតិជនែដល ចេគរព មល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ក៏ ចេធ្វើកំ

ជប់ពកយបន។ មនែតភគីៃនកំជប់ពកយេទ ែដល ចេធ្វើករ្រពមេ្រព ងចំេពះកំជប់ពកយ ្របសិន
េបើឪពុកម្ត យរបស់កូនជអនីតិជន បន្រពមេ្រព ងចំេពះកំជប់ពកយជំនួសកូនរបស់ពួកគត់ េនះករ
្រពមេ្រព ងេនះនឹងមិនមន នុភពកំជប់ពកយេឡើយ។ 

ខ. ពិធីកំជប់ពកយ  

ល័កខខ័ណ្ឌ ទំរង់ៃនពិធីកំជប់ពកយ គឺជពិធីកំជប់ពកយ  េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីេយើងេ ថ
ពិធីេលើក ្ល  ែតពកយពិធីេលើក ្ល េនះ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរមកជពិធីកំជប់ពកយ េដើមបីេ យមនលកខណៈ
្រគបដណ្ត ប់េលើ្របជជនទូេទ ។ 

១.៣. កររ ំ យកំជបព់កយ 

កំជប់ពកយ្រតូវបនរ ំ យេ យ រមូលេហតុ ៖ 

- រ ំ យេ យ ពហ៍ពិពហ៍  

- រ ំ យេ យ រមរណភពរបស់ភគី មួយ 

- រ ំ យេ យករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគី 

- រ ំ យេ យករបដិេសធេចលេ យមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ 

- រ ំ យេ យករបដិេសធេចលេ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ 

១.៤. លក័ខខ័ណ្ឌ រ ំ យកជំប់ពកយ 

ក. ករសងជំនូន 

្របេទសកមពុជក៏ដូចជ្របេទសមួយចំនួនេទៀតែដរ មទំេនៀមទំ ប់មនករណីជេ្រចើន
ែដលករជូនដល់ភគីមខ ងេទៀតនូវ្របក់កស និង្រទពយ (ជំនូន) ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនេពលែដលមន
គេ្រមងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ជពិេសសភគីមខ ង ចទមទរេ យភគីមខ ងេទៀតសងជំនូនមកវញិបន 
កនុងករណីែដលកំជប់ពកយ្រតូវបនរ ំ យ (ម្រ ៩៤៥ ក.រ )។ ផទុយេទវញិ េនេពលែដលភគី ែដល



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី សិកខ គណៈេមធវ ី(ធំ) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                ទំព័រ | 27  
 

បនភជ ប់ពកយ បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េនះភគីមិន ចទមទរេ យសងជំនូនេនះពីភគីមខ ង េទៀត
បនេទ េទះបីជពួកេគបនែលងលះក៏េ យ។ 

ករទទួលខុស្រតូវកនុងករសងជំនូនេនះ េកើតេឡើងេ យមិនគិតពីមូលេហតុៃនកររ ំ យកំជប់
ពកយេទ េលើកែលងែតកររ ំ យេ យ ពហ៍ពិពហ៍។ ដូេចនះ េទះបីជកំជប់ពកយ្រតូវបនរ ំ យ
េ យមរណភពរបស់ភគី មួយក្តី េ យករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគីក្តី ឬេ យករបដិេសធេចល
េ យមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវក្តី ក៏ភគី្រតូវសងជំនូនវញិែដរ។ 

ខ. ករទទួលខុស្រតូវចំេពះករបដិេសធេចលេ យពុមំនមូលេហត្ុរតឹម្រតូវ 

កំជប់ពកយ គឺជដំេណើ រករសងគម ែដលជមូល ្ឋ នៃន ពហ៍ពិពហ៍ មចបប់ េហើយមន
អតថន័យ មផ្លូវចបប់េលើសពីអ្វីែដល្រគន់ែតជកិចច្រពមេ្រព ង មញញ។ េហតុេនះ កនុងករណីែដលភគី
មខ ងបដិេសធេចល កំជប់ពកយេ យមិន្រតឹម្រតូវ ភគីេនះ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះសំណងៃនករខូច
ខត។ មូលេហតុ្រតឹម្រតូវរមួមន ភពមិនេ ម ះ្រតង់របស់ភគីមខ ងេទៀត អំេពើហិង មរយៈពកយ សំដី 
ឬេលើរូប ងកយ ឬអសមតថភពផ្លូវកយ ឬផ្លូវចិត្តយ៉ងធងន់ធងរ។ ករខូចខតកនុងចំណុចេនះរួមមន 
ករខូចខតែផនកផ្លូវចិត្ត ក៏ដូចជករខូចខតែផនក្រទពយសមបត្តិ ដូចជករចំ យ្របក់សំ ប់កក់
េភជនីយ ្ឋ នសំ ប់េរៀបចំពិធីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ឬចំ យស្រមប់កត់រ ៉ូប ពហ៍ពិពហ៍(ម្រ
៩៤៦ក.រ)។ 

គ. នីតិវិធី ក់ពកយបណ្តឹ ង 

េនេពលែដលកំជប់ពកយ្រតូវបនរ ំ យ ឬបដិេសធេចលេ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ  ភ
គីមខ ងេទៀតមនសិទធិេធ្វើករប្តឹងទមទរេទតុ ករទក់ទងេទនឹងសំណង ដូចជករសងជំនូន ករ
ទទួលខុស្រតូវេផ ងេទៀត េ យភគីេនះ្រតូវប្តឹងេទតុ ករេនកនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ គិតចប់ពីេពល
ែដលកំជប់ពកយេនះបនរ យ (ម្រ ៩៤៧ ក.រ ) ។  

២. ករបេងកើត ពហព៍ិពហ ៍

ពហ៍ពិពហ៍ គឺជកិចចសនយមួយេធ្វើេឡើងេ យបុរសមន ក់ និង្រស្តីមន ក់   ែដលេប្តជញ ថខ្លួននឹងរមួ
សមគគសង្វ សជមួយគន មបញញ ត្តិចបប់ េហើយែដលមិន ចរ ំ យេទវញិ មទំេនើងចិត្តខ្លួនេឡើយ 
(ម្រ  ៤ ៃនចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ, ម្រ  ៣ កថខណ្ឌ ២ ៃនចបប់ស្តពីីឯកពនធភព)។  

ចំេពះ ពហ៍ពិពហ៍ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង មចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ គឺមនសុ
ពលភព មចបប់ថមីបចចុបបនន។ ម្រ ៦២ ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកម សនមតជមុននូវសុពលភពៃន
ពហ៍ពហ៍ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង មចបប់ចស់ស្តីពី ពហ៍ពិព៍ និង្រគួ រ។ 
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២.១. លក័ខខ័ណ្ឌ ្រគឹះ 

 ល័កខខ័ណ្ឌ ្រគឹះ គឺជល័កខខ័ណ្ឌ ចំបងែដលេធ្វើេ យេកើតមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ េហើយ ែដល
្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូ្រតូវែត្របតិបត្តិឲយខនែតបន េ្រពះ ពហ៍ពិពហ៍ គឺជសមព័នធភពជីវតិរ ងបុរស 
និងនរ ី ដូេចនះបុរស និងនរចំីបច់្រតូវែតេពញវយ័ទំងែផនកេសដ្ឋកិចច សងគម ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកយ េហើយ
គឺជករកំណត់ មចបប់ ជពិេសស គឺជល័កខខ័ណ្ឌ ែដលទមទរឲយមនករេគរពនូវល័កខខ័ណ្ឌ ចំបង
មួយចំនួនេទៀតគឺ ៖ 

ក. យ ុនិងេភទ 

្របេទសនីមួយៗ ែតងែតកំណត់អំពី យុអបបបរម ែដលសមរមយស្រមប់េរៀប ពហ៍ 
ពិពហ៍។ េ យែឡកេន្របេទសកមពុជេយើងវញិក៍ដូចគន ែដរ  េ យកំណត់យកករេរៀប ពហ៍
ពិពហ៍បន លុះ្រ ែតមនេភទផទុយគន  និងបនដល់នីតិភព ជ យុអបបបរមិែដលសមរមយ ច
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន។ នីតិភពចំណុចេនះ ជធមម មនន័យថ បនដល់ យុ១៨ឆន ំ បុ៉ែន្តក៍រមួ
បញចូ លផងែដរនូវ យុ១៦ឆន ំ ឬ១៧ឆន ំ ែដលទទួលបនអ ថ ធីនភព (ម្រ ២១)។ មយ៉ងេទៀត ចំេពះ
ករណីែដលភគីមខ ងបនដល់នីតិភព េហើយភគីមខ ងេទៀតជអនីតិជន ែដលមន យុ១៦ឆន ំ ឬ១៧ឆន ំ 
ពួកេគក៏ ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយគន បនែដរ េ យ្រគន់ែតទទួលបនករយល់្រពមពីអនកែដល
មនអំ ចេមប ឬអនក ពយបលរបស់អនីតិជនេនះ (ម្រ ៩៤៨ ក.រ )។   

ខ. េទ្វពនធភព  

េ យ្របេទសេយើងអនុម័តយករបបឯកពនធភព បុរស្រតូវបន មឃត់មិនេ យេរៀប ពហ៍
ពិពហ៍ជមួយនរេីលើសពីមន ក់ េហើយនរក៍ីមិន ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយបុរស េលើសពីមន ក់បន
ដូចគន ។ មរយៈ ម្រ ៩៤៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ក៍បន មឃត់មិនេ យមនេទ្វពនធភពែដរ េពលគឺ
បុគគលែដលមនសហព័ទធេហើយ ពំុ ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េទៀតបនេឡើយ។ 

េទ្វពនធភព មនន័យថ ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ពីរ្រសបចបប់។ ចំេពះករេរៀប ពហ៍មួយ ្រសប
ចបប់ និងមួយេទៀតជកររមួរស់ែបបអនីតិសង្វ ស េនះមិន្រតូវបនចត់ទុកថេទ្វពនធភពេទ។ 

ឧទហរណ៍៖ (ក) និង (ខ) បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ េ្រកយមកទំនក់ទំនងពួកេគបន
ែបកបក់ បុ៉ែន្តមិនទន់បនែលងលះគន េទ។ (ក) បនចប់េផ្តើមរស់េនជមួយ (គ)  កនុងករណីេនះ 
្របសិនេបើ (ក) និង (គ) បន ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េនះនឹង ចបងកេ យជេទ្វពនធភព េហើយ
ម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ននឹងបដិេសធកនុងករទទួលពកយសំុេនះ ( ម្រ  ៩៥៦ ក.រ )។ បុ៉ែន្តទំនក់ទំនងរ ង 
(ក) និង (គ) ចេនែត្រតូវបនករពរដូចទំនក់ទំនងៃនកររមួរស់ែបបអនីតិសង្វ ស ។ 

េទ្វពនធភព និងករ្របកសអំពីករបត់ខ្លួន (ម្រ ៤៤) ៖ ្របសិនេបើបុគគលមន ក់្រតូវបន្របកសអំពី
ករបត់ខ្លួន េនះបុគគលេនះ្រតូវបនចត់ទុកថបនទទួលមរណភព (ម្រ ៤៣)។ ដូេចនះសហព័ទធរបស់
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បុគគលែដលបនបត់ខ្លួន ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីជមួយបុគគលមន ក់េទៀតបន។ ្របសិនេបើបនទ ប់ពី
ពហ៍ពិពហ៍ថមី បុគគលែដលបនបត់ខ្លួនេនះបន្រតឡប់មកវញិ េហើយករ្របកសអំពីបត់ខ្លួន្រតូវ

បនលុបេចល េតើេយើង្រតូវចត់ករ ពហ៍ពិពហ៍ទំងពីរេនះយ៉ងដូេម្តច? ចំេពះករណីេនះ ពហ៍
ពិពហ៍មុនគឺ្រតូវបនរ ំ យេនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមី េហើយមនែត ពហ៍ពិពហ៍េ្រកយេទែដល 
មន នុភព (ម្រ ៤៤ កថខណ្ឌ ៤) ដូេចនះ ពំុមនេទ្វពនធភពេកើតេឡើងេនះេទ។ 

គ. េគលករណ៍វិធវភព  (ករេគរពនូវភពជេមម៉យ) 

េ្រកយពី ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនរ ំ យ ឬ លុបេចល េ យមូលេហតុប្តី ្ល ប់ េមឃភព 
ពហ៍ពិពហ៍ ឬ ែលងលះគន   នរី ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីមួយេទៀតបន បុ៉ែន្តមិន្រតូវសថិតេនកនុងវធិ

វភព (េមម៉យ)  ចំនួន១២០ៃថង គិតចប់ពីៃថងែដល ពហ៍ពិពហ៍មុន ្រតូវ បនរ យ ឬ លុបេចល។ 
បុ៉ែន្ត ករណីខងេលើមិនយកមកអនុវត្តេឡើយចំេពះនរមីនៃផទេពះ េនមុនេពលែដល ពហ៍ពិពហ៍មុន
្រតូវបនរ យ ឬ លុបេចល េហើយបនសំ លកូន ឬ ចំេពះករណីែដលមនលិខិតបញជ ក់ពីករគម នៃផទ
េពះពីេវជជបណ្ឌិ ត (ម្រ ៩៥០ ក.រ )។  

ឃ.ករ មឃត់មិនេ យេរៀប ពហពិ៍ពហរ៍ ងញតិេ ហតិ 

ពហ៍ពិពហ៍មិន ចេធ្វើបនេឡើយរ ងញតិេ ហិតផទ ល់ ឬ ខញតិេ ហិត កនុង៣ថន ក់ 
ប់ទំងថន ក់ទី៣ផងែដរ។ ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងញតិថន ក់ជិតគន ែបបេនះ ្រតូវបន មឃត់ 

េ យ រករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ង ច់ញតិ មនលកខណៈផទុយនឹងសីលធម៌សងគម េហើយសងគម
ភគេ្រចើនក៏មិនទទួល គ ល់ ពហ៍ពិពហ៍ែបបេនះែដរ។ មយ៉ងេទៀត ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ង ច់
ញតិ លទធភពៃនពិករភពចំេពះកូនែដលេកើតមក មនកំេណើ នខពស់ (ម្រ ៩៥១ ក.រ )។  

 មឃត់រ ងញតិពនធ 
ពហ៍ពិពហ៍ ពំុ ចេធ្វើបនេឡើយរ ងញតិពនធៃនែខ ផទ ល់ េ្រពះករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ង

ញតិពនធៃនែខ ផទ ល់ និងរ ងជនែដលធ្ល ប់ជញតិពនធៃនែខ ផទ ល់ េ យ រែតញតិេ ហិតៃនែខ
ផទ ល់របស់សហព័ទធ មនទំនក់ទំនង្រប ក់្របែហលនឹងញតិេ ហិត ែខ ផទ ល់របស់ខ្លួនផទ ល់ ែដល
្រសេដៀងគន េទនឹងទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យ និងកូន  ដូេចនះ មសីលធម៌សងគមក៏ ពហ៍ពិពហ៍ែបបេនះ
មិនែមនជករគួរែដរ។ 

ពហ៍ពិពហ៍ពំុ ចេធ្វើបនេឡើយរ ងញតិពនធេនកនុង៣ថន ក់ ប់ទំងថន ក់ទី៣ផង េ យ រែត
េនកនុងសងគមកមពុជ ខញតិពនធេនះមននិនន ករបេងកើតទំនក់ទំនងញតិជរមួ ែដលមនលកខណៈ
ជិតសនិទធ    ្រសេដៀងគន េទនឹងញតិេ ហិតែខ ផទ ល់ និង ខញតិ េ ហិតែដរ។ បុ៉ែន្ត េ យ រែត

មទំេនៀមទំ ប់េនកនុង្របេទសកមពុជមនករណី ពហ៍ពិពហ៍ជមួយបង ឬ ប្អូន្របុស ែដលេនលីវ
របស់សពប្តី ឬករណីែដល្របពនធបនទទួលមរណភព េហើយប្អូន្រសី ឬបង្រសីរបស់សព្របពនធេទេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ជមួយប្តី េដើមបីេមើលែថទំកូនរបស់បុគគលែដលទទួលមរណភពេនះជេដើម េហើយម៉យង
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េទៀត ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងបងប្អូនរបស់ប្តី និងបងប្អូនបេងកើតរបស់្របពនធក៍េឃើញមនផងែដរ ដូេចនះ 
សហព័ទធ មខ ងបនទទួលមរណភព សហព័ទធែដលេនរស់ ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយបុគគល
ែដល ធ្ល ប់ជ ខញតិពនធេនកនុង៣ថន ក់បន (ម្រ ៩៥២ ក.រ )។  

ង. ករេរៀប ពហព៍ិពហរ៍បសអ់នីតិជន  

 ្រតូវមនករយល់្រពមពីអំ ចេមប ឬ ពយបលរបស់អនីតិជន 

 

កនុងករណីែដលភគីមខ ងកនុងចំេ មភគីែដលមនបំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ជមួយអនីតិ
ជន  អនីតិជនេនះចំបច់្រតូវមនករយល់្រពមពីអនកែដលមនអំ ចេមប ឬ ពយបលស្រមប់
អនីតិជនេនះ មនន័យថ ពហ៍ពិពហ៍របស់អនីតិជន ចេធ្វើេទបន លុះ្រ ែតមនករយល់្រពម
ែដលមនលកខណៈជករ្រគប់្រគងែថរក  េដើមបីប្រងគប់ភពខ្វះខតករវនិិចឆ័យរបស់អនីតិជនេនះ។ 
េ យ រេគលករណ៍ៃនករសហករេ្របើ្របស់អំ ចេមបរមួ ចំបច់មនករយល់្រពមពីអនកមន
អំ ចេមប។ ្របសិនេបើមនែតឪពុក ឬែតម្ត យ ជអនកមនអំ ចេមប េនះករយល់្រពមពីឪពុក ឬ 
ម្ត យ ែដលមនអំ ចេមប គឺមនភពចំបច់។ ករយល់្រពមពីឪពុក ឬម្ត យែដលមិនមនអំ ច
េមបគឺមិនចំបច់េនះេទ។ ្របសិនេបើអនីតិជនចង់េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ បុ៉ែន្តមិនមនអនកមនអំ ច
េមប និងមិនមន ពយបលស្រមប់អនីតិជនេទ េនះ ពយបលស្រមប់អនីតិជន្រតូវបន
េ្រជើស ំងជមុន (ម្រ  ១០៦៨ កថខណ្ឌ ២) និងករយល់្រពមពី ពយបលស្រមប់អនីតិជនមន
ភពចំបច់។ 

កនុងករណីែដលឪពុកម្ត យជអនកមនអំ ចេមប បុ៉ែន្តឪពុក ឬ ម្ត យ បនបដិេសធផ្តល់ករយល់
្រពម េនះករយល់្រពមរបស់ឪពុក ឬ ម្ត យមន ក់េទៀតគឺ្រគប់្រគន់ (ម្រ ៩៥៣ កថខណ្ឌ ២ និង ៣)។ 

 

ភពចំបច់ៃនករយល់្រពម (A និង B មនបំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍) 
 

A B ភពចំបច់ៃនករយល់្រពម 

១៨ ឆន ំ ឬ ចស់ជងេនះ ១៨ ឆន ំ ឬ ចស់ជងេនះ មិនចំបច់ 

១៨ ឆន ំ ឬ ចស់ជងេនះ ១៦ ឬ ១៧ ឆន ំ (មិនទទួលបន
អ ្ត ធីនភព) 

ករយល់្រពមពីអនកមនអំ ច
េមបរបស់ B ឬ ពយបល

របស់ B គឺមនភពចំបច់ 

១៨ ឆន ំ ឬ ចស់ជងេនះ ១៦ ឬ ១៧ ឆន ំ (ទទួលបនអ ្ត  
ធីនភព) 

មិនចំបច់ 
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១៦ ឬ ១៧ ឆន ំ (ទទួលបនអ ្ត ធី
នភព) 

១៦ ឬ ១៧ ឆន ំ (ទទួលបនអ ្ត ធី
នភព) 

មិនចំបច់ 

១៦ ឬ ១៧ ឆន ំ (ទទួលបនអ ្ត ធី
នភព) 

១៦ ឬ ១៧ ឆន ំ (មិនទទួលបន
អ ្ត ធីនភព) 

ករយល់្រពមពីអនកមនអំ ច
េមបរបស់ B ឬ ពយបល

របស់ B គឺមនភពចំបច់ 

១៦ ឬ ១៧ ឆន ំ (មិនទទួលបន
អ ្ត ធីនភព) 

១៦ ឬ ១៧ ឆន ំ (មិនទទួលបន
អ ្ត ធីនភព) 

មិន ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 

 

 

 េសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករជំនួសពីករយល់្រពមរបស់ ពយបលឬឪពុកម្ត យរបស់អនីតិជន 
កនុងករណីែដលឪពុកម្ត យ ឬ ពយបលបដិេសធករយល់្រពម េ យគម នមូលេហតុសមរមយ

េទ អនីតិជនែដលមនគេ្រមងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ចទមទរេទតុ ករឲយេធ្វើករសេ្រមចេសចក្តី
ជំនួសករយល់្រពមរបស់ឪពុកម្ត យ ឬ ពយបលេនះបន (ម្រ ៩៥៣.៣ ក.រ )។  

២.២. លក័ខខ័ណ្ឌ ទ្រមង់ 

មរយៈ្រកមរដ្ឋេបបវណី ម្រ ៩៥៦ និងអនុ្រកឹតយេលខ ១០៣ អន្របកប ចុះៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន ំ
២០០០ ស្តីពីអ្រ នុកូល ្ឋ ន បនកំណត់ថ ពហ៍ពិពហ៍នឹងយកជផ្លូវករបន លុះ្រ ែតគូរ្រសករ
បនអនុវត្តនូវល័កខខ័ណ្ឌ ែដលជករតំរវូចំបច់ មដំ ក់កលដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

ក. ករ ក់ពកយសុេំរៀប ពហពិ៍ពហ ៍

ពហ៍ពិពហ៍មន នុភពេ យករ ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ករជូនដំណឹងជ ធរ
ណៈ ករចុះកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍ និងករចុះបញជ ីេនចំេពះមុខម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន (ម្រ  ៩៥៥ ៃន
្រកមរដ្ឋបបេវណី និងម្រ  ២៨ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ១០៣ អន្របកប ចុះៃថងទី ២៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០០០ ស្តពីីអ្រ
នុកូល ្ឋ ន )។  

ខ. ករបិទផ យជ ធរណៈ  

បនទ ប់ពីទទួលពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រចួេហើយ ម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ្រតូវេធ្វើករ្របកសផ យ
ជ ធរណៈនូវ ពហ៍ពិពហ៍េនះ េ យបិទបណ្ណ័ ្របកសេនលំេនរបស់នរ ីនិងេនទី ន ក់ករឃំុ ឬ 

សងក ត់ៃន មីុខ្លួននរចំីនួន០១ចបប់។ បណ្ណ័ ្របកស ពហ៍ពិពហ៍ ០២ ចបប់េទៀត ្រតូវេផញើេទ
ជូនម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ នឃំុ ឬសងក ត់ខងបុរសេដើមបីយកេទបិទផ យេនលំេន ្ឋ ន និងបិទេន
ឃំុ ឬ សងក ត់ៃន មីុខ្លួន បុរស ០១ចបប់។ 
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    ប័ណ្ណ្របកស្រតូវចុះ ៖ 

១‐នម្រតកូល នមខ្លួន យុ មុខរបរ និង លំេនៃនអនគត ប្តី្របពន្ឋ។ 

២‐នម្រតកូល នមខ្លួន យុ មុខរបរ និង លំេនរបស់ឪពុកម្ត យៃនអនគតប្តី្របពន្ឋ េបើ
ឳពុក ឬ ម្ត យ ្ល ប់្រតូវ ក់ថ ្ល ប់។ 

៣‐រយៈេពលប្តឹងជំទស់ ៖ បណ្ណ័ ្របកស ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបិទផ យកនុងរយៈេពល ១០ៃថង 
មុនៃថងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េដើមបីឲយជនែដលមនផល្របេយជន៍កនុងេរឿងេនះ ចប្តឹងជំទស់នឹង

ពហ៍ពិពហ៍េនះបន្របសិនេបើមិនមនករយល់្រសបនឹង ពហ៍ពិពហ៍េនះ។ ផុតរយៈេពល
១០ៃថង ពហ៍ពិពហ៍ ចេធ្វើេទបនេបើគម នករប្តឹងជំទស់។ េបើមនបណ្តឹ ងជំទស់ ពហ៍ពិពហ៍
នឹង ច្រប្រពឹត្តេទបនលុះ្រ ែតបណ្តឹ ងជំទស់្រតូវបនសមតថកិចចេ ះ្រ យចប់សព្វ្រគប់ 
(ម្រ ២៩ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ១០៣ អន្របកប ចុះៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០០០ ស្តីពីអ្រ នុកូល ្ឋ ន)។  

គ. ករចុះសបំុ្រត ពហពិ៍ពហ ៍

ពហ៍ពិពហ៍នឹងមន នុភព  បនទ ប់ពីមនករចុះកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍ និងចុះបញជ ីេន
ចំេពះមុខម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន េ យមន ក ី្រគប់ យុករពីរនក់ (ម្រ ៩៥៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 
និងម្រ  ៣០ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ១០៣ អន្របកប ចុះៃថងទី ២៩ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០០០ ស្តពីីអ្រ នុកូល ្ឋ ន )។ 

ល័កខខ័ណ្ឌ ទំងេនះ គឺជល័កខខ័ណ្ឌ ចំបច់ែដលនំេ យ ពហ៍ពិពហ៍មនចំណងគតិយុត្ត មផ្លូវ
ចបប់។ េទះបីជមនករេគរពល័កខខ័ណ្ឌ ែដលបនកំណត់ និងមនករេរៀបចំពិធីមងគលករ ម
្របៃពណីទំេនៀមទំ ប់ក៏េ យ  េបើមិនបនចុះសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍េទប្តី្របពន្ឋទំងពីររស់េន្រតឹមែត
ជអនីតិសង្វ សែតបុ៉េ ្ណ ះ គឺចបប់មិនទទួល គ ល់េទ។ បញ្ហ េនះបនេកើតមនភគេ្រចើនេនកនុងសងគម
កមពុជបចចុបបនន េ យ រករ្រគប់្រគងខងែផនកអ្រ នុកូល ្ឋ នមិនទន់មន្របសិទធិភព និងកង្វះខត
ចំេណះដឹងែផនកចបប់របស់្របជជន។ 

៣. ពហពិ៍ពហេ៍នបរេទស និង ពហពិ៍ពហជ៍មយួជនបរេទស 

មរយៈ ម្រ ៣៤ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ ១០៣ អន្របកប ចុះៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០០០ ស្តពីីអ្រ នុ 

កូល ្ឋ ន ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េនបរេទស និង ពហ៍ពិពហ៍ជមួយបរេទស គឺជេរឿងែដលល្អ
ស់ ចំេពះគូ្រសករនីមួយៗ េហើយក៏្រតូវែតេគរពេទេលើចបប់ជតិ េបើសិនជេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េលើ

ទឹកដីកមពុជ បុ៉ែន្តេបើពលរដ្ឋែខមរេរៀប ពហ៍េនបរេទស ក៏្រតូវែតមនករអនុញញ តឲយេ្របើចបប់ែខមរ េ្រពះ
ជ្របេយជន៍ទូេទចំេពះករេរៀបចំលិខិត ន មេផ ងៗេដើមបីបញជ ក់អំពីអត្តសញញ ណរបស់គត់ជពលរដ្ឋ
ែខមរ។ 
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៣.១. ករេរៀប ពហពិ៍ពហរ៍បសព់លរដ្ឋែខមរេនបរេទស 

ពលរដ្ឋែខមរែដលរស់េនបរេទស ច ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េ យជូនដំណឹងជ ធរ
ណៈ ចុះកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍ ចុះបញជ ី ពហ៍ពិពហ៍េនចំេពះមុខឯកអគគ ជទូត ភរធរ ី ឬ 
កុងសុ៊លរបស់កមពុជ្របចំេន្របេទសេនះ។ ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ្រតូវបិទ្របកសេនបញជ រ ថ ន
ទូត ឬ ថ នកុងសុ៊លរបស់កមពុជ្របចំេន្របេទសេនះ (ម្រ ៩៥៧ )។  

៣.២. ករេរៀប ពហពិ៍ពហរ៍បសព់លរដ្ឋែខមរជមួយជនបរេទសេនកមពុជ 

ពលរដ្ឋកមពុជ ែដលមនបំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយជនបរេទស ែដលកំពុងរស់េន្របេទស
កមពុជ្រតូវ្រប្រពឹត្តេទ មចបប់ៃន្របេទសកមពុជ។ 

៣.៣. នីតិវិធិៃនករេរៀប ពហពិ៍ពហរ៍ ងពលរដ្ឋែខមរ និង ជនបរេទស 

េដើមបីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយពលរដ្ឋែខមរ មីខ្លួនជនបរេទស្រតូវបំេពញែបបបទេទ្រកសួងករ
បរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យភជ ប់នូវសំណំុឯក រដូចខង
េ្រកម ៖ 

‐ ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ 

‐  ឯក រថតចម្លងៃនលិខិតឆ្លងែដនរបស់ មីខ្លួនជនបរេទស មនទិ ្ឋ ករចូល្របេទស
កមពុជែដលមនសុពលភព។ 

‐  លិខិតបញជ ក់ភពេនលីវ ឬ េពះម៉យ ឬ េមម៉យេចញេ យសមតថកិចចៃន្របេទសរបស់
មីខ្លួនជនបរេទស។ 

‐  លិខិតបញជ ក់សុខភពេចញេ យសមតថកិចចៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

‐ លិខិតេថក លេទសេចញេ យសមតថកិចចៃន្របេទសរបស់ មីខ្លួនជនបរេទស។ 

‐  លិខិតបញជ ក់អំពីមុខរបរពិត្របកដរបស់ មីខ្លួនជនបរេទស ែដលធនដល់ជីវភពរស់
េន។  

េចញេ យសមតថកិចចៃន្របេទសរបស់ មីខ្លួនជនបរេទស។ ឯក រថតចម្លងៃនលិខិតឆ្លងែដន 
និងលិខិតបញជ ក់នីតយនុកូលភពពី ថ នទូត ឬ ថ នតំ ងៃន្របេទសរបស់ មីខ្លួនជនបរេទស្របចំ
្រពះ ជ ច្រកមពុជ (ម្រ ៦ ៃនអនុ្រកឹតយេលខ១៨៣ ស្តពីីករកំណត់ែបបបទ និងនីតិវធីិៃនករេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍រ ងពលរដ្ឋែខមរ និងជនបរេទស)។ 
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៤. េមឃភព និងករលបុេចល ពហព៍ិពហ ៍

េមឃភពៃន ពហ៍ពិពហ៍ ជករមិនេកើតមនេឡើងនូវ ពហ៍ពិពហ៍។ ករលុបេចល ពហ៍
ពិពហ៍គឺជកររ ំ យ ពហ៍ពិពហ៍ ែដលបនេកើតមនេឡើងម្តង និងមន នុភព។ 

៤.១. មូលេហតុៃនេមឃភពៃន ពហពិ៍ពហ ៍

          មរយៈម្រ ៩៥៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនកំណត់ថ ពហ៍ពិពហ៍នឹង្រតូវចត់ទុកជេមឃៈ ៖ 

- ្របសិនេបើគម នឆនទៈេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ រ ងភគីេ យ រករភន់្រចឡំេលើមនុស  ករ
បងខំ  និងមូលេហតុេផ ងៗេទៀត។ 

 ករភន់្រចឡំេលើមនុស  ៖  
ឧទហរណ៍៖  A និង B មនបំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍នឹងគន ។ បុ៉ែន្តេ យ រ C បន្រស ញ់ 

A ដូចេនះ C ក៏បនផ្ល ស់ប្តូរមុខមត់របស់ខ្លួនឲយដូចមុខមត់របស់ B មរយៈករវះកត់ែកមុខមត់ និង
ងកយ។ C បនបន្លំខ្លួនេធ្វើជ B េហើយបនេបក្របស់ A េ យនិយយថ “ មពិតេទេឈម ះរបស់ខញុំ

មិនែមន B េទ គឺេឈម ះ C”។ េ យ រែត A បនេជឿជក់េទេលើ C េនះនំេ យ A និង C បនេធ្វើ ម
នីតិវធីិ៤ដំ ក់កលៃនម្រ  ៩៥៥ កថខណ្ឌ ១ ៃនក.រ។ ដូេចនះ ពហ៍ពិពហ៍េនះ្រតូវបនចត់ទុកជ
េមឃៈ េ្រពះថ មចបប់ A និង C មិនបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍នឹងគន េនះេទ។  

 ករបងខំ ៖  
ឧទហរណ៍៖ A បនបងខំ B ឲយចុះហតថេលខេលើពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េហើយបននំ B េទ

បង្ហ ញខ្លួនេនចំេពះមុខម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន េ យបនយកកំបិតផចង់ B ពីេ្រកយ។ កនុងករណីេនះ B 
មិនបនបង្ហ ញឆនទៈេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយ A េនះេទ បុ៉ែន្ត B បនេធ្វើ មបញជ របស់ A េ យ រ
ែត A បនយកកំបិតផចង់ B។ A និង B បនឆ្លងកត់នីតិវធីិទំង ៤ ដំ ក់កលៃនម្រ  ៩៥៥ កថខណ្ឌ
១ ៃនក.រ។ ដូេចនះ ពហ៍ពិពហ៍េនះ្រតូវបនចត់ទុកជេមឃៈ េ្រពះថ មចបប់ A និង B  មិនបន
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយនឹងគន េនះេទ។ 

 

- ្របសិនេបើភគីមិនបន ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ ករ
ចុះកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍ ឬ មិនបនចុះបញជ ី ពហ៍ពិពហ៍។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើ្រគន់ែត
មនវកិរៈែតបន្តិចបន្តួចេលើនីតិវធីិបុ៉េ ្ណ ះេទ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍េនះ មិន្រតូវបន

ងំេ យ រេហតុេនះេឡើយ។ 

 

៤.២. មូលេហតុៃនករលបុេចល ពហពិ៍ពហ ៍

ភគីនីមួយៗ ញតិសន្ត នរបស់ មីជន (ម្រ  ៩៣៨ ៃនក.រ) ឬ តំ ងអយយករ ចប្តឹង
ទមទរេទតុ ករឲយលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍បន។ បុ៉ែន្តេនេ្រកយេពលែដលភគី មខ ងបន
ទទួលមរណភព េហើយតំ ងអយយករ ពំុ ចទមទរឲយលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េនះបនេឡើយ។ 
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ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍្រតូវេគរព មម្រ ៩៦០ ដល់ម្រ  ៩៦៣ ៃនក.រ (ម្រ  ៩៥៩ ៃនក.រ)។ 
ដូេចនះ ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ េ យែផ្អកេលើករខ្វះសមតថភពខងឆនទៈ (ម្រ  ១៤ ៃនក.រ) េនះ
ករក្រមិតសមតថភពកនុងករេធ្វើសកមមភព (ម្រ  ១៨, ២៦, ៣០ ៃនក.រ) និងវកិរៈកនុងករបង្ហ ញឆនទៈ 
(ម្រ  ៣៤៥ ដល់ម្រ  ៣៦៣ ៃនក.រ) មិន្រតូវយកមកអនុវត្តចំេពះករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េទ។ 

ពហ៍ពិពហ៍នឹង្រតូវចត់ទុកជករលុបេចល កនុងករណីកំណត់ដូចខងេ្រកមៈ  

ក. បុរស និងនរ ី ែដលមិនទន់ដល់នីតិភព (មិនទន់្រគប់ យុ១៨ឆន ំ និងមិនបនទទួល
អ ្ត ធីនភព មម្រ  ២១ ៃនក.រ) (ម្រ ៩៤៨)។  

ខ. បុគគលែដលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ មផ្លូវចបប់មិនទន់រ យ  េហើយេទេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ជថមីេទៀត (ម្រ ៩៤៩)។ 

គ. នរែីដលសថិតកនុងចបប់ មឃត់ កនុងអំឡុងេពល១២០ៃថងពំុទន់កន្លងហួស េ យគិត
ចប់ៃថងែដល ពហ៍ពិពហ៍មុន្រតូវបនរ ំ យ ឬ លុបេចល (ម្រ ៩៥០)។  

ឃ. ពហ៍ពិពហ៍មិន ចេធ្វើបនេឡើយ រ ងញតិេ ហិតផទ ល់ ឬ ខញតិេ ហិត
កនុង៣ថន ក់ (ម្រ ៩៥១)។ 

ង. ពហ៍ពិពហ៍មិន ចេធ្វើបនេឡើយ រ ងញតិពនធៃនែខ ផទ ល់ ឬ ខញតិពនធ 
េនកនុង ៣ (បី) ថន ក់ (ម្រ  ៩៥២ ៃនក.រ)។ 

ច. បុគគលែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េ យករឆេបក ឬ ករគំ មកំែហង (ម្រ
៩៦៣)។ 

 ករឆេបក ៖  
ឧទហរណ៍ ៖ េ យ រ A មនបំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយ B ដូចេនះ A បនេបក

្របស់ B ថ A មន ជញ ប័ណ្ណេមធវ ីនិងមន្របក់ែខ ៣០០០ ដុ ្ល រ។ B បនេជឿ េហើយ A និង B 
បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍នឹងគន ។ េ្រកយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ B បនដឹងថ A មិនមន ជញ ប័ណ្ណ
េមធវេីទ េហើយ្របក់ែខរបស់ A គឺ៥០០ ដុ ្ល រែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះ B ចលុបេចល ពហ៍
ពិពហ៍េនះបន។ 

 ករគំ មកំែហង ៖  
ឧទហរណ៍ ៖ េ យ រ A មនបំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយ B។ េ យ រែត A មន

អំ ច ដូចេនះ A បនគំ ម B ថ ្របសិនេបើ B មិន្រពមេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយ A េទ េនះ
្រគួ ររបស់ Bនឹងបត់បង់ករងរទំងអស់គន ។ B បនយល់្រពមនឹងសំេណើ សំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
របស់ A េ យ ទ ក់េសទើរ េហើយ A និង B បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍នឹងគន ។ ករណីេនះ  B ចលុប
េចល ពហ៍ពិពហ៍េនះបន។ 
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មរយៈម្រ ៩៥៦ ៖ កនុងចំេ មមូលេហតុៃនករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ខងេលើ  ម្រន្តីអ
្រ នុកូល ្ឋ នគួរែតដឹងចប់ពីចំណុច (ក) ដល់ចំណុច (ង)។ ដូេចនះ ្របសិនេបើមនមូលេហតុ មួយកនុង
ចំេ មមូលេហតុទំងេនះ េនះម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន្រតូវបដិេសធកនុងករទទួលយកពកយសំុ (ម្រ  
៩៥៦ ៃនក.រ)។ ជធមម  ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េ យែផ្អក មចំណុច (ក) ដល់ចំណុច (ង) នឹង
ក្ល យជចំណុចសំខន់កនុងករពិភក  េនេពលែដលម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ នបនទទួលពកយសំុេរៀប ព
ហ៍ពិពហ៍េ យករភន់្រចឡំ។ 

នុភពៃនករបំពនម្រ ៩៥៣ ៖ ម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ្រតូវបដិេសធកនុងករទទួលពកយសំុេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ែដលផទុយនឹងម្រ ៩៥៣ ៃនក.រ (ម្រ  ៩៥៦ ៃនក.រ) មនន័យថ ្របសិនេបើអនីតិជន

ែដលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយនឹងនីតិជន មិនបនសំុករយល់្រពមពីអនកមនអំ ចេមប ឬ 
ពយបលស្រមប់អនីតិជន េនះម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន្រតូវបដិេសធកនុងករទទួលយកពកយសំុេរៀប ពហ៍
ពិពហ៍។ ផទុយេទវញិ ម្រ  ៩៦០ ៃនក.រ មិនបនេលើកេឡើងពីករបំពនម្រ  ៩៥៣ ជមូលេហតុៃន
ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េនះេទ។ ដូេចនះ ្របសិនេបើម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ នបនទទួលពកយសំុេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍េនះេ យករភន់្រចឡំ េហើយដំ ក់កលទំង ៤ ៃនម្រ  ៩៥៥ ្រតូវបនបំេពញ 
េនះ ពហ៍ពិពហ៍នឹងមន នុភព និងមិន ចលុបេចលបនេទ។ 

នុភពៃនករបំពនម្រ ៩៥៤ ៖ ម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ្រតូវបដិេសធកនុងករទទួលពកយសំុេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ែដលផទុយនឹងម្រ  ៩៥៤ៃនក.រ (ម្រ  ៩៥៦ ៃនក.រ)។ េនះមនន័យថ ្របសិនេបើជន

េនេ្រកម ពយបលទូេទ ខ្វះសមតថភពខងឆនទៈកនុងក្រមិតអបបបរមិ េដើមបីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
េនះម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន្រតូវបដិេសធកនុងករទទួលយកពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ ផទុយេទវញិ
ម្រ ៩៦០ ៃនក.រ មិនបនេលើកេឡើងពីករបំពនម្រ  ៩៥៤ ជមូលេហតុៃនករលុបេចល ពហ៍
ពិពហ៍េនះេទ។ មពិតេទ ពហ៍ពិពហ៍របស់ជនែដលខ្វះសមតថភពខងឆនទៈ កនុងក្រមិតអបបបរមិ 
េដើមបីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ គឺជ ពហ៍ពិពហ៍ែដលពំុមនឆនទៈេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ ដូេចនះ ពហ៍ 
ពិពហ៍ ែដលបំពននឹងម្រ ៩៥៤ ៃនក.រ គឺ្រតូវបនចត់ទុកជេមឃៈ (ម្រ  ៩៥៨ ចំណុច ក ៃនក.រ)។ 

៤.៣. នុភពៃនេមឃភព និងករលបុេចល ពហពិ៍ពហ ៍

េមឃភពៃន ពហ៍ពិពហ៍ មនន័យថ ពហ៍ពិពហ៍មិនែដលមន នុភពេនះេទ។ 

ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ មនន័យថ ពហ៍ពិពហ៍បនមន នុភពម្តង បុ៉ែន្តេ្រកយមក
្រតូវបនរ ំ យ។ ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ ពំុមន នុភពេទេលើអតីតកលេនះេឡើយ (ម្រ
៩៦៤ កថខណ្ឌ ១ ៃនក.រ) ។  
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ក. សណំងករខូចខត 

ភគីែដលមិនបនដឹងអំពីមូលេហតុៃនករលុបេចល េនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ្របសិនេបើ
ទទួលបន្រទពយសមបត្តិេ យករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវសង្រទពយសមបត្តិេនះ្រតឹមក្រមិតៃនផល
្របេយជន៍ែដលទទួលបន (ម្រ  ៩៦៤ កថខណ្ឌ ២ ៃនក.រ)។ ចំេពះភគីែដលបនដឹងអំពីមូលេហតុ
ៃនករលុបេចលេនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវសងផល្របេយជន៍ទំងអស់ែដលបនទទួល
េ យករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េនះ េហើយេបើភគីមខ ងេទៀតសុចរតិ ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះសំណងៃន
ករខូចខតេនះ (ម្រ ៩៦៤ កថខណ្ឌ ៣ ក.រ )។ 

ករសនមតបិតុភព និងករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ្រតូវអនុវត្ត មបញញត្តិស្តីពីករែលងលះគន ដូចខង
េ្រកម៖ 

ខ. ករសនមតបិតុភព (ម្រ  ៩៨៨) 

-  ទរកេនកនុងគភ៌្របពនធែដលមនេនកនុងេពលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវសនមតថជ
កូនរបស់ប្តី។ 

- កូនែដលបនេកើតេនេ្រកយអំឡុងេពល ១៨០ (មួយរយែប៉តសិប)ៃថងគិតចប់ពីៃថង ែដល
ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនបេងកើត ឬកនុងអំឡុងេពល ៣០០ (បីរយ)ៃថង គិតចប់ពីេពលែដល

បនរ ំ យ ឬលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍្រតូវសនមតថ មនគភ៌េនកនុងអំឡុងេពលមន
ពហ៍ពិពហ៍េនះ។ 

- កនុងករណីែដល្រស្តីបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀតផទុយនឹងបញញត្តិៃនម្រ   ៩៥០)អំឡុង
េពល មឃត់មិនឲយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀត( ៃន្រកមេនះ   បនបេងកើតកូន  ្របសិនេបើ

មិន ចកំណត់ ◌់ឪពុករបស់កូនេនះ  េ យេយង មបញញត្តិៃនកថ ខណ្ឌ ទី១   និងទី២  ខង
េលើេនះេទ  ្រតូវសនមតថ  កូនេនះជកូនរបស់ប្តីែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េ្រកយ។  

គ. ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ (ម្រ  ៩៨០) 

- កនុងករណីែដលប្តី្របពនធែលងលះគន  ្រតូវែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ យយុត្តិធម៌ែផ្អក ម ករ
ពិភក របស់ភគីទំងសងខង។ 

- កនុងករណីែដលមិន ចពិភក គន រ ងប្តី្របពនធបនេទ ្រតូវែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ យ 
ែផ្អក មចំណុចនីមួយៗ ដូចកំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖  

 សហព័ទធនីមួយៗ្រតូវទទួលបន្រទពយសមបត្តិេ យែឡកែដលបនកំណត់េនកនុងម្រ ៩៧២
(្រទពយសមបត្តិេ យែឡក)។ 

 បែនថមពីេលើ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក សហព័ទធនីមួយៗមនសិទធិទទួលយក ១ភគ២ (មួយភគពីរ)
ៃន្រទពយសមបត្តិរមួ។ បុ៉ែន្តេបើមនករណីពិេសស និងមនករទមទររបស់ប្តី្របពនធ មខ ងតុ  
ករ ក៏ ចែបងែចក្រទពយសមបត្តិរមួេ យពិចរ េទេលើ ថ នភពេផ ងៗដូចជ ទំហំៃនករ
បរចិច គរបស់ភគីនីមួយៗ ចំេពះលទធកមមៃន្រទពយសមបត្តិ ឬករបេងកើន្រទពយអំឡុងេពល

ពហ៍ពិពហ៍ ក្រមិតជីវភពរស់េនេនកនុងេពលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ យុ ថ នភពផ្លូវ
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ចិត្ត និងផ្លូវកយ វជិជ ជីវៈ ្របក់ចំណូល លទធភពេធ្វើករងរ របស់ភគីនីមួយៗ និងផល្របេយជន៍
របស់កូន ជ ទិ៍។ 

- េគហកិចច្រតូវចត់ទុកថមនតំៃលេសមើនឹងករងរែដលេធ្វើេ្រកផទះែដរ។ 
 

៤.៤. នីតិវិធីៃនេមឃភព និងករលបុេចលៃន ពហពិ៍ពហ ៍

 លកខណៈៃននីតិវធីិ ៖ ភគីែដលមនបំណងទមទរឲយេមឃភព ឬលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ 
្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ង នៈបុគគល េ យែផ្អក មចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល (សូម
េមើលម្រ  ៣ ចំណុច ក និង ខ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល)។ 

ក.បុគគលែដល ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបន (ម្រ  ៩៦០) 

-  ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ែដលមិន្រតឹម្រតូវ មចបប់ (ម្រ ៩៦០) 

  ១- ពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេធ្វើផទុយនឹងបញញត្ដិពីម្រ  ៩៤៨ ( យុ្រគប់លកខណៈេរៀប 
ពហ៍ពិពហ៍) រហូតដល់ម្រ  ៩៥២ (ករ មឃត់មិនឲយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងញតិពនធ) ៃន្រកម 

េនះ ភគីនីមួយៗ ញតិសន្ដ នរបស់ជនេនះ ឬតំ ងអយយករ ចទមទរេទតុ ករឲយលុប េចល
បន។ បុ៉ែន្ដេនេ្រកយេពលែដលភគី មខ ងបនទទួលមរណភពេហើយ តំ ងអយយករពំុ ច
ទមទរឲយលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េនះបនេឡើយ។ 

   ២-ចំេពះ ពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេធ្វើផទុយនឹងបញញត្ដិៃនម្រ ៩៤៩ (ករ មឃត់មិន 
ឲយមនេទ្វពនធភព) ឬ ម្រ ៩៥០ (អំឡុងេពល មឃត់មិនឲយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀត) ៃន្រកមេនះ 
សហព័ទធរបស់ភគី ឬសហព័ទធមុនេនះ ក៏ ចទមទរឲយលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េនះបនែដរ។ 

ខ. ករក្រមិតអំឡងុេពល (ម្រ  ៩៦១, ៩៦២, ៩៦៣ កថខណ្ឌ ២)  

-     កររលត់សិទធិលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ែដលភគីមិនទន់្រគប់ យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍(ម្រ  ៩៦១) 

១- ពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេធ្វើផទុយនឹងបញញត្ដិៃនម្រ ៩៤៨ ( យុ្រគប់លកខណៈេរៀប ពហ៍ពិពហ៍) ៃន
្រកមេនះ ្របសិនេបើជនែដលមិនទន់្រគប់ យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ បន្រគប់ យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
េហើយ ពំុ ចទមទរេ យលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េនះបនេឡើយ។ 

២-េ្រកយេពលជនែដលមិនទន់្រគប់ យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍  បន្រគប់ យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
េហើយ ជនេនះក៏េនែត ចទមទរឲយលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េនះបន េនកនុងអំឡុងេពល៣(បី)ែខ
ចប់ពីេពលែដលជនេនះបន្រគប់ យុ។ បុ៉ែន្ដបញញត្ដិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្ដេឡើយ ្របសិនេបើជនេនះ
បនេធ្វើសចច នុមតិ បនទ ប់ពីបន្រគប់ យុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េហើយ។ 
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- ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េធ្វើេនកនុងអំឡុងេពល មឃត់មិនឲយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀត (ម្រ  
៩៦២) 

  ពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេធ្វើផទុយនឹងបញញត្ដិៃនម្រ  ៩៥០ (អំឡុងេពល មឃត់មិនឲយេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀត) ៃន្រកមេនះ ពំុ ចទមទរឲយលុបេចលបនេឡើយ ្របសិនេបើរយៈេពល ១២០ 

(មួយរយៃមភ)ៃថងបនកន្លងផុត គិតចប់ពីៃថងែដល ពហ៍ពិពហ៍មិន្រតូវបនរ ំ យ ឬលុបេចល ឬ
្របសិនេបើនរមីនៃផទេពះ េ្រកយពីបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀត។ 

-  ករលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េ យករឆេបក ឬ ករគំ ម (ម្រ  ៩៦៣) 

  ១-បុគគលែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េ យករឆេបក ឬករគំ ម ចទមទរេទតុ ករឲយ
លុបេចល ពហ៍ពិពហ៍េនះបន។ 

  ២-សិទធិលុបេចលែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ខងេលើេនះ ្រតូវរលត់េបើភគីបនរក
េឃើញករឆេបក ឬេបើអំឡុងេពល ៣ (បី) ែខ បនកន្លងផុត េ្រកយពីបនរចួខ្លួនផុតពីករគំ ម ឬេបើបន
េធ្វើសចច នុមតិ។ 

 ករណីសិក  ៖ 
១. េតើកំជប់ពកយេធ្វើេឡើងេ យបុគគលខងេ្រកមេនះមន នុភពយ៉ងដូចេម្តច? 

 ជនែដលខ្វះសមតថភពខងឆនទៈ 
 អនីតិជន 
 ជនែដលសថិតេ្រកម ពយបលទូេទ 
 ជនែដលសថិតេ្រកមហិតូបតថមភ 

 

 

២. A និង B បនេធ្វើកំជប់ពកយែដលមន នុភព។ េ្រកយមក A បនបដិេសធកនុងករេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ជមួយ B។ េតើ B ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបងខំឲយ A េរៀប ពហ៍ពិពហ៍បនែដរ ឬ េទ? 

 

៣. A និង B បនេធ្វើកំជប់ពកយែដលមន នុភព េ យ A បនជូនជំនូន ៥០០០ ដុ ្ល រ 
េទ B។ បនទ ប់មក A និងB បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយគន  បុ៉ែន្តមិនបនចុះសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍
េនះេទ។ េ្រកយមក េ យ រែតរស់េនមិនចុះស្រមុងគន  A បនចកេចញពីផទះេទរស់េនេ យែឡក 
និងបនទមទរឲយ B សងជំនូនវញិ។ េតើ A ចទមទរឲយ B សងជំនូនវញិបនែដរ ឬ េទ? 
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៤. A និង B បន្រស ញ់គន  េហើយបនសនយថនឹងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងគន ។ បុ៉ែន្ត A 
បនផ្ល ស់ប្តូរចិត្ត េហើយបនឈប់្រស ញ់ B និងបនចកេចញពី B េនមុនេពលពួកេគបនេរៀបចំពិធីកំ
ជប់ពកយ។ េតើ A ចទមទរសំណងករខូចខតពី B បនែដរ ឬេទ? 
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នុភពៃន ពហព៍ពិហ ៍
 

េសចក្តីេផ្តើម  

េតើ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍ចប់េផ្តើមេពល ? 
្រកមរដ្ឋបបេវណីបនទទួល គ ល់នូវ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍ មរយៈម្រ  ៩៦៥ ដល់ម្រ  ៩៦៨។ 
េទះបីជករមនកររេំលចជក់ចបស់ែត៤ម្រ ក៏េ យ ក៏ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍ ចរកេឃើញេន
កនុងម្រ េផ ងេទៀតៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី និងបញញត្តិដៃទេទៀតផងែដរ។ ្របធនបទៃថងេនះេផ្ត តេទេលើែត

នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍រ ងជនជតិែខមរែតបុ៉េ ្ណ ះ។  
 អ្វីែដលជបញ្ហ ថេតើ ពហ៍ពិពហ៍ចប់េផ្តើមមន នុភពេនេពល ? េយង មម្រ   
៩៥៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ពហ៍ពិពហ៍នឹងមន នុភព េ យករ ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ ករចុះកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍ និងករចុះបញជ ីេនចំេពះមុខម្រន្តី
អ្រ នុកូល ្ឋ ន។   

េ យែឡកបញ្ហ មួយេទៀតគឺ េតើ ពហ៍ពិពហ៍ែដលបនេធ្វើេឡើងមុនឆន ំ ២០០០ ្រតូវមន
នុភពដូចេម្តចេទ? មម្រ  ៤៥ ថមី អន្រក.បក េលខ១៧ចុះៃថងទី ១៤.០៦.២០០៤ និង ម្រ ៤៦

អន្រក.បក េលខ ១០៣ ៃថងទី ២៩ . ១២ . ២០០០ ្រតូវ ក់ពកយសំុចុះេសៀវេភបញជ ក់ ពហ៍ពិពហ៍េន
ចំេពះមុខម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន។ ចុះ្របសិនេបើ នុភព ពហ៍ពិពហ៍ គិតចប់ពីេពលចុះបញជ ក់

ពហ៍ពិពហ៍ េនះនឹងនំឲយមនផលលំបកទក់ទងនិង្រទពយសមបត្តិ មុនេពល ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបន
បញជ ក់។  
 

ែផនកទី ១- នុភពៃន ពហពិ៍ពហចំ៍េពះទំនក់ទំនងបុគគល 

 េ យេហតុថ ពហ៍ពិពហ៍ជសញញ ណគតិយុត្តែដលទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងទំនក់ទំនង
បុគគលជេ្រចើន េនះ នុភពៃន ពហ៏ពិពហ៍នឹងេផ្ត តេទេលើករបេងកើតទំនក់ទំនងញតិពនធ (កថ
ខណ្ឌ  ១) ករបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ (កថខណ្ឌ  ២) ករែ្រប្របួលេលើករេ្របើ្របស់នម្រតកូលរបស់
សហព័ទធ (កថខណ្ឌ  ៣) និងករទទួលបននីតិភពរបស់អនីតិជន មរយៈ ពហ៍ពិពហ៍ (កថខណ្ឌ  
៤)។ 

- កថខណ្ឌ  ១៖ ករបេងកើតទំនក់ទំនងញតិពនធ  

្រកមរដ្ឋបបេវណីមិនបនែចងឲយបនចបស់ អំពីករបេងកើតទំនក់ទំនងញតិពនធ មរយៈ ពហ៍ 
ពិពហ៍េទ។ ែតផទុយេទវញិ ម្រ ៩៤១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនែចងអំពីកររលត់ទំនក់ទំនងញតិពនធ 
េ យ រករែលងលះ ឬមរណភពរបស់សហព័ទធ។ មន័យេនះ េយើង ចសនមតបនថ នុភពៃន

ពហ៍ពិពហ៍ក៏បេងកើតឲយមនទំនក់ទំនងញតិថមី េពលគឺញតិពនធ។  
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េតើញតិពនធមនន័យដូចេម្តច?ញតិពនធសំេ េលើចំណងគតិយុត្តរ ងសហព័ទធមខ ង និងញតិ
េ ហិតរបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត ( ច់ៃថ្ល)។ េលើសពីេនះ ្រកមរដ្ឋបបេវណីបនកំណត់នូវទំហំញតិ្រតឹម
ញតិពនធកនុងថន ក់ទី ៣។ ញតិពនធថន ក់ទី១ រមួមន ឪពុកម្ត យេកមក និង កូនចុង ញតិពនធថន ក់ទី ២ រមួមន 
ជីដូនជី េកមក បងប្អូន្របុស្រសីៃថ្ល និងកូនរបស់កូនចុង។ ញតិពនធថន ក់ទី៣ រមួមន ជីដូនជី ទួតេកមក ពូ 
មីងៃថ្ល កមួយ្របុស និងកមួយ្រសីៃថ្ល និងេចរបស់កូនចុង។ 
 ដូចេនះ េ្រកយ ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនចុះបញជ ី ទំនក់ទំនងញតិពនធ្រតូវបនចប់េផ្តើមេ យ
ស្វ័យ្របវត្តិ។ 
 

- កថខណ្ឌ  ២៖  ករបេង្តើតសមុកូំនេពញេលញ  
បុគគលែដលមនសហព័ទធ ចបេងកើតសមុំកូនេពញេលញបន។ េយង មម្រ  ១០០៨ ៃន្រកម

រដ្ឋបបេវណីបនែចងថបុគគលែដលក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹម្រតូវែតជបុគគលែដលមនសហព័ទធ។ ពកយ
សហព័ទធែដលមនែចងកនុងម្រ ១០០៨ សំេ េទេលើសហព័ទធែដលបនចុះសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍ ឬ
សហព័ទធកនុងន័យអនីតិសង្វ ស? ជករលំបកកនុងករបក្រ យ បុ៉ែន្ត មទស នទនៃនផនត់គំនិត
របស់្រកមរដ្ឋបបេវណីពកយសហព័ទធសំេ េលើករេ្របើ្របស់ចំេពះអនកែដលបនចុះសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍
្រតឹម្រតូវ។  

េ្រកពីេនះករត្រមូវឲយមនសហព័ទធកនុងករសមុំកូនេពញេលញជល័កខខ័ណ្ឌ មួយ េដើមបីធនករពរ
្របេយជន៍ដល់កូនែដល្រតូវយកេទចិញច ឹមផងែដរ។  

- កថខណ្ឌ ៣៖ ករេ្របើ្របស់នម្រតកូលរបស់សហព័ទធ 

ពហ៍ពិពហ៍ក៏េបើកលទធភពដល់សហព័ទធមខ ងកនុងករេ្របើនម្រតកូលរបស់ប្តី ឬ ្របពនធ ឬ ច
េ្របើនម្រតកូលេដើមេរៀងៗខ្លួន ែដលមនមុនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន េ យេយង មម្រ ៩៦៥ ៃន
្រកមរដ្ឋបបេវណី។ េនះមនន័យថ នម្រតកូលរបស់ប្តី និង្របពនធ ចដូចគន  និង ចខុសគន ។   

- កថខណ្ឌ ៤៖ ករទទួលបននីតិភព 
ម្រ ៩៦៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនែចងថ ្របសិនេបើអនីតិជនបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ អនីតិជន

េនះបនចត់ទុកថបនដល់នីតិភពេ យ ពហ៍ពិពហ៍េនះ កនុងករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះ។ 
េលើសពីេនះ ម្រ ២១ កថខណ្ឌ ២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីក៏បនបញជ ក់ែដរថ អនីតិជនែដលបនេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍េហើយ ្រតូវទទួលអ ្ត ធីនភពេ យមិនចំបច់មនករ្របកសពីតុ ករ។ េហើយ ម
ម្រ ២២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបនែចងផងែដរថអនីតិជនែដលទទួលអ ្ត ធីនភព្រតូវចត់ទុកថដល់នីតិ
ភព។  

ទំងអស់េនះមនន័យថ ពហ៍ពិពហ៍នំមកនូវករទទួលបននូវអ ្ត ធីនភពដល់អនីតិជន 
េ យស្វ័យ្របវត្តិ េហើយនីតិភពេនះនឹងមិនបត់បង់េឡើយេទះបីជករែលងលះេកើតមនក៏េ យ។  
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ែផនកទី២- នុភពៃន ពហពិ៍ពហចំ៍េពះកតព្វកិចចកំណត់េ យ 
       ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
ែផ្អក ម្រកមរដ្ឋបបេវណី សហព័ទធមនកតព្វកិចចរមួគន ជេ្រចើន ែដលមិនែមនជកតព្វកិចចផ្ត ច់

មុខែតប្តី រ្ឺរបពន្ឋេនះេទ។ 

- កថខណ្ឌ  ១៖ ករណីយកិចចរមួរស់ សហករ និងសេ្រងគ ះគន  

ម្រ ៩៦៦ សំេ េទេលើថ ប្តី្របពនធែដលជបុគគលឯក ជយ និងេសមើភពគន  ្រតូវមនករណីកិចច
សហករគន  េដើមបីែថរក ជីវភព ពហ៍ពិពហ៍រមួ និងេដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករណីយកិចចែដលពួកេគ
មនសិទធិេសមើគន ។  ករណីយកិចចរមួរស់នឹងគន  សហករ និងសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក គបបីក្ល យជ
ករណីយកិចច្រគឹះៃន នុភព ពហ៍ពិពហ៍ េ្រពះករណីយកិចចេនះ ជអនកបងខំឲយទំនក់ទំនងបុគគល និង 
្រទពយមនលកខណៈល្អ្របេសើរ។ 

្របសិនេបើភគីមខ ងបនបំពននូវករណីយកិចចេនះ េនះភគីមខ ងេទៀត ច ក់ពកយបណ្តឹ ង
ទមទរសំណងករខូចខតបន (ម្រ  ៧៤៣ ៃនក.រ)។ េលើសពីេនះេទៀត ករបំពនេនះនឹងបងកជ
មូលេហតុមួយៃនករែលងលះ (ម្រ  ៩៧៨ ៃនក.រ)។ 

- កថខណ្ឌ  ២៖ េសរភីពកនុងករចូលរមួសកមមភពសងគម  និង េ្រជើសេរ ើសវជិជ ជីវៈ 

ម្រ  ៩៦៧ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបនែចងថ ប្តី្របពនធមនេសរភីពកនុងករេ្រជើសេរ ើសវជិជ ជីវៈ 
េហើយ ចចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយ វបបធម៌ សងគម េរៀងៗខ្លួន។ ្រតង់ចំណុចេនះ នីតិនិពនធ ក់
បីដូចជេបើកទូ យដល់េសរភីពបុគគល េទះបីជេ្រកយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េហើយក៏េ យ។   

- កថខណ្ឌ  ៣៖ ចំែណកបនទុកៃនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍  

 េយង មម្រ ៩៧១ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបនែចងថប្តី្របពនធ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យ
ែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងៗ
េទៀត។ េនះជបញញត្តិមួយ្រគប់្រគងនូវទំនក់ទំនងៃផទកនុងរ ងប្តី និង្របពនធ។  

ឧទហរណ៍ A និង B ជប្តី្របពនធែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ បុ៉ែន្តកំពុងរស់េនែបកពីគន ។ A ជ
អនករក្របក់ចំណូល B ជអនកេមើលែថរក កូន (C)។ B ចទមទរឲយ A បង់្របក់េដើមបីផគត់ផគង់ជីវភព
របស់ B និង C។ 

*េតើអ្វីខ្លះែដលជេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍?  
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េ ហុ៊យេលើសេម្ល កបំពក់ រ កែន្លង ន ក់េន សុខភព ករសិក  និងករេមើលែថរក កូន 
េ ហុ៊យចិញច ឹមកូនែដលបនដល់នីតិភព បុ៉ែន្តមិន ចរស់េនេ យឯក ជយបន (សិស កលវទិយ
ល័យ មនជមងឺ ឬពិករជេដើម) េ ហុ៊យចិញច ឹម ឬ ផគត់ផគង់កូនរបស់សហព័ទធ (កូនចុង) ឬ ឪពុកម្ត យ
របស់សហព័ទធ ែដលបនរស់េនជមួយគន នឹងប្តី្របពនធេនះ។ 

 

* ករកំណត់ចំនួនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ 
េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍នឹង្រតូវបនបង់េ យភគីែដលមន្របក់ចំណូលេ្រចើនជង េទឲយភគី

មខ ងេទៀតែដលមន្របក់ចំណូលតិចជង។ ្របសិនេបើភគីែដលបនទទួលបនេមើលែថរក កូន ឬ បន
េធ្វើករចំ យពិេសស ដូចជេ ហុ៊យពយបល, េនះចំនួនទឹក្របក់នឹង្រតូវបនបេងកើន។ បនទ ប់ពីមន
ករកំណត់ចំនួនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ មករ្រពមេ្រព ងឬ មេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ ្របសិន 
េបើមនករែ្រប្របួល ថ នភពខ្ល ំង ដូចជករផ្ល ស់ប្តូរករងរៃនភគី មខ ង ឬករធ្ល ក់ខ្លួនឈឺៃនភគី

មខ ងេនះភគី មួយ ច ក់ពកយសំុែកែ្របចំនួនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍េទតុ ករបន។ 
 

- កថខណ្ឌ  ៤៖ ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគី 
ម្រ  ៩៧៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបនកំណត់ថ ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះ

កតព្វកិចច៖ 
- េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរស់របស់ប្តី្របពនធ និងេ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំ ឬករ

ពយបល ែថទំកូន 
-  កតព្វកិចច និងករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ្របពនធទំងសងខង បន្រពមេ្រព ង

មលិខិតជ យលកខណ៍ជមួយមច ស់បំណុល ឬ  កតព្វកិចច និងករណីយកិចច ែដលប្តី 
ឬ្របពនធ មខ ងបនទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិតជ យលកខណ៍
អក រ ពី្របពនធ ឬប្តីមខ ងេទៀត  

- េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និងរក ្រទពយសមបត្តិរមួ។ 
ជវធិនមួយេដើមបី្រគប់្រគងទំនក់ទំនងខងេ្រករ ងប្តី្របពនធនិងភគីេផ ងេទៀត។ 

ឧទហរណ៍៖ ពូ ក និង មីង ខ ជប្តី្របពនធ។ ពូ ក ែតងែតេលងែលបងរហូតក្ល យជមុខរបរ្របចំៃថង និង
ជំពក់្របក់េគេ យមនទំងកិចចសនយខចី្របក់ផង។  សូមបញជ ក់ថ មីង ខ អត់ដឹងេទ។ េតើ មីង ខ ្រតូវ
ទទួលខុស្រតូវេលើបំណុលេនះែដរឬេទ? ជបញ្ហ មួយែដលពិបកកនុងករបក្រ យ េតើចូល ម្រ  
៩៧៥ ចំណុច១រ២ឺ។ 

ឧទហរណ៍ A និង B ជប្តី្របពនធ។ ្របសិនេបើ A ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍ េនះ B គឺ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីេ យស្វ័យ្របវត្តិផងែដរ េទះបីជ B មិនបន

ដឹងពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ A ក៏េ យ។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើA បនទិញអចលនវតថុមួយ, េ្រគ ង
អលងក រែដលមនតៃម្លៃថ្ល, ឬ ្របក់កមចីស្រមប់ករ កំ ន្ត េនះB នឹងមិន្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគី
េនះេទ លុះ្រ ែតB បនយល់្រពម (ម្រ  ៩៧៥ ចំណុច ខ ៃនក.រ)។ 
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ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើប្តី្របពនធបនចុះបញជ ីកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធមួយែដលែចងពីករ
លុបេចលនូវករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគី េនះមច ស់បំណុលរបស់ A មិន ចទមទរករទទួលខុស
្រតូវេ យ មគគីចំេពះ B (សហព័ទធរបស់ A) បនេឡើយ។ 

ែផនកទី៣- នុភពៃន ពហពិ៍ពហចំ៍េពះទំនក់ទំនង្រទពយ 
- កថខណ្ឌ  ១៖ ្រទពយសមបត្តិរមួ 

ពហ៍ពិពហ៍បនបេងកើតឲយមនករែបងែចកសញញ ណ្រទពយជពីរ គឺ្រទពយរមួ និង្រទពយេ យ
ែឡក។្រទពយេ យែឡកសំេ េលើ្រទពយែដលសហព័ទធមនេនមុនេពលេរៀ ពហ៍ពិពហ៍ ឬ្រទពយែដល
ទទួលបនេ យ្របទនកមមសន្តតិកមម អចច័យទនែដលអំឡុង េពល ពហ៍ពិពហ៍  ឬ តៃម្លតបៃន្រទពយ
ទំងេនះ ម្រ  ៩៧២ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។  

 ្រកមក៏អនុញញ តឲយគូភគីែចងផទុយ មរយៈករបេងកើតកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ មម្រ  
៩៦៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីផងែដរ កំុេ យែតករែចងេនះប៉ះពល់ដល់សិទិ្ឋទមទរ រកតព្វកិចច និង
ភគប្រមុង។  

េ្រកពី្រទពយេ យែឡក គឺជ្រទពយរមួ េពលគឺ្រទពយែដលសហព័ទធរកបនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍
ពិពហ៍ ម្រ  ៩៧៣ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 

វធិនខងេលើ ែដលទក់ទងនឹងេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគី និង
្រទពយសមបត្តិរមួ និង្រទពយេ យែឡក ច្រតូវបនែកែ្រប មរយៈកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ (ម្រ  
៩៦៩)។ 

ករចុះបញជ ីកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធេន្រកសួងយុត្តិធម៌ េនះពួកេគ ចអះ ងកិចចសនយ
េនះចំេពះតតិយជនបន (អនុ្រកឹតយស្តីពីកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ) និងម្រ  ម្រ  ៩៧០។  

 

*េតើខងេ្រកមេនះជ្រទពយសមបត្តិរមួរេឺទ ៖ 
 ្របក់េបៀវត រែ៍ដលទទួលបនេ យសហព័ទធមខ ង េ្រកយេពលរស់េនែបកគន  មុនេពលែលងលះ? 
 ករេកើនេឡើងនូវតៃម្លទីផ រៃនអចលនវតថុមួយែដលជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក? 
 តៃម្លតបសនងែដលទទួលបនេ យករលក់អចលនវតថុមួយែដលជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក? 
 ្របក់ៃថ្លឈនួល មរយៈករជួលអចលនវតថុមួយែដលជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក? 
 ករ្របក់ៃន្របក់តមកល់កនុងធនគរែដលជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក? 

 
- កថខណ្ឌ  ២៖ ករ្រគប់្រគង និងករេ្របើ្របស់្រទពយ 

ប្តី្របពនធមនសិទធិេសមើគន កនុងករេ្របើ្របស់ ទទួលផល្របេយជន៍ និង្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរមួ 
េ យែផ្អក មម្រ  ៩៧៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 
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- កថខណ្ឌ  ៣៖ ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួ 

េដើមបីចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួបន គឺ្រតូវមនករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀត ឬករអនុញញ តពី
តុ ករជករចំបច់ (ម្រ  ៩៧៦ កថខណ្ឌ ទី ១, កថខណ្ឌ ទី ២) េទះបីជសហព័ទធមខ ងមនបំណង
ចត់ែចង្រតឹមែតចំែណករបស់ខ្លួនៃន្រទពយសមបត្តិរមួក៏េ យ ្របសិនេបើសហព័ទធមខ ងបនចត់ែចង្រទពយ
សមបត្តិរមួេ យពំុមនករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀត ឬមិនមនករអនុញញ តពីតុ ករ េនះសហ
ព័ទធមខ ងេទៀត ចទមទរឲយតុ ករលុបេចលនូវករចត់ែចងកនុងអំឡុងេពល២ឆន ំបន កនុងករណី
អចលនវតថុស្រមប់កររស់េន  ឬ ១ ឆន ំ កនុងករណីេផ ងេទៀត (ម្រ  ៩៧៦ កថខណ្ឌ ទី ៣)។ 

- កថខណ្ឌ  ៤៖ ករ ្រស័យេនេលើ្រទពយេ យែឡក 
្រកមបនេបើកលទធភពឲយសហព័ទធមខ ងកនុងករ ្រស័យេនេលើ្រទពយ ជអចលនវតថុរបស់សហព័ទធ

មខ ងេទៀតបន េទះបីជសហព័ទធមខ ងេទៀតបនចត់ែចងអចលនវតថុេនះក៏េ យម្រ ៩៧៧ ៃន្រកមរដ្ឋ
បបេវណី។ 
 

ែផនកទី ៤ ៖ នុភពៃន ពហពិ៍ពហចំ៍េពះអេំពើ រសឺកមមភពែដល្រតូវេលើកែលង 
និងករ មឃត់េ យចបប់ 

  បញញត្តិខ្លះៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី  ក៏បនបង្ហ ញនូវវត្តមនៃនបញញត្តិពិេសសពក់ព័នធនឹងករ មឃត់
នូវសកមមភពមួយចំនួន ែដលសហព័ទធមិន្រតូវេធ្វើេ្រកយេពលចុះសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍។ កនុងេនះមន 
ករមិនទទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ  (កថខណ្ឌ  ១) និងករ មឃត់នូវេទ្វពនធភព ឬករេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ជមួយញតិពនធ (កថខណ្ឌ  ២) រមួទំងករទទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ ផងែដរេបើមន
ករបំពន។  

- កថខណ្ឌ  ១៖ ករមិនទទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ  

 មទស នទនៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ្រគួ រមនអភ័យឯកសិទធិពិេសសកនុងករមិនទទួលខុស្រតូវ
នូវបទេលមើសលួច្រទពយសមបត្តិរបស់សហព័ទធ។ មនន័យថ េ្រកយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ករលួច្រទពយ
សមបត្តិរបស់សហព័ទធមខ ង េ យសហព័ទធមខ ងមិន្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើេទស្រពហមទណ្ឌ េទ មម្រ  
៣៥៥ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ។ េយើងបនរកេឃើញម្រ ពក់ព័ន្ឋេផ ងេទៀត ែដលជបទេលមើស បុ៉ែន្ត្រតូវបន
េលើកែលងេ យរចួផុតពីេទស។  

- ម្រ  ៥២៩ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ចំេពះសហព័ទធរបស់ចរ ី -------------------------------្រតូវបនរចួផុតពី
េទស កលេបើបនដឹងពីបទឧ្រកិដ្ឋែដល ចបងក រ រ ឺបនថយ នុភពរបស់បទេលមើសបន េហើយមិន
ប្តឹងបរ ិ រដល់ ជញ ធរ។ 

- ម្រ  ៥៣៩ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ចំេពះសហព័ទធរបស់ចរ ី ្រតូវបនរចួផុតពីេទស កលេបើមនភស្តុ
ងបង្ហ ញេ យេឃើញភពស្លូត្រតង់របស់ជន្រតូវេចទ-------------------េហើយមិនផ្តល់ភស្តុ ងដល់
ជញ ធរ។ 
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- ម្រ  ៥៤៤ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ចំេពះសហព័ទធរបស់ចរ ី ្រតូវបនរចួផុតពីេទសពីបទផ្តល់ជំនួយ
ដល់ចរ ី----------------------------------------------------------------។ 
- កថខណ្ឌ  ២៖ ករ មឃត់េ យចបប់ និង ករទទួលខុស្រតូវ្រពហមទណ្ឌ  

- ម្រ  ៩៤៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនេធ្វើករ មឃត់មិនឲយមនករេរៀប ពហ៍ ពិពហ៍ជ
ថមី ចំេពះសហព័ទធែដលកំពុងសថិតេនកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍។ 

- ម្រ  ៩៥២ បនេធ្វើករ មឃត់ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងញតិពនធែខ ផទ ល់ និង ខញតិ
ពនធេនកនុងបីថន ក់។ ែតចបប់បនេលើកែលងករណីែដលសហព័ទធ មន ក់បនទទួលមរណភពេនះ
សហព័ទធេនរស់ ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយនឹង ខញតិពនធេនកនុងថន ក់ទី៣បន។  

េ យែឡក្រកម្រពហមទណ្ឌ   េទ្វពនធភព និង កររមួេភទជមួយញតិពនធកនុងបីថន ក់ ជបទេលមើស
្រពហមទណ្ឌ ដូចមនែចងកនុងម្រ  ៣៥០ ម្រ  ៣៥១ និងម្រ  ៣៥២ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ។ េលើសពីេនះ 
ករេ្របើហឹង េលើសហព័នធ រអឺនីតិសង្វ សជន រមួទំងករគំ មថនឹងសម្ល ប់ក៏ជបទេលមើសផងែដរ ម្រ
២២២ ម្រ ២៣៣ ។ 

ករណីសិក ៖ 

X 

    កិចចសនយលក់ទិញ 
 
A      B 
         ពហ៍ពិពហ៍ 
 
- ករណីទី ១៖ A បនទិញ រ និងសេម្ល កបំពក់ពី X ស្រមប់ជីវភព ពហ៍ពិពហ៍របស់េគ។ 
(១) ្របសិនេបើ A មិនបនបង់្របក់េទ X៖ X ចរបឹអូស្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ A 

្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ A និង B និង្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ B (ម្រ  ៩៧៥ ចំណុច ក ៃនក.រ)។ 
(២) ្របសិនេបើ A បនបង់្របក់េ យេ្របើ្របក់េបៀវត ររ៍បស់ A ែដល A រកបនេ្រកយ

ពហ៍ពិពហ៍៖ រ និងសេម្ល កបំពក់ក្ល យជ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យ រ្របក់េបៀវត ររ៍បស់ A គឺ
ជ្រទពយសមបត្តិរមួ។ 

(៣) ្របសិនេបើ A បនបង់្របក់េ យេ្របើ្របក់តមកល់របស់ A កនុងធនគរែដល A បនទុក
ំងពីមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េនះេតើ A ចទមទរឲយ B បង់្របក់ពក់ក ្ត លបនែដរ ឬ េទ? 

 

- ករណីទី ២៖ A បនទិញអចលនវតថុមួយពី X េ យពំុមនករយល់្រពមពី B។ 
(១) ្របសិនេបើ A មិនបនបង់្របក់េទ X៖ X ចរបឹអូស្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ A និង

ចំែនកៃន្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ A បុ៉ែន្ត X មិន ចរបឹអូសនូវ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ B ឬ ចំែនកៃន
្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ B បនេឡើយ (ម្រ  ៩៧៥ ចំណុច ខ ៃនក.រ)។ 
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(២) ្របសិនេបើ A បនបង់្របក់េ យេ្របើនូវ្របក់តមកល់កនុងធនគរែដលបនបេងកើតេន
េ្រកយេពល ពហ៍ពិពហ៍៖ B ចទមទរឲយតុ ករលុបេចលកិចចសនយ (ម្រ  ៩៧៦ កថខណ្ឌ ទី 
៣ ៃនក.រ)។ ្របសិនេបើ B មិនបនលុបេចលេទ េតើ B ចទមទរឲយ A សង្របក់ែដលជចំែនករបស់ B 
បនែដរ ឬ េទ?  

(៣) ្របសិនេបើ A បនបង់្របក់េ យេ្របើ្របក់តមកល់កនុងធនគររបស់ A ែដល A បនរក
ទុក ំងពីមុនេពល ពហ៍ពិពហ៍៖ អចលនវតថុេនះក្ល យជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ A (ម្រ  
៩៧២ ចំណុច គ ៃនក.រ)។ 
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ករែលងលះគន  
 

១. មូលេហតុៃនករែលងលះ  

១.១ ករែលងលះេ យគម នករ្រពមេ្រព ង 

១.២ ករែលងលះេ យករ្រពមេ្រព ង 

២. នុភពៃនករែលងលះ 

២.១ នុភពេលើ ថ នភព្រគួ រ 

ក. ករបញចបទ់ំនកទ់ំនងញតពិនធ (ម្រ  ៩៤១-១ ក.រ)  

ខ. នម្រតកូល ច្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរ (ម្រ  ៩៨១ ក.រ) 

គ. អនកមនអំ ចេមបនឹង្រតូវបនសេ្រមច (ម្រ  ១០៣៧-ក.រ)  

ឃ. នុភពៃនអ ្ត ធីនភពេនែតមន (ម្រ  ២១-៣ ក.រ) 

២.២ នុភពេលើ្រទពយសមបតិ្ត និងកតព្វកចិច 

ក. កតព្វកចិចរមួរស់ជវីភពជមយួគន  សហករ នងិសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក្រតូវបញចប(់ម្រ ៩៦៦-ក.រ)  

ខ. ្របពន័ធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណតេ់ យចបបែ់លងយកមកអនុវត្ត (ម្រ ៩៧១ ដល់ ៩៧៧-ក.រ)  

គ. ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិេកើតមនេឡើង (ម្រ  ៩៨០-ក.រ)  

ឃ. កតព្វកិចចបងសំ់ណងជំងចិឺត្ត ចេកើតមន (ម្រ  ៧៤៣ និង៧៤៤ ក .រ)  

ង. ករែលងលះគន  ភគីែដលគម នកំហុស េហើយខ្វះខត ចេសនើសំុ រកចិចពីភគីមខ ងេទៀត (ម្រ
៧៦-ចបបស់្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ នងិ្រគួ រ និងម្រ ៧៨ -ចបបស់្តីពីករអនុវត្ត្រកម)  

៣. នីតិវិធីៃនករែលងលះ 

៣.១ ករែលងលះេ យគម នករ្រពមេ្រព ង (ម្រ  ៩៧៨-ក.រ)   

ក. ករ កព់កយេទឃំុ-សងក ត ់(ម្រ ១០ ្រកមនីតិវធិី.) 

ខ. ករ កព់កយបណ្តឹ ងេទតុ ករ 

គ ករទមទរពកព់ន័ធនឹងករែលងលះ 
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 - េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ (ម្រ  ៩៧១ ៃនក.រ)  

- េ ហុ៊យែដលចបំចេ់ដើមបែីថរក កូន (ម្រ  ១០៤០ ៃនក.រ)  

- ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ (ម្រ  ៩៨០ ៃនក.រ)  

- សំណងជមងចឺតិ្ត (ម្រ  ៧៤៣ ៃនក.រ)  

- ករសេ្រមចអពំីអនកមនអំ ចេមប (ម្រ  ១០៣៧ ៃនក.រ)  

៣.២ ករែលងលះេ យករ្រពមេ្រព ង (ម្រ  ៩៧៩ ៃនក.រ)  
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 េនកនុងសងគមកមពុជនេពលបចចុបបននបន្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ៃនករែលងលះគន ។ បុ៉ែន្តភគី ប្តី ឬ 
្របពនធេនមិនទន់ដឹងនូវេឡើយ ថេតើករែលងលះគន ែបប ែដល្រសបចបប់ េហើយពំុនំមក នូវជំេ ះ
នេពលអនគត។  

 មុននឹងឈនដល់ករែលងលះគន  ្រតូវចប់េផ្តើមេឡើងេ យករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមុនេន
ចំណុចេនះេយើង្រតូវសួរថ អ្វីេទជ ពហ៍ពិពហ៍? េធ្វើដូចេម្តចេដើមបីេ ពហ៍ពិពហ៍មួយ្រសប
ចបប់? ពហ៍ពិពហ៍គឺជកិចចសនយមួយេធ្វើេឡើងេ យបុរសមន ក់ និង្រស្តីមន ក់ែដលេប្តជញ ថ ខ្លួននឹងរមួ
សមគគសង្វ ស ជមួយគន មបញញតិចបប់ េហើយែដលមិន ចរ ំ យេទវញិ មទំេនើងចិត្តខ្លួនេឡើយ។ 

ពហ៍ពិពហ៍ ជកិចចសនយពិេសសមួយ ែដល្រតូវេគរព ល័កខខ័ណ្ឌ ករ ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍
ពិពហ៍ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ ករចុះកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍ និងករចុះបញជ ី េនចំេពះមុខម្រន្តី
អ្រ នុកូល ្ឋ ន(ម្រ ៩៥៥-ក.រ)។ 

 ដូចេនះ េនេពលែដលប្តី ឬ្របពនធមនបញ្ហ នឹងគន  េហើយមិន ចបន្តកររមួរស់េនជមួយគន  
បុគគលទំងពីរ្រតូវករែលងលះគន ។ ករែលងលះគន គឺជករផ្ត ច់ចំណង ពហ៍ពិពហ៍របស់ប្តី្របពនធ
ែដលបនេរៀបករេពញចបប់កនុងេពលរមួរស់េនជមួយគន  (ម្រ  ៣៨ ៃនចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ និង
្រគួ រ ១៩៨៩) ។ 

១.មលូេហតៃុនករែលងលះ 

 ១-១ករែលងលះេ យគម នករ្រពមេ្រព ង 

 ្របសិនេបើេដើមបណ្តឹ ង ចបញជ ក់មូលេហតុ មួយពីចំណុច ក ដល់ចំណុច ង កនុងម្រ  ៩៧៨ 
កថខណ្ឌ ទី១ េ យេជគជ័យបន េនះជទូេទតុ ករនឹងេចញ ល្រកមសំេរចេ យ ែលងលះ។ 

 ម្រ ៩៧៨ មូលេហតុៃនករែលងលះគន ៖ 

 ក- េបើបន្រប្រពឹត្តអំេពើផិតកបត់េទេលើសហព័ទធ។ 

 ខ- េបើបនេបះបង់សហព័ទធេចល េ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ។ 

 គ- េបើមិនដឹងចបស់ថសហព័ទធ ្ល ប់ ឬរស់អស់រយៈេពលជង០១ឆន ំ។ 

ឃ- េបើសហព័ទធបនរស់េនែបកគន ជបន្តបនទ ប់ អស់រយៈេពលជង០១ឆន ំផទុយនឹងេគលបំណង 
ៃន ពហ៍ពិពហ៍។ 

 ង- ករណីេផ ងេទៀតែដលទំនក់ទំនង ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនែបកបក់ េហើយគម នសងឃឹម 
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      ថនឹង ចបដិទនេឡើងវញិបន ។ 

ឧទហរណ៍ចំណុច(ក)៖  េ ក A និងអនក្រសី B បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ំងពីេដើមឆន ំ
២០១៣។ េ្រកយមកេ ក A បន្រប្រពឹត្តអំេពើផិតកបត់េទេលើសហព័ទធជមួយនរខីងេ្រក។ ដូចេនះ 
អនក្រសី B ជជនរងេ្រគះ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងែលងលះ េ យសំ ងេលើមូលេហតុខងេលើេនះ េ្រពះ
េ ក A ជអនកេធ្វើេ យែបកបក់ចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ។ 

ឧទហរណ៍ចំណុច(ខ)៖ េ ក A និងអនក្រសី B បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ំងពីេដើមឆន ំ
២០១២។ េ្រកយពីកររមួរស់េនជមួយគន  បនមួយរយៈ េ ក A មនទំនស់ជមួយអនក្រសី B េ្រកយ
មកេ ក A បនែបងែចកបនទប់េគងជមួយេ ក្រសី B និងមិនបនយកចិត្តទុក ក់ែថរក ្រកុម្រគួ រ 
េទះបីជ្របពនធនិងកូនមនជំងឺ ឬបញ្ហ ដ៏ៃទេផ ងេទៀត ក៏េ ក A មិនសហករនិងជួយសេ្រងគ ះ។ កនុង
ករណីេនះ េទះបីជេ ក A និងអនក្រសី B រស់េនេ្រកមដំបូលផទះែតមួយ ែតកររស់េនរបស់គត់ ផទុយ
អំពីេគលបំណង ពហ៍ពិពហ៍ែដលប្ដី្របពនធ្រតូវរមួរស់ជីវភពជមួយគន  េហើយ្រតូវសហករសេ្រងគ ះគន
េទវញិេទមក(ម្រ ៩៦៦ ក.រ.)។  

 ករេបះបង់សហព័ទធេនចំណុចេនះ គឺមិនែមនមនន័យថលុះ្រ ែតេ ក A បនចកេចញពី
លំេន នេចលអនក្រសី B េឡើយ។ ចំណុចែដលសំខន់ េតើ មនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ មួយេដើមបី
បញជ ក់ថេ ក A បង្ហ ញសកមមភព្របសចកអំពីេគលបំណងៃន ពហ៍ពិពហ៍ ដូចជេចតន 

្រកក់រេំ ភេលើករណីយកិចចរមួរស់នឹងគន  សហករ និងសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក(ម្រ ៩៦៦ៃនក.រ) 
ឬេចតន ្រកក់រេំ ភេលើករណីយកិចចទទួលបនទុកៃនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ (ម្រ ៩៧១ ក.រ)។  

ដូចេនះ តុ ករ ចសំេរចែលងលះ មពកយបណ្តឹ ងដូចមនែចងកនុងម្រ ៩៧៨ ចំនុច ខ  និង ម្រ
៦៣ អន្តរបញញតិ្តស្តីពីមូលេហតុ ៃនករែលងលះគន ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 

ឧទហរណ៍ចំណុច(គ)៖ េ ក A និងអនក្រសី B បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ំងពីេដើមឆន ំ
២០១០។ ជធមម េ កA បនេទបំេពញករងរនិងចកេចញពីផទះជេរៀង ល់េម៉ង៨្រពឹក និង្រតលប់
មកវញិេវ េម៉ង៥ ឬ៦ ង ច។ លុះដល់ៃថងទី១០-០៥-២០១៣ មិនេឃើញេ ក A ្រតលប់មកផទះវញិ 
ែដលេធ្វើឲយអនក្រសី B និង្រកុម្រគួ រមនករ្រពួយបរមភ។ អនក្រសី B បនេ្របើ្របស់្រគប់មេធយបយេដើមបី
ទក់ទង ឬទទួលព័ត៌មនអំពីករ ្ល ប់ឬ កររស់របស់េ ក A។ េទះបីជខំ្របឹងែបប  ក៏អនក្រសី B 
មិនទទួលបនដំណឹងអំពីេ ក A េឡើយ។ ករណីមិនដឹងចបស់ថសហព័ទធ ្ល ប់ឬរស់អស់រយៈេពល
ជងមួយឆន ំ គឺចប់ ប់ពីៃថងចុងេ្រកយែដលអនក្រសីB មិនបនទទួលដំណឹង(អត់ដឹង)។  
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ឧទហរណ៍ចំណុច(ឃ)៖  េ ក A និងអនក្រសី B បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ំងពីេដើមឆន ំ
២០១១។ េ្រកយមកេ កA បនេឈ្ល ះ្របែកកជមួយនឹងអនក្រសី B េហើយេ ក Aបនចកេចញពីផទះ 
េ យរស់េនែបកពីអនក្រសី Bអស់រយៈេពលជងមួយឆន ំ។ េ ក A មិនបនទទួលខុស្រតូវបនទុកៃន
េ ហុ៊យៃន ពហ៍ពិពហ៍(ម្រ ៩៧១ ក.រ.) ចប់ពីេពលេនះមក និងមិនបនែថរក  ្រគប់្រគង អប់រ ំ
កូនរបស់ខ្លួនេឡើយ(ម្រ ៩៧៥-ក ក.រ.)។ 

 បុ៉ែន្តករណីខ្លះមិន ចចត់ទុកថ ជកររស់េនែបកបក់គន ជបន្តបនទ ប់អស់រយៈេពលជងមួយ
ឆន ំ ផទុយនឹងេគលបំណងៃន ពហ៍ពិពហ៍េឡើយ េ្រពះមនករណីខ្លះដូចជេ កA បនទទួលនូវ

របូករណ៍េទសិក េនឯបរេទស េហើយេ ក A ែតងែតទំនក់ទំនងមក្រកុម្រគួ រ និងបនេផញើ្របក់
ជូន្រកុម្រគួ រ េដើមបីទទួលខុស្រតូវបនទុកៃនេ ហុ៊យៃន ពហ៍ពិពហ៍ ដូចេនះគម នមូលេហតុ មួយ
ែដលតុ ករសេ្រមចឲយែលងលះ េ យេយង មអងគេហតុៃនបណ្ដឹ ងែដលអនក្រសី B បនេលើកខង
េលើ។ 

ឧទហរណ៍ចំណុច(ង)៖ ចំណុចេនះជចំណុចទូេទមួយែដលភគីបនេលើកជមូលេហតុកនុងករែលងលះ 
េ យសំ ងថ ពហ៍ពិពហ៍ែដលែបកបក់េនះ គម នសងឃឹមថនឹង ចបដិទនេឡើងវញិបន។  

េ ក A និងអនក្រសី B បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ំងពីេដើមឆន ំ២០១២។ េ្រកយមក
េ ក A ែតងែតេឈ្ល ះជមួយអនក្រសី B និងជញឹកញប់ បនេ្របើហិង េទេលើអនក្រសី B ្រពមទំងមន
េពលខ្លះេជរ្របមថេមើលងយភរយិ និងបុព្វញតិរបស់សហព័ទធ។  

តុ ករក៏ពិចរ ផងែដរ ថេតើជអំេពើហឹង េលើ ងកយ ឬក៏ករេជរ្របមថពីភគីមខ ង  

េតើភគីមខ ងេទៀតមនរងរបួស្រតឹមក្រមិត  េចតនរបស់គូភគី ទំ ប់ៃនករផឹកេ្រចើនរបស់ភគី មខ ង
េទៀត ទំ ប់េលងែលបង ករចំ យលុយខចះខច យ ករមិនេអើេពើជមួយ ច់ញតិ។ 

ជទូេទ េដើមបណ្តឹ ង ចបង្ហ ញអំពីមូលេហតុៃនករែលងលះ មួយចំណុច ឬេ្រចើនចំណុច ចប់ពី
ចំណុច ក ដល់ ចំណុច ង។ ្របសិនេដើមបណ្តឹ ង ចបង្ហ ញភស្តុ ងចំណុច មួយៃន ចំណុចទំងអស់
បនេ យេជគជ័យ េនះតុ ករនឹងេចញ ល្រកមសេ្រមចែលងលះ។ ករណីខ្លះ េទះបីជតុ ករ
ទទួល គ ល់ចំណុចមួយៃនចំណុចដ៏ៃទេផ ងេទៀតែដលជមូលេហតុៃនករែលងលះ ក៏តុ ករេនែត
មនឆនទ នុសិទធិេលើេចលបណ្តឹ ងសំុែលងលះ េ យែផ្អក មម្រ ៩៧៨ កថខណ្ឌ ទី២ និងកថខណ្ឌ ទី
៣។ 

កនុងករណីខ្លះ តុ ករក៏េនែតេលើកេចលបណ្តឹ ង មរយៈម្រ ៩៧៨ កថខណ្ឌ ទី២ ឬ 
ទី៣៖ 
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- េទះបីជកនុងករណីបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ខងេលើេនះក៏េ យ ្របសិនេបើយល់ េឃើញថ 
ករែលងលះគន េនះនឹងប ្ត លេ យករ្រទ្រទង់ជីវភពរបស់សហព័ទធ ឬកូន្រកលំបក យ៉ងខ្ល ំង ឬ 
មនករឈឺចប់ពំុ ច្រទំ្រទបន តុ ករ ច្រចនេចលករទមទរែលងលះគន  េ យពិចរ
េទេលើ ថ នភពទំង យបន ដូចជ ក ្ត ផ្លូវចិត្ត ក ្ត សងគម ក ្ត េសដ្ឋកិចច និងអំឡុងេពលែដល
រស់េនែបកគន ។ 

- កនុងករណីែដលមនមូលេហតុេ យករែបកបក់ េហើយគម នសងឃឹមថនឹង ចេធ្វើបដិទន េឡើងវញិ ឬ 
េបើសហព័ទធបនរស់េនែបកគន ជបន្តបនទ ប់ អស់រយៈេពលជង០១ឆន ំផទុយនឹងេគល បំណងៃន

ពហ៍ពិពហ៍ ្របសិនេបើតុ ករយល់េឃើញថ ករទមទរេនះផទុយនឹងភពសុចចរតិ េ យជន
ែដលទមទរេ យែលងលះគន េនះ េធ្វស្របែហសយ៉ងខ្ល ំង កនុងករសហ្របតិបត្តិ និងជួយសេ្រងគ ះ
ចំេពះសហព័ទធ តុ ករ ច្រចនេចលករទមទរែលងលះគន េនះេ យឆនទ នុសិទធិបន។ 

 ១-២ ករែលងលះេ យករ្រពមេ្រព ង (ម្រ ៩៧៩ ក.រ)  

 ្របសិនេបើភគីទំងពីរគម នឆនទៈរមួរស់េនជមួយគន តេទេទៀតេទ ភគីៃន ពហ៍ពិពហ៍ ច 
ក់ពកយែលងលះេទតុ ករបន កនុងករណីែដលភគីសងខងបន្រពមេ្រព ងអំពីករែលងលះគន ។ 

បុ៉ែន្តតុ ករ ចេ យែលងលះគន បនេ្រកយពីបនយល់េឃើញថ ភគីសងខងមនបំណងពិត
្របកដកនុងកររ ំ យទំនក់ទំនង ពហ៍ពិពហ៍។ 

២. នភុពៃនករែលងលះ 

 ករែលងលះគន រ ំ យ នុភព ពហ៍ពិពហ៍ ចត់ ំងពីៃថងៃនករែលងលះគន េនះចូលជ 
ថ ពរ៖ 

 ២-១ នុភពេលើ ថ នភព្រគួ រ 

 ក. ករបញច ប់ទំនក់ទំនងញតិពនធ(ម្រ ៩៤១-១ ក.រ) 

 ទំនក់ទំនងញតិពនធ្រតូវបញច ប់េ យករែលងលះគន  (ែខ ថន ក់ទី៣) (ម្រ ៩៣៨-គ ក.រ.) 

 ខ. នម្រតកូល ច្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរ(ម្រ ៩៨១ ក.រ) 

 ប្តី ឬ្របពនធែដលបនប្តូរនម្រតកូលថមីេ យ ពហ៍ពិពហ៍ ចេ្របើនម្រតកូលែដលមនេនមុន
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍វញិបន ឬ ចេ្របើនម្រតកូលែដលបនេ្របើេនេពលែលងលះគន ក៏បន។ 

 េន្របេទសកមពុជ ្របជជនភគេ្រចើនមិនផ្ល ស់ប្តូរនម្រតកូលេនេពលេរៀ ពហ៍ពិពហ៍ ដូេចនះ 
ករណីេរឿងក្តីភគេ្រចើនពួកេគមិនចំបច់េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរនម្រតកូល េនេពលែលងលះេឡើយ។ េទះបីជ
យ៉ង ក៏េ យ ្របសិនេបើមនភគី មួយបនផ្ល ស់ប្តូរនម្រតកូលេនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ភគី
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ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរនម្រតកូលេនះ េនែត ចបន្តករេ្របើ្របស់នម្រតកូលែដលបនផ្ល ស់ប្តូរ ឬ ច្រត
ឡប់ មកេ្របើនម្រតកូលមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ 

 គ. អនកមនអំ ចេមបននឹង្រតូវបនសេ្រមច(ម្រ ១០៣៧ ក.រ) ( ប់បញចូ លទំងកូនសមុំ) 

 េដើមបីផល្របេយជន៍របស់កូន ករឲយភគី មួយរក កូន្រតូវសេ្រមច មករយល់្រពមៃនប្តី
្របពនធែដលែលងលះគន េនះ។ ជេគលករណ៍កូនែដលេនេបេ ះ្រតូវឲយេទម្ត យ។ 

 កនុងករណីែដលគូភគីមិនឯកភពគន កនុងកររក កូនេលើអំ ចេមប តុ ករ្រតូវសំេរច េ យ
គិតផល្របេយជន៍របស់កូន ដូចជកូនេនះ ចទទួលបននូវករអប់រលំ្អ ករចិញច ឹមបីបច់ល្អ ្រពមទំង
មន ថ នភពកក់េក្ត  និងល្អេនេពលែដលកូនេនះរមួរស់េនជមួយ។ េទះបីជយ៉ង  ក៏េ យភគី 
ែដលមិនបនរក កូនមនសិទធិេទសួរសុខទុកខកូន េហើយមនសិទធិប្តឹងេទតុ ករ្រគប់េពលេវ  ឲយដក
សិទធិរក កូនពីភគីមខ ងេនះបន េបើមនករប៉ះពល់ដល់ផល្របេយជន៍របស់កូន (ម្រ ១០៣៩-
១០៤០)។ 

 ឃ. នុភពៃនអ ្ត ធីនភពេនែតមន(ម្រ ២១-៣ និងម្រ ៩៦៨ ក.រ) 

 កនុងករណីែដលអនីតិជនែដលបនទទួលនូវអ ្ត ធីនភពេ យករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ (ម្រ
២១-២, ម្រ ២២ និងម្រ ៩៦៨ ក.រ.) េហើយបនែលងលះគន  េតើគួរឲយេនេ្រកមអំ ចេមបរបស់
ឪពុកម្ត យ ឬឲយមន នុភពដែដលេ្រកយេពលបនទទួលអ ្ត ធីនភពម្តងេហើយេនះ? ដូចេនះម្រ  
២១-៣ ក.រ បនែចងយ៉ងចបស់ថ នុភពៃនអ ្ត ធីនភពេនែតមន។ 

 ២-២ នុភពេលើ្រទពយសមបត្តិ និងកតព្វកិចច 

 ក. កតព្វកិចចរមួរស់ជីវភពជមួយគន  សហករ និងសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក្រតូវបញច ប់ 
(ម្រ ៩៦៦ ក.រ) 

 ប្តី្របពនធមនករណីយកិចច្រស ញ់គន េទវញិេទមក េគរពគន េទវញិេទមក ែថរក គន  និងជួយ
គន េទវញិេទមក េដើមបីឈនេទកន់វឌ នភព ្រពមទំងក ង្រគួ រមួយមន មគគីភព និង
្របកបេ យសុភមងគល េហើយមនសិទធិេសមើៗគន  និងមនករណីយកិចចសហករគន  េដើមបីែថរក  ជីវភព

ពហ៍ពិពហ៍រមួ។ បុ៉ែន្តអ្វីទំងអស់េនះនឹង្រតូវបញច ប់េ យករែលងលះគន ។ 

 ខ. ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់ែលងយកមកអនុវត្ត (ម្រ ៩៧១ដល់ 
៩៧៧ ក.រ) 
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 ចំែណកបនទុកៃនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យពិចរ េទ
េលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងៗេទៀត (ម្រ ៩៧១ ក.រ.) ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក
ែដលសថិតេនេ្រកម សហព័ទធ មន ក់ េនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និង្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធ
ទទួលបនេ យ ្របទនកមម សន្តិកមម អចច័យទន េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ និង្រទពយសមបត្តិជ
តៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិ ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច (ក) និងចំណុច (ខ) ៃន
ម្រ ៩៧២ ក.រ.។ ្រទពយសមបត្តិរួម (ម្រ ៩៧៣ ក.រ.) ករ្រគប់្រគង និងករេ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិ 
(ម្រ ៩៧៤ ក.រ.) ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច (ម្រ ៩៧៥ ក.រ.) ករចត់ែចង
្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ (ម្រ  ៩៧៦ ក.រ.) និងករ ្រស័យនូវ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក(ម្រ
៩៧៧ និងម្រ ៩៨០-២-ក ក.រ.) នឹងែលងយកមកអនុវត្តេទៀតេហើយ។ 

 គ. ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិេកើតមនេឡើង(ម្រ ៩៨០-ក.រ) ( ចេមើលបែនថមសិកខ  
តូចេលើកទី៣) 

- ្របសិនេបើពួកេគមនកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ េនះអនុវត្ត មកិចចសនយេនះ (ម្រ  ៩៦៩-១ 
ៃន.ក.រ។  

- ្របសិនេបើពួកេគមិនមនកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធេទបុ៉ែន្តពួកេគ ចមនករ្រពមេ្រព ងគន េលើ
ករែបងែចក េនះអនុវត្ត មករ្រពមេ្រព ងេនះ (ម្រ  ៩៧៦ ក.រ)  

- ្របសិនេបើពួកេគមិនមនកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ េហើយពួកេគមិន ចមនករ្រពមេ្រព ងគន
អំពីករែបងែចកេទ េនះអនុវត្ត មករសេ្រមចរបស់តុ ករ េយង មចបប់ស្តីពី នីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋ 
បបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង (ែផនកទី៤ ចំណុចទី៦ ៃន ងឧបសមព័នធចបប់ស្តីពីនីតិវធីិៃនេរឿងក្តី 

រដ្ឋបបេវណីែដលមិនមនជបណ្តឹ ង-ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ យេយង មបញញត្តិម្រ ៩៨០ ក.រ
េទះ្រពមេ្រព ង និងមិន្រពមេ្រព ងក្ដី)។ 

ឧទហរណ៍៖ 

 មុនេពល ពហ៍ពិពហ៍េ ក A និងអនក្រសី B បនេធ្វើកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ និងបន
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់។ េ្រកយមកអនកទំងពីរបនែលងលះគន ។ ដូចេនះករណីករែលងលះគន
េនះ ករែបងែចង្រទពយសមបត្តិ្រតូវអនុេ ម ម្របពនធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ។ 

 ផទុយេទវញិ េបើមុន និងេ្រកយ ពហ៍ពិពហ៍ េ ក A និងអនក្រសី B ពំុបនេធ្វើកិចចសនយ្រទពយ
សមបត្តិប្តី្របពនធ េហើយេ្រកយមកអនកទំងពីរបនែលងលះគន េ យករ្រពមេ្រព ងេធ្វើករែបងែចក្រទពយ
សមបត្តិ។ ដូចេនះករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ្រតូវអនុេ ម មករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគី។ 
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 េលើសពីេនះេទេទៀត េបើមិនមនកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ េហើយគូភគីមិនមនករ្រពម
េ្រព ងគន េទ េនះ្រតូវ ក់ពកយសំុេធ្វើករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ អនុេ ម មែផនកទី៤ ចំណុចទី៦ ៃន

ងឧបសមព័នធចបប់ស្តីពីនីតិវធីិៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនមនជបណ្តឹ ង។ 

ដូចេនះតុ ករនឹងពិចរ ៈ 

 ក-សហព័ទធនីមួយៗ ្រតូវទទួលបននូវ្រទពយសមបត្តិេ យែឡកែដលបនកំណត់េនកនុងម្រ
៩៧២ (្រទពយសមបត្តិេ យែឡក)។ 

 ខ-បែនថមពីេលើ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក សហព័ទធនីមួយៗ មនសិទធិទទួលយក១ ភគ២ (មួយភគ
ពីរ) ៃន្រទពយសមបត្តិរមួ។ បុ៉ែន្ត េបើមនករណីពិេសស និងមនករទមទររបស់ប្តី្របពនធ មខ ង តុ ករ
ក៏ ចែបងែចក្រទពយសមបត្តិរមួ េ យពិចរ េទេលើ ថ នភពេផ ងៗដូចជ ទំហំៃនករបរចិច គរបស់
ភគីនីមួយៗ ទំហំៃនករបរចិច គរបស់ភគីនីមួយៗចំេពះលទធកមមៃន្រទពយសមបត្តិ ករែថរក  ឬ ករបេងកើន
្រទពយ អំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ក្រមិតជីវភពរស់េនេនកនុងេពលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ យុ 

ថ នភពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកយ វជិជ ជីវៈ ្របក់ចំណូល លទធភពេធ្វើករងររបស់ភគីនីមួយៗ និងផល
្របេយជន៍របស់កូន ជ ទិ៍។ 

 គ-កតព្វកិចចបង់សំណងជំងឺចិត្ត ចេកើតមន(ម្រ ៧៤៣ និងម្រ ៧៤៤ ក.រ) 

 កនុងករណីែលងលះគន ខ្លះ ភគីែដលគម នកំហុស េហើយែដល្រតូវភគីមខ ងេទៀតបំពនេ យ 
កំហុសេចតន ឬ េ យកំហុសអេចតន ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករសងករខូចខតែដលេកើតេឡើង 
េ យអំេពើេនះ េហើយសំណងៃនករខូចខតែដលមិនែមនជ្រទពយសមបត្តិ ចជករខូចខតេ យ 

រករឈឺចប់ខងផ្លូវចិត្ត ករ ប់ឱនកិត្តិយសកនុងសងគម និង្រគួ រ ជ ទិ៍។ 

 

ឧទហរណ៍៖  

 េ ក A និងអនក្រសី B បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់កនុងឆន ំ២០១២។ អនកទំងពីរបនបេងកើត
នូវ្រគួ រមួយដ៏សុខដុមរមន េ្រកយមកេ ក A បន្រប្រពឹត្តិអំេពើផិតកបត់េទេលើសហព័ទធែដលជ
េហតុេធ្វើេ យមនករែបកបក់ និងករែលងលះ។ 

 ចំណុចសំខន់ៃនេរឿងក្តីេនះ េយើង្រតូវសួរថ េតើនរ ជអនកេធ្វើេ យែបកបក់ចំណង
ពហ៍ពិពហ៍? ដូចេនះ ភគីែដលរងេ្រគះ ចទមទរ េ យភគីបំពនបង់សំណងជំងឹចិត្ត។ 
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ឃ. ករែលងលះគន  ភគីែដលគម នកំហុស េហើយខ្វះខត ចេសនើសំុ រកិចចពីភគីមខ ងេទៀត 
(ម្រ ៧៦-ចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ និងម្រ ៧៨ -ចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកម)  

កនុងករណីែលងលះគន  ភគីែដលគម នកំហុស េហើយខ្វះខត ចេសនើសំុ រកិចចពីភគី មខ ង
េទៀតបន។ ភគីខងេ្រកយេនះ្រតូវជួយឧបតថមភេទ មលទធភពរបស់ខ្លួន។ ក្រមិត រកិចច ្រតូវសំេរច

មករយល់្រពមរបស់គូភគីទំងសងខង។ កនុងករណីែដលគូភគីទំងសងខងមិនឯកភពគន តុ ករ
្រតូវសំេរចេសចក្តី។ េបើជនែដលទទួល រកិចច េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀត ជនេនះឈប់មនសិទធិ
ទទួល រកិចចេទៀតេឡើយ។  

៣.នី ធីៃនករែលងលះ 

 ៣-១ករែលងលះេ យគម នករ្រពមេ្រពៀង(ម្រ ៩៧៨-ក.រ) 

 ក. ករ ក់ពកយសំុេទឃំុ-សងក ត់ (ម្រ ១០ ្រកមនីតិវធីិ.)   

 មុនេពល ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ ភគី មួយៃន ពហ៍ពិពហ៍ ចេ្រជើសេរ ើស ក់ 
ពកយសំុែលងលះេទ្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក ត់េនទីសំ ក់ ឬលំេន ្ឋ នដូចមនែចងកនុង កថខណ្ឌ  ទី១ ឬ
កថខណ្ឌ ទី៣ៃនម្រ ១០ (សមតថកិចច ជ្រមះក្តីពិេសសេលើេរឿងក្តីែលងលះគន  និងេរឿងក្តី បុត្តភព) 
ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី កនុងករណីេនះ ្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក ត់ ចេធ្វើករផ ះផ  កនុងអំឡុងរយៈេពល
១៥ៃថង បនទ ប់ពីទទួលបនពកយសំុ។ កនុងករណីករផ ះផ មិនបនសំេរច្រតូវ បញជូ នេរឿងជបនទ ន់េទ
តុ ករ (ពកយសំុេទ្រកុម្របឹក ឃំុ-សងក ត់េនះ ្រគន់ែតជជំេរ ើសែត បុ៉េ ្ណ ះ មនន័យថ ភគី មួយ

ចរលំងនូវករ ក់ពកយសំុេទឃំុ ឬសងក ត់បន េហើយ ក់ ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករផទ ល់ែតម្តងបន) 

ខ. ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ 

-្របសិនេបើ ភគី មួយបន ក់ពកយែលងលះេទតុ ករ មចបប់ស្តីពីនីតិវធីីបណ្តឹ ង
ទក់ទងនឹង នៈបុគគល (LPS) ឬ្របសិនេបើឃំុ ឬសងក ត់បញជូ នេរឿងេទតុ ករ េនះតុ ករ្រតូវ ចត់
ករបណ្តឹ ងែលងលះ។ 

 

- េ្រកយពីបនទទួលសំណំុេរឿង េបើយល់េឃើញថជករចំបច់ តុ ករែដលទទួល ពកយប
ណ្តឹ ងែលងលះគន ចេចញដីកសំេរចបងគ ប់េធ្វើករចត់ែចងរក ករពរ ចំេពះករបំែបកលំេន ករ
្រគប់្រគងែថរក  ករ្រគប់្រគងរក ្រទពយសមបត្តិ រកតព្វកិចចរបស់សហព័នធ បនទុកៃនេ ហុ៊យ

ពហ៍ពិពហ៍ និងេ ហុ៊យចិញច ឹមបីបច់កូន មពកយសំុ ឬេ យឆនទ នុសិទធិបន )ម្រ៩៨៣ ក.រ(.។  
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- តុ ករនឹងពយយមករផ ះផ មួយេលើកជពីរេលើក )ម្រ ៩៨៤ ក.រ.) េទះបីជភគីមខ ង
េទៀតទមទរយ៉ងខ្ល ំងចំេពះករែលងលះេនះក៏េ យ។ េបើករផ ះផ ពំុ ចសំេរចបនេទ តុ ករ ្រតូវ
យកបណ្តឹ ងែលងលះគន មកេធ្វើករវនិិចឆ័យ េហើយេធ្វើករ្របកស ល្រកម តុ ករ្រតូវពិនិតយេលើ េរឿងក្តី 
និងកំណត់អំពីអតថិភព ឬនតថិភព ៃនមូលេហតុៃនករែលងលះ )ម្រ៩៧៨ កថខណ្ឌ១ៃនក.រ (ែដល្រតូវ

បនទមទរេ យេដើមេចទ។ ្របសិនេបើតុ ករ បនរកេឃើញថមនមូលេហតុ មួយ ៃនករែលង
លះ ែដលទមទរេ យេដើមេចទ េនះតុ ករ្រតូវេចញ លក្រមសេ្រមចែលងលះ លុះ្រ ែត
តុ ករមិន្រចនេចលករទមទរ េ យែផ្អក មម្រ ៩៧៨ កថខណ្ឌ ទី២ ឬទី៣។ 

 

គ. ករទមទរពក់ព័នធនឹងករែលងលះ  

 (១) េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍(ម្រ ៩៧១ៃនក.រ) 

េនកនុងករណីែលងលះខ្លះ ភគីប្តី ឬ ្របពនធ ចទមទរេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ េ្រពះបនទុកៃន
េ ហុ៊យ េដើមបីែថទំជីវភពរមួៃន ពហ៍ពិពហ៍ េ យតំរវូេ យប្តី-្របពនធែចករែំលកេ ហុ៊យ េទ

ម្រទពយសមបត្តិ្របក់ចំណូល នៈកនុងសងគម និងមុខរបរជេដើមរបស់ប្តី-្របពនធ។ េនកនុងអំឡុងេពលជ
្វ មី និងភរយិមនភគី មន ក់បនខកខនកនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លូន។ 

 េនកនុងករណីេនះ ភគីែដលបន ក់ពកយសំុេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវអនុេ ម ម
ែផនកទី៤ ចំណុចទី២ ៃនចបប់ស្តពីីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង េហើយពកយសំុ
េនះ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យែឡកពីពកយបណ្តឹ ងសំុែលងលះ។ 

 (២) េ ហុ៊យែដលចំបច់េដើមបីែថរក កូន (ម្រ ១០៤០ ក.រ.) 

- មករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគី )ម្រ១០៤០ កថ -២ ក .រ(  
- ្របសិនេបើគូភគីមិន ចពិភក គន បន េនះគឺែផ្អក មករសេ្រមចរបស់តុ ករ េ យែផ្អក
េលើ ថ នភពៃនជីវភព និង ថ នភពេសដ្ឋកិចច របស់ឪពុក-ម្ត យ )ម្រ១០៤០កថខណ្ឌ ទី៤ និងទី៦( ។ 
- មយ៉ងេទៀត ករចូលជួប និងករ្រប្រស័យទក់ទងគន េនះ មិនគួរ្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹង ករ
ែបងែចកបនទុកៃនេ ហុ៊យ េដើមបី្រគប់្រគងែថរក កូន េ យគម នគិតគូរហមត់ចត់េឡើយ។ មនន័យថ 
េទះបីជឪពុក ឬ ម្ត យ ែដលមិនរស់េនជមួយកូន ពំុបនទទួលបនទុកនូវចំែណក េ ហុ៊យ េដើមបី
្រគប់្រគងែថរក កូនក៏េ យ ក៏េរឿងេនះមិន្រតូវយកមកេធ្វើជមូលេហតុកនុងករ មឃត់ឪពុក ឬ ម្ត យ 
ែដលមិនរស់េនជមួយកូនេនះ មិនេ យចូលជួប ឬ្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូន ឬកនុងករត្រមូវេ យ 
ឪពុក ឬ ម្ត យែដលមិនរស់េនជមួយកូនេនះ បង់្របក់ចំែណកេ ហុ៊យ េដើមបីែថរក កូន េដើមបីជថនូរ
នឹងករយល់្រពមេ យចូលជួប និង្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូនេនះែដរ។ ករចូលជួប និងករ
្រប្រស័យទក់ទងេនះ មិន្រតូវយកមកេ្របើជមេធយបយកនុងករចរចេឡើយ។ 
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េនកនុងករណីករទមទរេ ហុ៊យែដលចំបច់េដើមបីែថរក កូន ភគី ច ក់ពកយសំុ
អនុេ ម មែផនកទី៤ ចំណុចទី១៣ ៃនចបប់ស្តពីីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង 
បុ៉ែន្តករណីេនះ ច ក់បញចូ លជមួយនឹងពកយបណ្តឹ ងែលងលះ េ យអនុេ ម មម្រ ២២ 
ៃនចបប់ស្តពីីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល។ 

 (៣) ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ(ម្រ ៩៨០ៃនក.រ) 

ភគី មួយ ច ក់ពកយសំុែបងែចក្រទពយសមបត្តិ។ កនុងករណីទមទរឲយែបងែចក្រទពយសមបត្តិ
ភគី ច ក់ពកយសំុ េ យអនុេ ម មែផនកទី ៤ ចំណុចទី ៦ ៃនឧបសមព័នធៃនចបប់ស្តពីីនីតិវធីិៃនេរឿងក្តី
រដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង បុ៉ែន្តករណីេនះ ចបញចូ លជមួយនឹងពកយបណ្តឹ ងែលងលះ េ យ
ែផ្អក មម្រ ២២ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល។ 

(៤) សំណងជំងឺចិត្ត(ម្រ ៧៤៣ ៃនក.រ) 

ភគីែដលរងេ្រគះ ចទមទរសំណងជំងឺចិត្តពីភគីែដលេធ្វើេ យែបកបក់ចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ម 

រយៈពកយបណ្តឹ ងសំុែលងលះ (ម្រ ១១ៃន ចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល)។ 

 (៥) ករសេ្រមចអំពីអនកមនអំ ចេមប(ម្រ ១០៣៧ៃនក.រ) 

- ជធមម តុ ករនឹងមិនពិចរ រចំេពះកូនែដលេនកនុងៃផទម្ត យ េ យេធ្វើករសេ្រមច 
អំពីអនក មនអំ ចេមបេនះេទ។ បុ៉ែន្តអំ ចេមបេនះ នឹង្រតូវសំេរច េនេពលកូន
ចប់េផ្តើម មនកំេណើ ត មករពិភក របស់គូភគី។ 
- បុ៉ែន្តកនុងករណីមិន ចពិភក គន បនេនះេទ តុ ករជអនកសំេរចេ យពិចរ េទ
េលើ ផល្របេយជន៍របស់កូនេនះ (ម្រ  ១០៣៧ កថខណ្ឌ ទី ២ ទី ៣ និងម្រ  ១០៣៩ ៃន
ក.រ)។ 

េនកនុងករណីករសំេរចអំពីអនកមនអំ ចេមប ្រតូវេធ្វើេឡើងអនុេ មម្រ ២២ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិ
វធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល េពលគឺេនកនុងបណ្តឹ ង ទមទរែលងលះ តុ ករ្រតូវកំណត់អំពីអនក
មនអំ ចេមប េទះបីជគូភគីមិនបន ក់ពកយសំុឲយកំណត់អនកមនអំ ចេមបក៏េ យ។  

ពកយបណ្ដឹ ង មុនេពលេចញ ល្រកម េ្រកយេពលេចញ ល្រកម 
េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ 
#៩៧១ ក.រ. 

-េធ្វើេ យែឡក មពកយសំុ 
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី២ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជ

-ពកយសំុ 
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី២ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមន
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បណ្ដឹ ង (NSCC) ជបណ្ដឹ ង (NSCC) 
េ ហុ៊យចំបច់េដើមបីែថ
រក កូន 
#១០៤០ ក.រ. 

- ក់បញចូ លជមួយពកយបណ្ដឹ ង
ែលងលះេ យែផ្អក មម្រ
២២ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិបណ្ដឹ ង
ទក់ទងនឹង នៈបុគគល (LPS) 
-ក៏ ចេធ្វើេ យែឡក មពកយ
សំុែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី១៣ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជ
បណ្ដឹ ង (NSCC) 

-ពកយសំុ 
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី១៣ ៃនចបប់ស្ដីពីនីតិ
វធីិេរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិន
ែមនជបណ្ដឹ ង (NSCC) 

ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ 
#៩៨០ ក.រ. 

- ក់បញចូ លជមួយពកយបណ្ដឹ ង
ែលងលះេ យែផ្អក មម្រ
២២ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិបណ្ដឹ ង
ទក់ទងនឹង នៈបុគគល (LPS) 
-ក៏ ចេធ្វើេ យែឡក មពកយ
សំុែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី៦ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជ
បណ្ដឹ ង (NSCC) 

-ពកយសំុ 
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី៦ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមន
ជបណ្ដឹ ង (NSCC) 

សំណងជំងឺចិត្ត 
#៧៤៣ ក.រ. 

- ក់បញចូ លជមួយពកយបណ្ដឹ ង
ែលងលះេ យែផ្អក មម្រ
១១ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិបណ្ដឹ ង
ទក់ទងនឹង នៈបុគគល (LPS)  

- មបណ្ដឹ ងធមម  ្រកមនីតិវធីិ
រដ្ឋបបេវណី (CCP) អំេពើអនីតយ
នុកូល 

ករសេ្រមចអំពីអនកមន
អំ ចេមប 
#១០៣៧ ក.រ. 

-លកខណៈស្វយ័្របវត្តិបញចូ លកនុង
ពកយបណ្ដឹ ងែលងលះែផ្អក ម
ម្រ ២២ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
បណ្ដឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល 
(LPS) 

-អត់មន។ 
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៣-២ ករែលងលះេ យករ្រពមេ្រពៀង(ម្រ ៩៧៩ ៃនក.រ) 

ក. ក់ពកយសំុេទតុ ករេយង មចបប់ស្តីពីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិន
ែមនជបណ្តឹ ង (សូមេមើលម្រ ១ ឧបសមព័នធ ៤ ចំណុច ៥)  

ខ. ្របសិនេបើពួកេគ្រពមេ្រព ងែលងលះ បុ៉ែន្តមិន្រពមេ្រព ងចំេពះបញ្ហ ខង
េ្រកម េនះពួកេគ ច ក់ករណីមួយៗេ យឯក ជយេទតុ ករបន។ 

(១) េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ (ម្រ ៩៧១ៃនក.រ) ែផ្អក មចបប់ស្តីពីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋ
បបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ងឧបសមព័នធ ៤ ចំណុច ២។ 

 

(២) េ ហុ៊យែដលចំបច់េដើមបីែថរក កូន (ម្រ ១០៤០ៃនក.រ) ែផ្អក មចបប់ស្តីពី
នីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង ឧបសមព័នធ ៤ ចំណុច ១៣។ 

 

(៣) ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ (ម្រ ៩៨០ៃនក.រ) ែផ្អក មចបប់ស្តីពីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋ
បបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង ឧបសមព័នធ ៤ ចំណុច ៦។ 

 

(៤) សំណងជមងឺចិត្ត (ម្រ ៧៤៣ៃនក.រ) ែផ្អក ម្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។ 

 

(៥) ពក់ព័នធនឹងករសេ្រមចអំពីអនកមនអំ ចេមប (ម្រ  ១០៣៧) ប្តី្របពនធ្រតូវ
្រពមេ្រព ងថអនក គឺជអនកមនអំ ចេមប។ ្របសិនេបើពួកេគ្រពមេ្រព ង
ែលងលះ បុ៉ែន្តមិន្រពមេ្រព ងថអនក ជអនកមនអំ ចេមប េនះពួកេគ្រតូវ
េធ្វើដូចេម្តច? េ យ រចបប់ស្តីពីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង
មិនបនកំណត់ចប់ពីម្រ  ១០៣៧ ៃនក.រ េនះពួកេគ្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ង
ែលងលះ ែដលតុ ករនឹងសេ្រមចថអនក ជអនកមនអំ ចេមប (ម្រ  
២២ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល)។ 

ពកយសំុ មុនេពលេចញដីកសេ្រមច េ្រកយេពលេចញដីកសេ្រមច
េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ 
#៩៧១ ក.រ. 

- ក់បញចូ លជមួយពកយសំុ
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី២ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជ

-ពកយសំុ 
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី២ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមន
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បណ្ដឹ ង (NSCC) ជបណ្ដឹ ង (NSCC) 
េ ហុ៊យចំបច់េដើមបីែថ
រក កូន 
#១០៤០ ក.រ. 

- ក់បញចូ លជមួយពកយសំុ
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី១៣ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជ
បណ្ដឹ ង (NSCC) 

-ពកយសំុ 
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី១៣ ៃនចបប់ស្ដីពីនីតិ
វធីិេរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិន
ែមនជបណ្ដឹ ង (NSCC) 

ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ 
#៩៨០ ក.រ. 

- ក់បញចូ លជមួយពកយសំុ 
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី៦ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជ
បណ្ដឹ ង (NSCC) 

-ពកយសំុ 
ែផ្អក មឧបសមព័នធែផនកទី៤ 
ចំណុចទី៦ ៃនចបប់ស្ដពីីនីតិវធីិ
េរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមន
ជបណ្ដឹ ង (NSCC) 

សំណងជំងឺចិត្ត 
#៧៤៣ ក.រ. 

- មបណ្ដឹ ងធមម  ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋ
បបេវណី (CCP) អំេពើអនីតយនុកូ
ល 

- មបណ្ដឹ ងធមម  ្រកមនីតិវធីិ
រដ្ឋបបេវណី (CCP) អំេពើអនីតយ
នុកូល 

ករសេ្រមចអំពីអនកមន
អំ ចេមប 
#១០៣៧ ក.រ. 

-្រតូវបញចូ លកនុងពកយសំុេបើមន
ករ្រពមេ្រព ង បុ៉ែន្តេបើមិន្រពម
េ្រព ងសេ្រមចអំពីអនកមន
អំ ចេមប េនះមនន័យថ
មិន្រពមេ្រព ងចំេពះករែលង
លះដូចេនះ្រតូវេធ្វើពកយបណ្ដឹ ង
ែលងលះ 
ែផ្អក មម្រ ២២ ៃនចបប់ស្ដពីី
នីតិវធីិបណ្ដឹ ងទក់ទងនឹង នៈ
បុគគល (LPS) 

-អត់មន។ 

 

ឯក រភជ ប់៖ 

-បញ្ហ ននជំុវញិករែលងលះ (ករណី្របេទសជបុ៉ន) េ យ្រកុមករងរច្រមុះ៤ ថ ប័ន។ 

-វធីិែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ្រកយេពលែលងលះ (ឯក រសិកខ តូចេលើកទី៣)។ 
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សិកខ គណៈេមធវ(ីធំ)េលើកទី៨  
្របធនបទ៖ ទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ដ យនិងកូន រមួទំងសមុកូំន  

ៃថងទី ១៨ ធនូ ២០១៤ 
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បតុ្តភព 
េសចកី្តេផ្តីម៖ 

េនកនុងសងគមេយើងសព្វៃថងមនមនុស ្របុស្រសីេពញវយ័ ជេ្រចើនបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
ជមួយគន េដើមបីបេងកើតបនជ្រគួ រមួយ។ េនកនុង្រគួ រមួយែដលមនែតប្តីនិង្របពនធែតពីរនក់េនះ 
មិនទន់្រគប់្រគន់េនេឡើយេទ ឬក៏ ចេ ថ មិនទន់ជ្រគួ រមួយេពញេលញ និងមនសុភមងគល
េទ។ ្របសិនេបើចង់បន្រគួ រមួយេពញេលញ ទល់ែតមនអ្វីមួយមកបំេពញបែនថមែដលេគេ ថកូន។ 
កូន គឺជធតុផ ំមួយយ៉ងសំខន់េនកនុង្រគួ រមួយែដលផ ភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ងប្តីនិង្របពនធឲយកន់ែត
្របេសើរេឡើង េហើយេហតុដូេចនះេហើយេទើបេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជេយើង បនែចងបញញ ត្តិមួយចំនួន
ទក់ទងនឹងទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូន។ កនុងទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូនេនះ េគែចកជ
ពីរែផនក គឺទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូនបេងកើត និងទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូនចិញច ឹម (កូន
សមុំ)។ 

ខញុំបទ សំុេលើកយកែតករណីទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូនបេងកើត យកមកេធ្វើបទបង្ហ ញែត
បុ៉េ ្ណ ះ។ សំនួរសួរថ៖ េតើេធ្វើយ៉ងេម៉ចេទើបេគដឹងថ ជឪពុកម្ត យ និងកូន នឹងគន ?   

១. សំប្ុរតកំេណីត៖ 

 សំបុ្រតកំេណើ ត គឺជលិខិតមួយែដលកត់្រ អំពី្របវត្តិរបស់កូនែដលេទើបនឹងេកើត េហើយេគក៏ ច 
ដឹងផងែដរថអនក ជឪពុកម្ត យរបស់កូនេនះ។ មអនុ្រកឹតយេលខ១០៣អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខធនូ 
ឆន ំ២០០០ ស្តីពីអ្រ នុកូល ្ឋ ន និង្រកមរដ្ឋបបេវណី បនកំណត់ចបស់អំពីកតព្វកិចចែដល្រតូវេទចុះ
សំបុ្រតកំេណើ តរបស់កូនេន ឃំុ សងក ត់ៃនលំេន ្ឋ នរបស់ឪពុក ឬម្ត យបនទ ប់ពីកូនេកើតមកមិនឲយ
េលើសពី ៣០ៃថងេឡើយ គឺមនឪពុកម្ត យ ឬញតិជនីតិជន។ េនកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីអ្រ នុកូល ្ឋ ន បន
កំណត់ថ េបើហួសរយៈេពល៣០ៃថង ឪពុកម្ត យ ឬ ច់ញតិ មិនបនមកសំុចុះសំបុ្រតកំេណើ តេទ េបើ
សិនជចង់ចុះ ្រតូវសំុ ល្រកមពីតុ ករេខត្ត ្រកុង មី (ម្រ ២៥/១) បុ៉ែន្តេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីកនុង
ម្រ ៩៨៥/២ កំណត់ថ ពិន័ិយសីុវលិ មិនេលើសពី ១០,០០០ េរៀល។ មយ៉ងេទៀតចំេពះករ ប់ យុវញិ 
គឺេគ ប់ចប់ពីៃថងែដលកូនេនះេកើតមក។ 

ឧទ. កូនេកើតេនៃថងទី២៨ ែខមីន ឆន ំ២០១៤។ កូននឹងមន យុ១ឆន ំេពញ េនយប់េម៉ង ០ ៃថងទី២៨ ែខ
មីន ឆន ំ២០១៥។ 

 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី សិកខ គណៈេមធវ ី(ធំ) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                ទំព័រ | 68  
 

២. ករសេ្រមចអំពីបតុ្តភព៖ 

មចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ ឆន ំ១៩៨៩ បនែបងែចករ ងកូនមនខន់ ្ល  និងកូន
ឥតខន់ ្ល  េ យែផ្អកេលើចំណង ពហ៍ពិពហ៍របស់ឪពុកម្ត យៃនកូនេនះជមូល ្ឋ ន។ េ យែឡក 
្រកមេនះ មិនបនែបងែចករ ងកូនមនខន់ ្ល  និងកូនឥតខន់ ្ល េនះេទ ែតែបរជបនែចងនូវបញញត្តិ
មួយចំនួនទក់ទងនឹងមតុភព និងបិតុភព េទវញិ។ 

ទក់ទងនឹងមតុភព ្រស្តីែដលបនស្រមលកូនគឺជម្ត យ។ ទក់ទងនឹងបិតុភពវញិ បុរសែដល
បនផ្តល់េមជីវតិេដើមបីករបងកកំេណើ តរបស់កូន គឺជឪពុក។ ជករងយ្រសួលស្រមប់ម្ត យកនុងករ
បញជ ក់ថគត់បនស្រមលកូន េ្រពះគត់ ចទទួលបនសំបុ្រតបញជ ក់កំេណើ តែដលេចញេ យេវជជ
បណ្ឌិ ត ឬ គិ នុបប ្ឋ យិកែផនកសមភព។ េនេពលែដលម្ត យបន ក់ជូននូវសំបុ្រតបញជ ក់កំេណើ ត 
ជមួយគន នឹងរបយករណ៍អំពីកំេណើ ត េនះេឈម ះរបស់គត់នឹង្រតូវបនចុះេនេលើសំបុ្រតកំេណើ ត 
(ម្រ  ៩៨៧ ៃនក.រ)។ ផទុយេទវញិ មិនែមនជករងយ្រសួលេទស្រមប់ឪពុកកនុងករបញជ ក់ថគត់
ជអនកែដលបនផ្តល់េមជីវតិស្រមប់ករបងកកំេណើ ត។ ដូេចនះ ្រកមរដ្ឋបបេវណី បនសនមតប្តីរបស់ម្ត យ ថ
ជឪពុករបស់កូន (ម្រ  ៩៨៨ ៃនក.រ) និងេឈម ះរបស់គត់្រតូវបនចុះកនុងសំបុ្រតកំេណើ ត។ កនុងករណី
ជេ្រចើន ម្ត យនិងឪពុក្រតូវបនកំណត់េ យម្រ  ៩៨៧ និង ៩៨៨ ៃនក.រ។ 

បុ៉ែន្ត កនុងករណីមួយចំនួន ម្រ  ៩៨៧ និង៩៨៨ ៃនក.រ មិន ចកំណត់ពីម្ត យនិងឪពុកបនេទ។ 
ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើម្ត យបនបត់ខ្លួនអស់រយៈេពលយូរបនទ ប់ពីេពលស្រមល េនះ មិនងយ្រសួល
ស្រមប់គត់កនុងករបញជ ក់ពីអងគេហតុៃនករស្រមលេទ ឬ្របសិនេបើឪពុកមិនបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
ជមួយម្ត យ េនះគត់នឹងសថិតេនេ្រកវ ិ លភពៃនករសនមត។ េលើសពីេនះេទៀត ្របសិនេបើេនេលើ
សំបុ្រតកំេណើ តបនចុះេឈម ះអនកេផ ងែដលមិនែមនជម្ត យ ឬ ជឪពុក េនះ គួរែតមនមេធយបយ
េដើមបីលុបេចលអនកែដលមិនែមនជម្ត យ ឬឪពុកេនះ។ េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំងេនះ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
បនផ្តល់មេធយបយ ៤ (ម្រ  ៩៨៩ ដល់ ម្រ  ១០០៦ ៃនក.រ)។ 

១. បណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព (ម្រ  ៩៨៩ ដល់ម្រ  ៩៩២ ៃនក.រ)៖ ្របសិនេបើអនកែដលមិនែមន
ជឪពុកម្ត យ្រតូវបនសនមតថជឪពុក មម្រ  ៩៨៨ ៃនក.រ េនះករសនមតែដលខុសេនះ ច្រតូវ
បនបដិេសធ មរយៈបណ្តឹ ងេនះ។ 

២. ករទទួល គ ល់ (ម្រ  ៩៩៣ ដល់ម្រ  ១០០១ ៃនក.រ)៖ ្របសិនេបើឪពុកសថិតេនេ្រក
វ ិ លភពៃនករសនមតៃនម្រ  ៩៨៨ ៃនក.រ េនះឪពុក ច្រតូវបនចុះកនុងសំបុ្រតកំេណើ តេ យករ
ទទួល គ ល់។ 
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៣. បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបុត្តភព (ម្រ  ១០០២ ដល់ម្រ  ១០០៣ ៃនក.រ)៖ 
្របសិនេបើេឈម ះរបស់បុរសែដលមិនែមនជឪពុក ែដលមិនសថិតេ្រកមករសនមតៃនម្រ  ៩៨៨ ៃនក.រ 
្រតូវបនចុះថជឪពុកកនុងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ្របសិនេឈម ះរបស់្រស្តីែដលមិនែមនជម្ត យ្រតូវបនចុះកនុង
សំបុ្រតកំេណើ តថជម្ត យ ឧទហរណ៍ េ យករេធ្វើសំបុ្រតបញជ ក់កំេណើ តែក្លងក្ល យ េនះទំនក់ទំនង
រ ងអនកែដលមិនែមនជឪពុកម្ត យ និងកូន ច្រតូវបនបដិេសធ មរយៈបណ្តឹ ងេនះ។ 

៤. បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព (ម្រ  ១០០៤ ដល់ម្រ  ១០០៦ ៃនក.រ)៖ 
្របសិនេបើេឈម ះរបស់ម្ត យមិន្រតូវបនចុះកនុងសំបុ្រតកំេណើ ត េនះេឈម ះរបស់ម្ត យ ច្រតូវបនចុះកនុង
សំបុ្រតកំេណើ ត មរយៈបណ្តឹ ងេនះ។ 

២.១ អំពីមតុភព៖  

 មម្រ ៩៨៧ ៃន្រកម បនែចងថ ្រសី្តែដលបនស្រមលកូន គឺជម្ត យរបស់កូន។ អងគេហតុ
ស្រមលកូន គឺបញជ ក់យ៉ងចបស់ែដលមិន ច្របែកកបន គឺថ្រសី្តែដលបនស្រមលកូន កូនេនះជ
កូន បេងកើតរបស់្រស្តីេនះ។ េហើយមយ៉ងេទៀត ចំេពះអងគេហតុស្រមលកូនេនះ មិន្រតឹមែត ចកំណត់អំពី 
ចំណងមតុភពែដលេកើតដំ លេពល និងចំណងបុត្តភពេនះេទ គឺ ចឲយេគនឹកេឃើញពីចំណងបិតុ
ភពផងែដរ ចំេពះបុរសែដលមនទំនក់ទំនងនឹងម្ត យេនះ។ 

េ យ របចចុបបននេនះមនកររកីចំេរ ើនៃនបេចចកវទិយេវជជ ្រស្តកនុងករផ្តល់កំេណើ តទរកករផ្តល់ 

កំេណើ តកូនខងេ្រក ងកយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនេ យេ្របើេមជីវតិ (អូវ ៉លុ និងអូែវ)៉ របស់បុរស និង្រស្តី 
យកេទ ក់ កនុងសបូនរបស់្រស្តីេផ ងមន ក់េទៀតជអនកបេងកើតជំនួស ដូេចនះគឺ ផទុយនឹងម្រ េនះ។ សួរថ 
េតើ្រស្តីែដលបនបេងកើតកូនេនះ ជម្ត យបេងកើតរបស់កូនេនះឬេទ? េហើយចុះ្រស្តីជអនកផ្តល់អូវ ៉លុ េនះជ
ម្ត យបេងកើតឬេទ?  

 

 

 

 

 

េនេពលេយើងអនុវត្ត មម្រ  ៩៨៧ ៃនក.រ េនះ្រសី្តែដលបនស្រមលបុ្រតគឺជម្ត យរបស់កូនេនះ េហើយ
្រស្តីែដលបនផ្តល់េមជីវតិ្រសីមនិែមនជម្ត យរបស់កូនេនះេទ។ លទធភពគឺករអនុវត្តេនៃថងអនគតៃនចបប់
ពិេសសចំេពះបញ្ហ េនះ ប៉ុែន្តកន្លងមក េគលករណ៍ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះ្រគប្់រគងចំេពះបញ្ហ េនះ។ 
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២.២ អំពីបិតុភព៖ 

 ក. ករសនមតបិតុភព (ម្រ ៩៨៨ ក.រ) 

 ប្តីរបស់្របពនធែដលបនស្រមលកូន ្រតូវបនសនមតថជឪពុករបស់កូនេនះ កនុងករណី៖ 

- ទរកេនកនុងគភ៌្របពនធែដលមនេនកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ (ម្រ ៩៨៨ កថខណ្ឌ ទី ១ 
ៃនក.រ)។ ដូេចនះ្របសិនេបើកលបរេិចឆទៃនករបងកកំេណើ តេនកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនបញជ ក់ 
ឧទហរណ៍ មរយៈសំបុ្រតេពទយ  េដើមបីបញជ ក់ពីកលបរេិចឆទៃនករបងកកំេណើ ត េនះប្តីរបស់ម្ត យ្រតូវ
បនសនមតថជឪពុករបស់កូន។ មិនចំបច់កនុងករបញជ ក់ថប្តីេនះគឺជអនកផ្តល់េមជីវតិ្របុសស្រមប់
ករបងកកំេណើ តេនះេទ។ 

- កូនែដលបនេកើតេនេ្រកយអំឡុងេពល១៨០ៃថង គិតចប់ពីៃថងែដល ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវ
បនបេងកើត ឬកនុងអំឡុងេពល៣០០ៃថង គិតចប់ពីៃថងែដលបនរ ំ យ ឬលុបេចល ពហ៍-ពិពហ៍ ្រតូវ
សនមតថមនគភ៌ េនកនុងេពលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ (ម្រ  ៩៨៨ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ ដូេចនះ 
្របសិនេបើកូន្រតូវបនបញជ ក់ថបនេកើតកនុងអំឡុងេពលេនះ ឧទហរណ៍ មរយៈសំបុ្រតបញជ ក់
កំេណើ តែដលេចញេ យគិ នុបប ្ឋ យិកែផនកសមភព េនះកូនេនះ្រតូវបនសនមតថជគភ៌កនុងេពល
មនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ (ម្រ  ៩៨៨ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ) េហើយដូេចនះ ប្តីរបស់ម្ត យ្រតូវបនសនមត
ថជឪពុករបស់កូន (ម្រ  ៩៨៨ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ)។ កនុងករណីេនះ មិនមនភពចំបច់កនុងករ
បញជ ក់ពីកលបរេិចឆទៃនករបងកកំេណើ តេទ និងមិនចំបច់បញជ ក់ពីករផ្តល់េមជីវតិ្របុសរបស់ប្តីេនះេទ។ 

- កនុងករណីែដល្រស្តីបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀត ផទុយនឹងបញញត្តិៃនម្រ ៩៥០ ៃនក.រ 
(អំឡុងេពល មឃត់មិនឲយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមីេទៀត)បនបេងកើតកូន ្របសិនេបើមិន ចកំណត់ឪពុក 
របស់កូនេនះ មចំណុចខងេលើ ្រតូវសនមតថកូនេនះ ជកូនរបស់ប្តីែដលបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េ្រក
យ។ 
ឧទ. ក និង ខ បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ មចបប់ ឆន ំ២០១២។ ក ជប្តីបនេទេធ្វើករេនេខត្តឆង យ កនុង
ឆន ំ ២០១៣ េ យមិនែដល្រតឡប់មកផទះវញិេទ ្រ ប់ែតេនឆន ំ ២០១៤ ខ ជ្របពនធបនបេងកើតកូនមន ក់ 
គ។ កនុងករណីេនះ េទះយ៉ង ក៏េ យ ក៏េគសនមតថ ក ជឪពុករបស់កូនេនះែដរ េ្រពះថេនកនុង
ចំណង ពហ៍ពិពហ៍។  

ឧទ. ក និង ខ បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ មចបប់ ឆន ំ២០១២។ េនៃថងទី០១-០៥-២០១៣ ក ជប្តីបន 
ទទួលមរណភព។ កនុងែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤ ខ បនស្រមលកូនមន ក់។ េ យ រ ខ ស្រមលកូនកនុងរយៈ 
េពល ៣០០ៃថង េ្រកយ ក ទទួលមរណភព េនះ កូនែដល ខ បនបេងកើត ្រតូវសនមតថ ជកូនរបស់ ក។ 
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េរៀប ពហ៍ពិពហ៍   កររ ំ យ ពហ៍ពិពហ៍ 

  

 ១៨០ៃថង      ៣០០ៃថង 

 

 

 

 

 

 

        ១ ២       ៣ ...................      ១៧៩    ១៨០   ១៨១ 

 

      ករចុះសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍ 

                 ្រតូវបនសនមតជកូនរបស់ប្តី 

 

        ១  ២       ៣ ...................      ២៩៩    ៣០០   ៣០១ 

 

 កររ ំ យ ពហ៍ពិពហ៍ 

 

    ្រតូវបនសនមតជកូនរបស់ប្តី 

 

 

កូនែដលេកើតកនុងអំឡុងេពលេនះ ្រតូវបន
សនមតថមនគភ៌ កនុងេពលមនចំណង ពហ៍
ពិពហ៍ (ម្រ  ៩៨៨ កថខណ្ឌ ២ ៃនក.រ) 
េហើយដូេចនះ ្រតូវបនសនមតថជកូនរបស់ប្តី 
(ម្រ  ៩៨៨ កថខណ្ឌ ១ ៃនក.រ)។ 
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ខ. ករបដិេសធបិតុភព (ម្រ ៩៨៩ ក.រ) 

េទះជមនករសនមតបិតុភព ក៏ជនែដលេគសនមតថជឪពុក ឬកូនេនះ ចសំុបដិេសធបិតុ
ភព បនែដរេ យអនុវត្ត មវធីិដូចខងេ្រកម។ ពកយបណ្តឹ ង្រតូវអនុវត្ត ម នីតិវធីិៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិ
បណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល (LPS 3) ៖ 

ខ.១ បណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភពពីជនែដល្រតូវសនមតថជឪពុក (ម្រ  ៩៩០ ក.រ) 

កនុងករណីែដលបិតុភព្រតូវបនសនមត ដូចចំណុច ក ខងេលើ ជនែដល្រតូវបនសនមតថជឪពុក 
របស់កូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភពបន។ ករ ក់បណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភពេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង 
េ យជនែដលសនមតថជឪពុក  កនុងអំឡុងេពល៦ែខ  គិតចប់ពីេពលែដលខ្លួនបនដឹងពីកំេណើ តរបស់
កូន។ េបើជនែដលបនសនមតថជឪពុក ជជនែដលសថិតេនេ្រកម ពយ-បលទូេទ អនក
ពយបលទូេទ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងជំនួសបន កនុងអំឡុងេពល៦ែខ គិត ចប់ពីេពលែដលដឹងពីកំេណើ ត
របស់កូន ឬជនែដលសថិតេ្រកម ពយបលទូេទខ្លួនឯង ច ក់បណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភពបន 
េទះជហួសអំឡុង េពលកំណត់ខងេលើក៏េ យ បុ៉ែន្ត្រតូវេធ្វើកនុងអំឡុងេពល៦ែខ គិតចប់ពីៃថងែដលលុប
េចលករ្របកសចប់ េផ្តើម ពយបលទូេទេនះ (ម្រ ២៧ ក.រ)។ 

មរណភពរបស់ប្តី េនមុនេពល ក់ពកយបណ្តឹ ង៖ ្របសិនេបើប្តីបនទទួលមរណភពមុនេពល
ក់ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព េនះជន មួយែដលសិទធិទទួលមត៌ករបស់គត់ ច្រតូវបនបំពន

េ យ រកូន ក៏ដូចជញតិេ ហិតរបស់ប្តីកនុង៣ថន ក់ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភពបន។ 
ពកយបណ្តឹ ងេនះ្រតូវ ក់កនុងអំឡុងេពល ១ឆន ំ គិតចប់ពីៃថងមរណភពរបស់ប្តី (LPS 24 (1))។ 

មរណភពរបស់ម្ត យ េនមុនេពល ក់ពកយបណ្តឹ ង៖ បញ្ហ ៖ ប្តីចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុ
ភព។ បុ៉ែន្តម្ត យរបស់កូនបនទទួលមរណភពេទេហើយ េហើយពំុមន -ពយបលស្រមប់អនីតិ
ជនេទៀត។ កូនេនមន យុ ០ ឆន ំេនេឡើយ។ កនុងករណីេនះ ប្តី្រតូវ ក់ពកយសំុឲយេ្រជើស ំងអនក
តំ ងពិេសសស្រមប់កូន (ម្រ  ៣៦ ៃន្រកមនីតិវធីិ)េ្រពះកូនគឺជជនខ្វះសមតថភពកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ង 
(ម្រ  ១៤ ៃនក.រ, ម្រ  ៣២ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

ឧទ. ក និង ខ បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ មចបប់ ឆន ំ២០១២។ ក ជប្តីមិនបនេនផទះមួយឆន ំកនុងឆន ំ 
២០១៣ ្រ ប់ែតេនកនុងឆន ំ២០១៤ ខ បនស្រមលកូនមន ក់។ មចបប់ ក ្រតូវបនេគសនមតថ ជឪពុក 
របស់កូនេនះ េ្រពះថ ខ ស្រមលកូនេនកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ បុ៉ែន្ត ក ចប្តឹងបដិេសធបិតុភព 
បនកនុងរយៈេពល៦ែខ ចប់ពីៃថងែដលដឹងពីកំេណើ តរបស់កូនេនះ។ ផទុយេទវញិេបើ ក ជជនសថិតេ្រកម 

ពយបលទូេទ េហើយកនុងែខេម  ឆន ំ២០១៥ េទើបមន ល្រកមលុបេចលករ្របកសចប់េផ្តើម 
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ពយបលទូេទ េទះបីជហួសកលកំណត់៦ែខក៏េ យ ក៏ ក េនែតប្តឹងបនែដរ េ យគិតចប់ពី
ែខ េម  ឆន ំ២០១៥ េទ។ 

* បញ្ហ ៖ ប្តីរបស់ម្ត យបនកំពុងរស់េនជមួយកូនអស់រយៈេពល ១ឆន ំ។ បនទ ប់មក ម្ត យបន្របប់េទប្តី
ថ “្របប់ករពិត កូនេនះមិនែមនជកូនរបស់អនកេទ។” ប្តីបនខឹងយ៉ងខ្ល ំង េហើយចង់បដិេសធបិតុភព។ 
បុ៉ែន្ត រយៈេពល ៦ែខ បនកន្លងផុតេទេហើយ ំងពីប្តីបនដឹងពីកំេណើ តរបស់កូន ដូេចនះប្តីេនះមិន ច

ក់ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភពបនេទ។ 

មនមតិមួយចំនួន ចេលើកេឡើងថករសននិ ្ឋ នែបបេនះគឹមិនសមេហតុផល េហើយរយៈេពល ៦ែខ គួរ
ែតចប់េផ្តើមពីៃថងែដលប្តីបនដឹងពីនតថិភពៃនទំនក់ទំនងឪពុក និងកូន។ 

 

ខ.២ បណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព ពីកូន (ម្រ  ៩៩១) 

 េ្រកពីឪពុក ចប្តឹងបដិេសធបិតុភព កូនក៏ ចប្តឹងបដិេសធបិតុភពបនែដរ មម្រ ៩៩១ 
កថខណ្ឌ ១។ ្របសិនេបើកូនេនជអនីតិជន េនះម្ត យ ឬអនក ពយបលស្រមប់កូនេនះ ជអនកប្តឹង 
េហើយតុ ករជអនកេ្រជើស ំងអនកតំ ងពិេសស កនុងករណីកូនេនះ គម នម្ត យអនុវត្តអំ ចេមប ឬ 
អនក ពយបល។ មយ៉ងេទៀត កូនមនសិទធិប្តឹងបដិេសធបិតុភព កនុងអំឡុងេពល៦ែខ គិតចប់ពីៃថង
ែដល កូនេនះ េពញនីតិភព បុ៉ែន្ត្របសិនេបើកូនេនជជនេនេ្រកម ពយបលទូេទ  អំឡុងេពល
េនះ្រតូវបនគណនេ យគិតចប់ពីេពលែដលមនករលុបេចលករ្របកសចប់េផ្តើម ពយបល
ទូេទ។ 

មរណភពរបស់កូនេនមុនេពល ក់ពកយបណ្តឹ ង៖ ្របសិនេបើកូនបនទទួលមរណភព េនមុន
េពល ក់ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព េនះបចឆ ញតិផទ ល់ មួយរបស់កូនែដលបនទទួលមរណ
ភពេនះ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភពបន។ ពកយបណ្តឹ ងេនះ្រតូវ ក់កនុងអំឡុងេពល ១ឆន ំ 
គិតចប់ពីៃថងមរណភពរបស់កូន (LPS 24 (1))។ 

ឧទ. ក និង ខ េរៀប ពហ៍ពិពហ៍កនុងឆន ំ២០១០ េហើយ កជប្តីបនចកេចញពីផទះេទ្រសុកឆង យ អស់ 

រយៈេពល១ឆន ំ ២០១១។ េន្របែហលជចុងឆន ំ២០១១ ខ បនស្រមលកូនមន ក់។ ដូេចនះ េគសនមតថ ក 
ជឪពុករបស់កូនេនះ។ បុ៉ែន្ត មម្រ ៩៩១ កូន ចប្តឹងបដិេសធបិតុភពរបស់ ក បន។ 
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ខ.៣ នុភព្របតិសកមមៃនបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព (ម្រ  ៩៩២ ក.រ) 

 ្របសិនេបើមនេសចក្តីសេ្រមចបដិេសធបិតុភព អំពីបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព េនះមនន័យថ 
ឪពុកែដលបនសនមតថជឪពុករបស់កូនេនះ មិនែមនជឪពុករបស់កូនេនះ ំងពីកំេណើ តរបស់កូន។ 

ឧទ. A (ប្តី) និង B (្របពនធ) បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ B បនស្រមលកូន C ែដលមិនែមនជកូនរបស់ A 
េទ បុ៉ែន្ត្រតូវបនសនមតថជកូនរបស់ A។ បនទ ប់ពី A បនទទួលមរណភព ម្ត យរបស់ A (D) បន ក់
ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភពចំេពះ C (LPS 24 (1))។ ករទមទរ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យតុ ក
រ។ េ យ រ នុភព្របតិសកមមៃន ល្រកមេនះ C ្រតូវបនចត់ទុកថមិនែដលជកូនរបស់ A េឡើយ 
េហើយដូេចនះ C មិន ចទទួលបន្តនូវ្រទពយសមបត្តិរបស់ A បនេទ។ 

ឧទ. A (ប្តី) និង B (្របពនធ) បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ B បនស្រមលកូន C ែដលមិនែមនជកូនរបស់ A 
េទ បុ៉ែន្ត្រតូវបនសនមតថជកូនរបស់ A។ A បនកំពុងេមើលែថរក  C អស់រយៈេពល ៣ ឆន ំ និងបន
ចំ យ្របក់អស់ ១០.០០០ ដុ ្ល រ។ េ្រកយមក B បន ក់ពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព េហើយករ
ទមទរេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យតុ ករ។ េ យ រែត នុភព្របតិសកមមៃន ល្រកមេនះ C 
្រតូវបនចត់ទុកថមិនែដលជកូនរបស់ A េទ េហើយដូេចនះ A មិនែដលមនកតព្វកិចចេមើលែថរក  C 
េនះេទ។ ចំនួនទឹក្របក់ ១០.០០០ ដុ ្ល រ ែដល A បនចំ យស្រមប់ C ក្ល យជេសចក្តីចេ្រមើន
េ យឥតេហតុ េហើយ A ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរ្របក់ ១០.០០០ ដុ ្ល រពី B វញិបន។ 

* កមមវតថុៃនករពិនិតយេ យតុ ករ 

្របសិនេបើពកយបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព្រតូវបន ក់ េនះតុ ករនឹងពិនិតយភស្តុ ងេដើមបី
កំណត់ថ េតើបុគគលែដល្រតូវបនសនមតថជឪពុកេនះ គឺជឪពុក ឬ មិនែមន។ តុ ករនឹងពិចរ  
១) ករេធ្វើេតស្តឈម, ២) ករេធ្វើេតស្ត DNA, ៣) ឱកសែដល្របពនធចប់មនកំេណើ តកូនរបស់ប្តី, ៤) 
ឱកសែដល្របពនធចប់មនកំេណើ តកូនរបស់បុរសេផ ងេ្រកពីប្តី ជេដើម។ 

 

២.៣ អំពីករទទួល គ ល់៖ 

ករទទួល គ ល់ គឺជមេធយបយមួយស្រមប់ឪពុកែដលមិន្រតូវបនសនមតថជឪពុក មម្រ  
៩៨៨ ៃនក.រ េដើមបីបនចុះកនុងសំបុ្រតកំេណើ ត។ ករទទួល គ ល់មន ២ ្របេភទគឺ៖ ករទទួល គ ល់
េ យសម័្រគចិត្ត និងករទទួល គ ល់េ យបងខំ។ 
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ករទទួល គ ល់េ យសម័្រគចិត្ត ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យឪពុកសម័្រគចិត្តទទួល គ ល់កូន មរយៈ
ករ ក់នូវទ្រមង់ទទួល គ ល់ជូនម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន(ម្រ ៩៩៧ កថខណ្ឌ ទី ១ កយខណ្ឌ ទី១ ៃនក.រ), 

មរយៈមតក សន៍ (ម្រ  ៩៩៧ កថខណ្ឌ ទី ១ កយខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ), ឬ មរយៈករ ក់ជូននូវ
របយករណ៍អំពីកំេណើ តែដលចុះហតថេលខេ យឪពុក (ម្រ  ៩៩៨ ៃនក.រ)។ 

ករទទួល គ ល់េ យបងខំ គឺជពកយបណ្តឹ ងែដល្រតូវបន ក់េ យកូនចំេពះឪពុក េដើមបីបងខំឲយ
ឪពុកទទួល គ ល់ខ្លួនជកូន។ នីតិវធីិ្រតូវអនុវត្ត មចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល (LPS 
3 ចំណុច ង, 26)។ 

 ក. ករទទួល គ ល់េ យសម្័រគចិត្ត 

ឪពុករបស់កូន ចទទួល គ ល់កូនបន។ បុ៉ែន្តេបើកូនេនះ មនឪពុក មផ្លូវចបប់ (ឪពុកែដល
សនមត) ពំុ ចទទួល គ ល់បនេទ (ម្រ ៩៩៣ ក.រ)។  

ឧទ. ករណីប្តី្របពនធ មនកូនមន ក់ េ យចុះកនុងសំបុ្រតកំេណើ តថ ប្តីជឪពុក និង្របពនធជម្ត យ។ េ្រកយ
មកមនករសង ័យថកូន ឬ មនភពជក់ចបស់ថ កូនេនះជកូនរបស់ម្ត យជមួយបុរសដៃទ។ 
េទះជយ៉ងេនះក៏េ យ ក៏បុរសដៃទេនះ មិន ចេធ្វើករទទួល គ ល់កូនេនះ េ យសម័្រគចិត្តបនែដរ 
េ្រពះថកូនេនះមនឪពុក មចបប់រចួេហើយ។ ករណីេនះ គួរែតមនករប្តឹងបដិេសធបិតុភពជមុនសិន 
េទើប ចេធ្វើករទទួល គ ល់េ យសម័្រគចិត្តបន។ 

 ខ. ករទទួល គ ល់របស់ឪពុក 

 ឪពុក ចទទួល គ ល់កូនែដលជអនីតិជនបន។ បុ៉ែន្តឪពុក ចទទួល គ ល់កូន ែដលជទរក
េនកនុងគភ៌បន លុះ្រ ែតមនករយល់្រពមពីម្ត យ (ម្រ  ៩៩៥ ក.រ)។ មនន័យថ ប្តី ចទទួល 

គ ល់កូនែដលបេងកើតេ យ្របពនធខ្លួនបន េ យមិនចំបច់មនករយល់្រពមពីអនក េគេទ បុ៉ែន្ត
្របសិន េបើ កូនេនះេនជទរកកនុងគភ៌ម្ត យវញិ េនះករទទួល គ ល់្រតូវមនករយល់្រពមពីម្ត យ 
េ្រពះថ មន ែតម្ត យេទែដលដឹងថ ឪពុករបស់កូនេនះជអនក ។ 

 គ. សមតថភពកនុងករទទួល គ ល់ 

 ករណីឪពុកជអនីតិជន ឬជនេនេ្រកម ពយបលទូេទ (មនន័យថជនែដលខ្វះសមតថ
ភពកនុងករេធ្វើសកមមភព) ក៏ ចេធ្វើករទទួល គ ល់កូនបន េ យពំុចំបច់មនករយល់្រពមពីអនក
តំ ងែដលចបប់បនកំណត់ែដរ។ េ្រពះថករទទួល គ ល់ មិនត្រមូវឲយមនករតំ ង ឬករយល់
្រពមពីអនកតំ ងែដលចបប់កំណត់េទ (ម្រ  ៩៩៤ ៃនក.រ)។ បុ៉ែន្ត េទះបីជមិនត្រមូវឲយមនសមតថភព
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កនុងករេធ្វើសកមមភពក៏េ យ ក៏សមតថភពខងឆនទៈជអបបបរមេដើមបីយល់ដឹងពីអតថន័យៃនករទទួល
គ ល់គឺជភពចំបច់។ ដូេចនះ បុគគលមន ក់ែដលបនបត់បង់ ម រតី ឬ វចិរណញញ ណ េ យ រែតជមងឺ

ធងន់ធងរេនះ មិន ចេធ្វើករទទួល គ ល់បនេទ។ 

 ឃ. ករទទួល គ ល់កូនជនីតិជន និងកូនែដលបនទទួលមរណភព(ម្រ ៩៩៦ ក.រ) 

- ឪពុកែដលមនបំណងចង់ទទួល គ ល់កូនែដលជនីតិជនបន លុះ្រ ែតមនករយល់្រពម
ពីកូន េនះ។ េ្រពះថ កូនែដលជនីតិជនេនះ ចេធ្វើករសេ្រមចចិត្តបនេ យខ្លួនឯង ឬ ចមន
ករណីខ្លះេទៀត គឺេគទប់ ក ត់ករេកងយក្របេយជន៍របស់ឪពុក េ យ រែតេពលកូនេនជអនីតិជន
ឪពុកបនេបះបង់ េចលកូនេនះ ដល់េពលឥឡូវឪពុកេនះទទួល គ ល់កូន េ្រពះចង់ឲយកូនេនះ ជួយ
ផគត់ផគង់ជីវភពេផ ងៗ។ 

- មយ៉ងេទៀត ឪពុកក៏ ចទទួល គ ល់កូន ែដលបនទទួលមរណភពបនែដរ ែតកនុងករណី
ែដលកូនេនះមនបចឆ ញតិផទ ល់។ បុ៉ែន្តេបើបចឆ ញតិផទ ល់េនះជនីតិជន ្រតូវទទួលករយល់្រពមពីជន
េនះ។ មពិតេទករទទួល គ ល់កូនែដលទទួលមរណភពេហើយ ក់បីដូចជគម នបន្របេយជន៍
អ្វីទំងអស់ ្របសិនេបើកូនែដលទទួលមរណភពេនះ គម នបចឆ ញតិផទ ល់េទេនះ បុ៉ែន្តកនុងបញញត្តិេនះ គឺ
េគមនបំណង ចង់ផ ភជ ប់ចំណងរបស់ឪពុក និងបចឆ ញតិផទ ល់េនះ េ្រពះថជជី  និងេចនឹងគន ។ 

 
 ង. ទ្រមង់ៃនករទទួល គ ល់ (ម្រ  ៩៩៧) 

 ករទទួល គ ល់ នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេ យករជូនដំណឹងេទម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន។ ករទទួល គ ល់ 
ក៏ ចេធ្វើ មមតក សន៍ក៏បនែដរ។ នីតិវធីិៃនករទទួល គ ល់ មរយៈមតក សន៍្រតូវេធ្វើេឡើង
េ យអនក្របតិបត្តិមតក សន៍ (ម្រ  ១២២០ ៃនក.រ)។ 

ករយល់្រពមរបស់ម្ត យ (កនុងម្រ ៩៩៥-២) ចេធ្វើបន េ យចុះហតថេលខេលើលិខិតទទួល
គ ល់េនះ។ 

ច. នុភពៃនករចុះកំេណើ តេនកនុងេសៀវេភកំេណើ ត និងករទទួល គ ល់ (ម្រ ៩៩៨) 

 េបើបុគគល មន ក់បនសំុចុះកំេណើ តរបស់កូន បនចុះេឈម ះខ្លួនជឪពុក េហើយបនចុះហតថ
េលខឬផ្តិតេមៃដ េនកនុងេសៀវេភកំេណើ ត បុគគលេនះ្រតូវចត់ទុកថបនទទួល គ ល់កូនេនះ េនេពល
ែដលបនសំុចុះកំេណើ ត។ កនុងករណីេនះ ពំុចំបច់មនករទទួល គ លថមី ឬជូនដំណឹងជថមីម្តងេទៀតេទ។ 
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 ឆ. នុភព្របតិសកមមៃនករទទួល គ ល់ (ម្រ  ៩៩៩) 

 ករទទួល គ ល់កូន ្រតូវមន នុភព្របតិសកមម ំងពីេពលកំេណើ តរបស់កូនេនះ។ បុ៉ែន្តករ 
ទទួល គ ល់ ពំុ ចបំពនសិទធិែដលតតិយជនបនេធ្វើលទធកមមរចួេហើយេឡើយ។ ជលទធផលៃន នុភព
្របតិសកមម ឪពុកែដលេធ្វើករទទួល គ ល់្រតូវបនចត់ទុកថបនជកូនបំណុលកនុងករចិញច ឹមបីបច់កូន

ំងពីកំេណើ តរបស់កូន េហើយកូន្រតូវបនចត់ទុកថបនជសន្តតិជនរបស់ឪពុកែដលេធ្វើករទទួល
គ ល់ ំងពីកំេណើ តរបស់កូន។ 

 បនទ ប់ពីករទទួល គ ល់ ឪពុក ចជអនកមនអំ ចេមប មរយៈករពិភក ជមួយម្ត យ ឬ 
មរយៈដីកសេ្រមចរបស់តុ ករ (ម្រ  ១០៣៨ កថខណ្ឌ ទី ២, ទី ៣ ៃនក.រ)។ ្របសិនេបើឪពុក និង

ម្ត យបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េ្រកយករទទួល គ ល់ េនះពួកេគ ចអនុវត្តអំ ចេមបេ យសហ
ករគន បន (ម្រ  ១០៣៨ កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនក.រ)។ 

 បនទ ប់ពីករទទួល គ ល់ ឪពុកែដលមិនបនរស់េនជមួយកូន ចពិភក ជមួយម្ត យ អំពី
រេបៀបចូលជួប ្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូន និងករទទួលបនទុកេលើេ ហុ៊យចំបច់េដើមបី្រគប់្រគងែថ
រក កូន (ម្រ  ១០៤០ កថខណ្ឌ ទី៣ ៃនក.រ)។ កនុងករណីករពិភក ពំុបនសេ្រមច ឬ េបើពំុ ចេធ្វើករ
ពិភក បនេទ េនះតុ ករ្រតូវកំណត់អំពីរេបៀបចូលជួប ្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូន និងេ ហុ៊យ
ចំបច់ែដល្រតូវទទួលបនទុកេដើមបី្រគប់្រគងែថរក កូន មករទមទររបស់ឪពុក ឬ ម្ត យ (ម្រ  
១០៤០ កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនក.រ)។  

ឧទ. ឪពុក ទទួល គ ល់កូន យុ១២ឆន ំមន ក់ េនះបិតុភពរ ងឪពុក និងកូនេនះ ចត់ទុកថមន ំងពី 
េពលកំេណើ តរបស់កូនមកេ យ រមនលកខណៈ្របតិសកមម។ ដូេចនះ េទះបីជឪពុកបន ទទួលមរណៈ
េពលមុនេពលទទួល គ ល់ក៏េ យ ក៏ជលទធផលៃន នុភព្របតិសកមមៃនករទទួល គ ល់ កូនេនះ្រតូវ
ក្ល យជសន្តតិជនរបស់ឪពុកេនះែដរ។ បុ៉ែន្តេបើករទទួល គ ល់្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ្រកយពីសហសន្តតិជន
េផ ងេទៀតបនែបងែចករចួ ល់េហើយ ឬ បនចត់ែចងមត៌ក េនះកូនែដលបន្រតូវបនទទួល គ ល់មិន

ចទមទរឲយ្របគល់នូវ្រទពយេនះបនេទ បុ៉ែន្ត្រតូវមនសិទធិទមទរឲយសងេ យតៃម្លែតបុ៉េ ្ណ ះ 
(ម្រ  ១២៧៤ ៃនក.រ)។  

 ជ. ករ មឃត់មិនឲយដកករទទួល គ ល់េចញ (ម្រ  ១០០០) 

 ឪពុក ែដលបនទទួល គ ល់កូនេហើយ ពំុ ចលុបេចលករទទួល គ ល់េនះបនេឡើយ។ ដូេចនះ 
្របសិនេបើឪពុកបនទទួល គ ល់កូន េ យករភន់្រចឡំ, ករឆេបក, ឬ ករគំ មកំែហង េនះឪពុក
េនះមិន ចលុបេចលករទទួល គ ល់បនេឡើយ។ េនះក៏េ្រពះែតេនេពលជនែដលេធ្វើករទទួល
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គ ល់ គឺជឪពុករបស់កូនែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ េនះទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យ និងកូនែដល្រតូវបន
បេងកើតេឡើង 

ម្តងេហើយ មិនគួរ្រតូវបនលុបេចលេទ។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើេគដឹងថជនែដលេធ្វើករទទួល គ ល់
េនះមិនែមនជឪពុករបស់កូនែដល្រតូវបនេគទទួល គ ល់េទ េនះ នុភពៃនករទទួល គ ល់ ច្រតូវ
បនបដិេសធេ យពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបុត្តភព (ម្រ  ១០០២ ៃនក.រ)។ 

 ឈ. បណ្តឹ ងទមទរឲយទទួល គ ល់៖ (ម្រ ១០០១) 

 កូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយទទួល គ ល់បន (ម្រ  ១០០១ កថខណ្ឌ ទី ១ កយខណ្ឌ
ទី ១ ៃនក.រ)។ នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ងេនះ្រតូវអនុវត្ត មចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល (LPS 3 
ចំណុច ង, 26)។ បុ៉ែន្ត កូនែដលមិនបនយល់្រពម េនេពលឪពុកចង់ទទួល គ ល់កូន (សូមេមើលម្រ  
៩៦៦ ៃនក.រ) េនះកូនពំុ ចទមទរឲយទទួល គ ល់បនេឡើយ (ម្រ  ១០០១ កថខណ្ឌ ទី ១ កយខណ្ឌ
ទី ២ ៃនក.រ)។ េនះក៏េ្រពះែតករបដិេសធកនុងករផ្តល់ករយល់្រពម ្រតូវបនចត់ទុកថដូចជ ករ
េបះបង់េចលសិទធិកនុងករទទួលបនករទទួល គ ល់។ ្របសិនេបើកូនបនទទួលមរណភព បចឆ ញតិ
ផទ ល់របស់កូនេនះ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយទទួល គ ល់បន (ម្រ  ១០០១ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃន
ក.រ)។ កូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់ របស់កូន ច ក់បណ្តឹ ងទមទរឲយទទួល គ ល់បន កនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ 
េ យគិតចប់ពីេពលែដលបន ដឹងថជឪពុក (ម្រ  ១០០១ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃនក.រ)។ 

កនុងករណីែដលកូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់របស់កូនេនះ ជអនីតិជន ឬជនេនេ្រកម ពយបល
ទូេទ េនេពលែដលខ្លួនបនដឹងថជឪពុក អំឡុងេពល១ឆន ំ ្រតូវគណន គិតចប់ពីេពលែដលកូន ឬ 
បចឆ ញតិផទ ល់របស់កូនេនះបន ក្ល យជនីតិជន ឬេពលែដលមនករលុបេចលករ្របកស ចប់េផ្តើម 

ពយបលទូេទ (ម្រ  ២៧) (ម្រ  ១០០១ កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនក.រ)។  

កូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់របស់កូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយទទួល គ ល់បន េនកនុងអំឡុង
េពល ១ឆន ំ គិតចប់ពីៃថងមរណភពរបស់ឪពុក ្របសិនេបើបនដឹងថជឪពុក េនេ្រកយមរណភពរបស់
ឪពុក (ម្រ  ១០០១ កថខណ្ឌ ទី ៥ ៃនក.រ)។  

៣. បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបុត្តភព 

ក. បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបុត្តភព 

ជនីតិវធីិកនុងករទមទរេទតុ ករឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបុត្តភព កនុងករណីបិតុភព ឬ មតុ
ភព ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យផទុយនឹងករពិតជក់ែស្តង។ មម្រ  ១០០២ បនែចងថ ៖ 
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- កូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ ឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបិតុភព ឬមតុភព 
ចំេពះជន ែដល្រតូវបនចុះជឪពុកេនកនុងេសៀវេភកំេណើ ត េទះជមិនបនទទួលករសនមតថជឪពុក
ក៏េ យ ឬជន ែដល្រតូវបនចុះជម្ត យេនកនុងេសៀវេភកំេណើ ត េទះបីជគម នេហតុែដលបនស្រមល
ក៏េ យ (ម្រ  ១០០២ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ)។ 

- ជន ែដល្រតូវបនចុះជឪពុកេនកនុងេសៀវេភកំេណើ ត េទះជមិនបនទទួលករសនមតថ
ជឪពុក ក៏េ យ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបិតុភពជមួយកូនបន (ម្រ  
១០០២ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ 

- ជន ែដល្រតូវបនចុះជម្ត យេនកនុងេសៀវេភកំេណើ ត េទះជមិនបនស្រមលកូនេនះ
ក៏េ យ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់នតថិភពៃនមតុភពជមួយកូនបន (ម្រ  ១០០២ 
កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃនក.រ)។ 

- បណ្តឹ ងរបស់ ឪពុក ឬ ម្ត យ ែដលទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបុត្តភព ពំុ ច ក់
បនេឡើយ ្របសិនេបើបិតុភព ឬមតុភព មផ្លូវចបប់ េកើតេឡើយេ យេចតន ឬកំហុសធងន់ធងររបស់ជន
ែដល្រតូវ បនចុះជឪពុក ឬម្ត យេនកនុងេសៀវេភកំេណើ ត ឬេបើអំឡុងេពល២០ឆន ំបនកន្លងផុត គិតចប់
ពីៃថង កំេណើ ត របស់កូន ឬៃថងែដល នុភពៃនករទទួល គ ល់បនេកើតេឡើង (ម្រ  ១០០២ កថខណ្ឌ ទី 
៤ ៃនក.រ)។ 

ខ. នុភព្របតិសកមមៃនករបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបុត្តភព (ម្រ ១០០៣) 

ករបញជ ក់នតថិភពៃនបុត្តភព ្រតូវមន នុភព្របតិសកមម ំងពីេពលកំេណើ តរបស់កូនេនះ។ 
បុ៉ែន្ត នុភព្របតិសកមមេនះ ពំុ ចបំពនសិទធិែដលតតិយជនបនលទធកមមរចួេហើយេឡើយ។ 

ចំណុច៖ ្របសិនេបើេឈម ះរបស់បុគគលែដលមិនែមនជឪពុក្រតូវបនចុះកនុងសំបុ្រតកំេណើ តថជឪពុក 
ច្រតូវបនែកត្រមូវ មរយៈបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព (ម្រ  ៩៨៩ ដល់ម្រ  ៩៩២ ៃនក.រ) ឬ បណ្តឹ ង

ទមទរឲយបញជ ក់នតថិភពៃនបុត្តភព (ម្រ  ១០០២ ដល់ម្រ  ១០០៣ ៃនក.រ)។ ភពខុសគន ៃន្របព័នធ
ទំងេនះគឺដូេចនះ។ ្របសិនេបើេឈម ះរបស់បុគគលែដលមិនែមនជឪពុក្រតូវបនកត់្រ កនុងសំបុ្រតកំេណើ ត 
េ យែផ្អក មករសនមតៃនម្រ  ៩៨៨ ៃនក.រ េនះបណ្តឹ ងបដិេសធបិតុភព្រតូវបនយកមកេ្របើ។ ផទុយ
េទវញិ ្របសិនេបើេឈម ះរបស់បុគគលែដលមិនែមនជឪពុក្រតូវបនកត់្រ កនុងសំបុ្រតកំេណើ ត េ យែផ្អក

មករទទួល គ ល់ េនះបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនបុត្តភព្រតូវបនយកមកេ្របើ។ 

 

៣.៣ បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព 

 មម្រ ៩៨៧ ៃនក.រ បនែចងថ ្រស្តីែដលផ្តល់កំេណើ តឲយកូន ជម្ត យរបស់កូនេនះ។ បុ៉ែន្ត
មនករណីខ្លះ េទះបីជ្រស្តីេនះបនផ្តល់កំេណើ តឲយកូនក៏េ យ ក៏មតុភពរបស់កូនេនះមិន្រតូវបន
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បេងកើតេឡើងែដរ េ្រពះម្ត យមិនបនចុះេឈម ះរបស់ខ្លួនេនេលើសំបុ្រតកំេណើ តេទ។ ដូេចនះ េទើបេគបេងកើតឲយ
មនបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព ពីកូន និង ពីម្ត យ។ 

 ក. បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព ពីកូន (ម្រ  ១០០៤) 

- កូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព ចំេពះ្រស្តីែដលបន
បេងកើតខ្លួនបន (ម្រ  ១០០៤ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ)។ ្របសិនេបើកូនេនះបនទទួលមរណភព បចឆ
ញតិផទ ល់របស់កូនេនះ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងជំនួសបន (ម្រ  ១០០៤ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ កូន 
ឬ បចឆ ញតិផទ ល់របស់កូនេនះ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបន កនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ េ យគិតចប់ពីៃថងែដល
បនដឹងថជម្ត យ (ម្រ  ១០០៣ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃនក.រ)។ 

- កនុងករណីែដលកូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់របស់កូនេនះ ជអនីតិជន ឬជនេនេ្រកម
ពយបលទូេទ េនេពលែដលបនដឹងថជម្ត យ អំឡុងេពល១ឆន ំ្រតូវគណន េ យគិតចប់ពីេពល
ែដលកូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់របស់កូនេនះ បនក្ល យជនីតិជន ឬេពលែដលមនករលុបេចលករ
្របកសចប់េផ្តើម ពយបលទូេទ (ម្រ  ១០០៤ កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនក.រ)។ 

- កូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់របស់កូនេនះ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីអតថិភព
ៃនមតុភព កនុងអំឡុងេពល១ឆន ំគិតចប់ពីៃថងមរណភពរបស់ម្ត យ ្របសិនេបើដឹងថជម្ត យ េនេ្រកយ
មរណភពរបស់ម្ត យ (ម្រ  ១០០៤ កថខណ្ឌ ទី ៥ ៃនក.រ)។ 
ឧទ. 

 ខ. បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព ពីម្ត យ (ម្រ  ១០០៥) 

- ម្ត យ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព ចំេពះកូនែដលខ្លួនបនបេងកើតបន 
កនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ គិតចប់ពីៃថងែដលខ្លួនបនដឹងថជកូន។ ម្ត យ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងចំេពះ កូន
ែដលបនទទួលមរណភពបន ែតកនុងករណីកូនេនះ មនបចឆ ញតិផទ ល់ កនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ គិត
ចប់ ពីៃថងមរណភពរបស់កូន ្របសិនេបើបនដឹងថជកូន េនេ្រកយមរណភពរបស់កូន (ម្រ  
១០០៥ កថខណ្ឌ ទី ១ ដល់ទី ៥ ៃនក.រ)។ 

- ្របសិនេបើម្ត យជជនេនេ្រកម ពយបលទូេទគត់ ច ក់បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ អតថិភព
ៃនមតុភពបនកនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ េ យគិតចប់ពីៃថងែដលមនករលុបេចលករ្របកសចប់េផ្តើម

ពយបលទូេទ (ម្រ  ១០០៥ កថខណ្ឌ ទី ៥ ៃនក.រ)។ 
- កនុងករណីែដលកូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់របស់កូន ជនីតិជន េបើគម នករយល់្រពមពីកូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់

របស់កូនេនះេទ ម្ត យមិន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ពីអតថិភពៃនមតុភព បនេឡើយ 
(ម្រ  ១០០៥ កថខណ្ឌ ទី ៦ ៃនក.រ)។ 
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- េទះបីជកនុងករណីែដលអងគេហតុ ៃនករបេងកើតកូន ្រតូវបនបញជ ក់ក៏េ យ េបើករបញជ ក់មតុភព 
ផទុយនឹង្របេយជន៍របស់កូន ឬបចឆ ញតិផទ ល់របស់កូនេនះ តុ ករ ច ចេលើកេចលបណ្តឹ ង
របស់ម្ត យបន (ម្រ  ១០០៥ កថខណ្ឌ ទី ៧ ៃនក.រ)។ 

គ. នុភព្របតិសកមមៃនករបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព (ម្រ  ១០០៦) 

 ករបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនមតុភព ្រតូវមន នុភព្របតិសកមម ំងពីេពលកំេណើ តរបស់កូន
េនះ។ បុ៉ែន្ត នុភព្របតិសកមមេនះ ពំុ ចបំពនសិទធិែដលតតិយជន បនេធ្វើលទធកមមរយួេហើយេឡើយ។ 

ឧទ. 

ករណី៖ ទរកេទើបនឹងេកើត្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរគន េនមនទីរេពទយ។ ជលទធផល X (កូនរបស់ A និង B) 
្រតូវបនចុះថជកូនរបស់ C និង D េហើយ Y (កូនរបស់ C និង D) ្រតូវបនចុះថជកូនរបស់ A និង B។ បី
បួនែខេ្រកយមក A និង B បនកត់សមគ ល់េឃើញថកូនរបស់ពួកេគមិនែមនជ Y េទ គឺ X។ A និង B ចង់
លុបេឈម ះរបស់ខ្លួនេចញពីសំបុ្រតកំេណើ តរបស់ Y េហើយចង់ចុះកនុងសំបុ្រតកំេណើ តរបស់ X។ េតើ A និង 
B គួរអនុវត្ត មនីតិវធីិែបប ? (A គឺជបុរស, B គឺជ្រស្តី)។ 
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សមុកំនូ 

១. សញញ ណទូេទ 

 និយមន័យ៖ គឺជករបេងកើតទំនក់ទំនង់ញតិេ ហិតថមី។ េដើមបីបេងកើតសន្តតិជនៃន្រទពយ
សមបត្តិរបស់្រគួ រចិញច ឹម ក៏ដូចជបែនថមកម្ល ំងករងរ នឹងេមើលែថរក  ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម និងមនអនក
េមើលែថរក  កូនចិញច ឹម(កូនសមុំ) េនះផងែដល។ 

២. តួនទីៃនករសមុកំនូ នឹងេគបំណងៃនរបបសមុកំនូ ផល្របេយជន៍ៃនករសមុកំនូ 

 េតើករបេងកើតឲយមនរបបសមុំកូនេដើមបីអ្វី និងផល្របេយជន៍អ្វី? 
ជេគលករណ៍ េដើមបីមនអនកសនង្រតកូល និងេមើលែថរក ខ្លួនេនេពលែដលខ្លួនចស់ និង

មនអនកេមើលែថរក កូនដូចគន ។ 
 អតថ្របេយជន៍ 

 បេងកើតសន្តតិជន ៃន្រទពយសមបតិ្តរបស់ឪពុកម្ដ យ 
 មនកម្ល ំងករងរ(សនង ជីវកមម) 
 អនកែដលគម នកូន ចរកកូនបន 
 កូនែដលកំ្រពមនឪពុកម្ដ យ 
 កត់បនថយកូនកំ្រព នឹងជួយដល់្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល 

៣. លក័ខខ័ណខ ទូេទស្រមប់ករសមុកំនូមន៤ចំនុចៈ 

 យុរបស់ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម នឹងកូនសមុំ 
 ករចូលរមួរបស់ភគីែដលមន ផល្របេយជន៍ពក់ព័នធ (ឪពុកម្ដ យបេងកើតរបស់កូន និង

ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម តំ ងអយយករ) 
 អំឡុងេពល កលបងចិញច ឹម (េពញេលញ) 
 មូល ្ឋ នវនិិចឆ័យែដលតុ ករ និងពិចរ  

 ្របេភទៃនករសមុកំនូមន២គឺៈ 
1. សមុំកូនេពញេលញៈ បេងកើតទំនក់ទនងញតិេ ហិតថមី និងបញច ប់ទំនក់ទំនងញតិចស់។ 
2. សមុំកូនធមម ៈ បេងកើតទំនក់ទំនងញតិេ ហិតថមី និងបន្តទំនក់ទំនងញតិចស់។ 
 សមុកំនូេពញេលញ  
និយមន័យ៖ សមុំកូនេពញេលញ គឺជករបេងកើតទំនក់ទំនងញតិេ ហិតថមី និងបញច ប់ទំនក់

ទំនងញតិេ ហិតចស់។ 
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 ករបេងកើតសមុកំនូេពញេលញ 
បុគគលែដលមនបំណង់ចង់ក្ល យជឪពុកកម្ដ យចិញច ឹម គឺ្រតូវ ក់ពកយសំុេទតុ ករ

ៃនលំេន នរបស់ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម (ម្រ  ១០០៧) េហើយតុ ករេចញដីកសេ្រមច (ម្រ  ២
កថខណ្ឌ ២ៃនចបប់ស្ដីពីនិតិវធីិេរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនបណ្ដឹ ង)។ 

 EX : A និង B មនទីលំេន េន ជធនីភនំេពញមនបំណងសំុយកកូនេឈម ះ D  េទចិញច ឹមេហើយ D 
មនទីលំេនឯេខត្តៃប៉លិន។ ដូចេនះ A និង B ្រតូវ ក់ពកយសំុរបស់ខ្លួនេទ ដំបូង ជធនី
ភនំេពញ។ 

 លក័ខខ័ណខ ៃនករបេងកើត 
ឪពុកម្ដ យចិញច ឹមៈ ្រតូវមនសហព័ទធ (ម្រ  ១០០៨) បុគគលែដលេនលីវមិនបនេទ។ េបើេយើង

និយយរមួប្ដី ឬ្របពនធែតមខ ងពំុ ចក្ល យជឪពុកម្ដ យចិញច ឹមបនេឡើយ ្របសិនេបើប្ដី ឬ្របពនធែតមខ ង
មិនបនក្ល យេទជឪពុកម្ដ យចិញច ឹមបនេទ េនះមិន ចបេងកើតនូវករសមុំកូនេពញេលញបនេនះេទ 
េបើេយើងនិយយជំុវញិ ្របពនធ និង ប្ដី្រតូវខ្ល យជឪពុកម្ដ យចិញច ឹមទំងពីរនក់។ 

បុ៉ែន្តមនករណីពិេសស ្របសិនេបើករសំុកូនរបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត ចបប់ បនអនុញញ តឲយ 
សហព័ទធមខ ងក្ល យជឪពុកម្ដ យចិញច ឹមបន (ម្រ  ១០០៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

EX : B ជ្រស្ដីេមម៉យមនកូនបីេឈម ះ  A B C ែដលមន យុ ៤ ៥ ៦ ឆន ំ។ េនឆន ំ ២០១៤ B 
បនសេ្រមចចិត្តេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយបុរស់មន ក់េឈម ះ Z។ េ្រកយពីេរៀបកររចួេហើយ Z មន
បំណង់ចងបន A B C េធ្វើជកូនចិញច ឹម មរយៈករ ក់ពកយសមុំកូនេពញេលញ ែដលជកូនបេងកើត
របស់B។ េនកនុងករណី ែបបេនះB គឺជម្ដ យបេងកើតេហើយដូចេនះ B មិន ចក្ល យជម្ដ យចិញច ឹម បន
េនះ េទ។ 

 ្រកមរដ្ឋបបេវណីអនុញញ តឲយ Z ែតមន ក់ឯងក្ល យជឪពុកចិញច ឹមរបស់ A B C។ 
 យរុបសឪ់ពុកម្ដ យចិញចមឹ និងកនូសមុ ំ
 ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម្រតូវមន យុចប់ពី ២៥ឆន ំេឡើងេទ (ម្រ  ១០០៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 
 ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម្រតូវមន យុេ្រចើនជងកូនសំុយ៉ងតិច ២០ឆន ំ (ម្រ  ១០០៩ ៃន្រកម

រដ្ឋបបេវណី)  
EX: ៉  និងភវបីនេរៀប ពហ៍ពិពណ៍អស់រយៈេពល៥ឆន ំេហើយ បុ៉ែន្តអនកទំងពីរពំុមនកូន

ជមួយគន េទ។ អនកទំងពីរមន យុេលើស ២៥ឆន ំេហើយពួកគត់ មនបំណងចង់បេងកើតសមុំកូនេពញ
េលញ េទេលើេកមងមន ក់ែដលមន យុ ៣ឆន ំយកមកេធ្វើជកូនសំុេពញេលញរបស់ពួកគត់។ 

សំណួរ៖  

 េតើេពល ជេពលមូល ្ឋ នស្រមប់កំណត់ករបំេពញនូវ យុអតិបរមិ ? 
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 យុ្រតូវែតេ្រចើនជងកូនសំុយ៉ងតិច ២០ឆន ំ 
EX: ៉  និងភវជីសហព័នធ េហើយ ៉ម យុ ២៦ឆន ំ ភវមីន យុ ២៨ឆន ំ េបើេយើងពិនិតយេទ

េលើ យុអនកទំងពីរគឺសុទធែតមន យុេលើសពី ២៥ឆន ំេហើយ។ គត់មនបំណងចង់សំុកូនេពញេលញ
មួយ បុ៉ែន្តកូនេនះមន យុ ៧ឆន ំ ដូចេនះពួកគត់ទំងពីរមិន ចេធ្វើករសមុំកូនេពញេលញបនេទ
(ម្រ  ១០០៩ ៃន្រកមរដ្ឋបប េវណី) េ យ រែត ៉ មិនមន យុេលើសកូនេនះ ២០ឆន ំេឡើយ។  

មនន័យថអនកទំងពីរមិន ចក្ល យជឪពុកម្ដ យចិញច ឹម មរយៈករសមុំកូន េពញេលញចំេពះ
េកមងមន ក់េនះបនេឡើយ។  

 យរុបសក់នូសុ ំ
 ជេគលករណ៍ កូនសំុ្រតូវមន យុតិចជង ៨ឆន ំ (ម្រ  ១០១០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

សំណួរ៖ 

 េតើកូនសំុេពញេលញ ចមន យុេលើស ៨ឆន ំបនែដរឬេទ? េហើយ តុ ករមនមូលេហតុអ្វី
ខ្លះ? 
ឧទហរណ៍៖ កូនសំុបនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យចិញច ឹម ំងពី យុ ៧ឆន ំរហូតដល់ យុ ១៥ឆន ំ
េទើបឪពុកម្ត យ ក់ពកយសំុបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ។ 

 កនុង ថ នភពែបបេនះ តុ ករែ្របជ ចបេងកើតសមុំកូនេពញេលញបនេទះបីជកូន យុ ១៥ឆន ំ
ក៏េ យ។ 

 ករចូលរមួរបស់កុមរែដលនឹង្រតូវក្ល យជកូនសំុ 
 មិនមនភពចំបច់ (កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុក៏មន យុេកមងេពក)។ 
 ករចូលរមួរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់បុគគលែដល្រតូវក្ល យជកូនសំុ 
 ្រតូវមនករយល់្រពមពីឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ ពយបលស្រមប់ អនីតិជនរបស់កូនសំុ បុ៉ែន្ត

មនករេលើកែលងែដលឪពុកម្ត យបេងកើតមិន ច បង្ហ ញ ឆនទៈបន មនករេធ្វើបបកូនេបះបង់
កូនេចលេ យទុចចរតិ ឬេហតុដៃទេទៀត ែដលបំពនផល្របេយជន៍របស់កុមរយ៉ងធងន់ធងរ។ 

 ឪពុកម្ត យបេងកើតមនសិទធិ ចដកនូវករយល់្រពម បនរហូតដល់េពលដីក សេ្រមចចូលជ
ថ ពរ ្របសិនេបើករណីេនះែដលឪពុកម្ត យបេងកើតដកករយល់ ្រពមេនះតុ ករ្រតូវបដិេសធន៍

េចលនូវពកយសំុបេងកើនកូនសំុេពញេលញ។ ម្រ  ១០១២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 
 ម្រ  ១០១១ ែន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 

ឧទហរណ៍ទី១៖ ឪពុកម្ត យបេងកើតបនេ យកូនរបស់ខ្លួនេដើរសំុទន យក្របក់មកេ យ ខ្លួន 
ចយ យ ផឹក្រ  េហើយបដិេសធន៍មិនេ យកូនេទអនកដៃទចិញច ឹម ឬករណី ម្ត យឪពុកបេងកើតរត់បត់
ខ្លួន។ 
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ឧទហរណ៍ទី២៖ េនេពលបុគគលែដល្រតូវក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមបន ក់ពកយសំុេទតុ
ករេហើយបនេ ឪពុកម្ត យបេងកើតមកេន ឪពុកម្ត យបេងកើតេនះបនយល់្រពមេ យបញជ  បុ៉ែន្ត
េ្រកយេពលែដលតុ ករមិនេចញដីករសេ្រមចេនះ ឪពុកម្ត យបេងកើតបន ក់នូវករយល់្រពមេនះ
្រតលប់មកវញិ តុ ករ្រតូវបដិេសធន៍ ពកយសំុរបស់បុគគលែដល្រតូវក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមេចល។ 

+ អំឡុងេពលៃនករ កលបងចិញច ឹម 

 ករបេងកើតេ យមនសំុកូនេពញេលញ គឺេដើមបីបេងកើតនូវ្រគួ រ ថមីមួយដល់កុមរែដល អភ័ព្វ។ 
 ្រកមរដ្ឋបបេវណីត្រមូវេ យតុ ករ េធ្វើករពិចរ េទេលើ ថ នភពរបស់ បុគគលែដល នឹង

ក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមបនេធ្វើេនកនុងករ្រគប់្រគងកុមរ ែដលនឹងក្ល យជកូនសំុកនុងអំឡុង
េពល កលបងចិញច ឹមែដលមនរយៈេពលយ៉ងតិច ៦ែខជេគលករណ៍។ រយៈេពល៦ែខ ច
េទមុខ ឬេ្រកយេពល ក់ពកយសំុ។ ្របសិនេបើេនមុនេពល ក់ពកយសំុ បុគគលែដលនឹងក្ល យ
ជ ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវ ក់នូវភស្តុ ងែដល ចេជឿជក់បនជូនតុ ករេដើមបីបញជ ក់នូវ ថ ន
ភពរបស់បុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹម ែដលមនករចិញច ឹមបីបច់ែថរក កូនែដល
្រតូវសំុេនះបនយ៉ងល្អ។ េហតុដូចេនះកនុង ន័យេនះរយៈេពល កលបង ចមនរយៈេពលតិច
ជងេនះបនកនុងករណីពិេសស។ តុ ករ និងពិចរ លទធភពរបស់បុគគលែដល នឹងក្ល យជ
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងភពចុះស្រមុងគន រ ងបុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកុមរ
ែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ។ 
អងគេហតុជធមម អំឡុងេពល កលបងចិញច ឹមចប់េផ្តើមេនេពលឪពុកម្ត យបេងកើតសម័្រគចិត្ត
្របគល់កូនេ យេទបុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ ្របសិនេបើឪពុកម្ត យបេងកើតបន
កំពុងេធ្វើបនកូនេនះ។ 

 ឧទហរណ៍ ៖ កូនសំុធ្ល ប់បនរស់េនជមួយ និងឪពុកម្ដ យចិញច ឹម ជយួរ ស់មកេហើយ ំងពី
មុនេពល ក់ពកយសំុបេងកើតកូនសមុំេពញេលញេទេទៀត។ កនុងករណីេនះ តុ ករ ចកំណត់រយៈេពល

កលបងខ្លីជង ៦ែខ ឬមិនកំណត់រយៈេពល កលបងែតម្ដងក៏បនែដរ។  

 ដូេចនះ េបើតុ ករយល់េឃើញថ េនកនុងអំឡុងេពល កលបងេនះ កុមរមិន ចរស់េនចុះ
ស្រមុងជមួយ នឹងបុគគលែដល នឹងក្ល យជឪពុកម្ដ យចិញច ឹមេទ ភគេ្រចើនតុ ករ និងមិនសេ្រមចឲយ 
បេងកើតសមុំកូនេពញេលញេទ ពីេ្រពះថករេធ្វើែបបេនះ ច នឹងេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់ទឹកចិត្តក៏ដូចជផល
្របេយជន៍របស់កុមរនេពលអនគត។  

 ករណីជក់ែស្ដងៈ បណ្ដឹ ងេនតុ កររបស់េយើងផទ ល់ នុភពសមុំកូនេពញេលញម្រ
១០១៤ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី (ឪពុកម្ដ យបេងកើត)  
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 ផ្ដ ច់ចំណង់ញតិេ ហិត (ញតិភព) ជមួយនិងឪពុកម្ដ យបេងកើត (ម្រ ១០១៤ៃន
្រកមរដ្ឋបបេវណី។ កូនសំុេពញេលញ និងឪពុកម្ដ យបេងកើតែលងមនសិទធិសន្តតិកមមរ ង
គន េហើយ។ 

 ករណីេលើកែលងៈ សមុំកូនរបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត។ 

ឧទហរណ៍ ៖  េ ក្រសី X បនេរៀបករជមួយេ ក Z  េហើយ X មនកូនមន ក់គឺ C ែដលមន
យុ ៥ឆន ំ។ Z បនសំុយក C ជកូនចិញច ឹមេពញេលញកនុងករណីេនះ C នឹង X មិនបនផ្ដ ច់ចំណង

ញតិេ ហិតេនះេទ េហើយ X ែដលជម្ដ យបេងកើត េនែតមនអត្តិភពដែដល។  

 េ្រកយពីបេងកើតសុកំនូេពញេលញកនូសុៈំ  
 ែលងទទួលបននូវសិទធិជសន្តតិកមមនូវ្រទពយ 
 មិនទទួលនូវកតព្វកិចចគន េទវញិេទមកេទ។ 

 ឪពុកម្ដ យបេងកើតែលងមនសិទធិេទសួរសុខទុកខ។ បុ៉ែន្តេនែតមនករ មឃតនូវករ
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងញតិេ ហិត គឺេនែតយកមកអនុវត្ត (ម្រ  ៩៥ កថខណ្ឌ  ២ 
ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

 ឪពុកម្ដ យបេងកើត 
 កូនសំុមន នៈដូចគន  និងកូនបេងកើតរបស់ឪពុកម្ដ យចិញច ឹមនឹង្រតូវទទួលបនសិទធិ និង

ករណីកិចចដូចគន  នឹងកូនបេងកើត េនកនុងទំនក់ទំនងជមួយឪពុកម្ដ យចិញច ឹមកូនសំុ ចេ្របើ
នម្រតកូលរបស់ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម ឬមននម្រតកូលមុនរបស់ខ្លួនបន។ (ម្រ  ១០១៥ 
-២-១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) កូនសំុ្រតូវេនេ្រកមអំ ចេមបរបស់ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម។ 
(ម្រ  ១០១៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

កូនសំុេពញេលញមនសិទធិទមទរចំេពះតុ ករឲយបង្ហ ញព័ត៌មន កនុងទំហំចំបច់ករេបើគត់
ក្ល យជនីតិជន េនកនុងករណីមនេគលបំណង្រតឹម្រតូវ។ 

 ករចុះបញជ ីកំេណើ តៈ 
កនុងករណី កូនសំុេពញេលញ្រតូវបនបេងកើតេឡើង បញជ ីកំេណើ តរបស់កូនសំុ្រតូវេធ្វើថមី បុ៉ែន្ត
េនកនុងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬេសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតកំេណើ តឬឯកករ រដក្រសង់ៃនបញជ ី
កំេណើ ត មិន្រតូវសរេសរចំណុចស្ដីពីសមុំកូនេឡើយ។ (ម្រ  ១០១៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)  

 មូល ្ឋ នៃនករវិនិចឆ័យរបសតុ់ ករ 
 ម្រ  ១០១២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីៈ 

 ករលំបកកនុងករ្រគប់្រគងែថរក កូន ៖ ្រកី្រកខ្ល ំង មនជំងឺផ្លូវកយ ឬខង ម រតីធងន់ធងរ កំពុង
បត់ខ្លួន 
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 ភពមិនសម្រសបកនុងករែថរក កូនៈ ករបំពនេធ្វើបនខងផ្លូវកយ ឬ មរយៈពកយសម្ដី ករ
េធ្វស្របែហសមិនេអើេពើកនុងករែថរក កូន។ 

 ភពចំបច់ពិេសសេដើមបីផល្របេយជន៍របស់កូនៈ មនភពល្អ្របេសើរស្រមប់កូនេនះ េទះ
ែផនក ម រតី និងសំភរៈកនុងកររស់េនជមួយបុគគលែដល នឹងក្ល យជឪពុកម្ដ យចិញច ឹម ជជង
រស់េនជមួយឪពុកម្ដ យបេងកើត។ 

 ជទូេទ កុមរែដលក្ល យជកូនសំុេពញេលញមិនែមនជកុមរែដលរស់េន សុខសបបយេទ មុន
េពលបេងកើតសមុំកូនទូេទស្រមប់តុ ករ និងសេ្រមចបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ លុះ្រ ែតតុ
ករយល់េឃើញថ មនករពិបកយ៉ងខ្ល ំង ឬមិនសមរមយកនុងករ្រគប់្រគងែថរក កុមរ ែដលនឹង
ក្ល យជកូនសំុេ យឪពុកម្ដ យបេងកើត ឬមន ថ នភពពិេសសេផ ងៗេទៀត ែដលតុ ករយល់
េឃើញថ មនភពចំបច់្រតូវបេងកើតកូនសមុំេពញេលញ េដើមបីផល្របេយជន៍របស់កុមរ។  

ចំេពះ ថ នភពទំងេនះមនៈ 

 ករបត់ខ្លួនរបស់ឪពុកម្ដ យ 
 ករមនវបិត្តិែផនក ងកយ 
 មនជីវភព្រកី្រកខ្ល ំងេពក 
 េធ្វើបបកូន និងេបះបង់កូន។ ល ។ 

 ករកត់កល 
 ម្រ ១០១៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី នឹងម្រ  ៣ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីស្ដីពីនីតិវធីិបណ្ដឹ ងទក់ទង 

និង នៈបុគគល។ 
+ ្រតូវ ក់ពកយបណ្ដឹ ងទមទរកត់កលៈ 

- អនកែដលមនសិទធិ ក់ពកយបណ្ដឹ ង ៖  ឪពុកម្ដ យបេងកើត កូនសំុតំ ងអយយករ។  
- ចំេពះឪពុកម្ដ យបេងកើតមិន ចប្ដឹងទមទរកត់កលសមុំកូនេពញេលញបនេទ។ 
- ល័កខខ័ណ្ឌ ទំងពីរ ៃនម្រ  ១០១៦ ៃន្រកមកថខណ្ឌ ទី ១ ចំណុច ក និង ខ 

្រតូវែតបំេពញ។ ដូេចនះ្របសិនេបើឪពុកម្ដ យបេងកើតបនទទួលមរណភពេនះករកត់កល់គឺ
មិន ចេកើតេឡើងបនេទេ្រពះថម្រ ១០១៦ កថខណ្ឌ ទី១ ចំណុចខ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី
មិន ចបំេពញ។ 
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ង 
េដើមេចទកូនសំុ ចុងចេម្លើយឪពុកម្ដ យ

ចិញច ឹម 
ម្រ ១០១៦កថ១ៃន នៈ
បុគគល 

ឪពុកម្ដ យ
បេងកើត 

ឪពុកម្ដ យចិញច ឹមនិងកូនសំុ ម្រ ១០១៦កថ២ៃន នៈ
បុគគល 

្រពះ ជ ជញ  ឪពុកម្ដ យចិញច ឹមនិងកូនសំុ ម្រ ១០១៦កថ២ៃន នៈ
បុគគល 

 
 មូលេហតុៃនករកត់កលក់នូសមុ ំ

+ ឪពុកម្ដ យចិញច ឹមេធ្វើបបកូន េបះបង់កូនេចលេ យគំនិតទុចចរតិ ឬេហតុេផ ងេទៀត
ែដលបំពនផល្របេយជន៍កូនយ៉ងធងន់ធងរ។ 
+ ឪពុកម្ត យបេងកើត ច្រគប់្រគងែថរក េ យសមរមយ។ 

ឧទហរណ៍ ៖ បនទ ប់ពីបនបេងកើតកូនសមុំេពញេលញ េហើយកូនសំុបនេទរស់េនជមួយឪពុក 
ម្ត យចិញច ឹម។ េ្រកយមកកររស់េនរបស់កូនសំុេនះមនករេធ្វើបបពីសំ ក់ឪពុកម្ដ យចិញច ឹម 

េហើយឪពុកម្ដ យចិញច ឹមេនះមិនបនចត់វធិនករ ទប់ ក ត់សកមមភពេធ្វើបបេទកូនសំុេនះ។ (ឪពុក
ម្ដ យចិញច ឹមេធ្វើបប) 

ឧទហរណ៍ ៖ ឪពុកម្ដ យបេងកើតរបស់កូនសំុែដលពីមុនែដលមនេនះជីវភព្រកី្រកយ៉ងខ្ល ំង 
េ យ រែតមនជមងឺ េនះបនធូរេសបើយេឡើយវញិ ច្របកបរបបេដើមបីចិញច ឹមជីវភពបនល្អ្របេសើរ
ជងមុន។ ករណីេនះ េបើឪពុកម្ដ យមនបំណងចង់ទមទរកូនយកមកវញិ ្រតូវ ក់ពកយបណ្ដឹ ង
ទមទរកត់កល់ េហើយតុ ករ្រតូវពិនិតយ និងពិចរ េទេលើភស្ដុ ងែដលបញច ក់ពីអត្តិភពៃន
ល័កខខ័ណ្ឌ  ៃនករកត់កល េហើយេបើមនល័កខខ័ណ្ឌ ទំង២េហើយតុ ករនឹងេចញ ល្រកមេដើមបី
កត់កលសមុំកូនេពញេលញ។ 

 កនុងករណីែដលឪពុកម្ត យចិញច ឹមបនេធ្វើបបកូនសមុំក៏បុ៉ែន្តឪពុកម្ត យបេងកើតមិនមនលទធ
ភពសមរមយជីវភព្រគប់្រគងកូនេទេនះ ឬបន ្ល ប់បត់បង់ជីវភពនិងបត់ខ្លួនេ យ
រកមិនេឃើញជេដើមេនះ តុ ករមិន ចកត់កលកូនសមុំេពញេលញបនេទ ល័កខខ័
ណ្ឌ ៃនម្រ  ១០១៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ បុ៉ែន្តមនវធីិមួយេទៀត គឺម្រ ១០៤៨ ករពយួរ 
ឬដកហូតអំ ចេមបពីឪពុកម្ត យចិញច ឹម េហើយេ្រជើស ំងអនកតំ ង ឬ
ពយបលសំ ប់អនីតិជនេដើមបីជផល្របេយជន៍របស់កុមរក៏ដូចជកូនសមុំេនះ។ 

+ នុភព ៃនករកត់កល 
1. ផ្ត ច់ទំនក់ទំនងញតិភពជមួយឪពុកម្ត យចិញច ឹម 
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2. កូនសមុំ និងឪពុកម្ត យបេងកើត្រពមទំងញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើត ែដលបនបញច ប់
េ យសមុំកូនេនះ ្រតូវបនបេងកើតវញិេហើយគិតចប់ពីៃថងកត់កល (ម្រ ១០១៧ ៃន្រកមរដ្ឋ
បបេវណី)។ 

 សមុកំនូធមម ៈ 

 និយមន័យៈ បេងកើតទំនក់ទំនងញតិេ ហិតថមី និង បន្តទំនក់ទំនងញតិចស់។ 

- ករបេងកើតសមុំកូនធមម  ៖  បុគគលែដល និង ក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹម និង កូនសំុ ក់

ពកយសំុេទតុ ករៃនលំេន នរបស់កូនសំុ។ 

 ឧទហរណ៍ ៖ ពុទធ  និង ធី  មនទីលំេនេខត្ត្រពះសីហនុ មនបំណងសំុយកកូន យុ ៨ឆន ំ 

េហើយគត់រស់េនទី្រកុងភនំេពញ។ 

 សំនួរៈេតើ ពទធ  និង ធី  ្រតូវ ក់ពកយសំុកូនេនទី ? 

- កនុងករណីេនះ ពុទធ  និង ធី  ្រតូវ ក់ពកយសំុេនភនំេពញ។ 

រេបៀប ក់ពកយៈ មរយៈលិខិតជ យលកខណ៍ជអក រ ឬ មរយៈករ ក់ពកយេ យផទ ល់ 

មត់ (ម្រ ២៦ េរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង)។ 

ចំេពះកូនសំុជនីតិជនេនះ គឺបុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមជមួយគន  និងបុគគល

ែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ (ម្រ ១០២០ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកម រដ្ឋបបេវណី)។ 

កូនសំុជអនីតិជន េនះគឺបុគគលែដល នឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមជមួយគន  និងឪពុកម្ត យ

បេងកើតរបស់បុគគលែដលនិង ក្ល យជកូនសំុ (ម្រ ១០២០ កថខណ្ឌ  ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

ពនធ ក់ពកយសំុគឺ ៥០០០ េរៀល   (ម្រ ២២ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណី

មិនែមនជបណ្តឹ ង)។ 

តុ ករេចញដីកសេ្រមច្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៍ជអក រ្រតូវសរេសរសំ ងេហតុ និងេសចក្តី

សេ្រមចបញច ប់ េហើយេច្រកម្រតូវចុះហតថេលខេលើេសចក្តីសេ្រមចេនះ (ម្រ ៣៥ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិ

េរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនជបណ្តឹ ង)។ ដីកសេ្រមច្រតូវបនបញជូ ន ឬេផញើជូនជនែដល្រតូវទទួលដីក

សេ្រមចេនះ (ម្រ  ៣៦ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនជបណ្តឹ ង)។ 
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បណ្តឹ ងឧប្រស័យៈបុគគល ែដលមនសិទធិ ឬផល្របេយជន៍ មផ្លូវចបប់របស់គត់ ច្រតូវ

បនប៉ះពល់េ យផទ ល់េ យដីកសេ្រមចែដលបនេចញ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងជំទស់បន (ម្រ  

៣៧ កថកណ្ឌ ទី១ ៃនចបប់ស្តីពី នីតិវធីិេរឿងក្តី រដ្ឋបបេវណីមិនែមនជបណ្តឹ ង)។ 

រយៈេពលៃនបណ្តឹ ងជំទស់េនះ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុងេពល ពីរសប្ត ហ៍ចប់ពីេពលទទួលបន

លិខិតជូនដំណឹងៃនដីកសេ្រមច    (ម្រ  ៣៨ កថខណ្ឌ ១ ៃនមិនែមនបណ្តឹ ង)។ 

ល័កខខ័ណ្ឌ ឪពុកម្ត យចិញច មឹ 

 - បុគគលែដលក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវែតមន យុចប់ពី២៥ឆន ំេឡើងេទ េហើយមិន

្រតូវជបចឆ ញតិ និង្រតូវមន យុេ្រចើនជងបុគគលែដលនឹងក្ល យកូនសំុ (ម្រ  ១០២០ កថខណ្ឌ ទី១ 

ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

 - បុគគលែដលក្ល យជឪពុកម្ត យ ឬម្ត យចិញច ឹម ចជបុគគលែដលមនសហព័ទធក៏បន ឬ

ជបុគគលែដលមិនមនសហព័ទធក៏បនែដរ។ 

 - បុគគលែដលមនសហព័ទធ គឺចំបត់្រតូវែតមនករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀត េទើប

ច ក់ពកយសំុបន។ េនកនុងករណីែដលមនែតសហព័ទធែតមខ ង ជអនក ក់ពកយេនះកូនសំុមន

នុភពែតចំេពះអនកែដល ក់ពកយសំុែតបុ៉េ ្ណ ះ។ (នីតិជន) 

ចំេពះអនីតិជន បុគគលែដលមនសហព័ទធ េហើយមនបំណងចងបនកូនសំុធមម  ្រតូវបញញត្តិេទ

ម្រ  ១០២១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ែដលត្រមូវេ យសហព័ទធទំងពីរ ក់ពកយសំុេ យសហករគន ។

្របសិនេបើសហព័ទធមខ ងេទៀត មិន ចបង្ហ ញឆនទៈបន ដូចជករណីមន ជមងឺែផនក ម រតីជេដើម ករ ក់

ពកយសំុបេងកើតសមុំកូនធមម ចេធ្វើេឡើងេ យសហព័ទធែតមខ ងបន។ ម្រ  ២០២២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវែតមនឆនទៈពិត្របកដកនុងករបេងកើតទំនក់ទំនងសមុំកូន។ ដូចេនះេបើករ

តុ យល់េឃើញថសមុំកូន្រតូវបនបំពន កនុងេគលបំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងបុគគលែដលមនេភទ

េផ ងគន  ឬដូចគន  ឬកនុងេគលបំណងមិន្រតឹម្រតូវេផ ងេទៀត។ 

ល័កខខ័ណ្ឌ របស់កូនសំុ 

យុរបស់កូនសំុ ពំុ្រតូវបនកំណត់េឡើយ បុ៉ែន្តបុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ មិន ចជបុព្វ

ញតិរបស់បុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមេឡើយ (ម្រ  ១០២០-១-២ ្រកមរដ្ឋបបេវណី) 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី សិកខ គណៈេមធវ ី(ធំ) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                ទំព័រ | 91  
 

ឧទហរណ៍ ៖ A មន យុ ៣០ឆន ំ េហើយប្អូន្របុសេពរបស់គត់េឈម ះ B មន យុេទើបែត ១៨

ឆន ំ។ ទនទឹមនឹងេនះ A បនេរៀបករ េហើយមនកូន្របុសមន ក់េឈម ះ C មន យុ ២២ឆន ំ។ 

សំណួរ៖  កនុងករណីខងេលើ េតើ C ចយក B េធ្វើជកូនសំុធមម បនែដរឬេទ? 

មន យុេ្រចើនជង B បុ៉ែន្ត C និង B មនទំនក់ទំនងញតិេ យ C ្រតូវបុព្វញតិពូរបស់ B ដូច

េនះC មនបំណងចងបេងកើតកូនសំុធមម មិនបនេឡើយ េបើេទះ C យុេ្រចើនផងក៏េ យ ។  

+ ចំេពះកូនសំុជអនីតិជន ្រតូវមនករយល់្រពមពីអនកមនអំ ចេមប។ េ្រពះគឺ្រតូវគិត

ដល់ផល្របេយជន៍កូនសំុធមម  (ម្រ  ១០២៤ ជមូល ្ឋ នសំខន់) ។ 

េបើកូនសំុជអនីតិជនែដលមន យុ ១៥ឆន ំេឡើងេទ្រតូវមនករយល់្រពម ពីសំ ក់កូនសំុេនះ 

(ម្រ  ១០២៥ កថខណ្ឌ ទី៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

-បុគគលែដលក្ល យជកូនសំុ ជនីតិជនមនសិទធិ ក់ពកយសំុកូនធមម េ យខ្លួនឯង េហើយ

តុ ករ និងេចញដីកសេ្រមចេ យបេងកើតទំនកទំនងញតិេ ហិតជមួយឪពុកម្ត យចិញច ឹម 

+ នុភពៃនករសមុំកូនបេងកើត ៖ (ម្រ ១០២៦ កថខណ្ឌ ទី១ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

- មិនផ្ត ច់ចំណងញតិឪពុកម្ត យបេងកើត 

- មនសិទធិទទួលករផគត់ផគង់ រកិិចច 

- មនសិទធិទមទរ 

- មនសិទធិេធ្វើសន្តតិកមមពីឪពុកម្ត យបេងកើត 

 រ ងឪពុកម្ត យចិញច ឹម (ម្រ ១០២៧ កថខណ្ឌ ទី១,២,៣ ៃន្រកមរដ្ឋបប េវណី) 

- ទំនក់ទំនងញតិថមីជមួយឪពុកម្ត យចិញច ឹម 

- មនទំនក់ទំនងញតិរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹមជមួយកូនសំុ 

- មនសិទធិដូចជកូនបេងកើតគឺទទួលបនសន្តតិកមមពីឪពុកម្ត យចិញច ឹម 

- កូនសំុ ចេ្របើ្របស់្រតកូល មុនសមុំកូន ឬេ្របើ្របស់្រតកូល មឪពុកម្ត យ ចិញច ឹម 
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- កូនសំុជនីតិជន្រតូវ សថិតេ្រកមអំ ចេមបរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម (សហព័ទធជអនក ក់

ពកយសំុ) បុ៉ែន្តកនុងករណីមនសហព័ទធមខ ង ជអនកពកយសំុ ភគីេនះមនអំ ចេមបេលើកូនសំុ។ 

+ ករចុះបញជ ី 

- សំ ប់កូនសំុធមម  ្រតូវបនបេងកើត ្រតូវសរេសរសមុំកូនធមម េនេលើ ទំព័រៃន បញជ ីកំេណើ ត

របស់កូនសំុេនះ )ម្រ១០៣៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី(  

+ ករកត់កល់ 

១-ករកត់កល់េ យ្រពមេ្រព ង 

- កត់កល់េ យ្រពមេ្រព ង អនុវត្តចបប់ស្តីពីនីតិវធីីៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនបណ្តឹ ង 

- ភគីទំងសងខងៃនសមុំកូន ្រតូវ ក់ពក សំុេទតុ ករៃនលំេន ្ឋ នរបស់កូនសំុ 

- ពកយសំុែដលេធ្វើេឡើងេ យកូនសំុ តុ ករមិនពិចរ េទេលើមូលេហតុ(ម្រ ១០២៨ 

កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

- កូនសំុជនីតិជន្រតូវមនអនកតំ ងែដលចបប់កំណត់េ យករកត់កល់  

- កូនសំុមន យុ១៥ឆន ំ ចបង្ហ ញឆនទៈបន្រតូវមនករយល់្រពមពីកូនសំុ េហើយតុ ករ

េ មកសួរ (ម្រ ១០២៨ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

-  បុគគលែដល្រតូវក្ល យជអនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ករកត់កល់គឺជឪពុកម្ត យបេងកើត 

- ឪពុកម្ត យជសហព័ទធ្រតូវសហករគន កនុងករករពរេ យសំុកត់កល់ បុ៉ែន្ត េបើមនសហ

ព័ទធ មិន ចបង្ហ ញឆនទៈខ្លួនឯងបន (ម្រ ១០២៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) បញ្ហ មនជំងឺធងន់ធងរ 

មនជំងឺែផនក ម រតី។  

ឧទរហណ៍ A និង B ជសហព័ទធមន C ជកូនចិញច ឹមមន យុ២០ឆន ំ។  C មនទំនស់ជមួយ

ឪពុកម្ត យចិញច ឹមរបស់ខ្លួន េហើយបនចកេចញពីលំេន ្ឋ នរបស់ A និង B េហើយេទរស់េនេខត្ត

េសៀម ប េ្រកយមកឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសំុបនពិភក គន ្រពមេ្រព ងកត់កល់សមុំកូនធមម  េតើ A 

និង B ជមួយនឹង C គួរែត ក់ពកយសំុេន ដំបូង  កនុងករណីេនះឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសំុ

្រតូវបនេធ្វើពកយកត់កល់សមុំកូនធមម េន ដំបូងេខត្តេសៀម ប។ 
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២-កត់កល់េ យបណ្តឹ ង 

- អនុវត្តចបប់ស្តីពីបណ្តឹ ង នៈបុគគល និងម្រ ១០៣១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 

- ភគីមខ ងៃនសមុំកូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរកត់កល់សមុំកូនធមម ។ 

- កនុងអំឡុងេពលែដលកូនសមុំពំុទន់ដល់នីតិភព ឪពុកម្ត យមិន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងកត់ 

កល់បនេទ បុ៉ែន្តកូនសំុ ចទមទរកត់កល់ឪពុកម្ត យចិញច ឹមបន។ 

- កនុងន័យេដើមបីករពរផល្របេយជន៍របស់នីតិជន ្រកមរដ្ឋបបេវណីបនេធ្វើករ មឃត់ ក់

ពកយបណ្តឹ ងទមទរកត់កល់ពីសំ ក់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ្របសិនេបើកូនសំុេនជនីតិជនេន

េឡើយ (ម្រ  ១០៣១ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)  

កនុងករណីកូនសំុជនីតិជន 

េដើមេចទ ចុងចេម្លើយ ម្រ  

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម កូនសំុ ម.១០៣១ កថ១ ៃនក.រ 

ម.៧ កថ១ ៃនចបប់ស្តីពី នីតិ

វធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈ

បុគគល 

កូនសំុ ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ម.១០៣១ កថ១ ៃនក.រ 

ម.៧ កថ១ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិ

វធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈ

បុគគល 
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កនុងករណីកូនសំុជអនីតិជន 

េដើមេចទ ចុងចេម្លើយ ម្រ  

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ? ម.១០៣១ កថ១ ៃនក.រ 

បុគគលែដល្រតូវក្ល យជ អនក

តំ ងែដលចបប់បន 

កំណត់េ្រកយពីកត់កល់ 

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ម.១០៣១ កថ៣ ៃនក.រ 

ម.១០២៨ កថ២,៣,៤ ៃនក.រ 

 

+មូលេហតុៃនករកត់កល់សមុំកូនធមម  

- ភគីមខ ងេបះបង់េចលភគីមខ ងមួយេទៀតេ យទុចចរតិ 

- មិនចបស់ថ ភគីមខ ងរស់ ឬ ្ល ប់ កនុងកំឡុងេពលយ៉ងតិច ០១ឆន ំ 

- េហតុធងន់ធងរេផ ងៗេទៀត ែដលពិបកបន្តទំនក់ទំនងសមុំកូន។ 

ឧទរហណ៍ ៖ A និង B បនសំុ C មកេធ្វើជកូនចិញច ឹម មរយៈសមុំកូនធមម  េនេពលែដល C 

មន យុ១៥ឆន ំមកេម៉្លះ។ េហើយបចចុបបនន A និង B ក៏មនវយ័ចំ ស់េទេហើយ រឯី C វញិមន យុ២៥

ឆន ំេទេហើយ។ បុ៉ែន្តរយៈេពល០៥ឆន ំេទេហើយែដល C មិនែដលេទសួរសុខទុកខ A និង B ែដលជឪពុក

ម្ត យចិញច ឹមេឡើយ េហើយក៏មិនែដលទំនុកបំរងុដល់ជីវភព A និង B េឡើយ។  

+ នុភពទំង យៃនករសមុំកូនធមម ្រតូវបញច ប់េឆព ះេទអនគតេ យករកត់កល់។ 
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អំ ចេមប 
 

អនកែដលមនអំ ចេមបមនសិទធិ និងករណីយកិចច្រតូវបីបច់ែថរក របូកយរបស់កូនែដលជ
អនីតិជន និង្រគប់្រគងេលើ្រទពយសមបត្តិរបស់កូនេនះរហូតដល់កូនេពញនីតិភព េហើយករេ្របើ្របស់
អំ ចេមបេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យសហករគន  ែដលសិទធិនិងករណីយកិចចរបស់អនកែដលមនអំ ច
េមប្រតូវបនែចងេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីចប់ពីម្រ  ១០៤៣ រហូតដល់ម្រ  ១០៤៧។  

ែផ្អក ម្រកមរដ្ឋបបេវណីខញុំេធ្វើករែបងែចក្របេភទឬ ថ នភពៃនអនកមនអំ ចេមបជបី្របេភទ ៖  

១. ករណីឪពកុម្ត យមនចំណង ពហពិ៍ពហ ៍ ៖ 

ជេគលករណ៍ ឪពុកនិងម្ត យែដលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ជអនកមនអំ ចេមប េហើយ
ពួកេគ្រតូវេ្របើ្របស់អំ ចេមបេ យសហករគន  េទេលើករសិក អប់រកូំន ករ ន ក់េនរបស់កូន ករ
្របកបវជិជ ជីវៈ និងករ ក់ទណ្ឌ កមមកូន។ កនុងករណី ឪពុក ឬម្ត យ មខ ងមិន ចេ្របើ្របស់អំ ចេម
បបនេទ ឪពុក ឬម្ត យមខ ងេទៀត ្រតូវេ្របើ្របស់អំ ចេមបេនះទំង្រសុង (ម្រ  ១០៣៦ ៃនក.រ)។  

២. ករណីឪពកុម្ត យែលងលះគន  ៖   

គូភគីៃនករែលងលះ ចពិភក គន កំណត់អំពីថ អនក មនអំ ចេមប (ឪពុក ឬ ម្ត យ) េ្រកយពី
មនករ្រពមេ្រព ងគន រួចេហើយ ្រតូវ ក់ពកយេសនើសំុឲយតុ ករទទួល គ ល់ពកយេសនើសំុេនះ (ម្រ  
១០៣៧ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ, ម្រ  ៩៧៩ ៃនក.រ, ឧបសមព័នធ ចំណុច ៤ និង ៥ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិប
ណ្តឹ ងៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង បុ៉ែន្តកនុងករណីគូភគីមិនមនករឯកភពគន េទេលើអនក
ែដលមនអំ ចេមប េនះតុ ករ្រតូវេធ្វើករកំណត់អនកមនអំ ចេមប េ យពិចរ េលើ
្របេយជន៍របស់កូន (ម្រ  ១០៣៧ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃនក.រ, ម្រ  ២២ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិ
វធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល)។  

្របសិនេបើករែលងលះេនះេកើតមនមុនកំេណើ តកូន ម្ត យគឺជអនកមនអំ ចេមបេលើកូនេកើត
មកេនះ ែតេ្រកយកំេណើ តកូនឪពុកម្ត យ ចពិភក គន កំណត់យកឪពុកជអនកមនអំ ចេមបេលើ
កូនក៏បន (ម្រ  ១០៣៧ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ 
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៣. ករណីឪពកុម្ត យមិនបនេរៀប ពហពិ៍ពហ ៍៖  

ម្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣៨ អនកមនអំ ចេមបេលើកូនែដលម្ត យមិនទន់បនេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ េហើយបនបេងកើតកូនេនះអនកមនអំ ចេមបគឺម្ត យ។ េយើង ចេចទជសំណួរថ

េហតុអីបនជ្រតូវកំណត់ែបបេនះ េ្រពះថេយើងមិន ចកំណត់បនថ អនក ជឪពុករបស់េកមងែដល
បនេកើតមកពិត្របកដបន ដូេចនះ ជសតយនុម័តេកមងែដលេកើតពីៃផទម្ត យេនះជអនកមនអំ ចេម
ប។ កនុងករណីមនករទមទរថ ឪពុកមនអំ ចេមបេលើកូនែដលេកើតមកេនះ លុះ្រ ែតឪពុក

ក់ពកយេសនើសំុទទួល គ ល់កូន (ករេសនើសំុទទួល គ ល់បិតុភព)។ 

 េ្រកយពីកំណត់ថអនក មនអំ ចេមបរចួេហើយ មរយៈករពិភក គន  ឬ មករ
សេ្រមចរបស់តុ ករ អនកែដលគម នអំ ចេមប មនសិទធិចូលជួប្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូន និង 
មនករណីយកិចចទទួលបនទុកេលើេ ហុ៊យចំ យែដលចំបច់េដើមបី្រគប់្រគងែថរក កូន។ ករចូលជួប 
និង្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូន ្រតូវមនករពិភក ្រពមេ្រព ងគន រ ងឪពុកនិងម្ត យ េហើយកនុងករណី
មិនមនករ្រពមេ្រព ងគន េទ តុ ករ្រតូវសេ្រមចកំណត់អំពីរេបៀបៃនករចូលជួប្រប្រស័យទក់ទងគន
េនះ េដើមបីេជៀស ងករបត់បង់ផល្របេយជន៍ចំបច់របស់កូន (ម្រ  ១០៤០ កថខណ្ឌ ទី ៣ និងទី ៤ 
ៃនក.រ)។  

អនកែដលគម នអំ ចេមប ចទមទរឲយអនកែដលមនអំ ចេមប យករណ៍អំពី ថ នភព
របស់កូន។ ករ យករណ៍េនះ ្រតូវមនករ្រពមេ្រព ងគន  េហើយេបើគម នករ្រពមេ្រព ងគន េទគឺតុ ករជ
អនកកំណត់អំពីរេបៀបៃនករ យករណ៍ និងខ្លឹម ររបស់  (ម្រ  ១០៤១ ៃនក.រ)។ 

ខងេ្រកមេនះជ ងសេងខបពីអនកមនអំ ចេមប េទ មករណីនីមួយៗដូចខងេ្រកម ៖ 

ឪពកុម្ត យេរៀប ពហពិ៍ពហ ៍

ឪពុកម្ត យេនមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ឪពុកនិងម្ត យ ជអនកមនអំ ចេមប 
េហើយអំ ចេមប្រតូវេ្របើ្របស់រមួគន  
និងេ យសហករគន  (ម្រ  ១០៣៦ ៃន
ក.រ)។  

ឪពុកម្ត យមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ែតឪពុកបន
កំពុងបត់ខ្លួនអស់រយៈេពលេ្រចើនឆន ំ (ពំុមនករ
្របកសអំពីករបត់ខ្លួនេទ) 

ឪពុកនិងម្ត យជអនកមនអំ ចេមប 
បុ៉ែន្តម្ត យ ចអនុវត្តអំ ចេមបែតមន ក់
ឯងបន (ម្រ  ១០៣៦ ៃនក.រ)។  
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ឪពុកម្ត យមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ែតឪពុកសថិត
េ្រកម ពយបល 

ឪពុកនិងម្ត យជអនកមនអំ ចេមប 
បុ៉ែន្តម្ត យ ចអនុវត្តអំ ចេមបែតមន ក់
ឯងបន (ម្រ  ១០៣៦ ៃនក.រ)។ 

ឪពុកម្ត យមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ែតម្ត យសថិត
េនេ្រកម យុ ១៦ ឆន ំ 

ឪពុកនិងម្ត យជអនកមនអំ ចេមប 
បុ៉ែន្តម្ត យ ចអនុវត្តអំ ចេមបែតមន ក់
ឯងបន (ម្រ  ១០៣៦ ៃនក.រ)។ ម្ត យ
្រតូវបនចត់ទុកថបនដល់នីតិភព 
(ម្រ  ២២ ៃនក.រ)។ 

ឪពុក ឬ ម្ត យ បនទទួលមរណភព  អនកមនអំ ចេមបគឺ ឪពុក ឬម្ត យ
ែដលេនរស់  

ទំងឪពុកនិងម្ត យបនទទួលមរណភព   គម នអនកមនអំ ចេមប របប ពយ
បលស្រមប់អនីតិជន្រតូវចប់េផ្តើម 
(ម្រ  ១០៦៧ ៃនក.រ)។  

ករណីែលងលះ 

ឳពុកម្ត យបនែលងលះគន មុនកំេណើ តកូន អនកមនអំ ចេមប គឺម្ត យែដល ច
្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេទឪពុក មរយៈករ 

ពិភក  ឬ មរយៈដីកសេ្រមចរបស់
តុ ករ (ម្រ  ១០៣៧ កថខណ្ឌ ទី ២ 
និងទី ៣ ៃនក.រ)។ 

ឳពុកម្ត យបនែលងលះគន េ្រកយកំេណើ តកូន អនកមនអំ ចេមប គឺែផ្អក មករ 
ពិភក គន  កនុងករណីមិន ចពិភក គន
បន តុ ករ្រតូវសេ្រមចេ យគិតអំពី
ផល្របេយជន៍កូន (ម្រ  ១០៣៧ កថ
ខណ្ឌ ទី ១ និងទី ៣ ៃនក.រ, ម្រ  ២២ 
កថខណ្ឌ ទី ១ ចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ង
ទក់ទងនឹង នៈបុគគល)។ 
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ករណីឳពកុម្ត យមិនបនេរៀប ពហពិ៍ពហ ៍

ឪពុកមិនទទួល គ ល់កូន េហើយមិនទន់េរៀប 
ពហ៍ពិពហ៍ 

អនកមនអំ ចេមបេលើកូនគឺ ម្ត យ 
(ម្រ  ១០៣៨ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ)។ 

ឪពុកមិនទទួល គ ល់កូន េហើយបនេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ 

អនកមនអំ ចេមបេលើកូនគឺម្ត យ 
(ម្រ  ១០៣៨ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ)។ 

ឪពុកបនទទួល គ ល់កូន េហើយឪពុកម្ត យមិនទន់
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 

អនកមនអំ ចេមប គឺម្ត យែដល ច
្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេទឪពុកែផ្អក មករ 
ពិភក គន  កនុងករណីមិន ចពិភក គន
បន តុ ករ្រតូវសេ្រមចេ យគិតពីផល
្របេយជន៍កូន (ម្រ  ១០៣៨ កថខណ្ឌ
ទី ១ ទី២ និងទី៣ ៃនក.រ)។ 

ឪពុកបនទទួល គ ល់កូន េហើយឳពុកម្ត យបនេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ 

អនកមនអំ ចេមបេលើកូន គឺឪពុកនិង 
ម្ត យ  េហើយពួកេគ្រតូវអនុវត្តអំ ច
េមបេ យសហករគន  (ម្រ  ១០៣៨ 
កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនក.រ)។ 

  
ករណីមនករពយរួ ឬដកហតូអំ ចេមប ៖ ឪពុក ឬម្ត យែដលបនអនុវត្តអំ ចេមប

េ យបំពនសិទធិអំ ចកនុងនមជអនកមនអំ ចេមប ឬមនករេធ្វស្របែហសកនុងករបំេពញករណី
កិចចកនុងនមជអនកមនអំ ចេមប េនះតុ ករ ច្របកសពយួរ ឬដកហូតអំ ចេមបបន មករ
ទមទររបស់ញតិកនុង ៤ថន ក់របស់កូន េមឃំុ េចសងក ត់ នយកមជឈមណ្ឌ ល ធរណៈស្រមប់សុខម
លភពកុមរ ឬតំ ងអយយករ (ម្រ  ១០៤៨)។ 

្របសិនេបើករពយួរ ឬករដកហូតអំ ចេមបបនបញច ប់េហើយ តុ ករ ចលុបេចលករ
្របកសពយួរ ឬករដកហូតសិទធិអំ ចកនុងនមអនកមនអំ ចេមប មករទមទររបស់ មីជន
ែដលបនទទួលករពយួរ ឬករដកហូតអំ ចេមបេនះ ឬញតិកនុងបួនថន ក់របស់ជនេនះ (ម្រ
១០៤៩)។ 
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េបើមនមូលេហតុែដលមិន ចេជៀស ងបន ឪពុក ឬម្ត យែដលមនអំ ចេមប ច
ឈប់ពីករេធ្វើជអនកមនអំ ចេមបបន េ យ្រតូវ ក់ពកយសំុេទតុ ករ។ បុ៉ែន្តេបើមូលេហតុេនះ
្រតូវបនបញច ប់ ឪពុក ឬម្ត យែដលបន ឈប់េនះ ចមកទទួល បដិទននូវអំ ចេមបេនះវញិ
បន េ យ្រតូវេសនើសំុេទតុ ករដូចគន ែដរ (ម្រ  ១០៥០)។ 

កនុងករណីឪពុកម្ត យែតមខ ងជអនកមនអំ ចេមប េហើយកូនបនធ្ល ក់កនុង ថ នភពគម នអនក
មនអំ ចេមបេ យ រអនកមនអំ ចេមបេនះ្រតូវបន្របកសពយួរ ដកហូត ឬ ឈប់ ពីករេធ្វើ
ជអនកមនអំ ចេមប េនះតុ ករ ចយកឪពុក ឬម្ត យែដលពំុមនអំ ចេមបមកេធ្វើជអនកមន
អំ ចេមបរបស់កូនបន មរយៈឆនទ នុសិទធិ ឬ មរយៈករ ក់ពកយសំុពីឪពុក ឬម្ត យមខ ងេទៀត ឬ 
ញតិកនុងបួនថន ក់របស់កូន។  

បញ្ហ មួយចំនួនែដលែតងែតេកើតមនេឡើងកនុងករអនុវត្ត គឺករទមទរឲយ្របគល់កូនែដលមន
ែចងកនុងម្រ  ១០៤៧ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។  

ឧទហរណ៍៖ ប្តី្របពនធែលងលះគន  ប្តីបន ក់ពកយបណ្តឹ ងែលងលះគន  និងសំុកំណត់អនកមន
អំ ចេមបេលើកូន ែដលកនុងេពលបចចុបបននេនះ កូនកំពុងឋិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ម្ត យ។ េយើង
សនមតថតុ ករបនសេ្រមចអំពីករែលងលះគន េនះ និងសេ្រមច្របគល់កូនឲយេទឪពុកជអនកមន
អំ ចេមបេលើកូន (ម្រ  ២២ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល) ែត
្របពនធមិន្រពម្របគល់កូនឲយប្តី។ កនុងករណីខងេលើេនះប្តី ច ក់ពកយសំុអនុវត្តឲយ្របពនធ្របគល់កូន
ឲយមកខ្លួន េ យ្រតូវ ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំឲយអនកែដលពំុមនអំ ចេមប្របគល់កូនមកខ្លួនបន
មម្រ  ៣៤៩ កថខណ្ឌ  ២ ចំណុច គ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី គឺករអនុវត្តបងខំេ យផទ ល់ ឬករអនុ

វត្តបងខំេ យ្របេយល (ម្រ  ៥២៥ និងម្រ  ៥២៨ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើកនុង
ល្រកមេនះ មិនបនបងគ ប់ឲយ្របពនធ្របគល់កូនេទ េនះប្តី្រតូវេធ្វើនីតិវធីិបណ្តឹ ងថមីគឺបណ្តឹ ងទមទរឲយ

្របគល់កូន មម្រ ១០៤៧ កថខណ្ឌ  ២។  

ែផ្អក មបណ្តឹ ងខងេលើេនះ េដើមបណ្តឹ ង ច ក់ពកយសំុដីកចត់ែចងបេ ្ត ះ សននចំេពះ
ករ្របគល់កូនមុនេពលេចញ ល្រកមបនេ យែផ្អក មម្រ  ៩៨៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីម្រ  ៥៣១ 
ចំណុច គ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី, និងចបប់ស្តីពិនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល ម្រ ២១ កថ
ខណ្ឌ ទី១។

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីធំ)េលើកទី៩  
្របធនបទ៖ នីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំ 

ៃថងទី ០៧ ឧសភ ២០១៥ 
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នតិីវធិអីនុវត្តេ យបងខ ំ
 

១. សញញ ណទូេទ 

 ១.១.អតថន័យៃនករអនុវត្តេ យបងខំ ៖ នីតិវធីិ ែដលេធ្វើេឡើងេ យបងខំេដើមបីសេ្រមចនូវសិទធិ ម

ផ្លូវចបប់រដ្ឋបបេវណី េគេ ថ ករអនុវត្តេ យបងខំ។ នីតិវធីិេនះ មនេគលបំណងសេ្រមចចុងេ្រកយ

បង្អស់នូវសិទធិទមទររបស់បុគគលឯកជន េហតុេនះ ដំបូងបំផុត្រតូវគិតដល់ករករពរផល្របេយជន៍

របស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត េ យេធ្វើយ៉ង ឲយនីតិវធីិអនុវត្ត ចេធ្វើេឡើងេ យងយ្រសួល និង

បនឆប់រហ័ស។ 

១.២.វធិនៃនករអនុវត្តេ យបងខំ ៖ ករអនុវត្តេ យបងខំ ចេធ្វើេឡើង មរយៈករអនុវត្ត េ យ

ផទ ល់ េ យ្របេយល និងជំនួស។ ករអនុវត្តេ យផទ ល់ ៖ គឺជមេធយបយសេ្រមច វកលិកេ យ

ផទ ល់ មរយៈ ថ ប័នអនុវត្ត េដើមបីទទួលបនករសង្របក់ ឬករ្របគល់វតថុ រឯី ករអនុវត្តជំនួស ៖ គឺជ

វធីិអនុញញ តឲយមច ស់បំណុល ឬតតិយជនសេ្រមចខ្លឹម រៃន វកលិកជំនួសកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត 

េហើយ្របមូលេ ហុ៊យេនះពីកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត្រតលប់មកវញិ ដូចជ ្របសិនេបើខ្លឹម រៃន ល

្រកមបងគ ប់ឲយកូនបំណុលរះុេរ ើសំណង់ បុ៉ែន្តកូនបំណុលមិនរះុេរ ើ េហតុេនះ ករអនុវត្តជំនួសនឹង្រតូវបន

យកមកអនុវត្ត។  

ករអនុវត្តេ យ្របេយល ៖ គឺជមេធយបយគបសងកត់ែផនកផ្លូវចិត្តេទេលើកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត េដើមបី

ឲយកូនបំណុលអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ដូចជ ករបងគ ប់ឲយបង់្របក់ ជ ទិ៍ េហើយវធិនេនះ េ្រចើនែត

អនុវត្តកនុងករណី វកលិកែដលមនេគលបំណងឲយេធ្វើសកមមភព ឬមិនឲយេធ្វើសកមមភពអ្វីមួយែដល

មិន ចជំនួសបន។ 

១.៣. ថ ប័នអនុវត្ត ៖ ករអនុវត្តេ យបងខំ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យ ថ ប័នមួយេ ថ ថ ប័នអនុវត្ត 

ែដលជ ថ ប័នឯក ជយៃនអំ ចតុ ករ ថ ប័នេនះ្រតូវបនែបងែចកជពីរ គឺ តុ ករអនុវត្ត និង

ជញ ។ ថ ប័ននះមនចរកិផទុយគន  ្រស័យេទេលើកមមវតថុ និង្របេភទៃនករអនុវត្តេ យបងខំ 

(CCP336-2)។ តុ ករអនុវត្ត គឺជតុ ករែដលមនភរកិចចេធ្វើករអនុវត្តេ យបងខំេទេលើករលក់

អចលនវតថុ (CCP418) ករអនុវត្តសិទធិេលើបំណុល (CCP403) ករលក់ន  (CCP455) ជ ទិ៍។ ចំែណក

ឯ ជញ  គឺជយុ ្ត ធិករឯក ជយមួយ ែដលទទួលបនទុកេធ្វើករបញជូ នឯក រនន (CCP246-3) 
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ែដលេចញេ យតុ ករនិងេធ្វើករអនុវត្តេ យបងខំដូចជករ្របគល់ចលនវតថុ (CCP525) ករ្របគល់

អចលនវតថុ (CCP524) ករលក់ចលនវតថុ (CCP384) ជ ទិ៍។ របប ជញ ្រតូវបនកំណត់េ យ

ចបប់េ យែឡក    (េសចក្តីេ្រព ងចបប់ ជញ ) េហតុេនះ បចចុបបននគឺ្រពះ ជ ជញ  (្របកសស្តីពី

ម្រន្តីទទួលបនទុកកិចចករ ជញ )។ 

១.៤.ភគីៃនករអនុវត្តេ យបងខំ ៖ េនកនុងករអនុវត្តេ យបងខំ បុគគលែដល ក់ពកយសំុឲយអនុវត្ត

េ យបងខំ េ ថ មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត េហើយភគីមខ ងេទៀតៃនករអនុវត្ត េ ថកូនបំណុលៃនករ

អនុវត្ត េ យ ប់បញចូ លទំងតតិយជន (អនកធនេ យវតថុ) ក់វតថុេដើមបីធនបំណុលរបស់កូនបំណុល 

េនកនុងករណីៃនករអនុវត្តសិទធិ្របតិេភគ (CCP347)។ 

១.៥.កមមវតថុៃនករអនុវត្តេ យបងខំ ៖ ្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុៃនករអនុវត្តេ យបងខំ ្រតូវបន

េ ថ ្រទពយសមបត្តិទទួលខុស្រតូវ។ ្រទពយសមបត្តិែដលកូនបំណុល្រតូវទទួលខុស្រតូវ មរយៈករអនុវត្ត

េ យបងខំ គឺជ្រទពយសមបត្តិែដលជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុល ឬ្រទពយែដលសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង

របស់កូនបំណុល បុ៉ែន្តកនុងករណីករអនុវត្តេ យបងខំចំេពះសិទធិ្របតិេភគ ្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុ
ៃនករអនុវត្ត គឺជ្រទពយែដលជកមមវតថុៃនសិទធិ្របតិេភគ។ ជេគលករណ៍ េទះបីជ្រទពយសមបត្តិទំង

អស់ែដលជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុលក្ល យជ្រទពយទទួលខុស្រតូវក៏េ យ កនុងករណីមនេហតុផល

ពិេសស ដូចជ ្រប ប់្រប េស្ល កពក់ េ្រគ ងបរេិភគ ្របក់េបៀវត រ ៍ ឬ្របក់ឈនួលជ ទិ៍  ែដលជ

្រទពយសមបត្តិចបប់ មឃត់មិនឲយរបឹអូស (CCP280&CCP382)។ មយ៉ងវញិេទៀតចំេពះ្រទពយសមបត្តិ

ែដលកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបនេធ្វើអនុបបទនេ យ្រសបចបប់ និងអនុបបទនិកមនល័កខខ័ណ្ឌ  

ត ំង នឹងករអនុវត្តេ យបងខំ នំឲយ្រទពយេនះមិនែមនជ្រទពយទទួលខុស្រតូវរបស់កូនបំណុលៃនករ

អនុវត្តេនះេទ េលើកែលងែតកូនបំណុលៃនករអនុវត្តអនុបបទន្រទពយសមបត្តិរបស់ខ្លួនេ យដឹងថ អនុ

បបទនេនះ នំឲយខូចខតដល់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត។ ករណីេនះ មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ច

លុបេចលអនុបបទនេនះបន េដើមបីេធ្វើបដិទននូវ្រទពយ ទទួលខុស្រតូវ និង ក់្រទពយេនះជកមមវតថុៃន

ករទទួលខុស្រតូវ មរយៈសិទធិលុបេចលនូវអំេពើនំឲយខូច្របេយជន៍របស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត

(CC428)។  

្រទពយសមបត្តិែដល្រតូវទទួលខុស្រតូវ ្រតូវបនក្រមិតេនកនុងទំហំមួយជក់ ក់ េហើយករអនុវត្ត

េ យបងខំ មិន ចេធ្វើេទបនចំេពះ្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀតរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្តេនះេទ ដូចជ
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សន្តតិជនរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្តយល់្រពមេ យមនក្រមិតចំេពះសន្តតិកមម នំឲយករទទួលខុស

្រតូវ ្រតឹមទំហំៃនមត៌ក (CC1256 &CC1258)។ 

១.៦.ឧបទទវេហតុៃនករអនុវត្ត ៖  

បណ្តឹ ងជំទស់ ៖ ករចត់ែចងករអនុវត្តេ យតុ ករអនុវត្ត ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ្រកមទ្រមង់ជ

ករសេ្រមចេសចក្តី េ យេចញដីកសេ្រមច (CCP337-1)។ េនកនុងករចត់ែចងករអនុវត្តេ យ

តុ ករអនុវត្ត េបើដីកសេ្រមចបំពនេទេលើ្រកមនីតិវធីិ ឬផទុយចបប់ វធីិឧប្រស័យចំេពះដីកសេ្រមច

េនះ គឺ មរយៈបណ្តឹ ងជំទស់ បុ៉ែន្តបណ្តឹ ងជំទស់ ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែតមនបញញត្តិកនុងចបប់ េហតុ

េនះ បណ្តឹ ងជំទស់េនកនុងនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំ ចេធ្វើបន កនុងករណីែដលមនបញញត្តិជក់ ក់

េនកនុងម្រ នីមួយៗែដរ ដូចជ ម្រ  ៤០៣ កថខណ្ឌ ទី១១ ៤១៩ កថខណ្ឌ ទី៣ ៤៤៤ កថខណ្ឌ ទី១ 

ជ ទិ៍។ ជេគលករណ៍     បណ្តឹ ងជំទស់្រតូវផ្អ ក នុភពៃនដីកសេ្រមចេដើម (CCP305) បុ៉ែន្ត

េទះបីជមនបញញត្តិែបបេនះក៏េ យ កនុងនីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំ េបើ្រគន់ែតមនបណ្តឹ ងជំទស់មិនផ្អ ក

នុភពៃនដីកសេ្រមចេដើមេនះេទ (CCP343-1)។ បុ៉ែន្តមនករណីខ្លះ ែដលគម ន្របេយជន៍កនុងករជួយ

ដល់ភគីែដលេធ្វើបណ្តឹ ង េហតុេនះ តុ ករ ចស្រមួលេ យេចញដីកសេ្រមចជ     បេ ្ត ះ សនន

េដើមបីផ្អ កករអនុវត្ត ដូចជដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ ក នុភពៃនដីកសេ្រមចេដើម េ យឲយ ក់្របតិ

េភគ ឬមិន ក់្របតិេភគ និងដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ កនីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំមួយែផនក ឬទំងមូល 

េ យឲយ ក់្របតិេភគ ឬមិន ក់្របតិេភគ រហូតេចញេសចក្តីសេ្រមចអំពីបណ្តឹ ងេនះ(CCP343-2)។  

បណ្តឹ ងជំទស់ ជករ្របឆំងនឹងដីកសេ្រមចលុបេចល ជ ទិ៍ និងដីកសេ្រមចននរបស់តុ ករអនុ

វត្ត ែដលចបប់អនុញញ តឲយប្តឹងជំទស់ (CCP345)។ 

ករត ៉ចំេពះករអនុវត្ត ៖ គឺជឧប្រស័យែដលមនភពងយ្រសួល និងឆប់រហ័សជងករ ក់

ពកយបណ្តឹ ងជំទស់ េហើយយកមូលេហតុថ ថ ប័នអនុវត្តបនបំពនេទេលើបញញត្តិៃននីតិវធីិ ែដលខ្លួន

្រតូវពិនិតយ និងេគរព ម។ ករត ៉ចំេពះករអនុវត្ត ចេធ្វើបនចំេពះ ទី១ ករចត់ែចងករអនុវត្តរបស់

តុ ករអនុវត្ត ែដលមិន ចប្តឹងជំទស់បន ទី២ ករចត់ែចងករអនុវត្តរបស់ ជញ  និងករយឺត

យ៉វ ឬេធ្វស្របែហស កនុងករចត់ែចងករអនុវត្ត (CCP344-2)។ ករត ៉ចំេពះករអនុវត្ត ្រតូវេធ្វើជ

យលកខណ៍អក រ ឬផទ ល់មត់េទតុ ករអនុវត្តែដលពក់ព័នធ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើ ករត ៉ចំេពះករអនុវត្ត

េធ្វើេឡើង ចំេពះករចត់ែចងរបស់ ជញ ចត ៉េទ ដំបូង ែដល ជញ េនះសថិតេន។

តុ ករអនុវតឬ ដំបូងេធ្វើករសេ្រមចេសចក្តីអំពីករត ៉ចំេពះករអនុវត្តេ យដីកសេ្រមច។ កនុង
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ករណី តុ ករអនុវត្ត ឬ ដំបូងយល់េឃើញថ ករត ៉ចំេពះករអនុវត្តផទុយនឹងចបប់ ឬពំុមនមូល

េហតុ្រតឹម្រតូវ តុ ករ្រតូវេចញ ដីកសេ្រមចេលើកេចលពកយសំុត ៉េនះ។ ផទុយេទវញិ េបើករត ៉

ចំេពះករអនុវត្តមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ តុ ករ្រតូវេចញដីកសេ្រមចលុបេចលករចត់ែចងករអនុវត្ត

េនះ ឬបងគ ប់ឲយ ជញ លុបេចលករ ចត់ែចងករអនុវត្ត ឬ មឃត់ករអនុវត្ត េបើករចត់ែចង

េនះេធ្វើេឡើងេ យ ជញ ។ ដីកសេ្រមចរបស់ តុ ករអនុវត្ត ែដលលុបេចលនីតិវធីិអនុវត្តេ យ

បងខំ ដីកសេ្រមចរបស់ ដំបូងែដលបងគ ប់ឲយ ជញ លុបេចលនីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំ និងដីក

សេ្រមចរបស់ ដំបូង ែដលេលើកេចលពកយសំុត ៉ចំេពះករចត់ែចងរបស់ ជញ  ែដលលុប

េចលនីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំ ចប្តឹងជំទស់បន (CCP345-2)។ 

េទះបីជសថិតេនដំ ក់កលៃនករអនុវត្តេ យបងខំក៏េ យ ចបប់ទទួល គ ល់ករេធ្វើបណ្តឹ ង

របស់ភគី ែដលសិទធិរបស់ខ្លួន្រតូវបនបំពន េ យករអនុវត្តេ យបងខំែដលែផ្អកេលើលិខិតអនុវត្តជមូល

្ឋ ន េហើយបណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងករអនុវត្ត មនេគលបំណងឲយតុ ករវនិិចឆ័យ មនីតិវធីិបណ្តឹ ង និងដក

េចញនូវករអនុវត្តេ យបងខំ។ េនកនុង្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី បណ្តឹ ងពក់ព័នធនឹងករអនុវត្ត រមួមនបណ្តឹ ង

ត ៉ចំេពះករទមទរ បណ្តឹ ងត ៉ ចំេពះតតិយជន និងបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត។ 

បណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ ៖ ជបណ្តឹ ងែដលមន េគលបំណងបញជ ក់ចបស់េ យេយង 

មនីតិវធីិបណ្តឹ ងថ ករអនុវត្តេ យបងខំមិន្រតូវបនអនុញញ តេ យែផ្អកេលើលិខិតអនុវត្តែដលកំណត់។ 

បណ្តឹ ងេនះេធ្វើេឡើងេ យកូនបំណុលៃនករអនុវត្តេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នទក់ទងនឹងអតថិភព ឬនតថិភព 

ឬអតថន័យៃនសិទធិទមទរ ែដល្រតូវបនកំណត់េនកនុងលិខិតអនុវត្ត  ដូចជ ករណីសិទធិទមទរបនរលត់ 

េ យករសង ករទូទត់ នវកមម ករេលើកែលង កររ ំ យកិចចសនយ ឬករលុបេចលកិចចសនយ

(CCP363-1)។ បណ្តឹ ងេនះ ចេធ្វើបនទក់ទងនឹង្របេភទៃនលិខិតអនុវត្តទំងអស់បន បុ៉ែន្ត មូលេហតុៃន

ករត ៉ទក់ទងនឹង ល្រកម ឬ លដីក ថ ពរេនះ ្រតូវបនក្រមិត្រតឹមែតេហតុែដលេកើតេឡើងេន

េ្រកយករបញច ប់ករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ ម ម្រ  ១៩៤ កថខណ្ឌ ទី២ (CCP363-2)។ 

បណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ ចេធ្វើេឡើងបនកនុងករណីែដលមនវ ិ ទអំពីអតថិភព និងអតថន័យ

ៃនសិទធិទមទរឲយផ្តល់ វកលិកែដលបនបញជ ក់េនកនុងលិខិតអនុវត្តបុ៉ែន្តចំេពះសិទធិទមទរែដលបន

បញជ ក់េនកនុង ល្រកម ឬ លដីកចុងេ្រកយែដលភជ ប់ជមួយនឹងករ្របកសឲយអនុវត្តជបេ ្ត ះ

សនន  និងេនកនុងដីក សេ្រមច ស់េតឿន ែដលភជ ប់ជមួយនឹងករ្របកសឲយអនុវត្តជបេ ្ត ះ សនន 

បណ្តឹ ងេនះមិន ចេធ្វើបនេទ េបើលិខិតអនុវត្តេនះមិនទន់ចូលជ ថ ពរ (CCP363-1-2)។   
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ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ មិន ងំដល់ករចប់េផ្តើម ឬករបន្តនីតិវធីិៃនករអនុ

វត្តេ យបងខំែផ្អកេលើលិខិតអនុវត្តែដលពក់ព័នធេនះេទ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើមនបងក ន់ៃដទទួលករសង ឬ

លិខិតពនយេពលសង ែដលមច ស់បំណុលបនេធ្វើេឡើងេនេ្រកយេពលបេងកើតលិខិតអនុវត្ត េនះកូន

បំណុល ចទមទរឲយផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំេ យ ក់ឯក រទំងេនះេទ ថ ប័នអនុវត្ត (CCP370-

2-b)។ ម៉យងវញិេទៀត េដើមបី ងំនូវ នុភពៃនករអនុវត្តេនះ ្របសិនេបើមនេសចក្តីបញជ ក់ដំបូងអំពីមូល

េហតុត ៉ែដល្រតូវអះ ង តុ ករែដលេធ្វើករសេ្រមចអំពីបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ ចបងគ ប់ឲយ

េធ្វើករចត់ែចងមួយរយៈ ដូចជករផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំមួយរយៈ ឬ្រពមជមួយគន េនះ លុបេចល

ករចត់ែចងករអនុវត្តែដលបនេធ្វើរចួេហើយ មពកយសំុេ យដីកសេ្រមចរហូតដល់េចញ ល្រកម

ចុងេ្រកយអំពីបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ (CCP367-1)។ កនុងករណីកូនបំណុល ចទទួលបនករផ្អ ក 

ឬករលុបេចល ជ ទិ៍ នូវនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំ េ យ ក់ឯក រចម្លងយថភូតៃនេសចក្តី

សេ្រមចេទ ថ ប័នអនុវត្ត (CCP370-1-g ;2-a)។ 

ករវនិិចឆ័យេទេលើបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ ្រតូវេធ្វើេឡើង មនីតិវធីិបណ្តឹ ងកនុងករណីេនះ កូន

បំណុល្រតូវអះ ង និងផ្តល់ភស្តុ ងអំពីកររលត់នូវសិទធិទមទរឲយផ្តល់ វកលិកែដលជេហតុេកើត

េឡើងេ្រកយករបញច ប់ករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ (CCP363-2) ។ េបើករទមទរេនះ្រតឹម្រតូវ 

តុ ករ្រតូវេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ឬ េចញ ល្រកម ឬ លដីកចុងេ្រកយ ជ ទិ៍ េ យេធ្វើករ្របកស

នូវេសចក្តីបញច ប់ ៃន ល្រកម ឬ លដីកេនះ មិនអនុញញ តឲយមនករអនុវត្តេ យបងខំ េ យែផ្អកេលើ

លិខិតអនុវត្តែដលពក់ព័នធ។ ្របសិនេបើកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបន ក់ ល្រកម ឬ លដីកជ ទិ៍ 

េទតុ ករអនុវត្ត េនះតុ ករអនុវត្ត្រតូវផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ និងលុបេចលករចត់ែចងករអនុ
វត្ត (ម្រ ៣៧០ កថខណ្ឌ ទី ១ ចំណុច ខ ក.ន.រ)។ បុ៉ែន្ត េបើពំុមនេហតុផល្រតឹម្រតូវេទ តុ ករ្រតូវ

េចញ ល្រកម ឬ លដីកចុងេ្រកយ្រចនេចលករទមទរ កនុងករណីេនះ ករអនុវត្តេ យបងខំ

េ យែផ្អកេលើលិខិតអនុវត្តែដលពក់ព័នធ្រតូវបនអនុញញ ត។  

បណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត ៖ េធ្វើេឡើងកនុងេគលបំណងឲយកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត 

ទមទរកំុឲយ េធ្វើករអនុវត្តេ យបងខំ េ យែផ្អកេលើឯក រចម្លងយថភូតៃនលិខិតអនុវត្ត ែដលភជ ប់

ជមួយនឹងរបូមន្តអនុវត្ត ពិេសស េ យអះ ង អំពីនតថិភពៃនេហតុែដល្រតូវនឹងល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករផ្តល់របូ

មន្តអនុវត្ត េ យយកមច ស់បំណុល ៃនករអនុវត្តេធ្វើជចុងចេម្លើយ។ ្របសិនេបើ ទទួល គ ល់ករទមទរ

របស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត តុ ករ្រតូវ្របកសេនកនុងេសចក្តីសេ្រមចបញច ប់ៃន ល្រកមចុងេ្រកយ

ថ មិនអនុញញ តឲយេធ្វើករអនុវត្តេ យបងខំ េ យ ែផ្អកេលើលិខិតអនុវត្តែដលភជ ប់ជមួយរបូមន្តអនុវត្តេនះ
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(CCP364-1)។  ្របសិនេបើកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបន ក់ ល្រកម ឬ លដីក ជ ទិ៍ េទ

តុ ករអនុវត្ត េនះតុ ករអនុវត្ត្រតូវផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ និងលុបេចលករចត់ែចងករអនុវត្ត 
(ម្រ  ៣៧០ កថខណ្ឌ ទី ១ ចំណុច ខ ក.ន.រ)។ 

បណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន ៖ ជបណ្តឹ ងែដលតតិយជនប្តឹង្របឆំងនឹងមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត 

េ យអះ ងថកមមវតថុៃនករអនុវត្ត មិនែមនជ្រទពយសមបត្តិទទួលខុស្រតូវ របស់កូនបំណុលៃនករអនុ

វត្តេនះេទ េហើយទមទរឲយដកេចញនូវករអនុវត្តេ យបងខំចំេពះ្រទពយសមបត្តិេនះ(CCP365-1)។  

ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន មិនផ្អ កេ យស្វ័យ្របវត្តិនូវករអនុវត្តេ យបងខំេទ 

េហើយករ មិន ងំករបន្តនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំែដរ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើ តតិយជនែដលជេដើមេចទ 

ៃនបណ្តឹ ងេធ្វើ េសចក្តីបញជ ក់ដំបូងអំពីមូលេហតុៃនករត ៉ េនះតុ ករ ចបងគ ប់ឲយេធ្វើករចត់ែចង

មួយរយៈ ដូចជករផ្អ ក មួយរយៈនូវករអនុវត្តេ យបងខំ ឬលុបេចលនូវករចត់ែចងែដលបនេធ្វើរចួ

េហើយ (CCP 367)។ 

្របសិនេបើ តុ ករយល់េឃើញថ ករត ៉មនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ តុ ករ្រតូវេចញ ល្រកមឬ

លដីកែដល្របកសថ ករអនុវត្តេ យបងខំចំេពះកមមវតថុេនះ្រតូវ មឃត់។ ្របសិនេបើកូនបំណុល

ៃនករអនុវត្តបន ក់ ល្រកម ឬ លដីក ជ ទិ៍ េទតុ ករអនុវត្ត េនះតុ ករអនុវត្ត្រតូវផ្អ ក
ករអនុវត្តេ យបងខំ និងលុបេចលករចត់ែចងករអនុវត្ត (ម្រ  ៣៧០ កថខណ្ឌ ទី ១ ចំណុច ខ ក.
ន.រ)។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើយល់េឃើញថ ករត ៉េនះគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ តុ ករ្រតូវេចញ ល្រកម 

្រចនេចលករទមទរ។ 

១.៧.ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករអនុវត្តេ យបងខំ ៖ េដើមបីេធ្វើករអនុវត្តេ យបងខំ្រតូវបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ  

- ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ(CCP349) 

- ឯក រចម្លងយថភូតៃនលិខិតអនុវត្តែដលមន នុភពអនុវត្ត (CCP350, 354) 

- អត្តសញញ ណ្រទពយសមបត្តិទទួលខុស្រតូវរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត 

១.៨.េ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្តេ យបងខំ ៖ ជករចំ យែដល្រតូវេធ្វើេឡើងេ យ  

ថ ប័នអនុវត្ត និងភគីែដលជេសចក្តី្រតូវករស្រមប់ករអនុវត្តេ យបងខំ។ មច ស់បំណុលៃនករ

អនុវត្ត្រតូវបង់េ ហុ៊យៃនករអនុវត្តជមុន (CCP 375) េហើយនឹងទទួលបនមកវញិ េនេពលចប់នីតិវធីិ 

េ យកូនបំណុលៃនករអនុវត្តជអនកទទួលបនទុក (CCP 376) ែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹងភគី

ចញ់ក្តី្រតូវទទួលបនទុក្របក់្រប ប់ក្តីៃននីតិវធីិបណ្តឹ ងផងែដរ។ េ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្ត ដូចជ ទី១ 
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ពនធ ក់ពកយសំុ ្រតូវបង់ចំនួន ១០,០០០ (មួយមឺុន) េរៀល េនេពល ក់ពកយសំុេទតុ ករអនុវត្ត 

(ម្រ ៣៧២ កថខណ្ឌ ទី ១) ្របសិនេបើ ក់េទ ជញ  ្រតូវបង់ពនធ មករកំណត់េផ ង។ ទី២ 

េ យហុ៊យេ្រកពីពនធ ក់ពកយសំុ (ម្រ  ៣៧៣) ដូចជចំនួនទឹក្របក់ែដលកំណត់េ យតុ ករកនុង

ករបញជូ នឯក រ ឬេធ្វើសកមមភពេផ ងៗេដើមបីនីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំ ដូចជ េ ហុ៊យរបស់អនក យតៃម្ល

អចលនវតថុ ជ ទិ៍។ ទី៣ េ ហុ៊យភគី (ម្រ  ៣៧៤) គឺជេ ហុ៊យែដលតុ ករកំណត់ថចំបច់

ស្រមប់ករអនុវត្តេ យបងខំ ដូចជ េ ហុ៊យស្រមប់ ក់ឯក រ េ ហុ៊យេធ្វើដំេណើ ររបស់មច ស់

បំណុលៃនករអនុវត្តេ ហុ៊យស្រមប់ករចុះបញជ ី ឬេ ហុ៊យស្រមប់ទទួលបនឯក រចម្លងែដល

មនេសចក្តីបញជ ក់ៃនេសៀវេភចុះបញជ ី ជ ទិ៍។  

១.៩.្របេភទេផ ងៗៃនករអនុវត្តេ យបងខំ ៖ ករអនុវត្តេ យបងខំ្រតូវបនែបងែចកជ ០៣ ្របេភទ 

គឺទី១ ករអនុវត្តេ យបងខំែដលមនេគលបំណងឲយសងជ្របក់ (CCP379 ដល់ CCP495) ទី២ ករអនុ

វត្តសិទធិ្របតិេភគ (CCP496 ដល់ CCP523) ទី៣ ករអនុវត្តេ យបងខំែដលគម នេគលបំណងឲយសងជ

្របក់ (CCP524 ដល់ CCP529)។ 

២. អនុវត្តេ យបងខំែដលមនេគលបំណងឲយសងជ្របក់ចំេពះចលនវតថុ 

២.១. លក័ខខ័ណ្ឌ ៃនករអនុវត្តេ យបងខំ 

 ករអនុវត្តេ យបងខំ ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែតមន ៖ 

- លិខិតអនុវត្ត ( កំណត់កនុងម្រ ៣៥០ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមនីតិវធីិ ឬ ម្រ  ៤៩៦ ្រកមនីតិ
វធីិ កនុងករណីអនុវត្តសិទធិ្របតិេភគ) 

- ឯក រចម្លងយថភូតៃនលិខិតអនុវត្តែដលភជ ប់ជមួយជមួយរបូមន្តអនុវត្ត (កំណត់កនុងម្រ
៣៥៤ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីិ) 

២.២.នីតិវិធីកនងុករសុអំនុវត្ត 

 ក. អំពីពកយសុ ំ

 បនទ ប់ពីមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តទទួលបន លិខិតអនុវត្ត មួយែដលបនកំណត់ កនុង(ម្រ
៣៥០ៃន្រកមនីតិវធីិ)េហើយ មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត្រតូវ ក់ពកយសំុឲយផ្តល់ របូមន្តអនុវត្ត េទតុ ករ
ែដលេចញលិខិតអនុវត្តេនះ (ម្រ ៣៥៤ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី១ ្រកមនីតិវធីិ)។ េលើកែលងែត 
លិខិតអនុវត្ត ែដលកំណត់កនុងចំណុច ច កថខណ្ឌ ទី២ ៃន ម្រ ៣៥០ ៃន្រកមនីតិវធីិ ែដល្រតូវផ្តល់
េ យ រករ ី ែដលរក ទុកនូវលិខិតេដើមេនះ (ម្រ ៣៥៤ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតិវធីិ)។ 
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េ្រកយពីទទួលបនលិខិតរបូមន្តអនុវត្ត មច ស់បំណុល ៃនករអនុវត្ត្រតូវ ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំចំេពះ
ចលនវតថុមួយេទៀត។ 

 ខ. ពកយសុរំបូមន្តអនុវត្ត 

 កនុងពកយសំុ្រតូវបញជ ក់៖ ១/ពីេឈម ះ ឬ នមករណ៍ សយ ្ឋ នរបស់មច ស់បំណុល ៃនករអនុវត្ត 
និងកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត, េឈម ះ សយ ្ឋ នរបស់អនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ ២/សញញ ណ
ៃនលិខិតអនុវត្ត ៣/េហតុករណ៍ និងមូលេហតុេបើករទមទរឲយផ្តល់របូមន្ត អនុវត្តេនះេធ្វើេឡើង ម
បញញត្តិ ម្រ ៣៥៦ (របូមន្តអនុវត្តពិេសស) ឬ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ  ៣៥៨ (ករផ្តល់របូមន្តអនុវត្តេ្រចើន
ចបប់ ជ ទិ៍)  ម្រ ៣៥៥ ៃន្រកមនីតិវធីិ។ 

 គ. ពកយសុអំនុវត្តេ យបងខំ  

 ្រតូវេធ្វើជ យល័កខណ៍អក រេ យបញជ ក់ពី ៖ 

- េឈម ះ ឬនមករណ៍ សយ ្ឋ នរបស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត និងកូនបំណុលៃនករអនុ
វត្ត េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់អនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់  

- សញញ ណៃនលិខិតអនុវត្ត 
- េសចក្តីសំុឲយអនុវត្ត មករបងខំេ យផទ ល់  
- សញញ ណៃន្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុៃនករអនុវត្តេ យបងខំ 
“សញញ ណៃន្រទពយសមបត្តិ”៖ ្របសិនេបើបនដឹង ចសរេសរពី ្របេភទ និងេឈម ះៃនចលនវតថុេនះ 
្របសិនេបើមិនបនដឹងសរេសរ្រតឹមែត “ចលនវតថុ”។ 

ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ  មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត្រតូវសរេសរពី ទីកែន្លង ្របេភទ េឈម ះ ៃន
ចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូស (ម្រ ៣៨៤ កថខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតិវធីិ)។ ជធមម  ទីកែន្លង ចជផទះ ឬ 
កែន្លងេធ្វើកររបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ្របសិនេបើមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តដឹងពីចលនវតថុជក់ ក់ 
មច ស់បំណុល ចសរេសរអំពី េឈម ះ ទីកែន្លង និង្របេភទៃនចលនវតថុេនះ។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើមច ស់បំណុល
ៃនករអនុវត្តមិនបនដឹងពីទីកែន្លង ្របេភទ និងេឈម ះ ចលនវតថុ ែដល្រតូវរបឹអូសជក់ ក់េនះេទ កនុង
ករណីែបបេនះពកយសំុ្រតូវសរេសរថ “សញញ ណ ៃន្រទពយសមបត្តិែដលជេគលេ   ៃនករអនុវត្ត គឺ 
ចលនវតថុ”, ទីកែន្លងៃនចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូស ៖ ផទះរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ែដលសថិតេន ..." 
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្រទពយសមបត្តិែដល្រតូវអនុវត្តេ យបងខំ៖ គឺ្រទពយសមបត្តិែដលជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុល  ឬ ្រទពយ
សមបត្តិែដលសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង និងកន់កប់េ យកូនបំណុល។ ករណីមន ចលនវតថុេ្រចើនេន
ទីកែន្លងែដល្រតូវរបឹអូស េនះចលនវតថុទំងអស់ជេគលេ ៃនករអនុវត្ត។ 

កនុងករណីែដលមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត សំុឲយអនុវត្តេ យបងខំែតែផនក មួយៃនសិទធិ ទមទរ
ែដលបនសរេសរកនុងលិខិតអនុវត្តបងគ ប់ឲយសងជ្របក់ មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត្រតូវសរេសរបញជ ក់
អំពីេសចក្តីសំុ និងទំហំៃនេសចក្តីសំុេនះ កនុងពកយសំុឲយអនុវត្តេ យបងខំ  (ម្រ  ៣៤៩ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

ករ ក់ពកយសុអំនុវត្ត 

- េនេពល ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ  ្រតូវភច ប់ជមួយនឹងលិខិតចម្លងយថភូតៃនលិខិត
អនុវត្តែដលមន នុភពអនុវត្ត(ម្រ  ៣៤៩ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

- ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ ្រតូវេធ្វើេទ ជញ ៃន ដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលើ ទីកែន្លង
ែដលវតថុជកមមវតថុៃនករអនុវត្តសថិតេន (ម្រ ៣៨៤ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីី)។ មច ស់បំណុល 
ៃនករអនុវត្ត ចសំុឲយអនុវត្តេលើចលនវតថុ និងទីកែន្លងេ្រចើនកនុងពកយសំុែតមួយេបើចលនវតថុ និងទី
កែន្លង េនះសថិតេនកនុងែដនសមតថកិចចតុ ករអនុវត្តែតមួយ ។ 

 ឃ. េ ហ៊ុយស្រមប់ករអនុវត្ត 

មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត្រតូវចំ យេ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្តដូចជ ពនធ ក់ពកយសំុ (ម្រ  
៣៧២ ្រកមនីតិវធីិ ែដលចំនួនែដល្រតូវបង់្រតូវកំណត់េ យចបប់ស្តីពី ជញ  បុ៉ែន្ត េនជេសចក្តី
្រពងចបប់េនេឡើយ។) េ ហុ៊យេ្រកពីពនធ ក់ពកយសំុ (ម្រ  ៣៧៣ ្រកមនីតិវធីិ) និងេ ហុ៊យភគី 
(ម្រ  ៣៧៤ ្រកមនីតិវធីិ)។ 

 េ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្តេនះ  មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ែដលបន ក់ពកយសំុ្រតូវបង់ជមុន
នូវចំនួនទឹក្របក់ែដលតុ ករអនុវត្តកំណត់ថជេ ហុ៊យចំបច់ េដើមបីេធ្វើនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យ
បងខំ ។ េបើមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តមិនបនបង់េ ហុ៊យេនះជមុនេទ តុ ករ អនុវត្ត ចេលើកេចល
ពកយសំុឲយអនុវត្តេ យបងខំ ឬ លុបេចលនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំេនះបន។ ចំេពះដីកសេ្រមច
េលើកេចលេនះ ចប្តឹងជំទស់បន(ម្រ  ៣៧៥ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។  

 ថ ប័នអនុវត្ត  ៖ ថ ប័នែដលមនសមតថកិចចកនុងករអនុវត្តករអនុវត្តេ យបងខំ គឺ ជញ  
ៃន ដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលើទីកែន្លងែដលវតថុជកមមវតថុៃនករអនុវត្តសថិតេន (ម្រ  ៣៨៤ ៃន
្រកមនីតិវធីិ)។ 
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 ២.៣. ករអនុវត្តេ យបងខំ 

- ករអនុវត្តេ យបងខំ ចេផ្តើមេធ្វើេទបន លុះ្រ ែតឯក រចម្លងយថភូត ឬ ឯក រ ចម្លងែដល
មនេសចក្តីបញជ ក់ៃនលិខិតអនុវត្ត ឬ េសចក្តីសេ្រមចែដលនឹងក្ល យជលិខិតអនុវត្ត េនេពលចូលជ ថ ពរ 
បនបញជូ នេទកូនបំណុលៃនករអនុវត្តជមុនរចួេហើយ (ម្រ ៣៦០ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ ្របសិនេបើឯក រ
ចម្លងយថភូត ឬ ឯក រចម្លងែដលមនេសចក្តីបញជ ក់ៃនលិខិតអនុវត្ត្រតូវបនបញជូ នេទកូនបំណុលៃន
ករអនុវត្តរចួេហើយ េនះមច ស់បំណុលៃនករ អនុវត្តពំុចំបច់េធ្វើករបញជូ នម្តងេទៀតេនះេទ ជពិេសសកនុង
ករណីៃនករេ្របើអនុ រ ល្រកម ជលិខិតអនុវត្ត លិខិតអនុវត្តគួរែត្រតូវបនបញជូ នេទឲយកូនបំណុលៃន
ករអនុវត្តរចួេហើយ  េ យ ពំុចំបច់មនពកយសំុ (ម្រ ១៩០ ្រកមនីតិវធីិ)។  

កនុងករណីៃនករេ្របើឯក រចម្លងយថភូតៃនកំណត់េហតុអំពីករផ ះផ  ឬករទទួល គ ល់ 
េនះករបញជូ នគឺ ្រស័យេទេលើករអនុវត្តេ្រពះពំុមនបញញត្តិែដលែចងពីករបញជូ នឲយ េទកូនបំណុលៃន
ករអនុវត្តេ យពំុចំបច់មនពកយសំុ។ ្របសិនេបើេនមិនទន់បនបញជូ ន េទឲយកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត
េទ េនះមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត្រតូវ ក់ពកយសំុបញជូ នេទ្រក បញជ ី  កនុងករណីេនះ ជញ

ចយកឯក រចម្លងយថភូត ឬ ឯក រចម្លងែដលមនេសចក្តីបញជ ក់ៃនលិខិតអនុវត្ត េទទីកែន្លងៃន
ចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូស និង្របគល់ ឲយេទកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបន េ្រពះ ជញ គឺជ ថ ប័
នែដលអនុវត្តករបញជូ ន (ម្រ  ២៤៧ កថខណ្ឌ ទី ៣ ្រកមនីតិវធីិ)។ ពក់ព័នធនឹងករបញជូ នេ យ ជញ

 សូមេមើល្របកស។ 

-  បនទ ប់ពីទទួលបននូវពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ ជញ ្រតូវសេ្រមចអំពីកលបរេិចឆទៃនករ
ចុះអនុវត្តរបឹអូស (កនុងករអនុវត្ត្របេទសជបុ៉ន ជញ ជូនដំណឹងពីកលបរេិចឆទ េនះ េទមច ស់
បំណុលៃនករអនុវត្ត េ្រពះមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ចចង់េទទីកែន្លងៃនចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូស
ជមួយនឹង ជញ )។ ជញ មិនជូនដំណឹងេទកូនបំណុល ៃនករអនុវត្តេទ េ្រពះកូនបំណុល
ៃនករអនុវត្ត ច ក់ទុកចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូសេនះ។ 

- េនេពលចុះេទដល់កែន្លងអនុវត្តេបើជួបកូនបំណុលៃនកអនុវត្ត ជញ ្រតូវ ស់ េតឿនឲយ
កូនបំណុលៃនករអនុវត្តេនះសងបំណុលេ យសម័្រគចិត្តេនមុនេពលចប់េផ្តើមរបឹអូស  ជញ

ចទទួលសំណងៃនបំណុល និងេ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្តស្រមប់មច ស់ បំណុលៃនករអនុវត្តបន 
(ម្រ ៣៨៤ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

 

ក. កររបឹអូស 

ករអនុវត្តេ យបងខំគឺ្រតូវចប់េផ្តើមេ យកររបឹអូសវតថុែដលជកមមវតថុៃនករអនុវត្តេ យបងខំែដល
ជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុល ឬ្រទពយសមបត្តិែដលសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់កូនបំណុលេ យ ជញ

។  ជញ ចចូលេទទីកែន្លងរស់េនរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ឬកែន្លងេផ ងេទៀតែដល
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កូនបំណុលៃនករអនុវត្តកន់កប់េដើមបីេធ្វើករែឆកេឆររកចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូស កនុងករណីចំបច់ ជញ
ចេធ្វើករេបើកទ្វ រែដលបិទ ទូែដក និង្របអប់ េផ ងៗបន។ 

្របសិនេបើចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូសេនះ ្រតូវបនកន់កប់េ យមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត(្រទពយ

សមបត្តិរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្តែដលជកមមវតថុៃនបេញញើ ឬសិទធិឃត់ទុកជ ទិ៍) មច ស់បំណុលៃនករ

អនុវត្ត ច្របគល់វតថុេនះេ យសម័្រគចិត្តេទ ជញ  េដើមបីេធ្វើកររបឹអូស (ម្រ  ៣៨៦ ៃន្រកមនីតិ

វធីិ)។ 

 ជេគលករណ៍  កររបឹអូសមិន្រតូវរបឹអូសវតថុ ែដលេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់ជីវភព្របចំៃថង របស់
កូនបំណុលេនះេទ (ម្រ ៣៨០ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ ្របសិនេបើមនចលនវតថុែដល ចរបឹអូសបនេ្រចើន 
េនះ ជញ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូសេ យពិចរ ពី ផល្របេយជន៍របស់កូន
បំណុលៃនករអនុវត្ត (ម្រ ៣៨៥ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

េ្រកយពីេ្រជើសេរ ើសចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូស ជញ ្រតូវករចុះបញជ ីចលនវតថុែដល្រតូវរបឹ
អូស និងបិទ ្ល ក ឬ ក់សញញ ៃនកររបឹអូសេ យវធីិេផ ងេទៀត។ ជញ ចរបឹអូស្រទពយសមបត្តិ
ទំងអស់ែដលកន់កប់េ យកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបន េ យពំុចំបច់បញជ ក់ពីកមមសិទធិករពិត
្របកដៃនចលនវតថុេឡើយ។ េទះបីជចលនវតថុេនះជកមមសិទធិរបស់តតិយជនក៏េ យ េនះ ជញ

ចរបឹអូសបន ឲយែតចលនវតថុេនះ្រតូវបនកន់កប់េ យកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត។ េទះបីជកូន
បំណុលៃនករអនុវត្តអះ ងថ “េនះមិនែមនជ្រទពយសមបត្តិរបស់ខ្លួនេទ ខ្លួនបនខចី ពីមិត្តភក្តិេទ” ក៏ ជញ

េនែត ចរបឹអូស បនែដរ។  

តតិយជនែដលជកមមសិទធិករៃន្រទពយសមបត្តិេនះ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករ របឹអូស
េនះបន ម(ម្រ ៣៦៥ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

 ករអនុវត្ត្រតួតគន  កនុងករណីមនពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំចំេពះចលនវតថុ្រតួតគន  ចំេពះទីកែន្លង
របឹអូសដូចគន  ជញ  នឹងរបឹអូសចលនវតថុែដលមិនទន់បនរបឹអូស បុ៉ែន្តេបើគម នចលនវតថុែដល្រតូវ
របឹអូសេទ ជញ ្រតូវេធ្វើកររមួបញចួ លេរឿងក្តីករអនុវត្តចំេពះចលនវតថុថមី និងេរឿងក្តីអនុវត្តចំេពះ
ចលនវតថុមុន ជមួយគន (ម្រ ៣៨៨ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកម នីតិវធីិ)។ មនន័យថ កររបឹអូសចំេពះេរឿង
ក្តីេ្រកយ ្រតូវបនចត់ទុកថបនរបឹអូសកនុងេរឿងក្តីមុន េនេពលរមួបញចូ លេរឿងក្តី េហើយពកយសំុៃនេរឿងក្តី
េ្រកយមន នុភពជករទមទរឲយែចកចំែណក(ម្រ ៣៨៨ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ ម៉យងវញិ
េទៀត ្របសិនេបើមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តមុន បនដកពកយសំុ ឬនីតិវធីិបនចប់េផ្តើម្រតូវបនផ្អ ក ឬ
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លុបេចល ចលនវតថុែដល្រតូវបនរបឹអូសកនុងេរឿងក្តីមុន ្រតូវចត់ទុកថបនរបឹអូសេដើមបីេរឿងក្តីេ្រកយ
(ម្រ ៣៨៨ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

ករែថរក  និង្រគប់្រគងវតថុរបឹអូស 

ជេគលករណ៍ ជញ ជអនកែថរក ចលនវតថុែដលបនរបឹអូសេនះេ យខ្លួនឯង (ម្រ
៣៨៥ កថខណ្ឌ ទី១ ្រកមនីតិវធីិ)។ ឧទហរណ៍ ជញ ចយកេ្រគ ងអលងក រ ច់្របក់ ជេដើម 
េចញពីផទះរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត និងរក ទុកេនកែន្លង មួយេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ជញ

  បុ៉ែន្ត្របសិនេបើចលនវតថុែដលបនរបឹអូសមនទំហំធំ ដូចជ រថយន្ត ឬ េ្រគ ងម៉សីុនធំៗ េនះ
ជញ មិន ចមនកែន្លងរក ទុក ករណីេនះ ជញ មនជេ្រមើស២ គឺ ទី១ ជួលឃ្ល ំង ឬទី

កែន្លង មួយេដើមបីរក ទុកេ យេ ហុ៊យ ជួលជបនទុករបស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត េហើយចុង
េ្រកយនឹង្រតូវទូទត់ពី្របក់ែដលបនពីករលក់ចលនវតថុែដលបនរបឹអូសេនះ។ ទី២ គឺអនុញញ តឲយកូន
បំណុលៃនករអនុវត្តកន់កប់ែថរក ្រគប់្រគងចលនវតថុែដល្រតូវបនរបឹអូស និងអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់នូវ
ចលនវតថុេនះបន។  កនុងករណីេនះ ជញ ្រតូវបិទ ្ល ក ឬ ក់សញញ របឹអូសេ យវធីិេផ ងេទៀត 
េលើចលនវតថុែដលបនរបឹអូសេនះ (ម្រ  ៣៨៥ កថខណ្ឌ ទី ៤ និងទី ៥ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។  

្របសិនេបើកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបក ្ល ក ឬ សញញ េនះេចញ េតើ នឹងក្ល យជបទេលមើស្រពហម
ទណ្ឌ ែដរ ឬ េទ? ម្រ  ៥៧៨ និងម្រ ៥៨១ ្រកម្រពហមទណ្ឌ  

េបើយល់ថចំចច់ ជញ ចយកចលនវតថុែដល្រតូវបនរបឹអូសមកែថរក ្រគប់្រគង េ យខ្លួន
ឯង និងលុបេចលករអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់េនះរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្តវញិបន (ម្រ  ៣៨៥ 
កថខណ្ឌ ទី៥ ្រកមនីតិវធីិ)។ 

កររបឹអូសវតថុែដលកប់កប់េ យបុគគលេផ ង ៖ េទះបីវតថុជកមមវតថុៃនករអនុវត្តកន់កប់ េ យ
បុគគលេផ ងក៏េ យ ក៏ ជញ ចអនុវត្តកររបឹអូសដូចគន នឹងកររបឹអូសវតថុែដលកន់កប់េ យកូន
បំណុលៃនករអនុវត្តែដរ េបើតតិយជនេនះមិនបដិេសធអំពីករ្របគល់ចលនវតថុេនះ (ម្រ ៣៨៦ ៃន្រកម
នីតិវធីិ)។  

កររបឹអូសចលនវតថុែដលមនចុះបញជ  ី ៖ ្របសិនេបើចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូសមនចុះបញជ ី កនុង
េសៀវេភចុះបញជ ី ជញ ្រតូវផទុកផ្ត ក់ឲយ ថ ប័នែដលមនសមតថកិចចសរេសរនូវេហតុ ករណ៍ៃនករ
របឹអូសចូលេទកនុងេសៀវេភចុះបញជ ីេនះកររបឹអូសនឹងមន នុភពដូចជ រថយន្ត េទច្រកយនយន្ត ជ
េដើម (ម្រ ៣៨៥ ្រកមនីតិវធីិ)។ ្របសិនេបើរថយន្ត ឬេទច្រក យនយន្ត ្រតូវបនចុះបញជ ីេ្រកមេឈម ះ
របស់តតិយជនេ្រកពីកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត រថយន្ត ឬេទច្រក យនយន្តេនះមិន ចរបឹអូសបនេទ។  
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នុភពៃនកររបឹអូស នំឲយកូនបំណុលៃនកររអនុវត្តមិន ចត់ែចង្រទពយសមបត្តិែដល្រតូវបន

របឹអូសេនះ េហើយកររបឹអូសេនះក៏មន នុភព េទេលើផលធមមជតិែដលេកើតេចញពីចលនវតថុែដល

្រតូវបនរបឹអូសេនះផងែដរ (ម្រ ៣៨៩ ្រកមនីតិវធីិ)។  

ខ. ករ មមិនឲយរបឹអូស  

- េនេពលចុះេទអនុវត្តកររបឹអូស ជញ ្រតូវពិនិតយ និងប៉ន់្របមណពីតៃម្លៃន ចលនវតថុ
ែដលបនរបឹអូស មិន្រតូវរបឹអូសឲយហួសក្រមិតចំបច់ស្រមប់សំណងសិទធិេលើបំណុល របស់មច ស់បំណុល
ៃនករអនុវត្ត និងេ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្តេនះេទ។ ្របសិនេបើេ្រកយ េពលរបឹអូសដឹងថកររបឹអូស
េនះេលើសក្រមិតេហើយ ជញ ្រតូវលុបេចលែផនកែដល េលើសេនះ )ម្រ៣៩១ ៃន្រកមនីតិវធីិ(។  

- ជញ មិន្រតូវរបឹអូសេឡើយ េបើប៉ន់្របមណេឃើញថតៃម្លែដលបនមកពីករលក់វតថុែដល
របឹអូសេនះមិនមនេសសសល់ បនទ ប់ពីសងេ ហុ៊យស្រមប់នីតិវធីិេហើយ (ម្រ ៣៩២ កថខណ្ឌ ទី១ 
្រកមនីតិវធីិ)។ 

គ. ករលបុេចលកររបឹអូស 

 ជញ ្រតូវលុបេចលកររបឹអូស េបើប៉ន់្របមណេឃើញថ្របក់ែដលបនមកពីករ លក់
ចលនវតថុែដល្រតូវរបឹអូសេនះ គម នចំនួនេសសសល់េ្រកយពីសងសិទធិេលើបំណុលែដល មន ទិភព
ជងសិទធិេលើបំណុលរបស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត និងេ ហុ៊យស្រមប់នីតិវធីិ មម្រ ៣៩២ ៃន
្រកមនីតិវធីិ។  ជញ ចលុបេចលកររបឹអូសចលនវតថុ ែដលបនរបឹអូសរួចេហើយបន្របសិនេបើ
បនអនុវត្តករលក់ មនីតិវធីិសមរមយេហើយ េនែតមិន ចលក់ចលនវតថុែដលរបឹអូសេនះបន េហើយ
ប៉ន្របមណេឃើញថេនែតមិន ចលក់បនេនេពលអនគត )ម្រ៣៩៣ ្រកមនីតិវធីិ)។  

េបើសិន ជញ មិន្រពមលុបេចលកររបឹអូសេនះេទ ចប្តឹងត ៉ចំេពះករអនុវត្ត ម
(ម្រ ៣៤៤ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

 ២.៤. ករលក់ 

ជញ ្រតូវលក់ចលនវតថុែដល្រតូវបនរបឹអូស មវធីិលក់ យឡុងេ យ ផទ ល់ មត់ ឬ
េ យ ក់េ្រ មសំបុ្រត (ម្រ ៣៩៥ កថខណ្ឌ ទី១ ្រកមនីតិវធីិ)។ ែត្របសិនេបើយល់េឃើញថសមរមយ
េ យពិចរ  អំពី្របេភទ និងចំនួនៃនចលនវតថុ ជញ ចអនុវត្តករលក់ មរេបៀបេផ ង េ្រក
ពីរេបៀបលក់ យឡុងេ យផទ ល់មត់ ឬេ យ ក់េ្រ មសំបុ្រត ឬ ចឲយបុគគលេផ ងពី ជញ  
អនុវត្តករលក់ជំនួសបន េ យទទួលករអនុញញ តពី ដំបូងែដលខ្លួនសថិតេន (ម្រ ៣៩៥ កថ
ខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតិវធីិ)។ 
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ក. វិធីលក់  

(េយង មម្រ ៣៩៥ ្រកមនីតិវធីិ) 

- ជញ ្រតូវជូនដំណឹងជ ធរណៈអំពីចលនវតថុែដល្រតូវ ក់លក់ និង វធីិកនុងករលក់ចលន
វតថុេនះ េ យបិទ្របកសេនកែន្លងស្រមប់បិទ្របកសរបស់តុ ករ។ 

- កូនបំណុលៃនករអនុវត្តមិន ចេសនើទិញចលនវតថុេនះបនេឡើយ។  
- ចំេពះអនកែដល ជញ អនុញញ តឲយទិញ អនកទិញ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លទិញចលនវតថុេនះភ្ល មៗេន

េពលែដលសេ្រមចថចលនវតថុេនះលក់ឲយអនកទិញមន ក់េនះ។ ្របសិនេបើចលនវតថុ េនះ្រតូវបន ក់
លក់ម្តងេទៀតេ យ រអនកទិញមិនបនបង់ៃថ្លទិញ អនកសំុទិញែដលមិនបន បង់ៃថ្លេនះមិន ច
េសនើសំុទិញម្តងេទៀតបនេឡើយ។ 

- ករណីេបើកររបឹអូសចលនវតថុែដលមនតៃម្លខពស់ ជញ ្រតូវេ្រជើស ំងអនក យ តៃម្លេដើមបីេធ្វើ
ករ យតៃម្លចលនវតថុេនះេនមុនេពល្របកសលក់ជ ធរណៈ។  

- ជញ ចក្រមិតជនមួយចំនួនមិនឲយចូលេទកែន្លងលក់ ឬេដញជនទំងេនះ េចញពីកែន្លង
លក់ ឬមិនឲយេសនើសំុទិញចលនវតថុលក់េនះបន ្របសិនេបើជនទំងេនះបនេធ្វើ សកមមភពរខំនដល់
ដំេណើ រៃនករលក់ ដូចជ រខំនដល់អនកដៃទេទៀតកនុងករេធ្វើសំេណើ ទិញ ឬ បនឃុបឃិតេដើមបីបញចុ ះ
តៃម្លលក់ (ម្រ ៣៩៦ ្រកមនីតិវធីិ)។ 

ខ. ករែបងែចកចែំណក 

បនទ ប់ពីចលនវតថុែដលបនរបឹអូស្រតូវបនលក់   មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តទទួលបន ចំែណក
េ យស្វ័យ្របវត្តិ េ យពំុចំបច់េធ្វើករទមទរឲយែបងែចកចំែណកេទ។ មច ស់បំណុលេផ ងេទៀត ច
ទទួលបនចំែណក កនុងករណីពួកេគទមទរឲយែបងែចកចំែណក (ម្រ ៣៩៨្រកមនីតិវធីិ)។ 

 ករទមទរឲយែបងែចកចំែណក 
មច ស់បំណុលែដល្រតូវទទួលចំែណកគឺទី១ មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តទី២ មច ស់បំណុលែដល

បនេធ្វើករទមទរឲយែចកចំែណក មរយៈកររមួបញចូ លេរឿងក្តីទី៣ មច ស់បំណុលែដលបនេធ្វើករ
ទមទរឲយែចកចំែណក (ម្រ ៣៩៨ ្រកមនីតិវធីិ)។ 

(១) មច ស់បំណុលែដលមិន្រតូវបនធន 

- ្របសិនេបើមច ស់បំណុលមនលិខិតអនុវត្តរចួេហើយ គត់ ច ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំចំេពះ
ចលនវតថុ ចំេពះកូនបំណុលែតមួយេនទីកែន្លងែតមួយបន។ ករណីអនុវត្តេ្រកយេនះ្រតូវបនរមួ
បញចូ លជមួយនឹងករណីអនុវត្តមុន (ម្រ ៣៨៨ កថខណ្ឌ ទី១ ្រកមនីតិវធីិ) េហើយពកយសំុេ្រកយ
េនះមន នុភពជករទមទរឲយែបងែចកចំែណក (ម្រ ៣៨៨ កថខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតិវធីិ)។ 
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- ្របសិនេបើមច ស់បំណុលមិនមនលិខិតអនុវត្តេទ ច ក់ពកយសំុរបឹអូសបេ ្ត ះ សនន ចំេពះ
ចលនវតថុ ចំេពះកូនបំណុលែតមួយ េនទីកែន្លងែតមួយបន។ ពកយសំុេនះមន នុភពជករទម
ទរឲយែបងែចកចំែណក (ម្រ ៥៦៥ កថខណ្ឌ ទី៤, ម្រ ៣៨៨ កថខណ្ឌ ទី១ និងទី ២ ្រកមនីតិវធីិ) 
ចំេពះកូនបំណុលែដលមនដីកសេ្រមចឲយរបឹអូសបេ ្ត ះ សនន។ 

(២) មច ស់បំណុលែដល្រតូវបនធន 

មច ស់បំណុលែដលមនឯកសិទធិ ឬសិទធិេលើករបញច ំេលើចលនវតថុែដលបនរបឹអូស ចេធ្វើករ
ទមទរឲយែបងែចកចំែណកបន េ យ ក់នូវឯក របញជ ក់អំពីសិទធិេនះ (ម្រ ៣៩៤ ្រកមនីតិវធីិ) ករ
ទមទរឲយែបងែចកចំែណកេនះ្រតូវ ក់េទ ជញ ។ 

ឬ ជំនួសឲយករទមទរឲយែបងែចកចំែណក មច ស់បំណុលែដលមនឯកសិទធិ ឬ សិទធិេលើករបញច ំ 
ចេ្រជើសេរ ើស ក់ពកយសំុអនុវត្តសិទធិ្របតិេភគបន (ម្រ ៥០២,៣៨៨ ្រកមនីតិវធីិ)។  ករណីអនុវត្ត

សិទធិ្របតិេភគេ្រកយេនះ្រតូវបនរមួបញចូ លជមួយនឹងករណីអនុវត្តមុន (ម្រ ៣៨៨ កថខណ្ឌ ទី១ 
្រកមនីតិវធីិ) និងពកយសំុេ្រកយេនះមន នុភពជករទមទរឲយែបងែចកចំែណក (ម្រ ៣៨៨ កថ
ខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតិវធីិ)។ 

 ករែបងែចកេ យ ជញ  
្របសិនេបើមច ស់បំណុលមនែតមន ក់ ឬេ្រចើននក់េហើយ្របក់ែដលបនមកពីករលក់ចលនវតថុ

ែដលរបឹអូស ឬ្របក់ែដលបនរបឹអូស ចសងសិទធិេលើបំណុលរបស់មច ស់បំណុលនីមួយៗ និងេ ហុ៊យ
ស្រមប់នីតិវធីិកនុងករអនុវត្តទំងអស់បន ជញ ្រតូវែបងែចក ចំែណកឲយេទមច ស់បំណុលនីមួយៗ
េទ មសិទធិេលើបំណុលរបស់ពួកេគ។ ចំេពះ្របក់ែដល េនេសសសល់្រតូវ្របគល់ឲយេទកូនបំណុលៃន
ករអនុវត្តវញិ (ម្រ ៣៩៩ កថខណ្ឌ ទី១ ្រកមនីតិវធីិ)។ 

ករណីេបើ្របក់ែដលបនមកពីករលក់ចលនវតថុែដលរបឹអូស ឬ្របក់ែដលបនរបឹអូស មិន ច
សងសិទធិេលើបំណុលរបស់មច ស់បំណុលនីមួយៗ  ជញ ្រតូវកំណត់ៃថង មួយ កនុងអំឡុងេពល ២
(ពីរ)សប្ត ហ៍ េដើមបីពិភក អំពីករែចកចំែណកៃន្របក់ែដលបនមកពី ករលក់ ឬ្របក់ែដលបនពីករ
របឹអូស េហើយ្រតូវជូនដំណឹងពីេពលេវ  និងទីកែន្លងេទមច ស់ បំណុលនីមួយៗ។ 

េបើករពិភក រ ងមច ស់បំណុលទំងអស់ មនករ្រសុះ្រសួលឯកភពគន ច់េ្រសចេហើយ  ជញ
្រតូវេធ្វើករែបងែចកចំែណកេទ មករ្រពមេ្រព ងរបស់មច ស់បំណុលនីមួយៗ  (ម្រ  ៣៩៩ កថ

ខណ្ឌ ទី២ ្រកមនីតិវធីិ)។ 
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េទះបីជករពិភក ចេធ្វើេទបន ជញ មិន ចេធ្វើករែបងែចកចំែណកេទ ្របសិនេបើ
មច ស់បំណុលមិនបនបង្ហ ញខ្លួនមកទទួលចំែណក។ កនុងករណីេនះ ជញ ្រតូវេផញើ ទុកនូវទឹក្របក់
េសមើនឹងចំែណកចំេពះមច ស់បំណុល េន ដំបូងែដលខ្លួនសថិតេន (ម្រ  ៤០០ កថខណ្ឌ ទី២ ្រកម
នីតិវធីិ)។ 

 ករបញជូនេរឿងេទ ដំបូង 
េបើករពិភក េនះមិនមនករឯកភព ឬ ច់េ្រសចេនះេទ ជញ ្រតូវ យ ករណ៍ពីេហតុ

ករណ៍េនះេទ ដំបូងែដលខ្លួនសថិតេន (ម្រ ៤០១ ្រកមនីតិវធីិ)។ 

េលើសពីេនះេទៀត េទះបីជល័កខខ័ណ្ឌ ទំងអស់ៃន ម្រ ៣៩៩ កថខណ្ឌ ទី១ ឬទី២ ៃន្រកមនីតិ
វធីិ ្រតូវបនបំេពញក៏េ យ ្របសិនេបើសិទធិេលើបំណុលមនលកខណៈដូចខងេ្រកម ក៏ ជញ មិន

ចេធ្វើករែបងែចកចំែណកឲយមច ស់បំណុលៃនសិទធិេលើបំណុលេនះបនែដរ។ កនុងករណីេនះ ជញ
្រតូវេផញើទុកនូវទឹក្របក់េសមើនឹងចំែណកចំេពះសិទធិេលើបំណុល េនះ េន ដំបូងែដលខ្លួនសថិត

េន និង្រតូវេ្រព ងរបយករណ៍អំពី ថ នភពេនះ៖ 

(ក) សិទធិេលើបំណុលជកមមវតថុៃនល័កខខ័ណ្ឌ បង្អង់ ឬ េហតុករណ៍ជក់ ក់ មួយ 

(ខ) សិទធិេលើបំណុលែដលជសិទធិេលើបំណុលៃនកររបឹអូសជបេ ្ត ះ សននេ យមច ស់បំណុល 

(គ) ឯក រែដលមនែចងកនុងចំណុច (ក) ៃនកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ៣៧០ (ករផ្អ ក និងករ
លុបេចលករអនុវត្តេ យបងខំ) ្រតូវបន ក់ ឬ 

(ឃ) ឯក រចម្លងយថភូតៃនេសចក្តីសេ្រមច ែដល មឃត់ជបេ ្ត ះ សនននូវករ អនុវត្ត
ឯកសិទធិ ឬ សិទធិេលើករបញច ំ ពក់ព័នធនឹងសិទធិេលើបំណុល ែដលបន ក់។ 

 ករែបងែចកចំែណកេ យ ដំបូង 
តុ ករៃនករអនុវត្តេនះ្រតូវេរៀបចំែបងែចកចំែណក េបើមូលេហតុៃនករេផញើ្របក់បនរលត់ 

ករណីែដលមនករជូនដំណឹង មបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ ៤០០(ករេផញើ្របក់ទុកេនតុ ករ
េ យ ជញ )  ឬ្របសិនេបើមនរបយករណ៍ មម្រ ៤០១ (ករជូនដំណឹងេទ ដំបូង) 
េ យកំណត់កលបរេិចឆទៃនករែបងែចកចំែណក េហើយផ្តល់ដំណឹងអំពីេពលេវ  និងទីកែន្លងេទមច ស់
បំណុលែដល្រតូវទទួលបនករែចកចំែណក និងកូនបំណុល (ម្រ ៤៨៨ កថខណ្ឌ ទី១ ចំណុច ក ៃន
្រកមនីតិវធីិ)។  
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តុ ករែដល្រតូវអនុវត្តែបងែចកចំែណក្រតូវេធ្វើ ងែចកចំែណក េនកលបរេិចឆទៃន ករែបង
ែចកចំែណកេនះ (ម្រ ៤៩០ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីិ) េលើកែលងែតកនុងករណីែដលមច ស់បំណុល
មនែតមន ក់ ឬកនុងករណីែដលមច ស់បំណុលមនេ្រចើននក់ េហើយទឹក្របក់ែដល្រតូវបំេពញករែចក
ចំែណកេនះ ចសងសព្វ្រគប់ចំេពះសិទធិេលើបំណុលរបស់មច ស់បំណុលនីមួយៗ ្រពមទំងេ ហុ៊យ
ស្រមប់ករអនុវត្ត (ម្រ  ៤៨៩ ្រកមនីតិវធីិ)។ 

តុ ករែដល្រតូវអនុវត្តែបងែចកចំែណកេ យែផ្អកេលើ ងចំែណក (ម្រ ៤៨៩ កថខណ្ឌ ទី
១ កយខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីិ)។ 

៣. អនុវត្តេ យបងខំែដលមនេគលបំណងឲយសងជ្របក់ចំេពះអចលនវតថុ 

ករអនុវត្តេ យបងខំែដលមនេគលបំណងឲយសងជ្របក់ចំេពះអចលនវតថុ គឺជសមតថកិចចផ្ត ច់

មុខរបស់តុ ករអនុវត្ត (CCP៤១៨) េហើយជធមម អចលនវតថុមនតៃម្លខពស់ និង ចមនមច ស់សិទធិជ

េ្រចើនពក់ព័នធនឹងវតថុេនះ េហតុេនះ្រតូវបេងកើតយន្តករមួយែដលសម្រសបស្រមប់្រគប់្រគងភពសមុគ

ម ញៃនករអនុវត្តសិទធិទំងេនះ។ េនេពល ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ ្រតូវភជ ប់នូវឯក រននែដល

ជល័កខខ័ណ្ឌ េគល ដូចជ លិខិតអនុវត្ត របូមន្តអនុវត្ត ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណអចលនវតថុែដលជ

កមមវតថុៃនករអនុវត្ត ែដលជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ឬរបស់អនកធនេ យវតថុ (ករណីអនុ

វត្តសិទធិ្របតិេភគ)។  

េដើមបីអនុវត្តនិងសេ្រមចសិទធិទំងេនះ យន្តករគំ្រទគឺ ទី១ នីតិវធីិរបឹអូស ទី២ នីតិវធីិលក់ និងទី៣ 

នីតិវធីិែចកចំែណក គឺជយន្តករអនុវត្តសិទធិ មរយៈកររបឹអូសេដើមបីលក់ប្តូរជ្របក់ េហើយយក្របក់

េនះេទទូទត់ជមួយនឹងសិទធិេលើបំណុលរបស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ែដល្រតូវបនសេ្រមចេសចក្តី

ជ ថ ពរកនុង ល្រកម ឬ លដីករបស់តុ ករអងគេសចក្តី ែដលជលទធផលៃនករអនុវត្តសិទធិ ថ ពរ

ឲយបនសេ្រមចជលកខណៈ សតយនុម័ត។ 

៣.១.នីតិវិធរីបឹអូស 

+ ករ្របកសរបឹអូស ៖ េនេពលតុ ករអនុវត្តបនទទួលពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំរបស់
មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តែដលមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ មចបប់ តុ ករអនុវត្តនឹងេចញដីក
សេ្រមចចប់េផ្តើមករលក់េ យបងខំ េ យចង្អុលបង្ហ ញអំពីភគីៃន សំណំុេរឿងអនុវត្ត កមមវតថុៃន
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ករអនុវត្ត្របកសអំពីកររបឹអូសអចលនវតថុេនះ េហើយបញជូ នេទឲយកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត

(CCP៤១៩)។ 

+ ករចុះបញជ រីបឹអូស ៖ េនេពលដីកសេ្រមចចប់េផ្តើមករលក់េ យបងខំ ្រតូវបនេចញ 
្រក បញជ ីទទួលបនទុក ្រតូវេធ្វើលិខិតផទុកផ្ត ក់េទ ថ ប័នមនសមតថកិចចចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសជ

បនទ ន់ (CCP៤២០) េហើយចំេពះដីែដលមិនទន់បនចុះបញជ ី ថ ប័ន មនសមតថកិចច្រតូវចុះបញជ ី

កមមសិទធិេលើអចលនវតថុេនះ បនទ ប់មកចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស (នីតិវធីិ្រតូវអនុវត្ត ម្របកសអន្តរ
្រកសួងស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីទក់ទងនឹងករចត់ែចងរក ករពរ និង កររបឹអូសចំេពះ
អចលនវតថុែដលមិនទន់បនចុះបញជ ី)។ មួយវញិេទៀត ្របសិនេបើបនរបឹអូសចំែណកកមមសិទធិ
អវភិគ កររបឹអូស្រតូវចុះចំេពះចំែណករបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្តបុ៉េ ្ណ ះ េហើយបនទ ប់ពី
បនចុះបញជ ីរបឹអូសេ យែផ្អកេលើលិខិតផទុកផ្ត ក់េនះ េហើយ ថ ប័នមនសមតថកិចច្រតូវេផញើឯក រ

ចម្លងៃនេសចក្តីបញជ ក់ស្រមប់ករចុះបញជ ីេនះមកឲយ្រក បញជ ីទទួលបនទុក(CCP៤២០-២)។ 

+ នុភពៃនកររបឹអូស ៖ ជេគលករណ៍ នុភពៃនកររបឹអូស េកើតេឡើងេនេពល
ដីកសេ្រមច ចប់េផ្តើមករលក់េ យបងខំ ្រតូវបនបញជូ នេទឲយកូនបំណុល ៃនករអនុវត្ត 

(CCP៤២១-២) បុ៉ែន្ត្របសិនេបើករចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស ្រតូវបនេធ្វើេឡើងមុនេពលបញជូ នដីក

សេ្រមច េនះកររបឹអូសបេងកើត នុភពេនេពលចុះបញជ ី េហើយដីកសេ្រមចេនះ គបបីបញជួ នេទ
កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត បនទ ប់ពីចុះបញជ ីរបឹអូស េដើមបីកំុឲយកូនបំណុលៃនករអនុវត្តមនឱកស
េធ្វើអនុបបទនេទតតិយជន។ នុភពចមបងៃនកររបឹអូសគឺ មឃត់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត
មិនឲយចត់ែចង េហើយ ជញ ធរមនសមតថកិចចជអនកមនសិទធិចត់ែចង (តុ ករអនុវត្ត)។ េន
េពលកររបឹអូសបេងកើត នុភព កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ចេ្របើ្របស់អចលនវតថុែដលជកមមវតថុ
ៃនកររបឹអូស បន មវធីិេ្របើ្របស់ធមម  (CCP៤២១-៣)។ ករេ្របើ្របស់ជធមម  ដូចជ ន ក់

េន ំដំ ំ ទទួល្របក់ឈនួលែដលបនកំពុងជួលឲយអនកដៃទ។ បុ៉ែន្តស្រមប់ករជួលឲយអនក
ដៃទ បនទ ប់ពីកររបឹអូសបេងកើត នុភព ឬករបេងកើតសិទធិេ្របើ្របស់ថមី ឬសកមមភពននែដលនំ
ឲយៃថ្លលក់អចលនវតថុធ្ល ក់ចុះ ដូចជ េបះបង់អចលនវតថុ ឬអនុញញ តឲយតតិយជនកន់កប់េ យ
ខុសចបប់ ជ ទិ៍ ្រតូវចត់ទុកជករចត់ែចង េហតុេនះ្រតូវបន មឃត់ បុ៉ែន្តមច ស់បំណុល

ដៃទ ចរបឹអូសអចលនវតថុេនះ មរយៈដីកសេ្រមចចប់េផ្តើម្រតួតគន  (CCP៤២៤ និង CCP

៥១១)។ 
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បនទ ប់ពីកររបឹអូសបេងកើត នុភព តុ ករអនុវត្ត្រតូវកំណត់េពលចុងេ្រកយស្រមប់ករ
ទមទរឲយែចកចំែណក េ យដីកសេ្រមច េ យកំណត់អំឡុងេពលចំបច់ ស្រមប់េធ្វើឯក រលម្អិត
អំពីវតថុ និងផ្តល់ឱកសឲយមច ស់បំណុលននេធ្វើករអនុវត្តសិទធិ កនុងរយៈេពលសមរមយមួយ េហើយេធ្វើករ

្របកសជ ធរណៈអំពីេពលកំណត់ចុងេ្រកយ ស្រមប់ករទមទរឲយែចកចំែណក (CCP៤២២-២)។ 

េនេពលកំណត់រចួេហើយ តុ ករអនុវត្ត្រតូវ ស់េតឿន (មច ស់បំណុលែដលបនចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស
ជបេ ្ត ះ សនន មុនេពលចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសេ យែផ្អកេលើដីកសេ្រមចចប់េផ្តើមករលក់េ យបងខំ
េនះ, មច ស់បំណុលែដលមនសិទធិ្របតិេភគែដលបនចុះបញជ ីេនមុនេពលចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស ថ ប័ន
ែដលមនសមតថកិចចេលើពនធ រ ឬ ករ ធរណៈ) ឲយ យករណ៍អំពីសិទធិរបស់ខ្លួនមកតុ ករអនុវត្ត 
និងកនុងករណីមិនបន យករណ៍ ឬ យករណ៍មិនពិត េ យេចតន ឬមនកំហុស មច ស់បំណុលនឹង

ទទួលបនករែចកចំែណក បុ៉ែន្ត្រតូវទទួលខុស្រតូវសងករខូចខត(CCP៤២៣-៣)។ ករខូចខតស្រមប់

ករណីេនះ មនដូចជ េ ហុ៊យរមួស្រមប់ករអនុវត្ត, ករខូចខតជក់ែស្តងរបស់មច ស់បំណុលេផ ង 
( យករណ៍ មិនពិត)និងចំែណកមច ស់បំណុល្រតូវបន បុ៉ែន្តមិនបន(មិនបន យករណ៍)ជ ទិ៍។ 

ចំេពះមច ស់បំណុលែដលមនសិទធិ្របតិេភគ មិនទទួលឥទធិពលអំពីករលក់េ យបងខំេនះេទ 

េហើយសិទធិេនះេនែតបន្តអតថិភពេ្រកយករលក់ (CCP៤៣១-១) បុ៉ែន្តមច ស់បំណុលេនះ ចអនុវត្តសិទធិ

្របតិេភគរបស់ខ្លួន េហើយទទួលករសងែដលមន ទិភព េនេពលមនករលក់េ យបងខំេ យែផ្អក
េលើពកយសំុរបស់មច ស់បំណុលដៃទ េហតុេនះករ ស់េតឿនេដើមបីបញជ ក់អំពីឆនទៈអនុវត្តសិទធិ្របតិេភគ 

(CCP៤២២-៣)។ 

្របសិនេបើកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបនចត់ែចងអចលនវតថុែដលបនរបឹអូស៖ 

្របសិនេបើកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបនចត់ែចងអចលនវតថុែដលបនរបឹអូសេ្រកយេពលចុះបញជ ី
អំពីកររបឹអូស ដូចជករលក់ ឬករបេងកើតសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ េនះករចត់ែចងនឹង្រតូវបនចុះបញជ ី
េទះបីជមនករចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសក៏េ យ។ កមមសិទធិរបស់អនកទិញ ឬសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍របស់អនក
ជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ្រតូវបនចុះបញជ ី បុ៉ែន្តករចុះបញជ ីគឺទបជង/អន់ជងករចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស។ ដូេចនះ 
្របសិនេបើនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំបនដំេណើ រករ េហើយករបង់ៃថ្លលក់ទិញ្រតូវបនេធ្វើរចួ ល់ េនះ
ករចុះបញជ ីអំពីករចត់ែចង្រតូវបនលុបេចល (ម្រ  ៤៣១ កថខណ្ឌ ទី ២ ម្រ  ៤៤៨ កថខណ្ឌ ទី ១ 
ៃនក.ន.រ)។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើករអនុវត្តេ យបងខំ្រតូវបនដកេចញ ឬ មិន្រតូវបនបន្ត េនះករចុះ
បញជ ីអំពីកររបឹអូសនឹង្រតូវបនលុបេចល (ម្រ  ៤២៨ ៃនក.ន.រ) េហើយករចុះបញជ ីអំពីករចត់ែចងនឹង
មន នុភពេពញេលញ។ 
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លិខិតែដល្រតូវេចញកនុងដំ ក់កលេនះមនដូចជ ៖ 

- ដីកសេ្រមចចប់េផ្តើមករអនុវត្តេ យបងខំ (CCP៤១៩) 

- របយករណ៍ស្តីពីករបញជួណដីកសេ្រមចេនះ (CCP២៤៦~CCP២៥៧) 

- លិខិតផទុកផ្ត ក់ចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស (CCP៤២០) 

- ឯក រចម្លងៃនេសចក្តីបញជ ក់អំពីករចុះបញជ ីរបឹអូសអចលនវតថុ (CCP៤២០-២) 

- ដីកសេ្រមចអំពីេពលេវ ចុងេ្រកយស្រមប់ករទមទរឲយែចកចំែណក  

(CCP៤២២) 

៣.២.នីតិវិធីលក់ 

ករលក់្រតូវេធ្វើេឡើងេ យតុ ករអនុវត្តកនុងនមអនកមនសិទធិចត់ែចងែដលបនទទួល មរយៈ

នុភពៃនកររបឹអូស េហតុេនះករលក់ យឡុង មផ្លូវតុ ករគឺជនីតិវធីិ្របកសឲយអនកេសនើសំុទិញ 

មកទិញវតថុេនះ េ យកំណត់បុគគល មន ក់កនុងចំេ មបុគគលទំងេនះ ឲយក្ល យជអនកទិញ រឯីដីក

សេ្រមចអនុញញ តឲយលក់ ចត់ទុកជករបង្ហ ញឆនទៈរបស់តុ ករអនុវត្តកនុងនមអនកលក់ចំេពះអនកទិញ 

េហើយចំេពះតៃម្លលក់វញិ គឺែផ្អកេលើរបយករណ៍របស់អនក យតៃម្លែដល្រតូវបនចត់ ំងេ យ

តុ ករ និងបនទ ប់ពីបនតៃម្លលក់េនះមក តុ ករអនុវត្តពិចរ អំពីផល្របេយជន៍របស់មច ស់

បំណុលៃនករអនុវត្ត េ យេ្របើមូល ្ឋ នៃនតៃម្លលក់ កនុងករកំណត់តៃម្លលក់អបបបរម េហតុេនះតៃម្ល

លក់េនះមិនែមនជតៃម្លទីផ រេនះេទ គឺជតៃម្លលក់ យឡុង មផ្លូវតុ ករ េ យេធ្វើយ៉ង ឲយ

មនភពឆប់រហ័ស នំឲយតុ ករអនុវត្តពិចរ ផល្របេយជន៍របស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ខពស់

ជងផល្របេយជន៍របស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត។ 

ែផ្អកេលើរបបគតិយុត្តេនះ នីតិវធីិៃនករលក់ ្រតូវបនកំណត់ជ ៣ (បី) ជំ ន ទី១ ករេរៀបចំករ

លក់ ទី២ ករអនុវត្តករលក់ និងទី៣ ករអនុញញ តករលក់។ 

+ ករេរៀបចំលក់ ៖ េនេពលកររបឹអូសបេងកើត នុភព តុ ករអនុវត្តនឹងបន្តនីតិវធីិ កនុង

នមជអនកមនសិទធិចត់ែចងចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនកររបឹអូស ម  របូភព យតៃម្លអចលន

វតថុ មុនេពល្របកសលក់ យឡុង មផ្លូវតុ ករ    េហតុេនះតុ ករអនុវត្តនឹងេចញដីក

សេ្រមចចត់ ំងអនក យតៃម្ល ឲយ្រ វ្រជវអំពី ថ នភព បចចុបបននៃនអចលនវតថុេនះ និងេធ្វើឯក

រលម្អិតអំពីវតថុេនះ។ េនេពលអនក យតៃម្ល ចកំណត់តៃម្លអចលនវតថុេនះបនេហើយ ្រតូវេធ្វើ
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ជរបយករណ៍េផញើមកតុ ករអនុវត្ត េហើយអនក្រ វ្រជវ ក៏្រតូវេផញើបយករណ៍អំពី ថ នភព

បចចុបបននៃនវតថុមកផងែដរ េដើមបីជមូល ្ឋ នកនុងករក ងឯក រលម្អិតអំពីអចលនវតថុេនះ។ 

បនទ ប់មក តុ ករអនុវត្ត នឹងេចញដីកសេ្រមចកំណត់តៃម្លលក់អបបបរម េចញដីកសេ្រមច

អនុវត្តករលក់ និងេធ្វើករជូនដំណឹងជ ធរណៈអំពីករលក់ យឡុង មផ្លូវតុ ករេនះ ថ

េតើេធ្វើករេដញៃថ្ល មរយៈេ្រ មសំបុ្រត ឬេ យផទ ល់មត់ ឬកំណត់វធីិលក់េផ ងពីេនះ ដូចជ 

េធ្វើករចរចេ យផទ ល់ជមួយនឹងមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ឬមច ស់បំណុលែដលមនសិទធិ្របតិ

េភគ ឬមច ស់បំណុលដៃទេផ ងេទៀត ឬភតិកៈជ ទិ៍។ 

្របសិនេបើតៃម្លលក់អបបបរមមិនសមរមយ៖ 

មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ឬ កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ច ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករអនុវត្តបន 
(ម្រ  ៣៤៤ ក.ន.រ) និងសំុឲយតុ ករអនុវត្តផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លលក់អបបបរម (ម្រ  ៤៣២ កថខណ្ឌ ទី ២ 
ក.ន.រ)។ ្របសិនេបើតុ ករមិនផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លលក់អបបបរមេទ េនះមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ចដក
ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំបន (ម្រ  ៤៤៦ ក.ន.រ)។ កនុងករណីេនះ មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត និងកូន
បំណុលៃនករអនុវត្ត ចរកឱកសេធ្វើករលក់ទិញជលកខណៈឯកជនេ្រកផ្លូវតុ ករបន។ ្របសិនេបើ
តុ ករអនុវត្តមិនបនផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លលក់អបបបរម េហើយមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តមិនបនដកពកយសំុ
អនុវត្តេ យបងខំេទ េនះករលក់នឹង្រតូវេធ្វើេឡើង មតៃម្លលក់អបបបរមែដលមិនមនសមរមយេនះ។ 
េ្រកយករលក់ តុ ករអនុវត្តនឹងេចញដីកសេ្រមចអនុញញ ត ឬ មិនអនុញញ តឲយលក់។ មច ស់បំណុលៃន
ករអនុវត្ត និងកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ចែថ្លងេយបល់មុនេពលេចញដីកសេ្រមចបន (ម្រ  ៤៤១ 
ក.ន.រ)។ ្របសិនេបើដីកសេ្រមចអនុញញ តឲយលក់្រតូវបនេចញ (ម្រ  ៤៤២ កថខណ្ឌ ទី ១ ក.ន.រ) េនះ
ពួកេគ ចប្តឹងជំទស់នឹងដីកសេ្រមចអនុញញ តេនះបន (ម្រ  ៤៤៤ កថខណ្ឌ ទី ២ ម្រ  ៤៤២ កថ
ខណ្ឌ ទី ២ ចំណុច ឃ ក.ន.រ)។ 

+ករអនុវត្តករលក់៖ អនកែដលទទួលបនទុកអនុវត្តករលក់គឺជ ជញ  (CCP៤៣៩-១) 

េ យ ជញ ្រតូវអនុវត្ត មខ្លឹម រដូចមនកំណត់កនុងដីកសេ្រមចអនុវត្តករលក់របស់
តុ ករអនុវត្ត ដូចជទីកែន្លងលក់ កលបរេិចឆទលក់ តៃម្លលក់អបបបរម វធីិលក់ (េ្រ មសំបុ្រត 
ឬផទ ល់មត់ ឬទ្រមង់េផ ងេទៀត) បង្ហ ញឯក រលម្អិតអំពីវតថុ អនកេធ្វើសំេណើ ទិញ្រតូវ ក់្របក់
ធនចំនួន ១០% (ដប់ភគរយ) ៃនតៃម្លលក់អបបបរម ជ ទិ៍។ េនេពលមនអនកេធ្វើសំេណើ ទិញ 

ជញ ្រតូវកំណត់អនកេធ្វើសំេណើ ទិញកនុងតៃម្លអតិបរម ពីកនុងចំេ មអនកេសនើសំុទិញេ យ
្រសបចបប់ េហើយ្របកសអំពីលទធផល ៃនករលក់ យឡុងេនះ និង្របកសបញច ប់ករលក់
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យឡុង េហើយ ជញ ្រតូវេធ្វើកំណត់េហតុៃនករលក់ យឡុងេនះ និងត្រមូវឲយអនកេសនើ
សំុទិញកនុងតៃម្លអតិបរម ឬអនកតំ ង ចុះហតថេលខេលើកំណត់េហតុេនះ រឯីអនកេសនើសំុទិញដៃទ

េទៀត ចេសនើសំុឲយ តុ ករអនុវត្ត្របគល់្របក់ធនមកឲយខ្លួនវញិ(CCP៤៣៧-២)។ បុគគលែដល

្រតូវបនកំណត់ថជអនកេសនើសំុទិញកនុងតៃម្លអតិបរម មិន ចដកសំេណើ របស់ខ្លួនបនេឡើយ 
េហើយមនកតព្វកិចចបង់្របក់ែដលេនសល់ប្រងគប់ េលើកែលងែតតុ ករអនុវត្តបនេចញដីក
សេ្រមចមិនអនុញញ តឲយលក់បនចូលជ ថ ពរ។ បនទ ប់មក ជញ នឹងបញជូ នកំណត់េហតុៃន
ករលក់ យឡុងេនះេទតុ ករអនុវត្ត។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើគម នអនកេសនើសំុទិញកនុងអំឡុង
េពលែដលបនកំណត់េ យតុ ករអនុវត្តេនះេទ ជញ  ្រតូវេធ្វើកំណត់េហតុបញច ប់កល
បរេិចឆទៃនករលក់ េ យបញជ ក់ថគម នអនកេសនើសំុទិញ េហើយបញជូ នកំណត់េហតុេនះេទតុ ករ
អនុវត្ត។ ្របសិនេបើមន ថ នភពែបបេនះ តុ ករអនុវត្ត្រតូវកំណត់ ជថមី េហើយឲយ ជញ

អនុវត្តករលក់ម្តងេទៀត េ យេ្របើមេធយបយដែដល ឬមេធយបយថមី េហើយ ចបនថយ
តៃម្លលក់អបបបរមបន េហើយ្របសិនេបើេនែតគម នអនកេសនើសំុទិញេទៀត តុ ករអនុវត្ត ច
បងគ ប់ឲយ ជញ េធ្វើករចរចេ យផទ ល់ជមួយនឹងមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត

(CCP៤៣២-២) ជ ទិ៍។  

+ ករអនុញញ តករលក់ ៖  េនេពលបនទទួលកំណត់េហតុៃនករលក់ យឡុងរបស់
ជញ  តុ ករអនុវត្តនឹង ្ត ប់េយបល់របស់បុគគលែដលមន្របេយជន៍ពក់ព័នធ ពិនិតយ

នីតិវធីិទំងមូលចប់ពីេចញដីកសេ្រមចចប់េផ្តើមករលក់េ យបងខំរហូតដល់េពលកំណត់អនកេសនើ
សំុទិញកនុងតៃម្លអតិបរម មុនេពលេចញដីកសេ្រមចអនុញញ ត ឬមិនអនុញញ តឲយលក់ េហតុេនះ
តុ ករអនុវត្តនឹងេធ្វើកំណត់េហតុស្តីពីកលបរេិចឆទេចញដីកសេ្រមចករលក់ េហើយ្របកសអំពី
ករអនុញញ ត ឬមិនអនុញញ តឲយលក់ និងជូនដំណឹងអំពីេហតុករណ៍េនះេទជនែដលមនផល
្របេយជន៍ពក់ព័នធ េដើមបីឲយបុគគលែដលមនផល្របេយជន៍ពក់ព័នធ ចបេញចញេយបល់អំពី

េហតុេនះកនុងកលបរេិចឆទៃនករេចញដីកសេ្រមចករលក់(CCP៤៤១)។ បុគគលែដលមនផល

្របេយជន៍ពក់ព័នធ ្រតូវេលើកេយបល់េ យេ្របើមូលេហតុគតិយុត្ត ដូចជ អនកេសនើសំុទិញកនុងតៃម្ល

អតិបរមនពំុមនលកខណៈសមបត្តិ (CCP៤៤២-២-ខ) ជ ទិ៍។ ជនែដលមនផល្របេយជន៍ពក់

ព័នធរមួមនមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត មច ស់បំណុលែដលបនទមទរ
ឲយែចកចំែណក អនកេសនើសំុទិញកនុងករលក់េ យបងខំ ជនែដលមនសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុ 
ជេដើម។ ្របសិនេបើគម នេហតុដូចមនកំណត់កនុងម្រ  ៤៤២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីេនះេទ 
តុ ករអនុវត្តនឹងេចញដីកសេ្រមចអនុញញ តឲយលក់ និងជូនដំណឹងអំពីេហតុេនះេទបុគគលែដល
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មនផល្របេយជន៍ពក់ព័នធ េហតុេនះដីកសេ្រមចអនុញញ តឲយលក់ពំុមន នុភពេនះេទ 

្របសិនេបើមិនទន់ចូលជ ថ ពរ (CCP៤៤៤-៤)។ េនេពលដីកសេ្រមចអនុញញ តឲយលក់បេងកើត

នុភព តុ ករអនុវត្តនឹងកំណត់អំឡុងេពលបង់ៃថ្លលក់ ែដលសថិតកនុងអំឡុងេពល ០១ (មួយ) 
ែខ គិតចប់ពីៃថងែដលដីកសេ្រមចអនុញញ តឲយលក់បនចូលជ ថ ពរ េហើយអនកទិញនឹងេធ្វើលទធ

កមមកមមសិទធិេលើអចលនវតថុ (CCP៤៤៧-៤)។ ្របសិនេបើអនកទិញជមច ស់បំណុលែដលមនសិទធិ

ទទួលចំែណក ដូចជមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ឬ មច ស់បំណុលែដលបនទមទរឲយែចក
ចំែណក េនះអនកទិញេនះ ចបង់ៃថ្លលក់ េ យដកនូវចំនួនទឹក្របក់ែដលខ្លួន្រតូវទទួលពីករ
ែចកចំែណកេនកលបរេិចឆទៃនករែចកចំែណកបន េ យេសនើសំុេទតុ ករអនុវត្ត េនមុន
េពលបញច ប់កលបរេិចឆទេដើមបីេចញដីកសេ្រមចករលក់ (ម្រ  ៤៤៧  កថខណ្ឌ ទី ៣ ក.ន.រ)។ 
បនទ ប់មក្រក បញជ ីទទួលបនទុកនឹងេធ្វើលិខិតផទុកផ្ត ក់ចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិមកឲយអនកទិញ និងលុប
ករចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស ឬកររបឹអូសជបេ ្ត ះ សនន េហើយេ ហុ៊យចំបច់ស្រមប់ករចុះ

បញជ ីគឺជបនទុករបស់អនកទិញ  (CCP៤៤៨-៣)។ េ យែឡក េនកនុងករលក់េនះ មនេគល

ករណ៍ពីរ គឺេគលករណ៍លុបេចល និងេគលករណ៍ទទួលបន្ត េហើយស្រមប់កមពុជ គឺេ្រជើស

េរ ើសយកេគលករណ៍ទទួលបន្ត (CCP៤៣១-១)។ 

មួយវញិេទៀត ្របសិនេបើអនកេសនើសំុទិញកនុងតៃម្លអតិបរម មិនបនបង់ៃថ្លលក់ មកលបរេិចឆទ
ែដល្រតូវបនកំណត់េ យតុ ករអនុវត្តេនះេទ ចត់ទុកថដីកសេ្រមច អនុញញ តឲយលក់បត់បង់

នុភព (CCP៤៥១-១) នំឲយអនកេសនើសំុទិញកនុងតៃម្លអតិបរមបត់សិទធិទិញអចលនវតថុ និងមិន ច

ទទួលបន្របក់ធនវញិេទ។ ្របក់ធនែដលបនរបឹអូសេនះនឹងក្ល យជៃថ្លលក់ និង្រតូវបនែចកេទ
ឲយមច ស់បំណុល (ម្រ  ៤៥២ កថខណ្ឌ ទី ១ ក.ន.រ)។ តុ ករអនុវត្តនឹងេធ្វើករលក់ម្តងេទៀត បុ៉ែន្តអនក

េសនើសំុទិញេនះគម នលកខណៈសមបត្តិេសនើសំុទិញេទៀតេទ (CCP៤៥១-៣)។ 

លិខិតែដល្រតូវេចញកនុងដំ ក់កលេនះមនដូចជ ៖ 

- ដីកសេ្រមចចត់ ំងអនក យតៃម្ល (CCP៤៣០) 

- របយករណ៍ស្តីពីករ យតៃម្ល (CCP៤៣០-៥) 

- ដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយ្រ វ្រជវ ថ នភពបចចុបបននៃនវតថុ (CCP៤៣៤-២) 

- របយករណ៍ស្តីពីករ្រ វ្រជវ (CCP៤៣០-៥) 

- ឯក រលម្អិតអំពីវតថុ (CCP៤៣៤) 

- ដីកសេ្រមចកំណត់តៃម្លលក់អបបបរម (CCP៤៣២) 
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- ដីកសេ្រមបងគ ប់ឲយអនុវត្តករលក់ (CCP៤៣៦-៣) 

- លិខិតជូនដំណឹង (CCP៤២២-២) 

- កំណត់េហតុស្តីពីករលក់ យឡុង (CCP៤៣៩) 

- ដីកសេ្រមចអនុញញ តឲយលក់ (CCP៤៤២) 

- ដីកសេ្រមចកំណត់អំពីអំឡុងេពលបង់ៃថ្លលក់ (CCP៤៤៧) 
- លិខិតផទុកផ្ត ក់ចុះបញជ ីអំពីករេផទរកមមសិទធិនិងលុបេចលករចុះបញជ ីរបឹអូស 

(CCP៤៤៨)  

៣.៣.នីតិវិធីែចកចំែណក 

េនេពលៃថ្លលក់បនបង់រចួេហើយេ យអនកទិញមកតុ ករអនុវត្ត មករកំណត់ តុ ករអនុ

វត្ត ្រតូវកំណត់កលបរេិចឆទៃនករែចកចំែណក េហើយជូនដំណឹងេទមច ស់បំណុលែដលនឹង្រតូវទទួល

ចំែណក និងកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត អំពីទីកែន្លងៃនករែចកចំែណក (CCP៤៨៨-១) ជ ទិ៍។ 

នីតិវធីិែចកចំែណកនឹង ច្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ ជញ  (ចលនវតថុ) ឬតុ ករអនុវត្ត 

(អចលនវតថុ ជ ទិ៍)។ ្របសិនេបើករែចកចំែណក្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ តុ ករអនុវត្ត តុ ករអនុវត្ត

នឹងេរៀបចំនីតិវធីិេនះជជំ នៗ ដូចជ េរៀបចំករែចកចំែណក េធ្វើ ងែចកចំែណក និងអនុវត្តករែចក

ចំែណក។     

+ ករេរៀបចំែចកចំែណក ៖ តុ ករអនុវត្តនឹងកំណត់កលបរេិចឆទែចកចំែណក ទីកែន្លង

ែចកចំែណក កំណត់មច ស់បំណុលែដល្រតូវទទួលចំែណក(CCP៤៥៣ និងCCP៤៩០-២-គ)។ 

+ ងែចកចំែណក ៖ ករណីមនមច ស់បំណុលែតមន ក់ ឬករណីមច ស់បំណុលមនេ្រចើន
នក់ បុ៉ែន្តទឹក្របក់េនះមន្រគប់្រគន់ស្រមប់សងសិទធិេលើបំណុលរបស់មច ស់បំណុលនីមួយៗ 
្រពមទំងេ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្ត តុ ករអនុវត្តមិនចំបច់េធ្វើ ងែចកចំែណកេនះេទ 
េហើយ្របសិនេបើេនសល់ តុ ករអនុវត្ត្រតូវ្របគល់ េទឲយកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត (ម្រ  
៤៨៩ (២) ក.ន.រ) និង្របសិនេបើពិនិតយេឃើញថមិន្រគប់្រគន់ តុ ករអនុវត្ត ្រតូវេធ្វើ ងែចក
ចំែណក េហើយមូល ្ឋ នៃនករក ង ងេនះ គឺែផ្អកេលើលិខិតគណនសិទធិេលើបំណុលរបស់
មច ស់បំណុលនីមួយៗ។ 
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+ ករអនុវត្តករែចកចំែណក ៖ ករណីែចកចំែណកមិនេធ្វើ ម ងែចកចំែណក ឬគម ន ង
ែចកចំែណក តុ ករអនុវត្ត្រតូវ្របគល់្របក់េនះេទឲយមច ស់បំណុលនីមួយៗ។ ករណីែចកចំែណកេធ្វើ

ម ងែចកចំែណក គឺតុ ករអនុវត្ត្របគល់្របក់ចំែណកឲយេទមច ស់បំណុលែដលមនវត្តមនេន
កលបរេិចឆទៃនករែចកចំែណក េទ មលំ ប់លំេ យៃន ងែចកចំែណក។ 

លិខិតែដល្រតូវេចញកនុងដំ ក់កលេនះមនដូចជ ៖ 

- ដីកសេ្រមចអំពីេពលេវ ចុងេ្រកយស្រមប់ករទមទរឲយែចកចំែណក 

(CCP៤២២) 

- ពកយសំុទមទរឲយែចកចំែណក (CCP៤២៦)  

- លិខិតជូនដំណឹង (CCP៤)  

- ដីកសេ្រមចកំណត់អំពីកលបរេិចឆទៃនករែចកចំែណក (CCP៤៨៨ -១)  

- លិខិត ស់េតឿន (CCP៤២២-២)  

- លិខិតគណនសិទធិេលើបំណុល (CCP៤២៣)  

- ងែចកចំែណក (CCP៤៩០ -១) 

- កំណត់េហតុស្តីពីករែចកចំែណក (CCP៤៩០-៤)  

+ ករ្របគល់អចលនវតថុ ៖ េ្រកយចំ ត់កររបស់តុ ករអនុវត្ត កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ឬ
អនកកន់កប់អចលនវតថុ ្រតូវ្របគល់អចលនវតថុឲយេទអនកទិញ េហតុេនះ្របសិនេបើមិន្របគល់េ យសម្រគ័
ចិត្តេនះេទ អនកទិញ ច ក់ពកយសំុដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយ្របគល់អចលនវតថុេទតុ ករអនុវត្ត កនុង

អំឡុងេពល ០៦ (្របំមួយ) ែខ គិតចប់ពីៃថងែដលអនកទិញបនបង់ៃថ្លលក់េហើយ(CCP៤៥០)។ ្របសិនេបើ

អនកទិញចង់បេណ្ត ញអនកកន់កប់េចញេ យបងខំ បនទ ប់ពីរយៈេពល ៦ ែខបនកន្លងផុត េនះអនកទិញ្រតូវ
ក់ពកយបណ្តឹ ង ម្រកមនីតិវធីិ។ 

ដីកស្រមចបងគ ប់ឲយ្របគល់អចលនវតថុ គឺជនីតិវធីិបនទ ប់បន ំៃននីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំែដលមនេគល
បំណងឲយសងជ្របក់ េហើយ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីផ្តល់ភពងយ្រសួល ចំេណញេពលេវ  
េ ហុ៊យ មនលទធភពលក់កនុងតៃម្លខពស់ មរយៈករស្រមបស្រមួលឲយអនកទិញទទួលបនករកន់កប់
ឲយឆប់រហ័ស េ យមិនត្រមូវឲយអនកទិញ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរអចលនវតថុែផ្អកេលើកមមសិទធិេនះេទ 
េហតុេនះ េនេពលតុ ករអនុវត្តេចញដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយ្របគល់អចលនវតថុ ចំេពះកូនបំណុលៃន
ករអនុវត្ត ឬអនកកន់កប់អចលនវតថុ លុះ្រ ែត អនកកន់កប់េនះគម នមូលេហតុគតិយុត្តៃនករកន់កប់ 
េ យែផ្អកេទេលើសិទធិត ំងជមួយនឹងអនកទិញ ស្រមប់សំណំុេរឿងៃនករអនុវត្តេនះ និងមុនេពលេចញ
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ដីកសេ្រមច តុ ករអនុវត្ត ្រតូវសួរអនកកន់កប់ េហើយដីកសេ្រមចេនះ ចអនុវត្តបនលុះ្រ ែតចូល
ជ ថ ពរ េ យផុតសិទធិប្តឹងជំទស់របស់បុគគលែដលមនផល្របេយជន៍ពក់ព័នធ (អនកកន់កប់ ជ ទិ៍) 
ឬតុ ករៃនបណ្តឹ ងជំទស់សេ្រមចតមកល់ដីកសេ្រមចេដើម។ 

េ យ រដីកសេ្រមចេនះជលិខិតអនុវត្ត មម្រ  ៣៥០ កថខណ្ឌ ទី ២ ចំណុច គ ក.ន.រ េនះអនក
ទិញ ច ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំេដើមបីបេណ្ត ញអនកកន់កប់េចញបន េ យែផ្អកេលើដីកសេ្រមច។ 

+ ដីកសេ្រមចចប់េផ្តើម្រតួតគន  (CCP៤២៤) ៖ េនេពលសំណំុេរឿងអនុវត្តេ យបងខំ បននឹងកំពុង

ចត់ករ  មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តេផ ងេទៀតបន ក់ពកយសំុអនុវត្ត េ យបងខំចំេពះអចលនវតថុែដល
ជកមមវតថុៃនករអនុវត្តស្រមប់សំណំុេរឿងមុនករណីេនះតុ ករអនុវត្តនឹងេចញដីកសេ្រមចចប់េផ្តើមករ
លក់េ យបងខំ ផងែដរ េហតុេនះ ដីកសេ្រមចេនះនឹងបញជូ នេទកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត និងេធ្វើនីតិវធីិចុះ
បញជ ីរបឹអូស ថ នភពែបបេនះ េ ថ ដីកសេ្រមចចប់េផ្តើម្រតួតគន ។ ្របសិនេបើដីកសេ្រមចមុន មន
ដំេណើ រករេទមុខ នីតិវធីិៃនករលក់េ យែផ្អកេលើដីកសេ្រមច្រកយ នឹងពំុមនដំេណើ រករេនះេទ 
េហើយមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តែដលទទួលបនដីកសេ្រមចេ្រកយ ្រតូវបនពអនុវត្តដូចគន នឹងមច ស់

បំណុលទមទរឲយែចកចំែណក (CCP៤៥៣-ក)។ មយ៉ងវញិេទៀត ករជូនដំណឹងេទឲយមច ស់បំណុលៃន

ករអនុវត្តែផ្អកេលើដីកសេ្រមចមុន េដើមបីឲយដឹងអំពីេហតុៃនដីកសេ្រមចចប់េផ្តើម្រតួតគន , អំពីផលប៉ះ
ពល់ៃនចំនួនទឹក្របក់ែដលមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត្រតូវទទួលបន, ផ្តល់ឱកសឲយអនុវត្តេលើ្រទពយ
សមបត្តិេផ ងេទៀតរបស់កូនបំណុល និង្របសិនេបើនីតិវធិអនុវត្តេ យបងខំែផ្អកេលើដីកសេ្រមចមុន្រតូវបន

លុបេចល នំឲយដីកសេ្រមចេ្រកយនឹង្រតូវបន្តេ យស្វ័យ្របវត្តិ(CCP៤២៤-២)។ 

តុ ករអនុវត្ត បនបន្តនីតិវធីិេ យែផ្អកេលើដីកសេ្រមចេ្រកយនីតិវធីិលក់នឹងបន្ត បុ៉ែន្តកនុង
ករណី សិទធិេផ ងៗ្រតូវបនបេងកើតេឡើងចំេពះអចលនវតថុេនះ ដូចជ ផលុបេភគ សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ឬ
កមមសិទធិជ ទិ៍ េ្រកយចុះបញជ ីរបឹអូសែផ្អកេលើដីកសេ្រមចមុន បុ៉ែន្តចុះបញជ ីមុនដីកសេ្រមចេ្រកយសិទធិ
ទំងេនះមិន ចត ំងជមួយនឹងដីកសេ្រមចមុនេនះេទ បុ៉ែន្ត ចត ំងជមួយនឹងដីកសេ្រមចេ្រក
យ។ េហតុេនះ ្របសិនេបើអចលនវតថុេនះ ្រតូវបនលក់ េ យែផ្អកេលើដីកសេ្រមចេដើម សិទធិទំងេនះ្រតូវ
រលត់ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើករលក់ែផ្អកេលើដីកសេ្រមចេ្រកយសិទធិទំងេនះបន្ត ទិភព នំឲយអនកទិញនឹង
ទទួលបនទុក ឬមច ស់សិទធិទំងេនះ ចត ំងបន េហើយ នុភពៃនករលក់នឹងែ្រប្របួល ្រស័យេទេលើ
ករលក់ែផ្អកេលើដីកសេ្រមចមុន ឬដីកសេ្រមចេ្រកយ និងករបន្តនីតិវធីិលក់ មដីកសេ្រមចេ្រកយ 

ចេធ្វើបនលុះ្រ ែតគម នសិទធិែដល ចត ំង(CCP៤២៤-៤) េហើយ្របសិនេបើមន ថ នភពេនះ 

តុ ករអនុវត្តគបបី យតៃម្ល និងកំណត់តៃម្លលក់អបបបរមេឡើងវញិ (CCP៤៣០ និងCCP៤៣២)។ មយ៉ង

វញិេទៀត ្របសិនេបើមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត េ យែផ្អកេលើដីកសេ្រមចេ្រកយបន ក់ពកយសំុអនុវត្ត 
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េ្រកយេពលកូនបំណុលៃនករអនុវត្តចត់ែចងអចលនវតថុេនះ មរយៈករលក់េទឲយតតិយជន េ យ
បនចុះបញជ ីកមមសិទធិ ជ ទិ៍ តុ ករអនុវត្តមិន្រតូវេចញដីកសេ្រមចចប់េផ្តើមករលក់េ យបងខំេនះេទ 
េ យេហតុថ តតិយជន ចត ំងជមួយនឹងអនកទិញ មផ្លូវតុ ករបន នំឲយករេចញដីកសេ្រមច

បងគ ប់ឲយ្របគល់អចលនវតថុ ក៏មិន ចេធ្វើេទបនផងែដរ (CCP៤២៤-៤-៣ និងCCP៤៥០-១-២)។ េទះបីជ

តតិយជន ែដលបនទិញអចលនវតថុេនះទុចចរតិ ក៏តតិយជនេនះេនែត ចត ំងជមួយនឹងអនកទិញ 
មផ្លូវតុ ករបនផងែដរ េ យេហតុថ ទុចចរតិ ឬសុចរតិ ឬកន់កប់ គឺជល័កខខ័ណ្ឌ  អនុវត្តចំេពះ

ចលនវតថុ (CC១៩៣ និង CC១៣៤-២) ចំែណកអចលនវតថុល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងគឺ ចុះបញជ ី។ (CCP១៣៤-១)។ 

េលើសពីេនះេទេទៀត មច ស់បំណុលេផ ងេទៀត បនចុះបញជ ីរបឹអូសជបេ ្ត ះ សនន េ្រកយ
េពលេចញដីកសេ្រមចមុន បុ៉ែន្តមុនេពលេចញដីកសេ្រមចេ្រកយ មិន ចត ំងជមួយនឹងអនកទិញ
ែដលែផ្អកេលើដីកសេ្រមចេ្រកយបនេទ េ យេហតុថ មច ស់បំណុលេផ ងេទៀត ែដលបនេធ្វើនីតិវធីិរបឹ
អូសជបេ ្ត ះ សនន គឺមនេគលបំណងលក់អចលនវតថុេនះ េដើមបីប្តូរជ្របក់ទូទត់ជមួយនឹងសិទធិ

េលើបំណុលរបស់ខ្លួន នំឲយកររបឹអូសជបេ ្ត ះ សនន ្រតូវរលត់េ្រកយករលក់ (CCP៤៣១-៣)។ 

មច ស់បំណុលេនះមនសិទធិទទួលចំែណក (ម្រ  ៤៥៣ ចំណុច គ ក.ន.រ) េទះបីជករែចកចំែណក្រតូវ
បនតមកល់ទុក រហូតដល់ ល្រកមៃនបណ្តឹ ងអងគេសចក្តីចូលជ ថ ពរ (ម្រ ៤៩៤ កថខណ្ឌ ទី ១ 
ចំណុច ខ ក.ន.រ)។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើ ជករចត់ែចងជបេ ្ត ះ សនន គឺមច ស់បំណុលមនបំណង
រក សិទធិ ដូចជករពរកមមសិទធិរបស់តតិយជន ឬ មឃត់ករេផទរករកន់កប់ ជ ទិ៍ មិនែមនេគល
បំណងឲយសងជ្របក់េនះេទ េហតុេនះ្រតូវពិចរ អំពីេពលេវ ៃនករចុះបញជ ី នំឲយ្របសិនេបើបន
ចុះបញជ ីមុន គឺ ចត ំងជមួយនឹងអនកទិញបន។  

+ មច ស់បំណុលែដល្រតូវទទួលចំែណក (ម្រ  ៤៥៣ ក.ន.រ)៖ េ្រកពីមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត 
និងមច ស់បំណុលែដលទទួលបនដីកសេ្រមចចប់េផ្តើម្រតួតគន  មច ស់បំណុលែដលបនទមទរឲយែចក
ចំែណក (ម្រ  ៤៥៣ ចំណុច ខ ក.ន.រ) និងមច ស់បំណុលែដលបនចុះបញជ ីកររបឹអូសជបេ ្ត ះ

សនន មុនករចុះបញជ ីអំពីករអនុវត្តេ យបងខំេលើកដំបូង (ម្រ  ៤៥៣ ចំណុច គ ក.ន.រ) ្រតូវទទួលចំ
ែណក។ មច ស់បំណុលែដល ចេធ្វើករទមទរឲយែចកចំែណក គឺមនែចងកនុងម្រ  ៤២៦ កថខណ្ឌ ទី 
១ ក.ន.រ ែដលមន ១) មច ស់បំណុលែដលមនឯក រចម្លងយថភូតៃនលិខិតអនុវត្ត េលើកែលងែតអនក
ែដលមនសិទធិ្របតិេភគ្របតយក ែដលេនបន្តអតថិភពេ្រកយករលក់ ២) មច ស់បំណុលែដលបនចុះ
បញជ ីអំពីកររបឹអូសជបេ ្ត ះ សនន េ្រកយករចុះបញជ ីអំពីករអនុវត្តេ យបងខំ ៣) មច ស់បំណុលែដល
បនបញជ ក់េ យឯក រថមនឯកសិទធិទូេទ។ ករទមទរឲយែបងែចកចំែណក្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុង
េពលៃនករកំណត់ចុងេ្រកយៃនករទមទរឲយែចកចំែណក េ យផទ ល់េទតុ ករអនុវត្តែដលទទួល
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បនទុកេរឿងក្តីអនុវត្ត េ យសរេសរនូវមូលេហតុ ចំនួនទឹក្របក់ៃនសិទធិេលើបំណុល ករ្របក់ និងសិទធិេលើ
បំណុលបនទ ប់បន ំេផ ងេទៀត េលើកែលងែតករណីែដលមច ស់បំណុលបន ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំថមី
មួយេទៀត ែដលតុ ករអនុវត្តនឹងេចញដីកសេ្រមចចប់េផ្តើម្រតួតគន ។ តុ ករអនុវត្តនឹងេធ្វើករជូន
ដំណឹងអំពីេហតុេនះេទមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត និងកូនបំណូលៃនករអនុវត្ត។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើអនក ក់
ពកយសំុ្រតូវបនតុ ករអនុវត្តេចញដីកសេ្រមចេលើកេចលពកយសំុ ដីកសេ្រមចេនះ ចប្តឹងជំទស់
បន (ម្រ  ៤២៦ ក.ន.រ)។ 

៤. ករណីសកិ  

(1) ករណី X មនសិទធិជួលនិងបនកន់កប់េលើដីែដលបនរបឹអូស បុ៉ែន្តឯក រលំអិតមិនបន
េរៀប ប់អំពីសិទធិជួលរបស់ X េនះេទ។  Y បនទិញដីេនះ មរយៈករលក់េ យបងខំនិងបនបង់្របក់រួ
ច។ បនទ ប់ពីបង់្របក់រចួ Y បនដឹងអំពីសិទធិជួលរបស់ X ។ េ យ រ X បនកន់កប់ដីេនះ ំងពីមុន
េពលរបឹអូស េតើ X ចអះ ងអំពីសិទធិជួលរបស់ខ្លួនចំេពះ Y បនែដរឬេទ? េហតអ្វី? េតើេយើង ្រតូវ
ករពរ Y បនយ៉ងដូេម្តច? 

(2) ករណីឯក របនបញជ ក់ថ X មនសិទធិជួលនិងបនកន់កប់េលើដីែដលបនរបឹអូស េហើយ
តុ ករអនុវត្តបនកំណត់តៃម្លអបបរមទបជងតៃម្លែដលមិនមនសិទធិជួល។  Y បនទិញដី មតៃម្ល
ទបេនះ។ បុ៉ែន្ត មពិតដីេនះពំុមនសិទធិជួលេនះេទ។  

េតើកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ចទមទរឲយ Y បង់្របក់បែនថមេ យែផ្អកេលើេសចក្តីចេ្រមើនឥត
េហតុបនឬេទ? 

(3) A បនឈនះក្តី ទទួលបន ល្រកមផ្តល់ វករលិកនូវទឹក្របក់ចំនួន ១០,០០០ដុ ្ល  ចំេពះ 
B េនតុ ករ ដំបូង ល្រកមបន្របកសឲយអនុវត្តបេ ្ត ះ សនន ។ A បនរបឹអូសអចលនវតថុ
របស់ B េ យែផ្អក មករ្របកសឲយអនុវត្តបេ ្ត ះ សនន េហើយC បនក្ល យជអនកទិញ មរយៈករ
លក់េ យបងខំ និងបនបង់ៃថ្លលក់រចួេហើយ។ បុ៉ែន្ត B បនប្តឹងឧទធរណ៍និងបនទទួល លដីកលុប
េចល ល្រកមតុ ករ ដំបូង។ លដីក ទធរណ៍គឺជឯក រមួយៃនម្រ ៣៧០ កថ
ខណ្ឌ ១ ចំណុចក ៃនក.ន.រ។ B បនយក លដីក ទធរណ៍ ជូនេទតុ ករអនុវត្ត បនទ ប់ពីករបង់
ៃថ្លលក់របស់ C។ 

េតើ B ចទមទរឲយ C ្របគល់កមមសិទធិអចលនវតថុ្រតឡប់វញិបនឬេទ? 
(4) េនកនុងម្រ ៣៧០ កថខណ្ឌ ១ ចំណុចក ៃនក.ន.រ បនែចងថ តុ ករអនុវត្តឬ ជញ
្រតូវផ្អ កនូវករអនុវត្តេ យបងខំ េហើយ្រតូវលុបេចលករចត់ែចងករអនុវត្តែដលបនេធ្វើរចួេហើយ 

្របសិនេបើមនឯក រចម្លងយថភូតៃនេសចក្តីសេ្រមចថលុបេចលលិខិតអនុវត្ត េ្រកពីលិខិតយថភូត
ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច ច កថខណ្ឌ ២ ៃនម្រ ៣៥០ ក.ន.រ ឬឯក រចម្លងយថភូតៃនេសចក្តី
សេ្រមចែដលកំណត់ថលុបេចលករ្របកសឲយអនុវត្តបេ ្ត ះ សនន។  
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A, B និង C ជតួអងគកនុងករណីសិក ទី (៣)។ 
េតើ្រតូវករពរ C មវធីិ ? 
 (5) A បនឈនះក្តី ទទួលបន ល្រកមផ្តល់ វករលិកនូវទឹក្របក់ចំនួន ១០,០០០ដុ ្ល  ចំេពះ 

B េនតុ ករ ដំបូង។ ល្រកមបនចូលជ ថ ពរ។ B បនសង្របក់១០,០០០ដុ ្ល  េទឲយ A 
េ យសម័្រគចិត្ត។ បុ៉ែន្ត A  បនរបឹអូសអចលនវតថុរបស់ B េ យែផ្អកេលើ ល្រកម ថ ពរ។ B ក់ពកយ
ប្តឹងត ៉ចំេពះករទមទរ (ម.៣៦៣ ក.ន.រ)។ េនេពលបណ្តឹ ងត ៉កំពុងចត់ករ C បនទិញអចលនវតថុ

មរយៈករលក់េ យបងខំ េហើយបនបង់ៃថ្លលក់។ េ្រកយករបង់ៃថ្លលក់ B បនឈនះេលើបណ្តឹ ងត ៉
ចំេពះករទមទរនិងបនទទួល ល្រកម មឃត់ករអនុវត្តេ យបងខំ។ ល្រកមេនះគឺ ឯក រ
មួយៃនម្រ ៣៧០ កថខណ្ឌ ១ ចំណុចខ ៃនក.ន.រ។ B បនយក ល្រកមៃនបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករ
ទមទរ ជូនេទតុ ករអនុវត្ត បនទ ប់ពីករបង់ៃថ្លលក់របស់C។  

េតើ B ចទមទរឲយC ្របគល់កមមសិទធិអចលនវតថុរបស់ខ្លួន្រតឡប់មកវញិបនឬេទ? 
 (6) ករណីមច ស់បំណុល X បនឈនះក្តី Y េលើបណ្តឹ ងទមទរ្របក់ចំនួន ១០ នដុ ្ល  មរយៈ

េសចក្តីសេ្រមចមជឈតករបរេទស។  
េ យ រ X ្រតូវរបឹអូសអចលន្រទពយរបស់ Y េន្របេទស Cេហើយ X ក៍បន ក់ពកយសំុអនុវត្ត

េសចក្តីមជឈតករេនះ។ ឧទធរណ៍ៃន្របេទស C មនសមតថកិចចសេ្រមចេលើេរឿងេនះ បនេចញដីក
សេ្រមចទទួល គ ល់ឲយអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចមជឈតករបរេទសេនះ។ Y បនប្តឹងជំទស់េទតុ ករ
កំពូល បុ៉ែន្តតុ ករកំពូលសេ្រមចចុងេ្រកយ េ យបនទទួល គ ល់េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ឧទធ
ណ៍ េហើយេសចក្តីសេ្រមចេនះ បនចូលជ ថ រពរ។ 

បនទ ប់ពីបនលិខិតបញជ ក់ករចូលជ ថ ពរ និងរបូមន្តអនុវត្ត X បន ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ 
េហើយតុ ករអនុវត្តបនេចញដីករបឹអូស អចលនវតថុរបស់ Y កនុងេនះមនដី ( L1, L2, L3) តុ ករ
បនចត់ឲយ ជញ េធ្វើករ្រ វ្រជវ ថ នភពជក់ែស្តងដីទំងេនះ េហើយបនេធ្វើឯក រលំអិត និង
បនកំណត់តៃម្លអបបរម បនទ ប់មកបន្របកសផ យជ ធរណៈអំពីករលក់ យឡុង និងកល
បរេិចឆទៃនករេដញៃថ្ល។ អនកទិញមួយចំនួនបន ក់ពកយចូលរមួេដញៃថ្ល េហើយបនកក់្របក់ ចំនួន 
១០% ៃនតៃម្លអបបរមែដលបន្របកសលក់េ យបងខំេនះ។ េនកលបរេិចឆទេដញៃថ្ល ្រ ប់ែតមនដីក
សេ្រមចពី ឧទធរណ៍សេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំេនះ មម្រ  ៣៦៦ ៃន្រកមនីតិវធីិ
រដ្ឋបបេវណី េ យសំ ងេលើពកយបណ្តឹ ងសំុឲយជំនំុជ្រមះ ជថមីរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត Y។ 

១.េតើករទទួលយកបណ្តឹ ងជំនំុជ្រមះ ជថមី របស់ ឧទធរណ៍្រតឹម្រតូវ មនីតិវធីិចបប់ ែដរ
ឬេទ? 

២.េតើដីកសេ្រមចផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំរបស់ ឧទធរណ៍េនះមន នុភពអនុវត្ត ែដល
តុ ករអនុវត្តៃន ដំបូងមនសមតថកិចច្រតូវែតអនុវត្ត មែដរឬេទ? 

៣.េតើមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត X មនសិទធិេធ្វើអ្វីខ្លះចំេពះេរឿងេនះ? 
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៤.្របសិនេបើតុ ករអនុវត្តសេ្រមចផ្អ ក មដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ ករបស់ ឧទធរណ៍ អនក
ទិញែដលបនកក់្របក់ចូលរមួេដញៃថ្លរចួេហើយ ចេធ្វើអ្វីបន? 

(7)  A ជមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត, B ជកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត, ដី L ជកមមវតថុៃនករ 
អនុវត្តែដលជកមមសិទធិរបស់ B, C គឺជតតិយជន, X ជតុ ករអនុវត្ត 

 → X បនរបឹអូសដី L ែផ្អក មពកយសំុរបស់ A  
 → C បន ក់ពកយសំុត ៉ចំេពះដីកសេ្រមចេនះ 
  េតើ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច? 
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សិកខ គណៈេមធវ(ីធំ)េលើកទី១០  
្របធនបទ៖ អងគេហតុចមបង និងករសរេសរពកយបណ្តឹ ង 

ៃថងទី ២០ សី  ២០១៥ 
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អងគេហតចុមបង នងិករសរេសរពកយបណ្ត ងឹ 

  

 េសចក្តីេផ្តើម 

 បុគគលទំងអស់ែដលរស់េនកនុងសងគម រែមងផ រភជ ប់គន េ យទំនក់ទំនងករងរ ពណិជជកមម 
ទំនក់ទំនងបុគគលឯកជន ដូចជចំណង្រគួ រ កូន និង្រទពយជេដើម។ ទំនក់ទំនងទំងេនះ ច្រប្រពឹត្ត
េទេ យរលូន និងទំនក់ទំនងមួយចំនួនេពើប្របទះនឹងភពេ្របះឆ។ ជទូេទ ភគីែដលរងនូវវ ិ ទែតង
ែតេធ្វើករផ ះផ គន មរយៈមេធយបយេផ ងៗដូចជករចរចរ ករស្រមបស្រមួល និងករេ ះ្រ យ
េ យេ្របើ្របព័នធេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករជេដើម។ កនុងករណីែដលវ ិ ទមិន្រតូវបនេ ះ
្រ យេ យេជគជ័យ មនន័យថ ភគីប ជ័យកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទេ យខ្លួនឯង ភគីៃនវ ិ ទ
ចំបច់្រតូវែតេធ្វើករបញជូ នវ ិ ទេទេ ះ្រ យេនតុ ករ។ ដូេចនះវ ិ ទ គឺជេដើមចមៃនបណ្តឹ ង េហើយ  
បណ្តឹ ងគឺជមូលេហតុែដលនំឲយមនេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ។ ជេគលករណ៍ េយើងនិយយថ     
“គម នបណ្តឹ ង គឺគម ន ល្រកម” ែដលបណ្តឹ ងគឺជេដើមេហតុែដលនំឲយមននីតិវធីិបណ្តឹ ងេកើតេឡើង។  

 បណ្តឹ ង្រតូវបនមនុស ទូេទ គ ល់ថ ជមេធយបយែតមួយែដល ចនំវ ិ ទេទឲយតុ ករ និង
ែដលអនុញញ តឲយតុ ករ ចចប់េផ្តើមនីតិវធីិបណ្តឹ ងបន។ 

េហតុដូេចនះ េតើបណ្តឹ ងគឺជអ្វី? េតើបណ្តឹ ងមនទ្រមង់ែបប ? េតើចំណុចអ្វីខ្លះែដល្រតូវសរេសរ
កនុងបណ្តឹ ង? ចមងល់ទំងអស់េនះ ្រតូវេធ្វើករបង្ហ ញេនកនុងបទបង្ហ ញនឱកសេនះ។ 

១. សញញ ណទូេទៃនបណ្តឹ ង 
 បណ្តឹ ងសំេ េលើសកមមភពទមទរមួយ ែដលេធ្វើេឡើងេ យេដើមេចទចំេពះចុងចេម្លើយេទកន់
តុ ករៃនករជំនំុជ្រមះក្តី េ យបនអះ ងអំពីអតថិភព ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្ត មផ្លូវចបប់ េហើយ
ទមទរេ យតុ ករេចញ ល្រកមែដលមនខ្លឹម រកំណត់មួយ េ យែផ្អកេទេលើករអះ ងទំង
េនះ មរយៈករ ក់ពកយបណ្តឹ ង។ បណ្តឹ ង ចេកើតមនចប់ពីេពលែដលមនករ ក់ពកយបណ្តឹ ង 
ដូេចនះ នីតិវធីិបណ្តឹ ងនឹង្រតូវចប់េផ្តើម។  

 បុគគល ក៏េ យែដលមនសមតថភព មផ្លូវចបប់សុទធែត ចេធ្វើពកយបណ្តឹ ង េដើមបីឲយតុ ករ
េធ្វើករសេ្រមចេសចក្តីចំេពះករទមទររបស់ខ្លួន េហើយករេធ្វើបណ្តឹ ង ចេធ្វើេឡើងេ យបុគគលឯកជន
ខ្លួនឯង ឬ មរយៈអនកតំ ងេ យ ណត្តិែដលខ្លួនបនេ្រជើសេរ ើស ែដលអនកតំ ងែដល ចេធ្វើ
សកមមភពបណ្តឹ ងកនុងន័យេនះគឺ្រតូវែតជេមធវ ី េលើកែលងែតករណីពិេសសមួយចំនួនដូចមនែចងេន
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កនុងម្រ  ៥៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។ េទះបីជបណ្តឹ ង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យភគីខ្លួនឯងក្តី ឬេ យ 
េមធវកី្តី ក៏បណ្តឹ ងទំងេនះចំបច់្រតូវែតេគរព មវធិនែដលកំណត់អំពីចំណុចេផ ងៗែដល្រតូវសរេសរ
េនកនុងពកយបណ្តឹ ង ដូចមនកំណត់េនកនុងម្រ  ៧៥ កថខណ្ឌ ទី២ និងទី៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។ 
ដូេចនះបណ្តឹ ងែដលេធ្វើេឡើងេ យពំុបនេគរព មវធិនននដូចមនកំណត់ដូចកនុងម្រ ខងេលើេនះេទ 
េនះតុ ករ ចេលើកបណ្តឹ ងេនះេចលេ យេសចក្តីសេ្រមច (1) ។ 

 កល តុ ករទទួលបនពកយបណ្តឹ ង តុ ករ ចចប់េផ្តើមនីតិវធីិបណ្តឹ ង េ យេធ្វើករជំនំុ
ជ្រមះេទេលើបណ្តឹ ងេនះ និងេចញេសចក្តីសេ្រមច មរយៈ ល្រកម ។ ល្រកម (2) គឺជលទធផលចុង
េ្រកយរបស់បណ្តឹ ង ែដលតុ ករ្រតូវេឆ្លើយតបេទនឹងបណ្តឹ ងរបស់ភគី មរយៈករទមទរននេន
កនុងបណ្តឹ ងមនន័យថ េបើភគីទមទរអ្វីមួយ តុ ករ្រតូវេធ្វើករេឆ្លើយតបេទនឹងករទមទរេនះ បនទ ប់
ពីខ្លួនយល់េឃើញ ឬសំ ងេហតុែដលេកើតេចញពីអំណះអំ ងរបស់ភគី េ យមនករេផទ ងផទ ត់
ជមួយនឹងភស្តុ ង។ ដូេចនះជេគលករណ៍ តុ ករេធ្វើករជំនំុជ្រមះ និងេចញ ល្រកម្រតឹមែតទំហំ
ែដលបនទមទរេនកនុងបណ្តឹ ងែតបុ៉េ ្ណ ះ (3) ។ 

 េដើមបីេ យតុ ករ ចេចញ ល្រកម េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករទមទរ មផ្លូវបណ្តឹ ង
មួយបន ភគីែដល ក់ពកយបណ្តឹ ង និងតុ ករែដលទទួលពកយបណ្តឹ ង្រតូវយល់ដឹងអំពី្របេភទៃន  

បណ្តឹ ង ែដល្រតូវបនែបងែចកេទ មបទ ្ឋ នេផ ងៗគន  េហើយែដល្របេភទបណ្តឹ ង្រតូវបនែចកេចញជ៖  

១. បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិក  

២. បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ និង 

៣. បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ  ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្តិ ។ 

 េតើបណ្តឹ ងទំងបីខងេលើមនអតថន័យខ្លឹម រយ៉ង ខ្លះ ? 

 

 

 
                                                            
1 ម្រ  ៧៨ កថខណ្ឌ ទី១ និងទី២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី  
2 ម្រ ១៧៩ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
3 ម្រ  ១៨២ កថខណ្ឌ ទី ១ និងទី២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី៖  
១. តុ ករ្រតូវេចញ ល្រកមចំេពះករទមទរទំងអស់ែដលភគី បនសំុ 
២. តុ ករមិន ចេចញ ល្រកមចំេពះចំណុច ែដលភគីមិនបនសំុេឡើយ ។ 
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 ១.  បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលកិ 

 បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិក គឺជបណ្តឹ ងមួយែដលទមទរឲយតុ ករេចញ ល្រកម
បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយផ្តល់ វកលិកកំណត់មួយ េ យែផ្អកេលើករអះ ងអំពីអតថិភពៃនសិទធិទមទរឲយ
ផ្តល់ វកលិក េយង មករកំណត់ មផ្លូវចបប់ រធតុ ។  

 ១.១ ្របេភទៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលកិ 

បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកមនេ្រចើន្របេភទដូចជ៖ 

 ករទមទរ្របក់ជក់ ក់ 
ករណីទី១៖  

េដើមេចទ A ទមទរេ យចុងចេម្លើយ B សង្របក់ចំនួន ១០.០០០ (មួយមឺុន) ដុ ្ល រ េ យែផ្អក 

េលើកិចចសនយខចីបរេិភគែដលបនបេងកើតេឡើងកលពីៃថងទី ០១ ែខ សី  ឆន ំ ២០១៤ េហើយ 

ទមទរឲយតុ ករេចញ ល្រកមបងគ ប់ឲយ B សង្របក់េនះ។  

- ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  
បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B សង្របក់ចំនួន ១.០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ េទឲយេដើមេចទ A។ 

 ករទមទរឲយចកេចញ និង្របគល់អចលនវតថុជក់ ក់ (ដី ឬផទះ) 
ករណីទី២៖ 

B បនសង់ផទះមួយេនេលើដីរបស់ A េ យពំុមនករអនុញញ តពី A។ A ចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងទម 
ទរឲយ B រះុេរ ើផទះេចញពីដីរបស់ខ្លួន។ 

-ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  

បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B ចកេចញ និង្របគល់ដី ដូចមនបញជ ក់កនុងឧបសមព័នធកមមវតថុ េទឲយេដើមេចទ 
A។ 

 ករទមទរឲយ្របគល់ចលនវតថុកំណត់ជក់ ក់មួយ 
ករណីទី៣៖ 

A បនទិញរថយន្តមួយេ្រគ ងពី B បុ៉ែន្ត B មិនបន្របគល់រថយន្តេនះមកេ យ A េនះេទ។ A 
ចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយ្របគល់រថយន្តមកឲយខ្លួន។  
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- ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  
បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B ្របគល់រថយន្តេទឲយេដើមេចទ A (្រតូវបញជ ក់អំពីអត្តសញញ ណៃនរថយន្ត 
ដូចជ េលខចុះបញជ ី ពណ៌ ្របេភទ ឆន ំផលិត េស៊រ ីជេដើម)។ 

 ករទមទរឲយចុះបញជ េីផទរកមមសិទធិដី   
- ករណីទី៤៖ 

A បនទិញដីមួយកែន្លងពី B េនៃថងទី ០១ ែខ សី  ឆន ំ ២០១៤ បុ៉ែន្ត B មិនបនសហករេធ្វើនីតិ
វធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេលើដីេនះេទ។ ដូេចនះ A ចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងេដើមបីចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិដី។ 

-ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  

បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B េធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិទំងមូលពក់ព័នធនឹងដីដូចមនបញជ ក់កនុងឧប
សមព័នធកមមវតថុេទឲយេដើមេចទ A េ យែផ្អកេលើកិចចសនយលក់ទិញដី ែដលបនេធ្វើកលពីៃថងទី ០១ 
ែខ សី  ឆន ំ ២០១៤។  

សំគល់៖ កនុងករណីែដលេដើមបណ្តឹ ង A ឈនះក្តី េនះ A ចយក ល្រកម ថ ពរែដលមនអតថន័យ
បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B េធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិទំងមូលៃនដីេនះ េទចុះបញជ ីែតឯកឯងេនករយិ 
ល័យសុរេិយដីបន (4) ។ 

 ករទមទរឲយលុបេចលករចុះបញជ េីផទរកមមសិទធិដី 
ករណីទី៥៖ 

A បនលក់ដីមួយកែន្លងេទឲយ B និងបនេផទរករចុះបញជ ីកមមសិទធិដីទំងមូលពី A េទ B រចួ ល់
េហើយ។ ែតេ្រកយមក A បនលុបេចលកិចចសនយលក់ទិញ ចុះៃថងទី ០១ ែខ សី  ឆន ំ ២០១៤ 
និងចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយលុបេចលករចុះបញជ ីរបស់ B។ 

- ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  
បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B េធ្វើនីតិវធីិលុបេចលករចុះបញជ ី េផទរកមមសិទធិដីែដលមនកំណត់កនុង
ឧបសមព័នធៃនករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិ ចំេពះដីែដលមនបញជ ក់កនុងឧបសមព័នធកមមវតថុ េទឲយេដើម
េចទ A េ យែផ្អកេលើមូលេហតុៃនករលុបេចលកិចចសនយលក់ទិញ ចុះៃថងទី ០១ ែខ សី  ឆន ំ 
២០១៤។ 

 

                                                            
4 ម្រ  ៥២៩ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
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១.២ បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលកិនេពលបចចុបបនន និងបណ្តឹ ងទមទរ 

ឲយផ្តល់ វកលកិនេពលអនគត 

ករេធ្វើបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិក ែចកេចញជពីរ្របេភទគឺ៖ បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វក  

លិកនេពលបចចុបបនន និងបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគត។ 

ក. បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលបចចុបបនន 

 សំេ េទេលើបណ្តឹ ងែដលេធ្វើេឡើងេ យេដើមេចទ េ យមនករអះ ងអំពីសិទធិទមទរឲយផ្តល់
វកលិកមួយែដលេពលកំណត់ៃនករអនុវត្តេនះបនមកដល់េហើយ ឬ ចេ មយ៉ងេទៀតថបណ្តឹ ង

ទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលបចចុបបនន គឺជបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកៃនករណីែដលេពល
កំណត់្រតូវអនុវត្តសិទធិទមទរែដលអះ ងេ យេដើមេចទបនមកដល់ មុនេពលបញច ប់ករទញេហតុ
ផលេ យផទ ល់មត់កនុងករវនិិចឆ័យេទេលើអងគេហតុ។ ករណីទំង ៥ ដូចបនបង្ហ ញខងេលើ គឺជ 
ឧទហរណ៍ៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលបចចុបបនន។  

ខ. បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគត 

 សំេ េទេលើបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកែដលេដើមេចទបន ក់េឡើង េ យមនករអះ
ងអំពី សិទធិទមទរឲយផ្តល់ វកលិកមួយែដលេពលកំណត់្រតូវអនុវត្តេនះមិនទន់មកដល់េនេឡើយ  

ដូចេនះ េគ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបន ែតកនុងករណីែដលមនករចំបច់ទមទរ ែបបេនះជមុនែត
បុ៉េ ្ណ ះ(5)។ 

 ជធមម  ភពចំបច់្រតូវបនទទួល គ ល់ េនេពលមនមូលេហតុែដលរពឹំងទុកថកូនបំណុល 
នឹងអនុវត្តកតព្វកិចចេនៃថងកំណត់សង ដូចជករណីែដលកូនបំណុលបនបដិេសធនឹងអតថិភពៃនកតព្វ 
កិចចរបស់ខ្លូនមុនដល់ៃថងកំណត់សង ឬករណីែដលកូនបំណុលមិនបនអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនមួយែផនក 
មុនេពលែផនកេផ ងេទៀតៃនកតព្វកិចចដល់កំណត់សង។ ភពចំបច់្រតូវបនទទួល គ ល់ផងែដរ កនុង
ករណីែដលករខូចខតរបស់មច ស់បំណុលមិន ចជួសជុលបន ្របសិនេបើពំុមនករសង េនេពលដល់ 
ៃថងកំណត់សងមកដល់ ដូចជករណីបង់ រកតព្វកិចច ឬបង់េ ហុ៊យចំបច់េដើមបីចិញច ឹមកូន។  

 ករណីចំបច់កនុងករទមទរជមុន មនេ្រចើន្របេភទដូចជ៖ 

 
                                                            
5 ម្រ  ៧៦ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី៖ បណ្តឹ ងទមទរករផ្តល់ វកលិកេនេពលអនគត ចេធ្វើេឡើងបនលុះ្រ ែតមនភពចំបច់ត្រមូវឲយ
េធ្វើករទមទរេនះជមុន។ 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី សិកខ គណៈេមធវ ី(ធំ) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                ទំព័រ | 140  
 

 -ករណីទី១៖  

A បនឲយ B ខចី្របក់ចំនួន ១០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ មរយៈកិចចសនយខចីបរេិភគ ចុះៃថង
ទី ០១ ែខសី  ឆន ំ ២០១៤។ មុនៃថងកំណត់សងមកដល់ មុខជំនួញរបស់ B ជួប្របទះនឹងបញ្ហ
ធងន់ធងរ េហើយ B បនេផញើលិខិតមួយចបប់េទ្របប់ A ថ “សំុេទស ែត្រទពយសមបត្តិរបស់ខញុំរ យ
អស់េហើយ។ សូមេលើកែលងបំណុលែដលខញុំបនជំពក់ផង េ្រពះខញុំនឹងពំុមន្របក់សងបំណុល
េ កវញិេទ“។ កនុង ថ នភពេនះេយើង ចរពឹំងទុកថ B នឹងមិនសង្របក់ A វញិេនះេទ េបើ
េទះជកលកំណត់សងបនមកដល់ក៏េ យ។ ដូេចនះ A ចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយ B សង
្របក់នេពលអនគត េនៃថងែដលកលកំណត់សងមកដល់។  

 -ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  

បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B បង់្របក់ចំនួន ១.០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ េទ A េនៃថងទី ០៨ ែខ
សី  ឆន ំ ២០១៥ មកដល់។  

 -ករណីទី២៖  

A បនឲយ B ខចី្របក់ចំនួន $១០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ ស្រមប់រយៈេពល ០១ ឆន ំ កនុង អ
្រ ករ្របក់ ១០% កនុងមួយឆន ំ និងអ្រ ករ្របក់យឺតយ៉វចំនួន ១៥% កនុងមួយឆន ំ។ េនេពល
ដល់ៃថងកំណត់សង (៣១/០៥/២០១៥) បនមកដល់ B មិនបនសង្របក់េដើម (១០០០ដុ ្ល រ) និង
ករ្របក់ (១០០ដុ ្ល រ) េនះេទ ដូេចនះ B នឹងមិន ចបង់ករ្របក់យឺតយ៉វ (១៥%កនុងមួយឆន ំ) 
ែដលនឹងេកើតេឡើងនេពលអនគតេនះេទ។  

 -ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  

 ១) បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B បង់្របក់ចំនួន ១.០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ េទេដើមេចទ A។ 

២) បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B បង់្របក់ចំនួន ១០០ (មួយរយ) ដុ ្ល រ េមរកិេទេដើមេចទ A និង
្របក់ចំនួន ១៥ (ដប់្របំ) ភគរយកនុងមួយឆន ំ ៃនចំនួន ១.០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ ខង
េលើេនះ ចប់ពីៃថងទី ០១ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៥ រហូតមកដល់េពលសង្របក់រចួ។  

 -ករណីទី៣៖  

កនុងេពលសថិតកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ A និង B មនកូន្រសីមន ក់។ េ្រកយមក A និង B
បនែលងលះគន ។ B បន្រពមេ្រព ងជមួយ A បង់្របក់ចំនួន ៣០០ (បីរយ) ដុ ្ល រ ជេរៀង ល់
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ចុងែខ ជេ ហុ៊យចំបច់េដើមបីែថរក កូន។ បុ៉ែន្តេ្រកយមក B បនឈប់បង់្របក់េនះ។ A ចង់
ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរេ ហុ៊យចំបច់េដើមបីែថរក កូន ចប់ពីែខេនះ (សី  ២០១៥) រហូត

ដល់េពលែដលកូនក្ល យជ នីតិជន (ែខកកក  ឆន ំ២០២០)។ 

 -ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  

បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B បង់្របក់ចំនួន ៣០០ (បីរយ) ដុ ្ល រ េមរកិ េនេរៀង ល់ចុងែខនីមួយៗ 
ចប់ពីែខ សី  ឆន ំ ២០១៥ ដល់ែខ កកក  ឆន ំ ២០២០ េទេដើមេចទ A។ 

បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលបចចុបបនន មនន័យថ ជបណ្តឹ ងែដលកលបរេិចឆទ
កំណត់ៃន សិទធិេលើបំណុលមកដល់ មុនេពលបញច ប់ករទញេហតុផលផទ ល់មត់កនុងករវនិិចឆ័យេទេលើ
អងគេហតុ។ បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគត មនន័យថជបណ្តឹ ងែដលកលបរេិចឆទ
កំណត់សងៃនសិទធិបំណុលមកដល់ េ្រកយករបញច ប់ករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់កនុងករវនិិចឆ័យ។ 
ដូេចនះ កនុងករណីមួយចំនួន េដើមេចទបនេធ្វើករទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគត បុ៉ែន្តកល
បរេិចឆទកំណត់សងបនមកដល់ កនុងអំឡុងេពលនីតិវធីិ េហើយបណ្តឹ ង្រតូវបនប្តូរេទជបណ្តឹ ងទមទរឲយ
ផ្តល់ វកលិកនេពលចបចុបបនន ។ េដើមេចទមិន្រតូវករប្តូរករទមទរេនះេទ េ្រពះករទមទរឲយផ្តល់

វកលិកនេពលអនគតរបស់េដើមេចទ្រតូវបនចត់ទុកថ ប់បញចូ លទំងករ ទមទរឲយផ្តល់
វកលិកនេពលបចចុបបននផងែដរ កនុងករណីែដលកលបរេិចឆទកំណត់សងមកដល់ ។ 

 

 ឧទហរណ៍៖ េនៃថងទី ០១ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៥ A បន ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ 
វកលិកនេពលអនគត េ យទមទរឲយ “ បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B បង់្របក់ចំនួន ១.០០០ (មួយពន់) 

ដុ ្ល រ េមរកិ េទឲយេដើមេចទ A េនៃថងទី ០៨ ែខ សី  ឆន ំ ២០១៥ មកដល់ “។ បុ៉ែន្តេនៃថងទី ០៨ ែខ 
សី  ឆន ំ ២០១៥ បនមកដល់កនុងេពលនីតិវធីិ េហើយ ល្រកមបនេចញៃថងទី ០១ ែខធនូ ឆន ំ ២០១៥។ 

ល្រកមេនះសរេសរថ “ បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ B បង់្របក់ចំនួន ១.០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ 
េទេដើមេចទ A “ ។ 

 ផទុយេទវញិ្របសិនេបើេដើមេចទបន ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពល បចចុបបនន 
ែតតុ ករបនេចញ ល្រកមៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគតេនះ េដើមេចទ្រតូវ
ករបែនថមនូវករទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគត េ្រពះករទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពល
បចចុបបននមិន្រតូវបនចត់ទុកថ ប់បញចូ លទំងករទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគតេនះេទ។ 
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ឧទហរណ៍៖ េដើមេចទបន ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលបចចុបបនន។ ចុងចេម្លើយ
បន ក់ករត ៉ ែដលពួកេគបន្រពមេ្រព ងគន ចំេពះកលបរេិចឆទកំណត់សងែដលេនរយៈេពល ១ឆន ំ
េ្រកយ។ តុ ករបនទទួល គ ល់ករត ៉ និងបនគិតថកលបរេិចឆទកំណត់ សងមិនទន់មកដល់។ 
កនុងករណីេនះ េដើមេចទគួរែតបែនថមករទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពល អនគត េ យែផ្អក ម
ម្រ  ៨៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។ ្របសិនេបើេដើមេចទមិនបនបែនថម ករទមទរនេពលអនគតេទ 
េនះតុ ករនឹង្រចនេចលករទមទរ។ 

១.៣ ល្រកមៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលកិ 

្របសិនេបើតុ ករបនទទួល គ ល់នូវអតថិភពៃនសិទធិ មករែដលេដើមេចទបនអះ ង េនះ 
តុ ករ្រតូវេចញ ល្រកមបងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយផ្តល់ វកលិកែដលមនខ្លឹម រកំណត់មួយជក់ ក់ 
ដូចជករបង់្របក់ ឬករ្របគល់អចលនវតថុ ជេដើម។ ល្រកម្របេភទេនះេ ថ " ល្រកមបងគ ប់ឲយ
ផ្តល់ វកលិក" ែដលមន នុភពកំណត់ជ ថ ពរអំពីអតថិភពៃនសិទធិទមទររបស់ភគីចំេពះ

វកលិកេនះ ែដលេគឲយេឈម ះថ " ជញ អស់ជំនំុ រធតុ" 6  េហើយមន នុភពអនុវត្តមនន័យថ 
េដើមេចទ ចសេ្រមចនូវសិទធិែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េ យ ល្រកម មករអនុវត្តេ យបងខំេ យ
ែផ្អកេទេលើ ល្រកមេនះ។ ល្រកមែដលបងគ ប់ឲយផ្តល់ វកលិកគឺជឧទហរណ៍ចមបងមួយៃន
លិខិតអនុវត្ត(7) ។ 

 កនុងករណីែដលតុ ករមិនទទួល គ ល់ករទមទររបស់េដើមេចទ េនះតុ ករ្រតូវេចញ
ល្រកមែដលមនខ្លឹម រថ "្រចនេចលករទមទររបស់េដើមេចទ" េហើយ ល្រកម្របេភទេនះក៏

មន " ជញ អស់ជំនំុ រធតុ" ផងែដរ េ យកំណត់ជ ថ ពរនូវនតថិភពៃនសិទធិទមទរឲយផ្តល់ វកលិ
កែដលអះ ងេ យេដើមេចទ។  

 

 

 

 

                                                            
6 ម្រ  ១៩៤ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
7 ម្រ  ៣៥០ កថខណ្ឌ ទី២ ចំណុច ក និងខ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី៖ លិខិតអនុវត្តគឺជលិខិតែដលបនកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
ក- ល្រកម ឬ លដីកបងគ ប់ឲយផ្តល់ វកលិកែដលបនចូលជ ថ ពរ 
ខ- ល្រកម ឬ លដីកបងគ ប់ឲយផ្តល់ វកលិកែដលភជ ប់ជមួយនឹងករ្របកសឲយអនុវត្តបេ ្ត ះ សនន ។ 
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 ករអនុវត្ត ល្រកមៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគត 
 ្របសិនេបើ ល្រកមៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគត មនភជ ប់ជមួយ នឹង
ល័កខខ័ណ្ឌ  ឬេពលកំណត់មិនពិត្របកដ េនះេដើមេចទ ចទទួលនូវរបូមន្តអនុវត្ត លុះ្រ ែត គត់បន
បញជ ក់ពីករបំេពញនូវល័កខខ័ណ្ឌ  ឬករមកដល់នូវេពលកំណត់មិនពិត្របកដេនះ (ម្រ  ៣៥៦ កថ
ខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) ។ 

 ្របសិនេបើ ល្រកមៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិកនេពលអនគតមនភជ ប់ជមួយនឹង
េពលកំណត់ពិត្របកដ េនះេដើមេចទ ចទទួលនូវរបូមន្តអនុវត្តបន មុនេពលកំណត់ពិត្របកដេនះ
បនមកដល់ បុ៉ែន្ត ចចប់េផ្តើមនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំបន ែតេនេ្រកយេពលកំណត់ពិត្របកដ
េនះបនមកដល់ (ម្រ  ៣៦១ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ 

២.  បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 

បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ គឺជបណ្តឹ ងមួយ្របេភទែដលេដើមេចទទមទរឲយេចញ ល្រកម
បញជ ក់នូវអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្តេ យែផ្អកេលើករអះ ងរបស់េដើមេចទនូវ
សិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្តមួយកំណត់យ៉ងជក់ ក់េនកនុងបណ្តឹ ង។ 

 បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ ែដលមនេគលបំណងអះ ងនូវអតថិភពៃនសិទធិជ ទិ៍េ ថ "បណ្តឹ ង
ទមទរឲយបញជ ក់េ យសកមម" រឯីបណ្តឹ ងែដលអះ ងនូវនតថិភពៃនសិទធិ េ ថ "បណ្តឹ ងទមទរឲយ
បញជ ក់េ យអកមម" ។ 

- ករណីទី១  )បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់េ យសកមម(៖  
A បនជួលដីមួយកែន្លងពី B េនៃថងទី ០១ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ េហើយបនរស់េនេលើដីេនះ ំង

ពីេពលេនះមក។ េ្រកយមក B ចង់បេណ្ត ញ A េចញ និងបនេផញើលិខិតជូនដំណឹងជេ្រចើនដងេទ A 
េ យបងគ ប់ឲយេរ ើេចញពីដីេនះ។ Aចង់រស់េនទីេនះបន្ត និងចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពី
អតថិភពៃនសិទធិជួលរបស់ខ្លួន ។ 

- ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  
បញជ ក់ថសិទធិជួលេ យែផ្អកេលើភតិសនយ ែដលេដើមេចទ A គឺជភតិកៈ និងចុងចេម្លើយ B គឺ

ជភតិបតី ចុះៃថងទី ០១ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ មនអតថិភពេលើដីែដលមនបញជ ក់កនុងឧបសមព័នធកមមវតថុ។ 
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- ករណីទី២  )បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់េ យអកមម(  ៖  
A បនឲយ B ខចី្របក់ចំនួន ១០០០ (មួយពន់)ដុ ្ល រ មរយៈកិចចសនយខចីបរេិភគេនៃថងទី ០១ 

ែខ មិថុន ឆន ំ២០១៤។ B បនសង្របក់្រគប់ចំនួន ែត A េនែតទមទរឲយ B សង្របក់។ B ចង់ ក់ពកយ 
បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន។ 

- ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖  
បញជ ក់ថកតព្វកិចចបង់្របក់េដើមរបស់េដើមេចទ B កនុងចំនួន ១.០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល េមរកិ 

និងករ្របក់យឺតយ៉វ េទឲយចុងចេម្លើយ A េ យែផ្អកេលើ កិចចសនយខចីបរេិភគរ ងេដើមេចទ B និងចុង
ចេម្លើយ A ចុះៃថងទី ០១ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ មិនមនអតថិភពេទ។  

២.១ កមមវតថុៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 

 ជេគលករណ៍ បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់សំេ ែតេទេលើករបញជ ក់អំពី "អតថិភព" ឬ "នតថិភព" 
ៃនសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្តែដលមនជក់ែស្តងែតបុ៉េ ្ណ ះ គឺមិន ប់បញចូ លអំពីករផ្តល់ វកលិក

មួយេនះេទ។ ចំណុចេនះ គឺចង់បញជ ក់ថ ជេគលករណ៍ គឺមិនអនុញញ តឲយេធ្វើករទមទរបញជ ក់
អំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនអងគេហតុេនះេទ(8) ។ 

ឧទហរណ៍ ៖  

្របសិនេបើេដើមេចទបន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករទមទរេ យ “បញជ ក់អំពីអងគេហតុថA
បន ងសង់អគរ“ ឬក៏ “បញជ ក់អំពីអងគេហតុថ B បនេធ្វើឲយខូចខតរថយន្តរបស់ A“ េនះបណ្តឹ ង
ទមទរឲយបញជ ក់រេបៀបេនះនឹង្រតូវតុ ករេលើកេចល េ យមូលេហតុខ្វះផល្របេយជន៍ៃនបណ្តឹ ង 
ពីេ្រពះខ្លឹម រៃនករទមទររបស់េដើមេចទ គឺេដើមបីបញជ ក់អំពីអងគេហតុែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ គឺក្រមិត្រតឹមករទមទរឲយបញជ ក់អំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិ "នេពល
បចចុបបនន" គឺមិនអនុញញ តឲយេធ្វើកនុងអតីតកល ឬអនគតកលេឡើយ។  

េទះបីជទំនក់ទំនងគតិយុត្តកនុងេពលអតីតកល្រតូវបនបញជ ក់េ យ ល្រកមែដលបនចូល ជ
ថ ពរក៏េ យ ក៏ ថ នភពៃនទំនក់ទំនងេនះ ច្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរនេពលបចចុបបនន។ ឬេបើេទះបីជ 

                                                            
8  មនគំនិតមួយថបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីអងគេហតុែដលឯក រ្រតវូបនេធ្វើេឡើងេ យ្រតឹម្រតូវ ចទទួលយកបន លុះ្រ ែតឯក រ
មនលកខណៈបញជ ក់អំពីទំនក់ទំនងគតិយុត្តមួយ (ដូចជកិចចសនយជ យលកខណ៍អក រ) េ យ រែតករទម ទរឲយបញជ ក់េនះនឹងមន
ផល្របេយជន៍កនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ ។ ភព្រតឹម្រតូវ ឬមិន្រតឹម្រតូវ គឺសំេ េទេលើករេធ្វើឯក រ េតើ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យែផ្អកេលើឆនទៈ
ពិត្របកដ និង្រតឹម្រតូវ របស់ជនែដលបនេធ្វើលិខិតេនះពិតែមន ឬយ៉ង  គឺ មិនែមនសំេ េទេលើខ្លឹម រែដលមនចុះកនុងឯក រេនះសីុ
សង្វ ក់េទនឹងអងគេហតុជក់ែស្តងេនះេទ ។ ដូេចនះ េទះបីជកិចចសនយជ យលកខណ៍អក រ្រតូវបនបញជ ក់ថបនេធ្វើេឡើងេ យ្រតឹម្រតូវ េនះ     
សុពលភពៃនកិចចសនយ ឬអតថិភពៃនសិទធិ និង កតព្វកិចច ែដលេកើតេឡើងពីកិចចសនយ មិន្រតូវបនបញជ ក់ ។ 
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ទំនក់ទំនងគតិយុត្តនេពលអនគត ្រតូវបនបញជ ក់េ យ ល្រកម ថ ពរក៏េ យ ក៏ទំនក់ទំនងេនះ
ចនឹងែ្រប្របួល មុនេពលកលបរេិចឆទនេពលអនគតេនះមកដល់។ េហតុដូេចនះ ល្រកមេនះ មិន
ចេ ះ្រ យវ ិ ទែដលកំពុងេកើតមននេពលបចចុបបននបនេឡើយ។ 

ឧទហរណ៍៖  

A បនលក់េ្រគ ងច្រកេទឲយ B បុ៉ែន្តេ្រកយមក A បនលុបេចលកិចចសនយ។ B បនទមទរ A  ឲយ
្របគល់េ្រគ ងច្រកមកឲយខ្លួនបុ៉ែន្ត A បដិេសធករអនុវត្តកតព្វកិចច្របគល់េ្រគ ងច្រក េ យមូលេហតុករ
លុបេចលកិចចសនយ។ A បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេដើមបីបញជ ក់អំពីេមឃភពៃនកិចចសនយ។ ក៏បុ៉ែន្តបណ្តឹ ង
ែបបេនះ គឺពំុបនបង្ហ ញអំពីផល្របេយជន៍ៃនបណ្តឹ ងេនះេឡើយ ពីេ្រពះបណ្តឹ ងេនះគឺជបណ្តឹ ងទមទរ
ឲយបញជ ក់អំពីទំនក់ទំនងគតិយុត្តនេពលអតីតកល ែដលមិន ចេ ះ្រ យវ ិ ទរ ង A និង B បន 
េហតុេនះករទមទរនឹង្រតូវបន្រចនេចល។ េតើនឹងមនអ្វីេកើតេឡើង ្របសិនេបើបណ្តឹ ងេនះ្រតូវបន
ទទួលយកេ យមនកំហុសេ យតុ ករ?  ្របសិនេបើ A ឈនះក្តី េនះ ល្រកមនឹងកំណត់អំពីេមឃ
ភពៃនកិចចសនយ ែដល ល្រកមេនះ ចនឹងេ ះ្រ យវ ិ ទខងេលើេនះបន។ ក៏បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើ A 
ចញ់ក្តីវញិ េនះមនន័យថេសចក្តីសេ្រមចកនុង ល្រកម នឹងកំណត់អំពីសុពលភពៃនកិចចសនយេទ
វញិ បុ៉ែន្តពំុបនកំណត់អំពីអតថិភពៃនកតព្វកិចចរបស់ A េឡើយ។ ដូេចនះ េទះបីជមន ល្រកមេហើយក៏
េ យ A េនែត ចអះ ងថខ្លួនគម នកតព្វកិចចេនះេទ។ A ចនឹងនិយយថ “យល់្រពម ខញុំទទួល

គ ល់ថកិចចសនយេនះមនសុពលភព បុ៉ែន្តកតព្វកិចចរបស់ខញុំ្រតូវបនរលត់េ យ រែតខញុំបនបំេពញ
កតព្វកិចចេនះចប់រចួ ល់ ឬបំណុលរបស់ខញុំ្រតូវបនេលើកែលង ឬក៏ផុត ជញ យុកលៃនកររលំត់េទ
េហើយ”។ A ក៏ ចនឹងេធ្វើបណ្តឹ ងទីពីរេទតុ ករ េដើមបីបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន។  

ករផ្តល់ឱកសេលើកទី២ដល់ A គឺមិនមនភពចំបច់ និងជករខតេពលៃននីតិវធីិតុ ករ។  

ដូេចនះេដើមបីេចៀស ងនូវបញ្ហ េនះ បណ្តឹ ងេលើកទីមួយរបស់ A គួរែតជបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពី
នតថិភពៃនកតព្វកិចច។ ្របសិនេបើ A េធ្វើបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនកតព្វកិចចគឺ ចទទួល
យកបនេ យ រែតបណ្តឹ ងបញជ ក់្របេភទេនះគឺជបណ្តឹ ងបញជ ក់អំពីអតថិភពៃនសិទធិនេពលបចចុបបនន។ 

 ក៏បុ៉ែន្តមនករណីេលើកែលងពិេសសែដលករបញជ ក់អំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិ ឬទំនក់ទំនង
គតិយុត្តកនុងអតីតកល និងអនគតកល ចេធ្វើេទបន េពលគឺេ យ រភពចំបច់កនុងករ
េ ះ្រ យវ ិ ទ មផ្លូវចបប់ែដលកំពុងមននេពលបចចុបបននេនះ ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ថេតើបណ្តឹ ង
ទមទរឲយបញជ ក់អំពីទំនក់ទំនងគតិយុត្តែដលមនកនុងអតីតកល ឬនេពលអនគតកល ច
ទទួលយកបនែដរ ឬអត់េនះ គឺ ្រស័យេលើករអនុវត្តរបស់្របេទសកមពុជនេពលអនគត។ បុ៉ែន្ត
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េនះជឧទហរណ៍ អំពីករណី្របឌិតមួយែដលេលើកេឡើងអំពី ថេតើបណ្តឹ ងទំងេនះមន្របេយជន៍
កនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទយ៉ង ខ្លះ? 

ឧទហរណ៍៖  

A និង B បនចុះកិចចសនយមួយ។ េយង មកិចចសនយេនះ A ្រតូវទិញទំនិញពី B ជេរៀង ល់ែខ។ 
A បនលុបេចលកិចចសនយ បុ៉ែន្ត B បនបន្តេផញើវក័ិយប្រតជេរៀង ល់ែខ។ ្របសិនេបើសុពលភពៃនកិចច
សនយេនែតមិនចបស់ ស់ េនះវ ិ ទរ ង A និង B នឹងកន់ែតធំេឡើងៗ។ ផទុយេទវញិ្របសិនេបើសុពល
ភព ឬេមឃភពៃនកិចចសនយ្រតូវបនបញជ ក់ េនះវ ិ ទនឹង្រតូវបនេ ះ្រ យ (្របសិនេបើកិចចសនយ
្រតូវបនបញជ ក់ថមនសុពលភព េនះ A នឹងែស្វងរកមេធយបយេដើមបីរ ំ យកិចចសនយ។ ្របសិនេបើ
កិចចសនយ្រតូវបនបញជ ក់ថេមឃភពេនះ B នឹងែលងេផញើវក័ិយប្រតេទៀត)។ 

 បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ មនេគលបំណងេដើមបីករពរផល្របេយជន៍របស់ភគី កនុងេគល
បំណងេដើមបីេ ះ្រ យវ ិ ទែដលេកើតេចញពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្ត
ជក់ ក់ មួយ) 9  (េហតុដូេចនះបណ្តឹ ងេនះមិនអនុញញ តឲយេធ្វើករទមទរករបញជ ក់ករបក
្រ យអំពីសុពលភព ឬេមឃភពៃនចបប់ មួយបនេឡើយ។ 

ឧទហរណ៍៖   

A បនចំ យេ ហុ៊យេមធវអីស់ចំនួន ១០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ េដើមបីចរចរជមួយ B 
េ្រពះ B បនបំពនកិចចសនយែដលបនេធ្វើជមួយ A។ A បនគិតថករខូចខតែដលមនែចងកនុងម្រ  
៤០០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី គួរែត ប់បញចូ លទំងេ ហុ៊យេមធវ។ី Aចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងចំេពះ B។ កនុង
ករណីេនះ ្របសិនេបើ A ទមទរឲយ “ ចុងចេម្លើយ B ្រតូវបង់្របក់ចំនួន ១០០០(មួយពន់)ដុ ្ល រ េទឲយ
េដើមេចទ A “  េនះបណ្តឹ ងេនះគឺពក់ព័នធនឹងវ ិ ទ មផ្លូវចបប់ជក់ែស្តងមួយ។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើ A 
ទមទរឲយ “បញជ ក់ករខូចខតែដលមនែចងកនុងម្រ  ៤០០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ប់បញចូ លទំង
េ ហុ៊យេមធវ ី “ េនះបណ្តឹ ងេនះមិនពក់ព័នធនឹងវ ិ ទ មផ្លូវចបប់ជក់ែស្តងេនះេទ េហតុដូេចនះករ
ទមទរនឹង្រតូវតុ ករ្រចនេចល។ 

២.២ ល្រកមៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 

េគលបំណងៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ គឺជករបញជ ក់អំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិ ឬទំនក់
ទំនងគតិយុត្ត មួយែដលអះ ងេ យេដើមេចទ។ េហតុដូេចនះតុ ករ្រតូវេចញ ល្រកមែដលមន

                                                            
9 ម្រ  ៧៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី៖ បណ្តឹ ង ចេធ្វើេឡើងបន កនុងករណីែដលបណ្តឹ ងេនះមនកមមវតថុជវ ិ ទ មផ្លូវចបប់ជក់ែស្តង និងែដល
វ ិ ទេនះ ចេ ះ្រ យបនេ យ ល្រកម ។ 
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ខ្លឹម របញជ ក់អំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្ត ែដល ល្រកមែដលទទួល គ ល់
អំពីភព្រតឹម្រតូវៃនករទមទរ េឈម ះថ " ល្រកមបញជ ក់" ។  

ល្រកមបញជ ក់មន នុភពេទេលើករវនិិចឆ័យអំពីសិទធិ និងទំនក់ទំនងគតិយុត្ត មួយែដល
មនេនកនុងខ្លឹម រៃន ល្រកមេនះ។ សិទធិជក់ ក់េនះមិន ចយកមកវនិិចឆ័យម្តងេទៀតបនេឡើយ 
ពីេ្រពះ ជ ជញ អស់ជំនំុជ រធតុ េហើយមន នុភព ថ ពរ។ ចំេពះ ល្រកមែដលេធ្វើករ្រចន
េចលករទមទរឲយបញជ ក់ ក៏មន នុភពជ ជញ អស់ជំនំុជ រធតុ ផងែដរ។ 

 មយ៉ងវញិេទៀត កនុងករណីែដលអតថិភព ឬនតថិភពៃនកតព្វកិចចជចំណុចវ ិ ទ មនបណ្តឹ ង
ទមទរឲយបញជ ក់អសកមមមួយ្របេភទ ែដលជនែដល្រតូវបនចង្អុលថ កូនបំណុល ក់ពកយបណ្តឹ ង
ទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនកតព្វកិចចកនុងនមជេដើមេចទ។ ល្រកម្រចនេចលនូវករទមទរ
កនុងបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់េនះ នឹងមន នុភពជ ជញ អស់ជំនំុ រធតុ ចំេពះករវនិិចឆ័យថ 
"កតព្វកិចចែដលេដើមេចទបនអះ ងថពំុមនេនះ មនអតថិភព "។ ចំេពះចុងចេម្លើយ ល្រកមេនះគឺ
ជ ល្រកមបញជ ក់ជ ថ ពរនូវអតថិភពៃនសិទធិេលើបំណុល ក៏បុ៉ែន្ត េនះក៏ជ ល្រកមបញជ ក់ េហើយពំុ
មន នុភពអនុវត្តេទ េហតុេនះេហើយ មិន ចក្ល យេទជលិខិត អនុវត្ត េដើមបីសេ្រមចសិទធិេលើបំណុល 
ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់កនុង ល្រកមេនះេឡើយ។ 

៣. បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយតុ្ត 

 បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត គឺជបណ្តឹ ងទមទរឲយតុ ករេចញ 
ល្រកម្របកសបេងកើតជថមីនូវទំនក់ទំនងគតិយុត្ត (ករកេកើតមនេឡើង ករប្តូរ ឬកររលំត់) េ យ

ែផ្អកេលើករអះ ងអំពីអតថិភពៃនសិទធិបេងកើត ឬអំពីមូលេហតុៃនករបេងកើតទំនក់ទំនងគតិយុត្តកំណត់
ជក់ ក់ែដលជករទមទរ មផ្លូវបណ្តឹ ង ឧទហរណ៍៖ បណ្តឹ ងសំុែលងលះ។ េនកនុងករណីែលងលះ

មរយៈបណ្តឹ ងសំុែលងលះ េទះបីជភគីមខ ងបនបង្ហ ញឆនទៈែលងលះគន ក៏េ យ ក៏ នុភពៃនករ
ែលងលះមិនទន់មនេនេឡើយ េពលគឺទល់ែតមន ល្រកមពីតុ ករសេ្រមចឲយែលងលះ េទើប
េយើង ចនិយយថចំណង ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនរ ំ យ មផ្លូវចបប់។ ជេគលករណ៍ ចបប់ទទួល

គ ល់នូវករបេងកើតទំនក់ទំនងគតិយុត្តថមី េ យែផ្អកេលើឆនទៈភគី មខ ង បុ៉ែន្តមនករណីមួយចំនួន 
េដើមបីឲយ នុភពៃនករបេងកើតទំនក់ទំនងគតិយុត្តេកើតមនេឡើង ករបង្ហ ញឆនទៈរបស់ភគីែតមខ ងគឺមិន
ទន់្រគប់្រគន់ គឺចំបច់្រតូវមនបណ្តឹ ង េហើយតុ ករ្រតូវេចញ ល្រកមេឆ្លើយតបេទនឹងបណ្តឹ ង
េនះ។ ែដល  បណ្តឹ ងមន នុភពែបបេនះេហើយ េគេ ថ បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់
ទំនងគតិយុត្ត។ 
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 ឧទហរណ៍មួយចំនួនេទៀតែដលបង្ហ ញអំពី នុភពៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ 
ទំនក់ទំនងគតិយុត្តមនដូចជ ទំនក់ទំនង នៈបុគគល រមួមនករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ សមុំកូន ជេដើម។ 

 ករណីទី១៖ A បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយ B បុ៉ែន្តឥឡូវ A ចង់ែលងលះជមួយ B មរយៈ 
ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងែលងលះេទតុ ករ េ យេយងេលើមូលេហតុដូចមនែចងកនុងម្រ  ៩៧៨ ៃន 
្រកមរដ្ឋបបេវណី ។ 

 -ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖ សំុែលងលះរ ងេដើមេចទ A និងចុងចេម្លើយ  B។ 

 ករណីទី២៖ A គឺជកូនរបស់ B (ឪពុក) និង C (ម្ត យ) បុ៉ែន្ត B និង C មិនបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
នឹងគន េទ។ B មិនបនទទួល គ ល់ A ជកូនរបស់ខ្លួនេទ។ ដូេចនះ A ចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយ
ទទួល គ ល់ (ម្រ  ១០០១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

 -ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖ សំុទទួល គ ល់េដើមេចទA ជកូនរបស់ចុងចេម្លើយ B។ 

 ករណីទី៣៖ A បនសំុ B មកចិញច ឹម (សមុំកូនធមម ) បុ៉ែន្តឥឡូវគត់ចង់កត់កល់ B វញិ។ ដូេចនះ A
ចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរកត់កល់ (ម្រ  ១០៣១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

 -ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ៖ សំុកត់កល់រ ងេដើមេចទ A និងចុងចេម្លើយ B។ 

៣.១ កមមវតថុៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទនំងគតិយតុ្ត 

 បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត្រតូវមនករអះ ងអំពីអតថិភពៃនសិទធិ 
មទំនក់ទំនងេនះ ឬ្រតូវមនករអះ ងអំពីអតថិភពៃនមូលេហតុ កនុងករបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់

ទំនងគតិយុត្ត ដូចជ មូលេហតុៃនករសំុជំនំុជ្រមះ ជថមីេទេលើ ល្រកម ថ ពរ ជេដើម។ 

 េទះបីជបណ្តឹ ងែដលមនេគលបំណងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្តដូចគន  
ក៏េ យ ែតមិនបនអះ ងអំពីសិទធិ និងមូលេហតុៃនករបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្តេទេនះ 
េហើយតុ ករក៏គម នមូល ្ឋ ន មផ្លូវចបប់ មួយេដើមបីយកមកបេងកើតទំនក់ទំនងគតិយុត្តេទេនះ 
ដូេចនះ បណ្តឹ ងែបបេនះមិនចត់ចូលជបណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្តដូចែដល 
បនេរៀប ប់មកពីខងេដើមេនះេទ។ បណ្តឹ ងែបបេនះ េគេ ថ "បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់
ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត មទ្រមង់ " ឧទហរណ៍៖ បណ្តឹ ងឲយែបងែចកវតថុែដលជកមមសិទធិអវភិគ (10) ។ បណ្តឹ ង

                                                            
10 ម្រ  ២១១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី៖ សិទធិទមទរែបងែចកវតថុកមមសិទធិអវភិគ 
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្របេភទេនះ េទះជមនករបង្ហ ញឆនទៈពីភគីក៏េ យ ក៏គម ន នុភពអនុវត្តែដរ ្របសិនេបើមិនបនឆ្លង
កត់ មករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ យ ល្រកមរបស់តុ ករេទេនះ។ 

៣.២ ល្រកមចំេពះបណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ប្តរូ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយតុ្ត 

 ្របសិនេបើតុ ករទទួល គ ល់ មករអះ ងរបស់េដើមេចទចំេពះករទមទរ េនះតុ ករ 
្រតូវេចញ ល្រកមកំណត់នូវទំនក់ទំនងគតិយុត្តមួយយ៉ងជក់ ក់។ ល្រកម្របេភទេនះេ ថ 
" ល្រកមបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត"។ ល្រកមខងេលើេនះ មន នុភព្របតិសកមម 
(ឧទហរណ៍ ល្រកមរ ំ យេចលនូវេសចក្តីសេ្រមចរបស់ម សននិបទមច ស់ហុ៊នជេដើម មនន័យ
ថ េបើតុ ករទទួល គ ល់កររ ំ យេចលនូវេសចក្តីសេ្រមចរបស់ម សននិបទមច ស់ហុ៊ន េនះ

ល្រកមមន នុភព្របតិសកមមេទចប់ពីេពលែដល ល្រកមបនចូលជ ថ ពរ េ យអ្វីៗែដល
បនេធ្វើពីមុនរបស់មច ស់ហុ៊ន ្រតូវចត់ទុកថនិ ករណ៍) ឬមន នុភពេឆព ះេទអនគត (ឧទហរណ៍ 

ល្រកមែលងលះ)។ នុភពទំងេនះ ្រស័យេទនឹងករកំណត់េ យចបប់ រធតុ ឬ មចបប់
នីតិវធីិ្រសប មខ្លឹម រៃន ល្រកម។ 

 ល្រកមបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត នឹងបេងកើតជ ជញ អស់ជំនំុ រធតុចំេពះករវ ិ

និចឆ័យថ មនសិទធិបេងកើតទំនក់ទំនងគតិយុត្ត ឬមនមូលេហតុបេងកើតទំនក់ទំនងគតិយុត្តែដលេដើមេចទ
បនអះ ង។ មយ៉ងេទៀត កនុងករណីែដលតុ ករមិនទទួល គ ល់ មករទមទររបស់េដើមេចទ េនះ 
តុ ករ្រតូវេចញ ល្រកម្រចនេចល។ ល្រកម្រចនេចលេនះ មិនមន នុភពបេងកើតទំនក់
ទំនងគតិយុត្តេទ បុ៉ែន្តចំណុចវនិិចឆ័យអំពី "ពំុមនសិទធិបេងកើត ឬពំុមនមូលេហតុៃនករបេងកើតទំនក់ទំនង
គតិយុត្តេនះ មន នុភព ជញ អស់ជំនំុ រធតុរ ងភគី ែដលលកខណៈរេបៀបេនះេ ថ " ល
្រកមបញជ ក់"។ 

 ជរមួមក ផល្របេយជន៍ៃនករេធ្វើបណ្តឹ ងចំេពះករទមទរឲយបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិ
យុត្ត ចទទួល គ ល់បន លុះ្រ ែតអតថិភពៃនសិទធិ និងអតថិភពៃនមូលេហតុេនះ មនែចងកនុងលកខ 
ខណ្ឌ ែដលមនកំណត់កនុងចបប់។ 

៤. ទ្រមងៃ់នបណ្តឹ ង 

្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីបនេធ្វើករែបងែចកបណ្តឹ ងជបី្របេភទ គឺបណ្តឹ ងទមទរេ យផ្តល់
វកលិក     បណ្តឹ ងទមទរេ យបញជ ក់ និងបណ្តឹ ងទមទរេ យបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់នូវទំនក់ទំនង
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គតិយុត្ត។ ល់ករ ក់ពកយបណ្តឹ ង ភគីែដលមនផល្របេយជន៍ 11  ្រតូវេធ្វើជ យល័កខណ៍អក េទ
តុ ករ12 ។ 

ជទូេទេនកនុងពកយបណ្តឹ ង េដើមេចទ ឬេមធវ្ីរតូវសរេសរអំពីករទមទរ និងអះ ងអំពីអងគ
េហតុ។ ម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី២ និងទី៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ផ្តល់នូវវធិនជក់ ក់អំពីចំណុច
ែដល្រតូវសរេសរកនុងពកយបណ្តឹ ង។ ករយល់ដឹងអំពីវធិនេនះ គឺពិតជមនភពចំបច់ខ្ល ំង ស់ 
េ្រពះថករេធ្វស្របែហសកនុងករអនុវត្ត មវធិនេនះ ចេធ្វើេ យេដើមេចទចញ់ក្តី។ 

៤.១. ចំណុចែដល្រតូវសរេសរកនងុពកយបណ្តឹ ង  

អនុេ ម មម្រ  ៧៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីមនចំណុចែដលត្រមូវេ យេដើមេចទ្រតូវែត
សរ-េសរជ ច់ខត និងចំណុចមិនចប់បងខំ។ ម្រ  ៧៥-២ កនុងករណីែដល មិនបនសរេសរឬសរេសរ
មិនចបស់ ស់នូវចំណុច៖ 

(ក). េឈម ះ ឬ នមករណ៍ និង សយ ្ឋ នរបស់ភគី េហើយនិងេឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់អនក
តំ ងែដលចបប់បនកំណត់។ 

(ខ) ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរេ យតុ ករេចញ និង អងគេហតុចំបច់េដើមបី 

បញជ ក់ករនូវទមទរ។ 

េនះតុ ករ្រតូវកំណត់អំឡុងេពលសមរមយ និងបងគ ប់េ យែកត្រមូវចំណុចខ្វះខត 13 ។ 
្របសិនេបើេដើមេចទមិនបនែក ឬមិន ចែកនូវចំណុចខ្វះខតកនុងអំឡុងេពលែដលតុ ករបនកំណត់
េទេនះ តុ ករ្រតូវេលើកេចលពកយបណ្តឹ ងេ យដីកសេ្រមច14។ 

កនុងករណីែដលបណ្តឹ ង្រតូវបនេលើកេចល េនះេរឿងក្តី្រតូវបនបញច ប់េ យពំុមនករបញជូ នពកយ
បណ្តឹ ងេទចុងចេម្លើយ និងពំុឆ្លងកត់នីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់េឡើយ។ 

ចំេពះដីកសេ្រមចេលើកេចលពកយបណ្តឹ ង ចេធ្វើករប្តឹងជំទស់បន15។ 

ចំេពះចំណុចមិនចប់បងខំ គឺកថខណ្ឌ ទី៣ ៃនម្រ  ៧៥ អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករ
ទមទរ(ឬអងគេហតុចមបង) និងអងគេហតុសំខន់ៗទក់ទងេទនិងមូលេហតុៃនករទមទរ និងភស្តុ ង 
                                                            
11 ម្រ  ៧៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
12 ម្រ  ៧៥-១  ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
13 ម្រ  ៧៨-១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
14 ម្រ  ៧៨-២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
15 ម្រ  ៧៨-៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
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ចបប់មិនចប់បងខំ ឬត្រមូវេ យេដើមេចទ្រតូវែតសរេសរេនកនុងពកយបណ្តឹ ងរបស់ខ្លួនេនះេទ ្រគន់ែត
េ្របើពកយថគបបីសរេសរ មនន័យថ េដើមេចទ ចសរេសរេរៀប ប់អំពីអងគេហតុទំងេនះេនកនុងបណ្តឹ ង
របស់ខ្លួនក៏បន មិនសរេសរក៏បន េហើយករមិនសរេសររបស់េដើមេចទមិនែមនជមូលេហតុៃនករ
បងគ ប់េ យែកត្រមូវរបស់តុ ករេនះេទ។ 

បុ៉ែន្តេទះជយ៉ងេនះក្តី ចំណុចសំខន់ែដល ចបញជ ក់ពីសិទធិទមទររបស់េដើមេចទបន
ចបស់ ស់េនះ គឺេនកថខណ្ឌ ទី៣ ៃនម្រ  ៧៥ េនះឯង។ កនុងកថខណ្ឌ ទី២ ពក់ព័នធនិងភគី ករ
ទមទរ និងអងគេហតុបញជ ក់ករទមទរ ែដលត្រមូវេ យេដើមេចទ្រតូវែតសរេសរ េនះ ពិតជសំខន់ 
េ្រពះថ េបើមិនសរេសរេ យបនចបស់ ស់ថ អនក ជេដើមេចទ? អនក ជចុងចេម្លើយ? េហើយ
េដើមេចទ្រតូវករអ្វី?េទើបប្តឹងមកតុ ករ និងមិនបនបញជ ក់ពីករទមទររបស់ខ្លួនែផ្អកេលើអងគេហតុ
មួយ េនះ តុ ករមិន ចយល់ដឹងបនេ យខ្លួនឯង េហើយេធ្វើករកំណត់ភគី និងករទមទរ
េ យខ្លួនឯងបនែដរ។ ផទុយេទវញិ េបើល័កខខ័ណ្ឌ ែដលមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ ្រតង់ចំណុច(ក) និង(ខ) 
្រតូវបនបំេពញេហើយេនះ ពកយបណ្តឹ ងរបស់េដើម-េចទ ចេ យតុ ករយល់ដឹងបនថ អនក ជ
េដើមេចទ និងអនក ជចុងចេម្លើយ េហើយអ្វីជករទមទររបស់េដើមេចទ េនះតុ ករនិងទទួលយក
ពកយបណ្តឹ ងេនះមកចត់ករបន បុ៉ែន្តសួរថ ករសរេសពកយបណ្តឹ ងែបបេនះេពញលកខណៈេហើយឬេន?  

ចេម្លើយគឺបណ្តឹ ងែបបេនះមិនទន់្រគប់លកខណៈេនេឡើយេទ េ្រពះថេដើមបណ្តឹ ងមិនទន់បន
បញជ ក់ពីសិទធនិងផល្របេយជន៍ មផ្លូវចបប់ែដលខ្លួនមនកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ងមកតុ ករ។ មយ៉ងេបើពិនិតយ
េលើេគលករណ៍ចំេពះមុខ តុ ករ្រតូវេផញើពកយបណ្តឹ ង និងេសចក្តីបញជ ក់ដំបូងរបស់េដើមេចទេទេ យ
ចុងចេម្លើយេដើមបីេធ្វើករេឆ្លើយតបនឹងបណ្តឹ ងេនះ កនុងករណីែដលេដើមេចទមិនបនសរេសរអ្វីេ ះអំពីអងគ
េហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរេនះ ចុងចេម្លើយក៏មិន ចយល់ដឹងបនអំពីអងគេហតុកេកើតសិទធិ
ទមទររបស់េដើមេចទេនះែដរ េហតុេនះេនេពលែដលតុ ករទទួលយកបណ្តឹ ងរេបៀបេនះមកចត់
ករ េហើយកនុងករណីែដលេដើមេចទមិន ចបញជ ក់ពីអងគេហតុកេកើតសិទធិទមទររបស់ខ្លួនបនេនេពល
េ្រកយ េនះេដើមេចទ្រតូវេធ្វើករអះ ងអំពីអងគេហតុកេកើតសិទធិរបស់ខ្លួនេនកនុងនីតិវធីិេ្រត ម។ េហើយ
្របសិនេបើេនកនុងនីតិវធីិេ្រត ម េដើមេចទេនែតមិន ចអះ ង ឬ មិន្រពមអះ ងអំពីអងគេហតុកេកើត
សិទធិ េនះតុ ករនឹង្រចនេចលករទមទររបស់េដើមេចទ។ ករមិនសរេសរបញជ ក់អំពីអងគេហតុ
ែដលជមូលេហតុៃនករទមទរនំេ យមនករយឺតយ៉វនីតិវធីិ និងមន និភ័យចំេពះករទមទរ
របស់េដើមេចទ ែដលងយកនុងករេធ្វើេ យេដើមេចទចញ់ក្តី េហតុេនះេយើងជេមធវ ីគបបីសរេសចំណុច
េនះេ យបនចបស់ ស់េនកនុងបណ្តឹ ង។ 
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 ក. អត្តសញញ ណរបសភ់គី16    

េនកនុងបណ្តឹ ង េដើមេចទ ឬេមធវ ី ្រតូវសរេសរជចំបច់នូវ េឈម ះ ឬ នមករណ៍ និង 
សយ ្ឋ នរបស់ភគី ្រពមទំងេឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់អនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់។ 

ភគីគឺជចំណុចចំបច់ែដល្រតូវសរេសរកនុងពកយបណ្តឹ ង េដើមបីបញជ ក់ថអនក ជេដើមេចទ 
អនក ជចុងចេម្លើយ េបើជរបូវន័្តបុគគល្រតូវេធ្វើសរេសរេឈម ះបុគគលេនះ ្រពមទំង សយ ្ឋ ន។ ែតេបើ
ជនីតិបុគគល្រតូវសរេសរនមករណ៍ ឬេឈម ះ និងទី ំងៃនទី ន ក់ករៃននីតិបុគគល និងអត្តសញញ ណៃនអនក     
តំ ង។ 

 ជេគលករណ៍ នុភពៃន ល្រកមែដលេចញេ យតុ ករ នឹងមនឥទធិពលេទេលើភគី 
េហើយ្រតូវចងភគីេនះ17េហតុដូេចនះកនុងករណីមនករភ័ន្ត្រចឡំភគី េនះ ល្រកមែដលតុ ករេចញ
នឹងមនបញ្ហ  េ្រពះថេពលែដលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន ក់េហើយ តុ ករ្រតូវមនករណីកិចចេធ្វើករវនិិចឆ័យ
ស្តីពីវ ិ ទរ ងេដើមេចទ និងចុងចេម្លើយេនះ េហើយកនុងករណីមនករភ័ន្ត្រចឡំភគី និងមិន គ ល់ភគី
េនះ ល្រកមនិងមិន ចអនុវត្តេទបន ឬ ចប៉ះពល់ដល់ផល្របេយជន៍តតិយជន។  

ចំណុចសំខន់មួយេទៀតែដលេមធវ ីក៏ដូចជអនកសិក ចបប់្រតូវែតយកចិត្តទុកខ ក់េនះ គឺសមតថ
ភព ភគីកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ង និងអនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ស្រមប់ជនែដលគម នសមតថភពេធ្វើ     
បណ្តឹ ង18។ េ្រពះថមនែតបុគគលែដលមនសិទធិ និងករណីយកិចច មបញញត្តិៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី និងចបប់
េផ ងេទៀតេទ ែដល ចទទួល នៈជភគីេដើមេចទ ឬចុងចេម្លើយ។ 

ចំ ំ េនកនុងករសរេសរពកយបណ្តឹ ង ចំណុចែដល្រតូវសរេសរបញជ ក់ពីអនកតំ ងេ យ
ណត្តិមិនែមនជករណីចំបច់េនះេទ មនន័យថ េទះបីមិនបនសរេសរបញជ ក់ពីពត៌មនៃនអនក

តំ ង ក៏មិនែមនជកមមវតថុៃនករបងគ ប់េ យែកត្រមូវពកយបណ្តឹ ងេនះែដល។ 

ឧទហរណ៍ 

េដើមេចទ A  េភទ្របុស យុ ៤០ឆន ំ មន សយ ្ឋ នផទះេលខ ១១១ ផ្លូវេលខ ១២ សងក ត់បឹង
េកងកង ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ។ 

មនេ ក្រសីDជេមធវតំី ងេ យ ណត្តិមនករយិល័យេមធវកីរពរចបប់ សយ ្ឋ ន
គរ AA ផ្លូវ១១ សងក ត់ទួលទំពូង ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ។ (មិនែមនជល័កខខ័ណ្ឌ ចំបច់) 

                                                            
16 ម្រ  ៧៥-២-ខ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
17 ម្រ  ១៩៨-១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
18 ម្រ  ៣២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
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ចុងចេម្លើយ B េភទ្របុស យុ ៤៥ឆន ំ មន សយ ្ឋ នផទះេលខ ៣៣៣ ផ្លូវ ៥៥ សងក ត់ទួលសែងក 
ខណ្ឌ ឬស ីែកវ ជធនីភនំេពញ។ 

ខ. ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរេ យតុ ករេចញ  

ករទមទររបស់េដើមេចទ្រតូវែតជករទមទរែដលមនផល្របេយជន៍ និង្រតូវបនកំណត់
េ យចបប់ រធតុ19។ េនកនុងពកយបណ្តឹ ងេដើមេចទ្រតូវែតសរេសរនូវខ្លឹម រៃនេសចក្តីសេ្រមចបញច ប់
ៃន ល្រកមែដលខ្លួនទមទរេ យតុ ករេចញ។ ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលទមទរេ យតុ ករ
េចញគឺជចំណុចសំខន់ ែដលចំបច់្រតូវសរេសរបញជ ក់េ យចបស់ ស់េនកនុងពកយបណ្តឹ ង។ 

ឧទហរណ៍ 

 បណ្តឹ ងទមទរេ យផ្តល់ វកលិក 

 បងគ ប់េ យចុងចេម្លើយេឈម ះ Y បង់្របក់ ៥.០០០ (្របំពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ ជមួយនឹងករ
្របក់ ៥ (្របំ) ភគរយ កនុងមួយឆន ំ រហូតដល់ៃថងសងរចួេទេ យេដើមេចទេឈម ះ X។ 

 បណ្តឹ ងទមទរេ យបញជ ក់ 

 បញជ ក់ថេដើមេចទមនកមមសិទធិេលើដី L  

 បណ្តឹ ងទមទរេ យបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត 

 សំុែលងលះរ ងេដើមេចទ X និងចុងចេម្លើយ Y 

 គ. អងគេហតុចបំច់េដើមបបីញជ ក់ករទមទរ   

អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ គឺជអងគេហតុចំបច់ស្រមប់បញជ ក់បង្ហ ញអំពីករអះ
ងអំពីសិទធិទមទរ មផ្លូវបណ្តឹ ង ែដលេដើមេចទទមទរេ យតុ ករេធ្វើករជំនំុជ្រមះ និងេចញ
ល្រកមៃន បណ្តឹ ងេនះ។ 

ចំេពះ្របេភទបណ្តឹ ងទមទរេ យបញជ ក់អំពីសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្ត មិន ចេធ្វើករែញក
រ ងករទមទរ និងអងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរបនេទ េ្រពះ្របេភទបណ្តឹ ងេនះេគសរេសរ
បញជ ក់យ៉ងចបស់អំពីសិទធិ និងទំនក់ទំនងគតិយុត្ត េនកនុងករទមទរែតម្តង។ ចំេពះបណ្តឹ ងទមទរ
េ យបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់នូវទំនក់ទំនងគតិយុត្ត មន្របេភទខ្លះក៏មិន ចែញក ច់ពីគន បនែដរ។ 

                                                            
19 ម្រ  ៧៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
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េ យែឡកបណ្តឹ ងទមទរេ យផ្តល់ វកលិក េយើង ចែចក ច់រ ងករទមទរ និងអងគ
េហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ េ្រពះថ្របេភទបណ្តឹ ងេនះករទមទរ ចមនភពមិនចបស់

ស់ េហតុេនះទមទរេ យមនករបញជ ក់ពីអងគេហតុចំបច់ េដើមបី ចេ យតុ ករយល់ដឹងបន
អំពីសិទធិែដលគំ្រទករទមទររបស់េដើមេចទ។ 

េទះកនុង ថ នភពៃនបណ្តឹ ងមួយ ក៏េ យក៏ករទមទរទំងអស់របស់េដើមេចទ ្រតូវករអងគ
េហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរដែដល េ្រពះេនះជល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវែដលកំណត់េ យចបប់20។ 

ខងេ្រកមេនះេយើងខញុំនឹងបង្ហ ញអំពីករទមទរ និងអងគេហតុបញជ ក់ករទមទរ ៖ 

បណ្តឹ ងទមទរេ យបញជ ក់ 

ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរេ យតុ ករេចញ 

បញជ ក់ថេដើមេចទមន កមមសិទធិេលើដី L មនទី ងំផ្លូវេលខ១១ សងក ត់បឹងេកងកង២ ខណ្ឌ ចំករ
មន ជធនីភនំេពញ (គឺអងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ) 

បណ្តឹ ងទមទរេ យបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត 

ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរេ យតុ ករេចញ 

សំុែលងលះរ ង េដើមេចទ X និងចុងចេម្លើយ Y (គឺអងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ) 

បណ្តឹ ងទមទរេ យផ្តល់ វកលិក 

ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរេ យតុ ករេចញ 

បងគ ប់េ យចុងចេម្លើយ Y បង់្របក់ ៥.០០០ (្របំពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ ជមួយនឹងករ្របក់ ៥% 
កនុងមួយឆន ំរហូតដល់ៃថងសងរចួេទេ យេដើមេចទ X។ 

អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ  

- សិទធិទមទរេ យសង្របក់េ យែផ្អក មកិចចសនយខចីបរេិភគ 
- កលបរេិចឆទៃនកិចចសនយ ចុះៃថងទី ០១-០១-២០១៤ 
- គូភគីៃនកិចចសនយ៖ X និង Y 
- ្របក់េដើម៖ ចំនួន ៥.០០០ (្របំពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ 

                                                            
20 ម្រ  ៧៥-២-ខ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
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- កលកំណត់សង៖ ៃថងទី៣១-១២-២០១៤ 
អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ 

្របក់េដើម ៥០០០$ 

១. X បនយល់្រពមេ យ Y ខចីលុយចំនួន ៥០០០$ េនៃថងទី១-០១-២០១៤21 

២. X បន្របគល់លុយចំនួន ៥០០០$ េទេ យ Y េនៃថងទី ១-០១-២០១៤ 22 

៣. ករ្របគល់្របក់េ យែផ្អក មកិចចសនយខចីបរេិភគចុះៃថងទី១-១-២០១៤ 

៤. X និង Y បន្រពមេ្រព ងគន ថកលបរេិចឆទកំណត់សងគឺេនៃថងទី៣១-១២-២០១៤23  

៥. ៃថងទី៣១-១២-២០១៤ បនមកដល់ 24 

ករ្របក់ ៥%កនុងមួយឆន  ំ

១. X និង Y បន្រពមេ្រព ងគន អំពីករ្របក់េ យមនេធ្វើកិចចសនយជ យលកខណ៍អក រ ចុះ
ហតថេលខ េ យ Y 25 

២.អ្រ ករ្របក់កនុងកិចចសនយគឺ ៥% កនុងមួយឆន ំ 26 

៣. ៃថងទី១-១-២០១៥ បនមកដល់ 27 

េនកនុង្របេភទបណ្តឹ ងទី១ និងទី២ គឺបណ្តឹ ងទមទរេ យបញជ ក់ និងបណ្តឹ ងទមទរេ
យបេងកើត ប្តូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត េឃើញថបណ្តឹ ងទំងពីរេនះបនបញជ ក់យ៉ងចបស់េនកនុងករ
ទមទររចួេទេហើយ េហតុេនះេយើងមិនចំបច់សរេសរអងគេហតុចំបច់បញជ ក់ករទមទរម្តងេទៀតេទ។ 

ផទុយេទវញិបណ្តឹ ងទមទរផ្តល់ វករលិក មិនមនបញជ ក់ចបស់ ស់េនកនុងករទមទរេនះ
េទ េហតុេនះចំបច់្រតូវសរេសរបញជ ក់ពីអងគេហតុេដើមបីបញជ ក់ករទមទរ។ 

                                                            
21 ម្រ  ៥៧៨, ៥៧៩ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
22 ម្រ  ៥៧៨, ៥៩១ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
23 ម្រ  ៥៩១-១, ៥៩៤ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
24 ម្រ  ៥៩១-១, ៥៩៤ ្រកមដ្ឋបបេវណី 
25 ម្រ  ៥៨៣-៣ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
26 ម្រ  ៥៨៤ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
27 ម្រ  ៥៨៦-១្រកមរដ្ឋបបេវណី 
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គួររលឹំកផងែដរថ េពលខ្លះអងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ ្រតូវបនអនកសរេសរពកយ   
បណ្តឹ ង ក់បញចូ លេទកនុងអងគេហតុជមូលេហតុៃនករទមទរេទវញិ។ 

ដូេចនះេយើង្រតូវសិក លំអិតថអ្វីេទជអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ28។ 

៥. អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ ឬអងគេហតុចមបង 

 ៥.១.  ្រទសឹ្តៃីនអងគេហតុចមបង 

 េគលបំណងៃនបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី គឺរក ករពរសិទធិែដល្រតូវបនែចងេ យចបប់ រធតុ ដូច
េនះកមមវតថុៃនករវនិិចឆ័យកនុងនីតិវធីិបណ្តឹ ងគឺជសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្តែដលសថិតេនេ្រកមចបប់ រ
ធតុ។ េនកនុងបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី តុ ករ្រតូវសេ្រមចថេតើបណ្តឹ ងទមទរេនះ មន ឬ គម នមូលេហតុ 
្រតឹម្រតូវ មនន័យថ េដើមេចទមន ឬគម នសិទធិ េហើយសិទធិទមទររបស់េដើមេចទ គឺជចំណុចែដល 
តុ ករមិន ចយល់ដឹងផទ ល់បនេទ ពីេ្រពះសិទធិគឺជទស នវស័ិយអរបីូ ែដលមិន ចប៉ះ ឬេមើលបន។ 
ដូេចនះ េដើមបីវនិិចឆ័យអំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិ តុ ករ្រតូវវនិិចឆ័យអំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនអងគេហតុ
ែដលេកើតេឡើងសិទធិេនះ ពីេ្រពះអងគេហតុ គឺជចំណុចែដល ចយល់ដឹងអំពីអតថិភព ឬនតថិភពបន 
េ យភស្តុ ង។ ឧទហរណ៍៖ X ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយ Y បញជ ក់កមមសិទធិៃននឡិកែដលគត់
កន់កប់ េទះបី X ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់នូវកមមសិទធិេនះ ក៏កមមសិទធិជទស នអរបីូ មិន ច
ប៉ះ ឬេមើលបនេទ េ យែឡកនឡិកជវតថុ ដូចេនះ ចប៉ះ ឬេមើលបន បុ៉ែន្តកមមសិទធិៃននឡិកជ 
ទស នវស័ិយអរបីូ មិន ចយល់ដឹងថ អនក ជកមមសិទធិករេឡើយ េទះបីជ ចប៉ះ ឬេមើលបនក៏េ
យ។ ដូចេនះ េដើមបីបញជ ក់កមមសិទធិ តុ ករត្រមូវឲយកមមសិទធិករអះ ងនូវអងគេហតុែដលេកើតេឡើងនូវ
សិទធិេនះ ដូចជ ្របសិនេបើ X បនទិញនឡិកេនះេនផ រ តុ ករឲយេដើមេចទេនះអះ ងថទិញពី
េពល ? ពីអនក ? តៃម្លបុ៉នម ន? និងឲយេដើមេចទ ក់ភស្តុ ងដូចជ កិចចសនយលក់ទិញ ឬ វក័ិយ
ប្រត ជ ទិ៍ េហើយ មរយៈភស្តុ ងេនះ តុ ករ ចយល់ដឹងអំពីកិចចសនយលក់ទិញ និងដឹងថ អនក

ជកមមសិទធិករៃននឡិកេនះ។ អងគេហតុ ដូចជកិចចសនយលក់ទិញេនះ គឺជអងគេហតុែដលជមូល
េហតុៃនករបេងកើតទំនក់ទំនង មផ្លូវចបប់ ែដលេយើងេ ថ " អងគេហតុចមបង"។ 

 

 

 

                                                            
28 ម្រ  ៧៥-៣  ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
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 ៥.២. រចនសមព័នធ្រកមនីតិវិធីរដ្ឋបបេវណី 

-  ករទមទរ៖  
តុ ករមិនដឹងអំពីអតថិភព នតថិភពៃនសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្តែដលភគី ក់ ពកយបណ្តឹ ង 

ទមទរេនះេ យែភនកេនះេទ េ្រពះ មនលកខណៈអរបីូ។ េគលករណ៍សិទធិចត់ែចង ្រតូវបនអនុវត្ត 

េនដំ ក់កលទមទរេនះ គឺមនន័យថ ភគី ចសេ្រមចចិត្តបន េនេពល ែដល ចចប់េផ្តើម  
បណ្តឹ ង (ម្រ  ៧៥ កថខណ្ឌ ទី១ ) បញច ប់បណ្តឹ ង (ម្រ  ៩៧ ម្រ  ១០៤ និងម្រ  ២១៧) ខ្លឹម រ   
បណ្តឹ ង (ម្រ  ៧៥ កថខណ្ឌ ទី២ ចំណុច ខ )។ ភគី ចបញច ប់បណ្តឹ ងបនេ យករដកពកយបណ្តឹ ង 
ករលះបង់ ឬករទទួល គ ល់ករទមទរ ករសះជ មផ្លូវបណ្តឹ ង29។ 

ករណីេដើមេចទទមទរ េហើយចុងចេម្លើយទទួល គ ល់ករទមទរ េនះតុ ករកត់្រ េនកនុង
កំណត់េហតុ កំណត់្រ េនះមន នុភពដូចគន េទនឹង ល្រកម ថ ពរ (ម្រ  ២២២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋ 
បបេវណី)។ 

 ករណីេដើមេចទទមទរ េហើយចុងចេម្លើយមិនទទួល គ ល់ករទមទរ េនះតុ ករនឹងឲយេដើម 
េចទអះ ងអំពីអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ ។ 

-  ករអះ ងអងគេហតុ៖  
 តុ ករ្រតូវពិនិតយេមើល េតើមនអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរែដរឬេទ? េតើមនអងគ 
េហតុត ៉ែដរឬេទ? េតើមនអងគេហតុត ៉តបែដរឬេទ? 

 អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ ជ្របេភទៃនអងគេហតុចមបង គឺអងគេហតុអំពីកំេណើ ត
សិទធិ។ ករណីេដើមេចទមិន ចអះ ងអងគេហតុអំពីកំេណើ តសិទធិ្រគប់្រគន់េនះេទ តុ ករនឹង្រចន
េចលករទមទររបស់េដើមេចទ។ 

 េដើមបី្របឆំងនឹងេដើមេចទ ចុងចេម្លើយ ចមិនទទួល គ ល់អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទម 
ទរ ឬក៏អះ ងអងគេហតុត ៉។ អងគេហតុត ៉ជ្របេភទៃនអងគេហតុចមបង រមួមន៖ អងគេហតុ ងំករក
េកើតសិទធិ អងគេហតុរលត់សិទធិ និងអងគេហតុទប់ ក ត់ករេ្របើ្របស់សិទធិ។ 

 ្របេភទទងំបួនៃនអងគេហតុចមបង៖ 
 អងគេហតុៃនករកេកើតេឡើងៃនសិទធិ៖ 

                                                            
29 ម្រ  ២២១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
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សិទធិទមទរេ យែផ្អក ម្រកមរដ្ឋបបេវណី ឧទហរណ៍ៈ សិទធិទមទរតៃម្លែផ្អកេលើកិចច 
សនយលក់ទិញ (េយង មម្រ  ៥១៥ ម្រ  ៥៥៤ និងម្រ  ៥៥៥)។ 

 អងគេហតុៃនករ ងំករកេកើតសិទធិ៖ 
មនន័យថ គឺ ងំសិទធិមិនឲយេកើតមន អត់មនសិទធិទមទរ។ 
អងគេហតុេផ ងបន ងំ នុភពៃនកិចចសនយ (ឧទហរណ៍ៈ កិចចសនយផទុយស ្ត ប់
ធន ប់ ធរណៈ េយង មម្រ  ៣៥៤ ... េទះបីកិចចសនយមនក៏េ យ ក៏បុ៉ែន្តមនអងគ 
េហតុេផ ង ងំ នុភពៃនកិចចសនយេនះ)។ 

 អងគេហតុៃនកររលត់សិទធិ៖ 
សិទធិេកើតមនេហើយ ែតសិទធិេនះ្រតូវបនរលត់េទវញិ (ឧទហរណ៍ៈ េ យករសង 
េយង មម្រ  ៤៣៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

 អងគេហតុៃនករទប់ ក ត់ករេ្របើ្របស់សិទធិ៖ 
សិទធិេកើតមនេហើយ គឺមិនទន់រលត់េទវញិេទ ែតមិនទន់ ចអនុវត្តសិទធិេនះបនេ យ
អងគេហតុេផ ងៗ (ឧទហរណ៍ៈ សិទធិត ៉ឲយអនុវត្ត្រពមគន  ែដលមនែចងកនុងម្រ  ៥៥១ 
និងម្រ  ៥៥៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ... េទះមច ស់បំណុលមនសិទធិេហើយក៏េ យ ែតកូន 
បំណុល ចបដិេសធសិទធិេនះបន)។ 

- ករបញជ ក់ភស្តុ ង៖ 
តុ ករពិនិតយែតភស្តុ ងែដលផ្តល់េ យភគីែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ករបញជ ក់ភស្តុ ង្រតូវេធ្វើេន 

ដំ ក់កលទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់។ 

ករណីេដើមេចទអះ ងអងគេហតុអំពីកំេណើ តសិទធិ េហើយចុងចេម្លើយមិនទទួល គ ល់អងគេហតុ 

េនះ េដើមេចទ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករបញជ ក់េ យភស្តុ ង។ 

 ករណីេដើមេចទអះ ងអងគេហតុអំពីកំេណើ តសិទធិ េហើយចុងចេម្លើយអះ ងអងគេហតុត ៉ េនះចុង 
ចេម្លើយទទួលបនទុកកនុងករបញជ ក់េ យភស្តុ ងចំេពះអងគេហតុត ៉េនះ។ 

 ជរមួ គឺអងគេហតុ ែដលភគី មួយអះ ង ភគីេនះ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករបញជ ក់
េ យភស្តុ ង េលើកែលងែតភគីមខ ងេទៀតបន រភព។ 

៥.៣. ករទទួលខុស្រតូវកនងុករបញជ ក់ 

 េដើមបីេចញ ល្រកម តុ ករពិចរ  គឺពិចរ េទេលើអងគេហតុែដលេកើតមន េដើមបីផគូផគង
នឹងចបប់។ អងគេហតុ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យតុ ករ មរយៈករ រភព ឬតុ ករ ចទទួល
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គ ល់អងគេហតុែដលមនវ ិ ទ មរយៈភស្តុ ងែដលភគីែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករបញជ ក់ េសនើសំុឲយ
ពិនិតយ។ ពំុមនអងគេហតុ មួយែដលភគីទំងសងខងទទួលខុស្រតូវកនុងករបញជ ក់េនះេទ។ 

 ករទទួលខុស្រតូវកនុងករបញជ ក់ គឺជ និភ័យ ឬករខូចខតផល្របេយជន៍ ែដលភគី
មួយនឹងទទួលខុស្រតូវ ែដលខ្លឹម រថ កនុងករណីេទះបីជតុ ករពិនិតយេមើលភស្តុ ងេហើយក៏េ យ 
តុ ករមិន ចយល់ដឹងបនថអងគេហតុេនះពិតជមនេនះេទ តុ ករនឹងសនមតថអងគេហតុេនះ
អត់មន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីធំ)េលើកទី១១  
្របធនបទ៖ ភតិសនយ និងសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ 

ៃថងទី ១៨ កុមភៈ ២០១៦ 
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ភតិសនយ នងិ សទិធជលួអចិៃ្រន្តយ ៍
ជំពូកទី ១.   េគលគំនិតៃនភតិសនយ 

េសចក្តីេផ្តើម 

ជញឹកញប់េគែតងេឃើញមនកិចចសនយជេ្រចើន្របេភទ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីបំេពញេសចក្តី្រតូវ
ករ្របចំៃថង និង កនុងសកមមភពពណិជជកមមជេដើម ែដលមនដូចជកិចចសនយទិញលក់កិចចសនយខចី
បរេិភគ កិចចសនយខចីេ្របើ កិចចសនយករងរ កិចចសនយ ងសង់ និង កិចចសនយជួល ជេដើម។ កិចចសនយ
ជួល ឬ េ ថភតិសនយ ម្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េគែតងសេងកតេឃើញមនេសទើរ
្រគប់ទីកែន្លងទំងស្រមប់ករជួលចលនវតថុ និង ជួលអចលន វតថុ។ ភតិសនយខ្លះទមទរេ យភគីៃនកិចច
សនយយល់ដឹងេ យបនេ្រចើនអំពីខ្លឹម រ និង អតថន័យៃនកិចចសនយដូចជ ករបេងកើតកិចចសនយែដល
ចបប់ទទួល គ ល់សិទធិ និង កតព្វកិចចរបស់ភគីៃនកិចចសនយ និង កររ ំ យកិចចសនយជេដើម។ 

េហតុេនះេដើមបីជពន្លឺៃនករយល់ដឹងខ្លះៗែដលទក់ទងនឹងភតិសនយេនះ ឯក រេនះនឹង ចជួយ
ជជំនួយ ម រតីខ្លះៗស្រមប់ករែស្វងយល់។  

១. និយមន័យ 

ភតិសនយ គឺជកិចចសនយមួយែដលភគីមខ ងអនុញញ តឲយភគីមខ ងេទៀតេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលពីវតថុ
មួយេ យយកៃថ្ល (ក.រ៥៩៦)។ មនិយមន័យខងេលើ គឺមនន័យថភតិបតី ( មចបប់ភូមិបល 

ឆន ំ២០០១ េ្របើពកយថភតិសនយបតី) យល់្រពមេ យភគីមខ ងេទៀតែដលជភតិកៈទទួលបននូវសិទធិកនុង
ករេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលពីវតថុែដលជួលេ យភតិកៈ្រតូវផ្តល់ជតៃម្លតបសនងេទេ យភតិបតីនូវ
្របក់ឈនួល មករ្រពមេ្រព ង។ េសចក្ដីែដលបនេរៀប ប់កនុងនិយមន័យខងេលើ ចជចលនវតថុ និង
អចលនវតថុសុទធែត ចយកេធ្វើជកមមវតថុៃនភតិសនយបន (ក.រ 596-2)។ 

២. ករបេងកើតភតិសនយ 

ភតិសនយ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យករ្រពមេ្រព ងរ ងគូភគី។ ភតិសនយ ច្រតូវបនបេងកើត
េឡើងជ យល័កខណ៍អក រ ឬេ យផទ ល់មត់ក៏បន(ក.រ597)។ បុ៉ែន្តកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តងគឺករេធ្វើ
ជ យល័កខណ៍អក រគឺមនភព្របេសើរេ្រពះ េធ្វើេ យខ្លឹម រៃនកិចចសនយមនភពចបស់ ស់ និង
ជក់ ក់ជងភតិសនយែដលេធ្វើេ យផទ ល់មត់ែដលភគីមខ ងងយនឹងបដិេសធន៍កនុងករអនុវត្តកតព្វ 
កិចច ែដលខ្លួន្រតូវបំេពញែដលជេហតុេធ្វើេ យភគីមខ ងេទៀតពិបកកនុងករបញច ក់ភស្តុ ង។ មយ៉ងេទៀត 
ភតិសនយែដលេធ្វើេឡើងេ យផទ ល់មត់្រតូវបនចបប់ចត់ទុកថជភតិសនយែដលគម នកំណត់អំឡុង
េពល (ក.រ៥៩៩-២) ែដលេបើកសិទធិេ យភគី មួយងយ្រសួកនុងករបញច ប់កិចចសនយ (ក.រ៦១៥)។ 
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ឧទហរណ៍ៈ ភតិបតី្រពមេ្រព ងជួលផទះេ យេទភតិកៈកនុងអំឡុងេពល៥ឆន  ំ មករ្រពមេ្រព ង បុ៉ែន្តបន
េធ្វើកិចចសនយ្រតឹមែតផទ ល់មត់បុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងករណីេនះ្របសិនេបើ ភគីភតិបតីមនបំណងបញច ប់កិចចសនយ
ជួលមុនអំឡុងេពល៥ឆន េំនះគឺភតិបតី ចេធ្វើបន និងដូចគន ែដរចំេពះភតិកៈ។ 

           េដើមបីបេងកើតភតិសនយគឺ មនចំណុចសំខន់ចំនួន ៣ គឺ៖ 

ក).វតថុែដលជកមមវតថុៃនភតិសនយៈ ជទូេទ េគេ្រចើនសំេ ដល់ចលនវតថុ និង អចលនវតថុសុទធែតេគ
ចយកេធ្វើជកមមវតថុៃនកិចចសនយជួលបន (ក.រ596-2)។  

ខ).ចំនួនៃថ្លឈនួលៈ ភតិសនយមន នុភពេនេពលែដលករបង្ហ ញឆនទៈ្រតូវបនេធ្វើ ម  រយៈ
ករចុះកិចចសនយ កនុងករណីេនះ ភតិកៈមនសិទធិេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលពីវតថុជួល្រពមទំង្រតូវបង់ៃថ្ល
ឈនួល។ ៃថ្លឈនួលស្រមប់កិចចសនយជួល គឺត្រមូវេ យមន បុ៉ែន្ត ចជករត្រមូវេ យអនុវត្តកតព្វកិចច
ជំនួសក៏បន ្រស័យ មករ្រពមេ្រព ងេ្រពះថ េបើមិនមនកំណត់ៃថ្លឈនួលេទ េនះ ចចូលេទកនុង
្របេភទៃនកិចចសនយេផ ងេទៀតដូចជកិចចសនយខចីេ្របើ (ក.រ៦២៥) ឬក៏ផលុបេភគជេដើម (ក.រ២៥៦)។ 

គ).អំឡុងេពលៃនភតិសនយៈ ជធមម  កិចចសនយជួល គឺ្រតូវមនកំណត់អំឡុងេពលជក់ ក់ករេធ្វើែបប
េនះ គឺផ្តល់លកខណៈងយដល់គូភគីកនុងករសេ្រមចចិត្តននពក់ព័នធនឹងវតថុែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយ
ជួលេនះ។ បុ៉ែន្ត ភតិសនយែដលពំុមនកំណត់អំឡុងេពលក៏េនែតមន     សុពលភពដែដល (ក.រ៥៩៩-
១)។ កនុងករណីមនកំណត់អំឡុងេពលជក់ ក់គឺ ្រតូវអនុវត្ត មករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគី បុ៉ែន្ត ករណី
ករជួលអចលនវតថុែដលមនកំណត់អំឡុងេពលចប់ពី ១៥ឆន ំេឡើងេទគឺ្រតូវអនុវេ ម ម្រកមរដ្ឋ
បបេវណី (ក.រ២៤៤សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៏) ែដលនឹងេលើកយកមកបង្ហ ញេនែផនកេ្រកយ។ មយ៉ងេទៀត ករណី
ែដលភគីមិនបនកំណត់អំឡុងេពលេទេនះភគី ចជូនដំណឹងរ ំ យកិចចសនយេពល ក៏បនេហើយ
ភតិសនយនឹង្រតូវបញច ប់កនុងកំឡុងេពលជក់ ក់មួយ (ក.រ615)។ 

ករណីទី 1: X បនយល់្រពមជួលដីេទ Y កនុងរយៈេពល 5 ឆន ំ ស្រមប់ករេធ្វើកសិកមម។ 

X និង Y បនចុះហតថេលខេលើកិចចសនយជួលជ យល័កខណ៍អក រ បុ៉ែន្ត មិនទន់បនកំណត់ៃថ្លឈនួល
េនេឡើយ េ យ រសថិតេនកនុងករចរច។ ចំនួនទឹក្របក់ៃនករជួលេនះនឹង្រតូវបនបំេពញបែនថមេន
េពលមនករ្រពមេ្រព ងគន េលើចំនួន្របក់ឈនួល។ េទះជយ៉ង  មុនេពលពួកេគឈនដល់កិចច្រពម
េ្រព ងេលើចំនួន្របក់ឈនួលេនះ Y បនចប់េផ្តើមេធ្វើកសិកមមេលើដីេនះ។ េតើ X ចបេណ្ត ញ Y េចញពីដី
េនះែដរឬេទ? 
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ករណីទី 2 : X បនយល់្រពមជួលដីេទ Y កនុងរយៈេពល 5 ឆន ំស្រមប់ករេធ្វើកសិកមម មកិចចសនយជ
យលកខអក រ។ពួកេគមិនបនបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់េលើៃថ្លឈនួលេទ្រគន់ែតយល់្រពមេលើទំហំ10% 
ៃនទិននផលែដលបនពីដីកសិកមម។ េតើករណីេនះ ភតិសនយ្រតូវបនបេងកើតេហើយ ឬេន? 

៣. លក័ខខ័ណ្ឌ ត ងំ 

េនកនុងភតិសនយ ល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងសំេ ដល់ករេបើកសិទធិេ យភតិកៈអះ ង អំពីសិទធិភតិសនយ
េលើវតថុែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយជួល្របឆំងនឹងតតិយជន េនេពលែដលខ្លួនបនេគរព មល័កខខ័ណ្ឌ
ែដលចបប់បនកំណត់។  

       ៣.១. ល័កខខ័ណ្ឌ ត ងំេ យែផ្អកេលើករកន់កប់ជក់ែស្តង 

ជទូេទភតិបតី មនកមមសិទធិេនេលើវតថុែដលជកមមវតថុៃនករជួល ដូេចនះភតិបតី ចេធ្វើ អនុបបទន
សិទធិេលើវតថុែដលជកមមវតថុៃនករជួលេ យេទតតិយជនបន។ តតិយជនែដលជមច ស់កមមសិទធិថមី ្រតូវ
ទទួលបនករករពរនូវកមមសិទធិ េហើយ ចអះ ងពីកមមសិទធិរបស់ខ្លួនចំេពះ្រគប់បុគគលទំងអស់។ 
ផទុយេទវញិ ស្រមប់ភតិសនយ ភតិកៈ ចអះ ងពីសិទធិេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលរបស់ខ្លួនបន
ចំេពះែតភតិបតីបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះ ្របសិនេបើមច ស់កមមសិទធិថមីទមទរឲយភតិកៈ្របគល់មកវញិនូវវតថុែដល
ជកមមវតថុៃនភតិសនយ េនះជទូេទ ភតិកៈ្រតូវែត្របគល់្រតឡប់វញិ។ 

 ក៏បុ៉ែន្ត កនុង ថ នភពែបបេនះ នឹងេធ្វើឲយភតិកៈសថិតេនកនុង ថ នភពែដលចញ់េ្រប ប ឬខូចខត
ផល្របេយជន៍ធងន់ធងរ េ្រពះ ពក់ព័នធខ្ល ំងនឹងជីវភពរស់េនរបស់ភតិកៈ ជពិេសសកនុងករណីៃនភតិ
សនយអចលនវតថុ ដូចជកនុងករណីែដល ភតិកៈជួលទី ំងដីេដើមបីេបើក ជីវកមមជេដើម ែដលភតិកៈ្រតូវ
ចំ យេលើករ ងសង់ និងែកលំអរេ្រចើន។  េហតុដូចេនះ េហើយបនជ្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជបន
បញញ ត្តិថ េនកនុងករណីៃនភតិសនយអចលនវតថុ ភតិកៈ ចអះ ងពីសិទធិរបស់ខ្លួនទក់ទងនឹងភតិសនយ
ចំេពះជនែដលេធ្វើលទធកមមបន្តនូវសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុេនះបនេ យែផ្អកេទេលើអងគេហតុថ ភតិ
កៈ បនកន់កប់ និង េ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលពីអចលនវតថុជួលេនះ(ក.រ៥៩៨-១ )។ 

 េហតុេនះ ករអះ ងអំពីល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងចំេពះជនែដលទទួលបននូវលទធកមមសិទធិ្របត ្រកេលើ
អចលនវតថុ ែដលជកមមវតថុៃនភតិសនយបនលុះ្រ ែត ភតិកៈ ចបង្ហ ញភស្តុ ងអំពីករចូលកន់កប់ 
េ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលជក់ែស្តង បុ៉ែន្តស្រមប់ភតិកៈែដលមិនចូលកន់កប់ េ្របើ្របស់ និង ្រស័យ
ផលជក់ែស្តងេទ េនះចបប់ពំុសូវករពរេឡើយ។ 
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ចំណុចបញ្ហ ទី ១: េតើភតិសនយៃនចលនវតថុទទួលបនល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងែដរឬេទ? ឧទហរណ៍ X ជភតិបតី 
Y ជភតិកៈ។ ពួកេគបនេធ្វើកិចចសនយជួលម៉សីុនចម្លង េហើយ Y បនកន់កប់ និង ្រស័យផលពី
ម៉សីុនេនះ។ េ្រកយមកេទៀត X បនលក់ម៉សីុនចម្លងេនះេទឲយ Z។ េហើយ Z បនទមទរម៉សីុន
ចម្លងេនះពី Y េ យអះ ងថគត់ជមច ស់ម៉សីុនចម្លងេនះ។ កនុងករណីេនះ េតើ Y ចបដិេសធមិន
្របគល់ម៉សីុនចម្លងែដរឬេទ? េតើេហតុអ្វី? 

៣.២. ករអនុវត្តសទិធិទមទរេ យ្របគលវិ់ញ ឬ បញឈប់ករ ងំ ឬ ករបងក រជមុន 

កនុងករណីភតិសនយៃនអចលនវតថុជមួយល័កខខ័ណ្ឌ ត ំង េបើមនករបំពនេ យជក់ែស្តងេ យ
តតិយជន ចំេពះភតិកៈ េទះតតិយជនេនះ ជមច ស់កមមសិទធិករថមីែដលបនទិញពី    ភតិបតីក៏េ យ េន
េពលមនករបំពនេ យកំេ ល ដូចជករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ឬ េ យហឹង ជេដើម េនះភតិកៈ 

ចទមទរេទតុ ករេដើមបីេ យមនករ្របគល់្រតលប់វញិនូវវតថុែដលជកមមវតថុៃនករជួលេនះ។ 

ករណីទី៣: X ជភតិបតី េហើយ Y ជភតិកៈ។ អនកទំងពីរបន្រពមេ្រព ងបេងកើតកិចច
សនយជួលផទះេហើយ Y បនចូលកន់កប់ និង ្រស័យផលេលើផទះេនះ។ េ្រកយមក
X បនលក់ផទះេនះេទេ យ Z។ បនទ ប់មក Z បនទមទរេ យ Y ចកេចញ និង
្របគល់ផទះេ យអះ ងថខ្លួនជកមមសិទធិករ។ េតើកនុងករណីេនះ Y ចបដិេសធមិន
ចកេចញបនេទ? មូលេហតុអ្វី? 

1. ភតិសនយៃនផទះ 

3. ករេផទរកមមសិទធិៃនផទះ 

4. ទមទរផទះ្រតឡប់
្រតលប់មកវញិ 

2. ចប់េផ្តើមកន់កប់  
និងេ្របើ្របស់ផទះេនះ 
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េលើសពីេនះេទៀត ភតិកៈក៏ ចប្តឹងេដើមបីបញឈប់ករ ងំ ឬ េដើមបីបងក រជមុននូវករ ងំ េ យបំពនពី
តតិយជនបន ្របសិនេបើ ខ្លួនមនេហតុផលសម្រសបែដល ចេមើលេឃើញេ យសមេហតុផលថ ពិត
ជនឹងមនករ ងំ ឬ ករបំពនពីតតិយជន មួយ ែដលេធ្វើេ យខ្លួនមិន ចអនុវត្តសិទធិជួលបន។ 
េនះគឺជករទទួល គ ល់នូវសិទធិទមទរេ យែផ្អកេលើសិទធិ្របតយក  ចំេពះសិទធិជួលែដលមន នុភព
ត ំង (ម្រ  ៥៩៨-២ ៃនក.រ )។   

ករណីទី 4 : X បនជួលដីមួយកែន្លងេទឲយ Y។ បនទ ប់ពី Y បនចប់េផ្តើមកន់កប់ដីេនះ Z បនបេណ្ត ញ 
Y េ យខុសចបប់ និង បនកន់កប់ដីេនះែថមេទៀតផង។ េតើ Y ចបេណ្ត ញ Z និងកន់កប់ដីេនះ
វញិែដរ ឬេទ?  

 

ករណីទី 5 : A បនជួលទូកមួយេ្រគ ងេទឲយ B។ B បនកន់កប់ទូកេនះ បុ៉ែន្តេ្រកយមក C បនយក
ទូកេនះទុកេនឯផទះរបស់ខ្លួន។ េតើ B ចទមទរទូកេនះ្រតឡប់មកវញិែដរ ឬេទ? 

 

ករណីទី 6 : X បនជួលដីមួយកែន្លងេទឲយ Y។ មុនេពល Y ចប់េផ្តើមកន់កប់ដីេនះ Z បនកន់កប់ដី
េនះេ យខុសចបប់។ េតើ Y ចបេណ្ត ញ Z េចញែដរ ឬេទ? 

៤. ្របក់កក់ 

 េនកនុងភតិសនយ ្របក់កក់ ជេសរភីព និងករេ្រជើសេរ ើសរបស់ភគីៃនកិចចសនយថ េតើត្រមូវ
េ យមន្របក់កក់ ឬមិនត្រមូវេ យមនកក់្របក់។ ជករអនុវត្ត ភគេ្រចើនភតិសនយ ភគីភតិបតីែតង
ត្រមូវេ យមនករកក់្របក់ជមុន េដើមបីេធ្វើជ្របក់តមកល់ស្រមប់ធនកនុងករណីមនករខូចខត ឬ
មនករបត់បង់ វតថុជួល េ យ្របករ មួយ ឬ ភគីភតិកៈខកខនកនុងករបង់្របក់ឈនួល េនះភតិបតី

ចយក្របក់កក់េនះមកេធ្វើករកត់កងចំេពះករខូចខត ឬបត់បង់ ឬទូទត់ករខកខនករបង់្របក់
ឈនួលេនះ។ បុ៉ែន្ត េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ្របក់កក់មិនែមនជ ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវែដល្រតូវែតមនេទ 
េពលគឺមនក៏បន គម នក៏បន។ េនកនុង្របេទសកមពុជ ភតិសនយខ្លះភគីបនកំណត់អំពី្របក់កក់ ែដល
្របក់កក់េនះ ទុកធនចំេពះករសងករខូចខត ឬករខកខនកនុងករបង់្របក់ឈនួលេនេពលចប់កិចច
សនយជួល បុ៉ែន្ត េពលខ្លះភគីភតិកៈេ្រចើនែតទមទរទូទត់្របក់កក់េនះជ្របក់ឈនួលែខដំបូង។  
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 េន្របេទសជបុ៉ន តុ ករកំពូល្របេទសជបុ៉ន បនបក្រ យថ ភតិកៈមិន ចេធ្វើករទូទត់
្របក់ឈនួលែដលមិនទន់បនបង់ជមួយនឹង្របក់កក់េទ េ្រពះថភតិបតីមនសិទធិរក ទុក្របក់កក់េនះ
រហូតដល់េពលចប់កិចចសនយ។  

         ឧ. ភតិកៈបនកក់្របក់េសមើនឹងចំនួន ៤ែខ។ ភតិកៈបនខកខនកនុងករបង់្របក់ឈនួលចំនួន ៣ែខ។ 
កនុងករណីេនះ ភតិបតី ចទមទរឲយភតិកៈបង់្របក់ឈនួលែដលខកខនចំនួន ៣ែខ េហើយកនុងករណីភតិ
កៈ បដិេសធកនុងករបង់ េនះភតិបតី ចរ ំ យកិចចសនយបន េ យសម្អ ងថ ភតិកៈបំពនកិចចសនយ 
េបើេទះបីជភតិបតីមន្របក់កនុងៃដ្រគប់្រគន់ស្រមប់េធ្វើករទូទត់ក៏េ យ។ 

 កនុងករណីេនះតុ ករកំពូលរបស់្របេទសជបុ៉នបក្រ យថ្របក់កក់ គឺតមកល់ទុកធនសំណង
នូវករខូចខត ទំង យែដលបនេកើតេឡើង រហូតដល់េពលែដលវតថុជួល្រតូវបន្របគល់្រតឡប់វញិេ
យេទភតិបតី។ េនះមនន័យថចំនួនសិទធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនធន ច្រតូវបនកំណត់ េ្រកយ
េពលែដលវតថុជួល្រតូវបន្របគល់្រតឡប់វញិនូវវតថុជួលជមុនសិន េហើយបនទ ប់មកេទើបភតិកៈមនសិទធិ
ទទួលបនករ្របគល់្របក់កក់្រតឡប់វញិ។ ភតិកៈ មិន ច បដិេសធកនុងករ្របគល់វតថុជួល េ យ
អះ ងអំពីករអនុវត្ត្រពមគន ជមួយនឹងករ្របគល់្របក់កក់្រតឡប់វញិបនេទ។ 

ជំពូកទី២. នុភពៃនភតិសនយ 

១. ករ ្រសយ័ផល និងេ្របើ្របស់ មវិធីេ្របើ្របសធ់មម  

 េនេពលភតិសនយ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ភតិកៈមនសិទធិេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលេលើវតថុជួល
េ យែផ្អក មវធីិេ្របើ្របស់ េហើយភតិកៈក៏មនករណីកិចចដូចគន ែដរេ យែផ្អក ម ករ្រពមេ្រព ងគន កនុង
កិចចសនយ ដូចជករចូលេទរស់េនកនុងផទះ ករ្របកប ជីវកមមែដល្រសបចបប់ជេដើម។ សិទធិេ្របើ្របស់
េនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យេសរ ី និងេពញេលញ និងមិន្រតូវ ងំ ឬ រខំនេ យភតិបតី (ម្រ  ៦០០
ៃនក.រ)។  

 ្របសិនេបើករេ្របើ្របស់េនះ្រតូវបនរខំន ឬ ងំសទះេ យតតិយជនមួយេផ ងេទៀតេ្រកពីភតិបតី 
ភតីកៈ ចលុបបំបត់កររខំន ឬ ឧបសគគេ យករអនុវត្តសិទធិេដើមបីទមទរឲយបញឈប់កររខំនេ យ
ែផ្អកេលើភតិសនយែដលមនល័កខខ័ណខ ត ំង (ម្រ  598-2 ៃនក.រ) ឬែដលែផ្អកេលើមូល ្ឋ នេលើសិទធិៃន
ករកន់កប់ ( ម្រ  236 ៃនក.រ)។ 
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ករណីទី 7 : X បនជួលផទះេទឲយ Y េហើយ Y បនចប់េផ្តើមកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ផទះេនះ។ ្របសិនេបើ X 
រខំនដល់ Y កនុងករេ្របើ្របស់ផទះេនះ Y ចបញឈប់កររខំនេ យែផ្អកេលើកិចចសនយជួល (ម្រ  600
ៃនក.រ)។ ្របសិនេបើ Z ែដលជតតិយជនបនរខំន Y កនុងករេ្របើ្របស់ផទះ Y បញឈប់កររខំនេ យេ្របើ
សិទធិកនុងករទមទរយកេចញកររខំនេ យែផ្អកេលើភតិសនយជមួយល័កខខ័ណខ ត ំង (ម្រ  598-2ៃន
ក.រ) ។ 

 

ករណីទី 8 : X បនជួលទូកមួយេ្រគ ងេទឲយ Y េហើយ Y បនចប់េផ្តើមកន់កប់ និង េ្របើ្របស់ទូកេនះ។ 
្របសិនេបើ X រខំនដល់ Y កនុងករេ្របើ្របស់ទូកេនះ Y ចបញឈប់កររខំនេ យ នុភពៃនកិចចសនយ
ជួល (ម្រ  600ៃនក.រ)។ ្របសិនេបើ Z ែដលជតតិយជនបនរខំន Y កនុងករេ្របើទូកេនះ Y ចបញឈប់
កររខំនេ យករេ្របើសិទធិកនុងករទមទរយកេចញនូវកររខំនេ យែផ្អកេលើសិទធិៃនករកន់កប់ 
(ម្រ  238ៃនក.រ)។ 

២. ករណីកិចច្របុង្របយត័នរបសភ់តិកៈកនងុនមជអនក្រគប់្រគងេ យសចុរតិ 

�ភតិកៈេទះបីមនសិទធិេ្របើ្របស់វតថុជួលេ យេសរ ី និងែផ្អក មមុខងររបស់ ក៏េ យ ក៏ភតិកៈ 
មនករណីកិចច្រតូវ្រគប់្រគង និង ្រស័យផលវតថុជួលេ យ្របុង្របយ័តន និងកនុងនមជអនក្រគប់្រគង
េ យសុចរតិ។ ករ្រគប់្រគងេ យសុចរតិ មនដូចជ ករេបសសម្អ តជ្របចំ ករបិទទ្វ  ឬ បង្អួចេន
េពលមនេភ្ល ង ករ្របុង្របយ័តនកំុេ យ្រប ក់ ឬ កូត ឬរែហក្រក សរចនជញជ ំងេនេពលមនករ
ផ្ល ស់ប្តូរទី ំងេ្រគ ងសង្ហ រមឹជេដើម និងករែថទំជ្របចំេដើមបីេ យវតថុជួលេនរក ថ នភពល្អ
្រប ក់្របែហលនឹង ថ នភពេពលជួលែដរ។ ែតករេ្របើ្របស់ មលកខណៈសឹករចិរលិរបស់វតថុជួល

មមុខងររបស់ គឺជករេ្របើ្របស់ធមម  (ម្រ ៦០១ៃនក.រ, ម្រ  ៦១៨-២ៃនក.រ)។  

           ឧ. ដូចជករជួល នកនុងេគលបំណងយកេទរត់ឈនួល េនះភតិកៈ ចេ្របើ នដឹកេភញ វ សឹក
កង់ នខ្ល ំង ែដល្រតូវដូរជេរៀង ល់ ២ែខម្តង។ 

កនុងករណីភតិកៈមិនបនេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលវតថុជួលកនុងនមជអនក្រគប់្រគងេ យសុចរតិេទ
េនះនឹងជមូលេហតុ ែដល ចេ យភតិបតីរ ំ យកិចចសនយជួលបន (ក.រ៦០១-២)។ 

៣. ករជួសជុលវតថុជួល 

កនុងអំឡុងេពលជួលជទូេទ ភតិកៈ ជអនកកន់កប់ េ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលពីវតថុជួលេទះ
េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល េហតុេនះ េនេពលមនករេ្របើ្របស់ែតងែតមនករែបកបក់ ឬ ករខូច
ខតេផ ងៗេកើតមនេជៀសមិនផុត ែដលត្រមូវេ យមនករជួសជុល។ េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ថ
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ករជួសជុលទំង យ ែដលមនភពចំបច់ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលៃនវតថុជួលេនះ 
គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់ ភតិបតី ែដលមនដូចជ ករជួសជុលករ្រជបទឹកេភ្ល ង ករផ្ល ស់ប្តូរសរស
រែដលពុក ករចប់បំេពញនូវ ន មេ្របះេ្រជៗេនេលើជញជ ំង ករផ្ល ស់ប្តូរបំពង់បង្ហូរទឹកែដលលិច ករ
ផ្ល ស់ប្តូរបង្អួចែដលែបកបក់ ករជួសជុលម៉សីុន្រតជក់ ែដលខូចែដលជរបស់ភតិបតី ករជួលជុល
ដំបូល ឬធនឹម ជេដើម(ក.រ៦០២)។ 

េដើមបីេ យករណីកិចចជួសជុលេកើតេឡើង មនល័កខខ័ណ្ឌ ចំនួន២ ែដល្រតូវបំេពញគឺ៖       

 ១). ភពចំបច់ៃនករជួសជុល និង ២). លទធភពៃនករជួសជុល។ 

១). ភពចំបច់ៃនករជួសជុលៈ ្របសិនេបើករខូចខតេកើតមនេឡើងែតបន្តិចបន្តួចែដល មិន
រខំនដល់ភតិកៈកនុងករេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលៃនវតថុជួលេទ េនះកតព្វកិចចជួសជុលរបស់ភតិបតី 
មិនេកើតមនេឡើងេទ។ ឧ. ន មេ្របះែដលមិនេ្រជេនេលើៃផទជញជ ំង សភព្រប ក់របស់ គរ
េ យ រករ ងសង់ជយូរឆន ំេហើយ។ 

 ២). លទធភពៃនករជួសជុលៈ ្របសិនេបើេមើលេទេឃើញថមិនមនលទធភពកនុងករជួសជុលករ
ខូចខតេនះេទ េនះកតព្វកិចចជួសជុលមិនេកើតេឡើងេទ។ កនុងករណីេនះ ភតិកៈ មិន ចទមទរេ យ
ភតិបតីជួសជុលបនេទ បុ៉ែន្ត ចទមទរកត់បនថយៃថ្លឈនួល ឬបញច ប់ភតិសនយបន(ក.រ៦០៧)។ 

េទះបី ភតិបតីមិនបន្រប្រពឹត្តកំហុសក៏េ យ ក៏ភតិកៈ េនែត ចទមទរេ យ       ភតិបតី
ជួសជុលករខូចខតេនះបនែដលមនន័យថ កំហុសរបស់ភតិបតីមិនែមនជល័កខខ័ណ្ឌ ចំបច់កនុងករ
កេកើតករណីកិចចជួសជុលេនះេទ។ ដូចជករខូចខតេនះេកើតេឡើងេ យករណី ្របធនសក្តិក៏េ យ ក៏
ភតិបតីមនករណីកិចច្រតូវជួសជុលករខូចខតេនះែដរ។ 

បញញតិ្តេនះ គឺជបញញតិ្ត មករសម័្រគចិត្ត េហតុេនះ ភតិសនយភគេ្រចើនេ យ ភតិបតីរចួផុតពី
ករណីកិចចជួសជុលករខូចខត េលើកែលងករខូចខតេនះមនទំហំធំ។ េហើយករ្រពមេ្រព ងែបបេនះគឺ
មនសុពលភព។ 

�ករណីពិចរ រ ៖ ម្រ  ១១១ ៃនចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ ែដល្រតូវបននិ ករណ៏េ យ
ម្រ  ៨០ ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី ែដលបនែចងថ “អនកជួល ្រតូវធនករ
ែថទំ្រទពយជធមម  និង្រតូវសងមកវញិកនុង ថ នភពមួយ្រសប ម ថ នភពអចលនវតថុ និង
សមភ រៈ េនេពលផុតកំណត់កិចចសនយជួល េ យគិតទំងតៃម្លៃន ករខូចខតែដលេកើតពីករ
េ្របើ្របស់មិនធមម ...”។ 
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ករណីទី 9 : X បនជួលផទះឲយេទ Y កនុងតៃម្ល$ 300 / ែខ។ 6 ែខេ្រកយពីករេ្របើ្របស់ផទះជធមម ជញជ ំង
េនេ្រកផទះបនេកសកកិតបន្តិចបន្តួច។ Y ទមទរឲយX ផត់ពណ៌ថមីេលើជញជ ំងេពញផទះទំងមូល។ X 

ចបដិេសធករទមទរេនះបនេ្រពះករេកសកកិតេនះនឹងមិនរខំនដល់ករេ្របើ្របស់ផទះេនះេទ។ 

 

ករណីទី 10: X បនជួលផទះឲយេទ Y កនុងតៃម្ល$ 300 កនុងមួយែខ។ ៃថងមួយបង្អួចផទះមួយបនខូចេ យ រ
ែតពយុះទីហ្វុងធំមួយ។ េពលែដល Y ទមទរឲយ X ជួសជុលបង្អួចែដលខូចេនះ X ្រតូវជួសជុលបង្អួចែដល
ខូចេនះេ្រពះករខូចខតេនះបនបងកេឡើងេ យករណី្របធនសក្ដិ។ 

 

ករណីទី 11: X បនជួលផទះឲយេទ Y កនុងតៃម្ល $ 250 កនុងមួយែខ។ តៃម្លេនះមនក្រមិតទបជងតៃម្លទីផ រ
េ យ រពួកេគបនយល់្រសបគន ថYនឹងទទួលខុស្រតូវជួសជុលករខូចខតេលើកែលងែតករជួសជុល

ែដលមនទំហំធំ។ 6ែខេ្រកយមកសំ ញ់មូសក៏រែហកេហើយម៉សីុន្រតជក់បនខូចែថមេទៀត។ 
្របសិនេបើ Y ត្រមូវឲយ X ជួសជុលករខូចខតទំងេនះ X ចបដិេសធករទមទរេនះេ យេយង ម
កិចច្រពមេ្រព ងពិេសសរបស់ពួកេគ។ 

* េ យ រ ្របករ ែដលបនែចកកនុងកិចចសនយ "ករជួសជុល ែដលមនទំហំធំ" មិនទន់ចបស់ 
ស់េនេឡើយ េនះជករ្របេសើរជងែដលបញជ ក់ឲយបនចបស់កនុងកិចចសនយពីទំហំៃនករជួសជុល

េនះែដល្រតូវ ៉ ប់រងេ យ Y។ ឧទហរណ៍ " Y ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរអំពូល  អគីគសនី 
ជួសជុលសំ ញ់មូស ជួសជុលម៉សីុន្រតជក់ ជួសជុលបង្អួចែដលខូច និងជួសជុលជញជ ំងកកិត ន ម
ជេដើម ... "។ 

 

ចំណុចបញ្ហ ទី ២: ្របសិនេបើករខូចខតបងកេឡើងេ យកំហុស ឬសកមមភពេ យេចតនរបស់  ភតិកៈ 
េតើភតិបតីេនែតទទួលខុស្រតូវជួសជុលែដរឬេទ? ឧទហរណ៍៖ X បនជួលរថយន្តមួយេ្រគ ងឲយេទ Y 
េ យតៃម្ល 100 $ កនុងមួយែខ។ Y បនជួបេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េ យ រកំហុសរបស់ Y និងបនេធ្វើឲយ
ែបកកញច ក់រថយន្តេនះ។ Y បនទមទរឲយ X ជួសជុលកញច ក់ែដលខូចេនះ។ េតើ X ចបដិេសធករ
ជួសជុលេ យេលើេហតុផលថកញច ក់បនខូចេ យ រែតកំហុសរបស់ Y ែដរ ឬេទ? 

កនុងអំឡុងេពលជួលេបើេទះបីជភតិកៈជអនកអនុវត្តសិទធិកន់កប់ និង ្រស័យផល េលើវតថុជួលក៏
េ យ ក៏ភតិបតី ចេធ្វើសកមមភពចំបច់េដើមបីែថរក វតថុជួលបនែដរ ដូចជករជួសជុលជេដើម។ ភតិ
កៈមិន ចបដិេសធនឹងសកមមភពេនះបនេឡើយ(ម្រ ៦០៣កថខណ្ឌ ទី១ៃនក.រ)។ េលើកែលងែតករ



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី សិកខ គណៈេមធវ ី(ធំ) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                ទំព័រ | 172  
 

ជួសជុលេនះេធ្វើេ យភតិកៈមិន ចសេ្រមចបននូវេគលេ ភតិសនយកនុងករណីេនះភតិកៈ ច
ទមទរេ យ រ ំ យភតិសនយបន ដូចជករណីករជួសជុលេនះនឹងចំ យេពលេវ យូរែដលេធ្វើ
េ យភតិកៈមិន ចអនុវត្តសិទធិជួល មឆនទៈរបស់ខ្លួនបន ឬកនុងករណីែដលេគលេ ៃនភតិសនយមិន
្រតូវបន ងំទំង្រសុងេទេនះភតិកៈ ចទមទរេ យបនថយៃថ្លឈនួលបនែដរ (ក.រ៦០៣-២)។ 

ករណីកិចចជូនដំណឹងរបស់ភតិកៈ 

 កនុងអំឡុងេពលជួល ភតិកៈ ្រតូវមនករណីកិចចជូនដំណឹងដល់ភតិបតី េ យមិនពនយរេពល កនុង
ករណីែដលមនករចំបច់្រតូវជួសជុលវតថុជួល ឬកនុងករណីែដលមនតតិយជន មួយអះ ងអំពីសិទធិ
ពក់ព័នធនឹងវតថុជួលេនះ (ក.រ611)។ ករខកខនមិនជូនដំណឹង ដល់ភតិបតី អំពីបញ្ហ ទំងេនះេហើយប

្ត លេ យមនករខូចខតកន់ែត ្រកក់េទ ឬ ធងន់ធងរេទេកើតេឡើងចំេពះវតថុជួល េនះភតិកៈ្រតូវ
ទទួលខុស្រតូវ ចំេពះសំណងៃនករខូចខតទំងេនះ េលើកែលងែតភតិបតីបនដឹងអំពីបញ្ហ េនះរចួ 
េហើយ។ ករកំណត់អំពីករណីកិចចរបស់ភតិកៈកនុងករជូនដំណឹងេនះ េដើមបី ចេ យភតិបតី ចចត់
វធិនករននទន់េពលេវ េដើមបីជួសជុល ឬែថរក វតថុជួលេនះ  និងក៏ជផល្របេយជន៍របស់ភតិកៈ
ផងែដរ េ្រពះេបើវតថុជួលទទួលរងករខូចខតធងន់ធងរខ្ល ំង េនះនឹងប ្ត លេ យភតិកៈមិន ចអនុវត្ត
សិទធិជួល មេគលបំណងរបស់ខ្លួន។ 

៤. សទិធិទមទរេ យសងវិញ នូវេ ហ៊ុយរបសភ់តិកៈ 

         ភតិកៈមនសិទធិទមទរឲយសងមកវញិនូវេ ហុ៊យចំបច់ និង េ ហុ៊យែដល ចំ យេដើមបី
បេងកើនតៃម្លពីភតិបតីបន។  

         េនែផនកខងេលើ េយើងបនដឹងរចួេហើយថ ភតិបតីមនករណីកិចចេធ្វើករជួសជុលវតថុជួលែដល
មនករខូចខត ឬ ែបកបក់ែដលចំបច់  ( ម្រ  ៦០២ ៃន្រកមរដ្ឋ/ណី)។ បុ៉ែន្ត  កនុងករណីចំបច់ ភតិកៈ

ចេ្រជើសេរ ើសយកករជួសជុល ករខូចខតែដលមនលកខណៈចំបច់  េទះបីជពំុមនករ្រពមេ្រព ង
ជមុនពីភតិបតីក៏េ យ េហើយភតិកៈក៏ ចទមទរនូវ្របក់ែដលបនចំ យេលើករជួសជុលពីភតិបតី
មកវញិបនែដរ (ម្រ  ៦០៤ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋ/ណី)។ េ ហុ៊យេ ថ “ េ ហុ៊យចំបច់”។ 
េ ហុ៊យចំបច់ គឺមិនែមន្រតឹមែតេ ហុ៊យ ជួសជុលកនុងករណីែដលវតថុជួលេនះបនបក់ែបកបុ៉េ ្ណ ះ
េទ គឺរមួបញចូ លទំងេ ហុ៊យេដើមបីែថរក  ករណីមនករ្រពួយបរមភថវតថុជួលេនះនឹង្រតូវបក់ែបក។ 

   ឧទហរណ៍ៃនេ ហុ៊យចំបច់៖ គឺជចំ យជួសជុលែដលចំបច់ និង ចំ យ   ែថរក
ែដលចំបច់ មនដូចជ ករចក់ដីបំេពញកែន្លង្របេ ងេនេលើដីជួលេដើមបីករពរទឹកជន់
លិច ករេធ្វើដំបូលផទះេ យរងឹមំ េដើមបីកំុេ យលិចទឹកេភ្ល ង ជ ទិ៍។ 
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   េ ហុ៊យែដលចំ យេដើមបីបេងកើនតៃម្លគឺ ជេ ហុ៊យែដលចំ យេដើមបីឲយវតថុជួលេកើន
េឡើងនូវតៃម្ល។ លុះ្រ ែត េនកនុងករណីែដលក្រមិតៃនកំេណើ នតៃម្លេនះេនែតមន នេពល
បញច ប់ភតិសនយែតបុ៉េ ្ណ ះេទ េទើបភតិកៈ ចទមទរឲយភតិបតីសងមកវញិបន(្រកមរដ្ឋ/ណី 
ម្រ  ៦០៤ កថខណ្ឌ ទី២)។ ភតិបតីេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសនូវករសង មួយកនុងចំេ ម ២ េនះ
ថេតើេធ្វើករសងនូវ្របក់ែដលភតិកៈបនចំ យ ឬ េធ្វើករសងនូវកំេណើ នៃនតៃម្ល្របក់ែដល
េនែតមន? បុ៉ែន្ត ជទូេទ ភតិបតីេ្រជើសេរ ើសនូវករសង ែដលមនតៃម្លេថកជង។ 
ឧទហរណ៍ៃនេ ហុ៊យែដលចំ យេដើមបីបេងកើនតៃម្ល ៖្រកលកំ លថមេនេលើដីជួល រះុេរ ើែផនក
ខងេ្រកៃន ងែដលចស់េចញរចួជំនួសេ យករែកលំអរថមី និង ្អ ត ករ ងសង់្របព័នធ
បង្ហូរទឹកស្អុយ ជេដើម។ 
ករចំ យចំេពះេ ហុ៊យចំបច់ និង េ ហុ៊យែដលចំ យេដើមបីបេងកើនតៃម្លខងេលើ គឺ  
ភតិកៈ មិនចំបច់សំុករយល់្រពមពីភតិបតីជមុនេនះេទ។ 

 
 េ ហុ៊យចំបច់

េ ហុ៊យែដលចំ យេដើមបី
បេងកើនតៃម្ល 

អតថន័យ េ ហុ៊យែដលចំ យេដើមបី
ជួសជុល និង ែថរក វតថុជួល 

េ ហុ៊យែដលចំ យេដើមបីឲយវតថុ
ជួលេកើនេឡើងនូវតៃម្ល 

 េនេពលចំ យេ  

ហុ៊យ េតើមនភពចំបច់
កនុងករទទួលករយល់
្រពម និង ្រតូវជូនដំណឹង
េទភតិបតីែដរឬ េទ?  

 
មិនមន 

 
 

មិនមន 

ភពចំបច់េដើមបីទមទរ េ ហុ៊យចំបច់ែដលបន
ចំ យ 

ករចំ យេលើេ ហុ៊យែដល
ចំ យេដើមបីបេងកើនតៃម្ល និងក្រមិត
ៃនកំេណើ ន តៃម្លែដលេនែតមនន 
េពល បញច ប់ភតិសនយ។ 

េពលែដល ចទមទរ ចទមទរបន “ភ្ល មៗ” េន
េពលែដលបនចំ យ

ចទមទរបន“នេពលបញជ ប់ 

ភតិសនយ”។ បុ៉ែន្ត កនុងករណីែដល
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េ ហុ៊យចំបច់ តុ ករ បនអនុញញ តេ យ
កំណត់ អំឡុងេពលសមរមយចំេពះ  
ភតិបតីេ យ ចទមទរបន
្របសិនេបើអំឡុងេពលែដលបន
កំណត់េនះបនកន្លងផុត (ម្រ  
៦០៤ កថខណ្ឌ ទី២ៃនក.រ) 

្របក់ែដល ចទមទរ ្របក់ៃនេ ហុ៊យចំបច់ែដល
បនចំ យទំងអស់ 

ភតិបតីេធ្វើករេ្រជើសេរ ើស មួយកនុង
ចំេ មទំងពីរេនះ គឺ្របក់ៃន
េ ហុ៊យែដលបនចំ យេដើមបី
បេងកើនតៃម្ល ឬ ្របក់ៃនកំេណើ នតៃម្ល 
ែដលេនែតមន  

 

 សិទធិឃត់ទុកៈ 
 ្របសិនេបើភតិកៈ មនសិទធិេលើបំណុលេលើេ ហុ៊យចំបច់ ឬេ ហុ៊យែដល

ចំ យេដើមបីបេងកើនតៃម្លចប់ពីេពលបញច ប់ភតិសនយ េនះភតិកៈមនសិទធិឃត់ទុកវតថុជួល 
(ម្រ  ៧៧៤ ៃនក.រ)។  បុ៉ែន្ត េលើកែលងែតតុ ករបនអនុញញ ត េ យកំណត់អំឡុងេពល
សមរមយដល់ភតិបតី ែផ្អក មករទមទររបស់ភតិបតី។ 

 អំឡុងេពលអនុវត្តសិទធិទមទរសំណងៃនករខូចខត និង ករទមទរេ យសង េ ហុ៊យ
មកវញិៈ 

ភតិបតី ចទមទរសំណងៃនករខូចខត ែដលេកើតមនេឡើងចំេពះវតថុជួល 
េនេពលេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផល កនុងអំឡុងេពលជួលពីភតិកៈ ែដលបនអនុវត្តផទុយពី
អតថន័យៃនភតិសនយ។ ភតិកៈ ក៏ ចទមទរេ យសងមកវញិនូវេ ហុ៊យចំបច់ែដលខ្លួន
បនចំ យពីភតិបតីមកវញិបនែដរ។ ករអនុវត្តសិទធិទមទរេនះ គឺមន   រយៈេពល ១ឆន ំ 
គិតពីេពលែដលភតិបតីបនទទួលវតថុជួលមកវញិ។ ករណី ភតិបតី ឬ ភតិកៈ មិនេធ្វើករ
ទមទរកនុងអំឡុងេពលេនះេទ េនះចត់ទុកថបនេបះបង់សិទធិទមទរ។ អំឡុងេពលេនះ 
ពំុែមនជអំឡុងេពលស្រមប់ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករេទ េពលគឺ ្របសិនេបើភគី
មខ ងៃនភតិសនយបនជូនដំណឹង អំពីឆនទៈអនុវត្តសិទធិទមទរ មេ្រកផ្លូវតុ ករកនុងអំឡុង
េពល ១ឆន ំ េនះ ជករ្រគប់្រគន់េហើយនិងមិនេធ្វើេ យរលត់សិទធិទមទរេទ (ម្រ ៦២១
ៃនក.រ។   
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៥. អំពីៃថ្លឈនលួៈ 

 ករណីកិចចបង់ៃថ្លឈនួលៈ 
 ភតិកៈ មនករណីកិចចបង់ៃថ្លឈនួល េទឲយភតិបតី េទ មេពលេវ ែដលបនកំណត់ ម

ករ្រពមេ្រព ងៃនភតិសនយ (ម្រ  ៦១០ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន ក.រ)។ ភតិកៈ និងភតិបតី ច
កំណត់េពលេវ កនុងករបង់ែផ្អក មករ្រពមេ្រព ង ដូេចនះ េទះបីជ ្រពមេ្រព ងបង់្របក់
េនេរៀង ល់េដើមែខ ឬេនេរៀង ល់ចុងែខក៏េ យ ក៏គម នបញ្ហ អ្វីែដរ។ ភគីក៏ ច្រពមេ្រព ង
គន កំណត់អំពីរេបៀបៃនករបង់្របក់ឈនួលែដរ ដូចជេធ្វើករបង់ មរយៈធនគរ ឬ ករ
កំណត់ទី ំង្របគល់ៃថ្លឈនួលជ ទិ៍ផងែដរ។ 

 កនុងករណីែដលមិនបនកំណត់ជពិេសស េនកនុងកិចចសនយអំពីេពលេវ ែដល្រតូវបង់ៃថ្ល
ឈនួលេទ ែផ្អក ម្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ប់ចប់ពីេពលេ្របើ្របស់ ឬ ្រស័យផលមក្រតូវ
បង់្របក់ឈនួលដូចែដលបនកំណត់ខងេ្រកម៖  

o ចំេពះវតថុជួលែដលជចលនវតថុ ភតិកៈ្រតូវបង់្របក់ឈនួលេរៀង ល់ចុងែខ។ 
o ចំេពះវតថុជួលែដលជអចលនវតថុដូចជ ផទះ ឬ គរ ភតិកៈ ្រតូវបង់ៃថ្លឈនួលេរៀង

ល់ចុងែខ។ 
o ចំេពះវតថុជួលជអចលនវតថុដូចជដីធ្លី ភតិកៈ ្រតូវបង់ៃថ្លឈនួលេរៀង ល់ចុងឆន ំ។ 
o ចំេពះវតថុជួលែដលមនរដូវ្របមូលផល ភតិកៈ ្រតូវបង់ៃថ្លឈនួលេនេ្រកយេពលរដូវ

្របមូលផលេនះកន្លងផុត េ យគម នករយឺតយ៉វ។  
 

សំនួរសិក ទី១២: 
       X បនបេងកើតកិចចសនយជួលផទះស្រមប់ ន ក់េនេ យេទ Y កនុងរយៈេពល ៥ ឆន ំ។ កិចចសនយ
បនេធ្វើេនៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ២០១៥។ ពួកេគបនកំណត់ៃថ្លឈនួលចំនួន ៥០០ដុ ្ល រកនុងមួយ
ែខ។  បុ៉ែន្ត មិនបនកំណត់េពលេវ ជក់ ក់អំពីករបង់្របក់ឈនួលេនះេទ។ X បន្របគល់ផទះ
េ យ Y េនៃថងទី១៥ ែខមក  ឆន ំ២០១៥។   X បនទមទរេ យ Y បង់្របក់ឈនួលស្រមប់ែខទី
១ េនេពលៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន ំ២០១៥ បនមកដល់ ែត Y បនបដិេសធ។ កនុងករណីេនះ េតើ Y 
្រតូវបង់េនេពល ? 
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 ករទមទរេ យបនថយៃថ្លឈនួលៈ 
 សិទធិរ ំ យ និង សិទធិទមទរេ យបនថយៃថ្លឈនួលេ យ រចំណូលថយចុះកនុងអំឡុង

េពលជួល ្របសិនេបើភតិកៈៃនដីែដលមនេគលបំណង ្រស័យពីដី ទទួលផលតិចជងៃថ្ល
ឈនួល េ យ រករណី្របធនសក្តិ ភតិកៈ ចទមទរេ យបនថយៃថ្លឈនួលរហូតដល់្រតឹម
ចំនួនទឹក្របក់ៃនករ ្រស័យផលេនះបន។ ថ នភពែដល ចទមទរេ យបនថយៃថ្ល
េនះមនដូចជ ដីកសិកមម ដីែ្រស ចំករដំ ំ ជ  េដើម។ បុ៉ែន្ត ករណីេនះមិនអនុវត្ត្រគប់
ករណីទំងអស់េនះេទ ដូចជករជួលផទះែល្វង ដីស្រមប់េ ងច្រកផលិតទំនិញ ដីស្រមប់ទី

ន យកូនេ គ ល មិនែមនជកមមវតថុស្រមប់ករទមទរេ យបនថយៃថ្លឈនួលេនះេទ។ 
េ យេហតុថ ករលក់ទំនិញែដលផលិតេ យេ ងច្រកមិនបនចំេណញមិនែមនជផលពីដី
េទ។ ករណីទមទរេ យបនថយៃថ្លខងេលើមិនសូវជេកើតេឡើងបុ៉នម នេទ នឹងេ្រចើនែតេកើត
េឡើងចំេពះករជួលដីេធ្វើែ្រសចំករជេដើម ែដលផលទទួលបនពីករ ំដុះេនះ ចទទួល
បនទិននផលតិចេ យ រក ្ត ្របធនសក្តិ េ្រគះធមមជតិ ជេដើម (ម្រ  ៦០៦ កថខណ្ឌ ទី
១ ៃន ក.រ)។ កនុងករណីេនះ ្រស័យផលមនន័យថ គឺ្របក់កត់បនថយៃនេ ហុ៊យចំបច់
ែដលបនមកពីដំ ំ។ េ ហុ៊យចំបច់េនះ េ ហុ៊យកនុងករចំ យេលើកំ ំងពលកមម 
ករែថទំដំ ំ ចំ យេលើករទិញជី ទិញថន ំសម្ល ប់សត្វល្អិត ករបង់ពនធជេដើម។ ចំែណក
ឯ ្របធនសក្តិ សំេ ដល់េ្រគះធមមជតិននដូចជ ទឹកជំនន់ េ្រគះ ងំសងួត ភពចៃ្រងៃន
សត្វល្អិត ជេដើម។ ្របសិនេបើករទទួលបនផលតិចជងៃថ្លឈនួលេចះែតអូសបន្ល យរហូត
ដល់ ២ ឆន ំជប់ៗគន  ឬ េ្រចើនជងេនះ េ យ រករណី្របធនសក្តិ េនះភតិកៈ ចរ ំ យភ
តិសនយបន (ម្រ  ៦០៦ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនក.រ)។ 

 សិទធិរ ំ យ និងសិទធិទមទរេ យបនថយៃថ្លឈនួលេ យ រករបត់បង់ ឬវនិសវតថុជួលេបើ
វតថុជួលមួយភគ្រតូវបនបត់បង់ ឬវនិសេ យមិនែមនជកំហុសរបស់ភតិកៈេទ   ភតិកៈ

ចទមទរេ យបនថយៃថ្លឈនួលេទ មសមម្រតៃនភគែដល្រតូវបត់បង់ ឬវនិសេនះ 

(ម្រ ៦០៧ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនក.រ)។  
 សំគល់៖ េន្របេទសជបុ៉នវញិភគេ្រចើនគឺបក្រ យថ េនេពលមនករទមទរេ យបនថយៃថ្ល
ឈនួល េនះៃថ្លឈនួល្រតូវបនថយេ យ្របតិសកមម គឺគណនចប់ពីេពលែដលវតថុេនះបត់បង់មួយភគ។ 
េលើសពីេនះ េបើភតិកៈពំុ ចសេ្រមចេគលបំណងែដលបនេធ្វើកិចចសនយជួល េទេលើភគែដលេនេសស
សល់េនះេទ ភតិកៈ ចរ ំ យភតិសនយបន (ម្រ  ៦០៧ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន ្រកមរដ្ឋ/ណី)។ យ៉ង មិ
ញ ្របសិនេបើ ករបត់បង់ ឬវនិសមួយែផនក ចេធ្វើករជួសជុលបនេនះភតិកៈ ចទមទរឲយភតិបតី
ជួសជុលបន (ម្រ ៦០២ ៃនក.រ)។ ម៉យងេទៀត ្របសិនេបើ ភតិកៈជអនកជួសជុលេ យផទ ល់ ភតិកៈក៏ ច
ទមទរឲយសងមកវញិនូវេ ហុ៊យចំបច់ពីភតិបតីបនែដរ (ក.រ ម្រ  ៦០៤ កថខណ្ឌ ទី ១)។ 
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កនុងករណីែដលវតថុជួល្រតូវបនបត់បង់ ឬវនិសមួយែផនក ឬ្រតូវបនបត់បង់ ឬវនិសទំង្រសុង 
្របសិនេបើេធ្វើករសរបុនូវទំនក់ទំនងគតិយុត្តគឺមនដូចខងេ្រកមេនះ៖   

              បត់បង់ ឬ វនិសមួយែផនក បត់បង់ ឬ វនិសទំង្រសុង

កនុងករណីែដលភតិបតី និង 
ភតិកៈពំុមនកំហុសទំង
សងខង 

- ភតិកៈ ចទមទរឲយបនថយៃថ្លឈនួលពី
ភតិបតីបន (ក.រ៦០៧កថខណ្ឌ ១)។  មយ៉ង
េទៀត េបើភតិកៈពំុ ចសេ្រមចេគលបំណង
ែដលបនេធ្វើកិចចសនយជួលេទេលើភគែដល
េនេសសសល់េនះេទ      ភតិកៈ ច
រ ំ យភតិសនយបន(ម.៦០៧កថខណ្ឌ ទី២ 

 ៃន ក.រ)។  
- ្របសិនេបើ ករបត់បង់ ឬ វនិសមួយ ែផនក 

ចេធ្វើករជួសជុលបន េនះ  ភតិកៈ ច  
ទមទរឲយភតិបតីជួសជុលបន (ម្រ  

៦០២ ៃនក.រ)។ ឬ ្របសិនេបើ ភតិកៈ ជអនក
ជួសជុលេ យផទ ល់ភតិកៈក៏ ចទមទរ
ឲយសងមកវញិនូវេ ហុ៊យចំបច់ពីភតិបតី
បនែដរ (ម្រ  ៦០៤ កថខណ្ឌ ១) 

- ករណីជក់ែស្តងេន្របេទសជបុ៉ន
បនមក្រ យថភតិសនយ្រតូវ 
បនបញច ប់េ យស្វ័យ្របវត្តិ 
េ យ រ អលទធភពកនុងករ 
សេ្រមចេគលបំណង។ ករបក
្រ យែបបេនះមិនមនម្រ  
ែចងេទ បុ៉ែន្ត េ យ រែតករ 
ែដលបន្ត ភតិសនយៃននតថិភពវតថុ
ជួល មនលកខណៈមិនធមម  
េនះេទ។ េទើបេធ្វើករបក្រ យ
ែបបេនះ។ 
 

 
កនុងករណីែដលភតិបតី 
មនកំហុស 

- ដូចខងេលើ 
- ភតិកៈ ចទមទរសំណងករ ខូចខត

ែផ្អក មករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចពីភតិបតី 
បន(ក.រម. ៣៩៨) 

- ដូចខងេលើភតិកៈ ចទមទរ
សំណងករខូច ខតែផ្អក ម
ករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចពីភតិបតី
បន (្រកម.រ/ណីម.៣៩៨) 

 
 
 
 
 
កនុងករណីែដលភតិ
កៈមនកំហុស 

- ភតិកៈមិន ចទមទរឲយបនថយៃថ្លឈនួលពី
ភតិបតីបនេទ េហើយក៏មិន ចរ ំ យកិចច
សនយបនែដរ។ េហតុដូេចនះ ភតិកៈនឹងបន្ត
ករេ្របើ្របស់វតថុជួលែដលបនបត់បង់
មួយែផនកេនះ។ 

- កនុងករណីែដល ចជួសជុលករវនិស ឬ 
បត់បង់េនះបន េតើភតិកៈ ចទមទរ

- មូលេហតុដូចខងេលើែដរ ករអនុ
វត្តជក់ែស្តងេន្របេទសជបុ៉ន
្រតូវបនបក្រ យថ ភតិសនយ
្រតូវបញច ប់េ យស្វ័យ្របវត្តិ។ 

- ភតិបតី ចទមទរសំណងករ
ខូចខតែផ្អក មករមិនអនុវត្ត
កតព្វកិចចពីភតិកៈបន (្រកម.រ/
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៦.  ករទទួលខុស្រតូវកនងុករធនវិករៈ 

  ម្រ  ៦០៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនបញញតិ្តពិេសសៃនករទទួលខុស្រតូវែដលអនុវត្តចំេពះភតិ
សនយ ែដលត្រមូវេ យភតិបតី្រតូវ្របគល់វតថុជួលែដលល្អ ែដល ចេធ្វើេ យសេ្រមចបននូវេគល
បំណងៃនករជួល េហតុេនះ ភតិបតី្រតូវធន និង ទទួលខុស្រតូវចំេពះវតថុជួលេនេពលមនវកិរៈេកើត
េឡើងចំេពះវតថុជួល រឯី ភតិកៈ ក៏្រតូវត្រមូវេ យ្រតួតពិនិតយនូវវតថុែដលខ្លួនជួលផងែដរ។ ករទទួលខុស
្រតូវរបស់ភតិបតីមនដូចខងេ្រកម៖ 

សិទធិរបស់ភតិកៈ 
1) ្របសិនេបើភតិបតី ្របគល់វតថុជួលែដលមនវកិរៈកំបំងេ យេទភតិកៈែដលេធ្វើឲយ មិន

ចសេ្រមចបននូវេគលបំណងែដលបនេធ្វើកិចចសនយ េនះភតិកៈ ចទមទររ ំ យ
កិចចសនយបន (ម្រ  ៦០៥ កថខណ្ឌ ទី៥ ៃនក.រ)។ ឧទហរណ៍៖ កនុងករណីជួលរថយន្ត
ែដលម៉សីុនមនវកិរៈ េ យ រែត ភតិកៈមិន ចដឹកេភញ វឲយទន់េពលេវ េទ្រព
នយន្តេ ះ ដូេចនះ េទះបីជភតិបតីជួលជុលក៏េ យ ក៏ភតិកៈ ចរ ំ យភតិសនយបន
ែដរ។ 

2) កនុងករណីែដល ចសេ្រមចេគលបំណងៃនកិចចសនយ េទះបីជវតថុជួលមនវកិរៈ  េនះ
ភតិកៈ ចេ្រជើសេរ ើសវធីិបន២។ វធីិទី១ គឺជវធីិែដលភតិកៈ ទមទរឲយភតិបតីជួសជុល
វកិរៈ ឬឲយដូរវតថុែដលគម នវកិរៈេនះ។ កនុងករណីេនះ េ យ រែតភតិកៈ ចេ្របើ្របស់
វតថុជួលែដលគម នវកិរៈ េហតុេនះ ្របក់ៃថ្លឈនួលគឺរក ទុកដែដល។ បុ៉ែន្តចំេពះករទទួល
បននូវករបត់បង់ផល្របេយជន៍្រតឹមករអនុវត្ត ករជួសជុល ឬករដូរ ភតិកៈ ច
ទមទរសំណងករខូចខតពីភតិបតីបន (ក.រ ម្រ .៦០៥ កថខណ្ឌ ២)។ វធីិទី២ គឺជ
វធីិែដលភតិកៈបន្តករេ្របើ្របស់វតថុជួលេនះដែដល។ កនុងករណីេនះ េ យ រែត ភតិកៈ
បន្តករេ្របើ្របស់វតថុជួលែដលមនវកិរៈ ដូេចនះ ភតិកៈ ចទមទរឲយបនថយៃថ្លឈនួល
េ យគិត ំងពីេពលែដលបន្របគល់ (ក.រ ម្រ  ៦០៥ កថ ៤)។ 

ឲយភតិបតីជួសជុលបនែដរឬេទ? (្រកម.រ/
ណីម.៦០២)។ េយង មបណ្តឹ ង ២ ខង
េលើ។  
ភតិបតី ចទមទរករខូចខត ែផ្អក ម
ករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចពីភតិកបន (្រកម
.រ/ណី ម.៣៩៨)។ 

ណី ម.៣៩៨)។ 
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  សិទធិជួលជុលរបស់ភតិបតី  

ភតិបតី ចជួសជុលវកិរៈេ យេ ហុ៊យខ្លួនបនលុះ្រ ែតមិនេធ្វើឲយមនករខូចខតេ យមិន
្រតឹម្រតូវនូវផល្របេយជន៍របស់ភតិកៈ (ម្រ  ៦០៥ កថខណ្ឌ ទី៣ៃនក.រ)។ កនុងករណីែដលភតិបតីបន
ជួសជុលរចួ ល់េហើយ     ភតិកៈមិន ចទមទរឲយដូរវតថុែដលគម នវកិរៈ និងមិន ចទមទរឲយបនថយ
ៃថ្លឈនួល្រពមទំងមិន ចរ ំ យភតិសនយបនេទ។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើេកើតមនេឡើងេនករខូចខត េនះ
ភតិកៈ ចទមទរសំណងករខូចខតបន (ក.រ ម្រ  ៦០៥ កថខណ្ឌ ៣)។ 

ក្រមិតៃនករអនុវត្តសិទធិរបស់ភតិកៈ 

ករទមទរឲយជួសជុល ឲយដូរ ឲយបនថយៃថ្លឈនួល និងកររ ំ យ ្រតូវអនុវត្តេន កនុងអំឡុងេពល 
១ (មួយ) ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលភតិកៈបនដឹង ឬេពល ែដល្រតូវដឹងអំពីេហតុេនះបន (ក.រ ម្រ  
៦០៥ កថខណ្ឌ ៦)។ 

មយ៉ងេទៀត ្របសិនេបើ ភតិកៈមិនបនពិនិតយ ថ នភពៃនវតថុែដលជកមមវតថុៃនភតិសនយថ្រតឹម្រតូវ
ម ថ នភពែដលបនកំណត់េនកនុងលិខិតកិចចសនយេនេពលទទួលករ្របគល់វតថុែដលជវតថុេនះ ភតិ

កៈមិន ចទមទរឲយភតិបតីទទួលខុស្រតូវបនេឡើយចំេពះភពខុសពី ថ នភពែដលបនកំណត់េន
កនុងលិខិតកិចច សនយ ែដលខ្លួន ចដឹងេ យងយ្រសួលេបើពិនិតយ (ក.រម្រ  ៦០៥ កថខណ្ឌ ១)។ 

ឧទហរណ៍៖ េ្រកយករ្របគល់ផទះែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយជួល ភតិកៈមិនបនយកចិត្តទុក ក់ពិនិតយ
េមើលករ ៉េូនកនុងផទះែដលបនេ្របះ និង ្រប ក់ខ្ល ំង េហតុេនះ េ្រកយករ្របគល់ផទះ ភតិកៈមិន ច
ទមទរេ យភតិបតីដូរករ ៉ ូែដលេ្របះ ឬ ្រប ក់ខ្ល ំងេនះបនេទ។ 

ជំពូក ៣. អនុបបទនសទិធិជួល និងករជួលបន្តនូវវតថុជួល 

  ភតិកៈពំុ ចេធ្វើអនុបបទន សិទធិជួល ឬជួលបន្តនូវវតថុជួលបនេឡើយ េបើគម នករយល់្រពមពី 
ភតិបតីេទ េលើកែលងែតករណីៃនសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ (ម្រ  ៦០៨ កថខណ្ឌ ទី១)។ 

១- អនុបបទនសទិធិជួល និងករជួលបន្តនូវវតថុជួលេ យមនករយល្់រពមពីភតិបតី 

- អនុបបទនសិទធិជួល 
- អតថន័យៃនអនុបបទនសិទធិជួលគឺថភតិកៈ េធ្វើអនុបបទន នៈរបស់ខ្លួនជភតិកៈឲយតតិយជន

េផ ងេទៀតេ្រកពីខ្លួន េដើមបីបន្ត នៈជភតិកៈថមីជំនួស នៈរបស់ខ្លួនែដលជភតិកៈមុន េហើយភតិ
កៈថមីទទួលខុស្រតូវផទ ល់ចំេពះភតិបតី។ ករណីេនះ្រតូវមនករយល់្រពមពីភតិបតីជមុនសិន ។ 

ឧទហរណ៍៖X បនជួលដីមួយកែន្លងឲយេទ Y ។ Y បនេធ្វើអបបទនសិទធិជួលេ យេទ Z។  

កនុងករណីេនះ Y បនេចញពីទំនក់ទំនងជួល េហើយ Z បនក្ល យជភតិកៈវញិ។ 
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- ករជួលបន្តនូវវតថុជួល 
អតថន័យៃនករជួលបន្តគឺ ភតិកៈ ជួលនូវវតថុជួលឲយេទតតិយជន។ ករណីជួលនូវវតថុជួលេទឲយតតិ

យជនភតិកៈេដើមទទួល នៈជភតិបតីបន្តបន្ត និងតតិយជនក្ល យជភតិកៈបន្ត។ កនុងករណីេនះ ត្រមូវឲយ
មនករយល់្រពមជមុនពីភតិបតី។ 

ភតិបតីបន្ត និង ភតិកៈបន្ត ្រតូវមនសិទធិ និង កតព្វកិចចដូចគន េទនឹងសិទធិ ្រពមទំងកតព្វកិចចរ ង 
ភតិបតី និងភតិកៈែដរ។ េលើសពីេនះេទៀត ភតិកៈបន្ត្រតូវមនករណីយកិចចេ យផទ ល់ចំេពះភតិបតី 
(ម្រ ៦០៩ កថខណ្ឌ ១ ៃនក.រ។ ចំេពះករណីយកិចចបង់ៃថ្លឈនួលបន្ត ភតិកៈបន្តពំុ ចយកករបង់ៃថ្លជ
មុនេទឲយភតិកៈ មកត ំងជមួយភតិបតីបនេឡើយ។ េទះបីជភតិកៈបន្ត្រតូវមនករណីយកិចចេ យ
ផទ ល់ចំេពះភតិបតីក៏េ យ ក៏មិន ងំដល់ករអនុវត្តសិទធិរបស់ភតិបតីចំេពះភតិកៈេឡើយ (ម្រ  ៦០៩ 
កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ មនន័យថ ភតិបតីេនមនសិទធិចំេពះភតិកៈដែដល។  

ឧទហរណ៍៖X បនជួលដីមួយកែន្លងឲយេទ Y។ Y បនជួលបន្តនូវដីេនះេ យេទ Z។ កនុងករណី
េនះ Y េនែតជភតិកៈ េហើយ Z បនក្ល យជភតិកៈបន្ត េហើយ Y េនមនករណីយកិចចចំេពះXផងែដរ។  

 

 

 

 

 

២- អនុបបទនសទិធិជួល និងករជួលបន្តនូវវតថុជួលេ យពំុមនករយល្់រពមពីភតិបតី 

 េទះជអនុបបទនសិទធិជួល និងករជួលបន្តនូវវតថុជួលេ យពំុមនករយល់្រពមពីភតិបតីក៏េ យ 
ក៏កិចចសនយរ ងភតិកៈ ជមួយភតិកៈបន្ត ឬ អនុបបទនិកៃនសិទធិជួលេនះេនមនសុពលភពែដរ។ ដូេចនះ 
អនុបបទនិកៃនសិទធិជួល ឬ ភតិកៈបន្ត ្រតូវបង់្របក់ៃថ្លឈ្លួលេទេ យភតិកៈ េហើយភតិកៈ្រតូវមន
កតព្វកិចចសំុករយល់្រពមពីភតិបតី។ 

ឧទហរណ៍៖X បនជួលដីមួយកែន្លងឲយេទ Y។ Y បនអនុបបទនសិទធិជួលដីេនះ ឬ ជួលបន្ត
ឲយេទ Z េ យមិនមនករយល់្រពមពី X។ កនុងករណីេនះ េទះបីជមិនមនករយល់្រពមពី X ក៏េ យ 
ក៏កិចចសនយរ ង  Y និង Z េនែតមនសុពលភព។ ដូេចនះ Y ទទួលនូវកតព្វកិចចសំុករយល់្រពមពី X។ 
Z ទទួលកតព្វកិចចបង់្របក់ៃថ្លឈនួលេ យេទ Y។ 

ចំ ំ៖  

១- ចំេពះករយល់្រពម ភតិបតី ចផ្តល់ចំេពះ ភតិកៈ អនុបបទនិកៃនសិទធិជួល ឬ ភតិកៈបន្ត 
(SCJ)។ 

២- េនេពលែដលករយល់្រពម្រតូវបនផ្តល់ ភតិបតីមិន ចដកករយល់្រពមេនះវញិបនេទ 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី សិកខ គណៈេមធវ ី(ធំ) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                ទំព័រ | 181  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ចំណុចបញ្ហ ទី៣៖ ្រទឹស្តៃីនកររេំ ភេលើេសចក្តីទុកចិត្ត 

  SCJ បនបេងកើត្រទឹស្តីៃនកររេំ ភេលើេសចក្តីទុកចិត្ត។ SCJ បនេលើកេឡើងថ េទះបីជភតិកៈ
អនុញញ តឲយតតិយជនេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលេលើវតថុជួលក៏េ យ ក៏ភតិបតីមិន ចបញច ប់ភតិសនយ
បនែដរ ្របសិនេបើមន ថ នភពពិេសសែដលចត់ទុកសកមមភពរបស់ភតិកៈថមិនរេំ ភេលើេសចក្តី
ទុកចិត្តរបស់ភតិបតី។ ករអនុវត្ត្រទឹស្តីេនះចំេពះ្របេទសកមពុជគឺ ្រស័យេលើករអនុវត្តរបស់្របេទស
កមពុជនេពលអនគត។ 

ម្រទឹស្តីរេំ ភេលើេសចក្តីទុកចិត្តរបស់្របេទសជបុ៉នចំេពះករណីអនុបបទនសិទធិជួល ឬ ករ
ជួលបន្តខងេ្រកមេនះ មិនរេំ ភេលើេសចក្តីទុកចិត្តរបស់ភតិបតីេនះេទ េហើយដូេចនះភតិបតីមិន ច
បញច ប់ភតិសនយបនេទ។ 

ទំនក់ទំនងរ ង X នឹង Y ៖ 

ឧទហរណ៍ខងេលើ ែដលជទំនក់ទំនងរ ង X និង Y មនគំនិត៣ ែដល ចេធ្វើបន៖ 

១-   X រ ំ យភតិសនយេ យែផ្អក មម្រ  ៦០៨ (កថខណ្ឌ ទី ២ ) ៃន ក.រ។ 

២- X  យល់្រពមចំេពះ អនុបបទនសិទធិជួល ឬ ករជួលបន្ត។ កនុងករណីេនះ អនុបបទនសិទធិ
ជួល ឬ ករជួលបន្តក្ល យជមនសុពលភព និង ចអះ ងចំេពះ X បន។ 

៣- X េធ្វើមិនដឹងមិនលឺ ឬ មិនខ្វល់ចំេពះ អនុបបទនសិទធិជួល ឬ ករជួលបន្ត។ កនុងករណីេនះ 
X េនែតជភតិបតី Y េនែតជភតិកៈ េហើយ Z មិន ចអះ ងអំពីសិទធិ មួយចំេពះ X 
បនេទ។ 

ទំនក់ទំនងរ ង X នឹង Z ៖ 

  Z មិន ចអះ ងមនសិទធិកន់កប់ដីេនះេទ លុះ្រ ែតមនករអនុញញ តពី X។ ដូចេនះ X 
ចទមទរឱយ Z ្របគល់ដីវញិបនេ យែផ្អកេលើកមមសិទធិ (ម្រ  ១៥៥ ៃនក.រ)។ មយ៉ងេទៀត X ច

ទមទរករបង់្របក់ែដលមនចំនួនេសមើនឹងៃថ្លឈនួលបន េ យែផ្អក មេសចក្តីចេ្រមើនេ យឥត
េហតុ (ម្រ  ៧៣៦ និង ៧៣៧ ៃន ក.រ)។ 
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- ភតិកៈជ ជីវកមមចស់មួយេហើយសិទធិជួល្រតូវបនេផទរឲយ ជីវកមមថមី។ មច ស់ ជីវកមមទំងពីរ
េនះគឺជមនុស ែតមន ក់េហើយ ល់្រទពយសមបត្តិរបស់ ជីវកមមចស់្រតូវបនទទួលបន្តេ យ ជីវកមម
ថមី មនន័យថ ជីវកមមទំងពីរ ជក់ែស្តងជអងគភពែតមួយ។ 

- ភតិកៈបនជួលបន្តនូវបនទប់ជួលរបស់គត់ស្រមប់រយៈេពលខ្លីេទេ យមិត្តិភក្តិរបស់គត់កនុង
អំឡុងេពលែដលគត់េទបរេទស េហើយមិត្តភក្តិេនះបន ន ក់េនកនុងបនទប់ជួលេនះមួយរយៈខ្លី  

មួយ។ 

- កនុងករណីជួលផទះទំងមូល មនែតបនទប់មួយបុ៉េ ្ណ ះ្រតូវបនជួលបន្ត េហើយមិនមនករផ្ល ស់ប្តូរ
េ្រចើនេទចំេពះករេ្របើ្របស់ផទះជួល។ 

* េទះបីជ្រទឹស្តីៃនកររេំ ភេលើេសចក្តីទុកចិត្ត្រតូវបនយកមកអនុវត្តកនុង្របេទសកមពុជ ឬ អត់េនះ 
ក៏ ចមនករ ងំនូវករបញច ប់ភតិសនយេ យភតិបតី េ យ រេគលករណ៍ៃនករេ្របើ្របស់

សិទធិេ យបំពន (ម្រ  ៤ ៃនក.រ)។ ចំណុចេនះគឺចង់បនន័យថ ្របសិនេបើអនុបបទនសិទធិជួល ឬករ
ជួលបន្តមិនបងកកររខំន មួយដល់ភតិបតីេទ េនះករអនុវត្តសិទធិបញច ប់ភតិសនយរបស់ភតិបតី ច
នឹង្រតូវបន ងំេ យេគលករណ៍ៃនករេ្របើ្របស់សិទធិេ យបំពន។ 

 
 ទំនក់ទំនងកិចចសនយរ ងភតិបតី និងភតិកៈបន្ត៖  

ពំុមនទំនក់ទំនងកិចចសនយរ ងភតិបតី និងភតិកៈបន្តេទ។ បុ៉ែន្តម្រ ៦០៩ៃនក.រ ជពិេសស
អនុញញ តឲយភតិបតី អនុវត្តសិទធិចំេពះភតិកៈបន្តេដើមបីករពរផល្របេយជន៍របស់ភតិបតី។ 

 ៃថ្លឈនួល៖ 
ភតិបតី ចទមទរៃថ្លឈនួលពីភតិកៈក៏បន (ម្រ  ៦០៩កថខណ្ឌ ទី២ៃនក.រ) ឬពីភតិកៈ

បន្តក៏បន( ម្រត៦០៩កថខណ្ឌ ទី១ៃនក.រ)។ ជក់ែស្តង ជធមម ភតិបតីទមទរពីភតិកៈ េហើយ
កនុងករណីែដលភតិកៈអលទធភពកនុងករបង់ៃថ្លឈនួល េនះភតិបតី ចទមទរពីភតិកៈបន្ត។ 
ចំនួនែដល ភតិបតី ចទមទរពីភតិកៈបន្តបន គឺៃថ្លឈនួលៃនករជួលេដើម(ៃថ្លឈនួលែដលភតិប
តីបន្រពមេ្រព ងជមួយភតិកៈ) ឬ ៃថ្លឈនួលៃនករជួលបន្ត មួយ ែដលមនចំនួនទបជង។ 

 ករបង់ៃថ្លជមុនេទឲយភតិកៈ៖ 
ករបង់ៃថ្លជមុនេទឲយភតិកៈ មនន័យថ ភតិកៈបន្តបនបង់្របក់ៃថ្លឈនួលេទឲយភតិកៈមុនេពល

ែដលកលកំណត់្រតូវបង់្របក់ៃថ្លឈនួលៃនភតិសនយជួលបន្តមកដល់ ដូេចនះករបង់្របក់ជមុនេនះ មិន
ចអះ ងចំេពះភតិបតីបនេទ ។  
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ករណីែបបេនះភតិកៈបន្ត្រតូវបង់្របក់ៃថ្លឈនួលែដលេសនើតៃម្លឈនួលរបស់ភតិកៈ ឬទបជ (ករណីភ
តិសនយបន្តមនៃថ្លទបជង) េទឲយភតិបតី មករទមទរ េហើយភតិកៈបន្តមនសិទធិទមទរេ យភតិ
កៈ្របគល់្របក់ែដលបង់ជមុនេនះមកឲយខ្លួនវញិ។ (SCJ) 

ឧទហរណ៍៖ X ជភតិបតី Y ជភតិកៈ/ភតិបតីបន្ត Z ជភតិកៈបន្ត។ ៃថ្លឈនួលៃនភតិសនយមន
ចំនួន ១ ០០០$ ដល់កលកំណត់េនេរៀង ល់ៃថងទី១០។ ៃថ្លៃនភតិសនយបន្តគឺមនចំនួន ១២០០$ ដល់
កលកំណត់េនេរៀង ល់ៃថងទី៥។ X បនលឺថ Y ជួប្របទះនឹងវបិត្តិហិរញញវតថុ េហើយបនគិតថ ្របសិនេបើ 
Z បនបង់្របក់ចំនួន ១២០០$ េទេ យ Y េនះ Y នឹងេ្របើ្របស់លុយទំងអស់េនះអស់ែតម្តង េហើយ
នឹងមិនបនបង់្របក់១ ០០០$ មកឲយ X េទៀត។  

ដូេចនះ X បនទមទរ Z បង់្របក់ៃថ្លឈនួលេ យផទ ល់េទឲយ X េនៃថងទី៥។ ចំនួនែដល X បនទមទរ
េនះគឺ ១០០០$។ បុ៉ែន្ត Z បននិយយថ Z បនបង់្របក់ចំនួន ១២០០ ដុ ្ល រចួេហើយេនៃថងទី៤។ ករ
បង់្របក់របស់  Z គឺជករបង់ៃថ្លជមុន ដូេចនះ Z មិន ចអះ ងពីករបង់្របក់េនះចំេពះ X បនេទ។ Z 
្រតូវបង់្របក់ចំនួន១០០០ ដុ ្ល េទឲយ X ម្តងេទៀត។ Z ចទមទរ្របក់១០០០ដុ ្ល រពី Y មកវញិបន។ 

៣-ទំនក់ទំនងរបសភ់តិបតី ភតិកៈ និងភតិកៈបន្ត កនងុករបញចប់ភតិសនយ និង នុភពៃនករ
ជួលបន្ត 

(X៖ភតិបតី, Y៖ភតិកៈ, Z៖ភតិកៈបន្ត ) 

- ករបញច ប់េ យែផ្អកេលើកំហុសរបស់Y (SCJ) 
X បនបញច ប់ភតិសនយរ ង X នឹង Y េ យែផ្អកេលើករខកខនកនុងករបង់្របក់ៃថ្លឈនួលរបស់ Y។ 

ករបញច ប់េ យែផ្អកេលើករបំពនកិចចសនយេនះ ចយកមកអះ ងចំេពះ Z បន។ ដូេចនះភតិសនយ
បន្តរ ង Y និង Z ក៏្រតូវបនបញច ប់ផងែដរ។ 

- ករបញច ប់េ យែផ្អកេលើករ្រពមេ្រព ងរ ង X នឹង Y (SCJ) 
X និង Y បន្រពមេ្រព ងគន បញច ប់ភតិសនយរ ង X នឹង Y។ ករបញច ប់េ យករ្រពមេ្រព ងេនះ មិន

ចយកមកអះ ងចំេពះ Z បនេទ។ ដូេចនះភតិសនយបន្តរ ង Y និង Z េនែតមនសុពលភព។ េនះគឺ
េដើមបីករពរ Z ពីករសមគំនិតគន យ៉ង ្រកក់រ ង X និង Y ែដលប៉ះពល់ដល់ Z។  

ជំពូក ៤.ករបញចប់ភតិសនយ  

 ករបញច ប់ភតិសនយមួយ គឺ្រតូវមនមូលេហតុចបស់ ស់ដូចខងេ្រកម៖ 
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១. ករបញចប់ភតិសនយែដលមនកំណត់អំឡងុេពល 

ភតិសនយែដលមនកំណត់អំឡុងេពល ្រតូវបញច ប់េ យករផុតអំឡុងេពលែដលបនកំណត់េនះ 
(ម្រ ៦១២ ក.រ)។ 

ឧទហរណ៍៖ X បនេធ្វើកិចចសនយជួល គរ L េ យ Y មនរយៈេពល១ (មួយ) ឆន ំ េ យគិត
ចប់ពីៃថងទី ០១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៤ ។ ដូេចនះ ៃថងទី ០២ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥ ភតិសនយេនះ្រតូវបនផុត
អំឡុងេពលជួលេហើយ នំេ យភតិសនយ្រតូវបនបញច ប់េ យកលកំណត់។ 

បញជ ក់៖ េទះបីជភតិសនយែដលមនកំណត់អំឡុងេពល ្រតូវបញច ប់េ យករផុតអំឡុងេពលក៏
េ យ ភគីៃនភតិសនយ ្រតូវែតេធ្វើករជូនដំណឹងេទភគីមខ ងេទៀតេដើមបីបញជ ក់អំពីឆនទៈកនុងករបន្តកិចច
សនយេទៀតឫអត់ែដល្រតូវេធ្វើេឡើងដូចខងេ្រកម៖ 

- ចំេពះភតិសនយជួលផទះ ឬ គរ ភគី្រតូវបង្ហ ញឆនទៈមុនផុតកំណត់េពល៣ែខ។ 
- ចំេពះភតិសនយជួលដីធ្លី ភគី្រតូវបង្ហ ញឆនទៈមុនផុតកំណត់េពល ១ឆន ំ។ 

េបើភគីមិនបនបង្ហ ញឆនទៈចបស់ ស់កនុងចបប់កំណត់េទ េនះចត់ទុកថ ភគីបនយល់្រពម
បន្តជថមី។ បុ៉ែន្តកនុងករណីេនះ ភតិសនយ្រតូវបនបន្តថមីេនះ គឺជភតិសនយែដលពំុមនកំណត់អំឡុងេពល 
(ម្រ  ៦១៣ ក.រ)។ 

២. ករេសនើសុឲំយរ ំ យភតិសនយែដលពំុមនកំណត់អំឡងុេពល 

េបើពំុបនកំណត់អឡុងេពលជួលេនកនុងកិចចសនយេទ ភគីនីមួយៗ ចេសនើសំុឲយរ ំ យកិចចសនយ 
េនេពល ក៏បន។ កនុងករណីែដលករេសនើសំុឲយរ ំ យ មិនបនបញជ ក់េពលរ ំ យ និងកនុងករណី
ែដលអំឡុងេពលចប់ពីេពលេសនើសំុឲយ រ ំ យរហូតដល់េពលរ យ ែដលបនបញជ ក់េនកនុងករេសនើសំុ
ឲយរ ំ យេនះ តិចជងេពលដូចបនកំណត់ខងេ្រកមេនះ ភតិសនយ្រតូវរ ំ យ េនេពលែដលអំឡុង
េពលដូចបនកំណត់ខងេ្រកមេនះ បនកន្លងហួស គិតចប់ពីេពលេសនើសំុឲយរ ំ យ (ម្រ  ៦១៥ កថ
ខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ)៖ 

ក-១ (មួយ)ៃថង ចំេពះចលនវតថុ។ 

ខ-៣ (បី) ែខ ចំេពះ គរ។ 

គ-១ (មួយ) ឆន ំ ចំេពះដីធ្លី។ 

ឧទហរណ៍ ៖ X បនេធ្វើកិចចសនយជួលរថយន្ត Lexus LX470 មួយេ្រគ ង េ យ Y េ យមិនបន
កំណត់រយៈេពលេទ។ ្រ ប់ែត ១ (មួយ) ឆន ំ េ្រកយមក X បនេធ្វើបនជូនដំណឹងេទ (ៃថងជូនដំណឹង 
២៧ ែខមក  ឆន ំ ២០១៥) Y ថខ្លួនឈប់ជួល នឲយ Y េទៀតេហើយ េហើយឲយគិតៃថ្លឈនួល មចំនួនៃថង
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េ្របើ្របស់ជក់ែស្តង និងបងគ ប់ឲយ Y យករថយន្តមកសងខ្លួននៃថងជូនដំណឹងេនះែតម្តង។ ករណីេនះកិចច
សនយជួលមិនទន់បនបញច ប់េទ ្រតូវរង់ចំ១ៃថងេទៀតគិតចប់ពីៃថងបនទ ប់ៃនៃថងេសនើសំុឲយរ ំ យ (សូមេមើល
ម្រ  ៣៣៤ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ) មនន័យថ X មិន ចទមទរឲយ Y ្របគល់រថយន្តភ្ល មបនេទ ្រតូវ
រង់ចំរហូតដល់ៃថងទី  ២៩ ែខមក  ឆន ំ ២០១៥)មកដល់សិន។ េបើដល់ៃថងទី ២៩ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥ ភតិ
សនយេនះ្រតូវបនបញច ប់េនេពលមនកររ ំ យភតិសនយ។ 

ឧទហរណ៍៖X បនេធ្វើកិចចសនយជួល គរ L េ យ Y មិនមនកំណត់អំឡុងេពល។ មួយឆន ំ
េ្រកយមក X បនេធ្វើករជូនដំណឹងឈប់ជួល គរេទេ យ Y ភ្ល មៗ។ ករណីេនះ X ្រតូវជូនដំណឹង
េទ Y យ៉ងតិច ៣ (បី) ែខ មុនករបញច ប់ភតិសនយ មនន័យថ X ្រតូវរង់ចំេ្រកយពីករជូនដំណឹង ៣ 
(បី) ែខកន្លងផុតសិន។  

ឧទហរណ៍៖ X បនេធ្វើកិចចសនយជួលដី L េ យ Y មិនមនកំណត់អំឡុងេពល។ មួយឆន ំេ្រកយ
មក X បនេធ្វើករជូនដំណឹងឈប់ជួលដី L េទេ យ Y ភ្ល មៗ។ ករណីេនះ X ្រតូវជូនដំណឹងេទ Y យ៉ង
តិច ១ (មួយ) ឆន ំ មុនករបញច ប់ភតិសនយ មនន័យថ X ្រតូវរង់ចំេ្រកយពីករជូនដំណឹង ១ (មួយ) ឆន ំ
កន្លងផុតសិន។  

ចំេពះភតិសនយមនរដូវ្របមូលផល  

្រតូវេធ្វើករេសនើសំុរ ំ យកិចចសនយេនេ្រកយរដូវេនះ មុនករចប់េផ្តើមករេធ្វើកសិកមមស្រមប់រដូវ 
បនទ ប់ (ម្រ  ៦១៥ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ 

ឧទហរណ៍៖ X បនេធ្វើកិចចសនយជួលដីែ្រសវស  L េ យ Y ែដលមិនកំណត់រយៈេពល។ េនរដូ
វវស  ែដល្រសូវកំពុង ស់ល្អ្រ ប់ែត  X ែដលមនបំណងលក់ដី L េ យេនះឲយតតិយជនេផ ង 
េហើយេដញ Y ឈប់ឲយេធ្វើែ្រសតេទេទៀត។ ករណីេនះ X ្រតូវរង់ចំ Y ្របមូលផល្រសូវអស់េទើបជូន
ដំណឹងអំពីករបញច ប់កិចចសនយ េហើយរហូតដល់ឆន ំេ្រកយេពលរដូវ្របមូលផល្រសូវអស់េទើបកិចចសនយ
្រតូវបនរ ំ យ។ 

៣. ករបញចប់ពិេសសៃនភតិសនយ េ យសន្តតិជនរបសភ់តិកៈ 

កនុងករណីែដលភតិកៈបនទទួលមរណភព ្របសិនេបើសន្តតិជនរបស់ភតិកៈេនះមិនមនបំណង
បន្តកិចចសនយេទ មនសិទធិរ ំ យកិចចសនយេនះបន (ម្រ  ៦២០ ក.រ)។ ែតផទុយេទវញិ ចំេពះសិទធិ
សន្តតិជនរបស់ភតិបតីមិនមនែចងេទ។ ដូេចនះសន្តតិជនរបស់ភតិបតីែដលបនទទួលមរណភព្រតូវអនុ
វត្តបន្តកិចចសនយ េបើកនុងករណីកិចចសនយេនះមនអំឡុងេពលកំណត់ េហើយេបើគម នអំឡុងេពលកំណត់
្រតូវអនុវត្តដូចម្រ  ៦១៥ ក.រ។ 
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ឧទហរណ៍៖ X បនេធ្វើកិចចសនយជួលផទះមួយែល្វងេ យ Y ែដលមនកំណត់រយៈេពល៥ឆន ំេដើមបី
េបើក ងលក់គុយទវ។ ជអកុសល Y បនទទួលមរណភព។ Yមនកូន Zែតមន ក់គត់ែដលជវសិ្វករ។ 
េ យ រឪពុក ្ល ប់េទ និងមិនមនអនកជួយេមើលបន្ត ជីពលក់គុយទវផង ដូេចនះ Z មនសិទធិបញច ប់
កិចចសនយជួលផទះែដលសពឪពុកគត់បនេធ្វើជមួយ X បនេទះបីជមិនទន់ហួសអំឡុងេពលកំណត់

មកិចចសនយក៏េ យ ម្រ  ៦២០ ក.រ។ 

៤. នុភពៃនករបញចប់ភតិសនយ 

គម ន នុភព្របតិសកមម 

េទះេនកនុងករណីែដលបនរ ំ យភតិសនយ កររ ំ យកិចចសនយេនះ ្រតូវមនេឆព ះេទ
អនគតែតបុ៉េ ្ណ ះ( ម្រ  ៦១៧ ក.រ)។ 

ឧទហរណ៍៖ X បនេធ្វើកិចចសនយជួលផទះមួយែល្វងេ យ Y ែដលមនកំណត់រយៈេពល៥ឆន ំេដើមបី
េបើក ងលក់គុយទវ។ ជអកុសល Y បនទទួលមរណភព។ Yមនកូន Zែតមន ក់គត់ែដលជវសិ្វករ។ 
េ យ រឪពុក ្ល ប់េទ និងមិនមនអនកជួយេមើលបន្ត ជីពលក់គុយទវផង ដូេចនះ Z មនសិទធិបញច ប់
កិចចសនយជួលផទះែដលសពឪពុកគត់បនេធ្វើជមួយ X បន េទះបីជមិនទន់ហួសអំឡុងេពលកំណត់

មកិចចសនយក៏េ យ ម្រ  ៦២០ ក.រ។ ករណីេនះ Z មិន ចទមទរេ យ X ្របគល់្របក់ឈនួល
ែដលឪពុកខ្លួនបនបង់េទ X កន្លងមកេហើយបនេទ គឺ្រគន់ែតមន នុភពបន្តេទអនគត់ែតបុ៉េ ្ណ ះ 
ែដលេធ្វើេ យ Z ឈប់បង់្របក់បន្ត មកិចចសនយជួលេទៀត។ 

េធ្វើបដិទននូវវតថុជួលមក ថ នភពេដើមវញិ 

េធ្វើបដិទនវតថុជួលមក ថ នភពេដើមដូចកលពីភតិកៈបនទទួលករកន់កប់វតថុជួល (ម្រ ៦១៨
កថខណ្ឌ ទី១ៃនក.រ)។ ដូេចនះភតិកៈ្រតូវរះុេរ ើេចញនូវឧបករណ៍ែដលភតិកៈបនដំេឡើង សំ តសំ ម និង
ភពកខ្វក់ទំងអស់ែដលភតិកៈបនេធ្វើ និងជួសជុល ល់ែផនកែដលខូចខតែដលភតិកៈបនបងកេឡើង។ 
បុ៉ែន្តភតិកៈមិនទទួលកតព្វកិចចកនុងករជួសជុលករែបកបក់ ខូចខតែដលេកើតេឡើងេ យ រករេ្របើ
្របស់ជធមម េឡើយ (ម្រ  ៦១៨ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃន ក.រ)។ 

 ករែបកបក់ ខូចខតែដលេកើតេឡើងេ យ រករេ្របើ្របស់ធមម  (ដក្រសង់េចញពី
េគលករណ៍ ែណនំ េរៀបចំេ យ្រកសួងែដនដីរបស់្របេទសជបុ៉ន)៖  
ករស្លកពណ៌បិទជញជ ំង េ យ រកន្លងហួសយូរឆន ំ ្ល កនិងសឹកេនេលើឥដ្ឋករ ៉ ូ
េ យ រករ ក់េ្រគ ងសង្ហ រមឹជេដើម។ 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី សិកខ គណៈេមធវ ី(ធំ) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                ទំព័រ | 187  
 

 ករែបកបក់ ខូចខតែដលេកើតេឡើងេ យ រកំហុសរបស់ភតិកៈ (ដក្រសង់េចញពី
េគលករណ៍ ែណនំ េរៀបចំេ យ្រកសួងែដនដីរបស់្របេទសជបុ៉ន)៖ ឆកូតេនេលើជញជ ំង
េ យ ភតិកៈគូស ែបកឥដ្ឋករ ៉េូ យ ភតិកៈដំែដកេគល។ល។  

ឧបករណ៍ែដលបនបំពក់េទនឹងវតថុជួល 

ភតិកៈ្រតូវរះុេរ ើេចញនូវឧបករណ៍ េនេពលបញច ប់ភតិសនយ (ករណីយកិចចេធ្វើបដិទនមក ថ នភព
េដើមវញិ ម្រ  ៦១៨ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនក.រ)។ ្របសិនេបើភតិបតីបដិេសធកនុងកររះុេរ ើ ភតិកៈេនះេនែត

ចរះុេរ ើបន (សិទធិរះុេរ ើ ម្រ  ៦១៩ ៃនក.រ)។ 

ឧទហរណ៍៖ X បនេធ្វើកិចចសនយជួលផទះមួយែល្វងេ យ Y េហើយY បនតសំយ៉បមកមុខេដើមបី
ចត ន។ េ្រកយបញច ប់កិចចសនយជួល Y ចរះុេរ ើយកសំយ៉បែដលតេនះមកវញិបន េទះជ X មិន
ឯកភពក៏េ យ។ 

អំឡុងេពលេ្របើសិទធិទមទរសំណងៃនករខូចខត និងករទមទរេ យហុ៊យមកវញិ 

សំណងៃនករខូចខតែដលេកើតេឡើងេ យ រភតិកៈ កនុងករេ្របើ្របស់ និង ្រស័យផលែដល
ផទុយនឹងអតថន័យេដើមៃនកិចចសនយ និងករសងមកវញិនូវេ យហុ៊យែដលភតិកៈបនេចញ ្រតូវទមទរ
េនកនុងអំឡុងេពល១(មួយ)ឆន ំគិតចប់ពីេពលែដលភតិបតីបនទទួលករសងវតថុជួលេនះ (ម្រ  ៦២១ 
ៃនក.រ)។ ភតិកៈ ឬ ភតិបតី ្រតូវជូនដំណឹងេទភគីមខ ងេទៀត អំពីឆនទៈកនុងករអនុវត្តកនុងអំឡុងេពល ១ឆន ំ 
បុ៉ែន្តករជូនដំណឹងេនះ ចេធ្វើេនេ្រកតុ ករក៏បន។ 

ករណីភតិបតីទមទរសំណងករខូចខតេ យេ្របើ្របស់ 

ឧទហរណ៍៖ X បនេធ្វើកិចចសនយជួលផទះមួយែល្វងេ យ Y េហើយ Y បនតសំយ៉បមកមុខេដើមបី
ចត ន េហើយបនកត់ទ្វ រកញច ក់េចញ។ េ្រកយបញច ប់កិចចសនយជួល Y បនរះុេរ ើយកសំយ៉បែដលត
េនះមកវញិែតមិនបន ក់ទ្វ រកញច ក់វញិេទ។ ករណីេនះ X ចទមទរេ យ Y សងសំណងៃនករខូច
ខតៃនទ្វ រកញច ក់ែដលបនបត់ េហើយ X ្រតូវជូនដំណឹងេទ Y អំពីឆនទៈរបស់ X កនុងករអនុវត្តករ
ទមទរសំណងៃនករខូចខត កនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ ចប់ពីៃថង Y បន្របគល់ផទះ។ 

ករណីភតិកៈទមទរេ ហុ៊យែដលបនេចញ 

ឧទហរណ៍៖ X  បនេធ្វើកិចចសនយជួលផទះមួយែល្វងេ យ Y េហើយ Y បនេធ្វើដំបូលេលើេដើមបីកំុឲយ
ទឹក្រសក់ចូល ែដលចំ យអស់្របក់ ៥០០០ ដុ ្ល េមរកិ។ េ្រកយបញច ប់កិចចសនយជួល តៃម្លៃន
ដំបូលបនថយចុះ្រតឹម ២៥០០ដុ ្ល រ។ Y ចទមទរេ យហុ៊យចំ យែដលមន្របេយជន៍
ស្រមប់ករេធ្វើដំបូលពី X វញិបន។ ករណីេនះ Y ្រតូវជូនដំណឹងេទ X អំពីឆនទៈរបស់ Y កនុងករអនុវត្តករ
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ទមទរឲយសងវញិនូវេ ហុ៊យែដលមន្របេយជន៍កនុងអំឡុងេពល១ឆន ំ ចប់ពីៃថង Y បន្របគល់ផទះ។ 
ចំនួនែដល្រតូវសងវញិ គឺេ ហុ៊យែដលបនចំ យជក់ែស្តង ឬតៃម្លែដលេនសល់ ែដល្រតូវបន
កំណត់េ យ X (ម្រ  ៦០៤ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ) ដូេចនះ X នឹងេ្រជើសេរ ើសយក ២៥០០ ដុ ្ល រ។ 

ជំពូក ៥.ករណីសកិ  

ករណីទី១ ៖ករផ្ល ស់ប្តូរភតិបតី  

X គឺជកមមសិទធិករៃនដី។ Xបនជួលដីឲយ Y។ Yបនបង់្របក់កក់ឲយ X។ េ្រកយមក Xបនលក់ដីឲយ Z។ 

សំនួរទី១៖ េតើ Z ចេដញ Y េចញបនែដរឬេទ? 

សំនួរទី ២៖ េតើ Z ចទមទរឲយ Y បង់ៃថ្លឈនួលេទ Z បនែដរឬេទ? 

សំនួរទី ៣៖ េនេពលបញច ប់ភតិសនយ េតើ Y ចទមទរឲយ Z ្របគល់្របក់កក់វញិបនែដរឬេទ។ 

 

ករណីទី២៖ ករផ្ល ស់ប្តូរភតិកៈ 

X ជកមមសិទធិករៃនដី។ X បនជួលដីឲយ Y។ Y បនបង់្របកកក់ឲយ X។ Y បនសង់ គរមួយេនេលើដី
េនះ។ េ្រកយមក Y បនលក់សិទធិជួល និង គរេនះឲយ Z។ 

សំនួរទី១៖ េតើ X ចេដញ Z េចញបនែដរឬេទ? 

សំនួរទី២៖ េនេពលបញច ប់ភតិសនយ េតើ Z ចទមទរឲយ X ្របគល់្របក់កក់វញិបនែដរឬេទ? 

 

ករណីទី៣៖ វ ិ លភពៃនករជួលបន្ត ១៖ X ជកមមសិទធិករៃនដី។ X បនជួលដីឲយ Y។ Y បនសង់ គរ
មួយេនេលើដីេនះ។ េ្រកយមក Y បនជួលបនទប់មួយៃន គរេនះឲយេទ Z។ សំនួរ៖ េតើ Y ្រតូវសំុករ
យល់្រពមពី X អំពីករជួលបនទប់េទឲយ Z ែដរឬេទ? 

ករណីទី៤៖ វ ិ លភពៃនករជួលបន្ត ២ 

X បនជួលផទះមួយឲយ Y។ Y បនជួលបនទប់មួយកនុងផទះេនះឲយេទ Z។ 

សំនួរ៖ េតើ Y ្រតូវសំុករយល់្រពមពី X អំពីករជួលបនទប់េទឲយ Z ែដរឬេទ? 
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ករណីទី៥៖ ករភជ ប់ែដលមិនចំបច់ (Unnecessary Attachment) 

X បនជួល គរែដលមនកំពស់ពីរជន់មួយេទឲយ Y ( គរេនះមនែតជន់េ្រកមដី និងជន់ទី១
បុ៉េ ្ណ ះ)។ Y បន ងសង់ និងបែនថមជន់ទី២ េទេលើ គរេនះ។ 

សំនួរទី១៖ េនេពលបញច ប់ភតិសនយ េតើ X ចទមទរឲយ Y រះុេរ ើជន់ទី ២ េនះេចញបនែដរឬេទ? 

សំនួរទី២៖ េនេពលបញច ប់ភតិសនយ េតើ Y ចទមទរឲយ X បង់្របក់ស្រមប់តៃម្លៃនជន់ទី២ េនះបន
ែដរឬេទ? 

 

ករណីទី៦៖ ករ ងសង់ែដលមិនចំបច់ (Unnecessary Building) 

X បនជួលដីមួយកែន្លងឲយ Y។ Y បន ងសង់ គរមួយេនេលើដីេនះ។ 

សំនួរទី១៖ េនេពលបញច ប់ភតិសនយ េតើ X ចទមទរឲយ Y រះុេរ ើ គរេនះេចញបនែដរឬេទ? 

សំនួរទី២៖ េនេពលបញច ប់ភតិសនយ េតើ Y ចទមទរឲយ X បង់្របក់ស្រមប់តៃម្លៃន គរេនះបន
ែដរឬេទ? 

 

ករណីទី៧៖ អលទធភពទំង្រសុង (Whole Impossibility) 

X បនជួលផទះមួយឲយ Y។ បុ៉ែន្តេ យ រែតទឹកជំនន់ ផទះេនះ្រតូវបនខូចខតែបកបក់ទំង្រសុង។ 

សំនួរទី១៖ េតើ Y ្រតូវបន្តបង់ៃថ្លឈនួលែដរឬេទ? 

សំនួរទី២៖ េតើ Y ចទមទរឲយ X ងសង់ផទះេឡើងវញិបនែដរឬេទ? 

សំនួរទី៣៖ េតើ X ឬ Y ចបញច ប់ភតិសនយ បនែដរឬេទ? 
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សទិធជិលួអចិៃ្រន្តយ ៍
 

ជំពូក ១. បទបញញ ត្តិទូេទ 
១. និយមន័យ  ម្រ  ២៤៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 

សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ សំេ េលើសិទធិជួល អចលនវតថុ រយៈេពលែវង ចប់ពី ១៥ឆន ំេឡើងេទ។ ទស នៈ
សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ែដលមនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះ្រតូវបន្រសង់េចញពីេគលគំនិត ករជួលរយៈេពល
ែវង ម្រ ១០៦កថខណ្ឌ័ ២ៃនចបប់ភូមិបល ែដលែចងថ ករជួលរយៈេពលែវង មនរយៈេពល១៥ឆន ំ រ ឺ
េលើស។ ចបប់ភូមិបលក៏មិនមនម្រ េផ ងពីេនះែដលកំណត់អំពីអតិបរម ៃនករជួល រយៈ ែវងេនះ
េទ។ ម្រ  ១០៨ កថខណ្ឌ័ ១ ចបប់ភូមិបល បនទទួល គ ល់ថសិទធិជួលរយៈេពលែវង ្រតូវចត់ទុកជ
សិទធិភណ្ឌិ ក(សិទធិ្របតយក )  ែដល ចេផទរេ យយកៃថ្ល រសឺន្តតិកមមបន។ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១៣២ 
សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ជសិទធិ្របតយក ។ 

២. ករបេងកើត (ម្រ  ២៤៥ ៃនក.រ) 
 សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍្រតូវែតេធ្វើេឡើងជ យលកខណ៍អក រ េបើមិនបនេធ្វើជ យល័កខណ៍អក រេទពំុ
មន នុភពេឡើយ។ ករេធ្វើជ យលកខណ៍អក រេនះគឺមន នុភព រ ងែតគូភគីបុ៉េ ្ណ ះ។ ករេធ្វើ
ជ យលកខណ៍អក រេនះគឺ ចេធ្វើជលិខិតឯកជនបន េ្រពះ ម្រកមរដ្ឋបបេវណី មិនត្រមូវថចំបច់
េ យេធ្វើ ម លិខិតយថភូតេនះេទ។ ្របកសស្តីពីនីតិវធីិចុះបញជ ីទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី មិនត្រមូវ
ឲយមនលិខិតយថភូតស្រមប់ករចុះបញជ ីេទ (ឯក របញជ ក់អំពីមូលេហតុៃនករចុះបញជ ី, ម្រ  ២៧)។  

េតើករអនុវត្តរបស់ម្រន្តីចុះបញជ យ៉ីងដូចេម្តចែដរ? 
ស្រមប់ករអនុវត្តជក់ែស្ដងេនកមពុជ គឺត្រមូវេ យេមឃំុ រេឺចសងក ត់ ចុះហតថេលខេលើកិចច

សនយរបស់ភគី ឬ រករក៏ីបន ែត្របសិនេបើអត់មនេធ្វើែបបេនះេទ គឺអជញ ធរេគអត់ចុះេ យេទ។  
អញច ឹងេហើយេយើងេឃើញថ េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីែដលជចបប់ រធតុត្រមូវ្រគន់ែតជករ

្រពមេ្រព ងរបស់គូភគីបុ៉េ ្ណ ះ គឺ ចយកេទចុះបញជ ីបនេហើយ េហើយ្របកសស្ដីពីនីតិវធីិចុះបញជ ីក៏មិន
ត្រមូវេ យេធ្វើជលិខិតយថភូតអ្វីែដរ។ 

ដូចេនះេយើងេឃើញថករអនុវត្តន៏ជក់ែស្ដង និង្រទឹស្ដីែដលមន គឺអនុវត្តខុសគន ។ 
េតើដីែដលមិនទន់មនប័ណ្ណ ចចុះបញជ សិីទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៏បនែដរឬេទ? 
 េតើ គរ ចចុះបញជ សិីទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៏បនែដរឬេទ? 

ជេគលករណ៍ចបប់េ យែផ្អក មម្រ ២៤៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីភគី ចបេងកើតសិទធិជួលអ
ចិៃ្រន្តយ៏បន ែដល នុភពរបស់ មនែតចំេពះែតគូភគីបុ៉េ ្ណ ះ និងមិន ចត ំងជមួយតតិយជន
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បនេឡើយ។ ដូេចនះ្របសិនេបើគូភគីចង់ចុះបញជ ីអំពីសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៏ ទល់ែតអចលនវតថុេនះ្រតូវបន
ចុះបញជ ី។  

 ទំងភតិសនយេ យផទ ល់មត់ ទំងកិចចសនយសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍េ យផទ ល់មត់្រតូវបន
ចត់ទុកជភតិសនយជួលែដលពំុមនកំណត់អំឡុងេពល ែដល ច្រតូវបនបញច ប់េន េពល

ក៍បន (ម្រ  ២៤៥ កថខណ្ឌ ទី ២, ៥៩៩ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ 
២.១. ធតុផ ៃំនសទិធិជួលអចៃិ្រន្តយ ៍ 

(១) វតថុៈ ែដលជកមមវតថុៃនករជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ្រតូវែតជអចលនវតថុ េទើប ចបេងកើតសិទធិជួល 
អចិៃ្រន្តយ៏បន ម្រ ២៤៤។ 

អចលនវតថុ កនុងន័យៃនម្រ ២៤៤ េនះគឺ្រគបដណ្ដ ប់ េទេលើ គរផងែដរ មនន័យថ 
សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ចបេងកើតេលើ គរបន។ 
 (២) ៃថ្លឈនួលៈ អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ មនករណីកិចចបង់ៃថ្លឈនួល ម្រ  ២៤៨-១ 
(៣) អំឡុងេពលៈ ៃនករជួលអចិៃ្រន្តយ៍ គឺចប់ពី១៥ ឆន ំេឡើងេទ (ម្រ  ២៤៤ ៃនក.រ) និង
៥០ ឆន ំ ឬ តិចជងេនះ (ម្រ  ២៤៧ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃនក.រ)។ 

៣-លក័ខខ័ណ្ឌ ត ងំ 
កនុងករណីសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ្រតូវចុះបញជ ី ពីសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ មម្រ  ២៤៦ ៃនក.រ 
-  ចត ំងចំេពះតតិយជន 
ឧ-មច ស់អចលនវតថុមួយបេងកើតសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ជមួយអនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ពីរនក់េ យសិទធិជួល
អចិៃ្រន្តយ៍ទំងពីរបេងកើតជ យលកខណ៍អក រ េហើយមន ក់បនចុះបញជ ីពីសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍។ 

េតើអនក មនសិទធិជងអនក ? 

- ចត ំងចំេពះអនុបបទនិក(អនកទិញ) 
មនន័យថេទះបីជកមមវតថុ ៃនសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍្រតូវបនលក់ក៏េ យ ក៏អនកែដល ជួល

អចិ្រន្តយ៍ ចត ំង បនែដរេបើគត់បនចុះបញជ ីពីសិទធិជួលេនះបនមុន។ 
-កនុងករណីភតិសនយ ម្រ  ៥៩៨ ៃនក.រ 

្របសិនេបើអនកជួលអចិ្រន្តយ៍មិនបនចុះបញជ ីពីសិទធិជួលអចិ្រន្តយ៍របស់គត់េទ គត់មិន ច
ត ំងពីសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍បនេទ ែតគត់ ចត ំងពី ភតិសនយកនុងរយៈេពល ្រតឹម១៥ឆន ំបន 
េ យគត់្រតូវកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ ្រស័យផលជបន្តបនទ ប់ នូវវតថុជួលេនះ។ 
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ករបេងកើតសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៏ នុភព 

១-ករ្រពមេ្រព ង ជភតិសនយែដលមិនមនកំណត់អំឡុងេពល េហើយ ច
រ ំ យេពល ក៏បន។ 

២-េធ្វើជ យលកខ័អក រ ចំេពះគូភគី ករត ំង្រតូវបនក្រមិត គឺ ចត ំងជមួយត
តិយជនបន្រតឹម១៥ឆន ំេបើអនកជួលបនកន់កប់។ 

៣-ចុះបញជ ីសិទធិជួលអចិ្រន្តយ៏ ចំេពះគូភគី ចត ំងជមួយតតិយជនបន។ 

 
 ករណី មញញ៖ X ជអនកឲយជួលអចិៃ្រន្តយ៍ រឯី Y ជអនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ េហើយពួកេគបនចុះកិចច

សនយសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ៃនដីមួយកែន្លង ជ យលកខណ៍អក រ។ េ្រកយមក X បនលក់ដី
ឲយេទ Z េហើយ Z បនទមទរឲយ Y េចញពីដីេនះ។ ្របសិនេបើ Y បនចុះបញជ ីសិទធិជួលអចិៃ្រន្ត
យ៍ េនមុនករចុះបញជ ីរបស់ Z េនះ Y ចបដិេសធចំេពះករទមទររបស់ Z បន េ្រពះ Y ច
អះ ងពីសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ចំេពះ Z បន (ម្រ  ២៤៦ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ ្របសិនេបើ Y 
មិនបនចុះបញជ ីសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ េនមុនករចុះបញជ ីរបស់ Z េទ េនះេតើ Y ចបដិេសធចំេពះ
ករទមទររបស់ Z បនែដរ ឬ េទ? សូមេមើលម្រ  ២៤៦ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃនក.រ។ 

៤- នុភព 
៤-១-អំឡងុេពល ម្រ ២៤៧ 
 - សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ មនអតថិភពចប់ពី១៥ឆន ំ េឡើងេទ និង មិនេ យេលើសពី៥០ឆន ំ។ បុ៉ែន្តកនុង
ករណីគូភគីបនបេងកើត េលើសពី៥០ឆន ំ ្រតូវបនថយមក្រតឹម៥០ឆន ំ ។ (ម្រ ២៤៧-១) 

- សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ចបន្ត ជថមីបន ករ្រពមេ្រព ងរ ងអនកឲយជួលអចិៃ្រន្តយ៍ និង អនកជួល 
អចិៃ្រន្តយ៍ (ម្រ  ២៤៧ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃនក.រ)។ ្របសិនេបើពំុមនភគី មួយបដិេសធេទនឹងករបន្ត

ជថមីៃនសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍កនុងអំឡុងេពល ៣ ែខ(ចំេពះ គរ) ឬ អំឡុងេពល ១ ឆន ំ (ចំេពះដីធ្លី) មុន
ផុតអំឡុងេពលៃនសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ េនះសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍្រតូវបន្ត ជថមី ជភតិសនយែដលពំុមន
កំណត់អំឡុងេពល (ម្រ  ២៥៥, ៦១៣ ៃនក.រ)។ 

ចបប់ស្ដពីីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណីម្រ ៤១ 
១- កិចចសនយជួលរយៈេពលែវងែដលបេងកើតមុនកលបរេិចឆទអនុវត្ត្រកម  រយៈេនសល់េលើសពី

៥០ឆន ំ េនមនែតអតថិភពដែដល។ 
២- កិចចសនយជួលរយៈេពលែវងែដលបេងកើតមុនកលបរេិចឆទអនុវត្ត្រកម  េហើយរយៈេពលេន

សល់េលើសពី៩៩ឆន ំ ្រតូវកំណត់្រតឹម៩៩ឆន ំ ចប់ពីកលអនុវត្ត។ 
៣-ពំុមនកិចចសនយជួលរយៈេពលែវង ចប់ពីេពលអនុវត្ត្រកម។ សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ែដល បេងកើត

េឡើងបនទ ប់ពីេពលអនុវត្ត្រកមមិន្រតូវេ្រចើនជង៥០ឆន ំេឡើយ។  
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បុ៉ែន្តចំេពះករណី ែដលពកយសំុចុះបញជ ីសិទធិជួលរយៈេពលែវងបន ក់មុនកលបរេិចឆទអនុវត្ត
្រកម េហើយកលបរេិចឆទេចញបណ្ណ័ េ្រកយ្រកម គឺ ចេនមនេឈម ះ កិចចសនយជួលរយៈេពលែវង េហើយ
រយៈេពល ចេលើសពី៥០ឆន ំែដរ។  
 ៤-២-ៃថ្លឈនលួ ម២៤៨  

- អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍្រតូវបង់ៃថ្លឈនួល មកិចចសនយ ែដលបនកំណត់។ 
 េបើអត់មនកំណត់េពលេទ?  
 -    អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ្រតូវបង់េន ល់ដំ ច់ឆន ំ។     
 -   ចំេពះវតថុ្របមូលផល ្រតូវបង់េនេ្រកយរដូវេនះេ យគម នករយឺតយ៉វ ម្រ ២៤៨-២ 
 -សិទធិទមទរតេម្លើង និង បញចុ ះៃថ្លឈនួល ម្រ ២៤៩ 

ភគីទំងសងខងៃនសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ចទមទរ េ យតេម្លើង របឺញចុ ះៃថ្លឈនួល ចំេពះ “ ថ ន
ភពេផ ងៗ” ប់បញចូ លទំងករផ្ល ស់ប្តូរពនធែដល យតៃម្លេលើដី ករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លដីេលើទីផ រ ករផ្ល ស់ប្តូ
រតៃម្លេលើទីផ រជទូេទ ករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លេលើទីផ រៃនៃថ្លឈនួលកនុងតំបន់។  ្របសិនេបើមិន ចស្រមប
ស្រមួលគន មរយៈករពិភក គន េទ ភគី ចប្ដឹងេទតុ ករេ យកំណត់តៃម្លសមរមយ។ 

“ ថ នភពេផ ងៗ” មិន ប់បញចូ លនូវករបំផ្ល ញវតថុជួលអចិៃ្រន្តយ៍មួយែផនកេទ។ កនុងករណីេនះ 
ម្រ  ៦០៧ ឬ ម្រ  ២៥១ ៃនក.រ ្រតូវអនុវត្ត។ 
៤-៣-អនុបបទន ជ ទិ៍ នូវសទិធិជួលអចិៃ្រន្តយ ៍ម្រ  ២៥២ 
១- ចេធ្វើអនុបបទនរចឺត់ែចងេផ ងេ យយកៃថ្ល រមិឺនយកៃថ្លបនមនន័យថ ចេ យេគខចីេ្របើបន។ 
២- អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ចជួលបន្តបនេ យពំុមនករយល់្រពមពីអនកេ យជួលអចិៃ្រន្តយ៍។ 
 ៣- សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ចជកមមវតថុ សន្តតិកមមបន។ 
 ឧ- ភគីបនែចងកិចច្រពមេ្រព ងថ អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ្ល ប់ កិចចសនយ្រតូវបញច ប់? 
៤-៤-សទិធទិមទរែផ្អកេលើសទិធិ្របតយក    

មច ស់សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ចអនុវត្តសិទធិទមទរេ យែផ្អកេលើសិទធិ្របតយក បន ្របសិនេបើសិទធិ
ជួលអចិៃ្រន្តយ៍្រតូវបនចុះបញជ ី (ម្រ  ២៤៦ ៃនក.រ)។ ចទមទរេ យ្របគល់វញិ េ យបញឈប់ករ

ងំ េ យបងក រជមុននូវករ ងំចំេពះសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ម្រ ២៥៣។ 
៤-៥-កររ ំ យសទិធិជួលអចិៃ្រន្តយ ៍
 ក-សទិធរិ ំ យរបសអ់នកេ យជួល ម្រ ២៥០ 
 អនកេ យជួល ច រ ំ យកិចចសនយជួលអចិ្រន្តយ៍បន េ យ្រគន់ែតេធ្វើករជូនដំណឹងេទអនក
ែដលជួលអចិ្រន្តយ៍ កនុងករណីែដលមិនបនបង់ៃថ្លឈនួល មកលកំណត់កនុងអំឡុងេពល៣ឆន ំ។ 
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 ខ-សទិធរិ ំ យរបសអ់នកជួល ម្រ ២៥១ 
 អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ចជូនដំណឹងេដើេមបើរ ំ យកិចចសនយជួលអចិ្រន្តយ៍កនុងករណី 
 ១-កំឡុងេពល៣ឆន ំមិនបនចំេណញេ យ រករណី្របធនសក្ដិរ ឺ ថ នភពមិន ច 
ពយករណ៍ទុកមុនបន។ 
 ២-្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ មិន ចេលើសៃថ្លឈនួល១ឆន ំ េ យ រករខូចខតែផនក មួយ
ៃនអចលវតថុេនះ។ 
 ឧ- ខ ែចង ក់ថ កនុងករណី ក៏េ យអនកជួលអចិ្រន្តយ៏ មិន ចរ ំ យកិចចសនយជួល 
អចិៃ្រន្តយ៍បនេឡើយ។ 
 ៤-៦-ករេធ្វើបដិទន ម្រ ២៥៤ 
 េនេពលបញច ប់កិចចសនយជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ្រតូវទុកវតថុជួលអចិៃ្រន្តយ៍ដូច ថ នភពនេពលបចចុបបនន។ 
ជេគលករណ៍អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍គម នករណីយកិចចេធ្វើបដិទនសិទធិទមទរេ យសងេ ហុ៊យចំ យ 
បេងកើនតៃម្លេដើមបីែកលំអ រសិឺទធិរះុេរ ើេចញេទ។ បុ៉ែន្តគូភគី ចេធ្វើករសនយពិេសសេលើចំណុចេនះបនដូច
ជអនកេ យជួល្រតូវសងេ ហុ៊យមកអនកជួលែដលបនចំ យេដើមបីែកលំអរអចលនវតថុេនះជេដើម។  
 ករសនយពិេសសេនះភគី ចេធ្វើេនេ្រកយេពលបេងកើតសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ក៏បនបុ៉ែន្ត្រតូវេធ្វើករ
ចុះបញជ ីករសនយពិេសសេនះេទើប ចត ំងជមួយតតិយជនបន។  
 អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍បនបំផ្ល ញអចលនវតថុ របឺនបំែប្លងជ រវន័្ត? ម្រ ២៥៤-១ 
 ១.   អនកឲយជួលបនទទួលកមមសិទធិេពញេលញៃនសំណង់េ យគម នករទូទត់ៃនករចំ យ
កនុងករេរៀបចំឬករ្របេសើរេឡើង មួយែដលេធ្វើេឡើងេ យអនកជួលអចិៃ្រន្តយ៏។ 
 ២. អនកឲយជួលមិន ចបងខំអនកជួលអចិៃ្រន្តយ៏ ឲយ្របគល់អចលនវតថុែដលេន ថ នភពេដើម
េឡើយ។ េនេពលបញច ប់ករជួលអចិៃ្រន្តយ៏ អនកេ យជួលអចិៃ្រន្តយ៏ ចទមទរេ យអនកជួលអចិៃ្រន្ត
យ៏េធ្វើបដិទនេ យ្របគល់អចលនវតថុ ម ថ នភពេដើម ្របសិនេបើអនកជួលអចិៃ្រន្តយ៏បនបំផ្ល ញ ឬ
បំែប្លងជ រវន្តនូវលកខណៈៃនអចលនវតថុេនះ។ 
 
ជំពូក២-ចំណុចដូចគន  និង ចំណុចខុសគន រ ង សទិធិជួលអចិៃ្រន្តយ ៍និង ភតិសនយ 

១-ករអនុវត្តម្រ ពក់ព័នធនឹងភតិសនយ (ម្រ  ២៥៥ ៃនក.រ) 
ម្រ ខងេ្រកមេនះអនុវត្តដូចគន ចំេពះសិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ែដលរមួមន៖  

ម្រ  ៦០០,សិទធិ និងករណីកិចចេ្របើ្របស់ របស់ភតិកៈ 
៦០១, ករ្រគប់្រគងេ យសុចចរតិរបស់អនកជួល 
៦០២, ករណីកិចចជួលជុលរបស់ភតិបតី 
៦០៣, សកមមភពែថរក របស់ភតិបតី 
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៦០៤ កថខណ្ឌ ទី ១, សិទធិទមទរេ យសងវញិ នូវេ ហុ៊យរបស់ភតិកៈ 
៦០៥, ករទទួលខុស្រតូវរបស់ភតិបតីចំេពះវកិរៈវតថុ 
៦០៧, សិទធិរ ំ យ និងទមទរ បនថយៃថ្លឈនួលេ យ រករបត់បង់វតថុមួយភគ 
៦០៩, ករជួលបន្ត 
៦១១, ករណីកិចចជូនដំណឹងរបស់ភតិកៈ 
៦១២, ករផុតអំឡុងេពលកំណត់ 
៦១៣, ករបដិេសធករបន្តជថមី នូវភតិសនយអចលនវតថុ 
៦១៦, កររក ទុកសិទធិរ ំ យកិចចសនយ 
៦១៧, ភពគម ន នុភព្របតិសកមមៃនកររ ំ យកិចចសនយ 
៦២០, សិទធិរ ំ យកិចចសនយរបស់សន្តតិជន របស់ភតិកៈ 
៦២១ អំឡុងេពល ទមទរសំណងករខូចខត និងករទមទរេ យសងេ ហុ៊យមក

វញិ ។ 
២-ចំណុចខុសគន រ ងភតិសនយ និង សទិធិជួលអចិៃ្រន្តយ ៍
 

 ភតិសនយ សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ 

១ -ល័កខខ័ណ្ឌ ត ងំ ករកន់កប់ និងករេ្របើ្របស់និង
្រស័យផលជបន្តបនទ ប់ 

ករចុះបញជ ី 

២-កររ ំ យ េ យ
ែផ្អកេលើករខកខន
កនុងករបង់ៃថ្លឈនួល 

ករខកខនម្តង ចជមូលេហតុៃន
កររ ំ យ េទះបីជេគលករណ៍ 
រេំ ភេលើេសចក្តីទុកចិត្ត ចក្រមិត
នូវកររ ំ យក៏េ យ។ 

ករខកខនកនុងករបង់ៃថ្លឈនួលអស់រយៈេពល 

៣ ឆន ំ គឺចំបច់ស្រមប់កររ ំ យ។ 

៣-អនុបបទនសិទធិ
ជួល និងករជួលបន្ត
នូវកមមវតថុៃនសិទធិជួល 

  

្រតូវមនករយល់្រពម ពីភតិបតី  

 ម្រ  ៦០៨ ៃនក.រ។ 
 

 អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ចចត់ែចងេ យេសរនូីវ
សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ ឬ ជួលបន្តនូវកមមវតថុៃនសិទធិ
ជួលអចិៃ្រន្តយ៍ េ យពំុមនករយល់្រពមពីអនក
ឲយជួលអចិៃ្រន្តយ៍។ ម្រ  ២៥២ ៃនក.រ។ 
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សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ (ម្រ  ២៥៤ ៃនក.រ) 
េគលករណ៍៖ េនេពល្របគល់វតថុ ្រតូវរក ទុកវតថុដូច ថ នភពបចចុបបនន។ 
ករេលើកែលង៖ ្រតូវែតជួសជុល ្របសិនេបើអនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍បនេធ្វើឲយបក់ែបកនូវអចលនវតថុ ឬបន
ផ្ល ស់ប្តូរលកខណៈទំង្រសុង។  

 
ភតិសនយ 
 វតថុែដល ចរះុេរ ើបន វតថុែដលភជ ប់មិន ចរះុេរ ើបន េ យគម នែបក 

បក់វតថុជួល។ 

ភតិកៈចង់រះុេរ ើ េចញ
បុ៉ែន្តភតិបតីចង់រក
ទុក 

ភតិកៈ ចរះុេរ ើបន (ម្រ  

៦១៩) 

-ភតិកៈមិន ចរះុេរ ើបនេទ (១៨៦, ១២៥)។  

-ភតិកៈ ចទមទរឲយសងវញិនូវេ ហុ៊យ 

(៦០៤ កថ ២ ៃនក.រ)។ 

ភតិកៈមិនចង់រះុេរ ើ េចញ
េទ បុ៉ែន្តភតិបតីចង់ឲយភ
តិកៈរះុេរ ើេចញ 

ភតិកៈ្រតូវរះុេរ ើេចញ (៦១៨ 

កថ ១) 

- ភតិកៈមិនចំបច់រះុេរ ើេចញេទ(១៨៦, ១២៥)  

- ភតិកៈ ចទមទរឲយសងវញិនូវេ ហុ៊យ 

(៦០៤ កថ ២ ៃនក.រ)។ 

 
សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ 
 វតថុែដលភជ ប់ជមួយនឹងដី 

ែដល ចរះុេរ ើបន 

វតថុភជ ប់ដី ែដលមិន ចរះុេរ ើបន េ យគម ន 

បក់ែបកវតថុជួល 

អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍ចង់រះុ
េរ ើេចញ បុ៉ែន្តអនកឲយជួល
អចិៃ្រន្តយ៍ចង់រក ទុក 

-អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិន្រតូវរះុេរ ើ
េចញេទ (២៥៤ កថ ១)។ 

 -អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិន ច
ទមទរសំណងបនេទ (២៥៤ 

កថ ២)។ 

-អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិន្រតូវរះុេរ ើេចញេទ 

(២៥៤ កថ ១)។ 

 -អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិន ចទមទរសំណង
បនេទ (២៥៤ កថ ២)។ 

អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិន
ចង់រះុេរ ើេចញេទ បុ៉ែន្ត
អនកឲយជួលអចិៃ្រន្តយ៍
ចង់ឲយអនកជួលអចិៃ្រន្ត
យ៍រះុេរ ើេចញ 

-អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិនចំបច់
រះុេរ ើេចញេទ (២៥៤ កថ ១)។  
-អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិន ច
ទមទរសំណងបនេទ (២៥៤ 

កថ ២)។ 

-អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិនចំបច់រះុេរ ើេចញេទ 

(២៥៤ កថ ១)។   

-អនកជួលអចិៃ្រន្តយ៍មិន ចទមទរសំណង
បនេទ (២៥៤ កថ ២)។ 
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* វតថុភជ ប់ែដល ចរះុេរ ើយកេចញ៖ គរ, រកុខជតិ, ដំ ំ 
* វតថុភជ ប់ែដលមិន ចរះុេរ ើយកេចញេ យមិនកំេទចវតថុជួល៖ ្របព័នធបង្ហូរទឹកស្អុយ (sewage system),  
ក្ត រ្រកល (floorboard), ្រក សរចនជញជ ំង (wallpaper)។ 
 
ជំពូក ៣. ករណីសកិ  
 

 ករណីទី ១៖ ករភជ ប់ែដលមិនចំបច់ 
X បនជួលអចិៃ្រន្តយ៍នូវដី និង គរកំពស់២ជន់ឲយ Y ( គរមនែតជន់េ្រកមដី និងជន់ទី១ 
បុ៉េ ្ណ ះ។ Y បន ងសង់ និងបនបែនថមជន់ទី ២ េទនឹង គរេនះ។  
សំនួរទី ១៖ េនេពលបញច ប់សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ េតើ X ចទមទរឲយ Y រះុេរ ើជន់ទី ២ េចញបនែដរ ឬេទ? 
សំនួរទី ២៖ េនេពលបញច ប់សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ េតើ Y ចទមទរឲយ X បង់្របក់ស្រមប់តៃម្លៃនជន់ទី ២ 
បនែដរ ឬេទ? 

 

ករណីទី ២៖ គរែដលមិនចំបច់ 
X បនជួលអចិៃ្រន្តយ៍នូវដីមួយកែន្លងឲយ Y។ Y បន ងសង់ គរមួយេនេលើដីេនះ។ 
សំនួរទី១៖ េនេពលបញច ប់សិទធិជួលអចិៃ្រន្តយ៍ េតើ X ចទមទរឲយ Y រះុេរ ើ គរេនះេចញបនែដរ 
ឬេទ?



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី១  
្របធនបទ៖ រេបៀបគណនសំណងៃនករខូចខត 

កនុងករណីបំពនកិចចសនយ 

ៃថងទី ០៦ ឧសភ ២០១៤ 
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រេបៀបគណនសណំងៃនករខូចខត 

កនងុករណីបំពនកចិចសនយ 
 

ករទមទរសំណងៃនករខូចខត គឺជមេធយបយសេ្រងគ ះមួយ្របេភទ ែដល្រតូវបនទទួល
គ ល់កនុងករណីមនករមិនអនុវត្តកតព្វកិចច (បំពនកិចចសនយ) (ម្រ ៣៩០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ បុ៉ែន្ត

េយើង ចនឹងមនបញ្ហ កនុងកំណត់អំពីទស នៈៃនករខូចខត ថេតើករខូចខតែបប ែដលចត់ទុកជ
សំណងៃនករខូចខត ែដលមច ស់បំណុល ចទមទរបន។ ទំងេនះគឺជចំណុចែដលេយើងខញុំនឹងេធ្វើ
ករបក្រ យេនកនុងសិកខ ៃថងេនះ។  

េដើមបីទមទរសំណងៃនករខូចខត ឬ ឲយកូនបំណុលទទួលខុស្រតូវកនុងករសងសំណងៃនករ
ខូចខត លុះ្រ ែតកូនបំណុល (១)មិនអនុវត្តកតព្វកិចច (២)មនកំហុសកនុងករមិនអនុវត្តកតព្វកិចច (៣)
ករខូចខត (ម្រ ៣៩៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ េ យែឡក ចំេពះកតព្វកិចចែដលមនេគលបំណងសង
ជ្របក់ េទះបីជកូនបំណុល គម នកំហុសក៏េ យ ក៏កូនបំណុលមិនរចួផុតពីករសងករ្របក់កនុងអំឡុង
េពលៃនករយឺតយ៉វបនែដរ (ម្រ ៣៩៩ កថខណ្ឌ ទី១ កយខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ បុ៉ែន្តកនុង
ករណី ករខូចខតែដលមនចំនួនេលើសពីករ្របក់កនុងអំឡុងេពលយឺតយ៉វ កនុងករណីែដលកូនបំណុល
គម នកំហុស កូនបំណុល្រតូវរចួផុតពីករទទួលខុស្រតូវកនុងករសងសំណងៃនករខូចខត (ម្រ ៣៩៩ 
កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ ជេគលករណ៍ េដើមបីទមទរសំណង េដើមេចទ្រតូវេលើកេឡើងអំពី
ករខូចខត េហតុេនះ េទះបីជ មនករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចេ យកំហុសរបស់កូនបំណុលក៏េ យ 
្របសិនេបើពំុមនករខូចខតេកើតេឡើងេទមិន ចទមទរសំណងបនេទ(ម្រ ៣៩៨ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 
េលើកែលងែត មនករកំណត់ជមុនអំពីចំនួនៃនករខូចខតដូចមនែចងេនកនុងម្រ ៤០៣។ ផទុយេទ
វញិ ចំេពះកតព្វកិចចែដលមនេគលបំណងសងជ្របក់ ករបង្ហ ញអំពីករខូចខត គឺជចំណុចែដល
ពិបក េហតុេនះ េទះបីជគម នករបង្ហ ញអំពីករខូចខតក៏េ យ ក៏សំណងៃនករខូចខត្រតូវបន
ទទួល គ ល់ េហើយកនុងករណី មច ស់បំណុល ចបង្ហ ញអងគេហតុអំពីករខូចខត មច ស់បំណុល ច
ទមទរករខូចខតេផ ងេទៀតអំពីករ្របក់យឺតយ៉វ (ម្រ ៣៩៩ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។   

 េនះជល័កខខ័ណ្ឌ កនុងករទមទរសំណងៃនករខូចខត េហើយជចំណុចសំខន់ បុ៉ែន្ត ្របធនបទ
ៃថងេនះ េផ្ត តេទេលើមូល ្ឋ នកនុងករគណនសំណងៃនករខូចខតបុ៉េ ្ណ ះ េហតុេនះ េយើងខញុំមិនេធ្វើករ
បញជ ក់នូវចំណុចនីមួយៗស្តីពីល័កខខ័ណ្ឌ េដើមបីទមទរសំណងៃនករខូចខតេនះេទ។ 
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ករខូចខតែដល្រតូវបនចត់ទុកជសំណងៃនករខូចខត ្រតូវបនបញញត្តិេនកនុងម្រ ៤០០ 
កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បុ៉ែន្តសំណងៃនករខូចខត ែដលភគី ចទមទរបន ្រតូវបនទទួល

គ ល់ មបញញត្តិៃនម្រ ៤០១ ចំណុចក និងខែតបុ៉េ ្ណ ះ។  េទះបីជែបបេនះក៏េ យ ្របសិនេបើេយើង
ពិនិតយេទេលើបញញត្តិៃនម្រ ៤០១ ចំណុចគ  មនករទទួល គ ល់សិទិធទមទរនូវផល្របេយជន៍បែនថម
េលើសំណងៃនករខូចខតែដល្រតូវបនបញញត្តិេនកនុងចំណុចក និងខ ៃនម្រ ៤០១ កនុងករណីែដលកូន
បំណុលមិនអនុវត្តកតព្វកិចចេ យគំនិតពយបទ ឫេ យអំេពើមិនេ ម ះ្រតង់ហួសេហតុ។ េ្រកពីសំណង
ៃនករខូចខតែផនកសមភ រៈ សំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្ត ក៏្រតូវបនទទួល គ ល់ផងែដរ បុ៉ែន្តសំណងៃន
ករខូចខតផ្លូវចិត្ត ជចំណុចែដលពិបកនឹងេធ្វើករបញជ ក់ និងសេ្រមច េហតុេនះ តុ ករ្រតូវសេ្រមច
អំពីសំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្តេ យពិចរ អំពីកលៈេទសៈជំុវញិេផ ងៗ (ម្រ ៤០០ កថខណ្ឌ ទី
២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។     

១- សណំងៃនករខូចខតែផនកសមភ រៈ   

 េដើមបីគណនសំណងៃនករខូចខត េយើង្រតូវែញករ ង ករខូចខតទំងអស់ែដលជបនទុក
របស់មច ស់បំណុល និងសំណងៃនករខូចខតែដលមច ស់បំណុល ចទមទរបន។  ករកំណត់ែបបេនះ 
េ យ រែតទំនក់ទំនងរ ងេហតុ និងផលេកើតេឡើងបន្តេ យគម នករកំណត់ែដលជលទធផល កូន
បំណុល ចទទួលខុស្រតូវមនទំហំធំេពក េហតុេនះ េយើងគួរកំណត់នូវសំណងៃនករខូចខតែដល ច
ទមទរបនកនុងក្រមិតែដលសមេហតុផល។  

១-១ ករខូចខតទងំអសែ់ដលជបនទុករបសម់ច សបំ់ណុល 

មម្រ ៤០០ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ករខូចខតែដលមច ស់បំណុលបត់បង់៖ 

 (១) ផល្របេយជន៍ពីករអនុវត្តែដលបន ម នទុកជមុន 

 ផល្របេយជន៍ពីករអនុវត្តែដលបន ម នទុកជមុន គឺជផល្របេយជន៍ែដលភគីមខ ងនឹងបន
ទទួលកនុងករណីែដលភគីមខ ងេទៀតអនុវត្តកតព្វកិចច។ ឧទហរណ៍ Bទិញរថយន្តពីA េដើមបីបំេរ ើ ជីវកមម
របស់ខ្លួន បុ៉ែន្តេ យ រ A មិន្របគល់រថយន្តឲយ Bេទ B ្រតូវជួល      រថយន្តពីCកនុង១ៃថង ៥០ដុ ្ល រ។ 
ផល្របេយជន៍ែដល B ទទួលបនគឺ ករេ្របើ្របស់រថយន្ត  ្របសិនេបើ  A្របគល់រថយន្តឲយB  Bមិន
ចំបច់ចំ យលុយជួលរថយន្តពី C កនុង១ៃថង ៥០ដុ ្ល រេនះេទ េហតុេនះចំនួន៥០ដុ ្ល រកនុង១ៃថងគឺជ
ផល្របេយជន៍ពីករអនុវត្តកតព្វកិចចែដលបន ម នទុកជមុន។    
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 (២) េ ហុ៊យចំ យែដលគម ន្របេយជន៍ 

 េ ហុ៊យចំ យែដលគម ន្របេយជន៍ គឺជករចំ យេផ ងៗែដលជបនទុករបស់មច ស់
បំណុលទក់ទងនឹងករបេងកើតកិចចសនយ។ ឧទហរណ៍ េដើមបីចចរគន អំពីករលក់រថយន្ត B ្រតូវេទជួប A
េនេខត្តេសៀម ប េ យ្រតូវចំ យលុយ១០០ដុ ្ល រ ស្រមប់ៃថ្ល ន ហូបចុក និង ន ក់េន។  

 (៣) បនទុកែដលេកើនេឡើង 

 បនទុកែដលេកើនេឡើង គឺជករចំ យេផ ងៗ ែដលមច ស់បំណុលបនេចញេ យ រករមិន
អនុវត្តកតព្វកិចចរបស់កូនបំណុល។ ឧទហរណ៍ េ យ រ Aមិន្របគល់ រថយន្តឲយB េដើមបីេ ះ្រ យ
គន ពីបញ្ហ េនះ Bបន ត់ជួបចចរជមួយA េ យចំ យអស់១០០ដុ ្ល រ កនុងករជួលកែន្លងេដើមបី 
ចចរគន  និង្រតូវចំ យ១០០ដុ ្ល រ កនុងករបញជូ នលិខិតជ យលកខណ៍អក រេទ A។ 

១-២ សណំងៃនករខូចខតែដលមច សប់ំណុល ចទមទរបន  

 ចំណុចដូចបនេរៀប ប់ខងេលើគឺជចំ យទំងអស់ែដលមច ស់បំណុល្រតូវបត់បង់ េ យ រ
ករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់កូនបំណុល ែដលេយើងចត់ទុកថជសំណងៃនករខូចខត បុ៉ែន្តមិន្រគប់
សំណងៃនករខូចខតទំងអស់មច ស់បំណុលសុទធែត ចទមទរបនេនះេទ។  មូលេហតុែដលមន
កំណត់ទំហំៃនសំណងៃនករខូចខតែដល ចទមទរបន  េ យ រែត មនទំនក់ទំនងេហតុ និង
ផលេកើតេឡើងបន្តេ យគម ន្រពំែដន េហតុេនះេយើងគបបីកំណត់នូវសំណងៃនករខូចខតកនុងក្រមិតែដល
សមេហតុផល។ ឧទហរណ៍ A ខកខនកនុងករអនុវត្តកតព្វកិចច្របគល់ នឲយ B េហតុេនះ B ្រតូវេដើរ
េទ េរៀន េហើយB្រតូវមូ៉តូបុកខណៈេពលេដើរេទ  Bរងរបួស្រ ល។ Bបនស្រមកេនមនទីរ
េពទយ បុ៉ែន្តេ យ រ ករេចញថន ំឲយេ្របើ្របស់ខុស  B្រតូវស្រមកេនកនុងមនទីរេពទយអស់រយៈេពល៦ែខ។ 
ករស្រមករយៈេពលយូរ B ្រតូវបន្រកុមហុ៊នបេណ្ត ញេចញពីករងរ េហើយករបេណ្ត ញេចញេនះេធ្វើឲយ

ថ នភព្រគួ ររបស់ B គម នលំនឹងចុងបញច ប់ B ្រតូវែលងលះ។ េ យ រមនកររនធត់ចិត្តយ៉ងខ្ល ំង 

េ យ រ ករែលងលះ B ក្ល យជមនុស ឆកួត េហើយបនសម្ល ប់ X។ អងគេហតុទំងេនះ េមើលេទ ក់
ដូចជសំណងៃនករខូចខតែដលBទទួលរង េ យ រករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់Aដូចមនបញញត្តិ
េនកនុងម្រ ៤០០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បុ៉ែន្ត ក់ដូចជមនទំហំធំេពក េហតុេនះករកំណត់អំពីសំណង
ែដល ចទមទរបន គួរែដលមនលកខណៈសមេហតុផល។ ករខូចខតែដលមច ស់បំណុល ច
ទមទរបន្រតូវបនបញញត្តិេនកនុងម្រ ៤០១ ចំណុច ក និងខ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីគឺករខូចខតធមម  
និងករខូចខតពិេសសែដលគូភគី ចពយករបន។    
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ក- សំណងៃនករខូចខតធមម  

 ករខូចខតធមម  គឺជករខូចខតែដលេកើតេឡើងជធមម ចំេពះមច ស់បំណុលេ យ រករ
មិនអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់កូនបំណុល(ម្រ ៤០១ចំណុចក ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ ឧទហរណ៍ េ យ រ 
A ខកខនកនុងករ្របគល់រថយន្ត B ្រតូវជួលរថយន្តពី C ៃថ្លឈនួលរថយន្ត គឺជករខូចខតធមម ។ 
ឧទហរណ៍ េ យ រែត X ខកខនកនុងករ្របគល់ផទះឲយ Y  Y ្រតូវ ន ក់េនស ្ឋ គរ ៃថ្លឈនួល
ស ្ឋ គរ គឺជករខូចខតធមម ។ ឧទហរណ៍ េ យ រ E ខកខន្របគល់រថយន្តឲយ F  F មិន

ចយករថយន្តជួលបន្តបន ( ជីវកមមជួល រថយន្ត) ្របក់ចំេនញពីករជួលរថយន្តបន្ត គឺជករខូចខត
ធមម ។    

ខ- សំណងៃនករខូចខតពិេសស 

ករខូចខតពិេសស  គឺជករខូចខតែដលេកើតេឡើងចំេពះមច ស់បំណុលេ យ រ កលៈេទ
សៈពិេសស េហើយគូភគីៃនកិចចសនយ ចពយករណ៍បននូវករខូចខតេនះែដលនឹង ចេកើតេឡើងេន
េពលេធ្វើកិចចសនយ។ ឧទហរណ៍ AនិងBបនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញ រថយន្តកនុងតៃម្ល១.០០០ដុ ្ល រ។  
B បនចុះកិចចសនយលក់រថយន្តបន្តឲយេទ C កនុងតៃម្ល ១.១០០ដុ ្ល រ  A ខកខន្របគល់រថយន្ត B េនៃថង
កំណត់ នំឲយ B មិន ចអនុវត្តកតព្វកិចចទន់េពលេវ ចំេពះCបន េហតុេនះ C រ ំ យកិចចសនយ េតើ 
B ចទមទរ្របក់ចំេនញ ១០០ដុ ្ល រពី A បនែដរឫេទ? កិចចសនយរ ង B និងC គឺជកលៈេទសៈ
ពិេសសែដលមនបញញត្តិេនកនុងម្រ ៤០១ចំណុចខៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីដូេចន ះB ចទមទរ្របក់ចំេនញ
១០០ដុ ្ល រែដលបនបត់បង់ លុះ្រ ែត A ចពយករបននូវករបត់បង់្របក់ចំេនញរបស់ B។   

គ- ផល្របេយជន៍េ្រកពីសំណងៃនករខូចខត 

េ្រកពីសំណងៃនករខូចខតធមម  និងសំណងៃនករខូចខតពិេសសែដលភគី ចពយករណ៍
បន ផល្របេយជន៍ែដលកូនបំណុលទទួលបនេលើសពីធមម  គឺជផល្របេយជន៍ែដលមច ស់បំណុល

ចទមទរបន កនុងករណីែដលករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់កូនបំណុល េ យមនឆនទៈពយបទ ឫ
េ យអំេពើមិនេ ម ះ្រតង់ហួសេហតុ (ម្រ ៤០១ ចំណុចគ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ ឧទហរណ៍ A បនលក់
មន់ឈឺឲយBកនុងេគលបំណងចង់ឲយកសិ ្ឋ នចិញច ឹមមន់របស់B ្រតូវប ជ័យ មន់កនុងកសិ ្ឋ នរបស់B ្រតូវ
ឆ្លងជមងឺ េហើយងប់ទំងអស់ ករខូចខតទំងអស់្រតូវបត់បង់ គឺ ្របក់ចំេនញពីករលក់មន់ ករខតបង់
របស់ B កនុងករខកខន្របគល់មន់េទអតិថិជន(ម្រ ៤០១ ចំណុច ក និងខ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 
េ យ រែត ករមិនអនុវត្ត កតព្វកិចចរបស់A មនគំនិតពយបទ េហតុេនះ B ចទមទរផល្របេយជន៍
ែដល A បនទទួលពីអំេពើ ពយបទេនះ។  ផល្របេយជន៍េនះ រួមមន ្របក់ចំេនញ ែដលបនទទួល
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ម រយៈករលក់េឡើងៃថ្ល ឫទទួលករបញជ ទិញេ្រចើនជងមុន។ ឧទហរណ៍  ជធមម  កសិ ្ឋ នរបស់ A 
រកចំណូលបន៣០០០ដុ ្ល រកនុង១ែខ បុ៉ែន្តបនទ ប់ពីមន់របស់ B ងប់អស់ កសិ ្ឋ នរបស់ A ចរក
ចំណូលដល់៥០០០ដុ ្ល រកនុង១ែខ ករណីេនះ B ចទមទរ២០០០ដុ ្ល រែដលផល្របេយជន៍ េ្រកពី
សំណងៃនករខូចខត។ 

១-៣ ករគណនផល្របេយជន៍ែដលរពឹំងទុកពីករអនុវត្ត 

មច ស់បំណុល ចទមទរសំណងៃនករខូចខតែដលជផល្របេយជន៍ ែដលបត់បង់បង់
េ យ រករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់កូនបំណុល (ម្រ ៤០០ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 
ផល្របេយជន៍ែដលបត់បង់ គឺជករបត់បង់តៃម្លៃនកមមវតថុ និងតៃម្លៃនករេ្របើ្របស់កមមវតថុ។  

ក- គណនតៃម្លៃនកមមវតថុែដលបត់បង់ 

ករគណនសំណងៃនករខូចខតជក់ែស្តង កនុងករណីតៃម្លៃនកមមវតថុែដលបត់បង់  មនរបូមន្ត
េ យ្រសប មករណីដូចខងេ្រកម៖  

(១) កនុងករណីមច ស់បំណុលមនេគលបំណងរក ទុកកមមវតថុ របូមន្តៃនករគណន 

 

តៃម្លទីផ រ - តៃម្លកនុកិចចសនយ =ចំនួនៃនសំណងៃនករខូចខត 

  

ឧទហរណ៍ AបនចុះកិចចសនយទិញដីពីB កនុងតៃម្ល ១០០០០ដុ ្ល រ កនុងេគលបំណងរស់េន បុ៉ែន្ត
េ យ រB មិន្របគល់ដី នំឲយA មិន ចទទួលបនដីេនះ េទ ឥឡូវដីេនះ មនតៃម្លេកើនេឡើង 
៣០០០០ដុ ្ល រ ករណីេនះ សំណងៃនករខូចខតជក់ែស្តង គឺ  

 

៣០០០០-១០០០០= ២០០០០ 

 

(២) កនុងករណី មច ស់បំណុលមនេគលបំណងលក់បន្តនូវកមមវតថុ របូមន្តៃនករគណន  

 

តៃម្លៃនករលក់បន្ត- តៃម្លេនកនុងកិចចសនយ= ចំនួនៃនករខូចខត 
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ឧទហរណ៍ X ( ងលក់ យ)បនចុះកិចចសនយទិញ នពី្រកុមហុ៊នY  កនុងតៃម្ល ២០០០០ដុ ្ល រ 
X ចលក់បន្តកនុងមួយេ្រគ ងតៃម្ល២៤០០០ដុ ្ល រ បុ៉ែន្តេ យ រY មិន្របគល់ នេហតុេនះ Xមិន ច
លក់បន្តបនេទ ករណីេនះ សំណៃនករខូចខតគឺ  

 

២៤០០០- ២០០០០ =៤០០០ 

 

(៣) កនុងករណីមច ស់បំណុលទិញវតថុជំនួសពីតតិយជន រូបមន្តៃនករគណន  

 

តៃម្លទិញវតថុជំនួសកមមវតថុ - តៃម្លកនុងកិចចសនយ= ចំនួនៃនករខូចខត 

 

ឧទហរណ៍ OបនចុះកិចចសនយទិញដីពីPកនុងេគលបំណងេបើកេភជនីយ ្ឋ ន តៃម្ល៤០០០០
ដុ ្ល រ បុ៉ែន្តេ យ រ Pមិន្របគល់ដី  OបនចុះកិចចសនយទិញដីែកបរេនះពីQ កនុងតៃម្ល ៤៥០០០ ដុ ្ល រ 
ករណីេនះ សំណងៃនករខូចខត គឺ   

 

៤៥០០០ - ៤០០០០= ៤០០០ 

 

ខ- ករគណនតៃម្លៃនករេ្របើ្របស់ែដលបត់បង់ 

ករគណនតៃម្លៃនករេ្របើ្របស់ែដលបត់បង់ ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នដូចខងេ្រកម៖ 

(១) កនុងករណីមច ស់បំណុលមនបំណងេ្របើ្របស់កមមវតថុស្រមប់រកផល្របេយជន៍ ករគណន
សំណង គឺ ្របក់ចំណូលែដលបនបត់បង់។  

 ឧទហរណ៍ D អនកេបើក ក់សីុ កនុង១ៃថងរកចំណូលបនពី១០០េទ១៥០ដុ ្ល រ។ េ យ រ ន
របស់ខូច គត់បនចុះកិចចសនយទិញរថយន្តថមីEេដើមបីបំេរ ើឲយករងររបស់គត់ បុ៉ែន្ត Eមិន្របគល់រថយន្ត
មកឲយD  នំឲយគត់មិន ចដឹកេភញ វ និងបត់បង់្របក់ចំណូល សំណងៃនករខូចខតករណីេនះ គឺ
ចំណូល្របចំៃថងរបស់D (១០០ដុ ្ល រកនុងមួយៃថង)។ 

(២) កនុងករណីែដលមច ស់បំណុលបនចំ យេ ហុ៊យជំនួសករេ្របើ្របស់កមមវតថុ ករគណន
សំណង គឺចំនួនៃនេ ហុ៊យចំ យស្រមប់េ្របើ្របស់។ 
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ឧទហរណ៍ Fចុះកិចចសនយទិញរថយន្តពីG េដើមបីបំេរ ើឲយ ជីវកមមសំ ងកររបស់គត់ បុ៉ែន្ត G មិន
្របគល់រថយន្ត េហតុេនះេដើមបីដំេណើ រករ ជីកមមបន F បនជួលរថយន្តពីH េ យចំ យកនុង១ៃថង
អស់១០០ដុ ្ល រ សំណងៃនករខូចខតករណីេនះគឺេ ហុ៊យែដលបនេចញជំនួសករេ្របើ្របស់រថយន្ត 
(១០០ដុ ្ល រកនុងមួយៃថង)។ 

 

ប្រពួញមូល ្ឋ នៃនសករគណនសំណងៃនករខូចខតែផនកសមភ រៈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

សំណងករខូចខតែដល ចទមទរបន 

 

២ សណំងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្ត 

  េ្រកពីសំណងៃនករខូចខតែផនកសមភ រៈ ្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ ទទួល គ ល់ផងែដរ។ េន
សំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្តកនុងករណីបំពនកិចចសនយ  (ម្រ ៤០០ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី១ ៃន
្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ ឧទហរណ៍ Aបនឲយលុយ Bខចី ចំនួន១.០០០ដុ ្ល រ សនយថ សងេនៃថងទី ១០/០៤/
២០១៣។ មពិត Aជមនុស ែដលមិនសូវមន្រទពយធនេទ គត់មិនសូវចង់ឲយBខចីេនះេទ ពីេ្រពះចំនួន
ទឹក្របក់េនះគត់ទុក ចត់ែចងេដើមបីជួសជុលផទះរបស់គត់ បុ៉ែន្តេ យ រ េយគយល់ Bជមិត្តភ័ក្តនឹង
គន យូរឆន ំ និងករសនយរបស់B គត់ក៏សុខចិត្តឲយBខចីលុយ។ ដល់កំណត់សងបនមកដល់ Bមិនអនុវត្ត
កតព្វកិចចេទ Aមនករខូចចិត្ត យ៉ងខ្ល ំងរហូតដល់ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ េ យ រ គត់គិតថ អស់រយៈេពល

 

ម្រ  ៤០១ ចំណុច គ 
ផល្របេយជន៍េ្រកពី
សំណងៃនករខូចខត 

ម្រ  ៤០០ 
កថខណ្ឌ ទី ១ 

ម្រ  ៤០០ 
កថខណ្ឌ ទី ២

ម្រ  40១ ចំណុច ខ (គូភគី
មិន ចពយករបន) 

ម្រ  40១ ចំណុច ក 

និង ចំណុច ខ (គូភគី ច
ពយករបន)មិន ចពយករ
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េ្រចើនែខេហើយ មិន្រពមសង្របក់គត់ គត់គម នលុយេដើមបីជូសជួលផទះ។ កនុងករណីេនះ េ្រកពីសំណង
ៃនករខូចខត ែដលប ្ត លមកពីករមិនអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់B A ចទមទរសំណងជមងឺចិត្តបន។ 

ករទមទរសំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្តក៏មិនខុសគន នឹងករទមទរសំណងៃនករខូចខតែផនក
សមភ រៈេនះេទេពលគឺ ្រតូវេគរពនូវល័កខខ័ណ្ឌ ដូចមនែចងេនកនុងម្រ ៣៩៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ បុ៉ែន្ត
សំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្តពំុមនករែបងែចកចបស់ ស់ពីសំណងៃនករខូចខតធមម  និងសំណង
ៃនករខូចខតពិេសសដូចសំណងៃនករខូចខតែផនកសមភ រៈេនះេទ េហតុេនះគម នករែបងែចក
ចបស់ ស់រ ងសំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្តទំងអស់ និងសំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្តែដល ច
ទមទរបនេនះេទ មនន័យថ ឲយែត្រតូវល័កខខ័ណ្ឌ ៃនម្រ ៣៩៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី សំណងៃនករ
ខូចខតផ្លូវចិត្ត ចទមទរបនេ យពំុចំបច់កំណត់នូវចំនួនជក់ ក់េទ។ េទះបីជេដើមេចទ្រតូវ
ទមទរសំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្តេនតុ ករក៏េ យ ក៏េដើមេចទមិនចំបច់បញជ ក់ពីចំនួនសំណង
ៃនករខូចខតផ្លូវចិត្ត និងលទធភពៃនករពយករណ៍េនះេទ។ 

ចំនួនសំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្ត គឺជចំណុចែដលពិបកកនុងករកំណត់ ពីេ្រពះ ករឈឺចប់
ែផនកផ្លូវចិត្តជចំណុចអរបីូែដលេយើងមិន ចេមើលេឃើញ េហតុេនះ ចំនួនៃនករ ខូចខតផ្លូវចិត្ត តុ ករ
្រតូវសេ្រមចេ យែផ្អកេលើកលៈេទសៈជំុវញេផ ងៗ (ម្រ ៤០០ កថខណ្ឌ ទី២ យខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋ 

បបេវណី)។ 
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ងស្តពីីសំណងៃនករខូចខត 

ែដលមច ស់បំណុល ចទមទរបន 
ករខូចខតធមម   

(ម្រ ៤០១ ចំណុចក) 

(១) ផល្របេយជន៍ពីករអនុវត្ត

(២) ចំ យែដលគម ន្របេយជន៍ 

(៣) បនទុកែដលេកើនេឡើង 

ករខូចខតពិេសស  

ែដល ចពយករណ៍បន 

(ម្រ ៤០១ ចំណុចខ) 

(១) ផល្របេយជន៍ពីករអនុវត្ត

(២) ចំ យែដលគម ន្របេយជន៍ 

(៣) បនទុកែដលេកើនេឡើង 

ផល្របេយជន៍េ្រកពី
សំណងៃនករខូចខត 

(ម្រ ៤០១ ចំណុចគ) 
 

សំណៃនករខូចខតផ្លូវចិត្ត

(ម្រ ៤០០ កថខណ្ឌ ទី២) 
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សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី២ 

្របធនបទ៖ អំេពើអនីតយនុកួលករគណនសំណងៃនខូចខត 

ៃថងទី ០៥ មិថុន ២០១៤ 
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អេំពើអនតីយនកុលួ 

ករគណនសណំងៃនករខចូខត 
 

១. ទស នទនៃនអំេពើអនីតយនុកលូ 

(១)េនេពលែដលមនអងគេហតុមួយេកើតេឡើងរ ងភគីែដលពំុមនទំនក់ទំនងគតិយុត្តជមួយគន
ជមុន ដូចជទំនក់ទំនងៃនកិចចសនយជ ទិ៍ េ យភគីបន្រប្រពឹត្តអំេពើ មួយ ប ្ត លឲយភគីមខ ង
េទៀតទទួលរងនូវករខូចខត (ជនរងេ្រគះ) នំឲយចរ្ីរតូវ ទទួលខុស្រតូវចំេពះករខូចខតេនះ ករណី
េនះ េ ថករទទួលខុស្រតូវចំេពះសំណង ៃនករខូចខតេ យែផ្អកេលើអំេពើអនីតយនុកួល។ អំេពើអនី 

តយនុកូល គឺជអំេពើបំពនចបប់ ឬសិទធិ-ផល្របេយជន៍អនកដៃទ។ 

(២) េ្រកពីករទទួលខុស្រតូវចំេពះកតព្វកិចច មខ្លឹម រៃនកិចចសនយ ភគីនឹង ចទទួលខុស
្រតូវចំេពះកតព្វកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលចបប់បនបញញត្តិ ដូចជករណី អំេពើអនីតយនុកូល ឬេសចក្តីចេ្រមើន
េ យឥតេហតុ ជ ទិ៍។ ្របសិនេបើមិនបញញត្តិអំពីកតព្វកិចច មចបប់ នឹងនំឲយ េនេពលមនករខូច
ខតេកើតមនេឡើង គឺគម នអនកទទួលខុស្រតូវ េលើកទឹកចិត្តឲយមនករបំពន ខ្វះករ្របុង្របយ័តន គម នេហតុ

មផ្លូវចបប់ ក៏ទទួលបន ផល្របេយជន៍ ឬរស់េនកនុងសងគមខ្វះករេលើកទឹកចិត្តកនុងករជួយគន េទវញិ
េទមក។  

(៣) េនកនុង ថ នភពខ្លះ គបបីេធ្វើករែបងែចកឲយបនចបស់ ស់រ ងករទទួលខុស្រតូវែផនក
្រពហមទណ្ឌ  និងករទទួលខុស្រតូវែផនករដ្ឋបបេវណី ជពិេសសករទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើអនីតយនុកូល 
េ យេហតុថ េគលេ ៃនករទទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ  ជទណ្ឌ កមមចំេពះបុគគលែដលបងកឲយមន
ករអន្ត យ និង ្ត រេឡើងវញិនូវស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ (ផល្របេយជន៍ ធរណៈ) រឯីេគលេ ៃន
ករទទួលខុស្រតូវែផនករដ្ឋបបេវណី ប់បញចូ លទំងករទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើអនីតយនុកូល គឺជ
សំណងៃនករខូចខត ែដលជេគលករណ៍ គឺជ្របក់ែដល្រតូវបង់េ យចរេីទឲយជនរងេ្រគះ (ផល
្របេយជន៍ឯកជន)។ 

(៤) អំេពើអនីតយនុកូល ចវវិត្តន៍េទជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  េហើយបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ គឺជែផនក
មួយៃនអំេពើអនីតយនុកូល បុ៉ែន្តមិនែមន្រគប់អំេពើអនីតយនុកូល គឺជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េនះេទ ដូចជ 
អំេពើរេំ ភបំពនសិទធិបុគគល េ យគម នបរ ិ ថ នជំុវញិល្អ េ យខ្វះពន្លឺ្រពះ ទិតយ េ យសេម្លងរខំន ឬ
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េធ្វស្របែហសកនុងករេលើកទូររទស ន៍      ប ្ត លឲយបក់ែបក ជេដើម គឺអំេពើអនីតយនុកូល មិនែមនជ
បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េទ។ 

(៥) អំេពើអនីតយនុកួល្រតូវបនែបងែចកជពីរ្របេភទគឺអំេពើអនីតយនុកូលទូេទ និងអំេពើអនីតយនុ 

កូលពិេសស េហើយ្របសិនេបើអំេពើអនីតយនុកូលេនះ្រប្រពឹត្តេ យមនុស េ្រចើននក់ េយើងេ ថអំេពើអនី
តយនុកូលរមួ េហតុេនះអនក្រប្រពឹត្តអំេពើអនីតយនុកូល ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព។ អំេពើអនីតយនុ
កូលទូេទ ជករបំពនចបប់ ឬសិទធិ-ផល្របេយជន៍របស់អនកដៃទ េ យចំណុះឲយល័កខខ័ណ្ឌ កំហុស បុ៉ែន្ត

អំេពើអនីតយនុកូលពិេសស ជអញញ្រតកមមេ យមិនចំណុះល័កខខ័ណ្ឌ កំហុសេនះេទ និង្រតូវបនចបប់
បញញត្តិជក់ ក់ ដូចជ ករទទួលខុស្រតូវចំេពះវតថុេ្រគះថន ក់, សំណង់ែដលជប់នឹងដី, អនកកន់កប់
សត្វ ឬអំេពើអនីតយនុកូលរបស់ម្រន្តី ជករ ជ ទិ៍។  

(៦) េនេពលែដលមនអំេពើអនីតយនុកូលេកើតេឡើង េដើមបី ចទមទរសំណងបន លុះ្រ ែត
មនករខូចខតេកើតេឡើង មនន័យថ ្របសិនេបើគម នករខូចខតេកើតេឡើង មិន ចទមទរសំណងៃន
ករខូចខតែផ្អកេលើអំេពើអនីតយនុកូលេនះេទ ដូចជ A មនបំណងចក់ B បុ៉ែន្ត េ យ រ B បនដឹង
ខ្លួនមុន េហតុេនះ B គម នរបួសេនះេទ េហើយ A ក៏្រតូវបនសមតថកិចចចប់ខ្លួន។ 

(៧) សំណងៃនករខូចខតេនកនុងអំេពើអនីតយនុកូល្រតូវបនទទួល គ ល់េ្រកម  រូបភពពីរែបប 
គឺសំណងៃនករខូចខតែផនកសំភរៈ និងសំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្ត។  

២. លក័ខខ័ណ្ឌ ៃនអំេពើអនីតយនុកលូ 

ក.លក័ខខ័ណ្ឌ ៃនករទទួលខុស្រតូវ 

+កំហុស ៖ េដើមបីកំណត់អំពីករទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើអនីតយនុកូលគឺទមទរឲយមន
កំហុសេនេពលមនពយសនកមមេកើតមនេឡើង េហើយកំហុស គឺជ ថ នភពផ្លូវចិត្តរបស់បុគគល 
មន ក់ៗេ យខ្លួន ចយល់ដឹងអំពីអំេពើេនះ និងលទធផលែដលេកើតេចញពីអំេពើរបស់ខ្លួន។ កំហុស
មនពីរ្របេភទ គឺកំហុសេចតន និងកំហុសអេចតន េ យកំហុសេចតន ជករ្រប្រពឹត្តអំេពើ
មួយេ យបុគគលេនះ ចយល់ដឹង ឬពយករណ៍ទុកជមុនបនអំពីលទធផលៃនអំេពើរបស់ខ្លួន ថ
នឹងអន្ត យដល់អនកដៃទ ចំែណកឯ កំហុសអេចតន គឺជករបំពនករណីយកិចច្របុង្របយ័តន មិន
យកចិត្តទុក ក់ចំេពះកតព្វកិចចែដលចបប់កំណត់។ ជេគលករណ៍ជនែដលបំពនេលើសិទធិ ឬ
ផល្របេយជន៍របស់អនកដៃទេទះបីជសំភរៈ ឬ ម រតីបុគគលេនះ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះ
សំណងៃនករខូចខតេ យ រកំហុសរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តមនករណីខ្លះជអញញត្តិកមមេ យមិន
ចំណុះឲយកំហុសេនះេទ ដូចជអំេពើអនីតយនុកូល ែដលេកើតេចញពីេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍បរ ិ ថ ន 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី  សិកខ គណៈេមធវ ី(តូច) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                      ទំព័រ | 217  
 

ឬផលិតកមម ជ ទិ៍។ កតព្វកិចចបញជ ក់កំហុស ជបនទុករបស់ជនរងេ្រគះ េលើកែលងែត កំហុស
ចេមើលេឃើញចបស់ស្រមប់េហតុករណ៍ មួយ កតព្វកិចចកនុងករបញជ ក់គម នកំហុស ្រតូវ

ធ្ល ក់េទេលើចរវីញិ (ករណីបំពុលបរ ិ ថ ន េ យេ ងច្រកស្លែដក ជ ទិ៍)។ 

+សមតថភពទទួលខុស្រតូវ ៖ សមតថភពទទួលខុស្រតូវគឺជល័កខខ័ណ្ឌ មួយេទៀត កនុងករ
ឲយបុគគល មន ក់ទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើអនីតយនុកូល េហើយបុគគលែដលចបប់ទទួល គ ល់ថ
មនសមតថភពទទួលខុស្រតូវ គឺជបុគគលែដលមនសមតថភពយល់ដឹង និងមនេសរភីពកនុងករ
្រប្រពឹត្តអំេពើេនះ េ យេហតុថ ជនែដលមន យុេ្រកម ១៤ (ដប់បួន) ឆន ំ ឬ ជនែដលមន

ថ នភពមិន ចយល់ដឹង-វនិិចឆ័យ េ យ រវបិត្តិ ម រតី ឬេហតុេផ ងេទៀត មិនទទួលខុស្រតូវ

ចំេពះអំេពើអនីតយនុកូលេនះេទ។ 

+ចរកិផទុយចបប់ៃនអំេពើបំពន ៖គឺជអំេពើបំពនសិទធិឬផល្របេយជន៍របស់អនកដៃទ េហើយ
បងកឲយមនករអន្ត យេ យ រែតអំេពើេនះ ឬជករេ្របើ្របស់សិទធិេ យបំពនជ ទិ៍។ 
សកមមភពៃនករបំពន ចែស្តងេចញ មរយៈរបូភព ០២ (ពីរ)របូភព ទី១គឺសកមមភពជក់
ែស្តងៃនករ្រប្រពឹត្ត ទី២គឺរបូភពអកមម ដូចជបុគគលេនះមិនេធ្វើអំេពើ មួយែដលជកតព្វកិចច
របស់ខ្លួន ឬជករកំណត់របស់ចបប់ ប ្ត លឲយខូចខតផល្របេយជន៍របស់អនកដៃទ េហើយកមម
វតថុៃនករបំពន ចជសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិ ឬសិទធិេ្រកពី្រទពយសមបត្តិ។ អំេពើរេំ ភបំពន្រតូវ
ែបងែចកជ០៤(បួន)របូភពដូចជអំេពើបំពនេលើបទបញញត្តិចបប់ អំេពើបំពនេលើស ្ត ប់ធន ប់
ធរណៈ ករេ្របើ្របស់សិទធិេ យបំពន និងករអន្តរ យដល់តតិយជនេ យ រវកិរៈៃនវតថុ។ 
អំេពើបំពនេលើបទបញញត្តិចបប់ គឺជករបំពនសិទធិ និងផល្របេយជន៍របស់អនកដៃទ ែដល្រតូវ
បនករពរេ យចបប់ រឯីអំេពើបំពនេទេលើស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ឬសីលធម៌សងគមវញិ គឺ
ជ ថ នភពជក់ែស្តងៃនករបំពនេនះ េ យេនកនុងចបប់មិនមនបញញត្តិ បុ៉ែន្តសងគមចត់ទុក
អំេពើេនះថមិន្រតឹម្រតូវ េហើយចំេពះករេ្របើ្របស់សិទធិេ យបំពនគឺជ ថ នភពៃនសិទធិទទួល
បនពន្លឺ្រពះ ទិតយ សិទធិទទួលបននូវបរ ិ ថ នល្អជំុវញិ គរខពស់សកឹមៃសក កសយន ្ឋ ន 
ចំណតរថយន្ត ជ ទិ៍ រឯីករអន្ត យដល់តតិយជនបងកេឡើងេ យវកិរៈវតថុ ដូចជ ករទទួល
ខុស្រតូវរបស់ផលិតករចំេពះវតថុែដលមនេ្រគះថន ក់បងកឲយមនេ្រគះថន ក់ដល់តតិយជន ដូចជ 
េ្រគ ងច្រក ឧបករណ៍េ្របើ្របស់ ឬឱសថជ ទិ៍ ែដលបងកឲយមនករខូចខតដល់អនកេ្របើ្របស់ 
ជេដើម។ 

+ពយសនកមម ៖ េទះបីជមនអំេពើបំពនេ យខុសចបប់នូវសិទធិ ឬផល្របេយជន៍របស់
អនកដៃទ ្របសិនេបើពំុមនពយសនកមមេកើតេឡើងេនះេទ គឺគម នករទទួលខុស្រតូវចំេពះសំណងៃន
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ករខូចខតេនះេទ េ យពយសនកមមេនះ ចជ ពយសនកមមេទេលើ្រទពយសមបត្តិ ឬ/និង សតិ 
រមមណ៍។ 

+ទំនក់ទំនងេហតុផលរ ងអំេពើបំពន និងពយសនកមម ៖ ករទទួលខុស្រតូវចំេពះសំណង
ៃនករខូចខត េនេពលែដលមនទំនក់ទំនងចបស់ ស់ជក់ ក់ រ ងអំេពើបំពនសិទធិ និង
ពយសនកមម េ យអនកទមទរមនករណីយកិចចបង្ហ ញ មនន័យថ ពយសនកមម្រតូវែតេកើតេចញ
េ យផទ ល់ពីអំេពើរបស់ចរ ី ចំេពះជនរងេ្រគះេទេលើ្រទពយសមបត្តិ ឬេ្រក្រទពយសមបត្តិ (របូ ង
កយ ឬ យុជីវតិ)។ 

 

ខ.លក័ខខ័ណ្ឌ ៃនករបនថយករទទួលខុស្រតូវ 

្របសិនេបើចរបីន្រប្រពឹត្តអំេពើអនីតយនុកូល បុ៉ែន្តបនបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ មួយ កនុងចំេ ម
ល័កខខ័ណ្ឌ ខងេ្រកមេនះ ចរនឹីង្រតូវបនថយករទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើ អនីតយនុកូល ែដលបនេកើត
េឡើង។ 

+ធន ៉ប់រងសងគម និង្របក់ចំេណញ 

្របសិនេបើជនរងេ្រគះ ឬ្រកុម្រគួ របនទទួល្របក់ធន ៉ប់រងសងគម ករទទួលខុស្រតូវនឹង្រតូវ
បនបនថយ ឬ/និងជនរងេ្រគះបនទទួលផលចំេណញពីអំេពើអនីតយនុកូល ្របក់ចំេណញ ្រតូវបនដក
េចញ េនេពលេធ្វើករគណនចំនួនទឹក្របក់ៃនករខូចខត។ ករណីេនះ មនដូចជ ្របសិនេបើជនរង
េ្រគះបន ្ល ប់ នំឲយចំ យនេពលអនគតស្រមប់ ជនរងេ្រគះគម ន េហតុេនះចំនួនទឹក្របក់សនមត
មួយៃនករចំ យស្រមប់កររស់េននេពលអនគត នឹង្រតូវបនបនថយចំនួនទឹក្របក់ៃនសំណង។ 

+កំហុសរមួរបស់ចរនិីងជនរងេ្រគះ  

្របសិនេបើអនកេបើកបរបនេបើកបរកនុង ថ នភព្រសវងឹ ឬមនជតិ កុលែដលចបប់ក្រមិត (A) 
បនទ ប់មកក៏ជួបេ្រគះថន កច ចរណ៍ េ យភគីមខ ងេទៀត (B) េបើកបរហួសេលប នកំណត់ និងបនបុក 
(A) ប ្ត លឲយរងរបួស ឬ (A) បនេដើរឆ្លងផ្លូវេ យមិនេគរពេភ្លើងសញញ ច ចរណ៍ េហើយ (B) បនេបើក
បរកនុងេលប នេលើសកំណត់ ជ ទិ៍។ 
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+ករ្រពមេ្រព ងរបស់ចរ ីនិងជនរងេ្រគះ  

្របសិនេបើអំេពើអនីតយនុកូលេកើតមនេឡើង ជនរងេ្រគះ និងអនក្រប្រពឹត្តអំេពើអនីតយនុកូល បន
្រពមេ្រព ងគន អំពីចំនួៃនសំណង េទះបីចំនួនៃនសំណងេនះមិនេឆ្លើយតបឬមិនសម្រសបនឹងករខូចខត 
ក៏េ យ ក៏អនុវត្តបនផងែដរ ្របសិនេបើែផ្អកេលើឆនទៈពិត្របកដ របស់ភគី ពីេ្រពះេនះជករទទួលខុស
្រតូវែផនករដ្ឋបបេវណី។ 

គ.ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករមិនទទួលខុស្រតូវ 

្របសិនេបើចរបីន្រប្រពឹត្តអំេពើអនីតយនុកូល បុ៉ែន្តបនបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ មួយ កនុងចំេ ម
ល័កខខ័ណ្ឌ ខងេ្រកម ចរនឹីងមិនទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើអនីតយនុកូល។  

+កិចចករពរជធមម នុរបូ ៖ គឺជអំេពើរេំ ភបំពនែដលមិន ចេជៀស ងបនេដើមបី
ករពរខ្លួន ឬ្រទពយ សមបត្តិរបស់ខ្លួន ឬអនកដៃទ ចំេពះអំេពើបំពនេ យមិន្រតឹម្រតូវ សថិតេនកនុង
ករណីែដលអំេពើបំពន និងអំេពើ រេំ ភេនះសថិតជិតគន  និងមនក្រមិតតុលយភពគន រ ងករ
ករពរ និងករបំពន។ កិចចករពជធមម នុរបូពំុ្រតូវ បនចត់ទុកថជអំេពើបំពនេ យខុសចបប់
េឡើយ េ យេហតុថ បុគគលែដលបន្រប្រពឹត្តអំេពើេនះ្រតូវបនចបប់ អនុញញ តេដើមបីកំុឲយមន
ពយសនកមមធងន់ធងរេកើតមនេឡើង។ 

+ ថ នភពចំបច់ ៖ សំេ េទេលើអំេពើរេំ ភបំពនែដលមិន ចេជៀស ងបន េហើយ
េដើមបីករពរខ្លួន ឬ្រទពយសមបត្តិខ្លួន ឬអនកដៃទ ចំេពះេ្រគះថន ក់បចចុបបនន ឬ     អចច សននែដលសថិត
េនកនុងករណីមនតុលយភពរ ងវធីិករពរ និងក្រមិតេ្រគះថន ក់េនះ។ 

+មូលេហតុេផ ងេទៀត ៖ អំេពើែដលបងកឲយមនករអន្ត យកនុងករណីែដលមនករយល់
្រពមពីសំ ក់ជនរងេ្រគះ េលើកែលងែត ករយល់្រពមរបស់ជនរងេ្រគះេនះ មិន្រតូវបន
សងគមទទួល គ ល់។ អំេពើរបស់ម្រន្តី ជករែដលទទួលនូវករអនុវត្តសិទធិអំ ច ធរណៈ
របស់រដ្ឋ ែដលបងកឲយមនករខូចខតដល់អនកដៃទ េ យគម នកំហុសកនុងករអនុវត្តភរកិចច មិន្រតូវ
ទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើអនីតយនុកូល ដូចជ ករអនុវត្ត ល្រកម ជ ទិ៍។ ករអនុញញ តរបស់
រដ្ឋ ឬចបប់ េទ ម ថ នភពជក់ែស្តងៃនសកមមភពេនះ ដូចជ ករេធ្វើកូដកមម ឬបតុកមម 
េទះបីជប៉ះពល់ដលសិទធិរបស់អនកដៃទ ក៏មិនទទួលខុស្រតូវេនះេទ។ 
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១ ពយសនកមម
តថុ កររបួស ម

២ ករចំ
មនទីរេពទយ ក

ក េ ហុ៊យ

៣ ផល្របេយ

នរងេ្រគះម
ណូលមូល ្ឋ
ជនរងេ្រគះ
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ចំនួនៃនស

ណ៍ៃនករស

បក់  

យេធ្វើបដិទន 

តមិនឲយេធ្វើអំ
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មមេ យផទ ល់
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សណំង 

សង  

 

េពើ មួយ 
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ល (្រទពយសមប
ជ ទិ៍។ 
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្រតូវែតដក េដ

(ម្រ  ៧៥

ៃនករខូចខ

មបត្តិ និងេ្រក

អនីតយនុកូល
ងេពលស្រម
ពយបលនន
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ល ្ឋ នែដល
នរហូតដល់

បញចូ លករចំ
នគត។ េទ

យស្រម
ល ចេធ្វើករប
នផល្របេយ
ដើមបីកំុឲយទទួ

៥៧ ៃន្រកមរ

ខតែផនកសំ

ពី្រទពយសមប

លេកើតេឡើង 
មកេនេពទយ
នែដល ច

សិនេបើគម នអំ

បនកនុងអំឡ
ងរ) អំឡុងេ
ល្រតូវបនទទួ
លចូលនិវត្តន៍។

ច យេផ ង
ះបីជដូេចនះ
មប់កររស់េ
បន ឬអំឡុ

យជន៍រយៈេព
ទួលបននូវក

សិកខ

   

រដ្ឋបបេវណី)

សភរៈ 

មបត្តិ) ៖ ករប

៖ េ ហុ៊យ
យ េ ហុ៊យ

ចេកើតមនេឡ

អំេពើអនីតយន

ឡុងេពលេន
ពល   អវត្ត
ទួល េហើយ
។ 

ងៗនេពលអ
ក៏េ យ ក
េន (ចំ
ងេពលស្រម
លែវង នេ
ករ្របក់ខពស់

គណៈ

          

បត់បង់្រទពយ

យពយបល េ
េមើលែថរក

ឡើងនេពលអ

នុកូល ៖ 

ះ  
ត្តមន ្របព
េពលេវ  

អនគត ផង
ករចត់ទុកថ
យស្រមប់ជី
មកពីករង
ពលអនគត

សហួសេហតុ
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យសមបត្តិ ករ

េ ហុ៊យេធ្វើ
របស់គិ

អនគត ជ

នធ កូន និង
្រតូវចត់ទុក

ងែដរ ែដល
ថជសំណង
ជីវភព្របចំ
រ ្រតូវអនុវត្ត
តផ្តល់ឲយកនុង
។ 
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ស្រ
ករ, ្របសិន
ករបត់បង់
គត់ ចប
្រតូវគណន
មូល ្ឋ នៃន
្រមមៃដទំង
ភពេនះ េន
ស្តីពីករធ

េមរកិ ឬ
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្របកសស្តី

 គ.

ទី១

ទី២

ទី៣

 េន
សំណងេន
េ្រគះ ឬអនក
ស វរយ៍ីជ

 

រគណៈេមធវ ី

ប់ែបបយ៉ង 

- 
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នេបើជនរងេ្រ
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សិកខ

   

ៃនករបត់ប
បនទំង្រសុ

ចេធ្វើចល
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្រគួ រ សក
បក់ទឹកចិត្ត 

គណៈ

          

បង់សមតថភព
ង េយើង ច
នេ យលំ
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ងជក់ ក់
តុ ករ ប៉
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៤. ករណីសកិ  

ក.ករទមទរសណំងករណីែបកបក់វតថុ 

េកមងៗបនេចញពី មុនេម៉ងកំណត់េ យ រ្រគូជប់រវល់មិនបនមកបេ្រង ន េហតុេនះ 
េកមងៗែដលជសិស បនបបួលគន េលងបល់ទត់ែដលមនគន ចំនួន ១០ (ដប់) នក់ ែចកេចញជ
ពីរ្រកុម េ យមខ ងៗមនចំនួន ០៥ នក់។ 

េនទីកែន្លងែដលេលងបល់ទត់េនះគឺមនបុរសមន ក់បនចតរថយន្តេនែកបរេនះ េ យ
សបបយនឹងករេលងបល់ មិនបនចប់ រមមណ៍ េកមងជំទង់មន ក់េឈម ះ X យុ្របែហល ១៦ ឆន ំ បន
ទត់បល់្រតូវរថយន្តែដលចតេនះ ប ្ត លឲយែបកកញច ក់មុខទំង្រសុង។ 

មករអះ ងរបស់មច ស់រថយន្ត បញជ ក់ថ កញច ក់រថយន្តខងមុខេនះមនតៃម្ល US$ ១៥០ 
(មួយរយ សិប) ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយេ យ រែតែបកកញច ក់រថយន្ត គត់ មិន ចេទេធ្វើករទន់
េពលកំណត់ ្រតូវេថែកកត់លុយអស់ចំនួន US$ ១០០ (មួយរយ) ដុ ្ល រ េមរកិ។ េលើសពីេនះេទេទៀត 
គត់ខម ស់េគ េហតុេនះមនបំណងទមទរសំណងៃនករខូចខតផ្លូវចិត្តបែនថមេទៀត។  

េតើមច ស់រថយន្ត ចទមទរសំណងៃនករខូចខតបនចំនួនបុ៉នម ន? េហតុអ្វី? 

ខ.ករទមទរសណំងករណីបរ ិ េករ ្តិ៍ 

 A គឺជ ចេ្រម ងដ៏លបី្របចំផលិតកមមមួយ េ យទទួលបនចំណូលអំពីមុខរបរេនះជ្របចំ
ែខ ចំនួន US$ ៥,០០០ (្របំពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ និងៃថ្លថតផ យពណិជចកមមស្រមប់្រកុមហុ៊នេភសជជៈ
ស្រមប់រយៈេពល ០១ ឆន ំ មនតៃម្លខ្លួន US$ ១៥,០០០ (ដប់្របំពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយ A មន យុ 
២៣  ឆន ំ។ ល័កខខ័ណ្ឌ ្រកុមហុ៊នផលិតចេ្រម ង និង្រកុមហុ៊នេភសជជៈ គឺមិន្រតូវឲយមនេរឿងពក់ព័នធនឹង 

េសន ្រតីេកណ ជ ទិ៍េនះេទ។ 

ចេ្រម ង A មនបងប្អូនចំនួន ០៣ នក់ េ យ ប់ទំងខ្លួនឯង និងឪពុក-ម្ត យ កនុងបនទុកទំង

អស់ េ យខ្លួន្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះ្រគួ រេនះទំងមូល។ ៃថងមួយ រព័ត៌មនេឈម ះ X  បនចុះ
ផ យថ ចេ្រម ង A  មនទំនក់ទំនងជមួយប្តីេគែដលជ ឯកឧត្តមឧកញ៉ េហើយឯកឧត្តមឧកញ៉
េនះបនទិញផទះតៃម្ល US$ ៣០០,០០០ ( មសិបមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយព័ត៌មនេនះ្រតូវបន ធរ
ណៈមតិចប់ រមមណ៍ េ យបនកត់បេង្ហ ះេនេលើប ្ត ញសងគម និងបនេធ្វើករែចកចយព័ត៌មនេនះ
តៗគន ។  
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ព័ត៌មនទំងេនះបនេទដល់ ្រកុមហុ៊នចេ្រម ង ្រកុមហុ៊នេភសជជៈ ប ្ត លឲយខឹង ជខ្ល ំង និង
បនេកះេ មីខ្លួន (A) មកបំភ្លឺ េហើយបនសេ្រមចបញច ប់កិចចសនយមុនកលកំណត់ េ យ រែត
បំពនេលើល័កខខ័ណ្ឌ  (មិន្រតូវឲយមនេរឿងពក់ព័នធនឹងេសន ្រតីេកណ)។  ចប់ពីេពលេនះមក A  គម ន
ករងរេធ្វើ នំឲយប៉ះពល់ដល់ជីវភព្រគួ រ េហើយធតុពិតគម នករណីដូច រព័ត៌មន X ចុះផ យេនះ
េទ។ 

េតើ A ចទមទរសំណងៃនករខូចខតបនចំនួនបុ៉នម ន? េហតុអ្វី? 

េ្រកពីករទមទរសំណង េតើ A ចទមទរអ្វីបនេទៀត? េហតុអ្វី?  

គ.ករទមទរសំណងករណីបំពនេលើរបូ ងកយ 

A គឺជសិលបៈករដ៏ ្អ ត និងលបីមួយរបូ េ យទទួលចំណូលអំពីករសំែដង និងករថតផ យ
ពណិជជកមមឲយ្រកុមហុ៊ននន និងជទូេទទទួលបនចំណួល US$ ៥,០០០ (្របំពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ កនុង
មួយែខ។ A គឺជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះបនទុកកនុង្រគួ រ ែដលមនប្អូន ពីរនក់ និងឪពុក-ម្ត យ េហើយ 

A មន យុ ២៥ ឆន ំ។ 

A មនទំនក់ទំនងេសន ជមួយនឹងអនកមនស្តុកស្តមភមន ក់ែដលមន្របពនធកូន រចួេហើយ េ យ
ទទួលបន្របក់ឧបតថមភពីអនកមនស្តុកស្តមភេនះចំនួន US$ ១,០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ ្របចំែខ 
េហើយៃចដនយ្របពនធេដើមអនកមនស្តុកស្តមភបនដឹងក៏បនេ្របើអំេពើហិង ចំេពះ A និងបនឆូតមុខ A ចំនួន 
០១ កំបិត េធ្វើឲយមន ន មេលើៃផទមុខ។ 

េ្រកយរងរបូស A បនស្រមកពយបល េនមនទីរេពទយចំនួន ០៣ (បី) ែខ េ យចំ យ្របក់
អស់ US$ ៣០,០០០ (បីមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ បុ៉ែន្តៃផទមុខែដលមន ន មឆូតេនះ គឺសម្ល ក និងករងរ្រតូវ
បន្រកុមហុ៊នបញឈប់។ ព័ត៌មនអំពី្រពឹត្តករណ៍េនះ្រតូវបន ចុះផ យជ ធរណៈ និងទទួលបនករ
ចប់ រមមណ៍ពី ធរណជន។ 

េតើ A ចទមទរសំណងៃនករខូចខតបនចំនួនបុ៉នម ន? េហតុអ្វី? 

េ្រកពីករទមទរសំណង េតើ A ចទមទរអ្វីបនេទៀត? េហតុអ្វី?   

ឃ.ករទមទរសណំងករណីបំពនេលើជីវិត 

Aគឺជបុគកលិកជន់ខពស់ៃន្រកុមហុ៊នមួយេ យទទួលបនចំណូលអំពីមុខរបរេនះជ្របចំែខចំនួន 
US$ ៥,០០០(្របំពន់) ដុ ្ល រ េមរកិនិងជេម្រគួ រែដលមនកូន០២នក់ និង្របពនធកនុងបនទុក្រគួ រ។ 
A បនទិញធន ៉ប់រង យុជីវតិ េ យ្រតូវបង់ជ្របចំែខ ចំនួន US$ ១០០ (មួយរយ) ដុ ្ល រ េមរកិ 
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កនុងកិចចសនយធន ៉ប់រងបនបញជ ក់ថគឺ្របពនធជអនកទទួលបន្របេយជន៍ (បុព្វ ភធន ៉ប់រង) មន
ចំនួន US$ ៥០០,០០០ (្របំែសន) ដុ ្ល រ េមរកិ។ A មន យុ ៣៥ ឆន ំ េហើយ។   

A មនេបសកមមេទេខត្ត និងជៃចដនយ ្រកក់ A បនជួប្របេទះនឹងេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ប ្ត ល
ឲយ ្ល ប់ េ យ ររថយន្តកុងទីណ័រែដលជរបស់្រកុមហុ៊ន X េ យអនកេបើកបរេនះ េបើកបរកនុងភព្រស
វងឹខ្ល ំង បត់បង់ ម រតី។  

េតើ្រកុម្រគួ រ A ចទមទរសំណងៃនករខូចខតបនចំនួនបុ៉នម ន? េហតុអ្វី? 

េ្រកពីករទមទរសំណង េតើ្រកុម្រគួ រ A ចទមទរអ្វីបនេទៀត? េហតុអ្វី? 
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សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី៣ 

្របធនបទ៖ វធីិែបងែចក្រទពយេ្រកយករែលងលះ 

ៃថងទី ១០ កកក  ២០១៤
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វិធីែបងែចក្រទពយេ្រកយករែលងលះ 
 

េសចក្តីេផ្តើម 

 ពហ៍ពិពហ៍គឺជកិចចសនយឪ រកិមួយែដលេធ្វើេឡើងេ យបុគគលពីរនក់េដើមបីបេងកើតនូវ
ចំណងគតិយុត្តិដ៏រងឹមំមួយជមួយគន ។ េដើមបីបេងកើតនូវចំណង ពហ៍ពិពហ៍ែដលមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ 
និងមនសុពលភព មផ្លូវចបប់ គូភគី (សំេ េលើប្តី និង្របពនធ) ្រតូវែតេគរពនូវល័កខខ័ណ្ឌ ែដល មន
លកខណៈ្របឹតេ្រប ង និងចបស់ ស់បំផុត ពីេ្រពះទ្រមង់ៃនកិចចសនយៃនេរឿង ពហ៍ពិពហ៍ពំុ មនលកខ
ណៈ មញញដូចកិចចសនយទូេទមួយចំនួនេឡើយ។ យ៉ង មិញ ចំណង ពហ៍ពិពហ៍ដ៏ រងឹមំេនះ 

ចនឹង្រតូវបនរ ំ យេទវញិ េ យមូលេហតុមួយចំនួនែដលមនែចងយ៉ងចបស់ ស់េនកនុង្រកមរដ្ឋ
បបេវណី មវធីិៃនករ "ែលងលះ" ែដលសំេ ដល់កររ ំ យកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍។ ករែលងលះ 
មិន្រតឹមែតបនកត់ផ្ត ច់នូវចំណងៃន ពហ៍ពិពហ៍បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតក៏ជះឥទធិពលេទេលើករែបងែចក
្រទពយសមបត្តិ សិទធិអំ ចកនុងករ្រគប់្រគងែថរក កូន សិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់គូភគីនីមួយៗេ្រកយករ
ែលងលះ នៈរបស់បុគគល និងបញ្ហ េផ ងដៃទេទៀតជេ្រចើន។ 
 េហតុដូេចនះ ្រកុមករងរកិចចកររដ្ឋបបេវណី មនេគលបំណងកនុងករេលើកយក្របធនបទស្តីអំពី 
"វធីិែបងែចក្រទពយេ្រកយករែលងលះ" ែដលករែលងលះេនទីេនះ សនមតថជករែលងលះេ យករ
្រពមេ្រព ង និង មផ្លូវចបប់  េដើមបីយកមកសិក លម្អិតេទេលើបញ្ហ សំខន់ៗែដល្រតូវពិចរ េ្រកយ
ករែលងលះ ្រពមទំងបញ្ហ ្របឈមននែដលជវបិកេកើតេចញពីករែលងលះផងែដរ។ ដូចេនះ េដើមបី
ឲយមនភពងយ្រសួលយល់ េយើងខញុំសូមេធ្វើបទបង្ហ ញេទេលើបីចំណុចសំខន់ៗែដលទក់ទងនឹង 
េគលគំនិតៃនវធីិែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ្រកយករែលងលះ(១) េគលបំណងៃនករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ 
េ្រកយករែលងលះ(២) ្រពមទំងរបូមន្តែដល្រតូវយកអនុវត្តកនុងករណីមនករែបងែចក្រទពយេ្រកយករ 
ែលងលះ(៣) និងករអនុវត្តចំេពះកររស់េនែបបអនីតិសង្វ ស (៤)។ 

១- េគលគំនតិៃនវីធីែបងែចក្រទពយេ្រកយករែលងលះ 
េ យេហតុថករែលងលះ នឹងនំឲយេកើតមននូវករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងខ្ល ំងេទេលើទំនក់ទំនងៃន

នៈបុគគល និងករែបងែចក្រទពយសមបតិ្ត ដូេចនះបណ្តឹ ងែលងលះេ យករ្រពមេ្រព ង្រតូវែតបញជ ក់ អំពី
មូលេហតុៃនករេសនើសំុែលងលះ ក៏ដូចជករេសនើសំុែបងែចក្រទពយផងែដរ ពីេ្រពះេបើគម នករ បង្ហ ញឆនទៈ
បុគគលកនុងករែបងែចក្រទពយេទ េនះតុ ករក៏មិន ចនឹងសេ្រមចអំពីបញ្ហ ្រទពយបនែដរ។ ដូចេនះ 
េយើងនឹងសិក េទេលើ នុភពៃនករែបងែចក្រទពយករណីែលងលះ(១.១) និងេគល បំណងៃនករែបង
ែចក្រទពយកនុងករណីែលងលះ (១.២)។ 
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 ១.១ នុភពៃនករែបងែចក្រទពយករណីែលងលះ 
 េយើងសេងកតេឃើញថមន នុភពសំខន់ៗចំនួនបីែដលេកើតេចញពីករណីែលងលះគឺ៖ 

ក. នុភពេទេលើ នៈៃនបុគគល (បុគគលកនុងទីេនះសំេ េទេលើប្តី និង្របពនធ)  
ខ. នុភពេទេលើ្រទពយសមបតិ្ត និង  
គ. នុភពេទេលើកូន ។ 

  ក. នុភពៃនករែលងលះេទេលើ នៈបុគគល 
 ប្តី្របពនធ ែដលេនកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវរមួរស់ជីវភពជមួយគន  េហើយ្រតូវសហករ 
សេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក េយង មម្រ  ៩៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ផទុយ
េទវញិ កតព្វកិចចខងេលើេនះនឹង្រតូវផុតរលត់េ្រកយមនករែលងលះ េលើកែលងែតករផ្តល់ រ
កតព្វកិចចដល់ប្តី ឬ្របពនធ ឬកូន ែដលជកតព្វកិចចមួយែដលចំបច់ និងមិនផុតរលត់េនះេទ។ មយ៉ងវញិ
េទៀត ករែលងលះ មផ្លូវចបប់ ក៏បនផ្តល់លទធភពដល់ប្តី ឬ្របពនធ ែដលមនបំណងេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ថមី ចសេ្រមចេទបនផងែដរ។ កនុងករណីេនះ ភគីខងនរក៏ី្រតូវេគរពនូវរយៈេពលមួយ
ែដលកំណត់េ យចបប់ េពល្របសិនេបើរយៈេពល ១២០ ៃថងពំុទន់បនផុតរលត់ គិតចប់ពីៃថងែដល

ពហ៍ពិពហ៍មុន្រតូវបនរ ំ យ ឬលុបេចលេនះេទ ពហ៍ពិពហ៍ថមីែដលេកើតេឡើងកនុងអំឡុងេពល
េនះ្រតូវ មឃត់ (ម្រ  ៩៥០ ៃនក.រ)។ េ យែឡក ចំេពះករណីអនីតិជនែដលសនមតថបនដល់
នីតិភពេ យ រចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ក៏េនែតសនមតថជនីតិជនដែដល េទះជចំណង ពហ៍
ពិពហ៍្រតូវបនកត់ផ្ត ច់េទេហើយក្តី (ម្រ  ៩៦៨ និងម្រ  ២១-៣ ៃនក.រ)។ េលើសពីេនះេទេទៀត ប្តី 
ឬ្របពនធ ែដលបនប្តូរនម្រតកូលថមី េ យ ពហ៍ពិពហ៍ ចេ្របើនម្រតកូលែដលមនេនមុនេពល
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍វញិបន ឬ ចេ្របើនម្រតកូលែដលបនេ្របើេនេពលែលងលះគន ក៏បន (ម្រ  
៩៨១ ៃនក.រ)។ 
 

ខ. នុភពៃនករែលងលះេទេលើ្រទពយសមបត្តិ 
ករែបងែចក្រទពយសមបតិ្ត គឺជបញ្ហ សមុគ ម ញមួយកនុងចំេ មបញ្ហ ដៃទេទៀត ែដលេកើតេចញ

ពីករែលងលះ។ េហតុដូេចនះ នុភពៃនករែលងលះ គឺនំឲយមនករេធ្វើករជ្រមះបញជ ីនូវ្រទពយសមបត្តិ
រ ងប្តី និង្របពនធែដលមន។ ករជ្រមះបញជ ីទីេនះ សំេ េទេលើករពិចរ យ៉ងលម្អិតេទេលើ្រទពយ
សមបត្តិប្តី និង្របពនធែដលមន េ យេហតុថ ្រទពយសមបត្តិកនុងទីេនះ ចែបងែចកជ្រទពយសមបត្តិរមួ និង
្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ប្តី ឬ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់្របពនធ។ ចបប់បនទទួល គ ល់នូវឆនទៈ
របស់សហព័ទធកនុងករែបងែចក្រទពយរមួ និង្រទពយេ យែឡករបស់ខ្លួន មករ្រពមេ្រព ង េ យកនុងករណី
េនះ ្របសិនេបើមនករ្រពមេ្រព ង មួយេកើតេឡើង ប្តី្របពនធ្រតូវែតេធ្វើករបញជ ក់ឲយបនចបស់ ស់នូវ
ទំហំ ្របេភទ និងតៃម្លៃន្រទពយសមបត្តិែដល្រតូវែបងែចក។ មយ៉ងវញិេទៀត េយង មម្រ  ៩៨០ ៃនក.រ 
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ករែបងែចក្រទពយសមបតិ្ត្រតូវេធ្វើេ យយុត្តិធម៌ ែផ្អក មករពិភក របស់ភគីទំងសងខង។ កនុងករណី
ែដលមិន ចពិភក គន រ ងប្តី្របពនធបនេទ្រតូវែបងែចកគន េ យ៖ 
 -សហព័ទធនីមួយទទួលបននូវ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក (ម្រ  ៩៧២ ៃនក.រ) 
 -បែនថមពីេលើ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក សហព័ទធនីមួយៗ្រតូវមនសិទិធទទួលយក មួយភគពីរ ៃន 
្រទពយសមបតិ្តរមួ។ បុ៉ែន្តកនុងករណីមនករទមទររបស់ប្តី្របពនធ មខ ង តុ ករក៏ ចែបងែចក ្រទពយ
សមបត្តិរមួ េ យពិចរ េទេលើ ថ នភពេផ ងៗដូចជ ទំហំៃនករបរចិច គរបស់ភគីនីមួយៗ ទំហំៃន
ករបរចិច គរបស់ភគីនីមួយៗចំេពះលទធកមមៃន្រទពយសមបត្តិ ករែថរក  ឬករបេងកើន្រទពយ អំឡុងេពល

ពហ៍ពិពហ៍ ក្រមិតជីវភពរស់េនេនកនុងេពលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ យុ ថ ន ភពផ្លូវកយ 
និងផ្លូវចិត្ត វជិជ ជីវៈ ្របក់ចំណូល លទធភពេធ្វើករងររបស់ភគីនីមួយៗ និងផល ្របេយជន៍របស់កូន ជ

ទិ៍។ េគហកិចច ្រតូវចត់ទុកថមនតៃម្លេសមើនឹងករងរែដលេធ្វើេ្រកផទះែដរ (ម្រ  ៩៨០ ៃនក.រ)។ កនុង
ករែលងលះគន  ភគីែដលមនភពខ្វះខត េហើយគម នកំហុស ចទមទរឲយភគីមខ ងេទៀតផ្តល់ រ
កតព្វកិចចចំេពះខ្លួន ែដលតៃម្លៃន រកតព្វកិចចគឺ ្រស័យេទ ម ថ នភពធនធនរបស់ភគីមខ ង
េទៀត។ 
  គ. នុភពេទេលើកូន 
 ករែលងលះ មិន្រតឹមែតជះឥទធិពលេទេលើករែបងែចក្រទពយសមបតិ្តជចមបងេនះេទ ែតក៏ ពក់
ព័នធយ៉ងខ្ល ំងេទដល់សិទធិអំ ចរបស់គូភគីេទេលើករ្រគប់្រគងែថរក កូនផងែដរ។ មនបញ្ហ ្របឈម
ជេ្រចើនបនេកើតេឡើងទក់ទិនេទនឹងចំណុចេនះ កនុងករណីែដលឪពុកម្ត យមិន ចឈនដល់ករ្រពម
េ្រព ងកនុងករ្របគល់សិទិធេទឲយភគី មួយកនុងកររក សិទធិ្រគប់្រគងកូនបន។ េហតុេនះេហើយ េពល
ែលងលះ គូភគី្រតូវែតេធ្វើករសេ្រមច្រពមេ្រព ងេទេលើករកំណត់យកឪពុក ឬម្ត យ មខ ង ជអនក
មនអំ ចេមប មករពិភក គន ជមុន។ ជេគលករណ៍ កនុងករណីែដលឪពុកម្ត យបនែលងលះ
គន េនមុនកំេណើ តរបស់កូន េនះម្ត យគឺជអនកមនអំ ចេមបចំេពះកូនែដលបនេកើតមកេនះ។ ែត
េបើេ្រកយកំេណើ តរបស់កូន ចកំណត់យកឪពុកជអនកមនអំ ចេម-ប មករពិភក របស់ឪពុកម្ត
យបន។ ្របសិនេបើគូភគី មិន ចឈនេទដល់ករ្រពមេ្រព ងកនុងករកំណត់ថឪពុក ឬម្ត យ ជអនក
មនអំ ចេមបេទេលើកូនេនះេទ េនះតុ ករ្រតូវេធ្វើករ សេ្រមចេសចក្តីេទ មឥស រចិត្តរបស់ខ្លួន 
េ យពិចរ េទេលើផល្របេយជន៍របស់កូនជធំ (េយងម្រ  ១០៣៧ ៃនក.រ)។ េទះជយ៉ង ក្តី
ឪពុកឬម្ត យ ែដលពំុទទួលបនអំ ចេមបេ្រកយករែលងលះគន  េនែតមនសិទិធកនុងករេចញចូលជួប
្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូនបនជធមម  េហើយក៏េនែតភជ ប់ករណីយកិចចទទួលបនទុកេលើេ ហុ៊យ
ែដលចំបច់េដើមបី្រគប់្រគងកូនផងែដរ។  
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១.២ េគលបំណងៃនករែបងែចក្រទពយ 
 ករែបងែចក្រទពយេ្រកយករែលងលះ មនេគលបំណងចមបងគឺនំឲយមនសមភពកនុងករ ែបង
ែចក្រទពយែដលរកបនេ យសហព័ទធកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ក៏ដូចជអនុញញ តឲយគូភគី ចយក
្រទពយទំងេនះេទចិញច ឹមជីវតិេ្រកយករែលងលះផងែដរ ជពិេសសកនុងករណីែដលភគីមខ ងមនករខ្វះ
ខតកនុងជីវភពរស់េន។ 
 
២. មេធយបយកនងុករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ 
 
 ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ ចេធ្វើេឡើងេ្រកមរបូភព បីយ៉ង គឺ៖ 
 ១. ករែបងែចក្រទពយ មករ្រពមេ្រព ង 
 ដូចែដលបនបញជ ក់ពីខងេដើមមក្រ ប់ថ ករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ ចេធ្វើ មវធីិ មញញ 
មួយ គឺករ្រពមេ្រព ងគន រ ងសហព័ទធ ែដល ជសិទធិេសរភីពេពញទីរបស់គូភគី ទំងេទេលើករែបង
ែចក្រទពយសមបត្តិឯកជន និងែបងែចក្រទពយសមបត្តិរមួ ផងែដរ។ ្របសិនេបើសហព័ទធបនេធ្វើករ្រពមេ្រព ង
កនុងករែបងែចក្រទពយេហើយ គូភគី្រតូវែតចងកតព្វកិចចេគរព មករ្រពមេ្រព ងេនះ េហើយ មិន ច

ក់ពកយសំុែបងែចក្រទពយសមបត្តិ េផ ងេទៀតេទតុ ករបនេនះេទ។ 
 ឧទហរណ៍៖ បុរស ក និងខ ជសហព័ទធែដលមនបំណងែលងលះគន ។ កនុងចំណង ពហ៍ 
ពិពហ៍ េ ក ក និងនរ ី ខ មននូវផទះែល្វងមួយកែន្លង រថយន្តមួយេ្រគ ង និងលុយសុទធចំនួន១មឺុន
ដុ ្ល ។ គូភគីបន្រពមេ្រព ងគន ថ េ ក ក ្របគល់នូវផទះ និងលុយសុទធេ យេទនរ ីខ មរយៈកិចច
សនយែបងែចក្រទពយសមបត្តិរមួ។ េហតុដូេចនះ មកិចចសនយ គឺនរ ីខ មនសិទធិទទួលបនផទះ និង លុយ
សុទធចំនួន ១មឺុនដុ ្ល រ េហើយ ក មិន ចទមទរ មផ្លូវតុ ករនេពលេ្រកយេទៀត េ យផទុយពីអ្វី
ែដលខ្លួនបន្រពមេ្រព ងរចួមកេហើយេនះេទ ។ 
 ២.២ ករែបងែចក្រទពយ មរយៈ ល្រកមបនទ ប់បន ំរបស់តុ ករ 
 ្របសិនេបើភគី មួយបន ក់ពកយបណ្តឹ ងែលងលះ េនះភគីេនះ ច ក់ពកយសំុែបងែចក
្រទពយសមបត្តិកនុងអំឡុងេពលេនះបន េហើយតុ ករែដលបនទទួលពកយសំុ្រតូវេចញេសចក្តីសេ្រមច
ទក់ទងេទនឹងករែបងែចក្រទពយសមបត្តិផងែដរ (ម្រ ៩៨០-២ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី និង ម្រ  ២២-១ និង
២ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគល។ 
 ២.៣ ករែបងែចក្រទពយ មរយៈេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ 
 បនទ ប់ពីករែលងលះមន នុភព គូភគីេនែត ចទមទរករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ មរយៈ
េរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង (េយង មម្រ ៩៨០-២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី និងម្រ  ៣៥ ៃន
ចបប់ស្តីពីនីតិវធីិបណ្តឹ ងែដលមិនែមនបណ្តឹ ង)។ 
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 ៣. របូមន្តែដល្រតូវគិតេ យតុ ករេនេពលសេ្រមចពីករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ 
 កនុងករណីែដលគូភគីមិន ចឈនដល់ករ្រពមេ្រព ងកនុងករែបងែចក្រទពយសមបត្តិេនះេទ ភគី
្រតូវ ក់បណ្តឹ ងែលងលះ ឬេរឿងក្តីមិនែមនជបណ្តឹ ងសំុែបងែចក្រទពយសមបត្តិ។ តុ ករនឹងែបងែចក
្រទពយសមបត្តិរមួ បុ៉ែន្តមិន ចែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ យែឡកបនេទ ។  
 េដើមបីសេ្រមចពីករែបងែចកថេតើ្រទពយសមបត្តិរមួ តុ ករ្រតូវពិចរ មដំ ក់កលដូច 
ខងេ្រកមគឺ៖ 

 ដំ ក់កលទី១៖ ករកំណត់ពីទំហំៃន្រទពយសមបត្តិរមួ 
េដើមបីកំណត់ពីទំហំៃន្រទពយសមបត្តិរមួ េគ្រតូវេធ្វើករែញកេចញឲយ ច់ពីគន នូវ្រទពយរមួ និង្រទពយ
េ យែឡក ។ េហើយេយើង្រតូវចត់ថន ក់ៃន្រទពយរមួ និង្រទពយេ យែឡក ។ 
េយង មម្រ  ៩៧២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនកំណត់ថ៖ 
១- ្រទពយែដលសហព័ទធមខ ងមនេនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
២- ្រទពយែដលសហព័ទធមខ ងេធ្វើលទធកមមកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ មរយៈ្របទនកមម 

សន្តតិកមម ឬអចច័យទន។ 
៣- ្រទពយែដលទទួលបនជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិ ែដលបន 

កំណត់កនុងចំណុច ក និងចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 
មយ៉ងវញិេទៀត ម្រ  ៩៧៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ក៏បនកំណត់អំពី្រទពយរមួ ថ៖ ្រទពយរមួ គឺជ 

្រទពយសមបត្តិទំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬែតមខ ងទទួលបនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ 
ពិពហ៍ េ្រកពី្រទពយេ យែឡក។ 
 
 ឧទហរណ៍៖ កនុងអំលុងេពលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ េ ក ក និងអនក្រសី ខ បនទិញដីមួយ
កែន្លងកនុងតៃម្ល ១០ មឺុនដុ ្ល រ។ េនេពលបង់្របក់ដំ ក់កលដំបូង ឪពុករបស់អនក ្រសី ខ បនបង់
្របក់ចំនួន ១ មឺុនដុ ្ល រ េហើយលុយែដលេនេសសសល់ចំនួន ៩មឺុន ដុ ្ល រេទៀត ្រតូវបនបង់េ យ
្របក់េបៀរវត ែដលេ ក ក រកបន។ េ ក្រសី ខ គឺជេមផទះ។ លុះេ្រកយមក េ ក ក និងអនក្រសី ខ 
ចង់េធ្វើករែលងលះ និងែបងែចក្រទពយ េហើយកនុងេពលែលងលះដីេនះមនតៃម្លរហូតដល់១៥មឺុនដុ ្ល រ។ 
េតើដីេនះជ្រទពយរមួ ឬ្រទពយេ យែឡក ? 

 ដំ ក់កលទី២៖ ករ យតៃម្ល្រទពយរមួនីមួយៗ 
សំេ េទេលើ្រទពយរមួទំងអស់ ែដលសហព័ទធមនកនុងអំឡុងេពលមនចំណង ពហ៍ 

ពិពហ៍ េហើយែដល្រទពយទំងអស់េនះ្រតូវេធ្វើករ យតៃម្ល មរយៈរបយករណ៍ យតៃម្លដ៏ចបស់ ស់
មួយ ។ 
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ឧទហរណ៍៖   
 រថយន្ត= តៃម្លទីផ រនេពលបចចុបបនន 
 ្របក់សុទធតមកល់កនុងធនគរ = សមតុលយែដលេនសល់ 
 ប័ណ្ណធន ៉ ប់រង យុជីវតិ=ចំនួន្របក់ែដល្រតូវសង្រតលប់មកវញិេនេពលលុបេចល 
 ប័ណ្ណភគហុ៊ន = តៃម្លេលើទីផ រនេពលបចចុបបនន 
 ចលនវតថុែដលមនតៃម្ល ដូចជ េ្រគ ងអលងក រ េ្រគ ងសង្ហ រមឹ វតថុបុ ណ ជេដើម = របយ

ករណ៍ យតៃម្ល។ 
 ដំ ក់កលទី៣ ៖ ករកំណត់អនុបត 

េយង មម្រ  ៩៨០-២ ចំណុចក កយខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ជេគលករណ៍  
សហព័ទធមនសិទធិទទួលបន្រទពយសមបតិ្តរមួមន ក់ ១/២ គឺមន ក់ៗទទួលបនពក់ក ្ត លៃន្រទពយរមួទំង
អស់ ្របសិនេបើសហព័ទធបនេធ្វើកររកសីុទំងអស់គន  ឬភគី មន ក់ជេមផទះរហូតមក។ ក៏បុ៉ែន្ត េគល
ករណ៍េនះ ច្រតូវបនមិនអនុវត្ត ម កនុងករណីពិេសស េហើយែដលមនករទមទរពីភគី មខ ង 
េដើមបីឲយែបងែចក្រទពយរមួខុសពីេគលករណ៍ខងេលើ (ម្រ  ៩៨០ កថ ២ ចំណុច ខ កយខណ្ឌ ទី២ ៃន
ក.រ)។  
  ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើ្របពនធជេមផទះ ែដលពឹងពក់ទំង្រសុងេទេលើករេធ្វើកររបស់ប្តី 
េហើយ េ្រកយករែលងលះ ្របពនធ្រតូវកររយៈេពល ពីរ ឬបីឆន ំ េដើមបី ចរស់េនេ យឯក ជយបន 
េ យ រែតគត់ខ្វះបទពិេ ធន៍កនុងកររស់េនកនុងសងគមែតឯង ឬេ យ របញ្ហ សុខភព ឬ្រតូវ
ែថទំេកមង ជេដើមេនះ តុ ករនឹងសេ្រមចេសចក្តីេ យផ្តល់េ្រចើនជង ៥០% ៃន្រទពយសមបត្តិរមួេទ
ឲយ្របពនធ េដើមបីផគត់ផគង់ជីវភព រស់េនរបស់្របពនធេនះ។ 
  េ យែឡក ្របសិនេបើ្របពនធជេមផទះ បុ៉ែន្តពំុបនយកចិត្តទុក ក់េធ្វើកិចចករផទះ ្រគប់្រគង
ែថរក ្រទពយសមបត្តិ មិនយកចិត្តទុក ក់កនុងករេមើលែថទំកូន កនុងខណៈេពលែដលប្តីជអនកខិតខំេធ្វើករ 
បេងកើនចំណូល្រគួ រ/្រទពយសមបត្តិ ែតមន ក់ឯង េនះតុ ករនឹងសេ្រមចផ្តល់្រទពយសមបត្តិតិចជង ៥០% 
េទឲយ្របពនធេនះបន ។ 

 ដំ ក់កលទី៤៖ ករកំណត់មេធយបយៃនករែបងែចក 
េយង មមេធយបយទំងអស់ខងេលើ នំឲយតុ ករ ចកំណត់នូវករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ 

រមួ មវធីិ មួយដូចខងេ្រកម៖ 
 ករែបងែចក ម្រទពយជក់ែស្តង 
ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើវតថុៃនករែបងែចកមនចំនួន ៤ តុ ករនឹងសេ្រមចថប្តីយក
វតថុទី១ និងទី៤ េហើយ្របពនធយកវតថុទី២ និងទី៣ ។ 
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 ករែបងែចក មរយៈកមមសិទធិអវភិគ 
ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើ្រទពយរមួ គឺជអចលនវតថុែដលបនចុះបញជ ីរចួេ្រកមេឈម ះ
របស់ប្តីែតមន ក់ េនះតុ ករនឹងសេ្រមចថ "ប្តី្រតូវេផទរករចុះបញជ ីៃនចំែណក ៥០% 
ៃនអចលនវតថុេទឲយ្របពនធ" ។ 
 ករែបងែចក មរយៈករលក់ 
ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបើ្រទពយរមួ គឺជអចលនវតថុែដលបនចុះបញជ ីរចួេ្រកមេឈម ះ
របស់ប្តីែតមន ក់។ ប្តីនិង្របពនធបនលក់អចលនវតថុេនមុនេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ
ករ កនុងតៃម្ល ១០០០០ ដុ ្ល រ េនះតុ ករនឹងសេ្រមចថ "ប្តី្រតូវបង់្របក់ ៥០០០ 
ដុ ្ល រ ឲយ្របពនធ"។  
 ករែបងែចក មរយៈករសងសំណង 
ឧទហរណ៍៖ ករណី្រទពយរមួ គឺអចលនវតថុែដលបនចុះបញជ ីរចួេ្រកមេឈម ះរបស់ប្តី 
ែតមន ក់ េនះតុ ករនឹងសេ្រមចថ "ប្តី្រតូវេផទរករចុះបញជ ីអចលនវតថុឲយ្របពនធ េហើយ 
្របពនធ្រតូវបង់្របក់ ៥០០០ ដុ ្ល រេទឲយប្តី "។ 
 

 ៤. ករណីសកិ  
 

ករណីសិក ទី១៖  
ក និងខ បនកំពុងរស់េនជមួយគន ជប្តី្របពនធែបបអនីតិសង្វ ស បុ៉ែន្ត ក ចង់រ ំ យទំនក់ទំនង

ជមួយ ខ ។ េតើ ក ច ក់ពកយសំុែបងែចក្រទពយសមបត្តិ កនុងករណីែលងលះ មរយៈករអនុវត្ត្របដូច
េទនឹងម្រ  ៩៨០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនែដរឬេទ ? 

 
ករណីសិក ទី២ ៖ 
 េ ក  បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយអនក្រសី រសមី េនកនុងឆន ំ១៩៩៨ បនទ ប់ពីេរៀបករពួក
គត់មនកូន្របុសមន ក់ េឈម ះ សកក ។ េនកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ េ ក  និងអនក្រសី រសមី មន
្រទពយសមបត្ដិជដីចំនួន០៩កែន្លង ែដលេនកនុងេនះដីចំនួន៣កែន្លង្រតូវបន ក់ថជ "្រទពយេ យែឡក
ខងប្តី"  ដី៣កែន្លងេទៀត ក់ជអំេ យែដលអនក្រសី រសមី ទទួលបនពីឪពុកម្ត យរបស់គត់ ែតធតុពិត 
ដីទំងបីកែន្លងេនះ គឺេ ក  បនយកលុយែដលខ្លួនមនមុនេពលេរៀបករេទទិញពីឪពុកម្ត យេកមក
របស់គត់បុ៉េ ្ណ ះ  បុ៉ែន្តកនុងេពលទិញ-លក់ ភគីទំងពីរពំុបនចុះកិចចសនយទិញ-លក់អ្វីទំងអស់ េ យ

រគិតថជឪពុក និងកូន េហើយក៏បន្រពមេ្រព ងគន ក់ថជអំេ យ និងដីចំនួន៣កែន្លងេទៀត គឺជ
ករចូលលុយគន ទិញ ែដលមនករចូលរមួពីបង្រសីេ ក  ចំនួន៥០%  និងឪពុករបស់អនក្រសីរសមី
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ចំនួន៥០% ។  មយ៉ងេទៀត ក៏េនមនទឹក្របក់េនកនុងធនគរេអសីុលី  ចំនួន ៦០០០០ $ េទៀតែដល
ក់កនុងគណេនយយរបស់អនក្រសី រសមី ។ 

រហូតមកដល់ឆន ំ២០១៣ េ យ រកររស់េនមិនចុះស្រមុងនឹងគន  អនក្រសី រសមី បន ក់
ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករសំុែលងលះពីេ ក  េ យេសនើសំុឲយតុ ករេចញ ល្រកមដូចខង
េ្រកម ៖ 
 ១-េចញ ល្រកមសំេរចផ្ដ ច់ចំណង ពហ៍ពិពហ៍ រ ងខ្លួន និងេ ក  មនិតិវធីិ

ចបប់ ។  
 ២-្របគល់សិទធិ្រគប់្រគងកូនេឈម ះ សកក  េ យេ ក ។ 
 ៣-សំុែបងែចក្រទពយសមបត្ដិរមួទំងអស់មន ក់ពក់ក ្ត ល មចបប់។ 

ចំេពះករណីេនះ េតើ្រទពយរមួ ចែបងែចកជពីរចំែណក មករទមទររបស់អនក្រសីរសមីែដរ
ឬេទ ? 

 
ករណីសិក ទី៣ ៖ 
 េ ក រទិធី និង អនក្រសី ពិសី បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយគន េនកនុងឆន ំ ១៩៩៥។ េ្រកយពីេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍រចួ អនកទំងពីរបនទិញដីមួយកែន្លងេដើមបីេបើកជកសិ ្ឋ នចិញច ឹមទ លុះេ្រកយមកពួក
គត់ក៏បនប្តូរពីមុខរបរពីចិញច ឹមទ េទេបើក ងលក់ទំនិញវញិេ យមនករជួយេមើលករ្រគប់្រគង ង
ពីកូន្របុសេឈម ះ រ ៉ ូ យុ១៥ឆន ំ។ រហូតដល់ឆន ំ២០១៣ អនក្រសី ពិសី បន ក់ពកយសំុែលងលះពី
េ ក រទិធី េ យមូលេហតុ េ ក រទិធី មនេសន លួច ក់ជមួយនរដីៃទេទៀត។ ដូេចនះ េនកនុងពកយ 
បណ្តឹ ងសំុែលងលះ អនក្រសី ពិសីបនេសនើសំុេ យតុ ករេចញ ល្រកមដូចខងេ្រកម ៖ 
 ១-សំេរចផ្ដ ច់ចំណង ពហ៍ពិពហ៍ រ ងខ្លួន និងេ ក រទិធី មនិតិវធីិចបប់។  
 ២-សំុសិទធិ្រគប់្រគងកូនេឈម ះ រ ៉ ូ យុ១៥ឆន ំ។ 
 ៣-សំុែបងែចក្រទពយសមបត្ដិរមួ៨០% េដើមបីចិញច ឹមកូន និង្របគល់េ យេ ក រទិធី ចំនួន២០%  
 ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ កូន្របុសេឈម ះ រ ៉ ូ ក៏បន ក់ពកយបណ្តឹ ងកនុងនមតតិយជនេទ
តុ ករ េដើមបីសំុទមទរែបងែចក្រទពយរមួ ែដលទទួលបនពីករ្របកប ជីវកមមលក់ម៉សីុន្រតជក់ 
េ យយកមូលេហតុថ ខ្លួនបនជួយេមើល ង និង លក់ម៉សីុន្រតជក់េនះ ំងពីេបើក ងដំបូងមក
េម្ល៉ះ។ 
 -េតើតុ ករ ចសេ្រមចេចញ ល្រកមែបងែចក្រទពយរមួ មករទមទររបស់អនក្រសីពិសី 
បនែដរឬេទ? 
 -េតើកូន្របុសេឈម ះ រ ៉ ូ ចទមទរែបងែចក្រទពយរមួជមួយឪពុកម្ត យដូចករអះ ងរបស់
ខ្លួនបនែដរឬេទ? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី៤ 
្របធនបទ៖ អនុបបទនសិទធិេលើបំណុល  

ៃថងទី ២១ សី  ២០១៤ 
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អនបុបទនសិទធិេលបីណុំល 
 

េសចកី្តេផ្តីម៖ 

 ជទូេទ សិទធិេលើបំណុល ខុសពីសិទធិ្របតយក  េ្រពះថសិទធិេលើបំណុលមនភពមិន ច់ខត 
(សិទធិែដល ចត ំងបនែតចំេពះកូនបំណុលបុ៉េ ្ណ ះ) រឯីសិទធិ្របតយក វញិ គឺមន លកខណៈ ច់ខត 
(ជសិទធិែដល ចត ំងចំេពះបុគគល្រគប់របូ) េហតុេនះេហើយបនជេគគិតថ សិទធិេលើបំណុល មិន ច 
េធ្វើអនុបបទន(េផទរ)បនេទ។ បុ៉ែន្តេបើពិនិតយេលើក.រេនះ ្រតង់ម្រ ៥០១-១ ជេគលករណ៍ សិទធិ េលើ
បំណុលគឺ ចេធ្វើអនុបបទនបនេ យេសរ។ី ចំែណកឯអនុបបទនវញិ ជករេផទរសិទធិ ឬ្រទពយសមបត្តិ
របស់បុគគល មន ក់ ែដលជអនុបបទយី េទឲយបុគគលមន ក់េទៀតែដលជអនុបបទនិក។ សរបុមក អនុបប
ទនសិទធិេលើបំណុល គឺជករេផទរសិទធិេលើបំណុលពីមច ស់សិទធិេលើបំណុល(អនុបបទយី) េទឲយតតិយជន 
(អនុបបទនិក) បុ៉ែន្តករេផទរេនះមិន្រតូវេធ្វើឲយផ្ល ស់ប្តូរ ឬែកែ្របនូវអត្តសញញ ណេដើមៃនសិទធិេលើ បំណុល 

េឡើយ។  

ឧទហរណ៍ 

 

 

 

 

 មយ៉ងេទៀត្របសិនេបើកនុងករណីមនករេផទរសិទធិេលើបំណុលែដលមនករធនេ យសិទធិ្របតិ
េភគ េនះសិទធិ្របតិេភគេនះ ក៏្រតូវបនេផទរផងែដរ (ម.៧៧០ ក.រ)។ 

ឧទហរណ៍ 

 

 

 

X 

A  B  អនុបបទនិក មច ស់
បំណុលអនុ

េផទរសិទធិេលើ

កូនបំណុល

សិទធិ្របតិេភគ សិទធិ្របតិេភគ

X 

A  B  អនុបបទនិក ឬមច ស់បំណុលថមីមច ស់
បំណុលអនុ

េផទរសិទធិេលើ

កូនបំណុល
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សំនួរសួរថ៖ េតើសិទធិេលើបំណុលទំងអស់សុទធែត ចេធ្វើអនុបបទនបន? េហើយេគ្រតូវេគរព 
ល័កខខ័ណ្ឌ អ្វីខ្លះ? 

 េដើមបីឲយមនភពងយ្រសួលកនុងករែស្វងយល់អំពីអនុបបទនសិទិធេលើបំណុល េយើងនឹងេធ្វើករ 
សិក ជបន្តបនទ ប់ដូចខងេ្រកម៖ 

១- ភពែដល ចេធ្វើអនុបបទនសទិិធេលើបំណុល និងករណីែដល មមិនឲយេធ្វើអនុ 

បបទនបន ៖ 

១-១ ភពែដល ចេធ្វើអនុបបទនសទិធេិលើបំណុល 

 មច ស់សិទធិេលើបំណុល ចេធ្វើអនុបបទនសិទធិេលើបំណុលរបស់ខ្លួនេទឲយអនកេផ ងបន េលើក 
ែលងែតករណីែដល សិទធិេនះមនលកខណៈមិន ចេធ្វើអនុបបទនបន(ម.៥០១-១) ឬសិទធិេនះ ម 
ឃត់េ យចបប់។  

 ក. សិទធិែដលមនលកខណៈមិន ចេធ្វើអនុបបទនបនៈ 

ឧទ៖ កតព្វកិចចគូររបូ, សិទធិេលើបំណុលស្រមប់េ ហុ៊យផគត់ផគង់ រកតព្វកិចចដល់កូន... 

 ខ. សិទធិែដល មឃត់េ យចបប់ៈ 

ឧទ កិចចសនយករងរ (ម.៦៦៧), សិទធិជួល (ម.៦០៨)..... 

បុ៉ែន្តកនុងករណីខ្លះ សិទធិេលើបំណុល ចេធ្វើបន េ យមនករផ្តល់សចច នុម័តពីកូនបំណុល។ 

១-២ ករណីែដល មមិនឲយេធ្វើអនុបបទនបនៈ 

 េ យ រសិទធិេលើបំណុល ចេធ្វើអនុបបទនបនេ យេសរ ី ជេគលករណ៍ ករចូលរមួរបស់ 
កូនបំណុល គឺមិនត្រមូវឲយមនេនះេទ។ ដូេចនះេហើយ ្របសិនេបើកូនបំណុលមិនមនបំណងចង់ឲយមន 
ករេផទរសិទធិេលើបំណុលេទឲយអនកេផ ងេនះេទ កូនបំណុល្រតូវេធ្វើករសនយពិេសសជមួយនឹងមច ស់ 
បំណុលជមុន (ជករបង្ហ ញឆនទៈអំពីករសនយ មមិនឲយេធ្វើអនុបបទន) (ម.៥០១-២)។ បុ៉ែន្ត ករសនយ 
េនះគម ន នុភពខ្ល ំងេនះេទ េ យ រែតករសនយ មមិនឲយេធ្វើអនុបបទនមិន ចត ំងចំេពះ  
តតិយជនសុចរតិ និងគម នកំហុសធងន់ធងរបនេទ (ម.៥០១-៣)។ 
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 ្របសិនេបើមច ស់បំណុល បនេផទរសិទធិេលើបំណុលែដល បនសនយ មិនឲយេធ្វើ អនុបបទន បុ៉ែន្ត
េ្រកយមក កូនបំណុលបនផ្តល់សចច នុម័តចំេពះករេផទរេនះ ដូេចនះករេផទរ សិទធិេលើបំណុលេនះ ្រតូវ
មន នុភព។ 

ឧទហរណ៍ទី១ 

 

 

 

 

 

ឧទហរណ៍ទី២ 

 

 

 

 

 

 

ឧទហរណ៍ទី៣ 

 

 

 

 

X 

B 
A មច ស់បំណុល

របស់B 
កូនបំណុលរបស់A 

កូនបំណុល 

មច ស់បំណុលរបស់X 

មេផទរសិទធិេលើបំណុល 

របឹអូសសិទធិេលើបំណុល 
ម ល្រកម (ម.៤០២ 

្រកមនីតិវធីិ)

 CCP 382 
CCP 410 

?

? 

X 

B A មច ស់បំណុល
អនុបបទយី 

អនុបបទនិក 

កូនបំណុល 

េផទរសិទធិេលើបំណុល 

មេផទរសិទធិេលើបំណុល 

បនដឹងពីករ ម 

? 

X 

B 
A 

 

មច ស់បំណុល
អនុបបទយី 

អនុបបទនិក 

កូនបំណុល 

េផទរសិទធិេលើបំណុល 

សុចរតិ, មិនដឹងអំពីករ ម 
រ ង A និង X 

មេផទរសិទធិេលើបំណុល 
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២- លក័ខខ័ណ្ឌ ៃនករេធ្វើអនុបបទនសទិិធេលើបំណុល និងលក័ខខ័ណ្ឌ ត ងំ 

២-១ លក័ខខ័ណ្ឌ ៃនករេធ្វើអនុបបទនសទិធិេលើបំណុលៈ  

េដើមបីេធ្វើអនុបបទនសិទធិេលើបំណុលបន ្រតូវមនល័កខខ័ណ្ឌ  ៣យ៉ង គឺៈ 

- ករ្រពមេ្រព ងរ ងមច ស់បំណុល (អនុបបទយី) និងតតិយជន (អនុបបទនិក)។ ករ្រពមេ្រព ង 
មិនកំណត់ពីទ្រមង់ជក់ ក់េនះេទ ដូេចនះ ចេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ ឬផទ ល់មត់។ 

- សិទធិេលើបំណុលមនលកខណៈ ចេធ្វើអនុបបទនបន។ 

- គម នករសនយពិេសសែដល មមិនឲយេធ្វើអនុបបទន។ 

២-២ លក័ខខ័ណ្ឌ ត ងំៈ មន២ ្របេភទគឺ 

 ក- ល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងចំេពះកូនបំណុល (ម.៥០៣) 

អនុបបទនសិទធិេលើបំណុលែដលមនកំណត់េឈម ះ មិន ចត ំងចំេពះកូនបំណុល ឬតតិយជន
េផ ងេទៀតបនេឡើយ េបើអនុបបទយីមិនបនជូនដំណឹងេទកូនបំណុលអំពីអនុបបទនេនះ ឬេបើកូន
បំណុលមិនបនផ្តល់នូវករយល់្រពមអំពីអនុបបទនេនះចំេពះអនុបបទយី ឬអនុបបទនិក (ម្រ  ៥០៣-
១)។ មនន័យថ កូនបំណុល ច្របែកកកនុងករសងបំណុលេទអនុបបទនិកបនរហូតដល់មនករ
ទទួលដំណឹង ឬករយល់្រពម។ មយ៉ងវញិេទៀត េ យ រែតអនុបបទយី មិនែមនជមច ស់បំណុលតេទ
េទៀត កូនបំណុលក៏ ច្របែកកកនុងករសងេទអនុបបទយីផងែដរ។ ជរមួមក កូនបំណុល ច្របែកក
សងបំណុលេទមច ស់បំណុល ឬអនុបបទនិកបនរហូតដល់មនករជូនដំណឹង ឬករយល់្រពម។ ជមួយ
គន ែដរ កូនបំណុល ចេ្រជើសេរ ើសសងបំណុលេទមច ស់បំណុល ឬអនុបបទនិកបន េហើយ្របសិន េបើ
កូនបំណុលបនសងេទមច ស់បំណុល ឬអនុបបទនិករចួ េនះបំណុល្រតូវបនរលត់។ 

បនទ ប់ពីកូនបំណុលទទួលដំណឹង ឬផ្តល់ករយល់្រពមរចួ កូនបំណុល្រតូវសងបំណុលេទអនុបប 
ទនិក។ ចំេពះទំរង់ៃនករជូនដំណឹង ឬករយល់្រពម ពំុមនបញជ ក់ចបស់អំពីទំរង់េនះេទ ដូេចនះ ករជូន 
ដំណឹង ឬករយល់្រពម ចេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ ឬេ យផទ ល់មត់ក៏បន។ 
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ឧទហរណ៍ទី១  

 

 

 

 

 

 

 

ឧទហរណ៍ទី២ 

 

 

 

 

 

 

ឧទហរណ៍ទី៣ 

 

 

 

 

X 

B 
A មច ស់បំណុល

អនុបបទយី 

អនុបបទនិក 

កូនបំណុល 

េផទរសិទធិេលើបំណុល 

មិនបនជួនដំណឹង 

X 

B 
A មច ស់បំណុល

អនុបបទយី 

អនុបបទនិក 

កូនបំណុល 

េផទរសិទធិេលើបំណុល 

 បនជួនដំណឹង 

X 

B 
A មច ស់បំណុល

អនុបបទយី 

អនុបបទនិក 

កូនបំណុល 

េផទរសិទធិេលើបំណុល 

 យល់្រពម  មិនបនជូនដំណឹង ?

?

?
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 ខ- ល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងចំេពះតតិយជន 

ករជូនដំណឹង ឬករយល់្រពម មិន ចត ំងនឹងតតិយជន េ្រកពីកូនបំណុលបនេឡើយ េបើមិន 
បនេធ្វើេឡើងេ យលិខិតែដលមនចុះកលបរេិចឆទ ថ ពរ (ម្រ ៥០៣-២, ម្រ  ៨ ៃនចបប់ស្តីពីករអនុ
វត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ តតិយជន រមួមន អនុបបទនិក, មច ស់បំណុលរបស់អនុបបទយីែដលបនរបឹអូស
សិទធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនេធ្វើអនុបបទន, និងមច ស់បំណុលរបស់អនុបបទយីែដលមនសិទធិេលើករ
បញច ំេលើសិទធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនេធ្វើអនុបបទន (ម.៨៤០, ម.៨៤១)។ 

កនុងករណីសិទធិេលើបំណុល ្រតូវបនេធ្វើអនុបបទនដល់បុគគលពីរនក់ ឬេ្រចើននក់ អនុបបទនិក 
 ែដលបនបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ ត ំង (ករជូនដំណឹង ឬករយល់្រពមមនចុះកលបរេិចឆទ ថ ពរ) មុន 

េគ មន ទិភព។ លំ ប់ ៃនេពលបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ ត ំង គឺមិនកំណត់យក ម កលបរេិចឆទ ថ ពរេទ 
បុ៉ែន្ត្រតូវកំណត់េទ ម េពលេវ  ៃនករមកដល់ៃនករជូនដំណឹង ឬករយល់្រពមរបស់កូនបំណុល (ម. 
៥០៤-១)។ ករណីែដលមិន ចកំណត់លំ ប់ៃនេពលែដលករជូនដំណឹងនីមួយៗបនដល់ ឬេពល 
ែដលកូនបំណុលបនយល់្រពមេទ ្រតូវចត់ទុកថករជូនដំណឹងនីមួយៗបនដល់កូនបំណុល េន េពល
ជមួយគន  ឬកូនបំណុលបនយល់្រពមជមួយគន ។ កនុងករណីេនះ អនុបបទនិកនីមួយៗ ចទមទរ ឲយ
កូនបំណុលបនសងចំេពះសិទធិេលើបំណុលទំងអស់ែដលខ្លួនបនទទួលេ យអនុបបទន។ េពល ែដល
កូនបំណុលបនសងចំេពះមច ស់បំណុល មន ក់ កតព្វកិចច្រតូវរលត់ (ម.៥០៥) ។ 

ឧទហរណ៍ទី១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

X 

B  C 

មច ស់បំណុល /អនុបបទយី 

េផទរ េផទរ 

អនុបបទនិក 
អនុបបទនិក 

មិនបនជូនមិនបនជូនដំណឹង 

? 
? 

កូនបំណូល 
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ឧទហរណ៍ទី២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧទហរណ៍ទី៣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

A B 

 

C 

 

មច ស់បំណុល
អនុបបទយី 

េផទរ េផទរ 

អនុបបទនិក អនុបបទនិក 

 បនជូនដំណឹង 
 បនជូនដំណឹង 

? ? 

កូនបំណុល 

អនុបបទនិក 

X 

AB 

 

C

មច ស់បំណុល
អនុបបទយី 

េផទរ េផទរ 

អនុបបទនិក 

 បនជូនដំណឹង មិនបនជូនដំណឹង 

? ? 

កូនបំណុល 
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ឧទហរណ៍ទី៤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧទហរណ៍ទី៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

A B 

 

C 

មច ស់បំណុល
អនុបបទយី 

េផទរ េផទរ 
អនុបបទនិក អនុបបទនិក 

 បនជូនដំណឹង និងចុះ 
កលបរចិឆទ ថ ពរ 

 បនជូនដំណឹង 

? ? 

កូនបំណុល 

B 

មច ស់បំណុល
អនុបបទយី 

េផទរ 
អនុបបទនិក អនុបបទនិក 

បនជូនដំណឹង និងបន ចុះ
កលបរេិចឆទ ថ ពរ បនជូនដំណឹង និងបន 

ចុះកលបរេិចឆទ ថ ពរ 

? ? 

X 

A C 

កូនបំណុល 

េផទរ 
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ចំ ំ៖ ្របសិនេបើអនុបបទយី មិនបនជូនដំណឹងដល់កូនបំណុល? 

 េ យ រករជូនដំណឹងជ្របេយជន៍របស់អនុបបទនិក អនុបបទយី ចមនករេធ្វស 
្របែហសកនុងករជូនដំណឹងដល់កូនបំណុល។ ្របសិនេបើអនុបបទយី មិនបនជូនដំណឹងដល់កូនបំណុល 
េទ អនុបបទនិក ចប្តឹងទមទរឲយអនុបបទយីជូនដំណឹងដល់កូនបំណុលេទតុ ករបន ។ បនទ ប់ពី 
ឈនះ និងទទួលបនេសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយ អនុបបទនិក ចេផញើេសចក្តីសេ្រមចេទកូនបំណុលបន 
េហើយកូនបំណុល្រតូវបនចត់ទុកថ បនទទួលករជូនដំណឹងេនេពលែដលទទួលបនេសចក្តីសេ្រមច 
ចុងេ្រកយ។ បុ៉ែន្តករេធ្វើរេបៀបេនះ គឺ ចំ យេពលេវ េ្រចើន េហើយមនផលវបិកជេ្រចើនផងែដរ 
ដូេចនះ េដើមបីបងខំឲយអនុបបទយីេធ្វើករជូនដំណឹង អនុបបទនិកគួរែតមនែចងអំពីកតព្វកិចចរបស់ អនុបប
ទយីពីករជូនដំណឹងេនកនុងកិចចសនយអនុបបទនសិទធិេលើបំណុលកនុងេពលកំណត់ជក់ ក់មួយ។ មន
មេធយបយមួយេទៀត ចអនុវត្តបនែដរ គឺអនុបបទនិក្រពងលិខិតជូនដំណឹងរួចេទជួបជមួយអនុបប
ទយីេដើមបីយកហតថេលខ បនទ ប់មកយកេទតុ ករបញជ ក់ពីកលបរេិចឆទ ថ ពរ (ម.៨ ចបប់ស្តីពីករ
អនុវត្ត្រកម) និងបញជូ នេទកូនបំណុល មលិខិតអនុសិដ្ឋ (ម.៧ ចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកម)។ 

៣- នភុពៃនករជនូដំណឹង និងករយល្់រពម 

កនុងករណីែដលមនែតករជូនដំណឹងែដលជល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងេទ (មិនមនករយល់្រពម) េនះ 
កូនបំណុល ចយកេហតុែដល ចត ំងចំេពះអនុបបទយី មកត ំងចំេពះអនុបបទនិកបន 
(ម.៥០៥-២)។ េគអនុវត្តដូចគន ផងែដរ ករណីែដលកូនបំណុលផ្តល់ករយល់្រពមេ យមនករត ៉។ ផទុយ
េទវញិ ្របសិនេបើកូនបំណុលផ្តល់ករយល់្រពមេ យគម នករត ៉ កូនបំណុលមិន ចេលើកយក េហតុ

មួយមកត ៉ជមួយនឹងអនុបបទយី យកមកត ំងចំេពះអនុបបទនិកបនេឡើយ(ម.៥០៥-១)។ 
េគលបំណងៃនករយល់្រពមេ យគម នករត ៉ គឺេធ្វើេឡើងេដើមបីករពរទំនុកចិត្តរបស់អនុបបទនិក និង 
ស្រមបស្រមួលកនុងករេផទរបំណុល។ េន្របេទសជបុ៉ន ្របសិនេបើអនុបបទនិកទទួលបននូវផល
្របេយជន៍ៃនករយល់្រពមេ យគម នករត ៉ អនុបបទនិក្រតូវែតជជនសុចរតិ គម នកំហុសធងន់ធងរ។ 

េតើេធ្វើយ៉ង េដើមបីែបងែចករ ង ករយល់្រពមេ យមនករត ៉ និងករយល់្រពមេ យគម ន 
ករត ៉? 

្របសិនេបើ កូនបំណុលនិយយថ “ខញុំផ្តល់ករយល់្រពមចំេពះករេធ្វើអនុបបទន េហើយខញុំគម នករ 
ត ៉េទ” េនះគឺបញជ ក់ចបស់ថ ជករយល់្រពមេ យគម នករត ៉។ ្របសិនេបើកូនបំណុលនិយយថ “ខញុំ 
ផ្តល់ករយល់្រពមចំេពះករេធ្វើអនុបបទន បុ៉ែន្តខញុំមនករត ៉” េនះ ចបញជ ក់បនថ ជករយល់្រពម 
េ យមនករត ៉។ ចុះេបើ កូនបំណុលនិយយថ “ខញុំផ្តល់ករយល់្រពមចំេពះករេធ្វើអនុបបទន” េតើមន 
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ន័យយ៉ងេម៉ច? មករអនុវត្តេន្របេទសជបុ៉ន ្រតង់េនះគឺេគបក្រ យថ ជករផ្តល់ករយល់្រពម 
េ យគម នករត ៉។ បុ៉ែន្តេ យពិចរ េទេលើករប៉ះពល់ដ៏ខ្ល ំងៃនករផ្តល់ករយល់្រពមេ យគម ន 
ករត ៉ ចំេពះកូនបំណុល មនមតិ្របឆំងជេ្រចើនេលើកេឡើងថ ករណីេនះជករយល់្រពមេ យមន 
ករត ៉។ 

ឧទហរណ៍៖ ករជូនដំណឹង ឬករយល់្រពមេ យមនករត ៉ 

 

 

 

 

  

 

ឧទហរណ៍៖ ករយល់្រពមេ យគម នករត ៉ (សនមតថ អនុបបទនិកសុចរតិ) 

 

 

 

 

  

 ត ំង 

 

 

 

 

X 

A Bេផទរ អនុបបទនិកអនុបបទយី 

កូនបំណុល 

ត ំង ត ំង

ផ្តល់ករយល់្រពមេ យគម នករត ៉ 

X 

A B 
េផទរ អនុបបទនិក អនុបបទយី 

កូនបំណុល 

ត ំង  
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៤-អនុបបទនសទិធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនបញជ ក់េ យមូលប័្រត 

 កនុងករណីសិទធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនបញជ ក់េ យមូលប័្រត េនះកនុងករេធ្វើអនុបបទន គឺមិន 
ចំបច់គិតពិចរ អំពីល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងៃនអនុបបទន ដូចកនុងករណីសិទធិេលើបំណុលែដលមនកំណត់ 
េឈម ះេទ េ យ្រគន់ែតេធ្វើករ្របគល់មូលប័្រតជករេ្រសច (ម្រ ៥០៦)។ 

 - សិទធិេលើបំណុលែដលមនកំណត់េឈម ះ៖ ជសិទធិេលើបណុលែដលមិន្រតូវករប័ណ្ណតំ ងសិទធិ
េលើបំណុលស្រមប់ករបេងកើត ស្រមប់រយៈេពលបន្ត ស្រមប់ករេផទរ និងស្រមប់ករអនុវត្តសិទធិេលើ
បំណុល និងមច ស់ បំណុលែដលបញជ ក់េ យេឈម ះ។ 

ឧទហរណ៍៖ សិទធិេលើបំណុលេលើកមចី្របក់របស់ ក មនចំេពះ ខ (កិចចសនយខចី្របក់)..... 

- សិទធិេលើបំណុលែដល្រតូវបនបញជ ក់េ យមូលប័្រត៖ ជសិទធិេលើបំណុល ែដលចំបច់្រតូវករ 
ប័ណ្ណតំ ងសិទធិេលើបំណុលស្រមប់ករបេងកើត ស្រមប់រយៈេពលបន្ត ស្រមប់ករេផទរ និងករអនុវត្ត
សិទធិេលើបំណុល និងមច ស់បំណុល្រតូវបនបញជ ក់េ យពិពរណ៍ន ឬករកន់កប់ប័ណ្ណតំ ងសិទធិេលើ
បំណុល។ 

ឧទហរណ៍៖ មូលបបទនប័្រត, ប័ណ្ណសង មបញជ , សំបុ្រត ន, សំបុ្រតកុន.....។ 

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន៖ 

ផល្របេយជន៍ៃនករេធ្វើអនុបបទនសិទធិេលើបំណុល 

ឧទហរណ៍ទី១៖ 

 

 

 

 

 

 

 

X 

A  B  អនុបបទនិក ឬមច ស់បំណុលថមីមច ស់
បំណុលអនុ

េផទរសិទធិេលើ
បំណុល ១០០០

កូនបំណុល

បំណុល ១០០០ ដុ ្ល រ បំណុល ១០០០ ដុ ្ល រ 
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ឧទហរណ៍ទី២៖ 

 

 

 

 

 

 

ករណី េន្របេទសជបុ៉ន េគមន្រកុមហុ៊នជេ្រចើន ែដលជ្រកុមហុ៊នទិញបំណុលែបបេនះ េហើយ 
េគបនែបងែចក្រកុមហុ៊នទំងេនះ ម្របេភទរបស់េគ េ យករេបើក្រកុមហុ៊ន្របេភទនីមួយៗ មនល័កខ
ខ័ណ្ឌ េផ ងៗគន  និងមនេដើមទុនខុសៗគន ។ 

 ខងេ្រកមជឧទហរណ៍ពក់ព័នធនឹង្រកុមហុ៊ន២្របេភទ ែដលមនលកខណៈងយ្រសួល យល់៖ 

ឧទហរណ៍ទីមួយ៖ ្រកុមហុ៊ន្របេភទ Servicer ជ្រកុមហុ៊នែដលមនជំនញខងទរបំណុល ដល់កំណត់
សង បុ៉ែន្តកូនបំណុលមិន្រពមសង ឬកូនបំណុលមិនមនលុយសង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

X 

A  អនុបបទនិក ឬមច ស់បំណុលថមីមច ស់បំណុល
អនុបបទយី 

េផទរសិទធិេលើបំណុល 
៨០០ ដុ ្ល រ 

កូនបំណុល

បំណុល ១០០០ ដុ ្ល រ បំណុល ១០០០ ដុ ្ល រ 

B 

X 

A  Servicerមច ស់បំណុល 

េផទរសិទធិេលើបំណុល 
២០០ ដុ ្ល រ

កូនបំណុលគម នលុយ

បំណុល ១០០០ ដុ ្ល រ
ទរបំណុល ១០០០ ដុ ្ល រ 
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ឧទហរណ៍ទី២៖ ្រកុមហុ៊ន្របេភទ Factoring ជ្រកុមហុ៊ន ្របមូលទិញែតបំណុលែដលមិនទន់ 
ដល់កំណត់សង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 
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រកតព្វកិចច 
 

១- ទស នទនៃន រកតព្វកិចច 

(១) កររស់េនកនុងសងគម ែតងែតមនទំនក់ទំនងគន  ទំនក់ទំនងទំងេនះ មន លកខណៈជទំនក់

ទំនងញតិ និងទំនក់ទំនង្រទពយ េហើយស្រមប់ទំនក់ទំនងញតិែដលកំណត់កនុងចបប់ គឺទំនក់ទំនងេនះ

មន នុភពចមបង ០២ ទី១ សន្តតិកមម  និងទី២ ទំនក់ទំនងឪពុក-ម្ត យ និងកូន េ យ ប់បញចូ ល 

រកតពក្វិចច ជ ទិ៍។ 

(២) រកតព្វកិចច ជកិចចែដល្រតូវបំេពញ មចបប់ ឬ មេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ ែដល

ត្រមូវឲយបុគគលមន ក់ ឬេ្រចើននក់ផ្តល់នូវ្របក់ ឬ្រទពយេដើមបីផគត់ផគង់ជីវភពរស់េនរបស់បុគគលេផ ងេទៀត 

ែដលមនទំនក់ទំនងញតិនឹងគន  េ យ រកតព្វកិចចទំងេនះមនបីទ្រមង់ ទី១ រកតព្វកិចច

រ ងញតិ (ម្រ  ១១៤០ ដល់ម្រ  ១១៤៤) ទី២ រកតព្វកិចចរ ងសហព័ទធ (ម្រ  ៩៦៦ និង

ម្រ  ៩៧១) និង ទី៣ រកតព្វកិចចរ ងឪពុក-ម្ត យចំេពះកូនជអនីតិជន (ម្រ  ១០៣៤ និងម្រ  

១០៤០)។  

(៣) រកតព្វកិចច គឺជជ នុភពៃនចំណងញតិ ែដលសកមមភពេនះ គឺជជំនួយែផនក

ហិរញញវតថុ ចំេពះបុគគលែដលមិន ច្រទ្រទង់ជីវភពបនេ យខ្លួនឯង ែដលេយើងេ ថ  ជនែដលមន

សិទធិទទួល រកតព្វកិចច  រឯីភគីមខ ងេទៀត េ ថ        ជនែដលមនករណីយកិចច្រតូវផគត់ផគង់ រ

កតព្វកិចច។ 

(៤) រកតព្វកិចច ែដល ចក្ល យជចំនួនទឹក្របក់ៃនករ ្រទ្រទង់ជីវភព ស្រមប់បុគគលែដល

មនសិទធិទទួល រកតព្វកិចច គឺជទឹក្របក់ែដលេនសល់ បនទ ប់ពីបុគគលមនករណីយកិចច្រតូវទទួល

បនទុក រកតព្វកិចចបនចំ យស្រមប់ជីវភព្រគួ រ ្របពនធ កូន ចំ យជ្របចំផទ ល់ខ្លួន េទ

ម នៈកនុងសងគម េហើយចំនួនែដលេនសល់នឹងក្ល យជកមមវតថុៃន រកតព្វកិចច។ 
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២-បុគគលែដលមនករណីយកិចចផគត់ផគង់ រកតព្វកិចច 

(១) ជេគលករណ៍ ជនែដលមនករណីយកិចច្រតូវផគត់ផគង់ រកតព្វកិចចគឺ ទី១ ញតិែដលរស់

េនជមួយគន  ទី២ ញតិេ ហិតែខ ផទ ល់ និងទី៣ បងប្អូនបេងកើត េហើយេ្រកពីអនកទំងេនះ តុ ករ ច

ឲយញតិេនកនុងថន ក់ទី៣ ទទួលបនទុកករណីយកិចច រកតព្វកិចច ្របសិនេបើមន ថ នភពពិេសស។ 

ថ នភពពិេសស គឺករណីែដលគម នញតិ ដូចមនកំណត់ខងេលើ ឬមនញតិែដលមនកំណត់ខងេលើ 

បុ៉ែន្តមិន ចផគត់ផគង់ រកតព្វកិចចបន ឬ្របសិនេបើផគត់ផគង់ប ្ត លឲយធ្ល ក់ខ្លួន្រក ឬញតិែដលមន

កំណត់ខងេលើ េនះ មិន ចទំនក់ទំនងបន ឬបត់ខ្លួន។ 

(២) ពហ៍ពិពហ៍ែដល្រតូវបនរ យេ យ រមរណភពរបស់សហព័ទធមខ ង រកតព្វ 

កិចចរ ងញតិ េនែតមនអតថិភពរ ងសហព័ទធែដលេនរស់ ជមួយនឹងញតិរបស់សហព័ទធែដលបន

ទទួលមរណភព េលើកែលងែត សហព័ទធែដលេនរស់ បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមី ឬបង្ហ ញឆនទៈផ្ត ច់

ទំនក់ទំនងញតិពនធ មផ្លូវតុ ករ (CC៩៤១-២) បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើ ថ នភពផ្ល ស់ប្តូរ តុ ករ ចលុប

េចលនូវេសចក្តីសេ្រមចេនះបន30។ 

(៣) ្របសិនេបើជនែដលមនករណីយកិចច្រតូវផគត់ផគង់ រកតព្វកិចចមនេ្រចើននក់ ជនេនះ្រតូវ

កំណត់ជក់ ក់ េដើមបីឲយទទួលបនទុក រកតព្វកិចច មរយៈករពិភក  េហើយ្របសិនេបើករ

ពិភក ទទួលប ជ័យ តុ ករ្រតូវសេ្រមចេ យពិចរ េទេលើលទធភព ្រទពយធន យុ ថ នភព

ផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ជនែដលមនករណីយកិចច េហើយ ប់បញចូ លទំងទំនក់ទំនងបុគគល និង ថ ន

ភពេផ ងៗេទៀត31។ 

៣-បុគគលែដលមនសទិធិទទលួ រកតព្វកិចច 

(១) ជនែដលមនសិទធិទទួល រកតព្វកិចច គឺជអនកែដលទទួល្របេយជន៍អំពីរបប រ

កតព្វកិចច េ យ រ ថ នភពែដលកំណត់េ យចបប់ មរយៈចំណងញតិ ជ ទិ៍ េហើយមនភគី

មខ ងេទៀត ែដលមនកតព្វកិចចបំេពញកិចចេនះ េ យ រែតចបប់កំណត់ ឬេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ

ចំេពះបុគគលេនះ មរយៈករផគត់ផគង់ជីវភពជនែដលមនសិទធិទទួល រកតព្វកិចច។ 

                                                            
30 ម្រ  ១១៤០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៧ 
31 ម្រ  ១១៤១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចុះៃថងទី ០៨ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៧ 
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(២) ្របសិនេបើមនជនែដលមនសិទធិទទួល រកតព្វកិចចេ្រចើននក់ ្រតូវកំណត់ជនែដលមន

ករណីយកិចច្រតូវផគត់ផគង់ រកតព្វកិចចមន ក់ ឬេ្រចើននក់ មករពិភក  េហើយ្របសិនេបើករពិភក

មិនទទួលបនេជគជ័យ េនះេទ តុ ករនឹងេធ្វើករសេ្រមចេ យពិចរ េទេលើលទធភព ្រទពយធន 

យុ ថ នភពផ្លូវកយ -ផ្លូវចិត្ត និង ទំនក់ទំនងបុគគលរបស់ភគី េហើយ ថ នភពេផ ងៗេទៀត ផងែដរ។ 

(៣) ្របសិនេបើ មនភពចំបច់ បុគគលមនសិទធិទទួល រកតព្វកិចច ច ក់ពកយសំុដីក

សេ្រមចរក ករពរ េ យេសនើសំុឲយតុ ករេចញដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយចត់ែចងជបេ ្ត ះ សនន 

(ម្រ  ៤៣ ៃនចបប់នីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង) និង CC៥៣១ ចំណុច “គ”។ េន

េពល ក់ពកយសំុ្រតូវភជ ប់ជមួយនឹងេសចក្តីបញជ ក់ដំបូង េហើយ្របសិនេបើ បំេពញ្រគប់ល័កខខ័ណ្ឌ  

តុ ករនឹងេចញដីកសេ្រមចចត់ែចងជបេ ្ត ះ សនន មករេសនើសំុ។ បនទ ប់មក បុគគលមនសិទធិ

ទទួល រកតព្វកិចច ្រតូវ ក់បណ្តឹ ងអងគេសចក្តី ែដលជបណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ រកតព្វកិចច 

េហើយបណ្តឹ ង្របេភទេនះ គឺជ្របេភទេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង េ យអនក ក់ពកយសំុ 

្រតូវបំេពញ មល័កខខ័ណ្ឌ ៃនម្រ  ២៦ ៃនចបប់នីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង (គំរពូកយ

សំុ និងដីកសេ្រមចគឺជឧបសមព័នធៃនេមេរៀនេនះ)។ 

៤-ករផគត់ផគង់ ករផ្ល សប់្តរូ ឬករលបុេចល និងអនុបបទន រកតព្វកិចច 

(១) រេបៀបផគត់ផគង់ រកតព្វកិចច គឺជមេធយបយមួយស្រមប់ធន ឬរក ជីវភពរស់េនរបស់

ជនែដលមនសិទធិទទួល រកតព្វកិចច េ យពិចរ េទេលើ លទធភពរបស់ជនែដលមនកតព្វកិចច 

និង ថ នភពេផ ងៗ មរយៈករពិភក គន  េហើយ្របសិនេបើករពិភក ទទួលប ជ័យ តុ ករនឹងេធ្វើ

ករសេ្រមច32។ 

(២) រេបៀបផគត់ផគង់ រកតព្វកិចច ជវធិនករមួយស្រមប់ជមូល ្ឋ នកនុងករ កំណត់

មេធយបយជក់ ក់ចំេពះអនកែដលមនកតព្វកិចច េដើមបីកំុឲយមនបនទុកធងន់ធងរ និងមនលកខណៈមិនសម

្រសបែដលនឹងនំឲយមិនមន្របសិទធភព េហើយប៉ះពល់េទដល់ជីវភពរបស់អនកមនកតព្វកិចចេទវញិ។ 

េហតុេនះ ្រតូវបក្រ យពកយ ”ជីវភព” និងេគលបំណងៃនរបប រកព្វកិចច ែដលមនខ្លឹម រថ 

របប រកតព្វកិចច្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីេធ្វើករផ្តល់្របក់ ឬ្រទពយជ្របចំស្រមប់្រទ្រទង់ជីវភព
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ចំបច់របស់ជនែដលមនសិទធិទទួលរបប រកតព្វកិចច ដូចជ របីេពល ន ក់េន េស្ល កពក់ 

េរៀនសូ្រត សមរមយ ឬពយបលជមងឺជធមម  េលើសពីេនះ មិនគបបីអនុវត្តេនះេឡើយ។ េគលបំណងៃន

របប រកតព្វកិចចគឺផគត់ផគង់ជីវភពរស់េនជអបបបរម បុ៉ែន្ត រកតព្វកិចចរ ងសហព័ទធ ែដលេកើត

េចញពី នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍ និង រកតព្វកិចចរបស់ឪពុក-ម្ត យចំេពះកូនជអនីតិជន ែដល

េកើតេចញពី នុភពៃនអំ ចេមប គឺជទ្រមង់ៃនករផគត់ផគង់ជីវភពរស់េន េ យត្រមូវឲយជនទំងេនះ

មនក្រមិតជីវភពដូចគន ។ ផទុយេទវញិ រកតព្វកិចចរ ងញតិ (ម្រ  ១១៤០ ដល់ម្រ  ១១៤៤) 

្រតូវបនបក្រ យថ ្រតូវផគត់ផគង់កូន ្របពនធ រក ជីវភពរបស់ខ្លួនឲយបនសមរមយេទនឹងមុខរបរ និង

នៈរបស់ខ្លួនកនុងសងគម េហើយ្រទពយែដលេនសល់នឹងក្ល យជកមមវតថុស្រមប់ផគត់ផគង់ជីវភពញតិ្រកី្រក 

ែដលជទ្រមង់ៃនករណីយកិចច្រទ្រទង់ជីវភព។  

(៣) ្របសិនេបើមនករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភព េ្រកយពីបនពិភក  ឬេ្រកយពីមនករសេ្រមចេសច

ក្តីចំេពះជនែដល្រតូវផគត់ផគង់ រកតព្វកិចចជក់ ក់ ឬជនែដលទទួល រកតព្វកិចចជក់ ក់ ឬ

រេបៀបៃនករផគត់ផគង់ រកតព្វកិចច ភគី ចផ្ល ស់ប្តូរបន មនន័យថ ទំនក់ទំនងៃន រកតព្វកិចច 

ច្រតូវបនលុបេចល ឬផ្ល ស់ប្តូរ ្រស័យេទ ម ថ នភពៃនករពិភក  និង្របសិនេបើករពិភក

មិនទទួលបនេជគជ័យ តុ ករនឹងបងគ ប់ឲយលុបេចល ឬផ្ល ស់ប្តូរេសចក្តីសេ្រមចមុន33។ 

(៤) សិទធិទមទរ រកតព្វកិចច ជសិទធិផ្ត ច់មុខរបស់បុគគលែដល្រតូវករចំបច់នូវ រ

កតព្វកិចចេនះ េ យសិទធិេនះមិន ចេ្របើ្របស់ មទំេនើងចិត្តរបស់មច ស់សិទធិេនះេទ េហើយ រ

កតព្វកិចច ជសិទធិែដលមនលកខណៈេ យចំេពះស្រមប់បុគគល និងជសិទធិែដលមិន ចក្ល យជកមមវតថុ
ៃនអនុបបទន ្របទនកមម ឬករបេងកើតសិទធិ្របតិេភគស្រមប់តតិយជន ឬស្រមប់វស័ិយជំនួញេនះ

េឡើយ េហតុេនះ  រកតព្វកិចចមិន ចក្ល យជកមមវតថុៃនកររបឹអូស មផ្លូវតុ ករ (ម្រ  ៣៨២ 

កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី), មិន ចេធ្វើឧបេទសកមម (ម្រ  ៤២២ កយខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋ

បបេវណី) និងមិន ចេធ្វើសន្តតិកមម បនេនះេទ (ម្រ  ១១៤៧ កថខណ្ឌ ទី ១ កយខណ្ឌ ទី ២ ៃន្រកមរដ្ឋ

បបេវណី)។ 
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៥- រកតព្វកិចច និងេ ហ៊ុយចបំច់ស្រមប់ចិញចមឹកនូ 

(១) ម្រ  ១០៤០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនកំណត់ថ “សិទធិនិងករណីយកិចចរបស់ឪពុកម្ត យ ែដល

មិនរស់េនជមួយកូន េនេ្រកយេពលែលងលះ ្រតូវមនករណីយកិចចទទួលបនទុកេ ហុ៊យចំបច់េដើមបី

្រគប់្រគងែថរក កូន”។ ករណីយកិចចេនះ គឺជ នុភពៃនអំ ចេមប ែដលជ រកតព្វកិចចរ ង

ឪពុក-ម្ត យ ចំេពះកូនជអនីតិជន។ 

(២) ម្រ  ១០៣៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ជែផនកមួយៃនករណីឪពុក-ម្ត យ មនកូនកនុងបនទុក េ្រពះ

ថ នភពេនះ ជករណីយកិចចរបស់អនកមនអំ ចេមបចំេពះកូនជ     អនីតិជន េហើយអនកមន

អំ ចេមបមនសិទធិ និងករណីយកិចច ្រតូវបីបច់ែថរក របូកយរបស់កូនែដលជអនីតិជន និង

្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរបស់កូនេនះ។     មួយវញិេទៀត េនកនុងករណីែលងលះ ែដលមនកំណត់េនកនុង

ម្រ  ១០៣៧ “ករសេ្រមចអំពីអនកមនអំ ច េមបេនេពលែលងលះ” គឺជ ថ នភពមួយ ែដលភគី

មខ ងេទៀតែដលគម នអំ ចេមប េ្រកយករែលងលះ មនកតព្វកិចចករពរផល្របេយជន៍របស់កូន។ 

 (៣)  ្របសិនេបើមនករទមទរ រកតព្វកិចចពីញតិរបស់អនីតិជន ែដលមន្រទពយសមបត្តិដ៏

េ្រចើន ែដលទទួលបន មរយៈមតក សន៍របស់ឪពុក-ម្ត យខ្លួន េ យ មនអនក ពយបលែដល

្រតូវបនែតង ំងេ យឪពុក-ម្ត យរបស់អនីតិជន ជ ទិ៍ េហើយញតិេនះមនបំណងឲយអនីតិជនទទួល

បនទុក រកតព្វកិចច។ ថ នភពេនះ ្របសិនេបើអនីតិជន យល់្រពមមិនមនបញ្ហ េនះេទ បុ៉ែន្ត

្របសិនេបើអនីតិជនមិន្រពម រកតព្វកិចចេនះ ក៏មិន ចអនុវត្តបនផងែដរ េទះបីជមិនមនកំណត់

ជក់ ក់េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីក៏ពិតែមន បុ៉ែន្តជេគលករណ៍ ចបប់ែតងែតងបញញតិ្រគំ្រទផល

្របេយជន៍របស់អនីតិជន។ រកតព្វកិចច គឺជកតព្វកិចច ឬករចំ យែដលផទុយពីផល្របេយជន៍

របស់អនីតិជន េហតុេនះ អនីតិជនមិន ចក្ល យជជនែដលមនករណីយកិចចទទួលបនទុក រ

កតព្វកិចច ដូចមនកំណត់េនកនុងម្រ  ១៤៤០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីេនះេឡើយ េហើយគបបីតមកល់ឧត្តម

ផល្របេយជន៍របស់អនីតិជន េនះជ្រទឹស្តីទី១ ែដលេយើងេ ថករបក្រ យ្រកម។ បុ៉ែន្តមន្រទឹស្តទីី 

២ ែដលេយើងេ ថ ករអនុវត្ត្រកម ែដលមនខ្លឹម រថ េទះបីជអនីតិជនក៏្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះ

រកតព្វកិចច ផងែដរ ឲយែតបំេពញ្រគប់ល័កខខ័ណ្ឌ ដូចមនកំណត់កនុងម្រ  CC១១៤០។ ចំេពះ្រទឹស្តី

ទំងពីរេនះ ្រទឹស្តីែដលមន្របជ្របិយគឺ្រទឹស្តីទី២ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើករអនុវត្តជបន្តបនទ ប់ មនករែ្រប

្របួល ្រទឹស្តីទី១ នឹង ច្រតូវបនយកមកអនុវត្ត។ 
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៦- រកតព្វកិចច និង រកិចច  

(១) េនកនុងម្រ  ៩៦៦ បនកំណត់ថ ប្តី-្របពនធ ្រតូវមនជីវភពរមួគន  សហករសេ្រងគ ះគន េទ

វញិេទមក  និងម្រ  ៩៧១ បនបញញត្តិថ  ប្តី-្របពនធ្រតូវមនចំែណកបនទុកៃនេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី

ពហ៍ពិពហ៍ េ យពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងៗេទៀត។ 

ករណីយកិចចេនះ គឺជ រកតព្វកិចចរ ងសហព័ទធ ែដលជ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់។ 

(២) េនកនុងម្រ  ៧៦ និងម្រ  ៧៧ ៃនចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ ចុះៃថងទី ២៦ ែខ  

កកក  ឆន ំ ១៩៨៩ បនកំណត់ថ ករណីមនករែលងលះ ភគីែដលគម នកំហុស ចេសនើសំុ រកិចចពី

ភគីមខ ងេទៀតបន េទ មលទធភពរបស់ភគីេនះ ឬ មករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគី េហើយ្របសិនេបើមិន

ឯកភពគន  តុ ករនឹងសេ្រមច បុ៉ែន្ត្របសិនេបើជនបនទទួល រកិចច បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ថមី ជន

េនះនឹងែលងទទួលបន រកិចចបន្តេទៀតេហើយ។ តុ ករ ចបេងកើន ឬបនថយចំនួន រកិចច 

្របសិនេបើមនសំណូមពររបស់ភគី េ យែផ្អកេទេលើលទធភពរបស់ភគីែដលផ្តល់ រកិចចេហើយ 

រកិចច ចផ្តល់ជ្របក់ ឬវតថុេផ ងៗ។  

(៣) ករណីយកិចចផគត់ផគង់ រកតព្វកិចចរ ងសហព័ទធ គឺជ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍្រសប

ចបប់ េ យត្រមូវឲយជួយសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក បុ៉ែន្ត រ      កតព្វកិចចែដលមនកំណត់កនុងម្រ  

១១៤០ ដល់ម្រ  ១១៤៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីសំេ រកតព្វកិចចរ ងញតិ េ យមិន ប់បញចូ ល

ទំនក់ទំនងសហព័ទធ និងឪពុក- ម្ត យចំេពះកូនជអនីតិជនេនះេឡើយ។ 

៧-ករគណនចំនួនទឹក្របកៃ់ន រកតព្វកិចច 

(១) េនេពលែដល ចកំណត់ភគី, ខ្លឹម រ, នីតិវធីិៃនករទមទរ និងវ ិ លភព ៃនបនទុក

រកតព្វកិចច េយើង្រតូវកំណត់ចំនួនទឹក្របក់ៃន រកតព្វកិចច្របចំែខ េ យពិចរ អំពី ថ ន

ភពជីវភពរបស់បុគគលមនករណីយកិចចទទួលបនទុល រកតព្វកិចច ករចំ យននេ្រកយផគត់ផគង់

ជីវភព្រគួ រ េសថរភពៃនេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទស េដើមបីជមូល ្ឋ នៃនរបូមន្តមួយដ៏សមរមយ។ 
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(២) េនះជរូបមន្តែដលេសនើេឡើងស្រមប់ជគំនិតេយបល់៖ 

¥កមមវតថុៃន រកព្វកិចច = ចំណូលសរុបរបស់អនកមនកតព្វកិចច - ពនធ    

   ជ ទិ៍ - ចំ យេលើ ជីវកមម - ចំ យពិេសស 

¥េ ហុ៊យស្រមប់ជីវភពអបបបរមរបស់បុគគលមនសិទធិ = (ៃថ្ល ន ក់េន  

+ របីេពល+សំេលៀកបំពក់ + ៃថ្លេពទយធមម ) –  

ចំណូលរបស់អនកមនសិទធិ 

¥ទឹក្របក់ៃន រកតព្វកិចច = េ ហុ៊យស្រមប់ជីវភពអបបបរម ឬ 

កមមវតថុៃន រកតព្វកិចចែដលទបជង  

កំណត់ចំ ំ ៖ 

- ពនធ ជ ទិ៍ ៖ ពនធេលើ្របក់េបៀវត ន៍, ពនធធន ៉បរង  

- ចំ យេលើ ជីវកមម ៖ ចំ យចំបច់ស្រមប់ ជីវកមម 

- ចំ យពិេសស៖ ចំ យេថរកនុងជីវភពរស់េន ដូចជ ករចំ យជ្របចំ ស្រមប់

រ ្របពនធ ៃថ្លសិក កូន និងករចំ យជ្របចំផទ ល់ខ្លួន 

- កមមវតថុៃន រកតព្វកិចច៖ ទឹក្របក់ែដលេនសល់បនទ ប់ពីចត់ែចងស្រមប់ជីវភព្របចំៃថង

របស់អនកមនកតព្វកិចច និង្រគួ រអនកមនកតព្វកិចច 

- េ ហុ៊យជីវភពអបបបរម ៖ ៃថ្លចំ យទបបំផុតែដល ច្រទ្រទង់ជីវភព 

- ទឹក្របក់ៃន រកតព្វកិចច៖ គឺជទឹក្របក់ែដល្រតូវបង់ជក់ែស្តងរបស់អនកមនករណីយ 

កិចច ទទួលបនទុក រកតព្វកិចច ចំេពះអនកមនសិទធិទទួល រកតព្វកិចច  

៨- ករណីសកិ  

(១) X និង Y គឺជបងប្អូនបេងកើត។ X បនធ្ល ក់ខ្លួន្រក េ យមិន ចេធ្វើករបន X បនេសនើសំុមក

រស់ជមួយ Y បុ៉ែន្ត Y បនបដិេសធ។ X បននិយយថ ្របសិនេបើមិនឲយ ន ក់េនជមួយ សំុជួយ្រទ្រទង់

ជីវភពខ្លះៗ ផង បុ៉ែន្ត Y េនែតបដិេសធ។ Y មន្របពនធ និងកូនចំនួន ០២ នក់ េ យកូនទី១ មន យុ 

១០ ឆន ំ និងកូនទី២ យុ ៥ ឆន ំ េហើយ្របពនធរបស់ Y ជ្រសី្តេមផទះ។ Y ជបុគគលិកជប់ខពស់ៃន្រកុមហុ៊នឯក
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ជនមួយ េ យទទួលបន្របក់ែខចំនួន US$ ១,០០០ (មួយពន់) ដុ ្ល រ េមរកិ។ Y មនផទះផទ ល់ខ្លួន 

បុ៉ែន្តបចចុបបនន កូនទី១របស់ Y កំពុងស្រមកេពទយ េ យេកើតជមងឺ្រគុនឈម េហើយ្របែហលជ្រតូវស្រមក

េពទយមួយសប្ត ហ៍ និងចំ យ្របក់ចំនួន US$ ១,០០០ (មួយពន់)។ 

េតើករណីេនះ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច មចបប់? 

(២) X មន្របពនធេឈម ះ Y បុ៉ែន្ត Y បន ្ល ប់កលពី៥ ឆន ំ មុន។ X មនកូនបីនក់េឈម ះ A B និង 

C េហើយមនបង្របុសមន ក់េឈម ះ D។ X រស់េនជមួយនឹង B  និង D េហើយបចចុបបននេនះ X បត់បង់

សមតថភពេធ្វើករ និងមិន ចរក្របក់ចំណូលបនេនះេទ។ X បនេសនើសំុឲយ B ជួយ បុ៉ែន្ត B បនបញជ ក់

ថ A និង C មនលទធភពខពស់ជងខ្លួន រឯី D ក៏ជអនកមន ផងែដរ សូមឲយពួកេគជួយ េទើបសមរមយ។ B 

គម ន្របពនធកូនេនះេទ និងេធ្វើករងររដ្ឋេ យទទួលបន្របក់ែខចំនួន US$ ៣០០ (បីរយ) ដុ ្ល រ េមរកិ 

ចំែណក A គឺជពណិជជករ េ យចំណូល្របចំឆន ំគឺ US$ ៣០,០០០ (បីមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយមន

្របពនធ (ពណិជជករ) និងកូនពីរនក់ រឯី C គឺជ្រគូេពទយែផនកកុមរ មនកូនមន ក់ ចំែណកប្តីបនែលងលះគន  

និងបេ្រមើករងរេនកនុងគ្លីនីកឯកជនមួយ ទទួលបន្របក់ែខ និង្របក់រង្វ ន់ ជ ទិ៍ សរបុ ២,០០០ (ពីរ
ពន់) ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយែខ េហើយ D គឺេនលីវ និងជវសិ្វករសំណង់បេ្រមើករងរេន្រកុមហុ៊ន

សំណង់ទទួលបន្របក់ែខ US$ ១,៥០០ (មួយពន់្របំរយ) ដុ ្ល រ េមរកិកនុងែខ ។  

េតើករណីេនះ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច មចបប់? 

(៣) X បន ្ល ប់េទេ យបនបន ល់ទុកនូវមត៌កជេ្រចើនែដលមនតៃម្ល US$១,០០០,០០០ 

(មួយ ន) ដុ ្ល រ េមរកិ និងផទះវ ី មួយស្រមប់កូនែតមន ក់គត់របស់ X េឈម ះ Y ែដលេទើបែតមន

យុ ១០ ឆន ំ េហើយ X បនែតង ំងអនក ពយបលស្រមប់កូនខ្លួនេឈម ះ Z ស្រមប់្រគប់្រគងកិចច

ករទំងេនះ។ X មនប្អូន្របុសបេងកើតមន ក់េឈម ះ O ែដលបនែបកគន ជយូរមកេហើយ េទើប្រតលប់មកវញិ 

និងបនេសនើសំុឲយ X ជួយេ យ រខ្វះលទធភព្រគប់ែបបយ៉ង េហើយេនេពលដឹងថ  X បន ្ល ប់ និង

បន ល់ទុកមត៌កជេ្រចើន  O  បនេសនើសំុឲយកូនរបស់ X ឲយជួយគឺ Y។ Z  ែដលជអនកតំ ងឲយ Y បនប

ដិេសធ។  េតើករណីេនះ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច មចបប់? 
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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 

ពកយសុដំីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្តល់ រកតព្វកិចច 

អនក ក់ពកយសុ ំ៖ េឈម ះ X េភទ្រសី យុ ៥០ ឆន ំ សញជ តិែខមរ មន សយ ្ឋ នសថិតេនផទះគម នេលខ 

ផ្លូវលំ ្រកុម ១ ភូមិ ២ សងក ត់ ៣ ខណ្ឌ  ៤ ជធនីភនំេពញ។ 

ភគីមខ ងេទៀតៃនពកយសុ ំ៖ េឈម ះ Y េភទ្របុស យុ ៤០ ឆន ំ សញជ តិែខមរ មន សយ ្ឋ នសថិតេន

ផទះេលខ ១០ ផ្លូវេលខ ៣១០ ្រកុម ១ ភូមិ ២ សងក ត់ ៣ ខណ្ឌ  ៥     ជធនីភនំេពញ។ 

សមូេគរពចូលមក 

ឯកឧត្តម្របធន ដំបូង ជធនីភនំេពញ 

កមមវតថុ ៖ សំេណើ សំុតុ ករេចញដីកសេ្រមចែដលមនខ្លឹម រថ ៖ 

(១) បងគ ប់ឲយេឈម ះ Y បង់្របក់ចំនួន US$ ២០០ (ពីររយ) ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងមួយែខ គិតចប់ពីៃថង

ទី ០១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៤ 

(២) ្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់ Y 

េយង ៖  

- ម្រ  ១១៤០  ដល់ម្រ ១១៤៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 

- ម្រ  ០៣ និងម្រ  ២៦ ៃនចបប់នីតិវធីិៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង 

េសចក្តីដូមនកំណត់ និងេយងខងេលើ នងខញុំសូមជ្រមបជូន ឯកឧត្តម្របធនេម ្ត ្រជបថ៖

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

. 
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ក-អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ 

- 

- 

- 

ខ-ភស្តុ ងជឯក រ 

- 

- 

- 

េសចក្តីដូចជ្រមបជូនខងេលើ សូម ឯកឧត្តម្របធន េម ្ត សេ្រមច មករេសនើសំុ េ យក្តីអនុេ្រគះ។ 

សូម ឯកឧត្តម្របធន ទទួលនូវេសចក្តីេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីនងខញុំ។ 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ២៥ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១៤ 

ន ម្រមមៃដ 
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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 

ដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្តល់ រកតព្វកិចច 

   េយើង W េច្រកមៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញ 

- b     - បនេឃើញម្រ  ០៣ និងម្រ  ២៦ ៃនចបប់នីតិវធីិៃនេរឿងក្តី 

                             រដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ង   

     -បនេឃើញម្រ  ១១៤០ ដល់ម្រ  ១១៤៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 

     -បនេឃើញសំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណីែដលមិនែមនជបណ្តឹ ងេលខ ០១ ចុះ   

     ៃថងទី ២៥ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១៤ របស់ ដំបូង ជធនីភនំេពញ  

រ ងអនក ក់ពកយសំុេឈម ះ X យុ ៥០ ឆន ំ េភទ្រសី សញជ តិែខមរ មន សយ ្ឋ នសថិតេនផទះ

គម នេលខ ផ្លូវលំ ្រកុម១ ភូមិ២ សងក ត់៣ ខណ្ឌ ៤ ជធនីភនំេពញ។ 

និងភគីមខ ងេទៀតៃនពកយសំុេឈម ះ Y យុ ៤០ ឆន ំ សញជ តិែខមរ ម សយ ្ឋ ន សថិតេនផទះ

េលខ ១០ ផ្លូវេលខ ៣១០ ្រកុម ១ ភូមិ ២ សងក ត់ ៣ ខណ្ឌ  ៥ ជធនីភនំេពញ។ 

ខ្លឹម រៃនដីកសេ្រមចែដល្រតូវបនេសនើសំុេ យអនក ក់ពកយសំុ (X)៖ 

-បងគ ប់ឲយេឈម ះ Y បង់្របក់ចំនួន US$ ២០០ (ពីររយ) ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងមួយែខ គិតចប់ពីៃថងទី 

០១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៤ 

-្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់ Y 

ក-ដំេណើ រេរឿង 

ក-១ ករអះ ងរបស់ X ៖ 

ក-២ ករអះ ងរបស់ Y ៖ 

 

-សំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណីែដលមិន
ែមនជបណ្តឹ ងេលខ ០១  
ចុះៃថងទី២៥ ែខ វចិឆិក ឆន ំ 
២០១៤ 
 -ដីកសេ្រមចេលខ ០១ “ក”  

ចុះៃថងទី ២៦ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ 
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ខ-ភស្តុ ងកនងុសណំុំេរឿង 

ខ-១ ភស្តុ ងរបស់ X ៖ 

ខ-២ ភស្តុ ងរបស់  Y ៖ 

នេពល កសរួភគីៃនសណំុំេរឿង 

- 

- 

- 

សំ ងេហតុ 

- 

- 

- 

េហតុដូេចនះវិនិចឆ័យេសចក្តី 

១-បងគ ប់ឲយេឈម ះ  Y បង់្របក់ចំនួន US$ ២០០ (ពីររយ) ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងមួយែខ គិតចប់ពីៃថង

ទី ០១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៤ េទឲយេឈម ះ X 

២-្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់ Y 

ដីកសេ្រមចេនះទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់េនៃថងទី ១៦ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ និង្របកសជ

ធរណៈេនៃថងទី ២៦ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ េនចំេពះមុខអនក ក់ពកយសំុ និងភគីមខ ងេទៀតៃនពកយសំុ។ 

ទុកសិទធិឲយប្តឹងជំទស់កនុងអំឡុងេពល  ០២ ( ពីរ) សប្ត ហ៍ េ យគិតចប់ពីៃថងទទួលបនករជូន

ដំណឹងអំពីដីកសេ្រមចេនះ។  

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ២៦ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៤ 

េច្រកម 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី៦ 
្របធនបទ៖ អនិតីសង្វ ស 

ៃថងទី ២៣ ែខ មក  ២០១៥ 
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អនតីសិង្វ ស 
 

១-ទស នទនៃនអនីតិសង្វ ស  

(១) ពហ៍ពិពហ៍គឺជចំណងគតិយុត្តែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញ និងមនបុគគលពក់ព័នធជ

េ្រចើន ែដលត្រមូវឲយមនយន្តករគំពរ។ ពហ៍ពិពហ៏្រសបចបប់ គឺភគីៃនចំណង ពហ៍ពិពហ៍បន

បំេពញល័កខខ័ណ្ឌ រធតុ ដូចជ នីតិជន, បុរស និងនរ ីជ ទិ៍និងបនបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ ទ្រមង់ ដូចជ  

ទី១ ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ទី២ ករជូនដំណឹងជ ធរណៈ (ប័ណ្ណ្របកស ពហ៍ពិពហ៍) ទី

៣ ករចុះកិចចសនយ ពហ៍ពិពហ៍ ទី៤ ចុះបញជ ីេនចំេពះមុខម្រន្តីអ្រ នុកូល ្ឋ ន េហើយសំបុ្រត

ពហ៍ពិពហ៍ គឺជភស្តុ ងបញជ ក់អំពី ពហ៍ពិពហ៍ (សមគគសង្វ ស មចបប់)។  

(២) េនេពលភគីៃន ពហ៍ពិពហ៍មិនបនបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ ចបប់ ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់

មិនេកើតេឡើងេនះេទ បុ៉ែន្ត ពហ៍ពិពហ៍លកខណៈជក់ែស្តង េទ ម្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប់ៃនសងគម 

បនេកើតេឡើង ករណីេនះ េយើងេ ថ អនីតិសង្វ ស   (សមគគសង្វ ស ម្រពឹត្តន័យ)។  

(៣) អនីតិសង្វ សជទំនក់ទំនង ែដលមិន្រតូវបនទទួល គ ល់ជសហព័ទធ ឬ ប្តី្របពនធ្រសប

ចបប់ បុ៉ែន្ត បុគគលេនះបនរស់េនជមួយគន  មនជីវភពរមួគន  ដូចប្តី-្របពនធ និងមនឆនទៈេរៀប ពហ៍

ពិពហ៍។ 

(៤) អនីតិសង្វ ស និង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ខុសគន ្រតង់ អតថិភពៃនករចុះបញជ ី ពហ៍ 

ពិពហ៍។ រឯី អនីតិសង្វ ស និងកំជប់ពកយ ខុសគន ្រតង់ កំជប់ពកយ មនឆនទៈនឹងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍

ជមួយគន នេពលអនគត មនន័យថ មិនទន់មន ពហ៍ពិពហ៍ជក់ែស្តង (CC៩៤៤)។ អនីតិសង្វ ស 

និងសង  ឬគូដណ្តឹ ង គឺមនលកខណៈ្រសពិច្រសពិល សថិតេន្រតង់ ថេតើមនជីវភពរមួគន  និងមនឆនទៈ

េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ឬយ៉ង ? 

(៥) ករបេងកើតអនីតិសង្វ សមិនត្រមូវឲយបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ ដូច ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់េនះេទ 

េហើយជទូេទ េទះបីជអនីតិជន ឬអំឡុងេពល មឃត់មិនឲយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ក៏អនីតិសង្វ ស 

ច្រតូវបនបេងកើតេឡើង ផងែដរ (CC៩៤៨, CC៩៤៤, CC៩៥៣)។     មួយវញិេទៀត អនីតិសង្វ ស ច

បេងកើត កនុងករណីបុគគលមន ក់ែដលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ មនទំនក់ទំនងអនីតិសង្វ ស
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ជមួយនឹងជនេផ ងេទៀត េ្រកពីសហព័ទធរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តសហព័ទធ្រសបចបប់្រតូវបនករពរ (CC៩៤៩)។ 

អនីតិសង្វ សរ ងញតិ មិន ចបេងកើតបនេឡើយ ( ពហ៍ពិពហ៍រ ងញតិេ ហិត ឬញតិពនធ) 

(CC៩៥១,CC៩៥២)។ 

(៦) េតើេភទដួចគន ចបេងកើតអនីសង្វ សបនឬេទ? 

េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី ប្តី-្របពនធ ្រតូវែតេភទផទុយគន  េទើប ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េ យ្រសប

ចបប់ (CC៩៤៨) េហតុេនះ េភទដូចគន  នឹង្រតូវពិចរ ថេតើជអនីតិសង្វ ស ឬសថិតកនុង ថ នភពេផ ង

េទៀត។  

(៧) ្របសិនេបើ គិតអំពីលកខណៈសងគម េហតុអ្វីមនអតថិភពៃនអនីតិសង្វ ស?  

@ ករណី្របេទសជបុ៉ន 

- ភគីមខ ងៃនអនីតិសង្វ ស បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់រចួេហើយ 

- ភគីៃនអនីតិសង្វ ស ជអនីតិជន 

- ភគីៃនអនីតិសង្វ ស មិន ចេរៀប ពហ៍្រសបចបប់បន េ យ រ  

ថ នភពផ្លូវចិត្ត ដូចជ មិនចង់មនចំណងផ្លូវចបប់ ឬមិនចង់ដូរ្រតកូល ជ ទិ៍ 

- ភគីៃនអនីតិសង្វ ស យឺតយ៉វកនុងករ ក់ពកយសំុេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 

- ភគីៃនអនីតិសង្វ ស យល់ថករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ម្របៃពណីមន  

រៈសំខន់ជងករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ មចបប់ ជ ទិ៍ 

@ ករណី្របេទសកមពុជ 

- ភគីៃនអនីតិសង្វ ស យល់ថករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ម្របៃពណីមន  

រៈសំខន់ជងករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ មចបប់ 

- ភគីៃនអនីតិសង្វ ស យល់ថនីតិវធីិៃន ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់មន 

លកខណៈសមុគ ម ញ ចំ យេពលេវ  ចំ យថវកិ ឬមិនចង់ឲយមនចំណងផ្លូវចបប់ េន 

េពលែលងលះ ្រតូវដំេណើ រករក្តីេនតុ ករ ជ ទិ៍ 

- ភគីៃនអនីតិសង្វ ស មិនដឹង េតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច េទើបទទួលបន ពហ៍  
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ពិពហ៍្រសបចបប់ និងមិនយល់អំពី រៈសំខន់ៃន ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ជ ទិ៍ 

- ករផ ព្វផ យអំពីអ្រ នុកូល ្ឋ នមិនទន់ទូលំទូ យខ្ល ំង  

- ថ នភពមួយចំនួនេទៀតដូចករណី្របេទសជបុ៉ន ផងែដរ 

េតើអនីតិសង្វ សនឹងផ្តលនូ់វវិបកគតិយតុ្តអ្វីខ្លះ? 

២- នុភពៃនអនីតិសង្វ ស  

ጟ ្របសិនេបើបំេពញល័កខខ័ណ្ឌ ៃនអនីតិសង្វ ស នំឲយមនវបិកគតិយុត្តមួយចំនួនែដល្រតូវបនបក

្រ យ្របដូចនឹង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ដូចជ ៖ 

(១) ករណីយកិចចរមួរស់នឹងគន  សហករ និងសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមក (CC៩៦៦) 

្របសិនេបើបុរស-នរេីនះ រស់េនជមូយគន ដូចប្តី-្របពនធ មនជីវភពរមួគន  មនឆនទៈេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ បុ៉ែន្តមិនបនចុះបញជ ី ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវបនចត់ទុកថជ អនីតិសង្វ ស ក៏េ យ ក៏ភគី

ៃនអនីតិសង្វ ស មនករណីយកិចចជួយសេ្រងគ ះគន េទវញិេទមកដូចប្តី-្របពនធ ែដលមនចំណង

ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ( រកតព្វកិចចរ ងសហព័ទធ) ផងែដរ។  

(២) េសរភីពៃនករេ្រជើសេរ ើសវជិជ ជីវៈ សិទធិចូលរមួកនុងសកមមភពសងគម (CC៩៦៧) 

  ភគីៃនអនីតិសង្វ ស មនលកខណៈេសនើគន ជលកខណៈ រធតុកនុងសកមមភពសងគម ឬករ្របកប

ករងរ ដូចប្តី-្របពនធ្រសបចបប់ ផងែដរ។ 

(៣) បនទុកៃនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ (CC៩៧១) 

ប្តី-្របពនធ្រសបចបប់ ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ េ យពិចរ េទេលើ

្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងៗេទៀត េហើយេនេពលប្តី ្របពនធរស់េនែបកគន  សហព័ទធ

មនចំណូលតិច ចទមទរឲយសហព័ទធែដលមនចំណូលេ្រចើន  ជួយ្រទ្រទង់ជីវភពរហូតដល់េពល

ែលងលះជ ថ ពរ ឬចប់េផ្តើមរស់េនជមួយគន   ជថមី។ េទះបីជ អនីតិសង្វ ស ក៏្រតូវទទួល គ ល់ថ 

ភគីៃនអនីតិសង្វ ស្រតូវទទួលបនទុកេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ បុ៉ែន្តេ យ រករបញច ប់អនីតិសង្វ ស 

េពលេវ មនលកខណៈមិនចបស់ ស់ ដូចករណីែលងលះ េហតុេនះ មនសិទធិទមទរ ពីេពលជក់

ក់ មួយដល់េពលេវ ជក់ ក់េផ ងមួយេទៀត ្រតូវវនិិចឆ័យេទេលើ ថ នភពជក់ែស្តង។ 
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(៤) ្រទពយរមួ និង្រទពយេ យែឡក (CC៩៧២ និង CC៩៧៣) 

្រទពយរមួប្តី-្របពនធ ្រតូវបន ក់ែតងេឡើងជបទបញញត្តិ កនុងេគលបំណងេ ះ្រ យវ ិ ទែដល

េកើតមនជំុវញិទំនក់ទំនងប្តី-្របពនធ្រសបចបប់ និងេជៀស ងករគ្រមមគំែហងែដលេធ្វើេឡើងេ យភគី

មខ ងចំេពះជីវភពរបស់ភគីមខ ងេទៀត។ េទះបីជ អនីតិសង្វ ស ក៏េ យ ្រតូវបនទទួល គ ល់ថ 

្រទពយសមបត្តិទំងេនះជ្រទពយរមួ ្របសិនេបើេកើតេឡើងេនេ្រកយេពលមនជីវភពរមួគន ។ 

(៥) កតព្វកិចច មគ្តី (CC៩៧៥) 

្របសិនេបើ ភគីៃនអនីតិសង្វ ស បនចំ យេដើមបីជីវភពរមួ ករអប់រ ំករែថទំ ករពយបលកូន 

ជ ទិ៍ ឬេ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគងែថរក ្រទពយសមបត្តិរមួ ឬកតព្វកិចចេផ ងៗ ែដលភគីៃនអនីតិសង្វ ស 

បន្រពមេ្រព ងគន ជ យលកខណ៍អក រ ជមួយនឹងមច ស់បំណុល ឬែតមខ ងបនបេងកើតកតព្វកិចច បុ៉ែន្ត

មខ ងេទៀតយល់្រពម មលិខិត េនកនុងអំឡុងេពលអនីតិសង្វ ស ្រតូវចត់ទុកជកតព្វកិចច មគ្តីរបស់ភ

គីៃនអនីតិសង្វ ស។  

(៦) ករទមទរសំណងៃនករខូចខត (CC៧៦០-២) 

បុគគលែដលមនករណីយកិចចផ្តល់ រកតព្វកិចច មចបប់ ឬទំេនៀមទម្ល ប់ ឬកិចចសនយ បន

ទទួលមរណភពេ យអំេពើអនីតយនុកូល បុគគលែដលទទួលជីវ្រពឹត្ត (ភគីៃនអនីតិសង្វ ស) ចទមទរ

សំណងៃនករខូចខតេលើ្រទពយសមបត្តិ ែដលបនេកើតេឡើងចំេពះខ្លួនេ យ រមរណភពរបស់ជនរង

េ្រគះ េ យ ប់បញជួ ល្របក់ជីវ្រពឹត្ត េ ហុ៊យែដលបនេចញជំនួសជនរងេ្រគះ និងេ ហុ៊យបុណយ

សព ជ ទិ៍។ 

(៧) ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី-្របពនធ (CC៩៧៦)  

ករចត់ែចង្រទពយរមួ ្រតូវមនករយល់្រពមពីប្តី-្របពនធទំងសងខង េលើកែលងែតមន ថ នភព

ពិេសសស្រមប់ជីវភពរមួ ប្តី-្របពនធ មខ ង ចចត់ែចង្រទពយសមបត្តរួមេនះបនេ យទទួលករ

អនុញញ តពីតុ ករ េហើយ្របសិនេបើបនចត់ែចង េ យគម នករយល់្រពម ពីសហព័ទធមខ ងេទៀត ឬគម ន

ករអនុញញ តពីតុ ករ សហព័ទធែដលមិនបនយល់្រពម ចទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ

បន េទតុ ករ កនុងអំឡុងេពល ០២ ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹង ្របសិនេបើ្រទពយែដលចត់ែចង

េនះជអចលនវតថុ និងអំឡុងេពល ០១ ឆន ំ្របសិនេបើ្រទពយចត់ែចងេនះមិនែមនជអចលនវតថុ។  
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(៨) ករ ្រស័យេន្រទពយសមបត្តិេ យែឡក (CC#៩៧៧)  

សហព័ទធមខ ង ច ្រស័យេនេលើអចលនវតថុ ែដលជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់  សហព័ទធ

មខ ងេទៀត ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ ្រស័យេនជលកខណៈ្រគួ រ េហតុេនះ េបើសហព័ទធែដលជកមមសិទធិ

ករបនចត់ែចង្រទពយេ យែឡករបស់ខ្លួន ក៏សហព័ទធមខ ងេទៀត េនែតមនសិទធិ ្រស័យេនេលើអចលន

វតថុេនះ។ 

(៩) ករទមទរសំណងែផ្អកេលើអំេពើអនីតយនុកូល (CC៧៦០ កថខណ្ឌ ទី៣) 

្របសិនេបើជនរងេ្រគះបនទទួលមរណភពេ យអំេពើអនីតយនុកូល សហព័ទធ ញតិេនកនុង ០១ 

ថន ក់ និងញតិែដលរស់េនជមួយជនរងេ្រគះ ចទមទរសំណងៃនករខូចខតែផនកផ្លូវចិត្តបន។ 

្របសិនេបើេមើបទបញញត្តិេនះ ភគីៃនអនីតិសង្វ ស មិន ចទមទរសំណងៃនករខូចខត ែផ្អកេលើអំេពើអនី

តយនុកូល េឡើយ។ បុ៉ែន្តមនរបបគតិយុត្តថមីមួយបនេកើតេឡើងេនកនុង ក្តីែខមរ្រកហម ែដលពក់ព័នធ

នឹងអនីតិសង្វ ស េ យបនបញជ ក់ថ   អនីតិសង្វ សជចំណងពិេសសៃនេសចក្តី្រស ញ់ និង

អនុញញ តឲយភគីៃនអនីតិសង្វ សទមទរសំណងខូចខតែផនកផ្លូវចិត្ត ែដលមនលកខណៈសមូហភព 

បុ៉េ ្ណ ះ( លដីក កំងេហគច ៊ វ េ ឌុច ចុះៃថងទី ០៣ ែខ មីន ឆន ំ ២០១២, ទំព័រ ៣២៨ ដល់ ៣៣៣)។ 

ጟ ចំេពះចំណុចដៃទេផ ងេទៀត ែដលជ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ មិនមន នុភព

ចំេពះអនីតិសង្វ ស េនះេទ ដូចជ ៖ 

(១) នម្រតកូលរបស់ប្តី-្របពនធ (CC៩៦៥) 

 េនេពល ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់បេងកើត នុភព ប្តី-្របពនធ ចេ្របើ្របស់នម្រតកូលប្តី ឬ្របពនធ 

ឬនម្រតកូលេដើម ែដលមនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់។ េន្របេទសជបុ៉ន េនេពលេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ្របពនធ្រតូវេ្របើ្រតកូលរបស់ប្តី បុ៉ែន្តេន្របេទសកមពុជ គឺជជេ្រមើស មិនមន

លកខណៈ ច់ខតេនះេទ េហើយជទម្ល ប់ និងករអនុវត្តជក់ែស្តង គឺប្តី-្របពនធ េ្របើនម្រតកូលេដើម 

េ្រកយេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់   េហតុេនះអនីតិសង្វ សមិនអនុវត្តចំេពះករណីេនះេឡើយ។ 

(២) ករទទួលបននីតិភពេ យ ពហ៍ពិពហ៍ (CC៩៦៨)  

្របសិនេបើអនីតិជនបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍េ យ្រសបចបប់ អនីតិជនេនះ្រតូវបនចត់ទុកថ 

បនទទួលអ ្ត ធីនភព មរយៈ ពហ៍ពិពហ៍ េ យមិនចំបច់មនេសចក្តីសេ្រមចពីតុ ករេនះ
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េទ និងេទះបីេ្រកយមកបនែលងលះក៏េ យ េហើយបុគគលេនះមិនទន់មន យុ ១៨ ឆន ំ ក៏េ យ ក៏

្រតូវបនចត់ទុកថនីតិជន ដែដល ( នុភពៃនអ ្ត ធីនភពមិនរលត់) (CC២១ និង CC២២) េហតុេនះ 

អនីតិសង្វ ស មិនអនុវត្តស្រមប់ករណីេនះេទ។  

(៣) កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី-្របពនធ (CC៩៦៩)  

ប្តី-្របពនធ ចេធ្វើកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិ េនមុន ឬេ្រកយេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់បន 

បុ៉ែន្តខែចងៃនកិចចសនយេនះមិន ចបំពនសិទធិទមទរភគប្រមុង ឬ រ កតព្វកិចច េឡើយ។ អតថន័យ

ៃន្របព័នធ្រទពយសមបត្តិប្តី-្របពនធ មកិចចសនយ មនលកខណៈខុសគន អំពី្របព័នធ្រទពយសមបត្តិប្តី-្របពនធ ម

ចបប់ េហើយ្របសិនេបើមិនបនចុះបញជ ីមិន ចត ំងជមួយនឹងតតិយជន (CC៩៧០-២) េហតុេនះអនីតិ

សង្វ ស មិនអនុវត្តស្រមប់ករណីេនះេទ។ 

(៤) ករសនមតបិតុភព (CC៩៨៨)  

 ្រសី្តែដលបនស្រមលកូនគឺជម្ត យរបស់កូន (អងគេហតុស្រមលកូន CC៩៨៧) េហើយទរកកនុង

គភ៌្របពនធ ែដលមនកនុងចំណង ពហ៍េពពហ៍្រសបចបប់ ្រតូវសនមតថ ជកូនរបស់ប្តី ឬកូនែដលេកើត

េឡើងេនេ្រកយអំឡុងេពល ១៨០ ៃថង គិតចប់ពីៃថងែដល ពហ៍ ពិពហ៍្រសប់ចបប់្រតូវបនបេងកើត  ឬ

អំឡុងេពល ៣០០ ៃថង គិតចប់ពីៃថងែដលបនរ ំ យ ឬលុបេចល ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវសនមតថ ប្តីេ្រកយ

ជឪពុករបស់កូនេនះ។ ករណីេនះ មិន ចអនុវត្តចំេពះអនីតិសង្វ ស បនេឡើយ េ យេហតុថ គម ន

្រពឹត្តករណ៍ៃនករសនមត មចបប់ ឬគម នទំនក់ទំនងឪពុកនិងកូន េនះេទ េហតុេនះ កូនែដលេកើតពី

ឪពុក-ម្ត យៃនទំនក់ទំនង អនីតិសង្វ ស បិតុភពនឹងេកើតមនេឡើង លុះ្រ ែតមនករទទួល គ ល់ពី

ឪពុកចំេពះកូនេនះ (CC៩៩៣ ដល់ CC៩៩៩)។ បុ៉ែន្ត ឪពុកេនែតគម នអំ ចេមប ដែដល មនន័យថ 

អនកមនអំ ចេមប គឺម្ត យ (CC១០៣៦) េលើកែលងែតឪពុក ក់ពកយសំុទមទរអំ ចេមបពីម្ត យ 

ចំេពះកូន មផ្លូវតុ ករ េហើយតុ ករសេ្រមច មករទមទរេនះ នំឲយអំ ចេមបជរបស់

ឪពុក មិនែមនជរបស់ម្ត យេទៀតេនះេទ មនន័យថេនែតជអំ ចេមបេទលដែដល 

(CC១០៣៨-៣) េ យមូល ្ឋ នគឺតុ ករពិចរ េលើផល្របេយជន៍ របស់កូនជឧត្តមនុភព។ 
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(៥) សន្តតិកមម (CC១១៦១)  

សហព័ទធរបស់មតកជន គឺជជសន្តតិជនជនិចច េហតុេនះ ភគីមខ ងៃនអនីតិសង្វ ស មិនែមនជ

សន្តតិជនរបស់ភគីមខ ងេទៀតៃនអនីតិសង្វ សេនះេទ។ បុ៉ែន្ត ភគីៃនអនីតិសង្វ ស ច ក់ពកយសំុេទ

តុ ករេដើមបីទទួលបនមត៌កមួយែផនក េ យេ្របើ នៈជជនមន និស ័យពិេសសបន (CC១២៩៩)។ 

(៦) រកិចច (ម្រ  ៧៦ ៃនចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ) 

ចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ ្រតង់ម្រ  ៧៦ េនមនសុពលភពអនុវត្ត ចំេពះ ប្តី-្របពនធ

ែដលបនែលងលះគន  េហើយភគីមខ ងមនកំហុស ភគីេនះ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះ រកិចច េ្រកយ

ករែលងលះ ្របសិនេបើមនករេសនើសំុ។ អនីតិសង្វ ស ស្រមប់ករណីេនះ មិនអនុវត្តបនេឡើយ េទះបី

កររ ំ យអនីតិសង្វ ស ភគីមខ ងេទៀតមនកំហុស ក៏េ យ។ 

(៧) ករទទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ  (ម្រ  ៣៥៥ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  និងម្រ  ៥ ម្រ  ៦ 

ៃនចបប់ស្តីពីឯកពនធភព) 

េនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ បនែចងអំពីអភ័យឯកជន្រគួ រ ែដលមនខ្លឹម រថ ចំេពះបទេលមើស

លួច ្របសិនេបើចរេីនះជសហព័ទធ បនលួច្រទពយសមបត្តិរបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត ចរេីនះមិនទទួល

ខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ េនះេទ។ មួយវញិេទៀត េនកនុងចបប់ឯកពនធភព បនកំណត់បទេលមើស ០៣ 

្របេភទ ដូចជ ទី១ ផិត (កររមួេសវនកិចចរបស់បុរស ឬនរែីដលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ពី

មុនមិនទន់រ យ ជមួយនឹងបុរស ឬនរដីៃទេទៀត ែដលមិនែមនជសហព័ទធរបស់ខ្លួន)    ទី២ េទ្វរពនធ

ភព (បុរស ឬនរែីដលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ពីមុនមិនទន់រ យ បនេទចុះបញជ ី

ពហ៍ពិពហ៍ថមី) ទី៣ សមន់ (បុរសឬនរ ី ែដលជញតិេ ហិត ឬញតិពនធនឹងគន  បនរមួេសវនកិចច

ជមួយនឹងគន )។  

ជេគលករណ៍្រកម្រពហមទណ្ឌ មិនអនុញញ តឲយបក្រ យ្របដូច ឬលកខណៈសទិសន័យេនះេទ 

េហតុេនះ ្របសិនេបើ ភគីៃនអនីតិសង្វ សបនលួចលុយរបស់ភគីមខ ងេទៀតៃនទំនក់ទំនងអនីតិសង្វ ស 

ឬេ្របើអំេពើហិង េ យេចតន ្រតូវទទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ ។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើ ភគីៃនអនីតិសង្វ ស

បនផិត មិន្រតូវទទួលខុស្រតូវែផនក្រពហមទណ្ឌ េនះេទ។ 
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(៨) មូលេហតុៃនករែលងលះ (CC៩៧៨)  

ពហ៍ពិពហ៍មិន ច្រតូវរ ំ យេ យេសរ ី ឬករបង្ហ ឆនទៈរបស់ភគី េនះេទ ្រតូវមនករ

អនុញញ ត ឬេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ េហតុេនះ េនេពលែលងលះ លុះ្រ ែត មនមូលេហតុ

មួយកនុងចំ មមូលេហតុនន ែដល្រតូវបនចបប់កំណត់ ដូចជ ទី១ ផិត ទី២ េបះបង់សហព័ទធេចល

េ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ ទី៣ មិនដឹងថសហព័ទធ ្ល ប់ ឬរស់ អស់រយៈេពលជង ០១ ឆន ំ ទី៤ សហ

ព័ទធបនរស់េនែបកគន  ជបន្តបនទ ប់ អស់រយៈេពលជង ០១ ឆន ំ ផទុយនឹងេគលបំណង ពហ៍ពិពហ៍ ទី

៥ ទំនក់ទំនង ពហ៍ពិពហ៍បនែបកបក់ និងគម នសងឃឹមថ ចេធ្វើបដិទនបន។ 

ጟ េ យែឡក មនចំណុចមួយចំនួនេទៀត មនករលំបកកនុងករែបងែចក ថេតើ    អនុវត្ត្របដូច

ចំេពះអនីតិសង្វ ស ឬយ៉ង  ដូចជ ៖ 

ចំេពះ ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ តុ ករែដលបនទទួលពកយបណ្តឹ ងែលងលះ កនុងករណីចំ

បច់ ចេចញដីកសេ្រមចចត់ែចងរក ករពរ ដូចជទី១ ករបំែបកលំេនសង្វ ស ទី២ ករ្រគប់្រគង

ែថរក កូន ទី៣ ករ្រគប់្រគងែថរក ្រទពយសមបត្តិ ទី៤ រកតព្វកិចចរ ង សហព័ទធ-បនទុកៃនេ ហុ៊យ

ពហ៍ពិពហ៍ និង ទី៥ េ ហុ៊យចិញច ឹមបីបច់កូន ជ ទិ៍ មពកយសំុ ឬឆនទ នុសិទធិ។ 

ጟ ករណីទំងេនះអនុវត្តចំេពះអនីតិសង្វ ស បនឬមិនបន ្រតូវវនិិចឆ័យសីុជេ្រមេទេលើ   ថ នភព

ជក់ែស្តងៃនទំនក់ទំនងអនីតិសង្វ ស េតើមូលេហតុអ្វីបនជភគីៃនអនីតិសង្វ ស-មិនចុះបញជ ី

ពហ៍ពិពហ៍? 

៣-ករអនុវត្តអនីតិសង្វ ស 

ករអនុវត្តអនីតិសង្វ សមិនទន់មនលកខណៈឯកភពគន  និងេគលករណ៍ចបស់ ស់ កនុងករ

បក្រ យេនេឡើយេនះេទ េ យេហតុថ ករអនុវត្តជក់ែស្តង មន ល្រកមែដល ្រតូវបនេចញឲយ

រ ំ យអនីតិសង្វ ស និង ល្រកមេលើកេចលបណ្តឹ ងទមទរឲយរ ំ យ    អនីតិសង្វ ស មនន័យថ 

តុ ករខ្លះទទួល គ ល់ តុ ករខ្លះមិនទទួល គ ល់។ 

 េនកនុងនីតិវធីិៃនកររ ំ យចំណង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ ចេធ្វើេឡើង មរយៈពកយសំុ 

្របសិនេបើប្តី-្របពនធេនះ ្រពមេ្រព ងគន ែលងលះ (CC#៩៧៩) េ យេ្របើនីតិវធីិៃនេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីែដល

មិនែមនជបណ្តឹ ង។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើប្តី្របពនធេនះមិន្រពមេ្រព ងគន  ែលងលះ េនះេទ ភគីែដល
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មនបំណងែលងលះ ្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ង (CC៩៨២) េ យេ្របើ្របស់នីតិវធីិបណ្តឹ ង នៈបុគគល និង

មនមូលេហតុ្រសបចបប់ (CC៩៧៨)។    

េតើ្រតូវេ ះ្រ យករណីអនីតិសង្វ សដូចេម្តច? 

(១) កររ ំ យអនីតិសង្វ ស 

 កររ ំ យចំណង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ (ែលងលះ) ្រតូវែតមនដីកសេ្រមច ឬ ល្រកម

របស់តុ ករ បុ៉ែន្តកររ ំ យអនីតិសង្វ ស មិន្រតូវករេសចក្តីសេ្រមចរបស់ តុ ករេឡើយ។ េទះបី

មនពកយបណ្តឹ ង ឬពកយសំុឲយរ ំ យអនីតិសង្វ ស ឬសំុផ្ត ច់អនីតិសង្វ ស ឬសំុបញជ ក់នតថិភពៃន

ពហ៍ពិពហ៍ ក៏េ យ ពកយបណ្តឹ ងេនះនឹង្រតូវេលើកេចលេ យ ល្រកម េ យមិនឆ្លងកត់ករ

ទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ (CCP៨១) េ យេហតុថ បណ្តឹ ងេនះជបណ្តឹ ងផទុយចបប់ េហើយចំណុច

ខ្វះខតេនះមិន ចែកត្រមូវបន។ 

្របសិនេបើភគីៃនអនីតិសង្វ សមនឆនទៈរ ំ យអនីតិសង្វ ស ភគីេនះ ចេធ្វើេឡើង មករ្រពម

េ្រព ងគន  េ យេហតុថ អនីតិសង្វ ស ជ្រពឹត្តន័យ ឬលកខណៈជក់ែស្តង មិនែមនជចំណងគតិយុត្ត 

េហើយ្រកមរដ្ឋបបេវណី ឬចបប់វជិជមនកមពុជ គម នបញញត្តិស្រមប់្រគប់្រគងេនះេទ េហតុេនះ មិន ច

សេ្រមច មផ្លូវតុ ករបនេនះេទ ពីេ្រពះតុ ករសេ្រមចេសចក្តីែផ្អកេលើភស្តុ ង និងចបប់ មិន

ែមនែផ្អកេលើករយល់េឃើញ ឬឆនទ នុសិទធិេ្រករង្វង់ចបប់ ឬហួសវ ិ លភពចបប់េនះេទ។ 

េ យែឡក អនីតិសង្វ ស ច្រតូវបនបញច ប់កនុងករណី ទី១ ករចុះបញជ ី ពហ៍ពិពហ៍ ទី២ ករ

្របកសបត់ខ្លួន ទី៣ មរណភព ទី៤ ករឈប់រស់េនជមួយគន  េលើកែលងែត គម នេហតុផលសមរមយ

ទល់ែតេ ះ។ 

(២) ករែបងែចក្រទពយ (CC៩៨០) 

្របសិនេបើ អនីតិសង្វ ស ្រតូវបនរ ំ យ េហើយភគីៃនអនីតិសង្វ សពិភក គន ែបងែចក្រទពយ 

េយើង ចេធ្វើករបក្រ យ្របដូចនឹង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ េ យកំណត់អំពី ្រទពយរមួ និង្រទពយ

េ យែឡក និង្របសិនេបើគម នករឯកភពគន  តុ ករនឹងសេ្រមច េ យពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ

រមួ ករបរចិគរបស់ភគី ករែថរក  ករបេងកើន្រទពយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវកយ ថ នភព្របក់ចំណូល លទធភពេធ្វើ

ករ និងផល្របេយជន៍របស់កូន ជ ទិ៍ េហើយករងរកនុងផទះ ្រតូវចត់ទុកថេសនើគន នឹងករេ្រកផទះ។ 
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(៣) អនកមនអំ ចេមបចំេពះកូន 

ឪពុកម្ត យែដលមនចំណង ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់្រតូវេ្របើ្របស់អំ ចេមបេ យសហករ 

េហតុេនះកូនែដលេកើតេឡើងេនកនុងទំនក់ទំនងអនីតិសង្វ ស គឺមនអំ ចេមបេទលែដលជម្ត យ 

េ យេហតុថ មនអងគេហតុស្រមលកូន ចំេពះឪពុកគឺគម នមូលេហតុសនមតបិតុភព មចបប់េនះេទ។ 

អនកមនអំ ចេមបចំេពះកូនៃនទំនក់ទំនងអនីតិសង្វ សគឺម្ត យ មិនែមនជឪពុកេនះេទ។ ្របសិនេបើ

ឪពុកបនេសនើសំុទទួល គ ល់េ យសម្រគ័ចិត្ត ចំេពះកូន និងបនចុះសំបុ្រតកំេណើ តេ យ ក់ខ្លួនថជ

ឪពុក នំឲយមនទំនក់ទំនងជឪពុកនិងកូន (CC៩៩៣ ដល់ CC៩៩៩) បុ៉ែន្តឪពុកេនះេនែតគម នអំ ច

េមប (CC១០៣៦)។ 

ឪពុកម្ត យៃនចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ែដលពំុមនអំ ចេមប េ្រកយករែលងលះ មនសិទធិជួប

្រប្រស័យទក់ទងជមួយនឹងកូន និងទទួលបនទុកេ ហុ៊យចំបច់ស្រមប់ចិញច ឹមកូន (CC១០៤០)។ 

ករណី អនីតិសង្វ ស ម្ត យមិន ចទមទរេ ហុ៊យចំបច់ស្រមប់ចិញច ឹមកូនពីឪពុកបនេនះេទ េលើក

ែលងែត ឪពុកេនះបនទទួល គ ល់កូន។ ្របសិនេបើឪពុកទទួល គ ល់កូន ចពិភក  និងកំណត់

ជមួយម្ត យ អំពីរេបៀបចូលជួប ្របស័យទក់ទងគន  និងេ ហុ៊យចំបច់ែដល្រតូវទទួលបនទុកេដើមបី

្រគប់្រគងែថរក កូន(CC១០៤០-៣)។  

(៤) ករទមទរសំណងៃនករខូចខត 

្របសិនេបើភគីៃនអនីតិសង្វ សបន្រប្រពឹត្តអំេពើផិត ភគីរងេ្រគះៃនអនីតិសង្វ ស ចទមទរ

សំណងៃនករខូចខត បុ៉ែន្តមិន ចបណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ ្របឆំងនឹងបុគគលេនះេឡើយ។ 

៤-ករណីសកិ   

ករណីសិក ទី ១ ៖ កររ ំ យអនីតិសង្វ ស 

A និង B ជប្តី្របពនធបនេរៀបករជមួយគន ម្របៃពណី េ យបនសំុប័ណ្ណ្របកស ពហ៍ពិពហ៍ ពី

ឃំុែដលពួកគត់រស់េន។ បនទ ប់មកក៏េរៀបចំពិធីេនេភជនីយ ្ឋ ន បុ៉ែន្តមិនបនេទចុះបញជ ី ពហ៍ 

ពិពហ៍េនះេទ។  

ទី១ េនេពលពួកគត់ែលងលះគន  េតើ្រតូវប្តឹងេទតុ ករេដើមបីែលងលះ ឬយ៉ង ? 

ទី២ េតើ្រតូវែបងែចក្រទពយសមបត្តិដូចេម្តច? 
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ទី៣ ្របសិនេបើ B េទេរៀបករជមួយនឹងបុគគលដៃទេទៀត េតើB ខុសនឹងចបប់ឯកពនធភពឬេទ? 

ទី៤ ្របសិនេបើ B បនបំផ្ល ញ ឬលួយលុយ A េតើ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច? 

ទី៥ េតើ A ចទមទរអ្វីបនខ្លះពី B? 

ករណីសិក ទី ២ ៖ សិទធិ ្រស័យេនរបស់ភគីៃនអនីតិសង្វ សចំេពះអចលនវតថុរបស់ភគីមខ ងេទៀតៃន 

អនីតិសង្វ ស 

A ជប្តីអនីតិសង្វ ស B ជ្របពនធអនីតិសង្វ ស។ A និង B បនរស់េនជមួយគន  េនេលើផទះែដលជកមម

សិទធិរបស់ A។ A បនទទួលមរណភព េហើយ C ែដលជកូនែតមន ក់គត់របស់ A បនក្ល យជសន្តតិជ

ន។ C បនទមទរឲយ B ចកេចញពីផទះេនះ េ យែផ្អកេលើកមមសិទធិែដលបនទទួល មរយៈសន្តតិ 

កមម។ B បនរស់េនជមួយ A អស់រយៈេពលជយូរមកេហើយ ្របសិនេបើចកេចញពីផទះេនះ B នឹង

បត់បង់ជ្រមក។ េតើករណីេនះ ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច? 

ករណីសិក ទី ៣ ៖ សិទធិ ្រស័យេនរបស់ភគីៃនអនីតិសង្វ សចំេពះករជួលអចលនវតថុរបស់ភគីមខ ង

េទៀតៃនអនីតិសង្វ ស 

A ជប្តីអនីតិសង្វ ស B ជ្របពនធអនីតិសង្វ ស។ A និង B បនរស់េនជមួយគន  េនេលើផទះែដលA បន

ជួលពី X ស្រមប់រយៈេពល ១០ ឆន ំ។ A បនទទួលមរណភព បនទ ប់ពីជួលបន  រយៈេពល ៥ ឆន ំ 

េហើយ C ែដលជកូនែតមន ក់គត់របស់ A បនក្ល យជសន្តតិជន។ េទះបីជ A បនទទួលមរណភពក៏

េ យ B បនបន្តរស់េនេលើផទះជួលេនះ បុ៉ែន្ត X បនទមទរឲយ B ចកេចញពីផទះេនះ េ យនិយយ

ថ B  មិនែមនជភតិកៈ។ B បនរស់េនជមួយ A អស់រយៈេពលជយូរមកេហើយ ្របសិនេបើចកេចញ

ពីផទះេនះ B នឹងបត់បង់ជ្រមក។  

េតើករណីេនះ ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច? 

ករណីសិក ទី ៤ ៖ ករទមទរអំ ចេមបចំេពះកូនេ យឪពុក ជ ទិ៍ (អនីតិសង្វ ស) 

A ជប្តីអនីតិសង្វ ស B ជ្របពនធអនីតិសង្វ ស។ A និង B បនរស់េនជមួយគន  េនេលើផទះែដលជកមម

សិទធិរបស់ A និង B ំងពីឆន ំ ២០១០។ េនកនុងទំនក់ទំនងអនីតិសង្វ សេនះ A និង B គឺមនកូនចំនួន 

២ នក់ េឈម ះ C និង D (្របុសមន ក់ យុ ០៥ ឆន ំ និង្រសីមន ក់ យុ ០២ ឆន ំ) េហើយ កូនទំងេនះមិន
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ទន់មនសំបុ្រតកំេណើ ត េនេឡើយ។ B បនេទេធ្វើករេនេខត្ត និងមនបុរសកំ ន់េផ ងេទៀត។ B 

បនខចី X ចំនួន ១០,០០០ (មួយមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ កលពីឆន ំ ២០១២ កនុងរយៈេពល ០២ ឆន ំ ស្រមប់

កិចចករជំនួញ និង្រគួ រ។ បចចុបបនន (ឆន ំ ២០១៥) A េទើបដឹងថ  B មនបុរសកំ ន់េផ ងេទៀតេឈម ះ 

Y េហតុេនះ A មនបំណងែលងលះ, សំុសិទធិ្រគប់្រគងកូន, ែបងែចក្រទពយ, មិនទទួលខុស្រតូវចំេពះ

បំណុល, ទមទរេ ហុ៊យចំបច់ស្រមប់ចិញច ឹមកូន, ទមទរសំណងៃនករខូចខត។ 

េតើករណីេនះ ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច? 

ករណីសិក ទី ៥ ៖ ករទទួល គ ល់របស់ឪពុកចំេពះកូន (អនីតិសង្វ ស) 

A ជប្តីអនីតិសង្វ ស B ជ្របពនធអនីសង្វ ស។ A និង B បនរស់េនជមួយគន  បនមួយរយៈខ្លីក៏ែបក 

គន ។ បនទ ប់មក B ក៏បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់ជមួយនឹង X និងមនកូនមន ក់េឈម ះ C ។ B 

បនេទចុះសំបុ្រតកំេណើ តឲយកូន េ យ្របប់ថកូនេឈម ះ C និងបញជ ក់ថ B ជម្ត យ េហើយ X ជ 

ឪពុក។ មពិត C គឺជកូនរបស់ A និង B ្របសិនេបើ A មនបំណងទទួល គ ល់កូន C ឲយបន្រតឹម្រតូវ

មចបប់ េតើករណីេនះ ្រតូវេ ះ្រ យដូចេម្តច? 
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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 

ពកយបណ្តឹ ង 

េដើមេចទ ៖ េឈម ះ A េភទ្របុស យុ ៣៥ ឆន ំ សញជ តិែខមរ មន សយ ្ឋ នសថិតេនផទះ េលខ ១២ ផ្លូវ
លំ ្រកុម ១ ភូមិ ២ សងក ត់ ៣ ខណ្ឌ  ៤ ជធនីភនំេពញ។ 

ចុងចេម្លើយ ៖ េឈម ះ B េភទ្រសី យុ ៣០ ឆន ំ សញជ តិែខមរ មន សយ ្ឋ នសថិតេនផទះេលខ ១០ ផ្លូវ
េលខ ៣១០ ្រកុម ១ ភូមិ ២ សងក ត់ ៣ ខណ្ឌ  ៥ ជធនីភនំេពញ។ 

សមូេគរពចូលមក 

ឯកឧត្តម្របធន ដំបូង ជធនីភនំេពញ 

កមមវតថុ ៖ សំេណើ សំុតុ ករេចញ ល្រកមែដលមនខ្លឹម រថ ៖ 

(១) ផ្ត ច់អនីតិសង្វ សរ ង A និង B 

(២) ផ្តល់សិទធិ្រគប់្រគងកូនេឈម ះ C និង D ឲយេទ A 

(៣) ែបងែចក្រទពយជពីរចំែណកេសមើគន  

(៤) បងគ ប់ឲយ B បង់េ ហុ៊យចំបច់ស្រមប់ចិញច ឹមកូនឲយេទ A ចំនួន ៣០០ (បីរយ) ដុ ្ល រ េម
រកិកនុងមួយែខ គិតចប់ពីៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ ២០១៤ រហូតដល់កូនៗមននីតិភព 

(៥) បំណុលទទួលខុស្រតូវេរៀងៗខ្លួន 

(៦) បងគ ប់ឲយ B បង់សំណងៃនករខូចខតចំនួន ៥០,០០០ (្របំមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ 

(៧) ្របក់្រប បក្តីជបនទុករបស់ B 

េយង ៖ ម្រ  ៩៧៨ និងម្រ  ៩៨២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 

  េសចក្តីដូមនកំណត់ និងេយងខងេលើ ខញុំបទ សូមជ្រមបជូន ឯកឧត្តម្របធន េម ្ត ្រជប
ថ  ៖ ................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

ក-អងគេហតុចបំច់ស្រមប់បញជ ក់ករទមទរ 

- 

- 

- 

ខ-អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ 

- 

- 

- 

គ-ភស្តុ ង 

- 

- 

- 

េសចក្តីដូចជ្រមបជូនខងេលើ សូម ឯកឧត្តម្របធន េម ្ត សេ្រមច មករេសនើសំុ េ យក្តីអនុ
េ្រគះ។ 

សូម ឯកឧត្តម្របធន ទទួលនូវេសចក្តីេគរពដ៏ខពង់ខពស់អំពីខញុំបទ។ 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ២៧ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥ 

ន ម្រមមៃដ 
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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 

    ល្រកម 

ងនម្របជ ្រស្តែខមរ 

   េយើង W េច្រកមៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញ 

      -បនេឃើញម្រ  ៨១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី   

     -បនេឃើញម្រ  ៩៧៨ ,ម្រ  ៩៨២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 

     -បនេឃើញសំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណីេលខ០១ ចុះៃថងទី២៧ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥   

      របស់ ដំបូង ជធនីភនំេពញ  

េដើមេចទ ៖ េឈម ះ A េភទ្របុស យុ ៣៥ ឆន ំ សញជ តិែខមរ មន សយ ្ឋ នសថិតេនផទះ េលខ 

១២ ផ្លូវលំ ្រកុម ១ ភូមិ ២ សងក ត់ ៣ ខណ្ឌ  ៤ ជធនីភនំេពញ។ 

ចុងចេម្លើយ ៖ េឈម ះ B េភទ្រសី យុ ៣០ ឆន ំ សញជ តិែខមរ មន សយ ្ឋ នសថិតេនផទះេលខ ១០ 

ផ្លូវេលខ ៣១០ ្រកុម ១ ភូមិ ២ សងក ត់ ៣ ខណ្ឌ  ៥ ជធនីភនំេពញ។ 

ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដល្រតូវបនេសនើសំុេ យេដើមេចទ (A)៖ 

(១) ផ្ត ច់អនីតិសង្វ សរ ង A និង B 

(២) ផ្តល់សិទធិ្រគប់្រគងកូនេឈម ះ C និង D ឲយេទ A 

(៣) ែបងែចក្រទពយជពីរចំែណកេសមើគន  

(៤) បងគ ប់ឲយ B បង់េ ហុ៊យចំបច់ស្រមប់ចិញច ឹមកូនឲយេទ A ចំនួន ៣០០ (បីរយ) ដុ ្ល រ 

េមរកិកនុងមួយែខ គិតចប់ពីៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ំ ២០១៤ រហូតដល់កូនៗមននីតិភព 

(៥) បំណុលទទួលខុស្រតូវេរៀងៗខ្លួន 

(៦) បងគ ប់ឲយ B បង់សំណងៃនករខូចខតចំនួន ៥០,០០០ (្របំមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ 

-សំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណីេលខ ០១  
ចុះៃថងទី២៧ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥ 
 - ល្រកមេលខ ០១ “ក”  

ចុះៃថងទី ២៧ ែខ កុមភៈ ឆន ំ 
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(៧) ្របក់្រប បក្តីជបនទុករបស់ B 

ក-ដំេណើ រេរឿង 

ក-១ ករអះ ងរបស់ A ៖ 

ក-២ ករអះ ងរបស់ B ៖ 

ខ-ភស្តុ ងកនងុសណំុំេរឿង 

ខ-១ ភស្តុ ងរបស់ A ៖ 

ខ-២ ភស្តុ ងរបស់  B ៖ 

នេពល កសួរភគីនកនុងនីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ 

- 

- 

សំ ងេហតុ 

- 

- 

េហតុដូេចនះវិនិចឆ័យេសចក្តី 

១-េលើកេចលពកយបណ្តឹ ងចុះៃថងទី ២៧ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥ របស់េដើមេចទ A  

២-្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់ A 

ល្រកមេនះមិនទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់េនះេទ និង្រតូវបនសេ្រមចេ យ្របកសជ
ធរណៈ េនៃថងទី២៧ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៥ ចំេពះមុខេដើមេចទនិងចុងចេម្លើយ។ 

ទុកសិទធិឲយប្តឹងឧទធរណ៍កនុងអំឡុងេពល  ០១ (មួយ) ែខ េ យគិតចប់ពីៃថងទទួលបនករជូន
ដំណឹងអំពី ល្រកមេនះ។  

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ២៧ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៤  

េច្រកម 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី៧  
្របធនបទ៖ ករតំ ង 

ៃថងទី ២៦ កុមភះ ២០១៥ 
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ករតំ ង 
 

១-សញញ ណទូេទ 

 បុគគលនីមួយៗេទះជរបូវន្តបុគគលក្តី នីតិបុគគលក្តី ចបំេពញនូវសកមមភពនន កនុងែដនកំណត់ 
ែដលចបប់អនុញញ ត េដើមបីផល្របេយជន៍្រតឹម្រតូវរបស់ខ្លួនបន។ បុ៉ែន្តករេធ្វើនូវសកមមភពគតិយុត្តទំង 
េនះ ពំុចំបច់្រតូវែតេធ្វើេឡើងេ យបុគគលខ្លួនឯងផទ ល់េនះេឡើយ។ ចំេពះនីតិបុគគល ចំបច់្រតូវអនុវត្តនូវ 
សកមមភពេផ ងៗ មរយៈអនកតំ ងរបស់ខ្លួន េ យេហតុថនីតិបុគគល ្រគន់ែតជបុគគលែដលនិមមិត 
េឡើងេ យចបប់ ជបុគគលអរូប ែដលពំុមនរបូ ង និង ចេធ្វើសកមមភពបនដូចរបូវន្តបុគគលេឡើយ។ 

កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តងេយើង ច ពិនិតយេឃើញនូវឧទហរណ៍ដូចខងេ្រកម ៖ 

 “ក”ជមច ស់ផទះ េហើយ”ក”បនេសនើសំុេ យ”ខ”ជួយជួលផទះរបស់ខ្លួនេ យេទតតិយជន មួយ 
េ យ រខ្លួនជប់រវល់េ្រចើន និង្រតូវេធ្វើដំេណើ រេទបរេទសញឹកញប់។ “ខ” បន្រពមេ្រព ង េហើយេ្រកយ 
មក “ខ”ក៏បនចុះកិចចសនយជួលផទះរបស់”ក” េ យេទ”គ”។ កិចចសនយ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យ “ខ” 
និង “គ”។ 

 ជធមម កិចចសនយជួលែដលចុះរ ង “ខ” និង”គ”ខងេលើ ្រតូវមន នុភពចំេពះែត”ខ” និង”គ” ។ 
បុ៉ែន្តេ យេហតុថ “ខ”ពំុែមនចុះកិចចសនយេដើមបីខ្លួនឯងេទ េពលគឺ”ខ”ចុះកិចចសនយជំនួស”ក” ដូេចនះ
កិចច- សនយជួលេនះ ពំុមន នុភពចំេពះ”ខ”េឡើយ បុ៉ែន្ត េកើត នុភពចំេពះ”ក”េទវញិ ែដលេ្រប ប
បីដូចជ ”ក” ចុះកិចចសនយេ យផទ ល់ជមួយ”គ” ។ យន្តករែបបេនះេ ថ “ករតំ ង” ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជបចចុបបននទទួល គ ល់នូវ “របបតំ ង” ែដលអនុញញ តេ យបុគគល(មច ស់ 
សិទិធ)េធ្វើនូវសកមមភពគតិយុត្ត មរយៈបុគគលមន ក់េទៀត(អនកតំ ង) េហើយសកមមភពែដលបនេធ្វើ
េ យ អនកតំ ង បេងកើត នុភពចំេពះ មច ស់សិទិធ េ យផទ ល់។ 

១-១-និយមន័យ និងេគលបំណង 

ក-និយមន័យករតំ ងគឺជទំនក់ទំនងគតិយុត្តែដល នុភពៃនកិចចសនយ ្រតូវមនចំេពះ
មច ស់សិទធិផទ ល់ កនុងករណីែដលអនកតំ ង េធ្វើកិចចសនយជមួយភគីមខ ងេទៀត េ យបង្ហ ញថ ករេធ្វើ

កិចចសនយេនះ គឺេធ្វើស្រមប់មច ស់សិទធិ កនុងទំហំៃនសិទធិតំ ង34។ 
  

                                                            
34 ម្រ ៣៦៤ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
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  ខ-េគលបំណង 

 ស្វ័យភពៃនបុគគលឯកជន ជេគលករណ៍្រគឹះដ៏សំខន់មួយ ៃនចបប់រដ្ឋបបេវណី។ មរយៈ 
េគលករណ៍េនះ បុគគលមិន្រតូវបនចងេ យកិចចសនយ ែដលបេងកើតរ ងបុគគលដៃទេនះេទ។ បុ៉ែន្តេបើ 
ទទួល គ ល់ែតេគលករណ៍ស្វ័យភពៃនបុគគលឯកជន េធ្វើេ យមនករខកខននូវ្របតិបត្តករណ៍មួយ 
ចំនួន កនុងជីវភព្របចំៃថងៃនបុគគលឯកជន េ្រពះបុគគលមន ក់មិន ចេធ្វើករេ្រចើនយ៉ង កនុងេពលែតមួយ
បន េឡើយ ។ មរយៈរបបៃនករតំ ង ស្វ័យភពៃនបុគគលឯកជន្រតូវបនព្រងីក នំេ យវ ិ ល
ភពៃនសកមមភពរបស់បុគគលឯកជន ្រតូវបន តសនធឹងទូលំទូ យជងមុន។  

េ្រកអំពីករព្រងីកនូវស្វ័យភពៃនបុគគលឯកជន របបៃនករតំ ង ក៍្រតូវបនបេងកើតកនុងបំណងធនឲយ
បុគគលមួយចំនួនែដលជអសមតថជន ចអនុវត្តនូវសកមមភពនន េដើមបីសំេរចនូវសិទិធ ឬផល្របេយជន៍ 
ែដលខ្លួន្រតូវបនទទួលបន មចបប់ផងែដរ។ 

១-២-ផល្របេយជន៍ៃនករតំ ង 

 របបៃនករតំ ង មននូវផល្របេយជន៍ ឬគុណសមបត្តិមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

 ក-ករព្រងីកទំហំៃនសកមមភពរបស់មច ស់សិទធិ ែដលនំេ យមច ស់សិទិធមនលទធភពេធ្វើ 
សកមមភពបនទូលំទូ យ ។ ករព្រងីកនូវសកមមភពែបបេនះ នឹងជួយជំរញុដល់សកមមភពេសដ្ឋកិចច។  

 ខ-បេងកើនជំនញ និងសមតថភពរបស់មច ស់សិទិធ។ មរយៈករតំ ង មច ស់សិទិធ ច េ្របើ្របស់
ជំនញ ឯកេទស ឬសមតថភពរបស់បុគគលេផ ងេដើមបី្របសិទិធភពៃនសកមមភពរបស់ខ្លួន។ 

 គ-េនេពលមច ស់សិទធិខ្លួនឯង មិន ចេធ្វើ្របតិបត្តិករពណិជជកមមពីេ្រពះជមងឺ ឬខ្វះខត សមតថភព
វនិិច័ឆយ េនះេបើមនអនកតំ ងេនះអនកតំ ង ចេធ្វើ្របតិបត្តិករកនុងនមមច ស់សិទធិបន។ 

 ឃ-អសមតថជន ចេធ្វើសកមមភព ទទួលបននូវសិទិធ និងផល្របេយជន៍ ែដលចបប់ផ្តល់ឲយបន 
មរយៈអនកតំ ងែដលចបប់កំណត់។ 

ង-នីតិបុគគលមិន ចេធ្វើសកមមភពេ យផទ ល់បនេឡើយ េហតុេនះ្រគប់សកមមភពរបស់នីតិ
បុគគល ្រតូវេ្របើអនកតំ ងេ យេជៀសមិនបន (អនកតំ ងនីតិបុគគល)។  

១-៣- នុភព និងល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករតំ ង  

 ក- នុភព 



្រកុមករងរ
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ពស្រមប់មច
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ក A ែតងែត
សរេសរេឈម ះ

ងេធ្វើសកមមភ
ភពជក់ែស្តង
កតំ ងេទ 

សិកខ
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ចេ យកិចចស
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ងបន 
ទះបីជ 

នុភពេនះ

ង្រតូវេធ្វើ

លគឺកិចចសនយ
ជន )។  

ភគីមខ ងៃន

យ ក់ថ
នះ នឹងមន

ជំនួសេ យ
នមច ស់សិទិធ
នចំេពះមុខ
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ភគីមខ ងេទៀតៃនកិចចសនយ។ ថ នភពែបបេនះនំេ យមនចំេ ទេឡើងថ េតើកនុងករណីែដលមន
វកិរៈកនុងករបង្ហ ញឆនទៈដូចជករភន់្រចឡំ ករឆេបក គំ មកំែហងជ ថ៌ េតើេគ្រតូវគិតអំពី ថ នភព 
ទំងេនះេកើតមនេឡើងចំេពះអនកតំ ង ឬចំេពះមច ស់សិទិធ? 

្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជបនផ្តល់ដំេ ះ្រ យចំេពះចំេ ទបញ្ហ េនះ។ េ យេហតុថអនក 
តំ ងជអនកបង្ហ ញនូវឆនទៈកនុងករបេងកើតកិចចសនយជមួយភគីមខ ងេទៀត េហតុេនះវកិរៈៃនករបង្ហ ញ 
ឆនទៈ ្រតូវគិតចំេពះអនកតំ ង េពលគឺពំុែមនមច ស់សិទិធេឡើយ35 ។ 

បុ៉ែន្តកនុងករណីែដលមច ស់សិទិធ បន្របគល់េ យអនកតំ ងេធ្វើកិចចសនយ ែដល្រតូវបនកំណត់
ពិេសស េហើយមច ស់សិទិធបនដឹងអំពី ថ នភពេនះ ្រតូវចត់ទុកថអនកតំ ងក៏បនដឹងែដរ36 ។ បញញត្តិ 
េនះ្រតូវអនុវត្តផងែដរ ករណីមច ស់សិទិធមិនបនដឹងេ យមនកំហុស។  

ឧទហរណ៍ ៖  

មច ស់សិទិធ”ក” បន្របគល់សិទិធជូនអនកតំ ង “ខ” កនុងករចុះកិចចសនយបេងកើតហីុបូ៉ែតកេលើដីរបស់
“គ” បុ៉ែន្ត “ក” បនដឹងយ៉ងចបស់ថដីេនះជប់បនទុក្របតិេភគរចួេហើយ ។ កិចចសនយ្រតូវ បនចុះរ ង”ខ” 
និង “គ” ។ េនេពលចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតក ្រ ប់ែត”ក” ពិនិតយេឃើញថ មនមច ស់បំណុល ហីុបូ៉ែតកចំនួន០៥
នក់រចួេហើយ បនចុះបញជ ីេលើដី ែដលនំេ យតំៃលដីេនសល់មិនសម្រសបនឹងសិទិធ េលើបំណុលរបស់
ខ្លួន ។ េនេពលចុះកិចចសនយអនកតំ ង”ខ”មិនបនដឹងពីេហតុេនះេទ េហតុេនះ”ក”ចង់េលើកយកមូល
េហតុេនះ េដើមបីលុបេចលកិចចសនយ េហើយេសនើសំុចុះបញជ ីហីុបូ៉ែតកេលើដីេផ ងរបស់”គ” វញិ។  

ករណីេនះ”ក” មិន ចអះ ងអំពីវកិរៈេនះបនេឡើយ េ យេហតុថ “ក”ខ្លួនឯងបនដឹង ឬមន 
កតព្វកិចច្រតូវែតដឹងអំពី ថ នភព្របតិេភគចំេពះ្រទពយធន(ករចុះបញជ ីជ ធរណៈ)។ េហតុេនះ“ក”
មិន ចេសនើសំុរ ំ យ កិចចសនយ េ យ រវកិរៈៃនឆនទៈរបស់”ខ” ែដលជអនកតំ ងរបស់ខ្លួនបន 
េឡើយ។ 

២-្របភព និងវិ លភពៃនករតំ ង  

 កនុងបទបញញត្តិៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី មិនបនកំណត់ជក់ ក់អំពីសកមមភពគតិយុត្ត ច
តំ ងបន និងសកមមភព  មិន ចតំ ងបនេនះេទ បុ៉ែន្តេយើង ចពិនិតយេឃើញមនសកមមភព
មួយចំនួន្រតូវបនចបប់ក្រមិត មិនេ យេធ្វើ មរយៈអនកតំ ងេឡើយ ដូចជមតក សន៍ជេដើម។  

                                                            
35 ម្រ  ៣៧៤-១ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
36 ម្រ  ៣៧៤-២ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
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 ២-១-្របភពៃនសិទិធតំ ង 

 សិទិធតំ ងេកើតេឡើងេ យករ្រពមេ្រព ងគន (កិចចសនយ)រ ងមច ស់សិទិធនិងអនកតំ ង ឬេ យ 
បញញត្តិចបប់37 ។ 

  ក-សិទិធតំ ងេ យបញញត្តិចបប់ 

 េដើមបីករពរ និងធននូវបុគគលមួយចំនួនែដលទន់េខ យដូចជអសមតថជន ឬអនីតិជនជ ថ៌ 
ចបប់បនកំណត់អំពីអនកតំ ងសំ ប់ជនទំងេនះ រមួទំងទំហំៃនសិទិធតំ ងផងែដរ។ អំ ចេមប 
របប ពយបលទូេទ របប ពយបលសំ ប់អនីតិជន ជឧទហរណ៍ៃនសិទិធតំ ងែដល
កំណត់េ យបញញតិ្តចបប់។ 

  ខ-សិទិធតំ ងេ យករ្រពមេ្រព ង 

 សិទិធតំ ង ចេកើតេឡើងេ យករ្រពមេ្រព ងគន រ ងមច ស់សិទធិ និងអនកតំ ង។ េនេពល 
ែដលមនករ្រពមេ្រព ងគន កនុងករ្របគល់ និងទទួលនូវសិទិធតំ ងរ ងមច ស់សិទិធ និងអនកតំ ង េពល 
េនះសិទិធតំ ងមនអតថិភពេហើយ េទះបីជករ្រពមេ្រព ង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យផទ ល់មត់ ឬ យ 
លកខណ៍អក រក៏េ យ។ មរយៈម្រ  ៣៦៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី សិទិធតំ ង្របេភទេនះ េកើតេឡើងេន 
េពលមនកិចចសនយរ ងមច ស់សិទិធ និងអនកតំ ងេ យពំុទមទរល័កខខ័ណ្ឌ ទំរង់ជ យលកខណ៍អក រ 
េនះេឡើយ។  

 ជទូេទេនេពលែដលមច ស់សិទធិផ្តល់សិទធិតំ ងេទេ យអនកតំ ង េនះមច ស់សិទធិែតងែត 
កំណត់អំពីអតថន័យៃនករតំ ង។  

ឧទហរណ៍ ៖ េ ក ក បន្របគល់សិទធិតំ ងេ យេ ក ខ កនុងករទិញរថយន្តឲយខ្លួន។ 

 ២-២-វ ិ លភពៃនសិទិធតំ ង 

 េ យេហតុថ មរយៈរបបៃនករតំ ងនំេ យសកមមភពរបស់អនកតំ ង្រតូវមន នុភព
េ យផទ ល់ចំេពះមច ស់សិទិធ េហតុេនះករកំណត់អំពីវ ិ លភពៃនករតំ ងមនភពចំបច់ជទី
បំផុត េដើមបីក្រមិត្រពំែដនៃនសកមមភពរបស់អនកតំ ង និងករពរផល្របេយជន៍សម្រសប របស់មច ស់
សិទិធផងែដរ។ 

 

                                                            
37 ម្រ ៣៦៥ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី  សិកខ គណៈេមធវ ី(តូច) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                     ទំព័រ | 290  
 

  ក-ទំហំៃនសិទិធតំ ង 

 ទំហំៃនសិទិធតំ ង ្រតូវ ្រស័យ មករកេកើតៃនសិទិធតំ ងេនះ។  

ចំេពះសិទិធតំ ងែដល េកើតេ យករ្រពមេ្រព ង ទំហំៃនសិទិធតំ ង្រតូវកំណត់កនុងកិចចសនយ
ែដល្របគល់សិទិធេ យអនកតំ ង។  

ឧទហរណ៍ ៖ េ ក (ក) បនផ្តល់សិទធិតំ ងេ យេទេ ក (ខ) កនុងករែស្វងរកទិញ រថយន្ត 
េ យខ្លួនែដលរថយន្តេនះ តៃម្លមិនេ យេលើសពី ២០០០០$។ ករណីេនះេយើង ចនិយយបនថទំហំ
ៃនសិទធិតំ ងរបស់ (ខ) គឺមនទំហំមិនេលើសពី ២០០០០$។  
 

ចំេពះសិទិធតំ ងេ យបញញត្តិចបប់ ទំហំៃនសិទិធតំ ង ក៏្រតូវកំណត់េ យបញញត្តិចបប់ែដរ38។ 

 ទំហំៃនសិទិធតំ ងេ យបញញត្តិចបប់ ភគេ្រចើនមនភពជក់ ក់ េ យេហតុថបនកំណត់ 
ចបស់ ស់កនុងបញញតិ្តចបប់ ែដលពំុសូវមនករណីទំហំៃនសិទិធតំ ងពំុចបស់ ស់េឡើយ។ បុ៉ែន្ត
ចំេពះ សិទិធតំ ងែដលេកើតករ្រពមេ្រព ង ចមនករណីជេ្រចើន ែដលទំហំៃនសិទិធតំ ងមនភព
មិន ចបស់ ស់ ឬមិនបនកំណត់ជក់ ក់ កនុងកិចចសនយែតម្តង។  

  ករតំ ងេ យបញញត្តិចបប់ក៏េ យ ករតំ ងេ យករ្រពមេ្រព ងក៏េ យ កនុងករណីែដល 
ទំហំៃនសិទិធតំ ងមិនបនកំណត់ ឬមនភពមិនចបស់ ស់ េនះអនកតំ ង្រតូវមនសិទិធចំេពះ 
អំេពើែថរក និងអំេពើែកលំអបុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្តបញញត្តិេនះមិន្រតូវអនុវត្តេឡើយ ចំេពះអំេពើែកលំអ ែដលផ្ល ស់
ប្តូរលកខណៈៃនវតថុ ឬសិទិធែដលជកមមវតថុៃនករតំ ង39។ 

 ឧទហរណ៍ ៖ “ក” ជមច ស់ផទះ បន្របប់(ផទ ល់មត់)េទ “ខ” ែដលជប្អូន្របុសរបស់ខ្លួនថ “ជួយ 
េមើលករជួសជុលផទះេ យខ្លួនផង” ។ “ខ” បនយល់្រពម េហើយ”ខ” បនមកដល់ផទះរបស់”ក” ែដលជង 
កំពុងែតេធ្វើករជួសជុល។ ភ្ល មេនះេមជងបនមក្របប់ “ខ” ថ្រតូវទិញកុងទ័រទឹក០១េ្រគ ង ជបនទ ន់ 
េដើមបីផ្ល ស់កុងទ័រចស់ែដលែបកធ្ល យ េបើមិនដូេចន ះេទទឹកនឹងហូ្រជបេធ្វើឲយខូចជញជ ំង ែដលពស េ យ
្រក សលំអជមិនខន។ េ យមិន ចទក់ទង”ក”បននេពលេនះ េហើយេមជង្របញប់ខ្ល ំង “ខ”
បនេទទិញ កុងទ័រទឹក០១េ្រគ ងមក េ យជំពក់អនកលក់សិន។ 

 ករណីេនះេយើងពិនិតយេឃើញថ ទំហំៃនសិទិធតំ ងែដល”ក” បនផ្តល់ជូន”ខ” ពំុ្រតូវបនកំណត់
ជក់ ក់េឡើយ។ េនេពលេនះសូមបីែត”ខ”ខ្លួនឯងក៏្របែហលជពំុចបស់ថ េតើ”ក” បន ផ្តល់សិទិធេ យ 

                                                            
38 ម្រ  ៣៦៦ កថខណ្ឌ ទី១ 
39 ម្រ  ៣៦៦ កថខណ្ឌ ទី ២ 
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ខ្លួន កនុងករទិញកុងទ័រទឹកេនះ ឬអត់េនះេទ បុ៉ែន្តេ យ រែតបនទ ន់េពក និងមិន ចទក់ទង “ក” បន 
ផង ”ខ”ក៏ទិញសិនេទ។ 

 ករណីេនះកិចចសនយទិញ-លក់កុងទ័រទឹករ ង”ខ” និងអនកលក់ ្រតូវមន នុភពចំេពះ”ក” េ យ
េហតុថ ថ្វីតបិតែតទំហំៃនសិទិធតំ ងរបស់”ខ”កនុងករទិញកុងទ័រទឹក មិនបនកំណត់ ឬមនភពមិន 
ចបស់ ស់ បុ៉ែន្តសកមមភពរបស់”ខ”េនះ ្រតឹមែតជសកមមភពែថរក  និងមិនេធ្វើេ យ ប្តូរលកខណៈៃន
វតថុេនះេឡើយ។ ដូេចនះអនកលក់ ចទរ្របក់ៃថ្លកុងទ័រពី”ក”បន។ 

  ខ-ករក្រមិតសិទិធតំ ង 

 េទះបីជទំហំៃនសិទិធតំ ង្រតូវកំណត់ចបស់ ស់យ៉ង ក៏េ យ ក៏ពំុែមនមនន័យថអនក
តំ ង ចេធ្វើសកមមភពយ៉ងទូលំទូ យ កនុងទំហំៃនសិទិធតំ ងេនះេ យគម នែដនកំណត់ែដរ។ 
ករណីេនះ សិទិធតំ ង្រតូវបនក្រមិតដូចខងេ្រកម40 ៖ 

- ចំេពះអំេពើែដលផល្របេយជន៍របសអនកតំ ង និងមច ស់សិទិធមនភពផទុយគន េនះអនក
តំ ងគម នសិទិធេឡើយ េលើកែលងែតមច ស់សិទិធយល់្រពម។ 

 ចំេពះកិចចករជំនួញរ ងមច ស់សិទិធ និងអនកតំ ង ្រតូវសនមតថផល្របេយជន៍មច ស់សិទិធ និង 
អនកតំ ង មនភពផទុយគន ។ 

- អនកតំ ង េធ្វើជតំ ងេ យមច ស់សិទិធផង េធ្វើជតំ ងេ យតតិយជនផង េហើយ
ផល្របេយជន៍មច ស់សិទិធ និងតតិយជនផទុយគន  េនះអនកតំ ងគម នសិទិធេឡើយ េលើក
ែលងែតមច ស់សិទិធយល់្រពម។ 

 ២-៣-កររលត់សិទិធតំ ង 

  ក-ករតំ ងេ យបញញត្តិចបប់ 

 ករតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ ្រតូវរលត់េ យ រមូលេហតុែដលបនកំណត់កនុងចបប់41។ 

ខ-ករតំ ងេ យករ្រពមេ្រព ង 

 ករតំ ងេ យករ្រពមេ្រព ង ្រតូវរលត់េ យ រមូលេហតុដូចខងេ្រកម ៖ 

- មរណភព ធនក ័យ ឬករ ំ យរបស់មច ស់សិទិធ។ 
- មរណភព ធនក ័យ ឬករក្រមិតនូវសមតថភពកនុងករេធ្វើសកមមភពរបស់អនកតំ ង។ 

                                                            
40 ម្រ  ៣៦៧ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
41 ម្រ  ៣៦៨-២ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
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- ករបញច ប់ ណត្តិកិចចសនយករងរ ឬទំនក់ទំនងគតិយុត្តេផ ងេទៀត ែដលបន្របគល់សិទិធ
តំ ង។ 

៣-ករតំ ងេ យគម នសទិិធ និងករតំ ងែដលមនលកខណៈជរបូភព 
 

 ៣-១-ករតំ ងេ យគម នសិទិធ 

ករតំ ងេ យគម នសិទធិ គឺជសកមមភពតំ ងែដលអនកតំ ងេធ្វើេ យខ្លួនគម នសិទធិ 
េហើយ នុភពៃនសកមមភពតំ ងមិនេកើតមនចំេពះមច ស់សិទធិេនះេទ។ 

ក-ទំរង់ៃនករតំ ងេ យគម នសិទិធ 
  

ករតំ ងេ យគម នសិទធិ មន៤្របេភទ ៖ 

 ១. មច ស់សិទធិមិនែដលផ្តល់សិទធិតំ ងដល់អនកេធ្វើសកមមភព ។ 

 ២.មច ស់សិទធិបនផ្តល់សិទធិតំ ងដល់អនកេធ្វើសកមមភព បុ៉ែន្តអនកេធ្វើសកមមភពបនេធ្វើសកមមភព 
េ្រកយសិទធិតំ ង្រតូវបនបញច ប់។ 

 ៣.មច ស់សិទធិបនផ្តល់សិទធិតំ ងដល់អនកេធ្វើសកមមភព បុ៉ែន្តអនកេធ្វើសកមមភពហួសពីទំហំៃន
ទំហំ ៃនសិទធិតំ ង ។ 

 ៤.មច ស់សិទធិបនផ្តល់សិទធិតំ ងដល់អនកេធ្វើសកមមភព េហើយអនកេធ្វើសកមមភបនេធ្វើសកមមភព 

កនុងទំហំតំ ង មុនេពលបញច ប់ករតំ ង បុ៉ែន្តសកមមភពេនះកនុងករក្រមិតសិទធិតំ ង 42។ 

  ខ- នុភពៃនករតំ ងេ យគម នសិទិធ 

 អំេពើែដលអនកគម នសិទធិតំ ងេធ្វើកនុងនមអនកតំ ងរបស់អនកដៃទ មិន្រតូវបេងកើត នុភពចំេពះ 
មច ស់សិទធិេឡើយ43។ ក៏បុ៉ែន្តបញញតិ្តេនះមិន្រតូវ យកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណីែដលមច ស់សិទធិបនផ្តល់
សចច នុមតិចំេពះអំេពើេនះ44។ និយយជរមួ កិចចសនយមិនបេងកើត នុភពេទ លុះ្រ ែតមច ស់សិទធិបន 
ផ្តល់សចច នុមតិ ចំេពះកិចចសនយេនះ។  

 ្របសិនេបើកិចចសនយមន នុភពដូចខងេលើ េនះភគីមខ ងេទៀត ចនិងរងផលប៉ះពល់យ៉ង
ធងន់ធងរ។  

                                                            
42 ម្រ  ៣៦៧ ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
43 ម្រ  ៣៦៩ កថខណ្ឌ ទី១ ក ខណ្ឌ ទី១  
44 ម្រ  ៣៦៩ កថខណ្ឌ ទីឆ កយខណ្ឌ ទី២ 
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ឧទហរណ៍  ៖  ្របសិនេបើភគីមច ងេទៀតបនលក់ដីមួយកែន្លងេទេ យអនកគម នសិទធិតំ ង 
េនះភគីមច ងេទៀត្រតូវរង់ចំមច ស់សិទធិេដើមបីសេ្រមចថផ្តល់សចច នុមតិ ឬអត់។ ្របសិនេបើមច ស់សិទធិេ្របើ 
រយៈេពលយូរកនុងករសេ្រមចចិត្ត េហើយចុងេ្រកយបនសេ្រមចថមិនផ្តល់សចច នុមតិ េនះភគីមខ ង
េទៀត ចបត់បង់ឳកស កនុងករលក់ដីេនះេទេ យអនកេផ ងេទៀតកនុងតៃម្លមួយែដលល្អជងេនះ។ 
ដូេចនះ េដើមបីករពរភគីមខ ងេទៀត ្រកមរដ្ឋបបេវណីបនែចងពីមេធយបយ ២យ៉ងពីរ គឺភគីមខ ងេទៀត ច

ស់េតឿនេ យមច ស់សិទធិេឆ្លើយអំពីករផ្តល់ ឬមិនផ្តល់សចច នុមតិ 45ឬភគីមខ ងេទៀត ចលុបេចលកិចច
សនយបន46។ 

 គ-ករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកតំ ងេ យគម នសិទិធ 

 កនុងករណីអនកតំ ងែដលេធ្វើសកមមភពតំ ងស្រមប់អនកដៃទ មិន ចបញជ ក់អំពីសិទធិ
តំ ងរបស់ខ្លួន ឬមិន ចទទួលសចច នុមតិពី មីខ្លួនបនេទ  អនកតំ ងែដលគម នសិទធិ ្រតូវទទួល
ខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត ឬទទួលខុស្រតូវកនុងករសងសំណងករខូចខត មរយៈករេ្រជើសេរ ើសរបស់ភគី
មខ ងេទៀត។ 

 បុ៉ែន្តកនុងករណីែដលភគីមខ ងេទៀតបនដឹងពីនតថិភពៃនសិទធិតំ ង អនកតំ ងែដលគម នសិទធិ
ចរចួផុតពីករទទួលខុស្រតូវ។  

 អនកតំ ងែដលគម នសិទធិគម នកំហុស កនុងករេធ្វើសកមមភពតំ ងក៏ ចរចួផុតពីករទទួល
ខុស្រតូវបនែដរ េទះបីជភគីមខ ងេទៀតមិនបនដឹងពីនតថិភពៃនសិទធិតំ ង េ យកំហុសក៏េ យ។ 

 ៣-២-ករតំ ងែដលមនលកខណៈជរបូភព 

  ក. ករតំ ងែដលមនលកខណៈជរបូភពែដលហួសពីទំហំៃនសិទធិតំ ង 

 ករតំ ងែដលមនលកខណៈជរបូភព្របេភទេនះ គឺជករតំ ងែដលភគីអនកតំ ងេធ្វើ
សកមមភពហួសពីទំហំៃនសិទធិតំ ង។ េគលបំណងៃនករតំ ង្របេភទេនះ គឺេដើមបីករពរដល់ភគី
មខ ងេទៀតៃនកិចចសនយ េនេពលែដលអនកតំ ងបនេធ្វើសកមមភព ែដលហួសពីទំហំៃនសិទធិតំ ង
របស់ខ្លួន។ េហើយ្របសិនេបើភគីមខ ងេទៀតេនះមនករេជឿជក់ថ អនកមនសិទធិតំ ងេធ្វើសកមមភព
េនះេ យមនសិទធិតំ ង េនះភគីេ យមច ស់សិទធិអនុវត្តកតព្វកិចចរបស់េគចំេពះខ្លួនបន។  

ឧទហរណ៍ ៖  េ ក A បន្របគល់សិទធិតំ ង និងប្លង់ផទះេ យេ ក B េដើមបីបេងកើត ហីុបូ៉ែតក
េ យខ្លួន បុ៉ែន្តេ្រកយពីបនប្លង់ផទះពី A េ ក B បនបេងកើតកិចចសនយទិញលក់ជមួយ C កនុងនម A។ 

                                                            
45 ម្រ  ៣៧០ កថខណ្ឌ ទី៣  
46 ម្រ  ៣៧០ កថខណ្ឌ ទី៤ 
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សកមមភពរបស់ B  បនេធ្វើេ យ C េជឿជក់ថ B   ជអនកតំ ងេ យមច ស់ផទះ េហើយ ទទួលនូវសិទធិ
តំ ងកនុងករបេងកើតកិចចសនយលក់ផទះេនះពិត្របកដែមន។ េហតុេនះC ចទម ទរេ យ A ែដលជ
មច ស់ផទះអនុវត្តកិចចសនយទិញលក់ជមួយខ្លួនបន។ 

ខ-ករតំ ងែដលមនលកខណៈជរបូភពេ្រកយកររលត់សិទិធតំ ង 

ករណីេនះគឺសិទធិតំ ង្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យពិត្របកដ បុ៉ែន្តបនទ ប់ពីសិទធិតំ ង្រតូវបន
រលត់ អនកតំ ងេ យគម នសិទធិ គឺេនែតេធ្វើសកមមភពែដលសថិតេនកនុងទំហំៃនសិទធិតំ ងែដលធ្ល ប់
មនអតថិភព។ ជធមម ភគីមខ ងៃនកិចចសនយ មិនបនដឹងអំពីកររលត់សិទធិតំ ងេនះេទ េហតុេនះ
េដើមបីករពរនូផល្របេយជន៍ភគីមខ ង ៃនកិចចសនយែដលមិនបនដឹងពីកររលត់សិទធិតំ ងេនះ េទើប
ចបប់ទទួល គ ល់សិទធរបស់ភគីមខ ង កនុងករអះ ងចំេពះមច ស់សិទធិ េ យអនុវត្តកិចចសនយបន។ 
្របសិនេបើមច ស់សិទធិចង់បដិេសធន៍មិនអនុវត្តកតព្វកិចច េនះមច ស់សិទធិ្រតូវបញជ ក់អំពីករទុចចរតិ និងមន 
កំហុសរបស់ភគីមខ ងេទៀត ។ េនះជករពរនូវជំេនឿេជឿជក់របស់ភគីមខ ងេទៀតកនុងកិចចសនយ។ 

ឧទហរណ៍ ៖ េ ក ក ជបុគគលិកែផនកទីផ ររបស់ ្រកុមហុ៊ន ខ ជធមម  ក ែតងែតេធ្វើករ បញជ
ទិញទំនិញពី្រកុមហុ៊ន គ តំ ងេ យ ខ។ ៃថងមួយ ក បនបញជ ទិញទំនិញពី្រកុមហុ៊ន គ បុ៉ែន្ត េ្រកយ
មកបន្តិច ្រ ប់ែតឮដំណឹងថ ក ្រតូវបនបញឈប់ពីករងរ។ 

គ-ករតំ ងែដលមនលកខណៈជរបូភពេ យ រករបង្ហ ញដូចជខ្លួនបន្របគល់សិ
ទិធតំ ង 

ករតំ ង្របេភទេនះ គឺជ្របេភទតំ ងែដលគម នសិទធិ បុ៉ែន្តេដើមបីករពរទំនុកចិត្តរបស់ភគី
មខ ងៃនកិចចសនយ ែដលមនករទុកចិត្តចំេពះមច ស់សិទធិ ែដលបនបង្ហ ញដូចខ្លួនបន្របគល់សិទធិ
តំ ងេទេ យអនកតំ ង ឬបនេធ្វើេ យមនករភ័ន្ត្រចឡំថ មច ស់សិទធិពិតជបន្របគល់សិទធិ
តំ ងេទេ យអនកតំ ង េនះភគីៃនកិចចសនយ ចអះ ងចំេពះមច ស់សិទធិបន។ 

៤-ករណីសកិ  

 ករណីទី០១ ៖ 

A ជមច ស់ៃនបរមួយកែន្លង។ B ជបុគគលិករបស់ A។ A បនផ្តល់សិទធិតំ ងឲយ B ជមួយនឹង
ទំហំែដល B ចទិញ្រ មួយ កនុងចំនួនថវកិ ៣០០០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ X ជ ងលក់្រ មួយ
ែដលលក់្រ ល្អជងេគ។ B កនុងនមជអនកតំ ងឲយ A បនទិញ្រ វសីគីែដលមនតៃម្លៃថ្លជងេគកនុង
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តៃម្ល ៥០០ ដុ ្ល រ ពីX េ យមនឆនទៈផឹកខ្លួនឯង។ េនេពល X បនេផញើវកិក័យប្រតចំនួន ៥០០ ដុ ្ល រេទ 
A  A បនបដិេសធកនុងករបង់្របក់ េ យ រ B បនផឹក្រ វសីគីេនះេ យខ្លួនឯង។ 

 

ករណីទី០២ ៖ 

A ជប្តី េហើយ B ជ្របពនធ។ 

 B បនទិញសេម្ល កបំពក់ជេ្រចើនពី C។ B បនផ្តល់សេម្ល កបំពក់េនះជកដូេទ X  ែដលជ
មិត្ត្របុសរបស់ B។ C បនទមទរឲយ A បង់្របក់ៃថ្លទិញ េ យែផ្អក មម្រ ៩៧៥ ចំណុច ក ៃនក.រ 
បុ៉ែន្ត A បនបដិេសធ េ យ រ ករទិញ B មិនែមនជេ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី ្របពនធេនះ
េទ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី៨  
្របធនបទ៖ ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុេ យករលក់ទិញ 

ៃថងទី ០៧ េម  ២០១៥ 
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ករេផទរកមមសទិិធេលើអចលនវតថុេ យករលកទ់ិញ 
 

១- សញញ ណទេូទ  

១-១ មូលេហតុៃនករេផទរកមមសទិិធ 

កមមសិទិធេលើអចលនវតថុ ្រតូវបនេផទរេ យមូលេហតុ ករ្រពមេ្រព ង សន្តតិកមម និងមូលេហតុេផ ង
េទៀត។ 

(១) ករេផទរកមមសិទិធ មរយៈករ្រពមេ្រព ង  

 ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុ មរយៈករ្រពមេ្រព ងមនដូចជ លក់ទិញ ្របទនកមម ករដូរជ
ទិ៍ ។  

(២) ករេផទរកមមសិទិធេ យមូលេហតុសន្តតិកមម 

ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុេ យមូលេហតុសសន្តតិកមម រមួន សន្តតិកមម មចបប់ សន្តតិកមម
មមតក សន៍ ករពិភក គន ែបងែចកមត៌ក និងអចច័យទន។ 

(៣) ករេផទរេ យមូលេហតុេផ ងេទៀត  

ករេផទរកមមសិទធិេលើអចលនវតថុេ យមូលេហតុេផ ងេទៀត មនដូចជ ករអនុវត្តេ យបងខំ ករ
អនុវត្តសិទធិ្របតិេភគ លទធកមមនូវកមមសិទិធេ យ ជញ យុកល ករលុបេចល រ ំ យ និងេមឃភព។ 

 ១-២ េគលករណ៍ៃនករេផទរកមមសទិិធេលើអចលនវតថុ 

 ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុ ែផ្អកេលើេគលករណ៍ពីរ គឺ េគលករណ៍េផទរកមមសិទិធេលើអចលន
វតថុេ យករ្រពមេ្រព ង និងេគលកណ៍ៃនករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុេ យមិនេធ្វើេឡើង មករ   
្រពមេ្រព ង។  

(១) ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុ មករ្រពមេ្រព ង 

 ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុេ យករ្រពមេ្រព ង គឺជករេផទរកមមសិទិធែដលេកើតេចញអំពីករ
្រពមេ្រព ង មរយៈកិចចសនយលក់ទិញ កិចចសនយដូរ កិចចសនយ្របទនកមមជ ទិ៍ (ម្រ ៥១៥ ម្រ
៥៦៦ និងម្រ ៥៦៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ ករេផទរកមមសិទធិេលើអចលនវតថុេ យករ្រពមេ្រព ង មន
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នុភពលុះ្រ ែតបនចុះបញជ ី        មនន័យថ ករចុះបញជ ី គឺជល័កខខ័ណ្ឌ បេងកើត នុភពៃនករេផទរ
កមមសិទិធេលើអចលនវតថុ (ម្រ ១៣៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។     

(២) ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុមិនេធ្វើេឡើងេ យករ្រពមេ្រព ង 

ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុែដលមិនេធ្វើេឡើងេ យករ្រពមេ្រព ង គឺជករេផទរេ យមិនែផ្អក
េលើករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគីេនះេទ េហតុេនះ បញញត្តិៃនម្រ ១៣៣ និង១៣៥ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី មិន្រតូវ
យកមកអនុវត្តេឡើយ។ ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុែដលមិនេធ្វើេឡើងេ យករ្រពមេ្រព ង មន

នុភពេផទរេ យស្វ័យ្របវត្ត មុនេពលចុះបញជ ី កលេបើមនមូលេហតុៃនករេផទរេកើតេឡើងដូចជ    
សន្តតិកមម     លទធកមមៃនកមមសិទិធេ យ ជញ យុកល ករលុបេចលជ ទិ៍ (ម្រ ១១៤៧  ម្រ ១៦២ 
និងម្រ ៣៥៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុេ យមូលេហតុសន្តតិកមម គឺជករេផទរកមមសិទិធេ យមិនែផ្អក មករ  
្រពមេ្រព ង េហតុេនះកមមសិទិធេលើអចលនតថុនឹង្រតូវបនេផទរេ យស្វ័យ្របវត្តពីមតកជនេទសន្តតិជនចប់
ពីៃថងែដលមតកជនបនទទួលមរណភព(ម្រ ១១៥៤ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ កនុងករណីសន្តតិកមម ម
ចបប់សន្តតិកមម មមតក សន៍ និងអចច័យទនដូចមនបញញត្តិេនកនុងម្រ ១១៩៩ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 
មនលកខណៈចបស់ ស់ថករេផទរកមមសិទធិ្រតូវបនអនុវត្តេ យមិនែមន មករ្រពមេ្រព ង។ បុ៉ែន្តកនុង
ករណីសហសន្តតិជនបនេធ្វើករពិភក គន ែបងែចកមត៌កដូចមនបញញត្តិេនកនុងម្រ ១២៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋ
បបេវណី ចមនភពច្រមូងច្រមសថេតើករេផទរកមមសិទធិ្រតូវបនអនុវត្ត មករ្រពមេ្រព ងឬ មិនែមន

មករ្រពមេ្រព ង។ បុ៉ែន្ត េ យ រ នុភព្របតិសកមមៃនករពិភក ែបងែចកមត៌ក ម      បញញត្តិៃន
ម្រ ១២៧៣ កថខណ្ឌ ទី ១ ៃន្រកម កមមសិទធិៃនដី្រតូវបនចត់ទុកថបនេផទរពីមតកជន េទសន្តតិជន
េ យផទ ល់ េនេពលមតកជនទទួលមរណភព មនន័យថ រចនសមព័នធៃនករេផទរកមមសិទធិគឺដូចគន នឹង
សន្តតិកមម មចបប់ ឬសន្តតិកមម មមតក សន៍ េពលគឺកមមសិទិធេលើអចលនវតថុ ្រតូវបនេផទរ  េ យ
មិនចំបច់មនករចុះបញជ ី េហតុេនះម្រ ១៣៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី មិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ។ 
 

(៣) ថ នភពៃនករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុេនកមពុជ 

ែផ្អក មករ យតៃម្លរបស់ម្រន្តីចុះបញជ ី ដីធ្លី្រតឹមែត៥៥ភគែតបុ៉េ ្ណ ះែដល្រតូវបនចុះបញជ ី 
(មនប័ណ្ណកមមសិទិធ) េហតុេនះ េយើងេឃើញថ េនកមពុជមនដីធ្លីែដលមិនទន់បនចុះបញជ ីេនមនចំនួន
េ្រចើន បុ៉ែន្តទំងដីធ្លីែដលបនចុះបញជ ី និងដីធ្លីែដលមិនទន់បនចុះបញជ ី សុទធែតក្ល យជកមមវតថុៃនករលក់
ទិញ។  
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 ចំេពះដីែដលបនចុះបញជ ី កនុងករណីមនករលក់ទិញ ករេផទរកមមសិទិធ មរយៈករចុះបញជ ី ្រតូវ
បនអនុវត្ត បុ៉ែន្ត ក៏មនករណីមួយចំនួន ែដលគូភគី ពំុបនេធ្វើករេផទរកមមសិទិធ មរយៈករចុះបញជ ីេនះ
េទ េពលគឺ គូភគី្រពមេ្រព ងគន េផទរកមមសិទិធ ្រតឹម ជញ ធរសងក ត់ ខណ្ឌ  េទះបីជដឹងថ ករេផទរេនះ ពំុ
មន នុភព មផ្លូវចបប់ក៏េ យ។ ចំែណកឯ ដីែដលមិនទន់បនចុះបញជ ី កនុងករណីមនករលក់ទិញ 
ករេផទរសិទធិេលើដី េធ្វើេឡើង្រតឹម ជញ ធរសងក ត់ ខណ្ឌ  េ ថ ករេផទរសិទធិកន់កប់ និងេ្របើ្របស់ដីធ្លី។ 

២- លក័ខខ័ណ្ឌ កនងុករេផទរកមមសទិិធេលើអចលវតថុេ យករលក់ទិញ   

២-១ ករ្រពមេ្រពៀងបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញេ យលខិតយថភូត 

ក- ភពចំបច់ៃនករបេងកើតកិចចសនយទិញលក់េ យលិខិតយថភូត 

 ទិដ្ឋភពផ្លូវចបប់ៃនករបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញ 

ជេគលករណ៍ កិចចសនយមន នុភព (េកើតេឡើង)េ យ រសំេណើ  និងស្វីក្រតូវគន  (ម្រ
៣៣៦ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកម)។ បុ៉ែន្តកនុងករណីកិចចសនយែដលភគីមខ ងទទួលករណីកិចចេធ្វើអនុបបទននូវ
កមមសិទិធេលើអចលនវតថុ ឬករណីកិចចេធ្វើលទធកមមនូវកមមសិទិធេលើអចលនវតថុ នឹងមន នុភពលុះ្រ ែតបន
េធ្វើ មលិខិតយថភូត (ម្រ ៣៣៦ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋេវណី)។  

កិចចសនយលក់ទិញអចលនវតថុ គឺជ្របេភទៃនកិចចសនយែដលភគីមខ ងទទួលករណីកិចចេធ្វើអនុបបទននូវ
កមមសិទិធេលើអចលនវតថុ ឬករណីកិចចេធ្វើលទធកមមនូវកមមសិទិធេលើអចលនវតថុ េហតុេនះ កិចចសនយលក់ទិញ
អចលនវតថុមន នុភពលុះ្រ ែតបនេធ្វើេឡើងេ យលិខិតយថភូត(ម្រ ៥១៦ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

បញ្ហ ៖ ភពខុសគន រ ងចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ និង្រកមរដ្ឋបបេវណីទក់ទងនឹងករបេងកើតកិចចសនយលក់
ទិញ មលិខិតយថភូត  
ចបប់ភូមិបល៖ ករបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញ មលិខិតយថភូត គឺជល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងនឹងតតិយជន  
េហតុេនះ គូភគី ចបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញ មលិខិតឯកជនបន បុ៉ែន្តមន នុភព្រតឹមែតគូភគីែត
បុ៉េ ្ណ ះ េពលគឺ មិន ចត ំងនឹងតតិជនបនេទ (ម្រ ៦៥)។ * បញញត្តិេនះ្រតូវបននិ ករណ៍េ យ
ម្រ  ៨០ ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 
្រកមរដ្ឋបបេវណី៖ ករបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញ មលិខិតយថភូត គឺជល័កខខ័ណ្ឌ បេងកើត នុភពៃន  
កិចចសនយចំេពះភគី មនន័យថ កនុងករណីកិចចសនយលក់ទិញេធ្វើេឡើងេ យផទ ល់មត់ ឬេ យលិខិត
ឯកជន កិចចសនយេនះពំុមន នុភព(មិនេកើតេឡើង)ចំេពះភគីេទ(ម្រ ៣៣៦ កថខណ្ឌ ទី២ និង
ម្រ ៥១៦ កយខណ្ឌ ទី១)។  
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 ករអនុវត្តជក់ែស្តង  

 េទះបីជ្រកមរដ្ឋបបេវណី ្រតូវបនអនុវត្តអស់រយៈេពលជិត៤ឆន ំេហើយក៏េ យ រហូតមកទល់នឹង
េពលេនះ ក៏េនែតមនភពែខ្វងគន រ ងទិដ្ឋភពផ្លូវចបប់ និងករអនុវត្តជក់ែស្តងទក់ទងនឹងករបេងកើត
កិចចសនយលក់ទិញអចលនវតថុ។ សព្វៃថង កិចចសនយទិញលក់េសទើរែតទំង្រសុង ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ម    
រយៈលិខិតឯកជន (កិចចសនយែចងអំពី កមមវតថុ តៃម្ល និងខែចងេផ ងេទៀតែដលទក់ទងនឹងសិទិធ និងករណី
កិចចរបស់អនកលក់ និងអនកទិញ) បនទ ប់មក េដើមបី ចចុះបញជ ីេផទរកមមសិទិធបន ភគីៃនកិចចសនយ ្រតូវផ្តិតេម
ៃដេលើលិខិតមួយែដលេរៀបចំេ យម្រន្តីសុរេិយដី េ ថ លិខិតលក់ផ្ត ច់ បនទ ប់មក នឹងចប់េផ្តើមដំេណើ រ
ករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទិធ។ េតើកិចចសនយែដលេធ្វើេឡើងេ យភគីេនះមន នុភព ែដរឬេទ? េតើលិខិត 
លក់ផ្ត ច់ ចត់ទុកថជលិខិតយថភូតែដរឬេទ?  េហតុេនះ េយើង្រតូវែស្វងយល់ថ អ្វីេទជលិខិត
យថភូតជមុនសិន។  

   

ខ-អតថន័យៃនលិខិតយថភូត 

អតថន័យៃនលិខិតយថភូត ្រតូវបនបញញត្តិេនកនុងម្រ ៩ ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី 
សំេ េលើ៖ 

 (១) លិខិតែដលេធ្វើេឡើងេ យ រករ ី ឬ លិខិតឯកជនែដល រករចុីះនិេទទសថលិខិតេនះ 
មនភព្រតឹម្រតូវ មចបប់ និង ចុះកលបរេិចឆទ និងចុះហតថេលខេ្រកយេពលខ្លួនបញជ ក់ថ លិខិតេនះ 
មនភព្រតឹម្រតូវ មចបប់ (ម្រ ៩ ចំណុចក កយខណ្ឌ ទី១ ៃនចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកម)។  

 េតើអនក ជ រករ?ី  

 េនកមពុជ ជនទំងពីរ្របេភទដូចខងេ្រកមគឺជ រករ៖ី 
   

ជនែដល្រតូវបនែតង ំងជ រករ ី 

 ម្រន្តីែដលទទួលបនទុកកិចចករ រករ ី(ម្រ ១០ និង១១ ៃនចបប់ស្តពីីករអនុវត្ត្រកម)។ 

 (២) លិខិតែដលម្រន្តីមនសមតថកិចចេធ្វើេឡើងេដើមបីេធ្វើនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ី  

េតើអនក ជម្រន្តីមនសមតថកិចចេធ្វើេឡើងេដើមបីេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ី ? 

 ែផ្អក មេគលគំនិតៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រន្តីែដលមនសមតថកិចចេធ្វើលិខិតយថភូត ្រតូវបនផ្តល់
ឲយម្រន្តី រករែីតបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តែផ្អក មករអនុវត្តជក់ែស្តង េយើងគម ន រករ ី េហើយេទះបីជឥឡូវ 
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េយើងមន រករក៏ីេ យ ករចុះបញជ ី ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែត ភគីបនផ្តិតេមៃដេលើលិខិតលក់ផ្ត ច់ 
េហតុេនះ កិចចសនយលក់ទិញែដលេធ្វើេឡើងេ យ រករមិីន ចក្ល យជឯក រេដើមបីចុះបញជ ីេផទរកមម
េលើអចលនវតថុបនេទ។ មយ៉ងវញិេទៀត េនកនុងលិខិតលក់ផ្ត ច់ មន្របថប់្រ របស់េមឃំុ េចសងក ត់ 
និងហតថេលខរបស់ម្រន្តីសុរេិយដី េហតុេនះេដើមបីស្រមបស្រមួលចំេពះ ថ នភពែបបេនះ ករផ្តល់
សមតថកិចចកនុងករេធ្វើលិខិតយថភូតដល់ម្រន្តីេផ ងេទៀត េ្រកអំពីម្រន្តី រករ ីគឺជភពចំបច់។  

េតើេមឃំុ ឫ េចសងក ត់ និងម្រន្តីសុរេិយដី អនក ក្ល យជម្រន្តីមនសមតថកិចចេធ្វើលិខិតយថភូត កនុងនម
ជម្រន្តីមនសមតថកិចចេធ្វើេឡើងេដើមបីេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ី?  
 

 

ែផ្អកេលើ្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ២១៥ ចុះៃថងទី ០៩ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០០៥ ស្តីពីតួនទី និងករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋបលឃំុសងក ត់កនុងករចុះបញជ ដីីធ្លី   េមឃំុ ឬ េចសងក ត់ ្រតូវបនកំណត់ជម្រន្តី
មនសមតថកិចចកនុងករេធ្វើលិខិតយថភូត។  ចំែណកឯ ម្រន្តីសុរេិយដី គឺជម្រន្តីែដលមនសមតថកិចច
ចុះបញជ ី មិនែមនម្រន្តីមនសមតថកិចចេធ្វើេឡើងេដើមបីេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេនះេទ (្របករ៥ ៃន្របកសអន្តរ
្រកសួង្រកមរដ្ឋបបេវណី)។  

េ យ រែត េនកនុងលិខិតលក់ផ្ត ច់មន្របថប់្រ របស់េមឃំុ ឬេចសងក ត់ េហើយេមឃំុ ឫ េច
សងក ត់្រតូវបនចត់ទុកជម្រន្តីែដលមនសមតថកិចចេចញលិខិតយថភូត េហតុេនះ លិខិតលក់ផ្ត ច់ ្រតូវ 
ចត់ទុកថ ជលិខិតយថភូត។  

បញ្ហ ៖ លិខិតលក់ផ្ត ច់ និងកិចចសនយែដលេធ្វើេឡើងេ យគូភគី (លិខិតឯកជន) 
កិចចសនយលក់ទិញអចលនវតថុ មន នុភព លុះ្រ ែតបនបេងកើតេឡើង មទ្រមង់យថភូត មបញញត្តិ
ៃនម្រ ៣៣៦ កថខណ្ឌ ទី២ និងម្រ ៥១៦ កយខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី េហតុេនះ កិចចសនយលក់
ទិញអចលនវតថុែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង មលិខិតឯកជនពំុមន នុភពេឡើយ ។ កនុងករណី កិចចសនយ
លក់ទិញអចលនវតថុ្រតូវបនបេងកើតេឡើង មរយៈលិខិតឯកជន បនទ ប់មក បនេធ្វើលិខិតលក់ផ្ត ច់ េតើកិចច
សនយែដលេធ្វើេឡើងេ យ លិខិតឯកជន មន នុភពែដរឬេទ?  
   

២-៣ ករ្រពមេ្រពៀងេផទរកមមសទិិធ (ចុះបញជ )ី 

ជេគលករណ៍ ករ្រពមេ្រព ងេផទរកមមសិទិធ មន នុភព្រតឹមែតករ្រពមេ្រព ងរ ងគូភគី
បុ៉េ ្ណ ះ(ម្រ ១៣៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ បុ៉ែន្ត ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុេ យករ្រពមេ្រព ងមន

នុភពលុះ្រ ែតបនចុះបញជ ី េហតុេនះ ករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុេ យករលក់ទិញ មន
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នុភពលុះ្រ ែតបនចុះបញជ ី(ម្រ ១៣៥ ៃន្រកម)។ កនុងករណី ពំុបនេធ្វើករចុះបញជ ីេទ េនះករេផទរ
កមមសិទិធក៏មិនេកើតេឡើងែដរ េហតុេនះករចុះបញជ ី គឺជល័កខខ័ណ្ឌ កនុងករបេងកើត នុភព មិនែមនជល័កខខ័
ណ្ឌ ត ំងេទ  បុ៉ែន្ត េបើេយើងពិនិតយេមើលម្រ ១៣៤ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ករចុះបញជ ី ក៏ជ
ល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងែដរ។  

បញ្ហ ៖ ករចុះបញជ ី ជល័កខខ័ណ្ឌ បេងកើត នុភព (ម្រ ១៣៥) និងករចុះបញជ ីជល័កខខ័ណ្ឌ ត ំង (ម្រ
១៣៤ កថខណ្ឌ ទី១)។  

កនុងករណីករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទិធ មករ្រពមេ្រព ង ដូចជករណីលក់ទិញជ ទិ៍ ករចុះបញជ ី 
គឺជល័កខខ័ណ្ឌ បេងកើត នុភព េហតុេនះ កនុងករណី បនចុះបញជ ីែដលជល័កខខ័ណ្ឌ បេងកើត នុភពរចួ ល់ 
េហើយ មិនចំបច់ចុះបញជ ីេដើមបីទទួលបនល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងេទ ពីេ្រពះករណីេនះ ល័កខខ័ណ្ឌ បេងកើត

នុភព និងល័កខខ័ណ្ឌ ត ំង គឺ ្រតួតគន  េហតុេនះ ករចុះបញជ ីបេងកើត នុភព នំឲយទទួលបននូវល័កខខ័
ណ្ឌ ត ំង។  

 កនុងករណីករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទិធែដលមិនេធ្វើេឡើង មករ្រពមេ្រព ង ដូចជករណី សន្តតិកមម 
មចបប់ជ ទិ៍ ករចុះបញជ ី បេងកើត នុភពមិនែមនជល័កខខ័ណ្ឌ បេងកើត នុភពេទ ពីេ្រពះ នុភព

ៃនករេផទរ្រតូវបនេកើតេឡើងេ យស្វ័យ្របវត្តិ បុ៉ែន្តេដើមបីអះ ងនូវកមមសិទិធចំេពះតតិយជន លុះ្រ ែត 
បនចុះបញជ ី មបញញត្តិៃនម្រ ១៣៤ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី េហតុេនះ ករចុះបញជ ី គឺជល័កខ
ខ័ណ្ឌ ត ំង។ ឧទហរណ៍ Aមតកជន មនដីមួយកែន្លង មនសន្តតិជនពីរនក់ C&D េហើយAបនេធ្វើ អចច័
យទននូវដីេនះឲយេទX។ ដីមួយកែន្លងេនះនឹងក្ល យជកមមសិទិធរបស់ X េទះបីជពំុមនករចុះបញជ ីេផទរ
កមមសិទិធពីេឈម ះរបស់Aេទេឈម ះរបស់ X ក៏េ យ េនះេ យ រែតអចច័យទន េកើតេចញអំពីឆនទៈរបស់
មតកជន មិនែមនេកើតេឡើងេ យករ្រពមេ្រព រ ងមតកជន និងអចច័យ ភីេនះេទ។ បុ៉ែន្តេទះបីជ
យ៉ង ក៏េ យ េដើមបីអះ ងកមមសិទិធចំេពះតតិយជនែដលបនទិញដីេនះពី C&D ឬ េផទរកមមសិ
ទិធរបស់ X េនះបន្តឲយតតិយជន មរយៈករលក់ទិញជ ទិ៍ បនលុះ្រ ែតបនេផទរកមមសិទិធពីេឈម ះA 
មកេឈម ះរបស់ X េទើប X ចេផទរកមមសិទិធបន្តពីេឈម ះ X ឲយេទតតិយជនបន េហតុេនះ ករចុះបញជ ី គឺ 
មនភពចំបច់។   

 ចំេពះករណី លុបេចល េមឃភព ឬរ ំ យក៏ជករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុែដលមិនេធ្វើ
េឡើងេ យករ្រពមេ្រព ងែដរ េហតុេនះ នុភពៃនករេផទរកមមសិទិធេលើអចលនវតថុ នឹងេកើតេឡើងេ យ
ស្វ័យ្របវត្តិកនុងករណី មនករបង្ហ ញឆនទៈលុបេចល េមឃភព ឬរ ំ យ។ េតើករណីេនះ ត្រមូវឲយមន
ករចុះបញជ ីេដើមបីទទួលបនល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងដូចមនែចងេនកនុងម្រ ១៣៤ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបប
េវណីែដឬេទ?  
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បញ្ហ ៖ A&B បនចុះកិចចសនយលក់ទិញដី និងបនេផទរកមមសិទិធរចួ ល់ បនទ ប់មក A បនបង្ហ ញឆនទៈលុប
េចល កិចចសនយលក់ទិញ េតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចេដើមបីឲយខ្លួនទទួលបនកមមសិទធិេពញេលញ? ចុះ្របសិនេបើ B
លក់ដីេនះបន្តេទ C េតើរ ង A និង C អនក ជកមមសិទិធករ? 
  

សននិ ្ឋ ន៖ បនទ ប់ពីបន បេងកើតកិចចសនយេ យលិខិតយថភូត និងបន្រពមេ្រព ងគន េផទរកមមសិទិធ 
ភគីៃនកិចចសនយ ្រតូវេទចុះបញជ ី េដើមបីឲយករ្រពមេ្រព ងេនះបេងកើត នុភព។  

 េតើ ថ ប័ន មនសមតថកិចចកនុងករចុះបញជ ី េតើអនក ជអនក ក់ពកយសំុចុះបញជ ី េតើករចុះបញជ ី 
េផទរកមមសិទិធេធ្វើេឡើង មវធីិែបប ? នឹងមនពនយល់េនកនុងចំណុចស្តីពីករចុះបញជ ី។  

៣- ករចុះបញជ េីផទរកមមសទិធិេលើអចលនវតថុ េ យែផ្អកេលើកិចចសនយលក់-ទិញ 

 ្របតិបត្តិករៃនករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេលើអចលនវតថុ េ យែផ្អកេលើកិចចសនយលក់ទិញ េធ្វើេឡើង
កនុងតំ ក់កលៃនករអនុវត្តកតព្វកិចចៃនកិចចសនយ ែដល មរយៈេនះ អនកលក់មនកតព្វកិចចកនុងករ
ចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិរបស់ខ្លួនេទឲយអនកទិញ។ ករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេលើអចលវតថុេ យករ្រពមេ្រព ង 
នឹងមិនមន នុភពេនះេទ េបើមិនបនចុះបញជ ី េយង មបញញត្តិៃនម្រ  ១៣៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 
េហតុដូេចនះ អនកទិញ ឬ បុគគលែដលមនសិទធិចុះបញជ ី គឺសំេ េទេលើបុគគលែដលទទួល្របេយជន៍េ យ
ផទ ល់ពីករចុះបញជ ី (ម្រ  ៤ កថខណ្ឌ ៣ ៃន្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ
្របតយក ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី) និងអនកលក់ ឬបុគគលែដលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី គឺសំេ េទេលើ
បុគគលែដលទទួលនូវករប៉ះពល់ផល្របេយជន៍េ យផទ ល់ពីករចុះបញជ ី (ម្រ  ៤ កថខណ្ឌ ៤ ៃន
្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី)  ្រតូវ ក់ពកយ
សំុចុះបញជ ីជ យលកខណ៍អក ររមួគន  េ យមនភជ ប់មកជមួយនូវឯក រភជ ប់ែដលចំបច់េទ ថ ប័ន
មនសមតថកិចច។ 

េតើ ថ ប័ន មួយមនសមតថកិចចពក់ព័នធនឹងករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេលើអចលនវតថុ ? 

 ៣.១ ថ ប័នមនសមតថកិចច 

 ថ ប័នែដលមនសមតថកិចចទទួលពកយសំុចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុ មន័យៃន្របកស
អន្តរ្រកសួងស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណីគឺរដ្ឋបលសុរេិយដី ថន ក់
ជធនី េខត្ត ឬរដ្ឋបលសុរេិយដីថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលអចលនវតថុ ំងេន (្របករ ៥ កថខណ្ឌ ២ ៃន

្របកសអន្តរ្រកសួង) ។  
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 ពកយសំុចុះបញជ ី្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ (្របករ៦ៃន្របកស)។ េនេពលែដលពកយសំុ្រតូវបន
ក់េទរដ្ឋបលសុរេិយដីថន ក់ ជធនី េខត្ត ែដលជ ថ ប័នមនសមតថកិចចចុះបញជ ីសិទិធ្របតយក េលើ 

អចលនវតថុ ្រតូវចុះេលខេរៀងេទ មលំ ប់ៃនករទទួលពកយសំុ (្របករ ៧ កថខណ្ឌ ១ ៃន្របកស) ។ 
េសៀវេភ ទទួលពកយសំុចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុ គឺ្រតូវបេងកើត ច់េ យែឡកពីេសៀវេភ
ទទួលពកយសំុ េផ ងៗេទៀត េហតុដូេចនះរដ្ឋបលសុរេិយដី ជធនី េខត្ត ែដលមនសមតថកិចចចុះបញជ ី ្រតូវេធ្វើ
ករចុះបញជ ីកនុងេសៀវេភចុះបញជ ីែដលពក់ព័នធ (្របករ ៦ កថខណ្ឌ ៣ ៃន្របកស)។ 

 ៣.២ ករ ក់ពកយសំុចុះបញជ រីមួគន  

ក. េគលករណ៍ៃនករ ក់ពកយសំុរមួគន  

េគលគំនិតៃន"េគលករណ៍ ក់ពកយសំុរមួគន " គឺសំេ េទេលើករេទ ក់ពកយសំុចុះបញជ ីរមួគន
រ ងបុគគលែដលមនសិទធិចុះបញជ ី និងបុគគលែដលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី(្របករ១០កថខណ្ឌ ១ ៃន
្របកស)។ ្របសិនេបើមនករ ក់ពកយសំុ ច់េ យែឡកពីគន  ម្រន្តីចុះបញជ ី្រតូវេធ្វើករ្រ វ្រជវេផ ង
េទៀតេ្រកពីឯក រែដលភគីអនក ក់ពកយសំុបន ក់ចូលមក េហើយេធ្វើករបញជ ក់អំពីខ្លឹម រៃនករ

ក់ពកយសំុថ្រតឹម្រតូវឬេទ ែដលករ្រ វ្រជវែបបេនះ ចចំ យេពលេវ យូរ េហើយដំេណើ រករ
ៃនករចុះបញជ ីនឹងមិន ច្រប្រពឹត្តេទេ យឆប់រហ័ស និងេ យរលូនេនះេឡើយ។ េហតុដូេចនះេគល
គំនិតៃន "េគលករណ៍ ក់ពកយសំុរមួគន " គឺេដើមបីធនឲយបននូវភព្រតឹម្រតូវៃនករ ក់ពកយសំុរមួគន ផង 
និងេដើមបី ចធនបននូវភពឆប់រហ័សេ យករពិនិតយជលកខណៈទ្រមង់នូវឯក រពកយសំុេ យម្រន្តី
ចុះបញជ ីផង 

ែដរ។ 

ករ ក់ពកយសំុចុះបញជ ីក៏ ចេធ្វើេឡើងេ យអនកតំ ងបនែដរ (េយង ម្របករ ១០ កថ
ខណ្ឌ ៤ ៃន្របកស) មនន័យថអនកតំ ង ចចុះហតថេលខ និង ក់ពកយសំុចុះបញជ ីេនះ កនុងនមអនក
ទិញ  

និង/ឬអនកលក់បន។  

េតើអនកតំ ងកនុងន័យេនះ ចជបុគគលែបប ខ្លះ ? 

េបើពិនិតយេទេលើម្រ  ២៧ ៃន្របកស េយើងេឃើញមនអនកតំ ងបី (០៣) ្របេភទ ដូចជអនក
តំ ងរបស់នីតិបុគគល ែដល ចជអភិបល្រកុមហុ៊ន អនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ មនដូចជ
អនក ពយបលទូេទ ឪពុកម្ត យ ឬ ពយបលរបស់អនីតិជន និងអនកតំ ងេ យ ណត្តិ ែដល
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កនុងករណីេនះ ចជេមធវ ី មិត្តភក្តិ ឬហិតូបតថមភកៈជេដើម។ ដូេចនះ បុគគលែដលជអនកតំ ងដូចមន
េរៀប ប់ខងេលើេនះ ច ក់ពកយសំុចុះបញជ ី និងចុះហតថេលខេលើលិខិត ន មននែដលចំបច់កនុងករ
សំុចុះបញជ ី កនុងនម និងកនុងផល្របេយជន៍របស់បុគគលែដលជអនកទិញ និង/ឬអនកលក់េនះបន។  

 

 ខ. ករណីេលើកែលងៃនករ ក់ពកយសំុរមួគន  

 ្របសិនេបើគូភគីមនករ្រពមេ្រព ង និងឯកភពគន កនុងករេទចុះបញជ ីរមួគន  េនះបញ្ហ នឹងមិន
េកើតេឡើង ផទុយេទវញិកនុងករណីែដលភគីមិនសហករកនុងករ ក់ពកយសំុរួមគន វញិ េនះភគីមខ ងេទៀត 
នឹងជួបផលលំបកកនុងករ ក់ពកយសំុចុះបញជ ីជក់ជមិនខន។ េ យេហតុេនះេហើយ េទើបមនករណី 
េលើកែលងមួយចំនូន ែដលអនុញញ តឲយភគីមខ ង ចេទេធ្វើករសំុចុះបញជ ីេ យមន ក់ឯងបន េ យ
េយង មម្រ  ១០ កថខណ្ឌ ២ ៃន្របកស។  

- ករណីសន្តតិកមម )េលើកែលងែតអចច័យទន(  
 ករេផទរកមមសិទធិេលើអចលនវតថុេ យមូលេហតុសន្តតិកមម គឺជករេផទរកមមសិទធិេ យមិនែផ្អក ម
ករ្រពមេ្រព ងេនះេទ េហតុដូេចនះ កមមសិទិធេលើអចលនវតថុនឹង្រតូវបនេផទរេ យស្វ័យ្របវត្តិពីមតកជន 
េទសន្តតិជនចប់ពីៃថងែដលមតកជនបនទទួលមរណភព (ម្រ  ១១៥៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ កនុង
ករណីែដលមនករពិភក ែបងែចកមត៌ក សហសន្តតិជន្រតូវភជ ប់កិចច្រពមេ្រព ងជ យលកខណ៍អក រ
ៃនករពិភក អំពីករែបងែចកមត៌កេនះ ែដលចុះហតថេលខេ យសហសន្តតិជនទំងអស់។ 

ឧទហរណ៍ទី១ (សន្តតិកមម)៖  

មតកជន A បនទទួលមរណភព េ យបន ល់ទុកនូវអចលនវតថុ និង្របក់សុទធកនុងធនគរ 
េហើយមនសន្តតិជនែត ២នក់ គឺ B និង C ែដល្រតូវជកូន។ សន្តតិជនបនេធ្វើករពិភក ែបងែចកមត៌ក 
េ យ B េធ្វើសន្តតិកមមេលើដី និងផទះ េហើយ C េធ្វើសន្តតិកមមេលើ្របក់សុទធ។ េនកនុងករណីែបបេនះ B ច
េទ ក់ពកយសំុចុះបញជ ីែតមន ក់ឯងបន េ្រពះ ជករេផទរកមមសិទធិ មករ្រពមេ្រព ង ែដលមិនចំបច់
្រតូវេធ្វើ មនីតិវធីិបណ្តឹ ងេនះេទ។ 

េតើករណីែដលសហសន្តតិជនមិនមនករ្រពមេ្រព ង បញ្ហ នឹងេទជយ៉ង វញិ? ្របសិនេបើ
សន្តតិជន B និងC គម នករ្រពមេ្រព ងគន េទេលើករែបងែចកចំែណកមតក៌ ដូេចនះសន្តតិជន្រតូវ ក់ពកយ
សំុែបងែចកមតក៌េទតុ ករ ែដលកមមវតថុៃនពកយសំុគឺករែបងែចកមតក៌47 របស់មតកជនA។ 

                                                            
47 មូល ្ឋ នៃនដីកសេ្រមច៖ 
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* ខ្លឹម រៃនដីកសេ្រមចែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ គឺ " េធ្វើករែបងែចកដីែដលមនចុះកនុង
ឧបសមព័នធមត៌ក េ យេដើមេចទេធ្វើលទធកមមេលើដីខងេលើ ...." ។   

ឧទហរណ៍ទី២ (អចច័យទន)៖  

មតកជនA បនទទួលមរណភព េហើយបន ល់ទុកមតក សន៍ ចុះៃថងទី ០១ ែខ មក  ឆន ំ 
២០១៥ េ យបន្របគល់ដីមួយកែន្លងេទឲយមិត្តសម្ល ញ់របស់ខ្លួនគឺ C។ A មនែតសន្តតិជនែតមន ក់គត់
គឺ ្របពនធ B។ 

 កនុងករណីេនះ ្របពនធ ចេធ្វើសន្តតិកមមេទេលើមតក៌េផ ងែដលមតកជនមន ដូចជលុយសុទធកនុង
ធនគរ ជេដើម។ 

 ដូេចនះ េនេពល C េធ្វើករចុះបញជ ីេ យមូលេហតុអចច័យទន C ្រតូវេធ្វើករ ក់ពកយសំុចុះបញជ ីរួម 
គន ជមួយនឹង B េ្រពះ C មិន ចេធ្វើករ ក់ពកយសំុចុះបញជ ីែតមន ក់ឯងបនេឡើយ (្របករ ១០ កថខណ្ឌ
២ ៃន្របកស)។ កនុងករណីែដលមនវ ិ ទ C ្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេទ
តុ ករែដលមនសមតថកិចច។ 

 

* ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ គឺ " បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ី
េផទរកមមសិទធិទំងមូលេលើដីែដលមនចុះកនុងឧបសមព័នធកមមវតថុេទឲយេដើមេចទ េ យមូលេហតុអចច័យទន 
ចុះៃថងទី ០១ ែខ មក  ឆន ំ២០១៥ "។   

ខ)- ល្រកម ឬ លដីក ថ ពរែដលជលិខិតអនុវត្តែដលបងគ ប់ឲយមននីតិវធីិចុះបញជ  ី

 ្របសិនេបើ ល្រកម ឬ លដីក ថ ពរសេ្រមចឲយេដើមបណ្តឹ ងឈនះក្តី េនះេគចត់ទុកថចុង 
ចេម្លើយបនបង្ហ ញឆនទៈ ក់ពកយសំុរមួគន (ម្រ ៥២៩ កថខណ្ឌ ១ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ ដូេចនះ
េដើមបណ្តឹ ង ច ក់ពកយសំុចុះបញជ ីែតមន ក់ឯង េ យមនឯក រភជ ប់ជ ល្រកម ឬ លដីក

ថ ពរ (្របករ ២៧ ៃន្របកសអន្តរ្រកសួងទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី និង្របករ ៤០ ៃន្របកសអន្តរ
្រកសួងទក់ទងនឹង្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ 

                                                                                                                                                                                                     
-ម្រ  ៣ កថខណ្ឌ ១ ៃនចបប់ស្តីពីនីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណីមិនែមនបណ្តឹ ង៖ កនុងចំេ មចំណុចែដលសថិតេនេ្រកមសិទធិអំ ចរបស់តុ ករ 
េ យេយង មបញញត្តិៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ចំេពះចំណុចែដលកំណត់កនុងែផនកនីមួយៗៃន ងឧបសមពនធ័ តុ ករ្រតូវសេ្រមចេសចក្តី មបញញត្តិ
ៃនចបប់េនះ េលើកែលងែតមនបញញត្តិពិេសសកនុងចបប់េផ ង ។ 

-ម្រ  ៣ កថខណ្ឌ  ២ ករសេ្រមចេសចក្តីែដលកំណត់កនុងកថខណ្ឌ ទី១ខងេលើេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យដីកសេ្រមច ។ ងឧបសមព័នធែផនក ៥ 
េលខ ១៧ ស្តីពីករែបងែចកមតក៌ េ យេយង មបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ១ ៃនម្រ  ១២៧០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ៩ករែបងែចកេ យតុ ករ) ។ 
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 េ យ រែត្របធនបទេនះ េផ្ត តសំខន់ែតេទេលើករេផទរកមមសិទធិេ យមូលេហតុលក់ទិញ 
ដូេចនះ េយើងនឹងសិក េទេលើករណីសិក  ២ យ៉ងែដលជបញ្ហ ទក់ទងនឹងករចុះបញជ ី។ 
 ១- ករណីែដលភគីមិន្រពមេផទរកមមសិទធិ និង 
 ២- ករណីែដលសំុលុបេចលករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិែដល្រតូវបនេផទរកមមសិទធិរចួ 
 ឧទហរណ៍ទី ១៖ កិចចសនយលក់-ទិញអចលនវតថុ ែតអនកលក់មិន្រពមេផទរកមមសិទធិេទឲយអនកទិញ  

A បនេធ្វើកិចចសនយទិញ-លក់ដីមួយកែន្លងេទឲយ B កនុងតៃម្ល ២០មឺុនដុ ្ល េមរកិ េនៃថងទី ០១ 
ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥ េ យលិខិតយថភូត ។ B បនបង់្របក់ៃថ្លទិញ្រគប់ចំនួន ែត A ពំុ្រពមេធ្វើនីតិវធីិចុះ
បញជ ីេផទរកមមសិទធិមកឲយ B េនះេទ។ ដូេចនះ B បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករទមទរឲយ A េផទរកមមសិទធិ
ៃនដីមកឲយខ្លួនេយង មកិចចសនយលក់-ទិញ។  

* ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ គឺ " បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ី
េផទរកមមសិទធិទំងមូលេលើដីែដលបនចុះេនកនុងឧបសមព័នធកមមវតថុេទឲយេដើមេចទ េ យមូលេហតុៃន ករ
លក់-ទិញ ចុះៃថងទី ០១ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៥ " ។  

  

សូម្របុង្របយ័តនេទេលើករេ្របើ្របស់ពកយេពចន៍កនុងខ្លឹម រៃនករទមទរ៖ 

ចំណុច្រតូវសរេសរ ៖  

- េដើមេចទ្រតូវេ្របើពកយថ “ សំុឲយតុ ករបងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ ែដលជបុគគលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ីេធ្វើ
នីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេលើដីដូចមនចុះកនុងឧបសមព័នធកមមវតថុេទឲយេដើមេចទ េ យែផ្អកេលើកិចចសនយ
លក់ទិញ ចុះៃថងទី ០១ ែខ មក  ឆន ំ២០១៥ “ (េ យេហតុថ ពកយបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករចុះបញជ ីជ 

“បណ្តឹ ងទមទរឲយបង្ហ ញឆនទៈ” ដូេចនះ ្រតូវបញជ ក់ឲយចបស់ថ េតើអនក  “្រតូវបង្ហ ញឆនទៈ” េទេ យ 
“អនក ” )។ 

ចំណុចែដលមិន្រតូវសរេសរ៖ 

- “បញជ ក់ថ A គឺជកមមសិទធិករៃនដីែដលបនកំណត់ជក់ ក់ ដូចមនកនុងឧបសមព័នធកមមវតថុ” (ករែដល
សរេសរែបបេនះ នំឲយ ល្រកម ឬដីកសេ្រមចែដលេចញមក គឺពំុបនបងគ ប់ឲយផ្តល់ វកលិកអ្វី ម
ករទមទរេនះេឡើយ ដូេចនះ ជ ល្រកម ឬ លដីកបញជ ក់ ែដលមិនែមនជលិខិតអនុវត្ត ចយក
េទអនុវត្តេនះេឡើយ)។ 
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-“ម្រន្តីចុះបញជ ី្រតូវចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិពក់ព័នធនឹងដីែដលបនកំណត់ជក់ ក់ មនកនុងឧបសមព័នធកមមវតថុ” 
(េ យេហតុថ ករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិគឺជកមមវតថុចមបងៃនករទមទរ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យម្រន្តីចុះបញជ ី 
េទ មពកយសំុរបស់បុគគលែដលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី គឺចុងចេម្លើយ េពលគឺចុងចេម្លើយ ្រតឹមែត ចេធ្វើ” 
“នីតិវធីិចុះបញជ ី” មិន ចេធ្វើ “ករចុះបញជ ី” េនះេទ)។ 

ឧទហរណ៍ទី២ ករសំុលុបេចលករចុះបញជ េីផទរកមមសិទធិែដលបនេផទរកមមសិទធិរចួ) 

A បនេធ្វើកិចចសនយទិញ-លក់ដីមួយកែន្លងេទឲយ B េ យលិខិតយថភូត កនុងតៃម្ល ២០មឺុនដុ ្ល
េមរកិ េនៃថងទី ០១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥។ B បនបង់្របក់ៃថ្លលក់រចួ ល់ េហើយ A ក៏បនបំេពញ

កតព្វកិចចចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេទឲយ B ចប់សព្វ្រគប់ែដរ។ េ្រកយមក A បនរកេឃើញថ B បនឆេបក
ខ្លួនេពលចុះកិចចសនយ ែដលនំឲយ A មនបំណងសំុលុបេចលកិចចសនយ និងសំុឲយ B េធ្វើករលុបេចល
ករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិែដលមនេឈម ះ B មកឲយខ្លួនវញិ។ B មិនយល់្រពមកនុងករចុះបញជ ីេផទរ េហើយ A ក៏
បនេធ្វើពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ។ 

* ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ គឺ " បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ី
អំពីករលុបេចលករចុះបញជ ីទក់ទងនឹងករចុះបញជ េីផទរកមមសិទធិែដលមនចុះេនកនុងឧបសមព័នធចុះបញជ  ី េលើ
ដីែដលមនចុះេនកនុងឧបសមព័នធកមមវតថុេទឲយេដើមេចទ េ យមូលេហតុៃនករលុបេចលករលក់ទិញ េន
ៃថងទី ០១ ែខ មក  ឆន ២ំ០១៥ (េយង ម្របករ ២៦ និង ៣១ ៃន្របកស)។ 

 េតើចំណុចអ្វីខ្លះែដល្រតូវសរេសរេនកនុងពកយសំុចុះបញជ ី និងឯក រភជ ប់អ្វីខ្លះែដលទមទរឲយមន
េនេពលែដល ក់ពកយសំុចុះបញជ ី? 

៣.៣  ទ្រមង់ពកយសំុចុះបញជ  ី

 ពកយសំុចុះបញជ ី ្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ ដូចមនកំណត់កនុង្របករ ៦ ៃន្របកស។ េយង ម 
្របកសេនះ ទ្រមង់ៃនពកយសំុ គឺមនស ្ឋ នជទ្រមង់ពកយសំុទូេទ និងទ្រមង់ពកយសំុេទ ម្របេភទៃន
ពកយសំុចុះបញជ ី។ 

ទ្រមង់ពកយសំុចុះបញជ ីទូេទ ដូចមនកំណត់េនកនុង្របករ ២៦ ៃន្របកស េហើយទ្រមង់ៃនពកយសំុទក់ទង
នឹងករេផទរកមមសិទធិមនកំណត់កនុង្របករ ២៨ ៃន្របកស េ យ្រតូវសរេសរនូវចំណុចដូចខងេ្រកម៖  

 - េឈម ះ្របេទសជផ្លូវករ 

 - បវចន 
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 - រដ្ឋបលសុរេិយដីែដលអចលនវតថុ ំងេន 

 - េគលបំណងៃនពកយសំុចុះបញជ ី៖ “ករេផទរកមមសិទធិទំងមូល” ឬ “ករេផទរកមមសិទធិមួយែផនក” 

 - មូលេហតុៃនពកយសំុចុះបញជ ី និងកលបរេិចឆទ៖ “ករលក់” និង “កលបរេិចឆទៃនកិចចសនយលក់ទិញ” 

 - េឈម ះឬនមករណ៍ និង សយ ្ឋ នរបស់បុគគលមនសិទធិចុះបញជ ីនិងបុគគលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី៖  

“េឈម ះ ឬ នមករណ៍, ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត, ទីកែន្លងកំេណើ ត, សយ ្ឋ នទីកែន្លង ន ក់េន, និងេឈម ះ ឬ នម
ករណ៍របស់ឪពុកម្ត យរបស់បុគគលែដលមនសិទធិចុះបញជ ី និងបុគគលែដលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី” 

 - អត្តសញញ ណៃនអចលនវតថុ៖ “ សយ ្ឋ នៃនទីកែន្លង” និង”េលខប័ណ្ណ ឬ េលខកបលដី”   

- កលបរេិចឆទៃនករ ក់ពកយសំុ ហតថេលខ ឬ ន ម្រមមៃដរបស់បុគគលែដល ក់ពកយសំុចុះបញជ ី 

 - ឯក រភជ ប់េនកនុងពកយសំុចុះបញជ ី (្របករ ២៧ ៃន្របកស) 

 *សូមេធ្វើករកត់ចំ ំថ មនចំណុចែដល្រតូវសរេសរេនកនុងពកយសំុេ្រកពីេនះ េដើមបីេឆ្លើយតបនឹង 
ភពចំបច់ៃនករ ក់ពកយសំុ។ 

 **កនុងករណីែដលពកយសំុចុះបញជ ីេធ្វើេឡើងេ យមនចំណុចខ្វះខតដូចខងេ្រកម រដ្ឋបលសុរេិយ
ដី ថន ក់ ជធនី េខត្ត ែដលមនសមតថកិចចចុះបញជ ី ្រតូវបងគ ប់ឲយែកត្រមូវេ យកំណត់អំឡុងេពលសមរមយ 
(្របករ ៩ ៃន្របកស) ៖ សូមេមើល ងែដលមនភជ ប់ 

 េនេពលខ្វះខតឯក រភជ ប់ែដលចំបច់ 
 េនេពលខ្លឹម រេនកនុងពកយសំុ និងឯក រភជ ប់មិន្រសបគន  
 េនេពលអត្តសញញ ណៃនបុគគលែដលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ីេនកនុងពកយសំុចុះបញជ ី មិនដូច 

គន នឹងេសៀវេភចុះបញជ ី  
 េនេពលពំុបនបង់ពនធ ឬេ ហុ៊យេស េផ ងៗទក់ទងនឹងករចុះបញជ ី 

កនុងករណីែដលបុគគល ក់ពកយសំុចុះបញជ ីមិនបនែកត្រមូវ មករបងគ ប់ ដូចបនកំណត់
េនកនុងចំណុចខងេលើេនះេទ េនះរដ្ឋបលសុរេិយដី្រតូវេលើកេចលពកយសំុចុះបញជ ីេនះ។ 

 ***េតើចំណុចអ្វីខ្លះ ែដល្រតូវចុះបញជ ីេនកនុងេសៀវេភចុះបញជ ី កនុងករណីចុះបញជ ីកមមសិទធិ? (្របករ ១៤ 
កថខណ្ឌ  ១  និង ២ ៃន្របកស) 

 េឈម ះ ឬនមករណ៍របស់បុគគលមនសិទធិចុះបញជ ី 
 េគលបំណងៃនករចុះបញជ ី 
 មូលេហតុៃនករចុះបញជ ី និងកលបរេិចឆទ 
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 េលខែដលបង្ហ ញពីលំ ប់ៃនករចុះបញជ ី 
 ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត និងទីកែន្លងកំេណើ តរបស់បុគគលមនសិទធិចុះបញជ ី 
 េឈម ះ ឬ នមករណ៍របស់ឪពុកម្ត យរបស់បុគគលមនសិទធិចុះបញជ ី 

៣.៤ ឯក រភជ ប់ជមួយនឹងពកយសំុចុះបញជ  ី(្របករ ២៧ ៃន្របកស) 

េនេពលសំុចុះបញជ ី ភគី្រតូវភជ ប់ជមួយនូវឯក រសំខន់ៗដូចជ៖ 

- ឯក រែដលបញជ ក់អត្តសញញ ណរបស់បុគគលែដលបន ក់ពកយសំុចុះបញជ ី (ឧ. អត្តសញញ ណ  

ប័ណ្ណ  ឬលិខិតឆ្លងែដន) 

- ឯក រែដលបញជ ក់អំពីមូលេហតុៃនករចុះបញជ ី (ឧ. កិចចសនយទិញលក់ និងកលបរេិចឆទ)  

- ល្រកម ឬ លដីកែដលចូលជ ថ ពរ (ករណីែដលករ ក់ពកយសំុេធ្វើេឡើងេ យបុគគលមខ ង 
ែតមន ក់ឯង ) ។  

- ប័ណ្ណ  

- ឯក រែដលចំបច់េផ ងៗេទៀត េទ មមូលេហតុ និងអតថន័យៃនករ ក់ពកយសំុជ ទិ៍៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី៩ 
្របធនបទ៖ កិចចសនយបេញញើ 

ៃថងទី ៣០ កកក  ២០១៥ 
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កចិចសនយបេញញ ើ 
 
 
សញញ ណទូេទ 
 ទំនក់ទំនងបុគគលកនុងជីវភពរស់េនកនុងសងគមេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ីមនទំនក់ទំនងជេ្រចើនែដល

បុគគលឯកជនបេងកើតេឡើង េដើមបីជួយស្រមួលដល់ករងរ របស់ពួកេគដូចជទំនក់ទំនងកនុងសកមមភព 

ចត់ែចង ្រគប់្រគង េ្របើ្របស់ រក ទុក នូវកមមសិទធិជវតថុ ជ ទិ៍។ េ យែឡកទំនក់ទំនងរក ទុកកមម

សិទធិឬវតថុ ក៍្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ ថ“បេញញើ”។ បេញញើវតថុេនះេកើតេឡើងដំបូង្រគន់ែតជសកមមភពមួយ

ែដលមនុស មន ក់ជួយយក រកនុងករជួយរក ទុកវតថុដល់មនុស មន ក់េទៀត កនុងេពលកំណត់មួយ 

េ យមិនយកកៃ្រមេនះេទ។ បុ៉ែន្តសកមមភពបេញញើវតថុេនះកន់ែតសកមមេឡើង បេញញើខ្លះភគីបេញញើបនយក

កៃ្រម បេញញើខ្លះផ្តល់ជផល ជករ្របក់។ល។ េហើយក៍បនកំណត់អំពីករទទួលខុស្រតូវកនុងកររក ទុក

វតថុបេញញើផងែដរ។   

ជញឹកញប់សកមមភពបេញញើេនះ ែតងែតមនេកើតនូវវ ិ ទជេ្រចើន អំពីសំណងៃនករខូចខត កនុង

ករណីវតថុជកមមវតថុៃនបេញញើបនែបកបក់ ឬបត់។ ដូេចនះេដើមបីស្រមួលដល់សកមមភពៃនទំនក់ទំនងបេញញើ

េនះ ឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន កត់បនថយនូវវ ិ ទ ចបប់កមពុជបនែចងកំណត់អំពី្របេភទៃនសកមមភព

បេញញើេនះ ដូចមនកនុងជំពូកទី១០ គនថីទី៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 

 េតើអ្វីេទជបេញញើ? េហើយបេញញើេនះ្រតូវបនែបងែចកបុ៉នម ន្របេភទ? និង មនករទទួលខុស្រតូវ

យ៉ង ខ្លះ រ ងអនកេផញើ និងអនកទទួលបេញញើ? 

១.និយមន័យ 
 បេញញើគឺជកិចចសនយែដលេធ្វើេឡើងរ ងភគីមខ ងេ ថអនកទទួលបេញញើ និងភគីមខ ងេទៀតេ ថ

អនកេផញើ ែដល មរយៈកិចចសនយេនះ អនកទទួលបេញញើយល់្រពមទទួលយកវតថុ ែដលជកមមវតថុៃនបេញញើពីអនក

េផញើ យកមករក ទុក កនុងអំឡុងេពលបនកំណត់មួយ េហើយ្រតូវសងវតថុេនះេទឲយអនកេផញើវញិ េនេពល

អំឡុងេពលកំណត់រក ទុកេនះ្រតូវបនបញច ប់ (សូមេមើលម្រ  ៦៦៩.១ ក.រ) ។ 

២.ករបេងកើតកិចចសនយបេញញ ើ និង នុភព 
 ២.១.កមមវតថៃុនកិចចសនយបេញញ ើ 

ជទូេទកមមវតថុៃនកិចចសនយបេញញើគឺជ វតថុ េហើយវតថុែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយេនះភគេ្រចើនជ  

ចលនវតថុ។ អចលនវតថុក៍ ចជកមមវតថុៃនកិចចសនយបេញញើែដរ បុ៉ែន្តកនុងករអនុវត្តជក់មិនសូវមនបេញញើ

ែដលយកអចលនវតថុេធ្វើជកមមវតថុៃនបេញញើេនះេទ។ កនុងសកមមភពរស់េនជក់ែស្តងរបស់បុគគលឯកជន 
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ភគេ្រចើនេគយកវតថុមកេធ្វើជកមមវតថុៃនកិចចសនយបេញញើ មនដូច ្របក់កស យនយន្ត សមភ រេ្របើ្របស់

ផទ ល់ខ្លួន េ្រគ ងសង្ហ រមឹ ទំនិញ េ្រគ ងឧបេភគបរេិភគ និងសត្វ។ល 

 ២.២.្របេភទៃនកិចចសនយបេញញ ើ 
 េយើង ចែបងែចកកិចចសនយបេញញើជបួន្របេភទធំៗ ែដលកនុងេនះមនកិចចសនយបេញញើធមម  
(ចប់ពីម្រ ៦៦៩ដល់ម្រ ៦៨៨ ៃនក.រ)និង កិចចសនយបេញញើេ យរមួបញចូ ល (ម្រ ៦៨៩  ៃនក.រ) កិចច
សនយបេញញើបរេិភគ(ចប់ពីម្រ ៦៩០ ដល់ម្រ ៦៩១ ៃនក.រ) និងកិចចសនយវសុិ ្ឋ ប័ន(ចប់ពីម្រ
៦៩២ ដល់ម្រ ៦៩៨ ៃនក.រ)។ 
 កិចចសនយបេញញើធមម  មនកិចចសនយបេញញើេ យមិនយកកៃ្រម និងកិចចសនយបេញញើេ យយក
កៃ្រម ែដលជកមមវតថុៃនករេលើកយកមកពិភក េនកនុងសិកខ េពលេនះចប់ពីម្រ ៦៦៩ រហូតដល់
ម្រ ៦៨៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី រឯីកិចចសនយបេញញើេ យរមួបញចូ លគន  កិចចសនយបេញញើបរេិភគ និងកិចច
សនយវសុិ ្ឋ ប័ន មិន្រតូវបនេលើកមកពិភក  កនុងេពលេនះេទ។ 

២.៣.កិចចសនយបេញញ ើេ យមិនយកកៃ្រម 
កិចចសនយបេញញើេ យមិនយកកៃ្រម ជ្របេភទៃនកិចចសនយបេញញើធមម  ែដលេធ្វើេឡើងរ ង អនកេផញើ 

និងអនកទទួលបេញញើ ែដល មរយៈកិចចសនយេនះ អនកទទួលបេញញើយល់្រពមេ យសម័្រគចិត្តទទួលយកវតថុ
បេញញើមករក ទុក េ យមិនយកកៃ្រម កនុងអំឡុងេពលមួយកំណត់ ឬមិនកំណត់ េហើយ្រតូវសងវតថុបេញញើ

េនះេទអនកេផញើវញិ េនេពលមនករទមទរឲយសងពីអនកេផញើ ឬេពលកំណត់សងបនមកដល់ (ម.៦៦៩.២ 

កយខណ្ឌ ១ ក.រ) ។  

ឧទហរណ៍១៖ ករណីដូចជ (ករជួយេ យសម័្រគចិត្តរ ងមិត្តភក្តិ ឬ ច់ញតិ)៖ X នឹងេទ

សិក េនបរេទសរយៈេពល ១ ឆន ំ។ កនុងអំឡុងេពល១ ឆន ំេនះ X ្រតូវករកែន្លងមួយេដើមបទុីក ៉លីទំង ៣ 

របស់គត់។ ដូេចនះ X បនេផញើ ជមួយ Y ែដលជមិត្តភក្តិរបស់ X េ យមិនគិតៃថ្ល។  

ឧទហរណ៍២៖ (ករពិនិតយ ៉លី)៖ X បនេទទស នេន រមនទីរ Y។ េនកែន្លងទទួលេភញ វ X 

បនពិនិតយ (េផញើ) ៉លីរបស់គត់។ 

កនុងករណីខងេលើ កិចចសនយរ ង X និង Y ្រតូវបនេ ថជកិចចសនយបេញញើ។ X ្រតូវបនេ ថ

ជអនកេផញើ និង Y ្រតូវបនេ ថ  អនកទទួលបេញញើ។ ជេគលករណ៍ Y មិន ចទមទរ្របក់កៃ្រមពី X 

បនេទ (ម្រ  ៦៦៩ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី១ ក.រ) េ្រពះកិចចសនយបេញញើជេ្រចើនគឺែផ្អកេលើករជួយ

េ យសម័្រគចិត្តដូចកនុងឧទហរណ៍១ ខងេលើ ឬ ជេស កមមបនទ ប់បន ំៃនេស កមមចមបងេផ ងៗ ដូចជ

ឧទហរណ៍២ ខងេលើ។ 
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ជេគលករណ៍កិចចសនយបេញញើ្រតូវបេងកើតនិងមន នុភពេនេពលែដល វតថុែដលជកមមវតថុៃន

បេញញើ្រតូវបនទទួលយកេ យអនកទទួលបេញញើ ែដល្រតូវរក ទុកវតថុបេញញើ មករ្រពមេ្រព ងេនះ (សូម

េមើលម្រ  ៦៧០.១ ក.រ)។ 

 ្របសិនេបើបេញញើេធ្វើេឡើងេ យមិនយកកៃ្រមេនះ បេងកើតេ យករ្រពមេ្រព ងបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តករ

្របគល់និងទទួលវតថុជកមមវតថុៃនកិចចសនយបេញញើមិនទន់្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនះេទ េនះ នុភពៃនកិចច

សនយបេញញើក៏្រតូវបនបេងកើតេឡើងែដរ(សូមេមើលម្រ  ៦៧១ កយខណ្ឌ ១ ក.រ)។ បុ៉ែន្តភគីនីមួយៗៃនកិចច

សនយបេញញើេនះ ចដកករ្រពមេ្រព ងេចញេនេពល ក៍បន េ យមិនទទួលខុស្រតូវសំណងៃនករ

ខូចខតេនះេទ។ េ្រពះថបេញញើមិនយកកៃ្រម េបើមនែតករ្រពមេ្រព ងេផញើនិងទទួលបេញញើនេពល

អនគត  េហើយភគីៃនកិចចសនយេនះមិនទន់បន្របគល់និងទទួលវតថុជកមមវតថុបេញញើមករក ទុកផង  

ករណីភគី មួយដកករ្រពមេ្រព ងវញិ មុនេពលកំណត់ែដល្រតូវ្របគល់វតថុបេញញើេនះ ្រតូវឲយភគីេនះ

ទទួលខុស្រតូវសងករខូខត េ យ រែតមិនអនុវត្ត មករសនយ ក់ដូចជមិនសូវសមរមយេនះេទ។ 

២.៤.កិចចសនយបេញញ ើេ យយកៃ្រម 
 កិចចសនយបេញញើេ យយកកៃ្រម ជ្របេភទៃនកិចចសនយបេញញើធមម  ែដលេធ្វើេឡើងរ ង អនកេផញើ និង

អនកទទួលបេញញើ ែដល មរយៈកិចចសនយេនះ អនកទទួលបេញញើយល់្រពមទទួលយកវតថុបេញញើមករក ទុក 

កនុងល័កខខ័ណ្ឌ ែដលទទួលបនកៃ្រមអំពីេស រក ទុកវតថុបេញញើេ យករសនយពិេសសេនះ ឬកនុងនម

ជីវកមមរបស់ខ្លួនផទ ល់ កនុងអំឡុងេពលមួយកំណត់ េហើយ្រតូវសងវតថុបេញញើេនះេទអនកេផញើវញិ េនេពល

មនករទមទរឲយសងពីអនកេផញើ ឬេពលកំណត់សងបនមកដល់ (ម.៦៦៩.២ កយខណ្ឌ ២ ក.រ) ។  

្របសិនេបើអនកេផញើ  និងអនកទទួលបេញញើ បនេធ្វើកិចចសនយពិេសសមួយអំពីករបង់្របក់កៃ្រម េនះ

អនកទទួលបេញញើ ចទមទរកៃ្រមពីេផញើបន េ យែផ្អកេលើកិចចសនយពិេសសេនះ (ម្រ  ៦៦៩ កថ

ខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី១ ក.រ)។ េលើសពីេនះេទៀត ្របសិនេបើអនកទទួលបេញញើបនេបើក ជីវកមមបេញញើមួយ 

េនះអនកទទួលបេញញើ ចទមទរកៃ្រមកនុងចំនួនសមរមយមួយពីអនកេផញើបន េទះបីជពំុមនកិចចសនយ

ពិេសសក៏េ យ (ម្រ  ៦៦៩ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី២ ក.រ)។ 

ឧទហរណ៍៣៖  (េ្រគ ងបរកិខ រពិេសស)៖ X មន្រ ទំពំងបយជូរ និងម្ហូបកកជេ្រចើន ស្រមប់

ករេ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន បុ៉ែន្ត X មិនមនេ្រគ ងបរកិខ រស្រមប់រក ទុករបស់ទំងអស់េនះឲយេនល្អបន។ 

ដូេចនះ X បនេផញើ ទុកជមួយនឹង Y ែដលមនមុខជំនួញេបើកឃ្ល ំងឥ ៉ន់ មនេ្រគ ងបរកិខ រពិេសស្រមប់

រក ទុក្រ ទំពំងបយជូរ និងម្ហូបកកឲយមនសភពល្អ កនុងតៃម្ល ២០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ 
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 ឧទហរណ៍៤៖ករណី (ឃ្ល ំង)៖ X មនកមមសិទធិេលើម៉សីុនធំមួយ និងទំនិញជេ្រចើនស្រមប់មុខ
ជំនួញរបស់គត់។ ក៏បុ៉ែន្ត គត់ចង់ផ្អ កមុខជំនួញរបស់គត់រយៈេពល ២ ឆន ំ េ្រពះគត់នឹងេទសិក េន
បរេទសរយៈេពល២ ឆន ំ។ X មិនមនកែន្លងស្រមប់ទុកឥ ៉ន់ទំងេនះកនុងរយៈេពល ២ ឆន ំេនះ។ ដូេចនះ X 
បនេផញើឥ ៉ន់ទំងេនះជមួយនឹង Y ែដលមនមុខជំនួញេបើកឃ្ល ំងឥ ៉ន់ កនុងតៃម្ល ២០ ដុ ្ល រ កនុងមួយ
ែខ។  

ជទូេទ នុភពៃនកិចចសនយបេញញើេកើតមន េនេពលមនករ្របគល់វតថុបេញញើ។ បុ៉ែន្តកនុងករណី

ពិេសស ដូចជគូភគីៃនកិចចសនយបេញញើេ យយកកៃ្រម បន្រពមេ្រព ងគន ទុកជមុនថនឹងេធ្វើករ្របគល់

និងទទួលវតថុយកមករក ទុកនេពលអនគតេនះ នុភពៃនកិចចសនយេនះ្រតូវបនេកើតេឡើងេ យ រ

ករ្រពមេ្រព ងេនះ (សូមេមើលម្រ  ៦៧១ កយខណ្ឌ ១ ក.រ)។  

្របសិនអនកទទួលបេញញើ បនេធ្វើឲយខូចខតដល់ភគីមខ ងេទៀត េ យ រករបដិេសធមិនទទួល

វតថុបេញញើផទុយនឹងករសនយេនះ ភគីអនកទទួលបេញញើ្រតូវមនករណីយកិចចសងសំណងៃនករខូចខតេនះ 

េទភគីមខ ងេទៀត ្របសិនេបើករបដិេសធេនះគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ (សូមេមើលម្រ  ៦៧១ កយខណ្ឌ

២ ក.រ) ។ ផទុយេទវញិ្របសិនេបើអនកេផញើបដិេសធមិន្របគល់វតថុជកមមវតថុបេញញើ េនះអនកេផញើមិនទទួលខុស

្រតូវសងករខូចខតដល់ភគីមខ ងេទៀតេទ។ 

ឧទហរណ៍៖ X ជមច ស់ឃ្ល ំងស្តុកមីកញច ប់ បន្រពមេ្រព ងទទួលបេញញើមីចំនួន៥,០០០េកះ កនុង១

ែខ ៥០ ដុ ្ល  ជមួយ Y ែដលជមច ស់មី េនកនុងេពលរដូវវស មកដល់កនុងែខកញញ  ឆន ំ២០១៤។ ដល់ែខ

កញញ  ឆន ំ២០១៤ Y  បននំយកនំមីមកដល់ ្រ ប់ែត X្របប់ថឈប់ទទួលបេញញើមីេនះ េ យ រថ X 

បនទទួលបេញញើវតថុពី Z បនតៃម្លៃថ្លជង។ Y មិន ចរកឃ្ល ំង ក់មីបន ្រតូវបងខំលក់កនុងតៃម្លេថ។ ដូេចនះ  

Y ចទមទរឲយ X សងករខូចខតបន ម ម្រ  ៦៧១ កយខណ្ឌ ២ ក.រ)  េ យ រ ែត X មិនអនុ

វត្តកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន មកិចចសនយបេញញើេនះ។ 

ផទុយេទវញិកិចចសនយបេញញើេធ្វើេឡើងេ យមិនយកកៃ្រម ្របសិនេបើភគីបន្រពមេ្រព ងថនឹង

បេងកើតទំនក់ទំនងបេញញើនេពលអនគត ភគីនីមួយៗ ចដកករ្រពមេ្រព ងេនះេចញេនេពល ក៍

បន រហូតដល់េពលែដលបន្របគល់វតថុៃនបេញញើេនះេហើយករដកករសនយេនះ ភគីនីមួយៗមិនទទួល

ខុស្រតូវសំណងៃនករខូចខត េ យ រករបដិេសធេនះេទ(សូមេមើលម្រ  ៦៧១ កយខណ្ឌ ១ក.រ)។ 

ឧទហរណ៍៖X ជមច ស់ផទះមនទីធ្ល ដីធំ បន្រពមេ្រព ងទទួលបេញញើ នមួយេ្រគ ងពីអនកជិតខង

Y េ យមិនកៃ្រម េនេពល ែដល Y ទិញ នបន។  Y ក៍ទិញ នបន Xឭដំណឹងេនះ ក៍បន្របប់

េទ Yថឈប់ទទួលបេញញើ នេនះេហើយ។ 
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 ២.៥.កិចចសនយបេញញ ើវតថុជកមមសទិធិរបសអ់នកដៃទ 
កិចចសនយបេញញើ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើង េទះបីវតថុជកមមវតថុៃនបេញញើ មិនែមនជកមមសិទធិរបស់អនក

េផញើក៍េ យ េ យេហតុថែផ្អកេលើេគលករណ៍ៃនករសនមតថអនក កប់កន់វតថុ អនកេនះជមច ស់កមម

សិទធិ(ម.២៣៤ក.រ) ដូេចនះេហើយចបប់អនុញញ តឲយបេងកើតកិចចសនយបនេបើេទះបីវតថុជកមមវតថុៃនបេញញើជកមម

សិទធិរបស់អនកដ៏ៃទក៏េ យ េហើយ មន នុភពេនេពលែដលវតថុបេញញើេនះ្រតូវបន្របគល់និងបន

ទទួលយកមករក ទុក(សូមេមើលម្រ ៦៧២ កយខណ្ឌ ១ ក.រ)។ 

កនុងករណីមនបណ្តឹ ងទមទរឲយ្របគល់វតថុពីមច ស់កមមសិទធិករចំេពះអនកទទួលបេញញើក៍េ យ ក៍អនក

ទទួលបេញញើ ចសងវតថុេនះេទអនកេផញើបនែដរ (្រ ៦៧២ កយខណ្ឌ ២ ក.រ) េ្រពះកតព្វកិចចៃនករសងវតថុ
វញិកនុងកិចចសនយបេញញើេនះគឺ្រតូវសងវតថុបេញញើេទអនកេផញើវញិ (ម្រ ៦៨២.១ ក.រ)។ អនកទទួលបេញញើមិន

មនកតព្វកិចចសងវតថុបេញញើេនះ េទមច ស់កមមសិទធិែដលកំពុងេធ្វើបណ្តឹ ងទមទរកមមសិទធិេនះេទ។  បុ៉ែន្ត

កនុងករណីែដលករទមទរកមមសិទធិ មផ្លូវតុ ករ្រតូវបនទទួល គ ល់ េហើយេសចក្តីសេ្រមចេនះបន

ចូលជ ថ ពរ អនកទទួលបេញញើគួរែតសងវតថុបេញញើេនះេទកមមសិទធិករ វញិ (ម្រ ៦៧២ កយខណ្ឌ ៣ ក.រ)។ 

្របសិនេបើអនកទទួលបេញញើសងវតថុបេញញើេទអនកេផញើ េនះអនក ទទួលបេញញើ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះកមមសិទធិ

ករៃនវតថុបេញញើេនះ។ 

២.៦.កិចចសនយបេញញ ើបន្ត 
ជកិចចសនយែដលបនេធ្វើេឡើងរ ងនិងទទួលបេញញើ និងអនកទទួលបេញញើបន្ត េ យមនករយល់

្រពមពីអនកេផញើ (ម.៦៧៧.១ ក.រ) មរយៈកិចចសនយេនះ វតថុែដលជកមមវតថុបេញញើបន្តេនះ ្រតូវបនបន្តកន់

កប់រក ទុកេ យអនកទទួលបេញញើបន្ត េហើយបញញត្តិៃនជំពូកទី១០ស្តីពីបេញញើេនះ្រតូវបនយកមកអនុវត្តផង

ែដរ រ ងអនកទទួលបេញញើ និងអនកទទួលបេញញើបន្ត (ម.៦៧៨.១ក.រ) រឯីអនកទទួលបេញញើបន្តេនះមនសិទធិ និង

ករណីយកិចចដូចគន នឹងអនកទទួលបេញញើចំេពះអនកេផញើ (ម.៦៧៨៨.២ក.រ)។ 

ជេគលករណ៍អនកទទួលបេញញើមនករណីយកិចចរក ទុកវតថុបេញញើេ យខ្លួនឯងផទ ល់ េហើយមិន

្រតូវ្របគល់វតថុបេញញើេទឲយតតិយជនកន់កប់រក ទុកបន្តបនេឡើយ(ម.៦៧៧.១ក.រ)។ េ យេហតុថ អនក

េផញើបនគិតពិចរ  និងទុកចិត្តេទេលើអនកទទួលបេញញើថមនជំនញនិងបទពិេ ធន៍កនុងកររក ទុកវតថុ
បេញញើ េទើបអនកេផញើសេ្រមចចិត្តឲយអនកទទួលបេញញើរក ទុកវតថុរបស់ខ្លួន េបើអនុញញ តឲយ អនកទទួលបេញញើេផញើវតថុ
បេញញើបន្តេទឲយតតិយជនេនះជករមិនសមេហតុផលេទ។ 
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បុ៉ែន្តេ យ រករវវិត្តរបស់សងគមេសដ្ឋកិចចបចចុបបនន សកមមភពពណិជជកមមមួយចំនួន ត្រមូវឲយ

មនេស បេញញើបន្ត េទើបេគលេ ៃនករជួញដូរ ចសេ្រមចបន ដូចេនះជញឹកញប់ភគីៃនកិចចសនយ

បេញញើកនុង ថ នភពែបបេនះ មនឆនទៈអនុញញ តឲយមនបេញញើបន្ត។ 

េទះបីអនុញញ តពីអនកេផញើឲយអនកទទួលបេញញើ ចេផញើវតថុជកមមវតថុបេញញើេនះ បន្តេទអនកទទួលបេញញើ

បន្តក៍េ យ ក៏អនកទទួលបេញញើេនែតទទួលខុស្រតូវចំេពះអនកេផញើដែដល ដូចជករទទួលខុស្រតូវកនុងករ

េ្រជើស ំងតតិយជនរក ទុកបេញញើ និងករទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រតួតពិនិតយអនកទទួលបេញញើ បន្តែដល្រតូវ

រក ទុកវតថុជកមមវតថុៃនបេញញើបន្តេនះ (ម.៦៧៧.២ ក.រ)។ 

២.៧.លកខណៈៃនករ្របគលវ់តថុបេញញ ើ 
ក.ករ្របគលេ់ យសេងខប 

ជទូេទកិចចសនយបេញញើត្រមូវឲយមនករ្របគល់វតថុេដើមបីបេងកើត នុភព េហើយករ្របគល់វតថុេនះ

ភគេ្រចើនគឺ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យផទ ល់។ បុ៉ែន្តករណីពិេសសដូចជអនកទទួលវតថុបេញញើបនរក ទុកវតថុបេញញើរចួ

េហើយ េនះមិនចំបច់ត្រមូវឲយអនកេផញើ្របគល់វតថុបេញញើេ យផទ ល់េទៀតេទ (សូមេមើលម្រ  ៦៧០.២ កយ

ខណ្ឌ ១ ក.រ) ្រគន់ែតអនកទទួលបេញញើយល់្រពមទទួលបេញញើ កិចចសនយបេញញើេនះបេងកើត នុភព។ មនន័យ

ថវតថុែដលជកមមវតថុៃនកិចចសនយបេញញើកំពុងែតកន់កប់េ យអនក ទទួលបេញញើរចួេហើយ មិនមន

្របេយជន៍អ្វីែដល្រតូវ្របគល់វតថុេនះមកឲយអនកេផញើ រចួេហើយអនកេផញើ្រតូវ្របគល់វតថុេនះមកឲយអនកទទួល

បេញញើវញិេនះេទ េ យអនកទទួលបេញញើ្រគន់ែតបន្តកន់កប់វតថុ េនះ កនុងនមជអនកទទួលបេញញើ មកិចច

សនយបេញញើេនះជករ្រគប់្រគន់េហើយ រឯីករ្របគល់វតថុ ្រគន់ែតេធ្វើេឡើងេ យសេងខបបុ៉េ ្ណ ះ ដូចមន

ែចងកនុង (ម.២២៩.៣ ក.រ)។ 

ឧទហរណ៍៖ ករណី A មច ស់ឃ្ល ំងលក់រថយន្ត និងទទួលេផញើថយន្ត្របចំៃថង េហើយខ្លួនបនលក់រថ

យន្ត្របេភទេទសចរណ៍មួយេ្រគ ងឲយ B បុ៉ែន្ត B មិនទន់បនយក មកេ្របើ្របស់េទេ យ រខ្លួនបន

ជប់រវល់េទបរេទស េហើយក៍បនេផញើថយន្តេនះ េនឃ្ល ំងរបស់ A តេទេទៀត កនុង អំឡុងេពល១ែខ 

េ យ្រតូវបង់កៃ្រមឲយ A កនុងមួយៃថង១០,០០០េរៀល។ េ យ ររថយន្តេនះេនកនុងឃ្ល ំរបស់ A ្រ ប់ 

ដូចេនះ B មិនចំបច់េធ្វើករ្របគល់រថយន្តេនះេទៀតេទនំែតខតេពល េ យA្រគន់ែតបន្តករកន់កប់

រថយន្តេនះកនុងនមជអនកទទួលបេញញើ មកិចចសនយបេញញើេនះ ្រគប់្រគន់េហើយ។ 

 ខ.ករ្របគលេ់ យបញជ  
ចំេពះវតថុែដលកន់កប់េ យអនកទទួលបេញញើ អនកេផញើបនេផទរកមមសិទធិវតថុេនះេទជនទីបី េហើយ

ករណីខ្លះជនទី៣(មច ស់កមមសិទធិថមី)េនះបន្រពមេ្រព ងេផញើវតថុេនះជមួយអនកទទួលបេញញើជបន្តេទេទៀត។ 
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ដូេចនះមច ស់កមមសិទធិថមី មិនចំបច់យកវតថុេនះេចញពីឃ្ល ំង េហើយយកវតថុេនះមក េផញើេនឃ្ល ំងអនកទទួល

បេញញើវញិេឡើយ េ យអនកទទួលបេញញើ្រគន់ែតទទួលករបញជ ពីមច ស់កមមសិទធិចស់ថ៖មច ស់ឃ្ល ងំ្រតូវកន់

កប់វតថុេនះស្រមប់មច ស់កមមសិទធិថមី មកិចចសនយបេញញើរ ងអនកទទួល បេញញើនិងមច ស់កមមសិទធិថមីេលើវតថុ
េនះ នុភពៃនបេញញើ្រតូវបនបេងកើតេឡើង(ម្រ ៦៧០.២ កយខណ្ឌ  ២ ក.រ)   េ យ រករេផទរករកន់

កប់េ យបញជ េនះ ដូចមនែចងកនុង(ម្រ  ២២៩.៤ ក.រ)។ 

ឧទហរណ៍៖ A  ជមច ស់ឃ្ល ំងជអនកទទួលបេញញើ្រ េបៀអងគរ១០,០០០េកះ  េហើយកំពុង រក ទុក

ឲយអនកេផញើ B (A ជតតិយជនកន់កប់្រ េបៀអងគរេ យចំេពះស្រមប់B) បុ៉ែន្ត B (B អនក កន់កប់្រ

េបៀអងគរេ យ្របេយល) ក៍បនលក់្រ េបៀអងគរេនះេទឲយ C េហើយ C ក៍បន្រពមេ្រព ងេផញើ្រ េបៀ

អងគរេនះជមួយនឹង A ជបន្តេទេទៀត។ បុ៉ែន្តេ យ រ្រ េបៀអងគរ១០,០០០េកះេនះ កំពុងែតកន់កប់

និងរក ទុកេ យ A ជតតិយជន។ កនុងករណីេនះកិចចសនយបេញញើរ ង A និង C ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េន

េពលែដល B បនបញជ េទ A (Aតតិយជនៃនករកន់កប់វតថុ) ថ្រតូវកន់កប់្រ េបៀអងគរ១០,០០០េកះ

េនះស្រមប់ C េហើយ នុភពៃនកិចចសនយេនះេកើតេឡើងេ្រកយេពល A បនទទួលបញជ ពី B។ 

៣.ករបញចប់កិចចសនយបេញញ ើ   
 កិចចសនយបេញញើ្រតូវបនបេងកើតេនេពលែដលវតថុបេញញើ ្រតូវបន្របគល់ និងទទួលមករក ទុក កនុង

អំឡុងេពលកំណត់មួយ េហើយកិចចសនយបេញញើេនះ្រតូវបនបញច ប់េនអំឡុងេពលកំណត់បនមកដល់ 

េហើយវតថុែដលជកមមវតថុៃនបេញញើ្រតូវបនសងមកឲយអនកេផញើវញិ (សូមេមើលម្រ  ៦៦៩.១ ក.រ)។ 

  ៣.១.េពលេវ ៃនករសងវតថុ 
កនុងកិចចសនយបេញញើ ្របសិនេបើភគីបនកំណត់អំឡុងេពល្រតូវសង អនកទទួលបេញញើមិន ចសង

វតថុជកមមវតថុៃនបេញញើមកឲយអនកេផញើមុនេពលកំណត់បនមកដល់បនេឡើយ ្របសិនេបើគម នមូលេហតុែដល

ចេជៀសបនេនះេទ(សូមេមើលម្រ ៦៨១.២ក.រ)។ ឧទហរណ៍ដូចជឃ្ល ំងរក ទុកវតថុបេញញើ ្រតូវទឹក

ជំនន់លិច េហើយអនកទទួលបេញញើពំុមនលទធភព ចទប់ទល់ឬករពរបន អនកទទួលបេញញើ ចេសនើសំុ 

សងវតថុបេញញើមុនេពលកំណត់សង េទអនកេផញើវញិបន។ 

បុ៉ែន្តចំេពះអនកេផញើវញិ ចទមទរឲយសងវតថុជកមមវតថុៃនបេញញើេនេពល  ក៍បនែដរ េទះបី

កិចចសនយបេញញើេនះមនកំណត់អំឡុងេពលៃនករសងវតថុ េហើយេពលកំណត់សងវតថុបេញញើេនះមិនទន់

មកដល់ក៍េ យ(សូមេមើលម្រ  ៦៨០ ក.រ) េលើកែលង្របក់កៃ្រមេចញ។  េ្រពះថករទមទរឲយសង

េនះមនលកខណៈសម្រសបេទនឹងេគលបំណងៃនកិចចសនយបេញញើ ែដលបេងកើត េឡើងេដើមបីករពរផល

្របេយជន៍របស់អនកេផញើ េ្រចើនជងផល្របេយជន៍របស់អនកទទួលបេញញើ។ ករណីេនះ អនកទទួលបេញញើមិន
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មន្របេយជន៍អ្វីែដល្រតូវរក ទុកវតថុបេញញើជបន្តេទេទៀតេនះែដរ េលើកែលងែតេ ហុ៊យឬសំណងៃន

ករខូចខតៃនកររក ទុកវតថុេនះ ែដលអនកេផញើមិនទន់បនបង់ឲយខ្លួនដូច មនែចងកនុងម្រ ៦៨៦ៃនក.រ 

(ករណីយកិចចសងេ ហុ៊យវញិរបស់អនកេផញើ) និងម្រ  ៦៨៨ (សិទធិឃត់ទុករបស់អនកទទួលបេញញើ) ៃនក.រ។ 

 ្របសិនេបើកិចចសនយបេញញើ ែដលភគីមិនបនកំណត់អំឡុងេពលៃនករសងវតថុបេញញើេនះេទ អនក

ទទួលបេញញើក៏ ចសងវតថុេនះ េនេពល ក៍បនែដរ (សូមេមើលម្រ  ៦៨១.១ ក.រ)។ 

 កនុងករណីកិចចសនយបេញញើ្រតូវបេងកើតេ យវតថុបេញញើជកមមសិទធិរបស់អនកដ៏ៃទ  និងមន នុភព 

េ យ រអនកទទួលបេញញើបនទទួលវតថុបេញញើេនះមករក ទុក។ បុ៉ែន្តេបើមនតតយិជនជមច ស់កមមសិទធិេលើ

វតថុបេញញើមកទមទរឬកំពុង្រតូវបនទមទរ មផ្លូវតុ ករ េនះអនកទទួលបេញញើមិនមនករណីយកិចចសង

វតថុបេញញើេនះ េទអនក ំងខ្លួនជកមមសិទធិករេលើវតថុេនះេឡើយ គឺអនកទទួលបេញញើមនករណីយសងវតថុបេញញើ

េនះេទអនកេផញើវញិេបើមនករទមទរឲយសងពីអនកេផញើ(សូមេមើលម្រ ៦៨០ក.រ)។ េបើអនកទទួលបេញញើសងេទ

អនក ំងខ្លួនជកមមសិទធិករេលើវតថុបេញញើេនះ អនកទទួលបេញញើ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះអនកេផញើ(សូមេមើល

ម្រ ៦៧២ កយខណ្ឌ ទី២)។ ករណីមនេសចក្តីសេ្រមចពីតុ ករទទួល គ ល់សិទធិកមមសិទធិេលើវតថុបេញញើ

េនះ េហើយេសចក្តីសេ្រមចេនះបនចូលជ ថ ពរ េនះអនកទទួលបេញញើមនករណីយកិចចសងវតថុបេញញើេនះ

េទមច ស់កមមសិទធិេនះវញិ (ម្រ ៦៧២ កយខណ្ឌ ទី៣)។ 
 

៣.២.ករបង់្របក់កៃ្រម េ ហ៊ុយ និងសណំងៃនករខូចខតកនងុករសងវតថុ 
េដើមបីទទួលបនករសងវតថុបេញញើមកវញិ អនកេផញើមនករណីយកិចចបង់្របក់កៃ្រម េទអនកទទួលបេញញើ

មករសនយពិេសស (សូមេមើលម្រ  ៦៦៩ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី១ ក.រ) ឬបង់្របក់កៃ្រម មករ

ទមទររបស់អនកទទួលបេញញើ (សូមេមើលម្រ  ៦៦៩ កថខណ្ឌ ទី២ កយខណ្ឌ ទី២ ក.រ)។ ដូចជករណី

អនកទទួលបេញញើបនេបើក ជីវកមមបេញញើមួយ េហើយមិនមនករសនយពិេសស មួយរ ងអនកេផញើនិងអនក

ទទួលបេញញើេទ េនះអនកទទួលបេញញើ ចទមទរកៃ្រមកនុងចំនួនសមរមយមួយពីអនកេផញើបន េហើយអនកេផញើ

្រតូវបង់្របក់កៃ្រមេនះ។ 

កនុងករណីបេញញើមិនយកកៃ្រម អនកេផញើមនករណីយ និងអនកទទួលបេញញើមនសិទធិទមទរឲយបង់

េ ហុ៊យចំបច់ៃនករសងវតថុបេញញើបន (សូមេមើលម្រ  ៦៨៥ កយខណ្ឌ ១ ក.រ) និងបង់េ ហុ៊យ

ចំបច់កនុងកររក ទុកវតថុបេញញើបន (សូមេមើលម្រ ៦៨៦ កថខណ្ឌ ទី១ ក.រ) ។ 

ជេគលករណ៍េ ហុ៊យស្រមប់ករសងវញិជបនទុករបស់កូនបំណុល (សូមមេលើម្រ  ៤៤៦

ក.រ) បុ៉ែន្តបេញញើមិនយកកៃ្រមេនះ ្របសិនេបើឲយអនកទទួលបេញញើែដលជកូនបំណុលទទួលខុស្រតូវចំេពះ
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កតព្វកិចចេលើេ ហុ៊យសងវញិៃនវតថុបេញញើ ក់ដូចជមិនសមរមយេនះេទ។ ដូេចនះ ម្រ ៦៨៥ កយ

ខណ្ឌ ១ ក.រ កំណត់អំពីបញញត្តិពិេសសចំេពះម្រ ៤៤៦ ក.រ ។ 

រឯីេ ហុ៊យចំបច់កនុងកររក ទុកវតថុបេញញើកនុងកិចចសនយបេញញើេ យមិនយកកៃ្រម ក៏្រតូវជ 

បនទុករបស់អនកេផញើែដរ ពីេ្រពះថ“មិនយកកៃ្រម” មនន័យថ មិនបង់ ភសកក រៈេទអនកទទួលបេញញើ ដូេចនះ

កៃ្រមមិនពក់ព័នធជមួយេ ហុ៊យចំបច់កនុងករចំ យជក់ែស្តងស្រមប់កររក ទុកវតថុេនះេទ (សូម

េមើលម្រ  ៦៨៦ កថខណ្ឌ ១ ក.រ)។ 

េលើសពីេនះេទេទៀត អនកេផញើក៏្រតូវមនករណីយកិចចសងករខូចខត ដល់អនកទទួលបេញញើ កនុង

ករណីយែដលករខូចខតេនះប ្ត លមកពីវតថុបេញញើ មុនេពលទទួលបនករសងវតថុបេញញើវញិ (សូម

េមើលម្រ  ៦៨៦ កថខណ្ឌ ២ ក.រ)។ 

ផទុយេទវញិ្របសិនេបើអនកេផញើ មិនបនបង់េ ហុ៊យៃនករសងវតថុបេញញើវញិ មិនបនបង់េ ហុ៊យ

ចំបច់ៃនកររក ទុកវតថុបេញញើ និងមិនបនសងសំណងៃនករខូចខតែដលបងកេឡើងេ យវតថុបេញញើ េនះ

អនកទទួលបេញញើ មនសិទធិឃត់ទុកវតថុបេញញើ រហូតដល់េពលែដលអនកេផញើបនបង់េ ហុ៊យនិងសំណងៃន

ករខូចខត ទំងេនះ (សូមេមើលម្រ  ៦៨៨ ក.រ)។  

៣.៣.ទីកែន្លៃនករសងវតថុ 
ចំេពះទីែន្លងៃនករសងវតថុបេញញើ ្របសិនេបើមិនបនកំណត់ទីកែន្លងសងេទ ករសងេនះ្រតូវេធ្វើ

េឡើងេនទីកែន្លងែដលបនទទួលរក ទុកវតថុបេញញើេនះ (សូមេមើលម្រ  ៦៨៧ កយខណ្ឌ ១ ក.រ)។ បុ៉ែន្តេបើ

អនកទទួលបេញញើបនផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងរក ទុកវតថុបេញញើេនះេ យមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ ករសង ចេធ្វើេន

កែន្លងរក ទុកជក់ែស្តងនេពលសងបន(សូមេមើលម្រ  ៦៨៧ កយខណ្ឌ ២ ក.រ)។ 

៤.សទិធិនិងករណីយកិចចរបសអ់នកទទួលបេញញ ើនិងអនកេផញើ 
 ៤.១.សទិធរិបសអ់នកទទួលបេញញ ើ 
 ១.ែកែ្របឬបដិេសធមិនទទួលវតថុបេញញើពីអនកេផញើ បន្រគប់េពលេវ  រហូតដល់េពល្របគល់វតថុ
បេញញើកនុងករណីែដលកិចចសនយបេញញើ្រតូវបេងកើតេឡើងេ យមិនយកកៃ្រមេហើយមនករ្រពមេ្រព ងថទទួល

េផញើវតថុែដលជកមមវតថុបេញញើនេពលអនគត (សូមេមើលម្រ  ៦៧១ កយខណ្ឌ ១ ក.រ)។ 

 ២.សិទធិែកែ្របឬបដិេសធមិនទទួលវតថុបេញញើពីអនកេផញើ េ យ រមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវកនុងករណី

ែដលកិចចសនយបេញញើ្រតូវបេងកើតេឡើងេ យយកកៃ្រម និងមនករ្រពមេ្រព ងថទទួលេផញើវតថុែដលជកមមវតថុ
បេញញើនេពលអនគត េហើយេពលេវ ទទួលយកវតថុបេញញើមករក ទុក បនមកដល់ បុ៉ែន្តមនមូលេហតុ
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ែដលបញជ ក់ថ មិន ចទទួលយកវតថុបេញញើយកមករក ទុកបន (សូមេមើលម្រ  ៦៧១ កយខណ្ឌ ២ 

ក.រ)។ 

 ៣.សិទធិទមទរសំណងៃនករខូចខតពីអនកេផញើ េ យ រករខូចខតប ្ត លមកពីវតថុបេញញើ 

េហើយពំុែមនជកំហុសរបស់ខ្លួន (សូមេមើលម្រ  ៦៨៦ កថខណ្ឌ ២ ក.រ)។ 

៤.សិទធិទមទរឲយអនកេផញើបង់េ ហុ៊យែដលចំបច់កនុងកររក ទុកវតថុបេញញើ (សូមេមើលម្រ  
៦៨៦ កថខណ្ឌ ១ ក.រ) និងេ ហុ៊យសងវតថុបេញញើ (សូមេមើលម្រ .៦៨៥ ក.រ)។ 

៥.សិទធិឃត់ទុកវតថុបេញញើ កនុងករណីអនកេផញើមិនបនបង់េ ហុ៊យ និងសំណងៃនករខូចខត ដូច

មនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី១និងទី២ េម្រ ៦៨៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី រហូតដល់េពលអនកេផញើបនបង់

េ ហុ៊យ និងសំណងៃនករខូចខតមកឲយខ្លួន (សូមេមើលម្រ  ៦៨៨ ក.រ)។ 

៦.សិទធិសងវតថុបេញញើ េទអនកេផញើវញិ បន្រគប់េពលេវ  កនុងករណីកិចចសនយបេញញើ្រតូវបនបេងកើត

េឡើងេ យមិនបនកំណត់អំឡុងេពលៃនករសងវតថុបេញញើ (សូមេមើលម្រ  ៦៨១.១ ក.រ)។ 

 ៧.សិទធិ ចសងវតថុបេញញើេទអនកេផញើវញិ េទះបីកនុងករណីកិចចសនយបេញញើ្រតូវបនបេងកើតេឡើង

េ យបនកំណត់អំឡុងេពលៃនករសងវតថុបេញញើក៍េ យ ្របសិនេបើភគីខ្លួនមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ (សូម

េមើលម្រ  ៦៨១.២ ក.រ)។ 

៤.២.ករណីយកិចចរបសអ់នកទទួលបេញញ ើ 
 ១.ករណីយកិចចែថរក ទុកវតថុបេញញើេ យពយយម្របុង្របយ័តនកនុងនមជអនក្រគប់្រគង េ យសុ

ចចរតិ (សូមេមើលម្រ  ៦៧៣.១ ក.រ) និងករណីយមិនេ្របើ្របស់វតថុបេញញើ េបើគម នករយល់្រពមពីអនកេផញើ

េនះេទ(សូមេមើលម្រ  ៦៧៣.២ ក.រ)។  

 ២.ករណីយកិចចរក ទុវតថុបេញញើេ យខ្លួនឯងផទ ល់ េហើយមិន្រតូវ្របគល់វតថុបេញញើេទឲយតតិយជន

កន់កប់រក ទុកបន្តបនេឡើយ(ម.៦៧៧.១ក.រ) េបើគម នករយល់្រពមអនកេផញើ។ 

 ៣.ករណីយកិចចសងវតថុបេញញើដែដល(សូមេមើលម្រ ៦៨២ កថខណ្ឌ ១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី “អំពី

អតថន័យៃនករសង”) ែដលបនទទួលពីអនកេផញើ េទអនកេផញើវញិ េនេពល ែដលមនករេសនើសំុឲយសងវតថុ
បេញញើពីអនកេផញើ េទះបីកិចចសនយបេញញើេនះេធ្វើេឡើងមនកំណត់អំឡុងេពល ៃនករសងវតថុបេញញើក៍េ យ

(សូមេមើលម្រ  ៦៨០ ក.រ)។ 

 ៤.ករណីយកិចចជូនដំណឹងេទអនកេផញើឲយបនដឹងអំពីករណីមនតតិយជនមកអះ ងអំពីសិទធិ ចំេពះ

វតថុបេញញើេនះ បន ក់ពកយបណ្តឹ ងចំេពះអនកទទួលបេញញើ ឬវតថុបេញញើ្រតូវបនរបឹអូស (សូមេមើលម្រ  
៦៧៩ ក.រ “ករណីយកិចចជូនដំណឹងរបស់អនកទទួលបេញញើ” )។ 
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 ៥.ករទទួលខុស្រតូវកនុងករេ្រជើស ំង និង្រតួតពិនិតយអនកទទួលបេញញើបន្ត ែដល្រតូវបនឲយរក ទុក

វតថុបេញញើបន្ត កនុងករណីែដលអនកទទួលបេញញើ ចឲយតតិយជនរក ទុកវតថុបេញញើេនះ (សូមេមើលម្រ  ៦៧៧ 

កថខណ្ឌ ២ ៃនក.រ)។ 

 ៦.ទទួលខុស្រតូវសងករខូចខតនូវវតថុបេញញើកនុងករណីខ្លួនមនកំហុសេធ្វើឲយែបកបក់វតថុបេញញើ (សូម

េមើលម្រ  ៦៧៤ កថខណ្ឌ ១ ៃនក.រ)។ 

 ៧.ទទួលខុស្រតូវកនុងករសងករខូចខតវតថុបេញញើ ្របសិនេបើកមមសិទធិករៃនស ្ឋ គរ ផទះសំ ក់ 

េភជនីយ ្ឋ ន កែន្លងងូតទឹក សិលបៈករយេផ ងៗ បនទទួលបេញញើពីេភញ វ េហើយបនេធ្វើឲយបត់បង់ ឬែបក

បក់វតថុបេញញើ កនុងករណីែដលគម នករបញជ ក់ថជករណី្របធនសក្តិេទ (សូមេមើលម្រ  ៦៧៤ កថខណ្ឌ

៣ ៃនក.រ)។ 

 ៨.អនកទទួលបេញញើ្រតូវទទួលខុស្រតូវសងករខូចខត ករណីដូចជេន រៈមនទីរ ឬកែន្លងេផ ង

េទៀត ែដលត្រមូវឲយអនកេផញើ្រតូវែតេផញើវតថុមុនេពលចូលេទ រៈមនទីរឬកែន្លងែដលត្រមូវេនះ ្របសិន េបើអនក

ទទួលបេញញើេនកែន្លងេនះ បនេធ្វើបត់បង់ឬែបកបក់វតថុេនះ េហើយគម នករបញជ ក់ថជករណី ្របធន

សក្តិេនះេទ(សូមេមើលម្រ  ៦៧៤ កថខណ្ឌ ២ ៃនក.រ)។ 

 ៤.៣.សទិធរិបសអ់នកេផញើ 
 ១.សិទធិទមទរឲយសងវតថុបេញញើ ពីអនកទទួលបេញញើ បន្រគប់េពលេវ  េទះបីភគីបនកំណត់

អំឡុងេពលៃនករសងវតថុបេញញើក៍េ យ េហើយេទះបីអំឡុងេពលកំណត់េនះមិនទន់បនមកដល់ក៍

េ យ (សូមេមើលម្រ  ៦៨០ ក.រ)។ 

 ២.សិទធិផ្តល់ករយល់្រពមឬមិនយល់្រពម ករណីយអនកទទួលបេញញើ្រតូវ្របគល់វតថុបេញញើេទឲយតតិ

យជនកន់កប់រក ទុកបន្ត(ម.៦៧៧.១ក.រ)។ 

 ៣.សិទធិទមទរឲយអនកទទួលបេញញើសងវតថុបេញញើដែដល(សូមេមើលម្រ ៦៨២ កថខណ្ឌ ១ ៃន្រកម

រដ្ឋបបេវណី “អំពីអតថន័យៃនករសង”) ែដលខ្លួនបន្របគល់េទឲយអនកទទួលបេញញើ។ 

 ៤.សិទធិទមទរឲយអនកទទួលបេញញើ សងករខូចខតវតថុបេញញើ ែដលអនកទទួលបេញញើបនទទួល ្របក់

ធន ៉ប់រង ឬវតថុេផ ងេទៀតជំនួសវតថុបេញញើែដល្រតូវបត់បង់ ឬែបកបក់េនះ េហើយមិនែមនជកំហុស

របស់អនកទទួលបេញញើេទ(ម្រ ៦៨២ កថខណ្ឌ ២ ក.រ “អំពីអតថន័យៃនករសង”)។  

 ៥.សិទធិទទួលបនករជូនដំណឹងពីអនកទទួលបេញញើ អំពីករណីមនតតិយជនមកអះ ងអំពីសិទធិ

ចំេពះវតថុបេញញើេនះ បន ក់ពកយបណ្តឹ ងចំេពះអនកទទួលបេញញើ ឬវតថុបេញញើ្រតូវបនរបឹអូស (សូមេមើល
ម្រ  ៦៧៩ ក.រ “ករណីយកិចចជូនដំណឹងរបស់អនកទទួលបេញញើ” )។ 
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 ៦.សិទធិទមទរសំណងៃនករខូចខត ពីអនកទទួលបេញញើ ករណីវតថុបត់បង់ឬែបកបក់េ យ រ

អនកទទួលបេញញើ ្របគល់ឲយតតិយជនកន់កប់ េហើយអនកទទួលបេញញើមនកំហុសេ យ រេធ្វស្របែហស

កនុងករេ្រជើស ំងអនកទទួលបេញញើបន្ត និងមិនបន្រតួតពិនិតយអនកទទួលបេញញើបន្ត ែដល្រតូវឲយរក ទុកវតថុ
បេញញើបន្តេនះ (សូមេមើលម្រ  ៦៧៧ កថខណ្ឌ ២ ៃនក.រ)។ 

 ៧.សិទធិទមទរឲយអនកទទួលបេញញើសងករខូចខតនូវវតថុបេញញើកនុងករណីអនកទទួលបេញញើមន 

កំហុសេធ្វើឲយបត់ឬែបកបក់វតថុបេញញើ (សូមេមើលម្រ  ៦៧៤ កថខណ្ឌ ១ ៃនក.រ)។ 

 ៨.សិទធិទមទរសំណងៃនករខូចខតវតថុបេញញើ ្របសិនេបើកមមសិទធិករៃនស ្ឋ គរ ផទះសំ ក់ 

េភជនីយ ្ឋ ន កែន្លងងូតទឹក សិលបៈករយេផ ងៗ បនទទួលបេញញើ េហើយបនេធ្វើឲយបត់បង់ ឬែបកបក់វតថុ
បេញញើ កនុងករណីែដលគម នករបញជ ក់ថជករណី្របធនសក្តិេទ (ម្រ  ៦៧៤.៣ ៃនក.រ)។ 

 ៩.សិទធិទមទរសំណងៃនករខូចខត ករណីដូចជេន រៈមនទីរ ឬកែន្លងេផ ងេទៀត ែដលត្រមូវ

ឲយអនកេផញើ្រតូវែតេផញើវតថុមុនេពលចូលេទ រៈមនទីរឬកែន្លងែដលត្រមូវេនះ ្របសិនេបើអនកទទួលបេញញើេន

កែន្លងេនះ បនេធ្វើបត់បង់ឬែបកបក់វតថុេនះ េហើយគម នករបញជ ក់ថជករណី្របធនសក្តិេនះេទ(សូម

េមើលម្រ  ៦៧៤ កថខណ្ឌ ២ ៃនក.រ)។ 

 ១០.សិទធិទមទរឲយអនកទទួលបេញញើសងករខូចខត ករណីភគីអនកទទួលបេញញើដកករសនយ កនុង

ករទទួលបេញញើនេពលអនគត េ យ រករបដិេសធេនះគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ (សូមេមើលម្រ  

៦៧១ កយខណ្ឌ ២ ៃនក.រ)។ 
 

៤.៤.ករណីយកិចចរបសអ់នកេផញើ 
 ១.ករណីយកិចចបង់កៃ្រមជូនេទអនកទទួលបេញញើ ករណីភគីខ្លួនបនបញច ប់កិចចសនយបេញញើមន

កៃ្រម មុនេពលកំណត់ (សូមេមើលម្រ  ៦៨០ ក.រ)។ 

 ២.ករណីយកិចចបង់េ យហុ៊យចំបច់ៃនករសងវតថុបេញញើ ចំេពះអនកទទួលបេញញើ (សូមេមើល

ម្រ  ៦៨៥ កយខណ្ឌ ១ ក.រ) កនុងកិចចសនយបេញញើេ យមិនយកកៃ្រម។ 

៣.ករណីយកិចចបង់បង់េ ហុ៊យែដលចំបច់កនុងកររក ទុកវតថុបេញញើ (សូមេមើលម្រ  ៦៨៦ 

កថខណ្ឌ ១ ក.រ)។ 

៤.ករណីយកិចចបង់សំណងៃនករខូចខត កនុងករណីវតថុបេញញើបនបងកករខូចខតដល់អនកទទួល

បេញញើ ដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី២ េម្រ ៦៨៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 
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៥.ករស្រមលករទទួលខុស្រតូវសណំងៃនករខូចខត 
ទស នះអំពីសំណងៃនករខូចខត មម្រ  ៦៧៤ កថខណ្ឌ ទី១ ក.រ គឺែផ្អកេលើករបំពនេលើ

ករណីយកិចចរក ទុក េ យពយយម្របុង្របយ័តន កនុងនមជអនក្រគប់្រគងេ យសុចរតិរបស់អនកទទួល

បេញញើ(សូមេមើលម្រ ៦៧៣.១ក.រ)។ ម្រ ៦៧៤ ក.រ េនះគឺ្រគន់ែតនិយយម្តងេទៀតពីវធិនដូចគន នឹង

ម្រ  ៣៩៨ ក.រ “ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករទទួលខុស្រតូវសងសំណងៃនករខូចខត” ែដល្រតូវសងេហើយ្រតូវ

គណន េ យែផ្អកេលើទំហំៃនសំណងករខូចខត មម្រ  ៤០១ ក.រ។ 

េយើងបនពិភក អំពីសិទធិនិងករណីយកិចចរបស់ភគីអនកទទួលបេញញើ និងភគីអនកេផញើ េ យេឃើញ

ថភគីនីមួយៗ មនសិទធិនិងករណីយ និងករទទួលខុស្រតូវសងករខូចខត ងៗខ្លួន។ 

បុ៉ែន្តេទះជយ៉ងេនះក៍េ យអនកទទួលបេញញើមនកតព្វកិចចទទួលខុស្រតូវសងករខូចខត េទ

ដល់អនកេផញើេ្រចើនជង។ ករណីេនះ អនកទទួលបេញញើ ចប្តឹងត ៉ េដើមបីឲយតុ ករជួយសេ្រមចពិចរ   

បនធូបនថយឬស្រមលអំពីករទទួលខុស្រតូវចំេពះអនកេផញើ។ 

ដូចជេនកនុងករណីបេញញើេ យមិនយកកៃ្រម តុ ករ ចពិចរ បនថយករទទួលខុស្រតូវ

សំណងៃនករខូចខត ចំេពះអនកទទួលបេញញើ មិនយកកៃ្រម េ យពិចរ អំពី ថ នភពៃន្រទពយ

សមបត្តិភគីទំងសងខង និងកលៈេទសៈេផ ងៗេទៀតបន(ម.៦៧៥ក.រ) ។ េ យេហតុថមនករណីខ្លះ

អនកទទួលបេញញើ្រតូវបនត្រមូវឲយទទួលខុស្រតូវមនលកខណៈធងន់ធងរេពក េ្រពះថគត់មនករណីយកិចច

កនុងករ្របុង្របយ័តននិងជអនក្រគប់្រគងេ យសុចចរតិ បុ៉ែន្តមិនបនទទួលកៃ្រមតបសនង មួយផង េបើឲយ

គត់ទទួលខុស្រតូវទំង្រសុង ក់ដូចជអយុត្តិធម៌ស្រមប់អនកទទួលបេញញើមិនយកកៃ្រម។ ដូេចនះចបប់ 

ផ្តល់អំ ចឲយតុ ករ ចសេ្រមចបនថយករទទួលខុស្រតូវសំណងៃនករខូចខត េ យពិចរ េលើ

ថ នភពៃន្រទពយសមបត្តិនិងកលៈេទសៈេផ ងៗេទៀតបន។ 

ករណីបេញញើមិនយកកៃ្រមេនស ្ឋ គរ  ឬេន រៈមនទីរ េ យអនកេផញើបន េផញើ្របក់ ឧបករណ៍ ច

ជួញដូរបន និងវតថុែដលមនតៃម្លខពស់េផ ងេទៀត ្របសិនេបើអនកេផញើមិនបន យករណ៍អំពី្របេភទនិង

តៃម្លៃនវតថុេនះេទឲយអនកទទួលបេញញើឲយបនដឹងមុនេទ េហើយករណីមនករបត់បង់ ឬខូចខតេ យ រ

កំហុសរបស់អនកទទួលបេញញើ មិនបន្រគប់្រគងេ យករ្របុង្របយ័តន េ្រពះគិតថវតថុទំងេនះមិនសូវ 

សំខន់។ កនុង ថ នភពែបបបេនះ េបើមនករទមទរ ឲយស្រមលនូវករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកទទួល

បេញញើតុ ករ ចពិចរ សេ្រមចបនធូបនថយ ករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកទទួលបេញញើបន(ម.៦៧៦ 

ក.រ) េ្រពះថជកំហុសមួយែផនករបស់អនកេផញើ ែដលមិនបន យករណ៍អំពី្របេភទនិងតៃម្លវតថុេនះ ឲយអនក
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ទទួលបេញញើបនដឹងមុន េដើមបីឲយអនកទទួលបេញញើកន់ែតចិត្តទុក ក់បេងកើនករ្របុង្របយ័តនកនុងករទទួល

រក ទុកវតថុបេញញើេនះ។ 

៦.ករណីសកិ  
ករណី១៖ X បនេផញើថូផក បុ ណមួយជមួយនឹង Y ែដលជអនកមនមុខរបរេបើកឃ្ល ំង ក់ទំនិញ។ 
េ យ រ Y រវល់េពក Y បនេផញើថូផក េនះជមួយនឹង Z េ យពំុមនករយល់្រពមពី X។ Z ែដលជអនក
មនមុខរបរេបើកឃ្ល ំង ក់ទំនិញដ៏លបីេឈម ះមួយមនជំនញ្រគប់្រគន់កនុងកររក ទុកថូផក បុ ណ។ ក៏
បុ៉ែន្ត Z បនេធ្វើឲយែបកថូផក េនះេ យៃចដនយ។ េតើ X ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y បនែដរ ឬ 
េទ? 
 
ករណី ២៖ X បនេផញើថូផក បុ ណមួយជមួយនឹង Y ែដលជអនកមនមុខរបរេបើកឃ្ល ំង ក់ទំនិញេ យ

រ Y រវល់េពក Y បនេផញើថូផក េនះជមួយនឹង Z េហើយ X បនយល់្រពមចំេពះបេញញើបន្តៃនថូផក ជមួយ
នឹង Z។ ក៏បុ៉ែន្ត Z បនេធ្វើឲយែបកថូផក េ យៃចដនយ េ យ រមុខជំនួញរបស់ Z គឺេបើកឃ្ល ំង ក់ ន 
េហើយ Z មិនែដលរក ទុកថូផក បុ ណេទ។ េតើ X ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y បនែដរ ឬ េទ?  
 
ករណី ៣៖ X បនេផញើថូផក របុ ណមួយជមួយនឹង Y ែដលជអនកមនមុខរបរេបើកឃ្ល ំង ក់ទំនិញ។ 
េ យ រ Y រវល់េពក Y បនបញជ ឲយ Z ែដលជបុគគលិករបស់ Y ឲយែថរក ថូផក េនះ។ X បនផ្តល់ករ
យល់្រពមឲយ Z ែថរក ថូផក េនះ។ Z បននិងកំពុងេធ្វើករឲយ Y អស់រយៈេពលជយូរមកេហើយ និងជ
បុគគលិកែដលេពរេពញេ យបទពិេ ធន៍ មនជំនញ្រគប់្រគន់កនុងករែថរក ថូផក ។ ក៏បុ៉ែន្ត Z បនេធ្វើ
ឲយែបកថូផក េ យៃចដនយ។ េតើ X ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y បនែដរ ឬ េទ? សូមេមើល
ម្រ  ៣៩៨ កថខណ្ឌ ទី២ ក.រ។ 
 
ករណី ៤៖ X មនតុបុ ណដ៏ ្អ តមួយ។  េ យ រ X ្រតូវករេរៀបចំជួសជុលផទះរបស់គត់រយៈេពល ៣ 
ែខ X បនសំុឲយ Y ែដលជមិត្តភក្តិរបស់ X និងេបើក ងលក់េសៀវេភមួយ ជួយរក ទុកតុេនះកនុង ង
របស់ Y រយៈេពល ៣ ែខ េ យមិនគិតៃថ្ល េហើយ Y បនយល់្រពម។ េនេពល X បនយកតុេនះេទ ក់
េន ងេសៀវេភរបស់ Y បុ៉ែន្ត Y បនផ្ល ស់ប្តូរចិត្ត និងបនបដិេសធទទួលរក ទុកតុេនះ េ យពំុមន
មូលេហតុ្រតឹម្រតូវ។ X ចង់ទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y េ យ រ X មិន ចេជៀស ងពីករលក់
តុេនះកនុងតៃម្លទបបន។ 
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ករណី ៥៖ X មនតុបុ ណដ៏ ្អ តមួយ។  េ យ រ X ្រតូវករេរៀបចំជួសជុលផទះរបស់គត់រយៈេពល ៣ 
ែខ គត់បនសំុឲយ Y រក ទុកតុេនះកនុងឃ្ល ំងរបស់ Y រយៈេពល ៣ ែខ កនុងតៃម្ល ២០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ 
េហើយ Y បនយល់្រពម។ េនេពល X បនយកតុេនះេទ ក់េនឃ្ល ំងរបស់ Y បុ៉ែន្ត Y បនផ្ល ស់ប្តូរចិត្ត 
និងបនបដិេសធទទួលតុេនះ េ យ រ  Y បនទទួលសំេណើ ល្អជងេនះពី Z េដើមបីេផញើតុមួយ កនុងតៃម្ល 
៣០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ ឥឡូវ X ចង់ទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y េ យ រ X មិន ចេជៀស ង
ពីករលក់តុេនះកនុងតៃម្លទបបន។ 
 

ករណី ៦៖ X មនតុបុ ណដ៏ ្អ តមួយ។ េ យ រ X ្រតូវករេរៀបចំជួសជុលផទះរបស់គត់រយៈ
េពល ៣ ែខ គត់បនសំុឲយ Y រក ទុកតុេនះកនុងឃ្ល ំងរបស់ Y រយៈេពល ៣ ែខ កនុងតៃម្ល ២០ ដុ ្ល រ កនុង
មួយែខ េហើយ Y បនយល់្រពម។ ក៏បុ៉ែន្ត X បនផ្ល ស់ប្តូរចិត្ត និងបនបដិេសធកនុងករ្របគល់តុឲយ Y 
េ យ រ X បនទទួលសំេណើ ដ៏ល្អមួយពី Z េដើមបីទិញតុកនុងតៃម្លមួយដ៏ល្អ។ ឥឡូវ Y ចង់ទមទរលុយ 
៦០ ដុ ្ល រពី X។ 
 
ករណី ៧៖ X បនេផញើ នមួយេនឃ្ល ំងរបស់ Y។ Z បនមក និង្របប់ Y ថ នេនះជ នរបស់ Z
ែដល X បនលួច េហើយ Z បនទមទរឲយ្របគល់ ន។ េតើ Y ្រតូវ្របគល់ នឲយអនក ? 
 
ករណី ៨៖ X បនេផញើ នមួយេនឃ្ល ំងរបស់ Y។  Z ែដលជមច ស់បំណុលរបស់ X បន ក់ពកយសំុអនុ
វត្តេ យបងខំចំេពះចលនវតថុរបស់ X េហើយ ជញ បនមកឃ្ល ំងរបស់ Y េដើមបីរបឹអូស នេនះ។ 
េតើ Y គួរេធ្វើដូចេម្តច? សូមេមើលម្រ ៣៨៦ និង ៣៨៧ ្រកមនីតិវធីិ។ 
 
ករណី ៩៖ X បនេផញើ នរបស់ X កនុងយន ្ឋ នរបស់ Y រយៈេពល ១ ែខេ យមិនគិតៃថ្ល។ Y បនេបើក

នេនះអស់ ១០០ km េដើមបីកំ ន្តរកី យនឹងករេបើកបរ េ យពំុបនជូនដំណឹងេទ X។ Y បនយក
នមកទុកកនុង គ សវញិេ យសុវតថិភព បុ៉ែន្ត ំង នេនះ្រតូវបនេ្របើអស់ េហើយកង់ នក៏សឹក

បន្តិច។ េតើ X ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y បនែដរ ឬ េទ? 
 
ករណី ១០៖ X បនេផញើ នរបស់ X េនយន ្ឋ នរបស់ Y រយៈេពល ១ ែខ េ យមិនគិតៃថ្ល។ Y បន
េបើក នេនះអស់ ១០០ km េដើមបីកំ ន្តរកី យនឹងករេបើកបរ េ យពំុបនជូនដំណឹងេទ X។ Y បន
កំពុងេបើកបរេ យសុវតថិភពនិង្រតឹម្រតូវ បុ៉ែន្តមន នមួយែដលេបើកេ យ Z បនមកបុក នរបស់ X 
េហើយ នរបស់ X ក៏បនខូចខត។ េតើ X ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y បនែដរ ឬ េទ? 
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ករណី ១១៖ X បនេផញើ នរបស់ X កនុងយន ្ឋ នរបស់ Y រយៈេពល ១ ែខ េ យមិនគិតៃថ្ល។ Y បន
ចក់េ រ គ ស និងបនរក ទុក ន េ យពយយម្របុង្របយ័តន កនុងនមជអនក្រគប់្រគងេ យសុច
រតិ បុ៉ែន្ត ន្រតូវបនេគលួច។ េតើX ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពីY បនែដរឬ េទ? 
 
ករណី ១២៖ X បនចូលរមួកនុងពិធីជប់េលៀងមួយែដល្របរពធេធ្វើេនស ្ឋ គរ Y។ X បនេផញើ ៉លីរបស់
គត់េនបនទប់េផញើឥ ៉ន់របស់ស ្ឋ គរ។ បុគគលិករបស់ស ្ឋ គរបន ក់ ៉លីកនុងទូ និងបនរក ទុក  
េ យពយយម្របុង្របយ័តន កនុងនមជអនក្រគប់្រគងេ យសុចរតិ បុ៉ែន្ត ៉លីេនះ្រតូវបនេគលួច។ េតើ X 

ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y បនែដរ ឬ េទ? 
 
ករណី ១៣៖ X បនេផញើេ្រគ ងអលងក រមួយ្របអប់ជមួយនឹង Y កនុងតៃម្ល ១០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ X មិន
បន្របប់តៃម្លៃនេ្រគ ងអលងក រេនះេទ Y េទ។ Y បនគិតមួយែភ្លតថតៃម្លៃនេ្រគ ងអលងក រេនះគឺ
្របែហល ៣.០០០ ដុ ្ល រ បុ៉ែន្តតៃម្លជក់ែស្តងគឺ ១០.០០០ ដុ ្ល រ។ Y បន ក់េ្រគ ងអលងក រេនះកនុង
្របអប់សុវតថិភពមួយ។ ក៏បុ៉ែន្ត េ យ រ្របអប់សុវតថិភពេនះជ្របេភទចស់ េចរបនលួចេបើក  និង
បនលួចយកេ្រគ ងអលងក រទំងអស់។ េតើ X ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y បនែដរ ឬ េទ? 
   
ករណី ១៤៖ X បនេផញើេ្រគ ងអលងក រមួយ្របអប់ជមួយនឹង Y កនុងតៃម្ល ១០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ X បន
្របប់ Y ពីតៃម្លៃនេ្រគ ងអលងក រគឺ ១០.០០០ ដុ ្ល រ។ កិចចសនយបេញញើមនខែចងមួយែដលែចងថ Y មិន
ទទួលខុស្រតូវចំេពះករខូចខត ឬ ករបត់បង់វតថុបេញញើេទ េទះជកនុង ថ នភព មួយក៏េ យ។ Y 
បនេធ្វស្របែហសទុកេចល្របអប់េនះេនតុទទួលេភញ វរបស់ ងគត់ េហើយ ក៏្រតូវបនេគលួច។ េតើ 
X ចទមទរសំណងៃនករខូចខតពី Y បនែដរ ឬ េទ? សូមេមើលម្រ  ៤០៣ កថខណ្ឌ ទី២ ក.រ។ 
ករណី ១៥៖ X បនេផញើមូ៉តូមួយជមួយនឹង Y កនុងតៃម្ល១០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ មូ៉តូ្រតូវបនេគលួចេ យ

រកំហុសរបស់ Y។ តៃម្លមូ៉តូគឺ ៦០០ ដុ ្ល រ បុ៉ែន្តមនេ្រគ ងអលងក រដ៏មនតៃម្លៃថ្លមួយ ែដលមនតៃម្ល 
១០.០០០ ដុ ្ល រ ្រតូវបនទុកកនុងែកបមូ៉តូ ែដល Y មិនបនដឹង។ េតើ X ចទមទរសំណងៃនករខូច
ខតពី Yបនែដរ ឬ េទ? 
 
ករណី ១៦៖ X បនេផញើកប៉ល់របស់គត់កនុងឃ្ល ំងរបស់ Y កនុងតៃម្ល ៣០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ ស្រមប់រយៈ
េពល ៦ ែខ។ រយៈេពល ២ ែខ េ្រកយមក X បនមកឃ្ល ំងរបស់ Y និងបនសំុឲយ Y ្របគល់កប៉ល់វញិ។ 
ក៏បុ៉ែន្ត Y បនបដិេសធកនុងករ្របគល់កប៉ល់ និងបនអះ ងថ្របសិនេបើ X ចង់បនកប៉ល់វញិ េនះ X 
្រតូវបង់ ១២០ ដុ ្ល រ ស្រមប់រយៈេពល ៤ ែខ។ 
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ករណី ១៧៖ X បនេផញើកប៉ល់របស់គត់កនុងឃ្ល ំងរបស់ Y កនុងតៃម្ល ៣០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ េ យពំុមន
កំណត់ពីអំឡុងេពល។ ៃថងមួយ េ យ រ Y មន រមមណ៍ថចូលចិត្តនិងចង់ទិញកប៉ល់មួយផទ ល់ខ្លួន Y 
បនេរៀបចំ្របគល់កប៉ល់េនះវញិ និងសំុឲយ X មកយកកប៉ល់។ ក៏បុ៉ែន្ត X មិនបនមកយកេទ េហើយ
និយយថ្របសិនេបើ Y ចង់ឲយ X មកយកកប៉ល់ Y ្រតូវបង់េ ហុ៊យេធ្វើដំេណើ ររបស់ X និងេ ហុ៊យដឹក
កប៉ល់េចញពីឃ្ល ំងរបស់ Y េទកន់កែន្លង ក់ឥ ៉ន់របស់ X។  Y បននិយយថ X ្រតូវបង់េ ហុ៊យ
ទំងេនះេ យខ្លួនឯង។ ករ្របែកកគន រ ង X និង Y បនបន្តអស់រយៈេពល ២ ែខ កនុងអំឡុងេពលេនះ 
Y បនចំ យអស់ ២០ ដុ ្ល រ កនុងករែថទំកប៉ល់ េហើយទីបំផុតកប៉ល់្រតូវបនេគលួចេចញពីឃ្ល ំង
របស់ Y។ សូមេមើលម្រ  ៤៥៥, ៤៥៦ ក.រ។ 
 
ករណី ១៨៖ X បនេផញើកប៉ល់របស់គត់កនុងឃ្ល ំងរបស់ Y កនុងតៃម្ល ៣០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ ស្រមប់រយៈ
េពល ៦ ែខ។ រយៈេពល ២ ែខ េ្រកយមក Y បមទទួលសំេណើ មួយពី Z េដើមបីេផញើកប៉ល់របស់ Z កនុងតៃម្ល 
៥០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ Y បនយកកប៉ល់របស់ X េទ ក់េនកែន្លងរបស់ X វញិ និងបនសំុឲយ X 
ទទួលកប៉ល់។ ក៏បុ៉ែន្ត X បដិេសធកនុងករទទួលកប៉ល់វញិ និងបនអះ ងថ Y គួរែតរក ទុកកប៉ល់
ស្រមប់រយៈេពល ៤ ែខ េទៀត េ្រពះពួកេគបន្រពមេ្រព ងគន ដូេចនះេហើយ។ Y បនរក ទុកកប៉ល់របស់ 
X េ យេទើសទល់ស្រមប់រយៈេពល ៤ ែខ េទៀត កនុងអំឡុងេពលេនះ Y បនចំ យអស់ ៤០ ដុ ្ល រ 
េដើមបីែថទំកប៉ល់ និងបនបត់បង់ឱកសរកសីុជមួយ Z េ យ រ Z បនដកសំេណើ ។  
 
ករណី១៩៖ X បនេផញើែឆករបស់គត់ជមួយនឹង Y រយៈេពល ១ ែខ េ យមិនគិតៃថ្ល។ កនុងអំឡុងេពល ១ ែខ
Y បនចំ យអស់ ៣០ ដុ ្ល រ ស្រមប់ ររបស់ែឆក។ េលើសពីេនះេទៀត ែឆកបនខំ Y េហើយ Yបន
ចំ យអស់ ១០០ ដុ ្ល រ ស្រមប់ៃថ្លពយបល។ ១ ែខ េ្រកយមក X បនមកយកែឆក បុ៉ែន្ត Yបន
បដិេសធ េ យទមទរថ Y នឹងឲយែឆកវញិ ជករដូរនឹងករបង់្របក់ ១៣០ ដុ ្ល ររបស់ X។ បនទ ប់ពីករ
្របែកកគន រ ង X និងY អស់រយៈេពល ១ ែខ X បន្រពមបង់ ១៣០ ដុ ្ល រឲយ Y។ ក៏បុ៉ែន្ត Y បនបង់ ៣០ 
ដុ ្ល រ េទៀតស្រមប់ ររបស់ែឆកកនុងរយៈេពលៃនករ្របែកកគន េនះ េហើយ Y បនទមទរសរបុ 
១៦០ ដុ ្ល រ។ សូមេមើលម្រ  ៧៧៧ កថខណ្ឌ ទី១ ក.រ។    

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី១០ 
្របធនបទ៖ បណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជនកនុងេរឿងអនុវត្តេ យបងខំ 

និងរក ករពរ 

ៃថងទី ១៧ ធនូ ២០១៥ 
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បណ្ដឹ ងត ៉ របសត់តយិជនកនងុ 

េរឿងអនវុត្តេ យបងខ ំនងិរក ករពរ 

 
១- េគលគំនិតទេូទ  

សិទធិេធ្វើបណ្ដឹ ងជសិទធិរបស់ភគីែដល្រតូវបនធន មរយៈសិទធិពឹងពក់តុ ករែដលមនែចង
កនុង្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។ 

ទនទឹមនឹងករអនុវត្តៃនសិទធិេនះ ករទមទរមួយចំនួនរបស់ភគីបណ្ដឹ ង គឺ ចេធ្វើេ យប៉ះពល់
យ៉ងធងន់ធងរដល់ផល្របេយជន៍របស់តតិយជន ដូចជ មរយៈេសនើរសំុករចត់ែចងរក ករពរ ឬករអនុ
វត្តេ យបងខំ ជេដើម។ 

ក ្ត ទំងេនះេហើយ តតិយជន ចេធ្វើករត ៉ េ យ ក់បណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជនបន។  
ឧទហរណ៏ទី១ 
 ក(មច ស់បំណុល) បន ក់ពកយសំុរបឹអូសអចលនវតថុ ែដលបនចុះបញជ ីេឈម ះ ខ (កូនបំណុល) ។ 
បុ៉ែន្ត មពិត មច ស់កមមសិទធិេលើអចលនវតថុពិត្របកដគឺ គ។ 
 
ឧទហរណ៏ទី២ 
 ក(មច ស់បំណុល) បន ក់ពកយសំុរបឹអូសចលនវតថុ ែដលសថិតេ្រកមករកន់កប់េឈម ះ ខ (កូន
បំណុល)។ បុ៉ែន្ត មពិត មច ស់កមមសិទធិេលើចលនវតថុពិត្របកដគឺ គ ែដល គ េទើបែតបនជួល េទេ យ
ខ។ 
 ករណីទំងេនះគឺ គ ច ក់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជនបន (CCP៣៦៥) 

 

២- អតថនយ័ត យជន 
នរ ជតតិយជន? 

េនកនុង្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ពំុមនផ្ដល់អតថន័យថតតិយជនជមនុស  ែបប េនះេទ។ េន
កនុងសនទ នុ្រកមរដ្ឋបបេវណីបនពនយល់ពកយតតិយជនថ ជនទីបី ឬជនែដលមិនែមនជភគី េនកនុង
ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត។ជនែដលមិនែមនជភគីេនកនុងេរឿងក្ដីរដ្ឋបបេវណី។ 
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៣- អតថនយ័បណ្ដ ឹងត ៉ របសត់ យជន 
បណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន គឺជបណ្ដឹ ងែដលតតិយជនប្ដឹងត ៉្របឆំងនឹងមច ស់បំណុលៃនករអនុ

វត្ត េ យអះ ងថកមមវតថុៃនករអនុវត្ត មិនែមនជ្រទពយសមបត្តិទទួលខុស្រតូវេនេ្រកមចបប់ រធតុ 
េហើយទមទរេ យដកេចញនូវករអនុវត្តេ យបងខំចំេពះ្រទពយសមបត្តិទំងេនះ (CCP ៣៦៥ កថ១) ។ 

បណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជនជវធីិមួយែដល្រកមនីតិវធីិបនែចងេដើមបីសេ្រងគ ះនូវសិទធិរបស់តតិយជន 
ែដលកមមវតថុៃនករអនុវត្តេ យបងខំ មិនែមនជ្រទពយសមបត្តិទទួលខុស្រតូវ។ 

បណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជនមិនែមនជវ ិ ទអំពីអតថិភពៃនសិទធិទមទរ ែដលមច ស់បំណុលចង់ឲយ
សេ្រមច មរយៈករអនុវត្តេ យបងខំេនះេទ។ 

បណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន ចយកេទអនុវត្តបន ចំេពះករអនុវត្តេ យបងខំ្រគប់្របេភទ ដូចជ 
ករអនុវត្តេ យបងខំនូវសិទធិទមទរេ យសងជ្របក់ សិទធិេលើបំណុល ឬសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិ និងករ
អនុវត្តេ យបងខំេ យ្របគល់វតថុ ករអនុវត្តេ យបងខំេ យចកេចញពីផទះ ជ ទ៏ិ។ 

៤- ភ   
េដើមេចទ ្រតូវែតជតតិយជនែដលមនកមមសិទធិ ឬសិទធិេផ ងេទៀត ែដល ងំសទះករេធ្វើអនុបបទន 

ឬ្របគល់្រទពយសមបត្តិ។ ភគេ្រចើនសិទធិរបស់តតិយជនគឺ កមមសិទធិ។ 
 េលើសពីេនះេទៀតសិទធិេផ ងេទៀតែដល ងំសទះករេធ្វើអនុបបទន ឬ្របគល់្រទពយសមបត្តិ ប់បញចូ ល
ទំងកមមសិទធិអវភិគ និងសិទធិ្របតិេភគេ យែផ្អកេលើសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទន (CC៨៨៨)។ 
សិទធិទំំងអស់េនះ្រតូវែតជសិទធិែដល ចអះ ងចំេពះមច ស់បំណុល ែដលបនរបឹអូស្រទពយសមបត្តិ 
ែដលមនន័យថ្រតូវែតមនករចុះេឈម ះឬករកន់កប់ (CC១៣៤)។ 
 ចុងចេម្លើយ គឺមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត មិនែមន ជញ  ឬ ថ ប័នអនុវត្តេផ ងេទៀតេទ។ 

 
ឧទហរណ៍ទី៣ 

Z បនលក់ដី និងបនេផទរករចុះបញជ ីកមមសិទធិដីមក Y ។ ក៏បុ៉ែន្ត មនភពចបស់ ស់ថ Y 
បនេបក Z កនុងកិចចសនយជមួយខ្លួន េហើយ Z លុបេចលកិចចសនយេនះេ យែផ្អកេលើករឆេបក 
(CC៣៤៧-១)។ េ្រកយពីករលុបេចល Z មិនទន់ទទួលបនករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិឲយខ្លួនវញិេនេឡើយ
េទ។ X គឺជមច ស់បំណុលរបស់ Y និងបនរបឹអូសយកដីខងេលើែដលចុះបញជ ីេ្រកមេឈម ះរបស់ Y។ Z 
បន ក់ពកយបណ្តឹ ជំទស់កនុងនមជតតិយជន្របឆំងនឹង X ែផ្អកេលើកមមសិទធិរបស់គត់។  
េតើពកយបណ្តឹ ងរបស់ Z គួរែត្រតូវទទួលយក ឬេលើកេចល?  
 
 
 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី  សិកខ គណៈេមធវ ី(តូច) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                     ទំព័រ | 337  
 

ឧទហរណ៍ ៤ 
Y បនលក់េព្រជមួយ្រគប់េទ Z េហើយបនេផទរករកន់កប់េព្រជេនះេ យកិចច្រពមេ្រព ង គឺ

មិនបន្របគល់្រគប់េព្រជជក់ែស្តងេទ(CC២២៩-២)។  X គឺជមច ស់បំណុលរបស់ Y និងបនរបឹអូសយក
េព្រជែដល Y បនកំពុងកន់កប់។ Z បន ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជនចំេពះ X ែផ្អកេលើកមមសិទធិ
របស់គត់។ េតើករទមទររបស់ Z គួរគបបីទទួលយកឬេលើកេចល? 

 

 
៥- បណ្ដ ឹងត ៉ របសត់ យជនកនុងករណីអនវុត្តេ យបងខំ  
េតើបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន ច្រតូវបន ក់ និងទទួលេនេពល ? 
 ជេគលករណ៍ ផល្របេយជន៍កនុងករ ក់បណ្ដឹ ង(CCP៧៤) េកើតេឡើងេនេ្រកយករចប់េផ្ដើម
ករអនុវត្តេ យបងខំចំេពះកមមវតថុែដលពក់ព័នធ។ 
 កនងករណីកមមវតថុៃនករអនុវត្តេ យបងខំ្រតូវបនបញជ ក់ ដូចជករ្របគល់វតថុជក់ ក់ មួយ
េនះ ្របសិនេបើមនករផ្ដល់របូមន្តអនុវត្ត(CCP៣៥៧) េនះនឹងមនករទទួល គ ល់ថ ភយន្ត យៃនករ
អនុវត្តេ យបងខំ េលចេចញយ៉ងជក់ែស្ដង េហើយេពលេនះផល្របេយជន៍ៃនករ ក់ពកយបណ្ដឹ ង ក៏
នឹង្រតូវទទួល គ ល់ផងែដរ។ 

េ យ រ បណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន្រតូវបនទទួល គ ល់ថ វធីិែដលតតិយជន ចសេ្រងគ ះ
នូវសិទធិរបស់ខ្លួនពីករអនុវត្តេ យបងខំ របស់មច ស់បំណុល។ ដូចេនះេនេពលែដលករអនុវត្តេ យបងខំ
ចំេពះកមមវតថុែដលពក់ព័នធេនះ បនបញច ប់េហើយ ផល្របេយជន៍កនុងករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិ
យជន ក៏្រតូវរលត់ែដរ។ េហើយេបើតតិយជនេនែត ក់បណ្ដឹ ងេទៀត បណ្ដឹ ងេនះនឹង្រតូវេលើេចល។ “េន
េពលែដលករអនុវត្តេ យបងខំែដលទក់ទងេទនឹង្របធនបទេនះបនបញច ប់” មនន័យថករបញច ប់ៃន
ករែបងែចកចំែនក(កនុងករណីអនុវត្តទមទរបំណុល) ឬករបញច ប់ៃនករ្របគល់កមមវតថុ (កនុងករណីៃនករ
អនុវត្តទមទរ្របគល់កមមវតថុជក់ ក់)។ 

 
ឧទហរណ៍ ៥ 

Z មនេព្រជមួយ្រគប់ េហើយបនជួលេព្រជេនះេទឲយ Y។ X គឺជមច ស់បំណុលរបស់ Y និងបន
របឹអូសយកេព្រជែដល Y កំពុងកន់កប់។ Z បន ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយចំេពះ X េទ
ដំបូង ជធនីភនំេពញ ក៏បុ៉ែន្ត Z មិនបន ក់ពកយសំុផ្អ កករអនុវត្តជបេ ្ត ះ សននេទ (CCP៣៦៧)។ 
ខណៈេពលែដលបណ្ដឹ ងត ៉េ យតតិយជនកំពុងចត់ករ ករអនុវត្តេ យបងខំេនែតបន្ត េហើយតបូង
េព្រជេនះ្រតូវបនលក់េទឲយ េ ក A មរយៈករលក់េ យបងខំ រចួេ ក A បនបង់្របក់លក់ទិញេទ
តុ ករ េហើយទីបំផុត, លុយេនះ្រតូវបនែចកេទមច ស់បំណុលរបស់ Y។ ចំណុចេនះ ករអនុវត្តេ យ
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បងខំបនបញច ប់ ពកយសំុផ្អ កជបេ ្ត ះនូវករអនុវត្តេ យបងខំមិនមន្របសិទធិភព។ ដូចេនះ បណ្ដឹ ងត ៉
េ យតតិយជន បត់បង់ផល្របេយជន៍ៃនពកយបណ្តឹ ង េហើយបណ្តឹ ង េនះនឹង្រតូវចេលើកេចល។ 

 

៥-១- លំហរូនី ធីបណ្ដ ឹងត ៉ របសត់ យជន   
ក- សមតថកិចចៃនបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន (CCP៣៦៥ កថ២) 

 តតិយជន្រតូវ ក់ពកយបណ្ដឹ ងេទតុ ករអនុវត្តែដលក្ល យជ ថ ប័នអនុវត្ត ឬតុ ករែដល 
ជញ ែដលក្ល យជ ថ ប័នអនុវត្តេនះសថិតេន។ 

ខ- ពនធ ក់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន ្រតូវកំណត់យក ម្របកសេលខ៥៤កយ្របក/០៩ 
ទំព័រ១៨ 
គ- ពកយបណ្ដឹ ង 
ជេគលករណ៍តុ ករ ចេចញ ល្រកមបនទល់ែតមនពកយបណ្ដឹ ង និងករទមទរ

េហើយតុ ករមិន ចេចញអ្វីេ យហួសពីករទមទររបស់ភគីេនះេឡើយ។ (CCP១៨២-២) 
 ពកយបណ្ដឹ ង្រតូវែតេគរព ម ម្រ ៧៥ 
ខ្លឹម រ ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរ (CCP៧៥-២-ខ) 
 ករអនុវត្តេ យបងខំែដលចុងចេម្លើយ X បន ក់េ យែផ្អកេលើអនុ រ ល្រកមែដលមនរបូ
មន្តអនុវត្តកនុងេរឿងក្ដី (បញជ ក់េរឿងក្ដីៃន ល្រកមែដលបន ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យ បងខំ) ចុះៃថង   ែខ  ឆន ំ  
េលើ្រទពយសមបត្តិ (អត្តសញញ ណ្រទពយសមបត្តិ)មិន្រតូវបនអនុញញ ត។ 
អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ(CCP ៧៥-៣) 

1. ចុងចេម្លើយ X បន ក់ពកយបណ្ដឹ ងអនុវត្តេ យបងខំ េទ ដំបូង ជធនីភនំេពញេ យែផ្អក
េលើ ល្រកម (េរឿងក្ដីេលខ ឆន ំ......... តុ ករដំបូង ជធនីភនំេពញ) និង ជញ របស់
តុ ករដំបូង ជធនីភនំេពញេន ៃថងទី០១ ែខ ធនូ ២០១៥ េលើអចលនវតថុែដលបនេរៀប ប់េនកនុង
បញជ ី្រទពយសមបត្តិ។ 

2. េដើមេចទ Z គឺជកមមសិទធិករៃន្រទពយែដលបនេរៀប ប់េនកនុងបញជ ី្រទពយសមបត្តិ ។ (េនកនុងករ
អនុវត្តជក់ែស្ដង Z ្រតូវេរៀប ប់លម្អិតបែនថមេទៀតអំពីរេបៀបែដលគត់បនទទួលភពជកមមសិទធិ
ករ) 

េតើបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន មន នុភពផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំែដររេឺទ? 
ពកយបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន មិនមន នុភពផ្អ កេ យស្វ័យ្របវត្តិនូវករអនុវត្តេនះេទ 

េហើយក៏មិន ងំករបន្តនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំែដរ ។ កនុងករណី Z បន ក់បណ្តឹ ងៃនករត ៉
េ យតតិយជនេ យែផ្អកេលើភពជមច ស់សិទធិរបស់គត់ បុ៉ែន្តនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំ េនែតបន្ដ
េតើនឹងមនអ្វីេកើតេឡើង? កនុងករណីេនះករអនុវត្តេ យបងខំ ច្រតូវបនបញច ប់មុនេពល ល្រកមបណ្តឹ ង
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ៃនត ៉េ យតតិយជនបនេចញ េហើយបណ្តឹ ងៃនករត ៉េ យតតិយជនគម ន្របេយជន៍។ ដូេចនះេដើមបី
ករពរ Z , CCP៣៦៧ បនផ្តល់នូវមេធយបយ ឬវធិនៃនករផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំជបេ ្ត ះ 

សនន។ 
(CCP៣៦៧) េបើតតិយជនេធ្វើេសចក្ដីបញជ ក់ដំបូងអំពីមូលេហតុៃនករត ៉ េនះតុ ករ ចបងគ ប់ 

េ យផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំមួយរយៈ ឬលុបេចលនូវករចត់ែចងករអនុវត្តេ យបងខំែដលបនេធ្វើរួច
េហើយ េ យេ យ ក់ ឬមិនេ យ ក់្របតិេភគ រហូតដល់េពលេចញ ល្រកម ឬ លដីកចុង
េ្រកយ។ 

ជរមួ Z ច ក់ពកយសំុផ្អ កឲយករអនុវត្តេ យបងខំជបេ ្ត ះ សនន រមួគន ជមួយនឹងបណ្តឹ ងៃន
ករត ៉េ យតតិយជន (ឬ ច ក់ពកយសំុេនះ បនទ ប់ ឬេ្រកយពី ក់ពកយបណ្តឹ ង មនន័យថកនុង
អំឡុងេពលែដលបណ្ដឹ ងៃនករត ៉េ យតតិយជនកំពុងចត់ករ)។ ្របសិនេបើ Z បនេធ្វើេសចក្តីបញជ ក់
ដំបូងអំពីកមមសិទធិរបស់ខ្លួន បនេជគជ័យ េនះតុ ករ ចេចញដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ ក ករអនុវត្ត
េ យបងខំជបេ ្ត ះ សននបន។ ដីកសេ្រមចេនះជ ឯក រមួយែដលេនេ្រកម CCP៣៧០-២-ក។ 
ដូេចនះ្របសិនេបើ Z ក់ដីកសេ្រមចេនះេទតុ ករអនុវត្ត តុ ករអនុវត្ត្រតូវផ្អ កករអនុវត្ត។  

 ដូចបនេឃើញខងេលើេនះ េនេពលែដលមនករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន េមធវគីបបី
ក់ពកយសំុ ឲយផ្អ កករអនុវត្តជបេ ្ត ះ សននផងែដរ! 

ឃ- នីតិវធីិជំនំុជ្រមះ 
ស្រមប់នីតិវធីិជំនំុជ្រមះេលើបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន គឺេធ្វើដូចនីតិវធីិៃនករជ្រមះក្ដីេលើកទី១ែដរ។  
តុ ករែដលទទួលពកយបណ្ដឹ ង ្រតូវពិនិតយពកយបណ្ដឹ ង។ 
េធ្វើនីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផល។ 
នីតិវធីិទញេហតុផលេ យផទ ល់មត់ និងេចញ ល្រកម។ 
ង- នុភព ល្រកម 

 កនុងករណីែដលតុ ករទទួល គ ល់ករទមទររបស់េដើមេចទ តុ ករ្រតូវេចញ ល្រកម 
ែដលមនខ្លឹម រថ៖ 
 ករអនុវត្តេ យបងខំ ែដលេធ្វើេឡើងេ យចុងចេម្លើយ X េ យែផ្អកេលើឯក រចម្លងយថភូតៃន
អនុ រ ល្រកមែដលភជ ប់ជមួយរបូមន្តអនុវត្ត (េរឿងក្ដីេលខ ........... ឆន ំ........េឈម ះតុ ករ) េនេលើ
្រទពយសមបត្តិែដលបនេរៀប ប់េនកនុងបញជ ី្រទពយសមបត្តិនឹងមិន្រតូវបនអនុញញ ត។ តតិយជនែដលបន

ល្រកមឈនះក្ដី ចលុបេចលករអនុវត្តេ យបងខំ ឬករអនុវត្តកររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សននេ យ
្រគន់ែត ក់ឯក រចម្លងយថភូតៃនអនុ រ ល្រកមេទតុ ករអនុវត្ត េនះនីតិវធីិៃនករអនុវត្ត
េ យបងខំ្រតូវផ្អ ក និងលុបេចល (ម្រ ៣៧០ កថ១-ខ)។ 
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 ល្រកមែដល្រតូវ ក់េទតុ ករអនុវត្ត្រតូវែតជ ល្រក ថ ពរ (ម្រ ១៩៣ និង ១៩៤) ឬ
្រតូវមនករ្របកសេ យអនុវត្តជបេ ្ដ ះ សនន (ម្រ ១៩៦)។ មិនចំបច់មនរបូមន្តអនុវត្តេទ។ 
  េតើេសចក្ដីសេ្រមចផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ (CCP៣៦៧) មន នុភពដល់េពល  េនេពល
ែដល ល្រកមៃនបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិ្រតូវ បនេចញែតមិនទន់បនចូលជ ថ ពរ? 
 បញ្ហ េនះ្រតូវេ ះ្រ យេ យ CCP៣៦៨  
ម្រ ៣៦៨ ករសេ្រមចេសចក្ដីផ្អ កករអនុវត្តេនកនុង ល្រកម ឬ លដីកចុងេ្រកយជ ទ៏ិ 
 េនកនុង ល្រកម ឬ លដីកចុងេ្រកយ អំពីបណ្ដឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ បណ្ដឹ ងត ៉ចំេពះ
ករផ្ដល់របូមន្តអនុវត្ត ឬបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន តុ ករែដលទទួលពកយបណ្ដឹ ង ច បងគ ប់េ យេធ្វើ
ករចត់ែចងែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ និង កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ៣៦៧ (ករសេ្រមច
េសចក្ដីផ្អ កករអនុវត្តេ យករ ក់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរជ ទ៏ិ)ៃន្រកមេនះ ឬ ចលុប
េចល ឬផ្ល ស់ប្ដូរឬទទួល គ ល់នូវេសចក្ដីសេ្រមចែដលបនេធ្វើរចួ េហើយ មបញញត្តិៃនទី១ ឬកថខណ្ឌ ទី
២េនះបន។ ករសេ្រមចេសចក្ដីេនះ្រតូវមន នុភព ចប់ពីៃថងែដល ល្រកមឬ លដីកចុងេ្រកយ
អំពីបណ្ដឹ ងែដលបនកំណត់េនកនុងម្រ ្រតូវបន្របកស។ 
 ដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ មបញញត្តិៃនម្រ ៣៦៧ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 

្រតូវបត់បង់ នុភពេនេពលែដលតុ ករេចញ ល្រកមៃនបណ្តឹ តត ៉របស់តតិយជន ជេហតុនំឲយ 

ករអនុវត្តែដលបងខំែដល្រតូវបនផ្អ ក ចចប់េផ្តើមអនុវត្តេ យបងខំេឡើងវញិ មុនេពលែដល ល្រកម

ៃនបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជនចូលជ ថ ពរ េហតុេនះ េដើមបី ងំនូវបញ្ហ េនះ ម្រ ៣៦៨ ៃន្រកមនីតិវធីិ

បនបញញត្តិ ..................។ មនន័យថ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ េ្រកអំពីករសេ្រមច (a) អំពី

ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ តុ ករ្រតូវ (b) សេ្រមចបែនថមែដលមន

ខ្លឹម រ (១) ទទួល គ ល់ដីកសេ្រមចផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ ផ្ល ស់ប្តូរដីកសេ្រមចឲយផ្អ កករអនុវត្ត

េ យបងខំ (៣) លុបេចលដីកសេ្រមចឲយផ្អ កករអនុវត្តជបេ ្ត ះ សនន េហើយេសចក្តីសេ្រមចបែនថម

េនះ មន នុភពអនុវត្តភ្ល ប់បនទ ប់ពីតុ ករ្របកស ្រកម។  

ឧទហរណ៍៖ តុ ករទទួល គ ល់នូវករទមទររបស់េដើមេចទៃនបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន  

េហតុេនះ តុ ករ្រតូវេចញេសចក្តីសេ្រមចដូចខងេ្រកម៖  

 ១-ករអនុវត្តេ យបងខំែដលេធ្វើេឡើងេ យចុងចេម្លើយេ យែផ្អកេលើអនុ រៈ ល្រកម ែដល

ភជ ប់មកជមួយរបូមន្តអនុវត្ត (សំណំុេរឿងេលខ ឆន ំ េឈម ះតុ ករ) ចំេពះ្រទពយសមបត្តិែដលបនេរៀប ប់

េនកនុងបញជ ី្រទពយសមបត្តិមិន្រតូវបនអនុញញ ត។ 

 ២- ទទួល គ ល់ដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ 
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 កនុងករណី េសចក្តីសេ្រមចទី១ មន នុភពលុះ្រ ែត ្រកម ថ ពរ បុ៉ែន្តេសចក្តីសេ្រមចទី២ 

មន នុភពភ្ល មបនទ ប់ពីតុ ករបនេធ្វើករ្របកស(ម្រ ៣៦៨ៃន្រកមនីតិវធីិ) េនះជចំណុចពិេសស

ទក់ទងនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករៃនបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន។ កនុងករណីេនះេទះបីជមន

ឧប្រស័យេទតុ ករជន់ខពស់អំពីេសចក្តីសេ្រមចេនះក៏េ យ ករផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ មរយៈ

ដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ កករអនុវត្ដេ យបងខំេនែតបន្ត។ បុ៉ែន្តេដើមបីឲយតុ ករអនុវត្តបន្តផ្អ កករអនុវត្ត

េ យបងខំ មខ្លឹម រៃនេសចក្តីសេ្រមចខងេលើ ភគី្រតូវេផញើេសចក្តីសេ្រមចេនះេទតុ ករអនុវត្ត។    
ឧទហរណ៍៦ 

Z បន ក់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជនចំេពះ X េទ ដំបូង ជធនីភនំេពញ និងបន
ក់ពកយសំុផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ។ តុ ករបនេចញដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ ក ករអនុវេ ្ដ យបងខំ

។ Z បន ក់ដីកសេ្រមចេនះេទតុ ករអនុវត្ត េហើយតុ ករអនុវត្តផ្អ កជបេ ្ត ះ សននៃនករអនុ
វត្តេ យបងខំ។ បនទ ប់ពីេនះ Z បនឈនះបណ្ដឹ ង ត ៉របស់តតិយជន។ កនុងករណីេនះ ដំបូង ជធនី
ភនំេពញ ្រតូវបងគ ប់ "ទទួល គ ល់ដីកសេ្រមចឲយផ្អ កករអនុវត្តជបេ ្ត ះ សនន (េរឿងក្ដីេលខ ឆន ំ េឈម ះ

ដំបូង ជធនីភនំេពញ )" េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចបញច ប់ៃន ល្រកម។ េសចក្តីសេ្រមចេនះមន
នុភពភ្ល មៗ(CCP៣៦៨- កយខ័ណ្ឌ ២។ េពលែដល Z បន ក់ ល្រកមេនះេទតុ ករអនុវត្ត 

តុ ករអនុវត្ត្រតូវបន្តផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ។ 
១-មិនអនុវញញ តឲយអនុវត្តេ យបងខំ 
២-ទទួល គ ល់ដីកសេ្រមចផ្អ ក 

 
ឧទហរណ៍ ៧ 

Z បន ក់ពកយបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជនចំេពះ X េទ ដំបូង ជធនីភនំេពញ និង ក់
ពកយ សំុផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ។ តុ ករបនេចញដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយផ្អ កជបេ ្ត ះ សននៃន
ករអនុវត្តេ យបងខំ។ Z បន ក់ដីកសេ្រមចេនះេទតុ ករអនុវត្ត េហើយតុ ករអនុវត្តផ្អ កជ 
បេ ្ត ះ សននៃនករអនុវត្តេ យបងខំ។ បនទ ប់មក Z បនចញ់ក្ដីកនុងបណ្ដឹ ងៃនករត ៉េ យតតិយជន។ 
កនុងករណីេនះ ដំបូង ជធនី ភនំេពញ ្រតូវបងគ ប់ "លុបេចលដីកសេ្រមចឲយផ្អ កជបេ ្ត ះ សនន
ៃនករអនុវត្តេ យបងខំ (េរឿងក្ដីេលខ ឆន ំ េឈម ះ ដំបូង ជធនីភនំេពញ )" េនកនុងេសចក្តីបញច ប់។  
េសចក្តីសេ្រមចេនះមន នុភពភ្ល មៗ (CCP368- កយខ័ណ្ឌ 2)។ េពលែដល X បន ក់ ល្រកមេនះ
េទតុ ករអនុវត្ត តុ ករអនុវត្ត្រតូវបន្តករអនុវត្តេ យបងខំ។ 
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៦- បណ្ដ ឹងត ៉ របសត់ យជនកនុងករណីដីកសេ្រមចរក ករពរ  
ករចត់ែចងរក ករពរែដលប៉ះពល់ធងន់ធងរដល់សិទធិរបស់តតិយជន គឺកររបឹអូសជបេ ្ដ ះ

សនន។ កររបឹអូសជបេ ្ដ ះ សនន  ជករចត់ែចងែដលក្រមិតនូវករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរបស់កូន
បំណុល េដើមបីរក ករពរករអនុវត្តេ យបងខំចំេពះសិទធិេលើបំណុល ែដលមនេគលបំណងេ យសង
ជ្របក់។ 
ឧទហរណ៏៨- េ ក ក បនេ យេ ក ខ ខចី្របក់ចំនួន១០០០០ដុ ្ល េមរកិ រយៈេពលមួយឆន ំ ចប់
ពីៃថង០១- ០១- ២០១៤ និង កំណត់េពលសង០១- ០១- ២០១៥។ េ ក ខ ជមច ស់ ងលក់ និងជួស
ជុលកំុពយូទ័រ។ េន ៃថង ០១ ១២ ២០១៤ េ ក គ ជប្អូនបេងកើត េ ក ខ បនយកកំុពយូរទ័រថមី១០េ្រគ ងេទ
េផញើេន ងេ ក ខ េ យជួយលក់។ 

ៃថងកំណត់សងមកដល់ េ ក ក បន ស់េតឿនេ ក ខ សង្របក់មកខ្លួន ែតេ ក ខ 
បដិេសធ។ េ ក ក បន ក់ពកយសំុរក ករពរសំុរបឹអូសជបេ ្ដ ះ សននកំុពយូទ័រថមី១០េ្រគ ងកនុង

ងេ ក ក។ តុ ករបនេចញដីកសេ្រមចរបឹអូសកំុពយូទ័រថមី១០េ្រគ ងេនះ។ 
តតិយជន ចេធ្វើបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជន (CCP៣៦៤ និង៣៦៥) ដូចគន នឹងបណ្ដឹ ងត ៉របស់ 

តតិយជនករណីអនុវត្តេ យបងខំែដរ(CCP៥៦៤)។ 
 
ខណៈេពលែដលបណ្ដឹ ងត ៉របស់តតិយជនេនមិនទន់បនសេ្រមចេនេឡើយ ្របសិនេបើករ

ចត់ែចងរក ករពរបនប្តូរេទជករអនុវត្តេ យបងខំ េដើមេចទគួរែកែ្របពកយបណ្តឹ ងពីករទមទរឲយ
ផ្អ កករចត់ែចងរក ករពរ េទជករទមទរឲយផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ (CCP៨៤)។ 

៧- ករត ៉ ចំេពះករអនវុត្ត  
  េយង មខ្លឹម រៃនម្រ  ៣៤៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីបនកំណត់ថ៖ ករត ៉ចំេពះករ
អនុវត្ត គឺជវធីិឧប្រស័យមួយែដលទមទរឲយតុ ករអនុវត្ត ឬ ដំបូង ែកត្រមូវនូវករចត់ែចងករ
អនុវត្តែដលមិន ចប្តឹងជំទស់បន។ 

- មូលេហតុៃនករ ក់ពកយសំុត ៉ចំេពះករអនុវត្ត៖ អនកត ៉អះ ងថ ករអនុវត្តេ យបងខំ 
េនះខុសនឹងបញញត្តិស្តីនីតិវធីិចបប់។  

- ចំេពះកំឡុងេពលស្រមប់េធ្វើករត ៉គឺមិន្រតូវបនកំណត់េឡើយ មនន័យថ អនកត ៉ ច
េធ្វើករត ៉េនេពល ក៏បន ែតេទះជយ៉ង ក៏េ យអនកត ៉្រតូវេធ្វើេនេពលែដល
មនផល្របេយជន៍កនុងករត ៉ និងេនមុនេពលបញច ប់ៃននីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំ។ 

មរយៈម្រ  ៣៤៤ ខងេលើេនះ មនករក្រមិតនូវសិទធិកនុងករត ៉ចំេពះករអនុវត្តេនះ គឺមនែតករ
ចត់ែចងអនុវត្ត  ែដលមិន ចប្តឹងជំទស់(48)បន េទើបមនសិទធិ ចប្តឹងត ៉បន។ 

                                                            
48
 ម្រ  ២៥៩ ្របេភទៃនបណ្តឹ ងឧប្រស័យេទតុ ករជន់ខពស់ 
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- អនក ក់ពកយសំុត ៉ចំេពះករអនុវត្ត៖ ជេគលករណ៍ េយើងេឃើញថបុគគលែដល ច ក់
ពកយសំុត ៉ចំេពះករអនុវត្តបន គឺអនកែដលខូចខតផល្របេយជន៍េ យ រករ
ចត់ែចងករអនុវត្តខុសចបប់េនះ ឬេ យ រករយឺតយ៉វ ឬករេធ្វស្របែហសកនុងករ
អនុវត្ត។ េហតុេនះ អនកែដលខូចផល្របេយជន៍ េ យ រករយឺតយ៉វ ឬេធ្វស្របែហស គឺ
មិន្រតឹមែតជ (១) មច ស់បំណុលែដលបន ក់ពកយសំុឲយអនុវត្ត ឬ (២)កូនបំណុលែដល្រតូវ
បនទមទរឲយអនុវត្តបុ៉េ ្ណ ះេទ េន ចមន(៣)តតិយជនេផ ងេទៀត ែដលមនករពក់
ព័នធនឹងផល្របេយជន៍ទំងអស់េនះ។ 

- ទីកែន្លងែដល្រតូវ ក់ពកយសំុត ៉ចំេពះករអនុវត្ត៖ (សមតថកិចចផ្ត ច់មុខ មនែចងកនុងម្រ  
៣៤៦) មម្រ  ៣៤៤ ៃន្រកមនីតិវធីិ (១) ករត ៉ចំេពះករចត់ែចងអនុវត្តេ យ
តុ ករអនុវត្ត គឺ្រតូវេធ្វើេទតុ ករអនុវត្ត (២)ចំែណកឯករត ៉ ចំេពះករចត់ែចងេ យ

ជញ  គឺ្រតូវេធ្វើេទ ដំបូងែដល ជញ េនះសថិតេន។ 
- ករបង់ពនធ៖ ចំេពះពនធកនុងករ ក់ពកយសំុត ៉ចំេពះករអនវតុ្ត គឺ្រតូវបង់ពនធ ៥០០០ េរៀល 

(េយង្របកសស្តីករែកស្រមួល េលខ ៥៤ កយ្របក/០៩ ចុះៃថងទី ២២ ែខ មិថុន ឆន ំ 
២០០៩) 

- នុភពៃនករ ក់ពកយសំុ៖ េនេពលមនករ ក់ពកយត ៉ចំេពះករអនុវត្ត ករត ៉េនះ
មិនមន នុភណផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំជស្វ័យ្របវត្តិេឡើយ )បញញត្តិៃនម្រ៣៤៣ -១ 
ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ្រតូវអនុវត្តចំេពះករត ៉ចំេពះករអនុវត្តែដលមនែចងកនុងម្រ  
៣៤៤ -៣(។   

េហតុដូេចនះេហើយតុ ករអនុវត្ត ឬ ដំបូង ចេចញដីកសេ្រមច (១)- បងគ ប់ឲយផ្អ ក
នុភពៃនដីកសេ្រមចេដើម េ យ ក់្របតិេភគ ឬមិនឲយ ក់្របតិេភគ (២)- )- បងគ ប់ឲយផ្អ កនីតិវធីិ

ៃនករអនុវត្តេ យបងខំមួយែផនក ឬទំងមូល េ យ ក់្របតិេភគ ឬមិនឲយ ក់្របតិេភគ  (បញញត្តិៃន
ម្រ  ៣៤៣-២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ 

- ករសេ្រមចេសចក្តីេលើពកយសំុត ៉ចំេពះករអនុវត្ត៖ េនេ្រកយេពលទទួលបនពកយសំុត ៉
ចំេពះករអនុវត្ត េនះតុ ករអនុវត្ត ឬ ដំបូងែដល ជញ សថិតេន្រតូវសេ្រមច
េសចក្តីេ យេចញដីកសេ្រមចែដលដីកសេ្រមចេនះមិន ចប្តឹងជំទស់បនេឡើយ កល

គម នចបប់បញញត្តិ)ម្រ ២៥៩ៃន្រកមនីតិវធីិ(េលើកែលងែតមនែចងកនុងម្រ 345-1-គ។ 
 ខ្លឹម រៃនដីកសេ្រមចេលើពកយសំុត ៉ចំេពះករអនុវត្ត គឺ ចជករទទួល គ ល់ពកយសំុត ៉ ឬ
ជករេលើកេចលពកយសំុត ៉។ 
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មនភពខុសែប្លកគន រ ងបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន និងពកយត ៉ចំេពះករអនុវត្ត៖ 
- បណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន គឺ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យតតិយជន ែដល ចទទួលរងនូវផល

ប៉ះពល់េ យ រនីតិវធីិអនុវត្ត ែដលមនែចងកនុង្រកមនីតិវធីិ ឬេ យ រករបំពនសិទធិ 
ែដលមនែចង្រកមនីតិវធីិ។  

- ពកយត ៉ចំេពះករអនុវត្ត គឺ ចេធ្វើេឡើងេ យកូនបំណុល មច ស់បំណុល ឬតតិយជន 
ែដលទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ យ រករអនុវត្តនីតិវធីិ ែដលមនែចងកនុង្រកមនីតិវធីិរដ្ឋ
បបេវណី។ 
េដើមបីងយ្រសួលបង្ហ ញពីភពខុសគន ចំេពះបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន និងពកយត ៉ចំេពះ

ករអនុវត្ត េយើងខញុំសូមេលើកយកជឧទហរណ៍ មកេធ្វើករបញជ ក់ជូន ដូចតេទ៖ 
កនុងករណីករេសនើសំុអនុវត្តេ យបងខំចំេពះអចលនវតថុ គឺេនកនុងពកយេសនើសំុរបស់មច ស់បំណុល (X) 

្រតូវភជ ប់នូវឯក រចម្លងយថភូត ៃនលិខិតអនុវត្តែដលមន នុភពអនុវត្ត និងឯក រដូចខងេ្រកម49៖ 
១- ចំេពះអចលនវតថុែដល្រតូវបនចុះបញជ ី ឯក រចំលងែដលមនបញជ ក់ ៃនេសៀវេភចុះបញជ ី និងកនុង

ករណីែដលជនដៃទេ្រកពីកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ្រតូវបនចុះេនកនុងេសៀវេភចុះបញជ ីថជកមម
សិទធិករ ឯក រែដលបញជ ក់ថ អចលនវតថុេនះគឺជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត។ 

២- ចំេពះដីែដលមិនទន់ចុះបញជ ី ឯក រែដលបញជ ក់ថ ដីេនះជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុលៃនករ 
អនុវត្ត។ 
 
ឩទហរណ៍៩៖ 
្របសិនេបើេនេពល X បន ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំរបឹអូសដីរបស់ Y ែតកមមសិទធិករែដលបនចុះបញជ ី
េលើដីកនុងេសៀវេភចុះបញជ ីគឺជ Z េហើយ X មិនបនបញជ ក់ពីកមមសិទធិរបស់ Y េលើដីេទ េនះតុ ករមិន
្រតូវេចញដីកសេ្រមចអនុវត្តេ យបងខំរបឹអូសដីេនះេទ េ្រពះពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំមិនេគរព ម
ម្រ  ៤១៧ កថខណ្ឌ ទី៣ ៃន្រកមនីតិវធីិ។  
្របសិនេបើតុ ករអនុវត្តបនេចញដីកសេ្រមចរបឹអូសដីេ យមនកំហុសនីតិវធីិ េហតុេនះករអនុវត្តគឺ
ខុសចបប់ េហើយ Z ច ក់ពកយសំុត ៉ចំេពះករអនុវត្ត (ម្រ  ៣៤៤ ៃន្រកមនីតិវធីិ) េហើយក៏ជករ
បំពននូវសិទធិរបស់តតិយជន Z េហតុេនះ Z ច ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន (ម្រ  ៣៦៥ ៃន
្រកមនីតិវធីិ)បន។  
 

                                                            
49 កថខ័ណ្ឌ ទី៣ ម្រ  ៤១៧ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
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៨- ករណីសិក   

កនុងេនះេយើងខញុំសូមេលើកយកឧទហរណ៍មួយចំនួនមកេធ្វើករបង្ហ ញេ យេផ្ត តសំខន់ែតេទេលើ
សិទធិ និងផល្របេយជន៍របស់តតិយជនបុ៉េ ្ណ ះ។ 

េនកនុងករណីដូចខងេ្រកមេនះ X គឺជមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត,  Yគឺជកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត 
េហើយ Z គឺជតតិយជន។ 

 

- ចំណុចទី១. េតើតតិយជន (Z) មនសិទធិែដលរងករប៉ះពល់េ យ រករអនុវត្តេ យបងខំ ឬករ
អនុវត្តរក ករពរែដរឬេទ? 

- ចំណុចទី២. េតើសិទធិេនះ ចត ំងចំេពះមច ស់បំណុលែដលបនរបឹអូស្រទពយសមបត្តិ ែដរឬេទ? 
 

ករណីសិក ទី ១៖ ចលនវតថុែដលកន់កប់េ យកូនបំណុល 
  Z បនជួលម៉សីុនកូពីមួយឲយេទ Y។ X ែដលជមច ស់បំណុលរបស់ Y បន ក់ពកយសំុរបឹអូស
ម៉សីុនកូពីែដលបនកន់កប់េ យ Y។ ជញ បនរបឹអូស និងបនយកម៉សីុនកូពីេនះេចញ។ 

 
បំណក្រ យ៖ 

កនុងឧទហរណ៍ខងេលើេនះ េយើងសនមតថ X ែដលជមច ស់បំណុលរបស់ Y បនអនុវត្ត្រសប ម
ខ្លឹម រៃនម្រ  ៣៨៤ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីកនុងករ ក់ពកយសំុឲយអនុវត្តេ យបងខំចំេពះចលនវតថុ។ 
េ យ រែត ម៉សីុនកូពី គឺជចលនវតថុ េហតុេនះចបប់ពំុបនត្រមូវឲយមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត្រតូវសរ
េសរបញជ ក់លំអិតនូវវតថុែដលជកមមវតថុៃនករអនុវត្តេ យបងខំេនះេឡើយ េ យ្រគន់ែតបញជ ក់អំពីទី
កែន្លងែដលចនវតថុ្រតូវរបឹអូសែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ចំេពះម៉សីុនកូពីេនះេទៀតេ តគឺ Y ជអនកកន់កប់ មន

ឩទហរណ៍ ១០ 
ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើកមមសិទធិករែដលបនចុះបញជ ីដី គឺជ Y េហើយមច ស់បំណុលរបស់ Y គឺ X បន ក់
ពកយសំុរបឹអូសដី េនះតុ ករអនុវត្ត ចេចញដីកសេ្រមចអនុវត្តេ យបងខំរបឹអូសដីបន មិនថអនក

ជកមមសិទធិករៃនដីេនះេទ។ កនុងករណីេនះ េទះបីជកមមសិទធិករពិត្របកដមិនែមនជ Y េនះេទ 
បុ៉ែន្តែបរជ Z ក៏េ យ ក៏ដីកសេ្រមចេនែត្រសបចបប់ែដរ េ្រពះ X បន ក់នូវឯក រចម្លងែដលមន
េសចក្តីបញជ ក់ៃនេសៀវេភចុះបញជ ី មនេឈម ះរបស់ Y ្រតូវបនចុះបញជ ីដីធ្លីថជកមមសិទធិករ។ ដូេចនះ Z 
មិន ច ក់ពកយសំុត ៉ចំេពះករអនុវត្ត (ម្រ  ៣៤៤ ៃន្រកមនីតិវធីិ) បនេទ ពីេ្រពះមិនមនកំហុស
នីតិវធីិកនុងករអនុវត្ត បុ៉ែន្ត ច ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជនបន (ម្រ  ៣៦៥ ៃន្រកមនីតិវធីិ) 
េ យែផ្អកេទេលើភពជមច ស់កមមសិទធរបស់គត់។ 
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ន័យថ កន់កប់េ យផទ ល់ ដូចេនះេនេពល ជញ បនចូលេទអនុវត្តរបឹអូស េនះ ជញ
បនយកម៉សីុនកូពីេនះេចញេដើមបីកន់កប់េ យខ្លួនឯង។ 
ក៏បុ៉ែន្តេបើសិនជ ជញ យកម៉សីុនកូពីេនះេចញ នឹងេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់សិទធិរបស់តតិយជន (Z) 
ពីេ្រពះថ Y ពំុែមនជមច ស់កមមសិទធិេនះេទ គត់ជួលពីតតិយជន (Z)។ 
 េ យេហតុថ ជេគលករណ៍  កររបឹអូសចលនវតថុ គឺ្រតូវេធ្វើេឡើងចំេពះែតចលនវតថុ ែដល
ជកមមសិទធិរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្តបុ៉េ ្ណ ះ ក៏បុ៉ែន្តកមមសិទធិៃនចលវតថុពិបកដឹង ស់េបើសិនេមើល
ែតពីសំបកេ្រក មយ៉ងេទៀតចបប់បនសនមតថ អនកែដលកន់កប់ក្ត ប់ទុកចលនវតថុ គឺជមច ស់កមមសិទធិ 
េហតុេនះ េបើ Y កន់កប់ម៉សីុនកូពី េនះនឹង្រតូវបនេគគិតថ គត់គឺជមច ស់កមមសិទធិ។ េបើមនកររបឹ
អូសែមន េនះតតិយជន (Z) ចេ្របើសិទធិកនុងនមជកមមសិទធិករេលើម៉សីុនកូពី េដើមបីប្តឹងត ៉កនុង នៈ
ជតតិយជន កនុងករទមទរករ មឃត់ករអនុវត្តេ យបងខំ េ យែផ្អកេលើភស្តុ ងបង្ហ ញថ Z គឺជ
កមមសិទធករពិត្របកដៃនម៉សីុនកូពី។ 

 
ករណីសិក ទី ២៖ ចលនវតថុែដលកន់កប់េ យតតិយជន 
  Y បនជួលម៉សីុនកូពីមួយឲយេទ Z។ X ែដលជមច ស់បំណុលរបស់ Y បន ក់ពកយសំុរបឹអូស
ម៉សីុនកូពីែដល Z បនកន់កប់ េហើយ ជញ បនមកកែន្លងរបស់ Z។ េទះបីជ Z បនបដិេសធ
មិនឲយេធ្វើកររបឹអូសម៉សីុនកូពីរបស់ ជញ ក៏េ យ ក៏ ជញ បនរបឹអូសម៉សីុនកូពី និងបន
យក េចញេហើយែដរ។  
 

បំណក្រ យ៖ 
កររបឹអូសេ យ ជញ គឺជករខុសចបប់េ យ រែត ជញ មិន ចអនុវត្តកររបឹ

អូសេលើ្រទពយសមបត្តិកន់កប់េ យតតិយជនបនេទ្របសិនេបើតតិយជនបនបដិេសធមិន្របគលចលន 
វតថុ (CCP៣៨៦)។ ដូេចនះ Z ច ក់បណ្ដឹ ងត ៉ចំេពះករអនុវត្ត (CCP៣៤៤) និងទមទរឲយមនករលុប
េចលៃនករអនុវត្តេ យបងខំ។ 

 

ករណីសិក ទី ៣៖ ករលក់ចលនវតថុ 
  Y បនលក់ម៉សីុនកូពីមួយឲយ Z។ មុនេពល Y ្របគល់ម៉សីុនកូពីេទឲយ Z   X ែដលជមច ស់
បំណុលរបស់ Y បន ក់ពកយសំុរបឹអូសម៉សីុនកូពីែដលេនេ្រកមករកន់កប់របស់ Y។ ជញ
បនរបឹអូស និងបនយកម៉សីុនកូពីេចញ។ 
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បំណក្រ យ៖ 
ម ម រតីៃនម្រ ១៣៤ កថខណ្ឌ ទី ២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនកំណត់អំពីករេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិ

េលើចលនវតថុ ឬករេធ្វើអនុបបទននូវសិទធិ្របតយក េលើចលនវតថុេទបុគគល មួយ មិន ចត ំងនឹងតតិយ
ជនបនេឡើយ េបើមិនបនេផទរករកន់កប់ចលនវតថុេទបុគគលេនះ។ មនន័យថលទធកមមកមមសិទធិេលើ
សិទធិ្របត ក ៃនចលនវតថុ ចត ំងជមួយតតិយជនបនលុះ្រ ែតបនេផទរករកន់កប់។ 

កនុងករណីសិក ខងេលើេនះ េឃើញថ Y េនមិនទន់បន្របគល់ម៉សីុនកូពីេទ Z  េនេឡើយ 
មនន័យថ Y កំពុងកន់កប់ម៉សីុនកូពី។ េហតុេនះករេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិរបស់ Z មិន ចត ំងជមួយ 
X បនេឡើយ។  េហតុដូេចនះ បណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជនរបស់ Z នឹង្រតូវបនេលើកេចល។ 
 

ករណីសិក ទី ៤៖ អចលនវតថុែដលបនចុះបញជ េី្រកមេឈម ះរបស់កូនបំណុល 
  Z មនដីមួយកែន្លង។ Y បនែក្លងបន្លំឯក រ និងបនេផទរករចុះបញជ ីកមមសិទធិដីពី Z េទ Y េ យ
ពំុឲយ Z ដឹង។ X ែដលជមច ស់បំណុលរបស់ Y បន ក់ពកយសំុរបឹអូសដីែដលបនចុះបញជ ីេ្រកមេឈម ះ
របស់ Y េហើយតុ ករអនុវត្តបនេចញដីកសេ្រមចរបឹអូសដីេនះ។  

 

បំណក្រ យ៖ 
X បន ក់ឯក របញជ ក់ចម្លងៃនេសៀវេភចុះបញជ ីដីធ្លី ែដល Y បនចុះបញជ ីជកមមសិទធិករៃនដី

េនះ។ េហតុេនះេហើយបនជសំេណើ របស់ X អនុេ ម ម CCP៤១៧-៣។ 
ក៏បុ៉ែន្តសិទធិរបស់តតិយជន Z ្រតូវបនទទួលរងផលប៉ះពល់េ យ រករ ក់ពកយសំុអនុវត្ត

របស់ X ពីេ្រពះថ ដីេនះ្រតូវបន Y ែក្លងបន្លំឯក រ និងបនេផទរករចុះបញជ ីកមមសិទធិដីពីតតិយជន Z 
េទ Y។ េហតុេនះ តតិយជន Z ច ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉កនុងនមជតតិយជនបន េ យេធ្វើករអះ ង
អំពីសិទធិកមមសិទធិរបស់ Z ែដលជកមមវតថុៃនករប្តឹងត ៉ (ម្រ ៣៦៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ តតិយជន  
Z ចទមទរករ មឃត់ករអនុវត្តេ យបងខំែដលមនមូល ្ឋ នេលើកមមសិទធិេនះ។  

កនុងករណីែដលករអនុវត្តេ យបងខំ្រតូវបនអនុវត្តចប់(ឈនដល់ករែចកចំែណក)េនះតតិយជន  
Z  មិន ចប្តឹងត ៉របស់តតិយជនបនេទ ពីេ្រពះគម នផល្របេយជន៍ៃនករេធ្វើបណ្តឹ ងេទ (ម្រ  ៧៤ ៃន
្រកមនីតិវធីិ) ែតតតិយជន Z ច ក់បណ្តឹ ងទមទរពី Y កនុងនីតិវធីិបណ្តឹ ងធមម ទក់ទងនឹងេសចក្តី
ចេ្រមើនឥតេហតុេ យ រ្រទពយរបស់ Z  ្រតូវបន Yយកេទសងបំណុល។  

ករណីសិក ទី ៥៖ ករលក់អចលនវតថុ 
 Y បនលក់ដីមួយកែន្លងេទឲយ Z ក៏បុ៉ែន្ត េនមុនេពល Y បនេផទរករចុះបញជ ីកមមសិទធិដីេទឲយ Z  X បន

ក់ពកយសំុរបឹអូសដី។ តុ ករអនុវត្តបនេចញដីកសេ្រមចរបឹអូសដី ែដល្រតូវបនចុះបញជ ីេ្រកម
េឈម ះរបស់ Y។   
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បំណក្រ យ៖ 
េបើេយងេទ ម CC135 Z បនមិនបនទទួលភពជមច ស់កមមសិទធៃនដីបនេទ។ ដូេចនះ Z មិន

មនសិទធិកនុងករ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជនេឡើយ។ េបើ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន 
េពលេនះតុ ករអនុវត្តនឹងេលើកេចលពកយបណ្តឹ ងេនះ។ 

 

ករណីសិក ទី ៦៖ ហីុបូ៉ែតក 
 Y មនដីមួយកែន្លង។ Y បនបេងកើតហីុបូ៉ែតកេលើដីស្រមប់ Z េហើយហីុបូ៉ែតកេនះ្រតូវបនចុះបញជ ី។ X 
ែដលជមច ស់បំណុលរបស់ Y បន ក់ពកយសំុរបឹអូសដី។ តុ ករអនុវត្តបនេចញដីកសេ្រមចរបឹអូស
ដី ែដល្រតូវបនចុះបញជ ីេ្រកមេឈម ះរបស់ Y និងហីុបូ៉ែតែដល្រតូវបនចុះបញច ីស្រមប់ Z។ 

 
បំណក្រ យ៖ 

- សិទធិរបស់តតិយជន Z មិនទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េ យពកយេសនើសំុករអនុវត្តេ យបងខំេឡើយ 
េ យ រែតហីុបូ៉ែតមន នុភពេឡើងវញិបនទ ប់ពីករអនុវត្តេ យបងខំ)CCP៤៣១ -១( ។ េហតុ
ដូេចនះេហើយបណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន Z នឹង្រតូវេលើកេចល។ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី១១ 
្របធនបទ៖ ករេរៀបចំពកយបណ្ដឹ ង និងឯក រេ្រត ម 

ៃថងទី ០៣ មីន ២០១៦ 
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ករេរៀបចំពកយបណ្ដឹ ង និងឯក រេ្រតៀម 
 
មតិក 
I.    ករពនយលទ់ូេទ 
II.     ករេរៀបចំពកយបណ្តឹ ង 
 ១-ករែស្វងយល់អំពីអងគេហតុចមបង  
 ២-ករែស្វងយល់អំពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេនកនុងពកយបណ្តឹ ង  
 
III.   ករេរៀបចំឯក រេ្រតៀម និងឯក រចេម្លើយ 
 ១- ករែស្វងយល់អំពីអងគេហតុចមបង  
 ២- ករែស្វងយល់អំពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេនកនុងឯក រេ្រត មនិងឯក រចេម្លើយ 
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លហូំរនីតិវិធីៃនករជំនំុជ្រមះេលើកទី១ 

 

 
 

 

  ២ - ្របេភទៃនបណ្ដឹ ង 
  ①  បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វករលកិ 
  ②  បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 
  ③  បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប និង រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយតុ្ត 

  ① បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលកិ 

ជបណ្តឹ ង ែដលទមទរឲយតុ ករេចញ ល្រកមបងគ ប់   ឲយចុងចេម្លើយផ្តល់ វកលិក 
កំណត់មួយែផ្អកេលើករអះ ងអំពីអតថិភពៃនសិទិធទមទរ មផ្លូវចបប់ រធតុរបស់េដើមេច
ទ។ 

 

 បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលិក មនដូចជ បង់្របក់ ្របគល់វតថុ ឲយេធ្វើ ឬមិនឲយេធ្វើ
សកមមភពអ្វីមួយ។  

  ① បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលកិ 

    ឧទហរណ៍  

  (១)   បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយបង់្របក់ចំនួន១០០០ដុ ្ល រឲយេដើមេចទ  
 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី  សិកខ គណៈេមធវ ី(តូច) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                     ទំព័រ | 353  
 

  (២)  បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ ្របគល់វតថុែដលមនកំណត់េនកនុងឧបសមព័នធមកឲយេដើមេចទ  

  (៣)  បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយេធ្វើនីតិវធីិេផទរចុះបញជ ីទំងមូលេលើដីែដលមនកំណត់េនកនុងឧបសមព័នធ
េ យមូលេហតុលក់ទិញ េនៃថងទី ០១ ែខ ០២ ឆន ំ ២០១៦ មកឲយេដើមេចទ 

  

  ① បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលកិ 

  (៤) មឃត់ចុងចេម្លើយមិន្រតូវេធ្វើឲយមនសេម្លងរខំនែដលធំជង៨០dBពីេម៉ង៦ ង ច ដល់
េម៉ង ៦ ្រពឹក េនទី ំង(អត្តសញញ ណៃនអចលនវតថុ)របស់េដើមេចទពីខងេ្រក។ 

 
   េយើង ចសមគ ល់បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ មវកលិក មរយៈ ពកយបងគ ប់ឲយ / ម

ឃត់  ែដល្រតូវសរេសរេនកនុងបណ្តឹ ង ។  
 
 

  ① បណ្តឹ ងទមទរឲយផ្តល់ វកលកិ 

  ករេ្របើពកយ 
 បងគ ប់ឲយ 
 មឃត់  (ករណីមិនឲយេធ្វើសកមមភពអ្វីមួយ)  

   ែផ្អកេលើេគលគំនិតរបស់្របេទសកមពុជ ។ 
 

 េន្របេទសជបុ៉ន ខ្លឹម រៃន ល្រកមចំេពះបណ្តឹ ង 

ទមទរឲយផ្តល់ វកលិកពំុមនពកយថ បងគ ប់ឲយ / មឃត់ 
េទ េគសរេសរថ ចុងចេម្លើយ្រតូវបង់្របក់ / ចុងចេម្លើយមិន្រតូវ 
េធ្វើឲយមនសំេលងរខំន.....។  
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②  បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 

 

   ជបណ្តឹ ងែដលទមទរឲយតុ ករបញជ ក់អំពីអតថិភព ឬ នតថិភពៃនសិទិធ ឬទំនក់ទំនងគតិ
យុត្តិ មចបប់ រធតុ។ 

 

ករសំគល់បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ ៖  
 បញជ ក់អំពីសិទិធ  
  បញជ ក់អំពីទំនក់ទំនងគតិយុត្តិ 
 បញជ ក់អំពីនតថិភពៃនកតព្វកិចច 

  ②  បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 

 ‐ ឧទហរណ៍៖  
    បណ្តឹ ងទមទរបញជ ក់អំពីសិទធិ  
បញជ ក់ថ េដើមេចទមនកមមសិទធិេលើដីដូចមនកំណត់េនកនុងឧបសមព័នធ។ 
 បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត 
បញជ ក់ថ េដើមេចទ មិនែមនជកូនរបស់ចុងចេម្លើយ  
(ម្រ ១០០២ ៃនCC)។ 
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  ②  បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 
 
 

  បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនកតព្វកិចច 

             បញជ ក់ថ  កតព្វកិចចរបស់ចុងចេម្លើយ កនុងករសង្របក់ចំនួន២០០០ដុ ្ល រ ឲយេដើមេចទ 
ែផ្អកេលើកិចចសនយខចីបរេិភគរ ង េដើមេចទ និងចុងចេម្លើយចុះៃថងទី ០៦ ែខ មិថុន ឆន ំ២០១៥ ពំុ
មនអតថិភព។  

 
 

 

  ②  បណ្តឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 

 
 

    ល្រកមបញជ ក់ពំុមន នុភពអនុវត្តេទ េលើកែលង ែត ល្រកមបញជ ក់អំពីសិទិធ្របតិ
េភគែដលមនបញញត្តិេនកនុងម្រ  ៤៩៦ ចំណុច ក ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។  
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③ បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប និង រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយតុ្ត 
 
 

 ជបណ្តឹ ង ទមទរឲយតុ ករេចញ ល្រកម្របកសបេងកើតជថមីនូវទំនក់ទំនងគតិយុត្ត
ែដលមនកំណត់ មផ្លូវចបប់ រធតុ ។ 
 បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើតទំនក់ទំនងគតិយុត្តិ  
ឧទហរណ៍ បណ្តឹ ងទមទរឲយទទួល គ ល់កូន (ម្រ ១០០១ ៃនCC) 
ខ្លឹម រៃន ល្រកមសរេសរថ ទទួល គ ល់េដើមេចទ Xជកូនរបស់ 
ចុងចេម្លើយ Y ។ 

   

  ③ បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប និង  
រលំត់ទំនក់ទំនងគតយិតុ្ត 

 បណ្តឹ ងទមទរឲយែកែ្របទំនក់ទំនងគតិយុត្តិ  
េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជមនែចង បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត និង រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត 
ដូចជ ែលងលះ (ម្រ  ៩៧៨), កត់កល់កូនសមុំ (ម្រ  ១០៣១), ទទួល គ ល់កូន (ម្រ  
១០០១),សិទធិលុបេចលអំេពើែដលនំឲយខូចផល្របេយជន៍ (ម្រ  ៤២៨)។ 

  ③ បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប  
 រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយតុ្ត 

     ចំេពះបណ្តឹ ងទមទរឲយែកែ្របទំនក់ទំនងគតិយុត្តពំុមនែចងេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីេទ 
បុ៉ែន្តមនម្រ មួយចំនួនមនលកខណៈដូចបណ្តឹ ងទមទរឲយែកែ្រប ដូចជម្រ  ២៤៩(ម្រ
េនះ គឺ ្រស័យេទេលើករបក្រ យ ែតមនមតិភគេ្រចើនថ ជបណ្តឹ ងែកែ្រប),  ម្រ  
៦០៧។ បុ៉ែន្ត ម្រ េនះ ពំុត្រមូវឲយែកែ្រប មផ្លូវតុ ករេនះេទ េហតុេនះ ពំុែមនជបណ្តឹ ង
ទមទរឲយែកែ្របេនះេទ។ 

 

  ③ បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប   
រលំត់ទំនក់ទំនងគតយិតុ្ត 

បណ្តឹ ងទមទរឲយរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត  
     ឧទហរណ៍ បណ្តឹ ងែលងលះ  
ខ្លឹម រៃន ល្រកម សរេសរថ ឲយេដើមេចទ Xែលងលះ 
ពីចុងចេម្លើយ Y ។ 
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  ③ បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប  និង រលំត់ 
ទំនក់ទំនងគតយិតុ្ត 

 លកខណៈសំគល់ បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត ៖  
(១) មិនបេងកើត នុភពេបើ ពំុេធ្វើ មផ្លូវតុ ករ 
ឧទហរណ៍ ករណីែលងលះ  
េហតុេនះ ករណីែដល ចទមទរអនុវត្តសិទធិេ្រកតុ ករបន េនះ មិនែមនជបណ្តឹ ង
ទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្តេទ  ដូចជ ម្រ  ៦០៧ៃន CC។ 

 

  ③  បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប និង  
រលំត់ទំនក់ទំនងគតយិតុ្ត 

  
(២) បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត គឺជបណ្តឹ ងែដលេដើមេចទ្រតូវ

ក់ភស្តុ ង និង អះ ងអំពីល័កខខ័ណ្ឌ កំណត់មួយ ដូចមនកំណត់កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី។ ម្រ
ខ្លះេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី ដូចជម្រ ២១២ េមើលេទមនលកខណៈដូចជ        បណ្តឹ ងទមទរ
ឲយបេងកើត ែកែ្រប រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត បុ៉ែន្ត ម្រ េនះពំុមនែចងចបស់ឲយេដើមេចទអះ ង
ល័កខខ័ណ្ឌ នឹង ក់ភស្តុ ងេឡើយ។ 

  ③  បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប និង  
រលំត់ទំនក់ទំនងគតយិតុ្ត 

 ផទុយេទវញិ ម្រ េនះគឺជករសេ្រមចេ យឆនទ នុសិទធិរបស់តុ ករ េហតុេនះ មិន
ែមនជបណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្តេឡើយ។ 
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  ③  បណ្តឹ ងទមទរឲយបេងកើត ែកែ្រប និង 
  រលំត់ទនំក់ទនំងគតិយតុ្ត 

 
 

   បណ្តឹ ងបេងកើត ែកែ្រប រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្ត ភគេ្រចើនគឺជបណ្តឹ ងទក់ទងនឹង នៈបុគគ
ល។ 

 

   ល្រកមបេងកើត ែកែ្រប រលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុត្តពំុមន នុភពអនុវត្តេទ។  
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  ៣ - ទ្រមង់ៃនពកយបណ្តឹ ង 
 

 
  ① ទ្រមង់េពញេលញៃនពកយបណ្តឹ ង  
  ② ចំណុច ចខ់តៃនពកយបណ្តឹ ង 
  ③ ចំណុចមិន ច់ខតៃនពកយបណ្តឹ ង   
 
 

  ① ទ្រមង់េពញេលញៃនពកយបណ្តឹ ង  
 

  ពកយបណ្តឹ ង ្រតូវសរេសរជ យលកខណ៍អក រ ក់េទតុ ករ (ម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី
១ ៃន CCP) ។ បុ៉ែន្ត ចំេពះករណីេរឿងក្តីចំនួនទឹក្របក់តិចពកយបណ្តឹ ង ចេធ្វើេ យផទ ល់មត់
បន (ម្រ ២២៥ កថខណ្ឌ ទី១ ៃនCCP 

  ពកយបណ្តឹ ង ្រតូវសរេសរនូវចំណុចដូចខងេ្រកម៖  
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  ② ចំណុច ច់ខតៃនពកយបណ្តឹ ង 

  ជទូេទ ពកយបណ្តឹ ងគួរែតសរេសរឲយបនេពញេលញដូចមនែចងេនកនុងម្រ ៧៥ៃន 
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី បុ៉ែន្តេនកនុងម្រ េនះ មិនែមន ច់ខត្រតូវែតសរេសរទំងអស់េនះេទ 
មនចំណុចខ្លះ េដើមេចទមិនចំបច់សរេសរេនកនុងពកយបណ្តឹ ងក៏បន ចំអះ ងេនកនុងនីតិ
វធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផលក៏បន េហើយក៏មនចំណុចខ្លះែដលត្រមូវឲយសរេសរជ

ច់ខតផងែដរ។  
 
  ចំណុចែដល្រតូវសរេសរ ច់ខត ៖ 
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  ③ ចំណុចមិន ច់ខតៃនពកយបណ្តឹ ង 
 

  ចំណុចទំង៣ខងេលើ កនុងករណី មិនបនសរេសរេន 

  កនុងពកយបណ្តឹ ងក៏តុ ករមិនបងគ ប់ឲយែកត្រមូវែដរ  

  ពីេ្រពះម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី៣និងទី៤ ៃន CCP មិន 

  ត្រមូវ ច់ខតេនះេទ ។ បុ៉ែន្តេដើមបីឲយមនភពងយ 

  ្រសួល ជពិេសសឲយតុ ករ ចយល់ដឹងបន គួរែតសរ 

  េសរឲយបនេពញេលញ។  
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ករេរៀបចំពកយបណ្តឹ ង 

  II. ករេរៀបចំពកយបណ្តឹ ង 

 
   ១- ករែស្វងយលអំ់ពីអងគេហតុចមបង  
  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល្រតូវសរេសរេនកនងុ 

 ពកយបណ្តឹ ង  

  ១- ករែស្វងយលអំ់ពីអងគេហតុចមបង 

   អងគេហតុចមបង គឺជអងគេហតុលំអិតែដល្រតូវនឹងល័កខខ័ណ្ឌ ចបប់  
  េហើយនំឲយេកើតមននូវ នុភពគតិយុត្ត។  
 ្របេភទៃនអងគេហតុចមបង  
 អងគេហតុេកើតេឡើងសិទធិ  
    អងគេហតុ ងំសិទធិ  
    អងគេហតុរលត់សិទធិ 
    អងគេហតុទប់ ក ត់សិទធិ 
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  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

  (១) អត្តសញញ ណរបស់ភគី និងអនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ (ម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី២ 
ចំណុច ក ៃន CCP)  
េឈម ះ ឬ នមករណ៍ និង សយ ្ឋ នរបស់ភគី 
 េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់អនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់  
េតើពកយបណ្តឹ ង្រតូវសរេសរអំពីទីកែន្លងបញជូ នឬេទ?  
 

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

  (២) ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើចេចទទមទរឲយតុ ករេចញ (ម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី២
ចំណុច ខ ៃនCCP)  
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   ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ គឺជករែដលេដើមេចទសំុ
ឲយតុ ករេចញេសចក្តីសេ្រមចបញច ប់ៃន ល្រកម។ 

 
 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

   ឧទរហណ៍  
 បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ បង់្របក់ចំនួន១០០០ដុ ្ល រឲយេដើមេចទ  
 បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ ្របគល់អចលនវតថុែដលមនកំណត់េនកនុងឧបសមព័នធមកឲយ 
 េដើមេចទ   

   េនកនុងខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ មិន្រតូវសរេសរអំពី
លកខណៈៃនសិទធិជ រធតុេឡើយ។ 

 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

  ឧទហរណ៍៖ បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ  បង់្របក់ចំនួន១០០០ 
ដុ ្ល រឲយេដើមេចទ  ែផ្អកេលើកិចចសនយលក់ទិញ ។ 

 

  (ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករ 

  េចញេធ្វើយ៉ង ឲយខ្លី និងមនភពងយ្រសួលយល់)។ 
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  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

  ករណីេលើកែលង៖  

  ករណីេផទរចុះបញជ ី  

  បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិទំងមូលេលើដីែដលមនកំណត់េនកនុង
ឧបសមព័នធឲយេដើមេចទ េ យ 

  មូលេហតុៃនករលក់ទិញ ចុះៃថងទី ០១ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១៥។  

  ្របករ ២៨ ចំណុច ក ៃន្របកសអន្តរ្រកសួង ស្តីពីករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក ទក់ទងនឹង្រកម
រដ្ឋបបេវណី 

 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

  ករណីបញជ ក់អំពីនតថិភពៃនកតព្វកិចច 

  បញជ ក់ថ កតព្វកិចចរបស់ចុងចេម្លើយ កនុងករសង្របក់  

  ចំនួន២០០០ដុ ្ល រ ឲយេដើមេចទ ែផ្អកេលើកិចចសនយ ខចី 

  បរេិភគរ ង េដើមេចទ និងចុងចេម្លើយចុះៃថងទី ០៦ ែខ  

  មិថុន ឆន ២ំ០១៥ ពំុមនអតថិភព។  
 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

   េនកនុងខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញ  មនករទមទរ
ចមបង និង ចមនករទមទរបនទ ប់បន ំ ។  

   ករទមទរចមបង ចមនមួយ ឬ មនេ្រចើន្រសប មេរឿងក្តីនីមួយៗ ឧទហរណ៍ ករណី
ទមទរ្របក់កមចី ៖  

  ករទមទរចមបងមនែតមួយចំណុចេទ គឺ ករទមទរ្របក់េដើម។  
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② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

        ករណីករទមទរឲយេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិ 

  ករទមទរចមបងមន៖ ឲយចុងចេម្លើយេធ្វើនីតិវធីិេផទរចុះ 

  បញជ ី និងទមទរឲយ្របគល់វតថុ។ 

 

   ករទមទរបនទ ប់បន ំមន៖ ករទមទរករ្របក់ ករ 

  ្របក់យឺតយ៉វ។ 

  ‐ ្របក់្រប ប់ក្តី  គឺ េទះបី ភគីមិនទមទរក៏តុ ករ្រតូវែតសេ្រមចឲយែដរ។ 

  ‐ ករ្របកសឲយអនុវត្តបេ ្ត ះ សនន គឺភគី្រគន់ែតេធ្វើករទមទរ ែត ជឆនទ នុសិទធិរបស់
តុ ករកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេទេលើករទមទរេនះ។ 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

  (៣) អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់នូវករទមទរ (ម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី២ ចំណុច ខ ៃនCCP) 
 

អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ គឺជអងគេហតុែដលជមូល ្ឋ ន ឬ សំ ងចំេពះករ
ទមទរ បុ៉ែន្ត មិនែមនជអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ។  

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

  ឧទហរណ៍ ទមទរឲយបង់ៃថ្លែផ្អកេលើកិចចសនយលក់ទិញ  

  អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ គឺ  

  កិចចសនយលក់ទិញរថយន្ត Lexus មួយេ្រគ ងេសរ ី

  ឆន  ំ២០១៥ តៃម្ល ៥០០០០ដុ ្ល រ  រ ង Xនិង Yេនេនៃថងទី  
០៥ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៦។ 
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  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

  ឧទហរណ៍៖  ទមទរសំណងៃនករខូចខតែផ្អកេលើអំេពើអនីតយនុកូល 
អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់នូវករទមទរ ៖ គឺ Aបនជិះ  មូ៉តូបុកB ប ្ត លឲយB ខូចខតមូ៉តូ 
និងរងរបួសកបល េនៃថងទី ០១ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥ េវ េម៉ង ១០ េពល្រពឹក។  
 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

       េនកនុងម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី ២ បនបញញត្តិបញចូ លគន រ ងខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើម
េចទទមទរឲយតុ ករេចញ និងអងគេហតុេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរ បុ៉ែន្ត ជក់
ែស្តង េគមិនសរេសរ អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់ករទមទរេនកនុងខ្លឹម រៃន ល្រកម
ែដលេដើមេចទទមទរឲយតុ ករេចញេទ េពលគឺ សរេសរេនកែន្លងេផ ងគន  ។  

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

   អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់នូវករទមទរ េសទើរែតដូចគន នឹងអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃន
ករទមទរ េហតុេនះ េគសរេសរចូលជមួយអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ។ 

   ពីេ្រពះកនុងករណីបនសរេសរ អងគហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ ជស្វ័យ្របវត្តិ នឹង
មនអងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់នូវករទមទរ នំឲយគម ន្របេយជន៍កនុងករែបងែចក និងសរ
េសរេផ ងពីគន េនះេទ ផទុយេទវញិ នំឲយមនករសរេសរដែដលៗ។ 

 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

  (៤) អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ (ម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ៣ ៃនCCP) 

   អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ គឺជអងគេហតុចមបង  

  ែដលអះ ងេ យេដើមេចទេដើមបីឲយេកើតេឡើងនូវសិទិធទមទរ។ 

   ឧទហរណ៍ ករណីខចី្របក់  
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  អងគេហតុែដលេកើតេឡើងនូវសិទធិទមទរឲយសងវញិ ម្រ  ៥៧៨ និង  

  ៥៩១ ៃនCC៖  
② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
    ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

   ករ្រពមេ្រព ង  

   ករ្របគល់្របក់ 

   កំណត់េពលសងបនមកដល់  
 (អងគេហតុបេងកើតនូវសិទធិ) 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
  ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

   ឧទហរណ៍ ករណីទមទរសំណងៃនករខូចខតែផ្អកេលើអំេពើអនីតយនុកូល  

  អងគេហតុេកើតេឡើងនូវសិទធិទមទរសំណងៃនករខូចខត ែផ្អក មម្រ  ៧៤២ ៧៤៣ ៧៥៧
៖  
 អំេពើបំពនសិទធិ ឬ ផល្របេយជន៍របស់េដើមេចទ  
 កំហុស  
 ករខូចខត  
 ទំនក់ទំនងេហតុ និងផលរ ង ចំណុច  និងចំណុច  

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

  ឧទហរណ៍ ករណីទមទរឲយចុះបញជ េីផទរកមមសិទធិេ យមូលេហតុលក់ទិញ  

  អងគេហតុេកើតេឡើងនូវសិទធិទមទរឲយេផទរចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិ ែផ្អក មម្រ ៣៣៦ កថខណ្ឌ
ទី២ ៃនCC៖  

   ករ្រពមេ្រព ងលក់ទិញ  

   ករ្រពមេ្រព ងេធ្វើេឡើងេ យលិខិតយថភូត 
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② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

  (៥) អងគេហតុសំខន់ៗែដលទក់ទងនឹងអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ  (ម្រ ៧៥ 
កថខណ្ឌ ទី៣ ៃនCCP) 

   ជអងគេហតុ ្របេយលែដលេគេ្របើេនេពលែដលពំុមនភស្តុ ងេ យផទ ល់េដើមបីេធ្វើករ
បញជ ក់អំពីអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ។   

   
 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

  ឧទហរណ៍ ករណីករទមទរសំណងៃនករខូចខតែផ្អកេលើ អំេពើអនីតយនុកូល  

  េនៃថងទី ០២ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៦ េដើមេចទ្រតូវចុងចេម្លើយ ល់មួយៃដចំមុខ កនុងករណីេនះ ពំុ
មនភស្តុ ងេ យផទ ល់ែដលបង្ហ ញពីសកមមភព ែដលចុងចេម្លើយ ល់េដើមេចទេនះេទ 
ករណីេនះ េដើមេចទ ចអះ ងអងគេហតុ្របេយលដូចខងេ្រកមេដើមបីបញជ ក់ពីអងគេហតុ 
យេនៃថងទី ០២ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៦ ៖  

 

  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
      ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

 

 ៃថងទី ០២ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៦ ចុងចេម្លើយមកេលងផទះរបស់េដើមេចទ  
 េពលចុងចេម្លើយេចញពីផទះរបស់េដើមេចទ មុខរបស់េដើមេចទមនរបួស  
 េនេពលែដលចុងចេម្លើយមកេលងផទះេដើមេចទ ពំុមនអនកេផ ងេ្រកពីេដើមេចទ និង ចុង
ចេម្លើយេទ។ 
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  ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចនីមួយៗែដល 
   ្រតូវសរេសរេនកនងុពកយបណ្តឹ ង 

    (៦) ភស្តុ ង (ម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី៤ ៃនCCP) 

  មម្រ ៧៥ កថខណ្ឌ ទី៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ពំុត្រមូវឲយេដើមេចទេទភជ ប់ជមួយ
នឹងភស្តុ ងេទ បុ៉ែន្តេដើមបីងយ្រសួលឲយតុ ករបនយល់ េដើមេចទ គួរែត ភជ ប់ជមួយ ភស្តុ

ង ឬ សរេសរមេធយបយករពរខ្លួនេនកនុងពកយបណ្តឹ ង ។ 

  ភស្តុ ងែដលទក់ទងនឹងអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃន 

  ករទមទរ៖លិខិតកិចចសនយ  វកិកយប័្រតជ ទិ៍ ។ 
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ករេរៀបចំឯក រេ្រតៀម និង ឯក រចេម្លើយ 

 
 ①    ករែស្វងយលអំ់ពីអងគេហតុចមបង  
 ② ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេនកនងុឯក រ ចេម្លើយ 
 ③ ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេនកនងុឯក រ េ្រតៀម  
 
 

   េបើតុ ករពិនិតយេទ មនភព្រតឹម្រតូវ តុ ករនឹងបញជូ នពកយបណ្តឹ ងេទចុងចេម្លើយ
េ យកំណត់កល 

  បរេិចឆទនីតិវធីិេ្រត មស្រមប់ករទញេហតុផលេលើកទី១  

  កនុងអំឡុងេពល៣០ៃថងគិតចប់ពីៃថងែដលបនទទួលពកយ 

  បណ្តឹ ង។ 
 

  េនកនុងដីកេកះែដលបញជូ នេទចុងចេម្លើយ តុ ករ ចកំណត់កលបរេិចឆទកនុងករ ក់
ឯក រចេម្លើយបន កនុងករណីេនះ ចុងចេម្លើយ្រតូវែត ក់ឯក រចេម្លើយ មករកំណត់របស់
តុ ករ ។ ជក់ែស្តងេនកមពុជ តុ ករពំុែដលកំណត់កលបរេិចឆទ ក់ឯក រចេម្លើយេនះ
េទ េហតុេនះ ករ ក់ឯក រចេម្លើយជមុនមនចំនួនតិចតួច។  
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  ១- ករែស្វងយលអំ់ពីអងគេហតុចមបង 

 

  ចុងចេម្លើយ ្រតូវែស្វងយល់អំពីអងគេហតុចមបងដូចគន នឹងេដើមេចទែដរ បុ៉ែន្តជអងគេហតុ
ចមបងែដលនំឲយសិទធិទមទរ 

  របស់េដើមេចទបត់បង់។ អងគេហតុ ងំ រលត់ និងទប់ ក ត់សិទធិ ជអងគេហតុចមបង ែដល្រតូវ
អះ ងេ យចុងចេម្លើយ េដើមបីេឆ្លើយតបអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ។ 

  ១- ករែស្វងយលអំ់ពីអងគេហតុចមបង 

 

     ឧទហរណ៍ អងគេហតុ ករសង ករេលើកែលងបំណុល  

  ពនយេពលសង  ករផុតរលត់ ជញ យុកលៃនសិទធិេលើ 

  បំណុល សិទធិត ៉ឲយអនុវត្ត្រពមគន  េមឃភពកិចចសនយជ ទិ៍។  

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

  (១) ករេឆ្លើយតប ចំេពះករទមទរៃនខ្លឹម រៃន ្រកមែដលសរេសរេនកនុងពកយបណ្តឹ ង 
 ករណីមិនទទួល គ ល់ករទមទររបស់េដើមេចទ៖ ្រតូវសរេសរថ ្រចនេចលករទមទរ
របស់េដើមេចទ  

(ទំងអស់) 

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

 ករណីទទួល គ ល់ករទមទររបស់េដើមេចទ៖  

  ្រតូវសរេសរថ ទទួល គ ល់ករទមទររបស់េដើមេចទ  

  (ទំងអស់) ។ 

 

តុ ករនឹងបញច ប់បណ្តឹ ងេ យកំណត់េហតុ  

  ទទួល គ ល់ករទមទរដូចមនបញញត្តិេនកនុងម្រ ២២១  

  ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។ 
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២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

  (២) ករេឆ្លើយតបចំេពះអងគេហតុែដលមនសរេសរេនកនុង 

  ពកយបណ្តឹ ង  
  
  ករទទួល គ ល់ ឬ មិនទទួល គ ល់ ៖ 

               ១. ទទួល គ ល់           

               ២. មិនទទួល គ ល់  

               ៣. មិនដឹង  

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

  ១. ទទួល គ ល់  

  កនុងករណី ចុងចេម្លើយទទួល គ ល់ចំេពះអងគេហតុែដល 

  អះ ងេ យេដើមេចទ អងគេហតុេនះ គឺជអងគេហតុែដល 

  ្រតូវបន រភព េហតុេនះ តុ ករ្រតូវទទួល គ ល់ 

  អងគេហតុេនះេ យមិនចំបច់ពិនិតយភស្តុ ង (ម្រ  

  ១២៣ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនCCP)។  

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

  ២. មិនទទួល គ ល់  

  កនុងករណីចុងចេម្លើយមិនទទួល គ ល់អងគេហតុចមបងែដល 

  អះ ងេ យេដើមេចទ េនះជអងគេហតុែដលមនវ ិ ទ  

  េហតុេនះ តុ ករ្រតូវសេ្រមចទទួល គ ល់ ឬមិនទទួល 
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  គ ល់នូវអងគេហតុេនះេ យភស្តុ ង (ម្រ ១២៣ កថ 

  ខណ្ឌ ទី១ ៃនCCP)។ 

 

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

  ៣. មិនដឹង ្រតូវសនមតថអងគេហតុេនះជចំណុចវ ិ ទ 

  ម្រ ៩៦ កថខណ្ឌ ទី២  ៃន្រកមនីតិវធីិ រដ្ឋបបេវណី ដូេចនះ 

  ករណីេនះដូចគន នឹងករមិនទទួល គ ល់ែដរ េហតុេនះ  

  តុ ករ្រតូវកំណត់អតថិភព ឬ នតថិភព ៃនអងគេហតុេ យ 

  ភស្តុ ង។  
 

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

   ករណីមិនេធ្វើអ្វីទំងអស់ មិនេឆ្លើយទទួល គ ល់ េហើយក៏មិនេឆ្លើយថមិនទទួល គ ល់ចំេពះ
អងគេហតុ មួយភគី្រតូវចត់ទុកថ បន រភពចំេពះអងគេហតុេនះ (ម្រ ៩៦កថខណ្ឌ
ទី១ ៃនCCP)។ 

 

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

(៣)  អងគេហតុត ៉  

  េនកនុងឯក រចេម្លើយ េឆ្លើយតបករទមទររបស់េដើមេចទ និងេឆ្លើយតបនឹង អងគេហតុែដល
អះ ងេ យេដើមេចទ ចុងចេម្លើយ្រតូវអះ ងនូវ អងគេហតុត ៉េដើមបីឲយរលត់នូវសិទធិទមទរ
របស់េដើមេចទ ។ 
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  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

  (៤) អងគេហតុសំខន់ៗែដលទក់ទងនឹងអងគេហតុត ៉ 

   ជអងគេហតុ្របេយល េដើមបីបញជ ក់អំពី អតថិភព ឬ  

  នតថិភពៃនអងគេហតុត ៉ ។ 
 

  ឧទរហណ៍ ករណីចុងេម្លើយអះ ងអងគេហតុត ៉ ចំេពះ 

  ករសង ៖ 

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
កនងុឯក រចេម្លើយ 

 
 

 ៃថងទី ០១ ែខ មីន ឆន ំ ២០១៦ ចុងចេម្លើយបនទូរស័ពទេទ 
េដើមេចទនិយយថ នឹងសង្របក់កនុងេពលឆប់ៗេនះ  
 

 េនៃថងដែដល ចុងចេម្លើយបនេទដក្របក់ពីគណេនយយ 
របស់ខ្លួន 
េពលចុងចេម្លើយសងលុយេទេដើមេចទ បនសំុឲយេដើមេចទ  
េធ្វើលិខិត្របគល់ទទួល្របក់ ែតេដើមេចទថ គម នេពលចំៃថង 
ែស្អក ចុងបញច ប់ អត់បនេធ្វើលិខិត្របគល់ទទួល្របក់េទ។  
 

  ២- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរេសរេន 
 កនងុឯក រចេម្លើយ 

 

  (៥) ភស្តុ ង   

  លិខិតបញជ ក់អំពីករសង លិខិតបញជ ក់អំពីករេលើក 

  ែលងបំណុល ជ ទ៍។  

ភស្តុ ង្របេយល ដូចជ លិខិតបញជ ក់អំពីករេបើក្របក់ពីធនគរ ជ ទិ៍។  
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  ៣- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរ 
េសរេនកនងុឯក រេ្រតៀម  

 

  ចំណុចែដល្រតូវសរេសរេនកនុងឯក រេ្រត ម  

  (១) េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ទទួល គ ល់ ឬមិនទទួល គ ល់ 

  អងគេហតុែដលបនអះ ងេ យភគីមខ ងេទៀត។ 
 

  ៣- ករែស្វងយលអំ់ពីចំណុចែដល្រតូវសរ 
េសរេនកនងុឯក រេ្រតៀម  

  (២) មេធយបយតទល់ ឬករពរខ្លួន  
 អងគេហតុត ៉តប 
 អងគេហតុត ៉តបចំេពះអងគេហតុត ៉តប 
 អងគេហតុសំខន់ៗែដលទក់ទងនឹងអងគេហតុ 
 ភស្តុ ង  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី  សិកខ គណៈេមធវ ី(តូច) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                     ទំព័រ | 380  
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ពកយបណ្តឹ ង 

េដើមេចទ ៖ េឈម ះ X យុ ៥០ ឆន ំ មុខរបររពណិជជករ កន់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេលខ 
០១០៤៦៦៨៨៤ ែដលមន សយ ្ឋ នសិថតេនផទះេលខ ០២ ផ្លូវេលខ ១៧៩ សងក ត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំ
ករមន ជធនីភនំេពញ។ 

អនកតំ ងេ យ ណត្តិ “េដើមេចទ” ៖ ខញុំ P ជេមធវៃីន្រកុមហុ៊នេមធវកីមពុជអន្តរជតិ ែដលមន
សយ ្ឋ នសថិតេន គរ IOC ជន់ទី៥ បនទប់F5-R01 & F5-R02 ម វថីិ្រពះមុនីវង  សងក ត់បឹង ងំ 

ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ េ យមនេលខទូរស័ពទ ០១៧ ៥២៣២២៩។  

ទីកែន្លងបញជូ ន ៖ ្រកុមហុ៊នេមធវកីមពុជអន្តរជតិ50 

ចុងចេម្លើយ ៖ េឈម ះ Y យុ ៦០ ឆន ំ មុខរបររពណិជជករ កន់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេលខ 
០១០៤៦៦៨៨៦ ែដលមន សយ ្ឋ នសិថតេនផទះេលខ ១៤ ផ្លូវេលខ ៣៨៤ សងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  
េខត្តក ្ត ល។ 

សមូេគរពចូលមក 
ឯកឧត្តម្របធន ដំបូង ជធនីភនំេពញ51 

ក-ខ្លមឹ រៃន ល្រកមែដលេដមីេចទទមទរឲយតុ ករេចញ52 ៖ 

                                                            
50ម្រ  ២៤៩ និងម្រ  ២៥០ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។ ករ ក់ពីទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន មិនែមនជកតព្វកិចចេនះេទ។ 
េទះបីជមិន ក់ពីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ នក៏េ យ ក៏ជទូេទគឺ្រតូវេធ្វើករបញជូ នេទករយិល័យេមធវៃីនបណ្តឹ ង។ បុ៉ែន្ត េដើមបីឲយ
មនភពចបស់ ស់ពីទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន ជករល្អែដល ក់ពីទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន។ ជពិេសស កនុងករណីែដលមន
េមធវេី្រចើនេធ្វើជអនកតំ ងរបស់េដើមេចទ េនះេដើមបីឲយមនភពចបស់ ស់កនុងករបញជូ នេទករយិល័យេមធវ ី មួយ 
េនះ្រតូវ ក់ពីទីកែន្លងែដល្រតូវបញជូ ន។ 
51 ករ ក់ពកយបណ្តឹ ង្រតូវេធ្វើេទតុ ករែដលមនសមតថកិចច (សមតថកិចច ជ្រមះក្តី) (ម្រ  ០៨ ម្រ  ០៩ ជ ទិ៍ៃន្រកម
នីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ េរឿងក្តីេនះ លំេន នរបស់ចុងចេម្លើយសថិតេនេខត្តក ្ត ល ដូេចនះ តុ ករែដលមនសមតថកិចច គឺ
ដំបូងេខត្តក ្ត ល ( ្រកមនីតិវធិិរដ្ឋបបេវណីម្រ  ៨ ចំណុច ក)។ មយ៉ងេទៀត េ យ រែត ទី ំងៃនអចលនវតថុែដលជកមមវតថុ
ៃនបណ្ដឹ ងសថិតេន ភនំេពញ ដូេចនះ ដំបូង ជធនីភនំេពញក៏មនសមតថកិចចតុ ករែដរ ( ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩ 
ចំណុច ឆ និង ជ)។   
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 (១) ចុងចេម្លើយ “Y” ្រតូវេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិទំងមូលេលើដី B ែដលមនវញិញ បនប្រត
សំគល់មច ស់អចលនវតថុេលខ ០០១០ ចុះៃថងទី ១០ ែខ តុ  ឆន ំ ២០១០ មនទំហំ ៦០០ ែម៉្រតកេរ ៉ែដល
មនទី ំងសថិតេនភូមិ ១ សងក ត់ផ រថមី១ ខណ្ឌ ដូនេពញ     ជធនីភនំេពញ រ ង X និង Y េ យមូល
េហតុៃនករលក់-ទិញ ចុះៃថងទី០២ ែខេម  ឆន ំ ២០១៤53 មកឲយេដើមេចទ“X” 

 (២) បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ្របគល់ដីែដលមនអត្តសញញ ណខងេលើមកឲយេដើមេចទ 

 (៣) បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយបង់្របក់ចំនួន ៦០០ (្របំមួយរយ) ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយែខគិតចប់ពី
ៃថងទី ០២ ែខ េម  ឆន ំ ២០១៤ រហូតដល់េពល្របគល់ដីខងេលើមកឲយេដើមេចទ 

 (៤) ្របកសអនុវត្តជបេ ្ត ះ សនន54 

 (៥) ្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់ចុងចេម្លើយ55  

ខ-អងគេហតុចបំចេ់ដីមបបីញជ ក់នវូករទមទរ និងអងគេហតុែដលជមលូេហតុៃនករ
ទមទរ56 

១. េដើមេចទ X និង ចុងចេម្លើយ Y បនបេងកើតកិចចសនយលក់ទិញ ដី (េលខកបលដី ទី ំង) (ខង
េ្រកមេនះ េ ថ “ដីៃនេរឿងក្តី”) េនៃថងទី ០២ ែខ េម  ឆន ំ ២០១៤ កនុងតៃម្ល ៨០,០០០ (្របំបីមឺុន)ដុ ្ល រ

េមរកិ (េរឿងក្តីៃនកិចចសនយលក់ទិញ)។ (ភស្តុ ង ១ និងភស្តុ ង ២) 

                                                                                                                                                                                                     
52 ខ្លឹម រៃន ល្រកមគឺមនភពចំបច់ែដល្រតូវសរេសរកនុងពកយបណ្តឹ ង (ម្រ  ៧៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) 
53  ករ ក់ពកយសំុេផទរកមមសិទធិ្រតូវេធ្វើេឡើងរមួគន រ ងអនកមនករណីយកិចចចុះបញជ ីនិងអនកមនសិទធិទមទរឲយចុះបញជ ី បុ៉ែន្តកនុង
ករណីមនេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករែដលចូលជ ថ ពរ ភគីែតមខ ង ច ក់ពកយសំុបន (ម្រ  ១០ ៃន្របកសអន្តរ
្រកសួងស្តីពីនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ ចុងចេម្លើយមិនែមនជអនកចុះបញជ ីេនះេទ គឺម្រន្តី
សុរេិយដីជអនកចុះបញជ ី េហតុេនះ្របសិនេបើចុងចេម្លើយចញ់ក្តី ្រតូវបនចត់ទុកថបនបង្ហ ញឆនទៈ េហើយករទមទរែបបេនះ

ចអនុវត្តបនលុះ្រ ែតេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករចូលជ ថ ពរ មនន័យថ មិន ច្របកសឲយអនុវត្តជ    បេ ្ត ះ
សននបនេឡើយ (CCP៥២៩)។  

54  ចំេពះចំណុចទី១ៃនករទមទរកនុង ល្រកមគឺមិន ចទមទរឲយ្របកសអនុវត្តជបេ ្ត ះ សននេនះេទ បុ៉ែន្តចំណុចទី២ 
និងទី៣ ចទមទរឲយ្របកសអនុវត្តបេ ្ត ះ សននបន (ម្រ  ១៩៦ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) 
55 តុ ករ្រតូវសេ្រមចអំពី្របក់្រប ប់ក្តី (CCP១៨២-៣) េហើយ្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់អនកចញ់ក្តី (CCP៦៤-១) 
56“អងគេហតុចំបច់េដើមបីបញជ ក់នូវករទមទរ” គឺជចំណុចចំបច់ែដល្រតូវសរេសរេនកនុងពកយបណ្តឹ ង (្រកមនីតិវធីិរដ្ឋ បបេវណី
ម្រ  ៧៥ កថខណ្ឌ ទី ២ ចំណុច ខ)។ “ អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ”  គឺជចំណុចមិនបងខំឲយសរេសរេនកនុងពកយ
បណ្តឹ ងេទ (្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៧៥ កថខណ្ឌ ទី៣) បុ៉ែន្ត េដើមបី្របប់អំពីខ្លឹម រៃនេរឿងក្តីេទតុ ករ គបបីសរេសរ។ 
្របសិនេបើ សរេសររមួបញចូ លគន នូវចំណុចទំងពីរេនះេទកនុងែផនកែតមួយ នឹងមនភពងយ្រសួលេដើមបីឲយមនន័យ្រគប់្រគន់។ 



្រកុមករងរគណៈេមធវ ី  សិកខ គណៈេមធវ ី(តូច) 

រក សិទធិ្រគប់ែបបយ៉ង ©                     ទំព័រ | 382  
 

២. េដើមេចទ X និង ចុងចេម្លើយ Y បនបេងកើតកិចចសនយលក់ផ្ត ច់ (Definitive Sale Letter )ចំេពះេរឿង
ក្តីៃនកិចចសនយលក់ទិញេនះ េនៃថងដែដលេនះ57។ (ភស្តុ ង ៣) 

៣. េដើមេចទ X បនបង់្របក់ ៨០,០០០ (្របំបីមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ ៃនេរឿងក្តីៃនកិចចសនយលក់ទិញ
េទឲយចុងចេម្លើយ Y េនៃថងទី ០២ ែខ េម  ឆន ំ ២០១៤។ ( ភស្តុ ង ៤) 

៤. េ យ រែតចុងចេម្លើយ Y មិន្របគល់ដីៃនេរឿងក្តីេនះ េទេដើមេចទ X េហតុេនះ េទះបីជេន
េ្រកយេពលែដលបនបង់្របក់េលើដីៃនេរឿងក្តីេនះេហើយក៏េ យ ក៏េដើមេចទ X មិន ចេ្របើ្របស់ដីៃន
េរឿងក្តីេនះបនែដរ។ េហតុេនះ េដើមេចទ X េកើតមននូវករខូចខតចំេពះៃថ្លឈនួលេលើដីៃនេរឿងក្តីេនះ។ 

៥. ៃថ្លឈនួលេលើដីៃនេរឿងក្តីេនះ គឺមួយែខ ៦០០ (្របំមួយរយ) ដុ ្ល រ េមរកិ/ែខ។ (ភស្តុ ង ៥) 

េហតុេនះេដើមេចទទមទរឲយចុងចេម្លើយ្រតូវេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ េីផទរកមមសិទធិទំងមូលេលើដី B  េ យែផ្អកេលើ
សិទធិៃនកមមសិទធិ។ 

គ-ភស្តុ ង 

 ១. ឯក រចម្លងែដលមនេសចក្តីបញជ ក់ៃនេសៀវេភេគលបញជ ីអចលនវតថុ (លិខិតបញជ ក់ព័ត៌មន
សុរេិយដី) 

 ២. កិចចសនយលក់ទិញ 

 ៣. លិខិតលក់ផ្ត ច់ 

 ៤. លិខិត្របគល់-ទទួល្របក់ 

 ៥. លិខិតគណនៃថ្លឈនួល 

 

េសចក្តីដូចមនកំណត់ សូម ឯកឧត្តម្របធន សេ្រមច មករេសនើសំុ េ យក្តីអនុេ្រគះ។ 

សូម ឯកឧត្តម្របធន ទទួលនូវេសចក្តីេគរពដ៏្រជលេ្រជអំពីខញុំ។ 

 

 

                                                            
57 “ ចំេពះកិចចសនយលក់ទិញអចលនវតថុ កនុងករណីេបើមិនបេងកើតជលិខិតយថភូតេទ កិចចសនយលក់ទិញេនះនឹង្រតូវេមឃភព 
(្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៣៦ កថខណ្ឌ ទី ២)។ ខ្លឹម រៃនលិខិតយថភូត មនសរេសរេនកនុង ម្រ  ៩ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន
ចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី។ េរឿងក្តីេនះ លិខិតលក់ផ្ត ច់គឺជ “លិខិតែដល ម្រន្តីមនសមតថកិចចេធ្វើេឡើងេដើមបីេធ្វើ  នីតិវធីិ
ៃនករចុះបញជ ី” ដូេចនះ ជលិខិតយថភូត។ 
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ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ២០ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១៤ 

ហតថេលខ និង្រ  

 

P 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯក រភជ ប់ 

១ -លិខិត្របគល់សិទធិតំ ងេ យ ណត្តិ “ចបប់េដើម” 

២ -ចបប់ថតចម្លងៃនភស្តុ ងនីមួយៗខងេលើ “ចំនួន ០២ ចបប់” 
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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ឯក រចេម្លើយ58 

 

េដើមេចទ ៖ េឈម ះ X យុ ៥០ ឆន ំ មុខរបររពណិជជករ កន់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេលខ 
០១០៤៦៦៨៨៤ ែដលមន សយ ្ឋ នសិថតេនផទះេលខ ០២ ផ្លូវេលខ ១៧៩ សងក ត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំ
ករមន ជធនីភនំេពញ។ 

អនកតំ ងេ យ ណត្តិ “េដើមេចទ” ៖ ខញុំ P ជេមធវៃីន្រកុមហុ៊នេមធវកីមពុជអន្តរជតិ ែដលមន
សយ ្ឋ នសថិតេន គរ IOC ជន់ទី៥ បនទប់F5-R01 & F5-R02 ម វថីិ្រពះមុនីវង  សងក ត់បឹង ងំ 

ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ េ យមនេលខទូរស័ពទ ០១៧ ៥២៣២២៩។ ទីកែន្លងបញជូ ន ៖ ្រកុមហុ៊ន
េមធវកីមពុជអន្តរជតិ 

ចុងចេម្លើយ ៖ េឈម ះ Y យុ ៦០ ឆន ំ មុខរបររពណិជជករ កន់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេលខ 
០១០៤៦៦៨៨៦ ែដលមន សយ ្ឋ នសិថតេនផទះេលខ ១៤ ផ្លូវេលខ ៣៨៤ សងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  
េខត្តក ្ត ល។ 

អនកតំ ងេ យ ណត្តិ “ចុងចេម្លើយ” ៖ នងខញុំ B ជេមធវៃីនករយិល័យេមធវអីន្តរជតិ េជសីុ ឡ 
ែដលមន សយ ្ឋ នសថិតេនបុរឧីទយនប ក់ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ    ចំករមន ជធនីភនំេពញ 
េ យមនេលខទូរស័ពទ ០៩២ ៨៧៦ ២៥៥។  

ទីកែន្លងបញជូ ន ៖ ករយិល័យេមធវអីន្តរជតិ េជសីុ ឡ 

 

                                                            
58 េ យ រែតឯក រេនះ ជឯក រេ្រត មែដលចុងចេម្លើយ ក់េទតុ ករេលើកដំបូង ដូេចនះ ករបេងកើត្រតូវ្រសប មម្រ  
១០១ កថខណ្ឌ ទី៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។ ្របសិនេបើេមើល ម កថខណ្ឌ  និង ម្រ ដែដលគឺ មនកំណត់ថ “ ្រតូវមនសរ
េសរអំពីករេឆ្លើយតប ចំេពះខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលេដើមេចទបនសរេសរទមទរ េនកនុងពកយបណ្តឹ ង និង ករទទួល គ ល់ 
ឬ មិនទទួល គ ល់នូវអងគេហតុែដលមនសរសរេនកនុងពកយបណ្តឹ ង និង អងគេហតុេដើមបីត ៉ចំេពះអងគេហតុែដលមនសរេសរ
េនកនុងពកយបណ្តឹ ងជ ទិ៍”។ ចបប់របស់្របេទសជបុ៉ន ឯក រេ្រត មែដលចុងចេម្លើយ ក់េទតុ ករេលើកដំបូង គឺេ ថ 
ឯក រចេម្លើយ។ 
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សមូេគរពចូលមក 

េ ក W េច្រកមៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញ 

កមមវតថ៖ុ សំុ ក់ឯក រចេម្លើយេដើមបីេឆ្លើយតបនឹងពកយបណ្តឹ ងចុះៃថងទី ២០ ែខ ឧសភ   

               ឆន ំ ២០១៤ របស់េឈម ះ X 

េយង៖ -ម្រ  ១០១ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 

 -សំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណីេលខ ០៩ ចុះៃថងទី ២០ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥  

  េសចក្តីដូចមនកំណត់ និងេយងខងេលើ ខញុំបទសូមជ្រមបជូន េ កេច្រកម េម ្ត ្រជបថ 
៖ កលពីៃថងទី ២០ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១៤ េឈម ះ X បន ក់ពកយបណ្តឹ ងមក ដំបូង ជធនីភនំេពញ 
េ យទមទរឲយតុ ករេចញ ល្រកមែដលមនខ្លឹម រ ៖   

 ទី១ ចុងចេម្លើយ “Y” ្រតូវេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិដី B ែដលមនវញិញ បនប្រត 

 សំគល់មច ស់អចលនវតថុេលខ ០០១០ ចុះៃថងទី ១០ ែខ តុ  ឆន ំ ២០១០ មនទំហំ  

 ៦០០ ែម៉្រតកេរ ៉ែដលមនទី ំងសថិតេនភូមិ ១ សងក ត់ផ រថមី១ ខណ្ឌ ដូនេពញ      

ជធនីភនំេពញ រ ង X និង Y េ យមូលេហតុៃនករលក់-ទិញ ចុះៃថងទី០២ ែខេម ឆន ំ ២០១៤ 
មកឲយេដើមេចទ“X” 

 ទី២ បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយ្របគល់ដីែដលមនអត្តសញញ ណខងេលើមកឲយេដើមេចទ 

 ទី៣ បងគ ប់ឲយចុងចេម្លើយបង់្របក់ចំនួន ៦០០ (្របំមួយរយ) ដុ ្ល រ េមរកិ កនុង   មួយែខ គិត
ចប់ពីៃថងទី ០២ ែខ េម  ឆន ំ ២០១៤ រហូតដល់េពល្របគល់ដីខងេលើមកឲយេដើមេចទ 

 ទី៤ ្របកសអនុវត្តជបេ ្ត ះ សនន 

  ទី៥ ្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់ចុងចេម្លើយ 

េនៃថងទី០២ ែខមិថុន ឆន ំ ២០១៤ ខញុំបនទទួលពកយបណ្តឹ ងេនះ មរយៈករបញជួ នរបស់ម្រនី្ត ជញ
ៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញ  េហតុេនះខញុំសំុេឆ្លើយតបចំេពះពកយ  បណ្តឹ ងេនះ ដូចខងេ្រកម ៖ 

 

ក-ករេឆ្លយីតបចំេពះខ្លមឹ រៃន ល្រកមែដលេដីមេចទទមទរ 
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(១) ្រចនេចលករទមទរទំងអស់របស់េដើមេចទ X 

(២) ្របក់្រប ប់ក្តីជបនទុករបស់េដើមេចទ X 

ខ-ករទទលួ គ ល ់ឬ មិនទទលួ គ ល់អងគេហតុែដលជមលូេហតុៃនករទមទរ 

 ១.ស្តីពីអងគេហតុលក់-ទិញ “ខ.១ និងខ.២” របស់េដើមេចទ ៖ ចុងចេម្លើយទទួល គ ល់ 

 ២.ស្តីពីអងគេហតុទទួល្របក់ “ខ.៣” របស់េដើមេចទ ៖ ចុងចេម្លើយមិនទទួល គ ល់េដើមេចទ X 

បនបង់្របក់ឲយមកកូនក្តីនងខញុំ (ចុងចេម្លើយ Y) ែត ១០០០០ ដុ ្ល រែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េនៃថងទី ០២ ែខ េម  

ឆន ំ ២០១៤ េដើមេចទ X បនបង់្របក់ ១០០០០ដុ ្ល រ ែដលជចំនួនទឹក្របក់មួយែផនកៃនកិចចសនយលក់

ទិញកនុងេរឿងក្តីេនះែតបុ៉េ ្ណ ះ (ភស្តុ ង១របស់ចុងចេម្លើយ) េហើយេដើមេចទX បននិយយថ “ ្របក់េន

សល់ ៧០០០០ ដុ ្ល រ េទៀត ៃថងែស្អកនឹងបង់ឲយ ដូេចនះក៏េធ្វើលិខិត្របគល់-ទទួល ចំនួន្របក់ ៨០០០០ 

ដុ ្ល រ ែតម្តងឲយេហើយេទ”។ចុងចេម្លើយ Y បនេជឿេទេលើពកយសំដីរបស់េដើមេចទ X ក៏បនេធ្វើលិខិត

្របគល់-ទទួល្របក់ េ យសរេសរចំនួនទឹក្របក់ ៨០០០០ ដុ ្ល រ េហើយក៏្របគល់េទេដើមេចទ X រចួ

ល់។ (ភស្តុ ង ១)59 

 ៣.ស្តីពីអងគេហតុមិន្របគល់ដី “ខ.៤” របស់េដើមេចទ ៖ ចុងចេម្លើយទទួល គ ល់ឃ្ល ទី១ ែតមិន
ទទួល គ ល់ឃ្ល ទី២េទ។ 

 ៤.ស្តីពីអងគេហតុៃថ្លឈនួលដី “ខ.៥” របស់េដើមេចទ ៖ ចុងចេម្លើយមិនទទួល គ ល់ចំនួនទឹក្របក់
ៃថ្លឈនួលដីេនះគឺ ៣០០ (បីរយ) ដុ ្ល រ េមរកិ/ែខ។60 

គ-អងគេហតុត ៉  ជ ទិ៍  

 ស្តីពីសិទធិត ៉ឲយអនុវត្ត្រពមគន  គឺចុងចេម្លើយ Y បដិេសធកនុងករ្របគល់ដីៃនេរឿងក្តីេនះ រហូតដល់
េពល េដើមេចទ X បង់្របក់ែដលេនសល់ ៧០,០០០ (្របំពីមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ េទើបចុងចេម្លើយ Y េធ្វើ
នីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេលើដីៃនេរឿងក្តីេនះ។61   

                                                            
59 េនកនុងេរឿងក្តីេនះ ចំណុចវ ិ ទសំខន់បំផុតេនះគឺ េដើមេចទ X បនបង់្របក់េទឲយចុងចេម្លើយ Y ដូេចនះ មនភពចំបច់

ស់ែដល្រតូវេធ្វើករពនយល់ឲយបនេកបះកបយចំេពះចំណុចេនះ។ េ យ រែត អំឡុងេពល ក់ឯក រចេម្លើយមនរយៈ
េពលខ្លី ដូេចនះ េនៃថងបនទ ប់ ចុងចេម្លើយ Y ្រតូវពនយល់ឲយបនលំអិតបែនថមេនកនុងឯក រេ្រត ម។ 

60 េដើមេចទ X បន ក់លិខិតគណនែដលមនចំនួនទឺក្របក់ ៦០០ ដុ ្ល រកនុង ១ ែខ។ ដូេចនះ ជករល្អែដលចុងចេម្លើយ Y 
គួរែត ក់ភស្តុ ងែដលជភស្តុ ងតបេទេដើមេចទវញិ។  េ យ រែត អំឡុងេពល ក់ឯក រចេម្លើយមនរយៈេពលខ្លី 
ដូេចនះ េនៃថងបនទ ប់ ចុងចេម្លើយ Y ្រតូវ ក់ភស្តុ ងែដលជភស្តុ ងតបេនេពល ក់ឯក រចេម្លើយ។ 
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ឃ-ភស្តុ ង   

 ទ្រមង់ែបបបទៃនករេផទរ្របក់របស់ធនគរកមពុជ ធរណៈ   

 សូម ឯកឧត្តម្របធន សេ្រមច មករេសនើសំុ េ យក្តីអនុេ្រគះ។ 

សូម ឯកឧត្តម្របធន ទទួលនូវេសចក្តីេគរពដ៏្រជលេ្រជអំពីនងខញុំ។ 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ១០ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ 

ហតថេលខ និង្រ    

 

      B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
61 ចុងចេម្លើយ Y ចេធ្វើករបដិេសធកនុងករ្របគល់ដីៃនេរឿងក្តីេនះ និង ចេធ្វើករបដិេសធកនុងករេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិ
ផងែដរ (្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៥៥១ កថខណ្ឌ ទី១)។ 
 

ឯក រភជ ប់ 

១ -លិខិត្របគល់សិទធិតំ ងេ យ ណត្តិ “ចបប់េដើម” 

២ -ចបប់ថតចម្លងៃនភស្តុ ងនីមួយៗខងេលើ “ចំនួន ០២ ចបប់” 

៣ -ឯក រចម្លងៃនឯក រចេម្លើយ  “ចំនួន ០២ ចបប់” 
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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ឯក រេ្រតៀមេលើកទី១ របសេ់ដើមេចទ 

 

េដើមេចទ ៖ េឈម ះ X យុ ៥០ ឆន ំ មុខរបររពណិជជករ កន់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេលខ 
០១០៤៦៦៨៨៤ ែដលមន សយ ្ឋ នសិថតេនផទះេលខ ០២ ផ្លូវេលខ ១៧៩ សងក ត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំ
ករមន ជធនីភនំេពញ។ 

អនកតំ ងេ យ ណត្តិ “េដើមេចទ” ៖ ខញុំ P ជេមធវៃីន្រកុមហុ៊នេមធវកីមពុជអន្តរជតិ ែដលមន

សយ ្ឋ នសថិតេន គរ IOC ជន់ទី៥ បនទប់F5-R01 & F5-R02 ម វថីិ្រពះមុនីវង  សងក ត់បឹង ងំ 

ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ េ យមនេលខទូរស័ពទ ០១៧ ៥២៣២២៩។  

ទីកែន្លងបញជូ ន ៖ ្រកុមហុ៊នេមធវកីមពុជអន្តរជតិ 

ចុងចេម្លើយ ៖ េឈម ះ Y យុ ៦០ ឆន ំ មុខរបររពណិជជករ កន់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេលខ 
០១០៤៦៦៨៨៦ ែដលមន សយ ្ឋ នសិថតេនផទះេលខ ១៤ ផ្លូវេលខ ៣៨៤ សងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  
េខត្តក ្ត ល។ 

អនកតំ ងេ យ ណត្តិ “ចុងចេម្លើយ” ៖ នងខញុំ B ជេមធវៃីនករយិល័យេមធវអីន្តរជតិ េជសីុ ឡ 

ែដលមន សយ ្ឋ នសថិតេនបុរឧីទយនប ក់ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ    ចំករមន ជធនីភនំេពញ 

េ យមនេលខទូរស័ពទ ០៩២ ៨៧៦ ២៥៥។  

ទីកែន្លងបញជូ ន ៖ ករយិល័យេមធវអីន្តរជតិ េជសីុ ឡ 

សមូេគរពចូលមក 

េ ក W េច្រកមៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញ 

កមមវតថ៖ុសំេណើ សំុ ក់ឯក រេ្រត មេលើកទី១របស់េដើមេចទេដើមបីេឆ្លើយតបចំេពះឯក រចេម្លើយរបស់

ចុងចេម្លើយចុះៃថងទី ១០ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ របស់េឈម ះ Y 
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េយង៖       -ម្រ  ១០១ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 

     -សំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណីេលខ ០៩ ចុះៃថងទី ២០ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥  

  េសចក្តីដូចមនកំណត់ និងេយងខងេលើ ខញុំបទសូមជ្រមបជូន េ កេច្រកម េម ្ត ្រជប
ថ ៖ កលពីៃថងទី ១០ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ េឈម ះ Y បន ក់ឯក រចេម្លើយមក ដំបូង ជធនីភនំ
េពញ។ េនៃថងទី ២០ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ ខញុំបនទទួលឯក រចេម្លើយេនះ មរយៈករបញជួ នរបស់ម
្រនី្ត ជញ ៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញ  េហតុេនះ ខញុំសំុេឆ្លើយតបចំេពះឯក រចេម្លើយេនះ ដូច
ខងេ្រកម ៖ 

ក-ករទទលួ គ ល ់ឬមិនទទលួ គ លចំ់េពះឯក រចេម្លយី 

 ១. ស្តីពីអងគេហតុេធ្វើលិខិត្របគល់ទទួល-្របក់ចំនួន ៨០,០០០ (្របំបីមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ “ខ.២” 
ៃនឯក រចេម្លើយ ៖ េដើមេចទទទួល គ ល់ 

 ២. ស្តីពីអងគេហតុអនុវត្តសិទធិត ៉ឲយអនុវត្ត្រពមគន  “ខ.៣” ៃនឯក រចេម្លើយ ៖  

េដើមេចទមិនទទួល គ ល់ 

 ៣. ស្តីពីអងគេហតុៃថ្លឈនួលដី “ខ.៤” ៃនឯក រចេម្លើយ ៖ េដើមេចទមិនទទួល គ ល់ 

ខ-ករអះ ងរបស់េដីមេចទ 

 ១. ស្តីពីករបង់្របក់ចំនួន ៨០,០០០ (្របំបីមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ 

 េនៃថងទី០២ ែខ េម  ឆន ំ ២០១៤ េដើមេចទ X និង ចុងចេម្លើយ Y បនចុះហតថេលខេលើលិខិត

កិចចសនយលក់ទិញៃនេរឿងក្តីេនះ េហើយក៏បនបេងកើតលិខិតលក់ផ្ត ច់ ( Definitive sale letter) បុ៉ែន្ត មិន

ទន់បនេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរេនេឡើយេទ។  

បនទ ប់មក េដើមេចទ X ក៏បនឲយចុងចេម្លើយ Y េមើល្របក់ចំនួន ៨០០០០ ដុ ្ល រ ែតេ យ រែត

្របក់ចំនួនមួយែផនកៃន្របក់ ៨០០០០ ដុ ្ល រ្រតូវបន្រប ក់ និង គ្រកិច ចុងចេម្លើយក៏បននិយយថ

មិនចង់ទទួល្របក់គ្រកិចេនះេទ។ េហតុេនះ េដើមេចទ X ក៏បនេសនើសំុបង់្របក់េទចុងចេម្លើយ Y ែត 

៧០០០០ ដុ ្ល រ ចំេពះ្របក់េនសល់ ១០០០០ដុ ្ល រ េដើមេចទេសនើសំុបង់ មរយៈេវរ្របក់កនុងធនគរ 

េហើយចុងចេម្លើយក៏បនយល់្រពមែដរ។ 

េដើមេចទ X និង ចុងចេម្លើយ Y បនេទធនគរ CAMPU BANK ខអូ ំពិក ជមួយ 
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គន ។ េដើមេចទ X ក៏បនេវរបញចូ លទឹក្របក់ចំនួន ១០០០០ដុ ្ល រ ពីេឈម ះគណេនយយរបស់ X េទ

េឈម ះគណេនយយរបស់ Y។  (ភស្តុ ង១ របស់ចុងចេម្លើយ Y) 

ចុងចេម្លើយ Y បនទ ប់ពីបនេធ្វើករបញជ ក់ថ្របក់ ១០០០០ដុ ្ល រ បនេវរបញចូ លរចួេហើយ េដើម

េចទ X ក៏បន្របគល់្របក់ ៧០០០០ដុ ្ល រ េទឲយចុងចេម្លើយ Y។ 

ចុងចេម្លើយ Y បនទ ប់ពីទទួលបន្របក់ ៧០០០០ ដុ ្ល រ ភ្ល មក៏បនេធ្វើលិខិត្របគល់  

ទទួល្របក់កនុងចំនួនទឹក្របក់ ៨០០០០ ដុ ្ល រ េហើយក៏បន្របគល់មកឲយេដើមេចទ។ (ភស្តុ ង៤ របស់

េដើមេចទ X) 

 ២. ស្តីពីសិទធិត ៉ឲយអនុវត្ត្រពមគន  

េ យ រែតេនៃថងទី ០២ ែខ េម  ឆន ំ ២០១៤ េដើមេចទបនបង់្របក់ ៨០០០០ដុ ្ល រ េទចុង

ចេម្លើយេហើយ នំឲយ សិទធិត ៉ឲយអនុវត្ត្រពមគន របស់ចុងចេម្លើយ ្រតូវបនរលត់ េហតុេនះ ចុងចេម្លើយគឺបន

យឺតយ៉វកនុងករ្របគល់ដីៃនេរឿងក្តីេនះ ំងពីៃថងទី ០២ ែខេម ឆន ំ ២០១៤ មកេម្ល៉ះ។ 

 សូម េ កេច្រកម សេ្រមច មករេសនើសំុ េ យក្តីអនុេ្រគះ។ 

សូម េ កេច្រកម ទទួលនូវេសចក្តីេគរពដ៏្រជលេ្រជអំពីខញុំ។ 

 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ៣០ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ 

ហតថេលខ និង្រ    

     

        P 
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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
ឯក រេ្រតៀមេលើកទី១ របសចុ់ងចេម្លើយ 

 

េដើមេចទ ៖ េឈម ះ X យុ ៥០ ឆន ំ មុខរបររពណិជជករ កន់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេលខ 
០១០៤៦៦៨៨៤ ែដលមន សយ ្ឋ នសិថតេនផទះេលខ ០២ ផ្លូវេលខ ១៧៩ សងក ត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំ
ករមន ជធនីភនំេពញ។ 

អនកតំ ងេ យ ណត្តិ “េដើមេចទ” ៖ ខញុំ P ជេមធវៃីន្រកុមហុ៊នេមធវកីមពុជអន្តរជតិ ែដលមន

សយ ្ឋ នសថិតេន គរ IOC ជន់ទី៥ បនទប់F5-R01 & F5-R02 ម វថីិ្រពះមុនីវង  សងក ត់បឹង ងំ 

ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ េ យមនេលខទូរស័ពទ ០១៧ ៥២៣២២៩។  

ទីកែន្លងបញជូ ន ៖ ្រកុមហុ៊នេមធវកីមពុជអន្តរជតិ 

ចុងចេម្លើយ ៖ េឈម ះ Y យុ ៦០ ឆន ំ មុខរបររពណិជជករ កន់អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេលខ 
០១០៤៦៦៨៨៦ ែដលមន សយ ្ឋ នសិថតេនផទះេលខ ១៤ ផ្លូវេលខ ៣៨៤ សងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  
េខត្តក ្ត ល។ 

អនកតំ ងេ យ ណត្តិ “ចុងចេម្លើយ” ៖ នងខញុំ B ជេមធវៃីនករយិល័យេមធវអីន្តរជតិ េជសីុ ឡ 

ែដលមន សយ ្ឋ នសថិតេនបុរឧីទយនប ក់ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ  ចំករមន ជធនីភនំេពញ 

េ យមនេលខទូរស័ពទ ០៩២ ៨៧៦ ២៥៥។  

ទីកែន្លងបញជូ ន ៖ ករយិល័យេមធវអីន្តរជតិ េជសីុ ឡ 

សមូេគរពចូលមក 

េ ក W េច្រកមៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញ 

កមមវតថ៖ុសំេណើ សំុ ក់ឯក រេ្រត មេលើកទី១របស់ចុងចេម្លើយ េដើមបីេឆ្លើយតបចំេពះឯក រេ្រត មេលើក

ទី១របស់េដើមេចទចុះៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៤របស់េឈម ះ X 
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េយង៖     -ម្រ  ១០១ កថខណ្ឌ ទី ៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 

     -សំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណីេលខ ០៩ ចុះៃថងទី ២០ ែខ មក  ឆន ំ ២០១៥  

  េសចក្តីដូចមនកំណត់ និងេយងខងេលើ ខញុំបទសូមជ្រមបជូន េ កេច្រកម េម ្ត ្រជប
ថ ៖ កលពីៃថងទី ៣០ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០១៤ េឈម ះ X  បន ក់ឯក រេ្រត មេលើកទី១របស់េដើមេចទ 
មក ដំបូង ជធនីភនំេពញ។ េនៃថងទី ១០ ែខ កកក  ឆន ំ ២០១៤ ខញុំបនទទួលឯក រេ្រត មេលើកទី
១របស់េដើមេចទេនះ មរយៈករបញជួ នរបស់ម្រនី្ត ជញ ៃន ដំបូង ជធនីភនំេពញ  េហតុ
េនះ ខញុំសំុេឆ្លើយតបចំេពះឯក រេ្រត មេលើកទី១របស់េដើមេចទេនះ ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក-ករទទលួ គ ល ់ឬមិនទទលួ គ លចំ់េពះឯក រេ្រតៀមេលីកទ១ីរបសេ់ដមីេចទ 

 ស្តីពីអងគេហតុបង់្របក់ចំនួន ៨០,០០០ (្របំបីមឺុន) ដុ ្ល រ េមរកិ “ខ.១” ៃនឯក រេ្រត មេលើក
ទី១របស់េដើមេចទ ៖ ចុងចេម្លើយទទួល គ ល់អងគេហតុខងេ្រកម បុ៉ែន្តេ្រកពីេនះចុងចេម្លើយមិនទទួល

គ ល់ ៖ 

១. េនៃថងទី ០២ ែខ េម  ឆន ំ ២០១៤ េដើមេចទ X និង ចុងចេម្លើយ Y បនចុះហតថេលខេលើ
លិខិតកិចចសនយលក់ទិញៃនេរឿងក្តីេនះ និងបនបេងកើតលិខិតលក់ផ្ត ច់ ( Definitive sale letter) បុ៉ែន្ត មិន
ទន់បនេធ្វើនីតិវធីិចុះបញជ ីេផទរេនេឡើយេទ។ 

 ២. េដើមេចទ X និង ចុងចេម្លើយ Y បនេទធនគរ CAMPU BANK ខអូ ំពិកជមួយគន ។ 

េដើមេចទ X ក៏បនេវរបញចូ លទឹក្របក់ចំនួន ១០០០០ដុ ្ល រ ពីេឈម ះគណេនយយរបស់ X េទេឈម ះ

គណេនយយរបស់ Y។ 

ខ-ករអះ ងរបស់ចុងចេម្លយី 

១. ស្តីពីករបង់្របក់ ៨០០០០ ដុ ្ល រ  

េដើមេចទ X និង ចុងចេម្លើយ Y បនចុះហតថេលខេលើលិខិតកិចចសនយលក់ទិញៃនេរឿងក្តីេនះ 
េហើយបនទ ប់ពីបនបេងកើតលិខិតលក់ផ្ត ច់ (Definitive sale letter) រចួ េដើមបីបង់្របក់    េដើមេចទ X និង 
ចុងចេម្លើយ Y បនេទធនគរ CAMPU BANK ខអូ ំពិក ជមួយគន ។  បុ៉ែន្ត េនកនុងគណេនយយ
ធនគររបស់េដើមេចទ X មន្របក់្របែហលែត ១០០០០ដុ ្ល រ ជងបន្តិចបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ចុងចេម្លើយ  Y បននិយយថ “្របសិនេបើគម ន្របក់េទ អញច ឹងេយើងមិនចំបច់បេងកើតកិចចសនយ
លក់ទិញកនុងេរឿងក្តីេនះេទ”។ បុ៉ែន្ត េដើមេចទ X បននិយយថ “ខញុំនឹងេវរ្របក់ ១០០០០ ដុ ្ល រ ចូលេទ
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កនុងគណេនយយធនគររបស់ Y ឥឡូវេនះេហើយ ! ្របសិនេបើ េធ្វើលិខិត្របគល់-ទទួល្របក់ កនុងចំនួនទឹក
្របក់ ៨០០០០ ដុ ្ល រ មកខញុំ េនះេនៃថងែស្អកខញុំនឹងេវរ្របក់ ៧០០០០ ដុ ្ល រែដលេនសល់ចូលេទកនុង
គណេនយយធនគររបស់ Y ។ ខញុំមន្របក់េនផទះេ្រចើន ស់”។ 

ចុងចេម្លើយ Y បនេជឿេទេលើពកយសម្តីរបស់េដើមេចទ X ក៏េធ្វើលិខិត្របគល់-ទទួល្របក់ចំនួន 
៨០,០០០ ដុ ្ល រ្របគល់េទឲយេដើមេចទ។ (ភស្តុ ង៤ របស់េដើមេចទ)  

២. ស្តីពីចំនួនទឹក្របក់ៃថ្លឈនួលសមរមយ 

ចុងចេម្លើយ Y បនពឹងពក់ភន ក់ងរអចលនវតថុ េឈម ះេ ក A ឲយ យតៃម្លេលើចំនួនទឹក្របក់ៃថ្ល
ឈនួលសមរមយៃនដី។ 

ែផ្អក មករ យតៃម្ល ្របក់ៃថ្លឈនួលសមរមយៃនដីគឺតៃម្ល ៣៥០ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ 

(ភស្តុ ង២ របស់ចុងចេម្លើយ Y) 

គ-ភស្តុ ង 

លិខិត យតៃម្លរបស់ភន ក់ងរ យតៃម្លអចលនវតថុេឈម ះ  A  

 សូម េ កេច្រកម សេ្រមច មករេសនើសំុ េ យក្តីអនុេ្រគះ។ 

សូម េ កេច្រកម ទទួលនូវេសចក្តីេគរពដ៏្រជលេ្រជអំពីនងខញុំ។ 

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ២០ ែខ កកក  ឆន ំ ២០១៤ 

ហតថេលខ និង្រ    

    B  

 
 

 

 

 

 

 

ឯក រភជ ប់  

ចបប់ថតចម្លងៃនភស្តុ ងនីមួយៗខងេលើ “ចំនួន ០២ ចបប់” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកខ គណៈេមធវ(ីតូច)េលើកទី១២ 

្របធនបទ៖ ្របតិេភគេ យអនុបបទន 

ៃថងទី ២៤ មីន ២០១៦ 
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្របតិេភគេ យអនុបបទន 

 
១. សញញ ណទេូទ 

្របតិេភគ គឺជមេធយបយមួយេដើមបីធនកតព្វកិចច េហើយករធនកតព្វកិចច ្រតូវបនេធ្វើ មទ្រមង់ ៣ 
ជេគលគឺ ៖ 

 ១. ករធនកតព្វកិចច មករកំណត់របស់ចបប់ 

 ២. ករធនកតព្វកិចចេ យបុគគល 

 ៣.ករធនកតព្វកិចចេ យវតថុ  

 បចចុបបនន ករធនកតព្វកិចចេ យវតថុគឺជេរឿងែដលេកើតេឡើងជ្របចំេនកនុងសងគម ជតិេយើង
ែដលមិន ចកត់ផ្ត ច់បន។ េ យ រែតចង្វ ក់ពណិជចកមមបនេកើនេឡើង េនះត្រមូវករៃនលំហូរ

ច់្របក់ក៏រតឹែតមន រៈសំខន់។ ករ ក់្របតិេភគ គឺជមេធយបយ មួយែដលេធ្វើឲយមច ស់បំណុល
មនលទធភពខពស់កនុង្របមូលនូវឥណេទយយរបស់ខ្លួន្រតលប់មកវញិ េ យយកវតថុមកធន។  ម្រកម
រដ្ឋបបេវណី ករបេងកើត្របតិេភគេ យវតថុ ចបេងកើត ម រយៈ សិទធិេលើករបញច ំ  ហីុបូ៉ែតក និង្របតិ
េភគេ យអនុបបទន។  

 ្របតិេភគេ យអនុបបទន គឺជ្របេភទៃនសិទធិ្របតិេភគ្របតយក មួយ ែដល្រតូវបន បេងកើត
េឡើង មករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគី េដើមបីបេងកើតនូវវស័ិយគតិយុត្តថមីមួយែដលមន រៈ សំខន់ស្រមប់
ជំរញុ្របព័នធឥណទន ឬហិរញញបបទន ឲយដំេណើ រករល្អ។   

១.១ និយមន័យ 

 ្របតិេភគេ យអនុបបទន គឺសំេ េទេលើករណ៍ែដលកូនបំណុល ឬតតិយជនេធ្វើអនុបបទននូវ
ចលនវតថុរបស់ខ្លួនជកំណត់េទឲយមច ស់បំណុលេដើមបីធនកតព្វកិចច េហើយកមមវតថុៃន្របតិេភគ ចជ
ចលនវតថុ ឬចលនវតថុរួមផគុំគន ែតមួយែដលបនបេងកើតេឡើង មករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគី។ 

- ្របតិេភេគ ៖ មេធយបយមួយេដើមបីធនកតព្វកិចច។ 
- អនុបបទន ៖ សំេ ដល់ករេផទរកមមសិទធិេដើមបីបេងកើតសិទធិ្របតិេភគ។ 
- មច ស់សិទធិេលើ្របតិេភគ ៖ មច ស់បំណុល។ 
- អនកបេងកើត្របតិេភគ ៖ កូនបំណុលឬតតិយជន។ 
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- វតថុៃ
- កមម

្រតូវ
- ករ

ក

 ករ

ែត 
មួយ
ឲយេ

 

                   

                

 

 
 
 
 
 
 

Aក
ន់ក

ប់េ
យ
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ប់ែបបយ៉ង ©

ៃន្របតិេភ
មមសិទធិៃនវតថុ 
វបនេផទរេទ
រកន់កប់វ
ន់កប់េ យ
  អនកបេងកើ
  មច ស់សិ
  តតិយជ
  តតិយជ

 
របេងកើត្របតិ

ឧទហ
 A បនទម

យ  A េ យយ
េទ  A មក

                    

 

 

 

 យល់្រ
្រពមេ្រ

វ ី   

©                

ភគេ យអ
៖ ែផនកខ្ល

ទឲយ អនកម
តថុេ យផទ
យអនក មន
ងកើតសិទធិ្របតិ
សិទធិេលើ្របតិ
ជនែដលបន
ជនែដលបន

េភគេ យ
រណ៍ទី១ ៖ B 
មទរឲយ  B 
យកម៉សីុនឆ
ករ្រពមេ្រព

             

A              

  

  

្រពមេផទរកមម
្រព ងេដើមបីធ

្របគ

                   

នុបបទន ៖
ខ្លះ្រតូវបន្តក
មនសិទធិ្រប
ល់ ៖ េ យ
មន ក់ដូចខង
តិេភគ
េភគ 
នទទួលបញជ
នទទួលបញជ

អនុបបទនេ
 B ជមច ស់
ក់្របតិេភ

ឆុងកេហ្វរប
ង បុ៉ែន្ត  B េន

                 

 

 

សិទធិ មក
ធនកតព្វកិ

គល់្របក់១០

                  

៖ ្រតូវែតជច
ករកន់កប់
តិេភគ។ 

យែផ្អកេលើកិ
ងេ្រកម៖ 

 

ញពីអនកបេងកើត
ញពីមច ស់សិទធិ

យចលនវ
ងកេហ្វមួ

ភគ។ ដូេចនះ
ស់គត់ជក
នែតបន្តកន់

               B

រ
ចច 

០០០$

                 

ចលនវតថុឬច
បេ យអនកប

កិចច្រពមេ្រព

តសិទធិ្របតិេ
ទធិ្របតិេភគ

វតថុ 
យកែន្លង។

 B បនបេងកើ
មមវតថុៃន្របតិ
ន់កប់ម៉សីុន

B             

 

  
 

 B បន្តក

       សិកខ

                   

ចលនវតថុរួម
បេងកើត្របតិ

ងរបស់ភ

េភគ 
គ ។ 

 B បនខចី្រប
ងកើត្របតិេភ
តិេភគ។ េ
នឆុងកេហ្វេ

                

ន់កប់េ យ

គណៈ

                  

មផគុំែតមួយ។
តិេភគ េហើ

គី វតថុ ចនឹ

បក់ចំនួន100
គេ យអនុ
យ  B បនេ

េនះដែដល

          

 យចំេពះេលើម
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នឹង្រតូវបន

00ដុ ្ល ពី A 
បបទន ជ
េផទរកមម សិទធិ
។ 
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ែត 
សិ ្ឋ
កមម
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របេងកើត្របតិ
គី្រតូវកំណត់

 
 
ឧទហ

 Y ត្រមួវឲយ X 
្ឋ នចំនួន១០

មមវតថុៃន្របតិេ
កមួយៃន្រប

      

 

វ ី   

©                

េភគេ យ
តទំហំម្រត ្ឋ

 -ចល
 -ទ
រណ៍១៖  X ម
 X ក់្របតិ

០០០កបលច
េភគ េបើេទ

បតិេភគ។ 

 

  

                   

អនុបបទនេ
្ឋ នៃនចលន
លនវតថុទំងអ

ទទំងអស់េន
មនបំណងច
តិេភគ។  X ប
ចំេពះ  Y ។

ទះជ  X លក់

       X

                  

យចលនវ
នវតថុរមួផគុំែតមួ
អស់កនុងឃ្ល ំង
នកនុងកសិ ្ឋ
ចង់ព្រងីក ក
បនបេងកើត្រប
 ដូេចនះ សត្វ

កសត្វទខ្លះេ

  

                 

វតថុរមួផគុំគន ែត
មួយ C888-2 
ង  Q  
នទ  Q  
សិ ្ឋ នចិញច ឹ
បតិេភគេ
ត្វទទំងអស់
ចញ ែតចំនួ

       សិកខ

                   

តមួយ 
 CC ។ 

មទ  Q របស
យអនុបបទ

សែដលមនេ
នសត្វទ ថមី

គណៈ

                  

ស់គត់ៗបន
ទនេលើសត្វទ
នកនុងកសិ ្ឋ
ែដល  X ទិញ

ៈេមធវ ី )តូច(
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នខចី្របក់ពីY 
ទ េនកនងក
្ឋ ន  Q គឺជ

ញចូល គឺជ

) 
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១ .២ . មុខងរ 
ជករពិត្របតិេភគេ យអនុបបទន គឺជឧបករណ៍ថមីមួយែដលមនែចងេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី 
្រតង់ជំពូក៦ ែដលអនុញញ តឲយ អនកបេងកើតសិទធិ្របតិេភគ ឬ កូនបំណុលបន្តករ កន់កប់ចលនវតថុ
ែដលជកមមវតថុៃន្របតិេភគ មទ្រមង់ៃនករេផទរកមមសិទធិ ម្រ  889ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បញញ ត្តិេនះ
អនុវត្តេលើែតចលនវតថុបុ៉េ ្ណ ះ។ ពិតែមនែត សិទធិេលើករបញច ំ ចអនុវត្ត បនទំង ចលនវតថុ និង
អចលនវតថុក៏េ យ ក៏ផលវបិកនូវ្រតង់ថ េ្រកយេពលែដលបេងកើតសិទធិេលើករ បញច ំ ត្រមូវឲយកូន
បំណុល្របគល់វតថុបញច ំឲយមច ស់សិទធិៃនករបញច ំ )ម្រ 818,) រឯីអនកបេងកើត សិទធិេលើករបញច ំ មិន
្រតូវបនអនុញញ តឲយកូនបំណុលៃនករបញច បំន្តកន់កប់ចលនវតថុែដល ជកមមវតថុេលើករបញច េំ យ
ចំេពះេឡើយ(ម្រ 819)។ ្របតិេភគេ យអនុបបទន គឺជករ ធនសិទធិេលើបំណុលមួយ្របេភទ
ែដល  អនុញញ តឲយអនកេងកើតសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទន ចេ្របើ្របស់ និងបន្តករកន់កប់វតថុ
ែដលជកមមវតថុៃន្របតិេភគ។ 
 ឧទហរណ៍១៖  X បនខចី្របក់ចំនួន1000ដុ ្ល េមរកិពី Y េ យ Y ទមទរឲយ X យក្រទពយ
មក ក់បញច ំេដើមបីធនសិទធិេលើបំណុល។ X បនយកម៉សីុនកិន្រសូវមក ក់បញច ំ ជមួយY។ 
េដើមបីបេងកើតសិទធិេលើករបញច ំ X ្រតូវែត្របគល់វតថុបញច ំ)ម៉សីុនកិន្រសូវ(ឲយេទ Y កន់ កប់ CC 
818, 819។ 

                                     ្របគល្់របក់ 1000  
    Y             X 
   

 
  
 

    X ្របគល់ករកន់កប់េ យចំេពះឲយ Y 

 ឧទហរណ៍២៖ Y ដំេណើ រករេ ងច្រកកិន្រសូវមួយកែន្លងនិង  េដើមបីព្រងីក ជីវកមម របស់គត់ 
Y ចង់ខចី្របក់ពី X។ ែត X បនទមទរឲយ Y ផ្តល់្របតិេភគ។ Y មនម៉សីុនកិន្រសូវ ែដលមនតៃម្ល បុ៉ែន្ត 
Y មិន ចយកម៉សីុនេនះមក ក់បញច ំេទ េ្រពះគត់្រតូវករេ្របើម៉សីុន កិន្រសូវេនះស្រមប់ ជីវកមម
របស់គត់ ។ កនុងករណីេនះ Y ចបេងកើត្របតិេភគេ យ អនុបបទនេលើម៉សីុនស្រមប់ X េហើយ Y េន
ែតបន្តកន់កប់េ្របើ្របស់ម៉សីុន និងបន្តព្រងីក ជីវកមម។ ្របសិនេបើ Y ខកខនមិនបនសង្របក់X 
េនះX ចលក់ម៉សីុន និងទទួលយក ្របក់វញិបន។ 
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ហីុបូ៉ែតកវញិ ពិតែមនែតកូនបំណុលមិនេផទរករកន់កប់ េហើយ ចេ្របើបនេ្រចើនេលើកេ្រចើន រ េលើ
អចលនវតថុែតមួយ (ម្រ 843, 851 ក.រ) ក៏េ យ ក៏ េនែតមនផលលំបក េ្រពះថអនកេ្របើ្របស់ខ្លះ មិន
មនអចលនវតថុេដើមបីបេងកើតហីុបូ៉ែតក េឡើយ។  

 េ យ រែតមូលេហតុទំងអស់េនះេហើយ េទើប្របតិេភគេ យអនុបបទន្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ 
កនុងករណី អនកបេងកើតសិទធិ្របតិេភគ មនទំងអចលនវតថុ និងចលនវតថុ គត់ ចេ្របើ្របស់អស់តៃម្លៃនវតថុ
ែដលគត់មន េហើយែដលសំខន់េនះ គឺថកូនបំណុលមនលទធភព ខពស់កនុងករេ្របើ្របស់វតថុរបស់គត់
ជ្របតិេភគេដើមបីខចី្របក់ ខណៈេពលែដលគត់េនែតបន្តករកន់កប់វតថុ (កូនបំណុលកន់កប់វតថុ
េ យចំេពះ) គឺ្រគន់ែតេផទរកមមសិទធិ មកិចច្រពមេ្រព ងេលើវតថុែដលជកមមវតថុៃន្របតិេភគេ យអនុបប
ទនឲយេទមច ស់សិទធិ (ម្រ 890 ក.រ ) ។  

 បញ្ហ េន្រតង់ថេពលែដលកិចច្រពមេ្រព ងេធ្វើេឡើងេ យផទ ល់មត់ េតើករ នុភពត ំង ចេកើត
មនរេឺទ? 

២.២. នុភពត ងំ 

 េដើមបីទទួលបន នុភពត ំង ចំេពះ្របតិេភគេ យអនុបបទន ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនកិចច្រពមេ្រព ង
េផទរករកន់កន់ ្រតូវបនទមទរ។ េដើមបីត ំង និងតតិយជនបន  ្រតូវមនល័កខខ័ណ្ឌ េផទរករកន់កប់
ៃនវតថុែដលជកមមវតថុ្របតិេភគ។  

េតើមច ស់សិទធិ្របតិេភគ ទទួលបនករកន់កប់េលើកមមវតថុ្របតិេភគ មវធីិ ? 

េយង មម្រ ២២៩ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បនបញញ តិថ ករេផទរករកន់កប់ ចជ៖ 

 ករ្របគល់េ យជក់ែស្តង 
 ករប្តូលកខណៈៃនករកន់កប់ 
 ករ្របគល់េ យសេងខប 
 ករេផទរករកន់កប់េ យបញជ  

 
 ករ្របគល់េ យជក់ែស្តង 

ករ្របគល់េ យជក់ែស្តង គឺជករេផទរ មរយៈករ្របគល់វតថុកន់កប់ (ម្រ ២២៩កថខ័ណ្ឌ ទី ១)។ 

 ឧទហរណ៍៖ X បនទិញេសៀវេភមួយកបលពី Y េហើយបន្របគល់េសៀវេភ េនះឲយេទ X 
េ យែផ្អកេលើកិចចសនយលក់-ទិញ។ ដូេចនះ X បនកន់កប់េ យចំេពះ េលើេសៀវេភេនះ។ េនះជករ
េផទរករកន់កប់េលើចលនវតថុ ្របសិនេបើអចលនវតថុ ច ជករចកេចញពីអចលនវតថុេនះ េហើយ្របគល់
េ យផទ ល់េទអនុបបទនិក និងករ ្របគល់ជក់ែស្តងនូវប័ណ្ណកមមសិទធិ និងេ ផទះជេដើម។ 
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 ករប្តូលកខណៈៃនករកន់កប់ 

 គឺជករកន់កប់ែដល ចេធ្វើករេផទរ មករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគីេ យមិនចំបច់េធ្វើករ្របគល់
ជក់ែស្តងេនះេទ។ ករណីេនះ អនុបបទនិកៃនករកន់កប់េធ្វើលទធកមមេ យ្របេយល មរយៈអនុ
បបទយី (ម្រ ២២៩ កថខ័ណ្ឌ ទី២)។ 

ឧទហរណ៍៖ X បនលក់រថយន្តឲយ Y បនទ ប់មកេទៀត X បនជួលរថយន្តេនះ ពី Y វញិ។ េ យ េនែត
បន្តករកន់កប់ និងេ្របើ្របស់េទៀត េបើេយើងេមើលពីខងេ្រកេឃើញ ថ ករកន់កប់េនះមិនបនេផទរេទ 
បុ៉ែន្តជក់ែស្តង ករកន់កប់បនេផទរេទ Y មករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគីរចួេហើយេ យែផ្អកេលើកិចច
សនយលក់-ទិញ និងកិចចសនយជួល។ កនុងករណីេនះ X ជអនកកន់កប់េ យផទ ល់េហើយ Y ជអនកកន់
កប់េ យ្របេយល។ 

 ករ្របគល់េ យសេងខប 

ករ្របគល់េ យសេងខបគឺសំេ ដល់ករេផទរករកន់កប់ មរយៈករ្រពមេ្រព ងរបស់ភគី កនុង
ករណីអនុបបទនិកបនក្ត ប់ទុកវតថុែដលជកមមវតថុៃនករកន់កប់ េនះេនកនុងៃដ មករជក់ែស្តង 
េហើយអនុបបទយីបនបត់បង់ករកន់កប់េ យ្រប េយលរបស់ខ្លួនធ្ល ប់មន។ 

 ឧទហរណ៍៖ X បនជួលរថយន្តពី Y េហើយេ្រកយមកេទៀត X បនទិញ រថយន្តែដលគត់ជួល
េនះពី Y មក ។ កនុងករណីេនះ Y បនបត់បង់ករកន់កប់ េ យ ្របេយលរបស់គត់ មរយៈ X េ្រពះ
ថ Y មិនបនកន់កប់វតថុេ យចំេពះ ំងពីេដើមមកេហើយ លុះដល់េពលករលក់-ទិញេកើតេឡើងគត់
មិនមនវតថុែដល្រតូវ្របគល់ឲយ X េទ េនះគឺជករ្របគល់េ យសេងខប។ 

 ករេផទរករកន់កប់េ យបញជ  

សំេ េទេលើអនកកន់កប់េ យ្របេយលបនបេងកើតនូវកិចច្រពមេ្រព ងេផទរករកន់កប់េទឲយ តតិយជន 
និងមនករណីកិចច្រតូវជូនដំណឹងអំពីេហតុេនះេទឲយអនកកន់កប់េ យចំេពះេលើវតថុេនះបនដឹង។ 

 ឧទហរណ៍៖ X ជួលផទះឲយ Y េហើយសថិតកនុងកំឡុងេពលជួលេនះ X បនលក់ផទះេនះឲយេទ Z 
។េ យ X និង Z មនករ្រពមេ្រព ងគន េដើមបីេផទរកមមសិទធិ ដូេចនះ X មនករណីកិចច្រតូវជូនដំណឹងឲយ Y 
បនដឹងអំពីករេផទរកមមសិទធិេនះេដើមបីឲយ Y ដឹងថ Y កន់កប់េ យចំេពះេលើ្រទពយរបស់អនក ។ 

ែផ្អក ម ថ នភព 4 ខងេលើេយើងេឃើញថ ករេផទរករកន់កប់ ច្រតូវមន  មួយកនុង
ចំេ ម 4 ្របេភទែដលបនែចងកនុង ម្រ 229 ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។  

េទះបីយ៉ង េដើមបីករពរករេធ្វើលទធកមមនូវកមមវតថុេទតតិយជនេ យសុចរតិ (ម្រ 894-1,193) 
ដូចជវធិនករៃនករជូនដំណឹង និង\ឬបិទ ្ល កសំគល់កមមវតថុៃន្របតិេភគនឹងមនអតថ្របេយជន៍។ 
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្របសិនេបើចលនវតថុមន ្ល កសំគល់ែបបេនះ តតិយជន ចដឹងថចលនវតថុេនះគឺសថិតេនេ្រកមសិទធិ
្របតិេភគេ យអនុបបទន។ េបើេទះបីជតតិយជនមិនបនគត់សមគ ល់េឃើញ ្ល កសំគល់ក៏េ យៗ 
មច ស់សិទធ្របតិេភគ ចបងក ករេធ្វើលទធកមមនូវកមមសិទធិៃនចលនវតថុបនពីករេធ្វើលទធកមមេ យសុចរតិ។ 

វធីិ ្រស្តៃន   “ ករេផទរករកន់កប់េ យកិចច្រពមេ្រព ង    ” កិចចសនយៃន្របតិេភគេ យអនុបប
ទនមនែចងថ  “ េនៃថងៃនកិចចសនយេនះ  Y េផទរករកន់កប់េលើម៉សីុនែដលជ កមមវតថុៃន្របតិេភគ
េ យអនុបបទនឲយេទ  X េ យកិចច្រពមេ្រព ង”។ ្របសិនេបើកិចចសនយមនែចងដូេចនះ េនះករេផទរករ
កន់កប់េ យកិចច្រពមេ្រព ង្រតូវបនបំេពញ។ ម៉សីុនេនះមិន ចផ្ល ស់ទីបនេទ។ ដូេចនះ  Y ចបន្តករ
កន់កប់ម៉សីុនេ យចំេពះ េហើយ  X បនទទួលករកន់កប់េ យ្របេយលេលើម៉សីុនេនះ CC228។ 

 

 

 

 

 

េយង មបញញ តិៃនម្រ ៨៩៤ មច ស់សិទធិ្របតិេភគមិន ចយកសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបប
ទនេទត ំងចំេពះតតិយជនបនេឡើយ ្របសិនេបើតតិយជនេនះបំេពញ្រគប់ល័កខខ័ណ្ឌ ែដល
បនកំណត់កនុងម្រ ១៩៣។ ្រតង់េនះេហើយែដល្របតិេភគេ យអនុបបទនេនែតមនចេន្ល ះ
ខ្វះខត កនុងករករពរមច ស់សិទធិ្របតិេភគ។ វធិនករណ៍មួយែដល ចឲយមច ស់សិទធិ្របតិ
េភគត ំងនិងតតិយជនបនេនះ គឺមនែតករបិទ ្ល កសញញ សំគល់េលើវតថុ េដើមបីឲយតតិយ
ជនបនដឹងថ វតថុេនះកំពុងសថិតេ្រកមសិទធិ្របតិេភគកិចច្រពមេ្រព ងគួរែត្រតូវេធ្វើេឡើងជ យ
ល័កខអក រ។ 

 

មុនេពលករេផទរករកន់កប់ 

X      Y 

        កន់កប់េ យចំេពះ  
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ឧ. កង់ កញច ក់ បំពង់សីុមំង ៃនរថយន្ត ...។ 

 វតថុចំនុះ: វតថុែដលភជ ប់េទនឹងវតថុចមបងេហើយបេងកើននូវតំៃលៃនវតថុចមបងជបន្តបនទ ប់។64 

  ឧ. ចិេញច នែដលមន ំតបូងេព្រជ, ែខ កែដលមន ំតបូង...។ 

ករណីេលើកែលងៈ ភគី ចដកេចញ "វតថុចំនុះ" ពី នុភពៃន្របតិេភគេ យអនុបបទនេ យ
កិចច្រពមេ្រព ង េយង ម CC 891-2, 126-2 ។ បុ៉ែន្ត ភគីមិន ចដកេចញ "សមសភគៃនវតថុ" 
ពី នុភពៃន្របតិេភគេ យអនុបបទន េទះបីជភគីបនយល់្រពមគន ក៏េ យ េយង ម 
CC 121 ែដលជទូេទ្រតូវបនចត់ទុកជបញញ ត្តិែដលអនុវត្តេ យបងខំ។ 

 ៣.២. ផលែដល ចេកើតមនេឡើងពីវតថៃុន្របតិេភគេ យអនុបបទន (CC892) 

អនកកន់កប់ ផល 

Y ឬតតិយជនទទួលករបញជ ពី Y ឧ. Y បនបេងកើតសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនេលើរថ
យន្តមួយេ្រគ ងជមួយនឹង X េហើយ Y បនជួលរថយន្ត
េនះេទឲយ Z។ 
េតើៃថ្លឈនលួរថយន្តេនះ្រតូវបនេទេលើអនក ? 
Y ចទទួលបនផលេនះ (CC892-1)។ បុ៉ែន្ដេបើផុត
អំឡុងេពលៃន្របតិេភគេ យអនុបបទន X ត្រមូវ
ឲយ្របគល់ CC898-2 (ករចត់ែចងប្តូរជ្របក់ ឬអនុបប
ទនជ ថ ពរ) Y ្រតូវឲយផលេនះេទឲយ X។ 

X ឬតតិយជនទទួលករបញជ ពី X ឧ. X ជមច ស់សិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនេលើរថ
យន្តមួយេ្រគ ងែដល Y បនេផទរករកន់កប់េ យ
ចំេពះ េហើយ X បនជួលរថយន្តេនះេទឲយ Z។ 
េតើៃថ្លឈនលួរថយន្តេនះ្រតូវបនេទេលើអនក ? 
X ចទទួលបនផលសមរមយេទ មករទមទរ
របស់គត់ CC892-2, 822 (សិទធិទទួលករសងពីផល
េ យមន ទិភព)។ 

*  ្របសិនេបើ X ឬតតិយជនទទួលករបញជ ពី X កន់កប់េ យផទ ល់េលើវតថុៃន្របតិេភគេ យអនុ
បបទន: 

- X ចទទួលបនផលសមរមយេទ មករទមទររបស់គត់ (CC892-2, 822)។ 

                                                            
64 ម្រ  ១២៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី 
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- X ចឃត់ទុកវតថុ (CC821) ។ 

- X ្រតូវទទួលបនទុកកតព្វកិចចែថរក ជអនក្រគប់្រគងេ យសុចរតិ (CC823)។ 

- X ចទមទរសំណងៃនករចំ យស្រមប់ករ្រគប់្រគង និងែថរក  (CC824)។ 

- X ចេ្របើ្របស់វតថុ ឬ អត់គឺ ្រស័យេទ មកិចច្រពមេ្រព ងរ ង X និង Y។ ្របសិន េបើកិចច
្រពមេ្រព ងេនះមិនបនបញជ ក់េនះេទ X ចេ្របើ្របស់វតថុេនះបន្រតឹមែតក្រមិតែដល
ចំបច់កនុងករែថរក វតថុេនះបុ៉េ ្ណ ះ (CC831)។ 

 ៣.៣. ករចត់ែចង្របតិេភគេ យអនុបបទន 

ករណីទី 1: Y េធ្វើ ជីវកមមេ ងច្រកមួយ។ វតថុៃន្របតិេភគេ យអនុបបទនគឺម៉សីុនមួយកនុងេ ងច្រក
របស់ Y។ Y បនរក ករកន់កប់ម៉សីុនេ យផទ ល់ បុ៉ែន្ត Y បនលក់ម៉សីុនេនះេទឲយ Z េ យគម ន
ករយល់្រពមពី X។ 

  

X                   Y 

 

           

             

 

 

 

 

               Z 
េតើ X ចេ្របើសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនរបស់គត់ចំេពះម៉សីុនបនែដរឬេទ ែដលបចចុបបននេនះ្រតូវ
បន្រគប់្រគងនិងកន់កប់េ យ Z? 

្របសិនេបើ Z បនទទួលករកន់កប់ម៉សីុនេ យសុចរតិ និងគម នកំហុស: 

Z ទទួលបនកមមសិទធិេលើម៉សីុនេ យគម នបនទុកសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនរបស់ X មន
ន័យថសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនរបស់ X ្រតូវបនរលត់ (CC894-1) ។ 

កនុងករណីេនះ X មិន ចទមទរម៉សីុនពី Z បនេឡើយ។ េ យែឡក X ចទមទរសិទធិេលើ
បំណុល និងសំណងករខូចខតពី Y េ យ រែតករបត់បង់ផល្របេយជន៍ៃនករកំណត់េពល 

4: ករបង់្របក់ៃថ្លទិញលក់ 

3: កិចចសនយលក់ + ករេផទរករកន់
កប់េ យចំេពះ 

2: ្របតិេភគេ យអនុបបទន + ករ
េផទរករកន់កប់េ យកិចច្រពមេ្រព ង 

1: ្របក់កមចី 
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(CC331-ខ) និងករបំពនកិចចសនយ (CC398-1)  េ្រពះ Y បនេធ្វើឲយសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទន
របស់ X រលត់។ ដូេចនះ X ចទញយកវធិនករណ៍ដូចខងេ្រកម៖  

1) ទមទរឲយ Y សងជ្របក់បំណុល និងសំណងករខូចខត ឬ  

2) អនុវត្តរបឹអូស្របក់ៃថ្លទិញម៉សីុនែដល Z ្រតូវបង់េទឲយ Y (CC893-1, CCP506)។ 

្របសិនេបើ Z បនទទួលករកន់កប់ម៉សីុនេ យទុចរតិ និងមនកំហុស: 

Z ចទទួលបនកមមសិទធិេលើម៉សីុនជបនទុកៃនសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនរបស់ X បន 
បុ៉ែន្ត X ចេ្របើសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនរបស់ខ្លួនទរយកម៉សីុនបន (CC894-1) ។ ្របសិនេបើ Y 
ខកខនកនុងករសង្របក់ មេពលកំណត់ េនះ X ចេ្របើសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទន មរយៈករ
ជូនដំណឹង (CC898-2) េទ Z ឲយ្របគល់ម៉សីុនេនះមកវញិ។ 

* CC893-1-2: X ្រតូវអនុវត្តកររបឹអូស ឬកររបឹអូសជបេ ្ត ះ សននចំេពះករទមទរេលើ្របក់ទិញ
លក់របស់ Y ពី Z មុនេពល Z បនបង់្របក់េទឲយ Y។ េនះគឺេ យ រែតេនេពលែដល Z បនបង់្របក់
េទឲយ Y េនះ្របក់និង យឡំគន ជមួយ្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀតរបស់ Y ែដលក្ល យេទជមិន ចែបង
ែចកពី្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀតរបស់ Y។ 

ករណីទី 2: Y េធ្វើ ជីវកមមេបើក ងលក់របូភពមួយ។ វតថុៃន្របតិេភគេ យអនុបបទនគឺរបូភពទំង
អស់េនកនុង ងរបស់ Y េហើយ Y បនរក ករកន់កប់របូភពេ យផទ ល់។ Y បនបន្តដំេណើ រករ

ជីវកមមរបស់ខ្លួនលក់របូភពទំងេនះនិងបនលក់របូភពមួយេទឲយ Z (របូភពQ)។ 
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X                Y 
 

           

             

 

 

           

 

 
 

 

 Z 

 
េតើ X ចេ្របើ្របស់សិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទន របស់ខ្លួនចំេពះរបូភពQបនែដរឬេទ ែដលឥឡូវេនះ
្រតូវបន្រគប់្រគងនិងកន់កប់េ យ Z? 

េទះបី Z បនទទួលករកន់កប់េលើរបូភពេ យទុចរតិ និងមនកំហុសក៏េ យក៏ Z ចទទួល
បនកមមសិទធិេលើរបូភព Q េ យគម នបនទុកៃនសិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនរបស់ X បន មនន័យថ
សិទធិ្របតិេភគេ យអនុបបទនរបស់ X េលើរបូភព Q ្រតូវបនរលត់ (CC 894-2)។ េលើសពីេនះេទៀត X 
មិន ចអនុវត្តសិទធិៃន្របតិេភគេ យអនុបបទនេលើករទមទរ្របក់ៃថ្លលក់ទិញរបស់ Y ពី Z បនែដរ 
(CC893-2)។ 

ករណីទី3: Y បនេបើកដំេណើ រករេ ងច្រកមួយកែន្លង បុ៉ែន្ត្រតូវផ្អ កដំេណើ រករេ ងច្រកមួយរយៈកនុង
េគលបំណងេដើមបីេរៀបចំស្រមប់ ជីវកមមថមី។ Y ខចី្របក់ពី X េដើមបីវនិិេយគកនុង ជីវកមមថមី និង្របគល់
ម៉សីុនចស់មួយេ្រគ ងេទឲយ X ស្រមប់ជ្របតិេភគ។ Y បនេផទរករកន់កប់េ យផទ ល់េលើម៉សីុន
េទឲយ X។ X ្រតូវបនេគសនមតថបនរក ម៉សីុនជមួយគត់ បុ៉ែន្តគត់បនលក់ម៉សីុនេទ Z។ 

 

 

Q

Q

1: ្របក់កមចី 

2: ្របតិេភគេ យអនុបបទន (ចលនវតថុផ្តុំ
គន ែតមួយ) + ករេផទរករកន់កប់េ យកិចច
្រពមេ្រព ង 

3: កិចចសនយលក់ + ករេផទរ
ករកន់កប់េ យចំេពះ 

4: ករបង់្របក់ៃថ្លទិញលក់ 
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                        X                                                          Y 
 

           

             

 

 

 

 

 

              Z 

 
េតើ Z ចទទួលបនកមមសិទធិៃនម៉សីុនេនះែដរឬេទ? 

្របសិនេបើ Z បនទទួលសិទធិកន់កប់ម៉សីុនេ យសុចរតិ និងគម នកំហុស 
 Z ទទួលបនកមមសិទធិេលើម៉សីុន េហើយ Y បត់បង់កមមសិទធិេលើម៉សីុន។ កនុងករណីេនះ Y ច
ទមទរសំណងករខូចខត េ យែផ្អកេលើករបំពនៃនកិចច្រពមេ្រព ង េយង ម (CC398) ឬ អំេពើអនី
តយនុកូល (CC743) ។      

 
 

Z មិនទទួលបនកមមសិទធិេលើម៉សីុនេនះេទ។ កនុងករណីេនះ Y ចទមទរឲយ Z ្របគល់ម៉សីុន
្រតឡប់មកវញិេ យែផ្អកេលើកមមសិទធិរបស់ Y។ េលើសពីេនះេទៀត Y ចទមទរឲយរលត់ៃនសិទធិ្របតិ
េភគេ យអនុបបទន (CC 896, 823-2) បន។ 

 ៣.៤. ករខូចខតឬករបត់បង់វតថៃុន្របតិេភគេ យអនុបបទន 

ករណីទី 1: េនៃថងទី ០១ ែខ មីន ឆន ំ ២០១៦ Y បនខចី្របក់ចំនួន ១ពន់ដុ ្ល រ ពី X េ យបេងកើតកិចច្រពម
េ្រព ង្របតិេភគេ យអនុបបទនេលើម៉សីុនមួយេ្រគ ង និងកំណត់សង្របក់រយៈេពល ០១ឆន ំ។ បុ៉ែន្ត
េនៃថងទី ២០ ែខ មីន ឆន ំ ២០១៦ ម៉សីុនេនះបនខូចេ្របើ្របស់ែលងេកើត ។ 
េតើ X ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច េបើបចចុបបននេនះម៉សីុនខូចេទេហើយ? 

3: កិចចសនយលក់ + ករេផទរករ
កន់កប់េ យចំេពះ 

2: ្របតិេភគេ យអនុបបទន + ករេផទរករ
កន់កប់េ យចំេពះ 

 

4: ករបង់្របក់ៃថ្ល
ទិញលក់ 

1: ្របក់កមចី

្របសិនេបើ Z បនទទួលសិទធិកន់កប់ម៉សីុន េ យទុចរតិ និងមនកំហុស 



្រកុមករងរ

រក សិទធិ្រគប
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ប
ទូទត់សង
៉ ប់រងេទៀត

ករណីទី 2: 
េ្រព ង្របតិ
ពីខចី្របក់រចួ
េតើ X ្រតូវេធ្វើ

 

 

 

 

 

 

- 

រគណៈេមធវ ី

ប់ែបបយ៉ង ©

បត់បង់ផល
សិទធិេលើបំណ
តេនះ X ច

េនៃថងទី ០១
តិេភគេ យ
ច Y បនពយ
ធ្វើដូចេម្តច េបើ

X ច ក់
ករេផទរករ

ជញ
ធងន់ធងរ ឬក
(CCP 570,

X 

X 

វ ី   

©                

ល្របេយជន៍ៃ
ណុលពី Y។ 
ចអនុវត្តកររ ឹ

១ ែខ មីន ឆន
យអនុបបទន
យម ក់ទ

បើបចចុបបននេនះ

កពកយសំុចត
កន់កប់រប

(CCP570
ករចំ យេ

 565-3) េហើ

្របតិេភគ
ករកន់ក

្របតិេភគ
ករកន់កប

                   

ៃនករកំណត
េលើសពីេនះ
របឹអូសករធ

ឆន ំ ២០១៦ Y
េលើម៉សីុនមួ
ទុកម៉សីុនេន
ះម៉សីុន្រតូវប

ត់ែចងរក ក
ស់ Y (CCP 
, 565-1) ។ ្រ
ដើមបីរក ទុក

ហើយេផញើ្របក់េ

្របក់កមចី ១០០

គេ យអនុបប
កប់េ យកិចច្រ

្របក់កមចី ១០០

េ យអនុបបទ
ប់េ យកិចច្រព

                  

ត់េពល (CC
េទៀត ្របសិ
ធន ៉ប់រងរប

Y បនខចី្របក
មួយេ្រគ ង និ
នះ។ 
បន Y យក

ករពរចំេព
531-B, 571
្របសិនេបើម៉
កម៉សីុនេនះ
េនះេនតុ

០០$ 

ទន + ករេផទរ
្រពមេ្រព ង 

០០$ 

ទន + ករេផទរ
មេ្រព ង 

                 

 331-ខ) ។ 
នេបើ Y បន
បស់ Y (CC8

ក់ចំនួន ១ព
និងកំណត់ស

េទ ក់ទុក

ះម៉សីុនែដល
1) េហើយម៉ស

មសីុនេនះម
ខពស់េពក 
ករែដល

Y 

រ

Y 

       សិកខ

                   

េហតុេនះេហ
នទទួលសិទធិ
893-1, CCP

ពន់ដុ ្ល រ ពី 
សង្របក់រយ

កបត់េហើយ?

លជកមមវតថុៃ
សីុនេនះ ្រតូ
មន និភ័យ

ជញ
ជញ

2
0
‐0
3
‐2
0
1
6 

គណៈ

                  

ហើយ X ច
ស្រមប់ករ

P506) ។ 

X េ យបេ
ៈេពល ០១ឆន

? 

ៃនវ ិ ទ េដើមបី
តូវបនរក ទុ
យៃនករថយ

ចលក់ម៉ស
សថិតេន។ 

2
0
0
3
2
0
1
6
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ទមទរករ
ទូទត់ធន

េងកើតកិចច្រពម
ឆន ំ។ េ្រកយ

បី មឃត់
ទុកេ យ
យចុះតៃម្ល
សីុនបន   

) 

1  

រ

ម
យ
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- X 
ម៉ស
ល់។
ទទួ

 

ករណីទី3 ៖
េ្រព ង្របតិ
្រ ប់ែតេន
េឡើយ។ 
េតើ Y ច
ម៉សីុនេនះ

 

 

 

 

 

Y 
(CC155)។ 
េយង ម 
េទេលើ Y។

 ៣.៥.

ករណីទី1: 
ទនេលើម៉
េផ ងេទៀតរ
េតើ X ្រតូវេធ្វើ

 

 

 

រគណៈេមធវ ី

ប់ែបបយ៉ង ©

ច ក់ពក
សីុនេទ X ប
។ េទះជ
ទលយកេ យ

 េនៃថងទី ០
តិេភគេ យ
នៃថងទី ១០ 

ទមទរយក
? 

ចទមទ
មយ៉ងេទៀត 
(CC398) ឬ
 

 កររបឹអសូ

 Y បនខចី្រ
សីុនមួយេ្រគ
របស់ Y បន
ធ្វើដូចេម្តច េបើ

X 

វ ី   

©                

កយសំុចត់ែច
បន (CCP5
យ៉ង ក
យតឹងរុងឹ (C

១ ែខ មីន ឆន
យអនុបបទន
ែខ មីន ឆន ំ 

កម៉សីុនេន

ទរឲយ X ្រ
Y ចទម

ឬ អំេពើអនីតយ

សចំេពះវតថ

្របក់ចំនួន ១
គ ង។ Y ប
នេធ្វើករអនុវ
បើេពលេនះ Z

្របតិេ
េ យ

                   

ងរក ករព
531-C, 570
ករចត់ែចងរ
CCP 548-B)

ឆន ំ ២០១៦ Y
េលើម៉សីុនមួ
២០១៦ X ប

ះមកវញិបន

្របគល់ម៉សីុ
មទរសំណង
យនុកូល (CC

តថុៃន្របតិេ

១ពន់ដុ ្ល រ
បនរក ករក
វតថេ យបងខំ

Z កំពុងរបឹអូស

្របក់កមចី

េភគេ យអន
យកិចច្រពមេ្រព ង

                  

ពរ ែដលកំណ
0)។ កនុងករណី
រក ករពរែ
។   

Y បនខចី្រប
មួយេ្រគ ងនិ
បនេទយក

នែដរឬេទ េបើ

សនមកវញិប
ករខូចខត
C743) េ យ

ភគេ យ

រ ពី X េ
កន់កប់ម៉ស
របឹអូសយក

សយកម៉សីុន

មចី ១០០០$ 

នុបបទន + ករ
ង 

10-03-2016 

                 

ណត់ នៈជ
ណីេនះ X 
ែដលកំណត់

ក់ចំនួន ១ព
ងកំណត់ស
កម៉សីុនេន

បើបចចុបបនន X

បនេ យែផ្អក
ត េ យ រ
យ រែតក

យអនុបបទន

យបេងកើតកិចច
សីុនេ យផទ
កម៉សីុនេនះ
នេនះ? 

េផទរករកន់ក

       សិកខ

                   

បេ ្ត ះ
ចទទួលប

ត នៈជបេ

ពន់ដុ ្ល រ ពី 
សង្របក់រយៈ
ះេចញេ យ

X កំពុងែតក

កេលើភពជ
រករបំពនៃន
ររេំ ភេលើ

ន 

ចច្រពមេ្រព ង
ផល់ បុ៉ែន្ត Z
ះេទលក់េដើ

Y 

ប់

គណៈ

                  

សនន េដើមបីឲ
នករកន់ក
្ត ះ សនន

X េ យបេ
ៈេពល០១ឆន ំ
យគម នករយ

ន់កប់ និង្រ

ជមច ស់កមមសិ
នកិចច្រពមេ្រព

លភពជកមមស

្របតិេភគេ
Z ែដលជមច
មបីសងបំណុ
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ឲយ Y ្របគល់
កប់េ យផទ
នន ្រតូវបន

េងកើតកិចច្រពម
ឆ។ 
យល់្រពមពី Y

្រគប់្រគងេលើ

សិទធិរបស់ Y
្រព ងរបស់ X
សិទធិរបស់ X

េ យអនុបប
មស់បំណុល
ណល។ 

) 

2  
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X 
េ យអនុប

ករណីទី 2: 
េ្រគ ងេទឲ
ែដលជមច
េតើ Y ្រតូវេធ្វើ

 

 

 

 

 

 

Y 
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ច ក់ពក
បបទន។  

Y ខចី្របក់ចំ
ឲយ X ស្រមប
ស់បំណុលរ
ធ្វើដូចេម្តច េបើ

ច ក់ពក

X 

ត ៉េ យែផ្អ
េភគេ យអ

X

នុវតថេ យបងខំ
លក់ យឡុង 

វ ី   

©                

កយបណ្តឹ ងត

នួន ១ពន់ដ
ប់ជ្របតិេភ
បស់ X បន
បើេពលេនះ Z

កយបណ្តឹ ត ៉េ

្របក់កមចី

្របតិេភគេ
ករកន់កប់

ផ្អកេលើសិទធិ្រប
អនុបបទន 

X 
្របតិេ
កន់ក

របឹអូស + ករ

                   

៉ េ យតតិ

ដុ ្ល រ ពី X េ
ភគ។ Y បន
មកេធ្វើករអ

Z កំពុងរបឹអូស

េ យតតិយ

មចី ១០០០$ 

យអនុបបទន
បេ យកិចច្រពម

តិ

្របក់កមចី 

េភគេ យអនុ
កប់េ យចំេព

Z

                  

យជន (CC

ដើមបីវនិិេយ
នេផទរករកន
អនុវតថេ យប
សយកម៉សីុន

យជន (CCP 3

ន + ករេផទរ
មេ្រព ង 

១០០០$ 

នុបបទន + ករ
ពះ 

Z 

                 

P 365) ែដ

គកនុង ជីវក
ន់កប់េ យ
បងខំរបឹអូសយ
នេនះ? 

365) េ យែ

Y 

Z 

អ
ក

េផទរករ

ត ៉េ

       សិកខ

                   

លមនមូល

កមមមួយ និង
យផទ ល់េលើម៉
យកម៉សីុនេន

ែផ្អកេលើកមមស

អនុវតថេ យបងខំ
ករលក់ យឡ

Y 

យែផ្អកេលើកមម

គណៈ

                  

្ឋ នេលើសិទធិ

បន្របគល់
មសីុនេទឲយ 
នះ។ 

សិទធិ។ 

ងខំរបឹអូស + 
ឡុង 

មមសិទធិ 
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ទធិ្របតិេភគ

លម៉សីុនមួយ
X។ បុ៉ែន្ត Z

) 
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យ
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៤. ករអនុវត្តសទិធ្ិរបតិេភគេ យអនុបបទន 

នីតិវធីិករអនុវត្តន៍្របតិេភគេ យអនុ្របទន្រតូវបនអនុវត្តេនខងេ្រកតុ ករ។ 

 ៤.១. លហូំរ 

1) េសចក្តីជូនដំណឹងពី X េទ Y (CC898-1) ។  

2) Y ្រតូវ្របគល់វតថុេទ X (CC898-2 ) ។ 

3) ្របសិនេបើតៃម្លៃនវតថុេលើសពីទំហំសិទធិេលើបំណុល្របតិេភគ X ្រតូវ្របគល់្រតឡប់មកវញិនូវចំនួនទឹក
្របក់េលើសេនះេទ Y ជ្របក់ជ្រមះ (CC898-3) ។ ្របសិនេបើតៃម្លៃនវតថុេនះមិនេលើសពីចំនួនទឹក្របក់
ៃនសិទធិេលើបំណុល្របតិេភគេទ X ្រតូវផ្ដល់ដំណឹងដល់ Y ពីករពិតែដលថតៃម្លៃនវតថុេនះមិនេលើសពី
ចំនួនទឹក្របក់ៃនសិទធិេលើបំណុល្របតិេភគេឡើយ។ 

* ជទូេទ្រតូវបននិយយថចំនួនទឹក្របក់ជ្រមះ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យយកចំនួនទឹក្របក់ៃនតៃម្ល្រតឹម្រតូវ
របស់វតថុដកចំនួនទឹក្របក់ៃនសិទធិេលើបំណុល្របតិេភគ។ កនុងករណីមច ស់សិទធិ្របតិេភគបនបែម្លងវតថុ
េទជ ច់្របក់ តៃម្ល្រតឹម្រតូវៃនវតថុនឹង្រតូវបនគណនេនេពលបែម្លង។ កនុងករណីមច ស់សិទធិ្របតិេភគ
េធ្វើលទធកមមនូវកមមសិទធិេលើវតថុែដលជកមមវតថុៃន្របតិេភគ េនះតៃម្ល្រតឹម្រតូវៃនវតថុនឹង្រតូវបនគណនេន
េពលទូទត់ៃន្របក់ជ្រមះ។ 

ករណីទី 1: Y បនខចី្របក់ពី X េដើមបីវនិិេយគ្រកុមហុ៊នថមីមួយ េហើយបនបេងកើតកិចច្រពមេ្រព ង្របតិេភគ
េ យអនុបបទនេលើម៉សីុនមួយេ្រគ ង។ Y បនរក ករកន់កប់ម៉សីុនេ យផទ ល់។ េ យ រែត Y 
មិនបនបំេពញកតព្វកិចច មករសនយ X បនទមទរឲយ Y ្របគល់ម៉សីុន បុ៉ែន្ត Y បនបដិេសធមិន
្របគល់។ 
េតើ X ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច? 

 

 

 

 

 

X ច ក់ពកយសំុចត់ែចងរក ករពរែដលកំណត់ នៈជបេ ្ត ះ សនន េដើមបីឲយ Y ្របគល់
នូវម៉សីុនេទឲយ X បន (CCP 531-គ)។ េហើយ X ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយ Y ្របគល់ម៉សីុន
េនះ។ 

X Y 
1: ជូនដំណឹង (CC 898-1) 

3: ពកយសំុដីកសេ្រមចរក ករពរ (CC531-គ) 

2: ្រតូវ្របគល់វតថុ (CC898-2) 

.
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ករណីទី 2:
េលើម៉សីុនែ
បុ៉ែន្ត Y គិត
េតើ Y ្រតូវេធ្វើ

 

 

 

 

 

 

 

- Y ចបដិ
សិទធិឃត់ទ

- Y ច

ករណីទី 3:
រចួ Y បនឈ
ម៉សីុនេន
េតើ Y ្រតូវេធ្វើ

 

 

 

 

- Y ចទទ
េទះបីជេព

- Y ច ក

្របក់ជ្រមះ 
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 េ យ រ
ែដលជ្រប
ថចំនួនទឹក
ធ្វើដូចេម្តច? 

ដិេសធកនុងក
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* ជទូេទសិទធិទទួលយកមកវញិរបស់អនកបេងកើតមិន ចេធ្វើបនេឡើយ េនេ្រកយេពលមនករផ្តល់្របក់
ជ្រមះ (CC 898-3) ឬ េនេ្រកយេពលែដលមច ស់សិទធិ្របតិេភគ បនជូនដំណឹងអំពីចំនួនែដលមិនេលើស
េនះេទឲយអនកបេងកើតកនុងករណីតៃម្លវតថុមិនេលើសពីចំនួនបំណុល្របតិេភគ។
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្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ   សន   ្រពះម ក ្រត 

 
កិចច្រពមេ្រពៀង្របតិេភគ 

  

មច សស់ទិធិ្របតិេភគៈ� េ ក................ យុ............. ជនជតិ.......កន់អត្ត
សញញ ណប័ណ្ណេលខ......................ចុះៃថងទី........ែខ......ឆន ំ........ 
មនទីលំេនសថិតេន ផទះេលខ......្រកុមទី........ភូមិ........ ឃំុ ........... 
សងក ត់............. េខត្ត/ ជធនី..................ជមច ស់បំណុលេ កត់
ថ ភគី “ក” ទូរស័ពទេលខៈ xxxxxxxx ។�

និង 

អនកបេងកើត្របតិេភគៈ េ ក.................. យុ............. ជនជតិ.......កន់អត្ត
សញញ ណប័ណ្ណេលខ......................ចុះៃថងទី........ែខ......ឆន ំ........ 
មនទីលំេនសថិតេន ផទះេលខ......្រកុមទី........ភូមិ........ ឃំុ ........... 
សងក ត់............. េខត្ត/ ជធនី..................ជកូនបំណុលេ កត់
ថ ភគី “ខ” ទូរស័ពទេលខៈ xxxxxxxxxx។�

ភគីទំងពីរបន្រពមេ្រព ងនិងឯកភពគន េ យសុឆនទៈអនុវត្តន៍ ម្របករដូចខងេ្រកម៖�

្របករ១៖ ភគី “ក” បនឲយភគី “ខ” ខចី្របក់ចំនួន........... ដុ ្ល េមរកិគត់ �

្របករ២៖ ភគី “ខ” បនទទួល្របក់ចំនួន. ........... ដុ ្ល េមរកិគត់ ពីភគី “ក”េន
ៃថងទី......ែខ......ឆន ំ......... ស្រមប់រយ◌ៈេពល............ គតិចបព់ៃីថងចុះកចិចសនយ 
រហូត ដល់ៃថងទី......ែខ..........ឆន .ំ......... នឹង្រតូវសង្របកជ់ំពកឲ់យមកភគី “ក” វញិ
យ៉ងយូរ្រតឹមៃថងទី...........ែខ..........ឆន .ំ.........។ 

្របករ៣៖ ៃថងេនះ ភគី "ខ" បនេផទរកមមសិទធៃន្រទពយសមបត្ដិែដលបនេរៀប បខ់ងេ្រកម ( ករ
ពណ៌នព"ីលកខណៈៃន្រទពយសមបត្ដ"ិ) េទភគី"ក" កនុងេគលបណំងធនសិទធិេលើ
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បំណុលរបស់ភគី "ក" ស្រមបក់រទូទតស់ង្របកព់ភីគ ី "ខ" ែដលបនខចេី យ
េយងេលើម្រ ទី 1 និងទី 2 ៃនកិចចសនយេនះ។ 

 

ករពណ៌នពីលកខណៈៃន្រទពយសមបត្ដិ 

 

្របករ៤៖ ៃថងេនះ ភគី"ខ" បនេផទរករកនក់បៃ់ន្រទពយសមបត្តេិទភគី "ក" េ យករប្តូលកខ
ណៈៃនករកនក់ប។់ 

្របករ៥៖ ភគី "ក" យល់្រពមនិងបនអនុញញ តឲយភគី "ខ" បន្តករកនក់បនិ់ងេ្របើ្របស់
្រទពយសមបត្តិេនះ េហើយភគ ី"ខ" បនយល់្រពម។ 

្របករ៦៖ ភគី"ខ"្រតូវចតវ់ធិនករសម្រសបជូនដំណឹងជ ធរណៈពី្រទពយសមបត្តែិដល
សថិតេនេ្រកមសិទធិ្របតេិភគេ យអនុបបទនរបស់ភគ ី "ក"។ ្របសិនេបើភគី "ខ" 
មនិចតវ់ធិនករ មយួេទ េនះភគី "ក" ចចតវ់ធិនកជំនួសភគី "ខ" 
េហើយេនកនុងករណីេនះ ភគី "ក" ចទមទរសំណងៃនករចំ យកនុងករចត់
វធិនករេនះពី ភគី"ខ" ។ 

្របករ៧៖ កនុងអឡុំងេពលខច្ីរបក ់ភគី "ខ" បនយល់្រពមបងក់រ្របក ់ ........... េសមើ ....... % 
កនុងមយួែខេនេលើចំនួនទឹក្របកស់រុបេទភគ ី"ក" យ៉ងយូរេនៃថង ..... ... ..... ..... 

្របករ៨៖ ភគី"ខ" នឹងបតប់ងផ់ល្របេយជនៃ៍នករកំណតេ់ពលេនកនុងករណីដូចខងេ្រកម
េនះ៖ 

(1) ភគី"ខ" បនេផទរកមមសិទធិៃន្រទពយសមបត្តេិនះេទតតយិជនមយួេ យគម នករ
យល់្រពមពី ភគី"ក" ។ 

(2) ភគី"ខ" ដកយកេចញវធិនករៃនករជូនដំណឹង មម្រ  6 ៃនកិចចសនយ
េនះ។ 

្របករ៨៖ ករែកែ្រប មយួៃនកិចចសនយឬបែនថមខ្លមឹ រេផ ងៗ ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែត
មនករយល់្រពមនិងកចិច្រពមេ្រព ងពភីគីទងំសងខង។ 

 



 

 

 

 

ក្រុមការងារ 
សារលវិទ្យាលយ័ភូមិន្ទន្ីតិសាស្ត្រ 

ន្ិងវិទ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរិច្ច 
 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មេម ៀន ភាគ ២ 
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គន្ថីទី៤  កាតព្វកិច្ច 

ជំព្ូកទី១  បទបបញ្ញតតិទូទៅ 

ផ្នែកទ៣ី  លកខខណ្ឌ  កំណ្ត់ទព្ល ន្ិងអំឡងុទព្ល 

 

១. នយិមនយ័ននលក្ខខណ្ឌ  

 ១.១. លក្ខខណ្ឌ  

 តាមច្បាប៖់ លក្ខខណ្ឌ  គឺជាព្រតឹ្តិការណ៍្ដែលកក្ើត្ក ើងនាករលអនាគត្ក ើយដែលមនិក ៀងទាត្ ់(មាព្តា៣២៥)។ 

 ១.២. លក្ខខណ្ឌ បងអង ់

 ក្នុងក្រណី្ក្ិច្បចសនាដែលមានលក្ខខណ្ឌ បងអង ់ លុុះព្តាដត្លក្ខខណ្ឌ ព្ត្ូវបានបំករញ ក ើបចាបក់្តើម កក្ើត្មាននូវ

អានុភារននសិ ធិ ឬកាត្រវក្ចិ្បច ដែលកក្ើត្ក ើងរីសក្មមភារឯក្កតាភាគី ឬក្ចិ្បចសនា។ មាននយ័ថា មនិអាច្បកក្ើត្មាន

នូវអានុភារននសិ ធិ ឬកាត្រវក្ិច្បចដែលកក្ើត្ក ើងរីសក្មមភារឯក្កតាភាគី ឬក្ិច្បចសនាកនាុះក  រ ូត្ែល់លក្ខខណ្ឌ ព្ត្ូវ

បានបំករញ។  

 ឧទា រណ៍្ ១ី៖ ឪរុក្បានសនាក្វើព្បទានក្មម ឲ្យម៉ាូតូ្មា៉ា ក្សកុបរីឆ្ន ២ំ០១៥ ច្បនំួន១កព្គឿងកៅ ឲ្យកូ្នព្សីរបស់

គាត្ ់ព្បសិនកបើនាងព្ប ងជាបម់្យមសិក្ា ុត្ិយភូមជិាប។់ ក្ចិ្បចសនាព្បទានក្មមកនុះ មានអានុភារកៅករលដែល

នាងព្ប ងជាប។់ 

 ឧទា រណ៍្ ២ី៖ កោក្ សមបត្តិ និងអនក្ព្សី ព្សីម៉ាុម បានសនាក្វើព្បទានក្មម្ ុះ១ដលវងកៅឲ្យកូ្នព្សីកៅរបស់

គាត្ក់ៅករលដែលនាងករៀបការ។ ក្ិច្បចសនាព្បទានក្មមកនុះ មានអានុភារកៅករលដែលនាងករៀបការរចួ្ប។ 

 ១.៣. លក្ខខណ្ឌ រោំយ 

 លក្ខខណ្ឌ រោំយ គឺជាការព្រមកព្រៀងននគូភាគីក្នុងការរោំយកលើកាត្រវក្ិច្បច ឬសិ ធិ ដែលកក្ើត្ក ើងកោយក្ិច្បចសនា។  

 កៅក្នុងក្រណី្លក្ខខណ្ឌ ព្ត្ូវបានបំករញ កនាុះនងឹនាឲំ្យរលត្នូ់វអានុភារននសិ ធិ ឬកាត្រវក្ិច្បច ដែលកក្ើត្ក ើងរី

សក្មមភារឯក្កតាភាគី ឬក្ិច្បចសនា។ មាននយ័ថា អានុភារននសិ ធិ ឬកាត្រវក្ិច្បចដែលកក្ើត្ក ើងរីសក្មមភារឯក្កតា

ភាគី ឬក្ិច្បចសនា នឹងបនតរ ូត្ែល់លក្ខខណ្ឌ ព្ត្ូវបានបំករញ។  

 ឧទា រណ៍្៖ កោក្ សំណាង បានបកងកើត្ក្ិច្បចសនាខចីកព្បើ្ ុះជាមយួកោក្ ក ង កោយអនុញ្ញា ត្ ឲ្យកោក្ ក ងរស់

កៅក្នុង្ ុះរ ូត្ែល់ករៀនច្បបថ់ាន ក្ប់រញិ្ញា បព្ត្។ ក្ចិ្បចសនាខចីកព្បើកនុះនឹងរលត្អ់ានុភារ កៅករលកោក្ ក ង ករៀនច្បប ់

ថាន ក្ប់រញិ្ញា បព្ត្។ 
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២. ការចាត្ដ់ច្បងសិ ធដិែលភាា បជ់ាមយួលក្ខខណ្ឌ  

  ក្រណី្សិក្ា៖   

 កោក្ X បានឲ្យកោក្ Y ខចីព្បាក្ច់្បំនួន១០០០ែុោា រ កែើមបកីៅរក្ការងារក្វើកៅកខត្តកសៀមរាប កោយភាា បនូ់វ

លក្ខខណ្ឌ ថា កៅករលបានការងារក្វើនឹងសងព្បាក្ក់នាុះវញិ។ ប៉ាុដនត Y បានខិត្ខំព្បឹងដព្បងដសវងរក្ការងារក្វើណាស់ 

ដត្រក្មនិបាន។ X ព្ត្ូវការលុយបនា ន ់ ក ើយក្ប៏ានយក្សិ ធិកលើបំណុ្លដែលមានច្បំក ុះ Y កៅលក្ឲ់្យ Z ត្នមា

៥០០ែុោា រ។ ក្នុងក្រណី្កនុះ កៅករលដែល Y មានការងារក្វើ Z អាច្បទាមទារព្បាក្ច់្បំននួ១០០០ែុោា ររី Y បាន។ 

៣. ការប ំនសិ ធដិែលភាា បជ់ាមយួលក្ខខណ្ឌ  (មាព្តា ៣២៧ ក្ថាខណ្ឌ   ី១) 

 ៣.១. ការ  លួខុសព្ត្វូក្នុងការមនិកគាររអនុវត្តកាត្រវក្ចិ្បច 

  ក្រណី្សិក្ា ១ី៖  

 ក្រណី្សិក្ា ៖ X បានសនាជាមយួ Y ថានឹងព្បទានក្មមែី A ព្បសិនកបើព្ប ងសាក្លវ ិាល័យជាប។់ ប៉ាុដនត 

មុនករលនងៃ Y ព្ប ង X បានលក្ែ់ី A កៅឲ្យត្ត្ិយជន។ កៅក្នុងក្រណី្កនុះ កៅមុនករលនងៃព្ប ង Y អាច្បទាមទារ

សំណ្ងខូច្បខាត្ច្បំក ុះ X កោយដ្អក្កលើការ  ួលខុសព្ត្ូវច្បំក ុះការមនិអនុវត្តកាត្រវក្ិច្បច។ ប៉ាុដនត កែើមបគីណ្នាអរំី

ច្បំនួន កឹ្ព្បាក្ន់នការខូច្បខាត្ ព្ត្ូវរិចារណាអំរីល ធភារ ដែល Y ព្ប ងជាប។់ មាននយ័ថា ព្បសិនកបើ Y មានល ធ

ភារខពស់ដែលនឹងអាច្បព្ប ងជាប ់ ច្បំនួន ឹក្ព្បាក្ន់នការខូច្បខាត្នឹងកាា យកៅជាច្បនំនួកព្ច្បើន ក ើយព្បសិនកបើមាន

ល ធភារទាប ច្បនំួននន កឹ្ព្បាក្ន់នការខូច្បខាត្នងឹកាា យកៅជាច្បំនួនត្ចិ្ប។ កព្កាយមក្ កៅក្នុងសាា នភារជាក្ដ់សតង 

ព្បសិនកបើ Y បានព្ប ងជាប ់Y អាច្បទាមទារសំណ្ងខូច្បខាត្ទាងំអស់ ច្បំក ុះ X បាន។ ព្បសិនកបើ Y ព្ប ងមនិជាប ់

កនាុះ Y មនិអាច្បទាមទារសំណ្ងខូច្បខាត្បានក ។ 

 ៣.២.ការ  លួខុសព្ត្វូកលើអកំរើអនតី្ានុកូ្ល  

  ក្រណី្សិក្ា ២ី៖  កោក្ X បានសនានឹង Y ថាព្បសិនកបើព្ប ងសាក្លវ ិាល័យជាប ់នឹងព្បទានក្មមែីឲ្យ 

Y ។ ប៉ាុដនតកៅនងៃព្ប ងកោយសារ Z បានរារាងំ Y ក្វើឲ្យ Y មនិអាច្បកៅព្ប ងបាន។ កត្ើ Y អាច្បទាមទារ Z 

ឲ្យសងការសំណ្ងការខូច្បខាត្កោយដ្អក្កលើអំករើអនីត្ានុកូ្លបានឬក ? ក្រណី្កនុះ Y អាច្បទាមទារបាន 

(មាព្តា៣២៧(២)) ។ 

៤. ការចាត្ ុ់ក្ថាលក្ខខណ្ឌ ព្ត្វូបានបកំរញ (មាព្តា៣២៨) 

 ក្រណី្សិក្ា៖ X បានរឹង ក្ ់Y ក្នុងការច្បរចារកែើមបលីក្ែ់ីរបស់ខាួន ក ើយបានសនាថា ព្បសិនកបើែីកនាុះអាច្ប 

លក្ប់ានត្នមារ១ី០មុនឺែុោា រក ើងកៅ នឹងឲ្យ១មុនឺែុោា រជាក្នព្មកជើងសារ។ Y បានរក្ក ើញអនក្ ិញ  A ដែលឲ្យ 
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ត្នមា១០មុនឺែុោា រ។ ប៉ាុដនត X បានលក្ែ់ីកនាុះក្នុងត្នមា៩មុនឺែុោា រឲ្យកៅ B កៅវញិ ដែលក្វើឲ្យមនិអាច្បបកងកើត្ 

ក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញជាមយួ A បាន។ កត្ើ Y អាច្បទាមទារក្នព្មកជើងសារ១មុនឹែុោា ររី X បានឬក ? កោងតាម 

យុត្តិសាស្រសតតុ្ោការក្ំរូលព្បក សជប៉ាុន ចុ្បុះនងៃ ២ី៣ នខមក្រា ឆ្ន ងំ១៩៦៤ ក្រណី្ខាងកលើ Y អាច្បទាមទាររី X នូវ

ក្នព្មកជើងសារ១មុនឹែុោា របាន (មាព្តា៣២៨)។ 

៥. នយិមនយ័ននការក្ណំ្ត្ក់រល  

 ការក្ំណ្ត្ក់រល ជាការព្រមកព្រៀងអំរីលក្ខខណ្ឌ ននការបកងកើត្ ឬការរលត្ន់នអានុភារសក្មមភារគត្ិយុត្ត កោយ

ការមក្ែល់ននករលកវោជាអងគក តុ្ជាក្ោ់ក្ ់(មាព្តា៣២៩)។  

 ៥.១. ការក្ណំ្ត្ក់រលរតិ្ព្បាក្ែ នងិការក្ណំ្ត្ក់រលមនិរតិ្ព្បាក្ែ 

  ក្. ការក្ណំ្ត្ក់រលរតិ្ព្បាក្ែ 

  ការក្ំណ្ត្ក់រលរតិ្ព្បាក្ែ៖ ការមក្ែល់ននករលកវោជាអងគក តុ្ជាក្ោ់ក្ ់  ក ើយក្វើការក្ំណ្ត្យ់ក្ករល

កវោកនាុះ។ 

  ឧទា រណ៍្ ៖ ព្បសិនកបើនងៃ ១ី ដខមក្រា ឆ្ន កំព្កាយ បានមក្ែល់។ 

  ខ. ការក្ណំ្ត្ក់រលមនិរតិ្ព្បាក្ែ 

  ការក្ំណ្ត្ក់រលកវោមនិរិត្ព្បាក្ែ៖ ការមក្ែល់ននករលកវោជាអងគក តុ្ជាក្ោ់ក្ ់ ប៉ាុដនតការមក្ែល់នន

ករលកវោកនាុះកៅករលណា គឺមនិទានែ់ឹង។ 

  ឧទា រណ៍្៖ ព្បសិនកបើកៅករលកព្កាយ កម កភាៀង។ 

 ៥.២. ការក្ណំ្ត្ក់រលទាក្ ់ងនងឹអានុភារននក្ចិ្បចសនា នងិក្ណំ្ត្ក់រលទាក្ ់ងនងឹករលអនុវត្ត 

  ក្. ការក្ណំ្ត្ក់រលទាក្ ់ងនងឹអានុភារននក្ចិ្បចសនា៖ គជឺារយៈករលរងច់ានំងៃក្ំណ្ត្ម់ក្ែល់កែើមបអីនុវត្តក្ិច្បច

សនា។ 

  ខ. ការក្ណំ្ត្ក់រលទាក្ ់ងនងឹករលអនុវត្ត៖ គឺជាការចាបក់្តើមអនុវត្តកាត្រវក្ចិ្បចកៅករលក្ំណ្ត្ន់នក្ិច្បចសនា

មក្ែល់។ 

៦. ព្បកោជនន៍នការក្ណំ្ត្ក់រល (មាព្តា ៣៣០) 

 ក្. ការក្ណំ្ត្ក់រលព្ត្ូវបានសនមត្ថា បានជាព្បកោជនរ៍បស់កូ្នបណុំ្ល។ 

 ខ. ព្បកោជនន៍នការក្ណំ្ត្ក់រលកនុះអាច្បកបាុះបងក់ចាលបាន លុុះព្តាដត្មនិនាឲំ្យមានការខូច្បខាត្កោយមនិព្ត្ឹម 

ព្ត្ូវែល់ភាគីមាខ ងក ៀត្។ ប៉ាុដនត ព្បសិនកបើការកបាុះបងក់ចាលកនាុះក្វើឲ្យមានការខូច្បខាត្្លព្បកោជនរ៍បស់ភាគីមាខ ង 
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ក ៀត្ ភាគីដែលក្វើឲ្យមានការខូច្បខាត្កនាុះ ព្ត្ូវសងការខូច្បខាត្ែល់ភាគីមាខ ងក ៀត្។ 

 〔កគាលគំនិត្ដែលរិចារណាអំរី្លព្បកោជនន៍នការក្ំណ្ត្ក់រល〕 

 ភាគីដែល  ួលព្បកោជនន៍នការក្ំណ្ត្ក់រល កៅករលដែលក្វើការកបាុះបងក់ចាលនូវព្បកោជនក៍នាុះ អាច្បនាឲំ្យ

កក្ើត្មាននូវអានុភារននសក្មមភារគត្ិយុត្តក្នុងអំ ុងករលននការក្ំណ្ត្ក់រល។ ភាគីដែលមនិ  ួលព្បកោជនន៍នការ

ក្ំណ្ត្ក់រល ព្ត្ូវដត្រងច់ារំ ូត្ែល់ករលដែលក្ណំ្ត្ក់នាុះមក្ែល់កោយមនិអាច្បកបាុះបងក់ចាលបានក ។ កនុះជា

ច្បំណុ្ច្បខុសគាន ខាា ងំ។  

 ជា្មមតា បុគគលដែល  ួល្លព្បកោជនន៍នការក្ណំ្ត្ក់រល គឺជាកូ្នបណុំ្ល។ រីកព្ ុះ ក្នុងក្រណី្ដែលភាា ប់

នូវការក្ំណ្ត្ក់រល កូ្នបណុំ្លមនិចាបំាច្បអ់នុវត្តកាត្រវក្ិច្បចភាា មៗកនាុះក  ក ើយអាច្បអនុវត្តកាត្រវក្ិច្បចរ ូត្ែល់ការ

ក្ំណ្ត្អ់ំ ុងករលបានមក្ែល់។ ឧទា រណ៍្ ៖ A ខចីព្បាក្១់០០០០ែុោា ររ ីB ក ើយក្នុងក្រណី្ដែលក្វើការក្ណំ្ត្់

១ឆ្ន កំព្កាយជាករលសង A មនិមានកាត្រវក្ិច្បចក្នុងការសងព្បាក្១់០០០០ែុោា រភាា មៗកនាុះក  គឺអាច្បក្វើការសង

រ ូត្ែល់១ឆ្ន កំព្កាយ។ A អាច្បសងព្បាក្ក់ៅ១ឆ្ន កំព្កាយែូច្បតាមការក្ណំ្ត្ក់្ប៏ាន ក ើយក្អ៏ាច្បក្វើការកបាុះបង់

កចាលនូវព្បកោជនន៍នការក្ណំ្ត្ក់រលកនាុះ កោយសងព្បាក្ក់ៅក្នុងអំ ុងករល១ឆ្ន ។ំ 

 ជា្មមតា កោយសារដត្មាច ស់បំណុ្លព្ត្ូវបានចាត្ ុ់ក្ថាជាបុគគលដែលមនិមាន្លព្បកោជនទ៍ាក្ ់ងកៅនឹង

ការក្ំណ្ត្ក់រល ែូកច្បនុះក ើយមាច ស់បំណុ្លមនិអាច្បកបាុះបងក់ចាលនូវការក្ំណ្ត្ក់រលបានក ។ កៅក្នុងក្រណី្សិក្ា

ខាងកលើ B មនិអាច្បក្វើការទាមទារឲ្យ A សងព្បាក្ ់ក្ក់្ណាត ល ីបានក  (មុនការក្ំណ្ត្ក់រល) គឺព្ត្ូវរងចារំ ូត្

ែល់រយៈករល ១ឆ្ន បំានក្នាង្ុត្។ 

៧. ការកបាុះបង់្ លព្បកោជនន៍នការក្ណំ្ត្ក់រល (មាព្តា ៣៣១) 

 ជា្មមតា មាច ស់បំណុ្លមនិបាន  ួលព្បកោជនន៍នការក្ំណ្ត្ក់រលក  ក តុ្កនុះ មនិអាច្បទាមទារឲ្យកូ្នបណុំ្ល

អនុវត្តកាត្រវក្ិច្បច រ ូត្ែល់ការក្ំណ្ត្ក់រលបានមក្ែល់។ ឧទា រណ៍្៖ អនក្ដែលឲ្យកគខចីព្បាក្ម់និអាច្បទាមទារ 

ឲ្យសងព្បាក្ម់ុនការក្ំណ្ត្ក់រលមក្ែល់។ ប៉ាុដនតកោយសារសាា នភាររបស់ភាគីកូ្នបំណុ្ល ែូច្បជាក្នុងក្រណី្ដែល

សាា នភារកសែឋក្ិច្បចរបស់កូ្នបំណុ្លមានការដព្បព្បួលកានដ់ត្អាព្ក្ក្ក់ៅៗ ក ើយមាច ស់បំណុ្លមានការបារមភថា មនិ

អាច្ប  ួលបានសំណ្ងនាករលអនាគត្។ ែូកច្បនុះ កោងតាមមាព្តា៣៣១ បញ្ាត្តថា ក្នុងក្រណី្សាា នភារែជ៏ាក្ោ់ក្ ់

នាករលអនាគត្បានកក្ើត្ក ើងកោយសារសាា នភាររបស់ភាគីខាងកូ្នបំណុ្ល គឺកូ្នបណុំ្លព្ត្ូវបាត្ប់ង់្ ល

ព្បកោជនន៍នការក្ណំ្ត្ក់រល។ ែូកច្បនុះព្បសិនកបើកូ្នបំណុ្លព្ត្ូវបាត្ប់ងព់្បកោជនន៍នការក្ំណ្ត្ក់រល គឺមាច ស់

បំណុ្លអាច្បក្វើការទាមទារឲ្យអនុវត្តនូវការ ូទាត្ស់ង កោយមនិចាបំាច្បរ់ងច់ាកំារក្ណំ្ត្ក់រលមក្ែល់កនាុះក  មាន 
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នយ័ថាមាច ស់បំណុ្ល អាច្បក្វើការទាមទារឲ្យកូ្នបំណុ្លក្វើការ ូទាត្ស់ងមុនការក្ណំ្ត្ក់រលមក្ែល់។ 

 កត្ើក្នុងសាា នភារណាខាុះដែលមាច ស់បំណុ្ល អាច្បក្វើការទាមទារឲ្យកូ្នបំណុ្លក្វើការ ូទាត្ស់ងព្បាក្ ់ មនុការ

ក្ំណ្ត្ក់រលបានមក្ែល់? ែូច្បជាសាា នភារដែលកូ្នបំណុ្លមនិបានអនុវត្តនូវកាត្រវក្ចិ្បច កត្ើកូ្នបណុំ្លអាច្បបាត្ប់ង់

្លព្បកោជននូ៍វការក្ំណ្ត្ក់រលឬក ? សូមរិចារណាកលើកគាលគំនិត្នន មាព្តា ៣៣១ ននព្ក្មរែឋបបកវណី្ ច្បំក ុះ

សាា នភារដែលមាច ស់បំណុ្លអាច្បក្វើការទាមទារឲ្យកូ្នបណុំ្លក្វើការ ូទាត្ស់ងមុនការក្ំណ្ត្ក់រល កលើក្រណី្ែូច្ប

ខាងកព្កាម៖  

  -កូ្នបំណុ្លព្ត្ូវបានព្បកាសក្សយ័្ន (ក្) 

  -កូ្នបំណុ្លបានក្វើឲ្យខូច្បខាត្ព្បាត្ិកភាគ (ខ) 

  -កូ្នបំណុ្លមានក្រណី្យក្ចិ្បចព្ត្ូវោក្ព់្បាត្ិកភាគ ប៉ាុដនតមនិបានបំករញក្រណី្យក្ិច្បចកនុះ (គ) 

  -មានក តុ្ដែលគូភាគីបានព្រមកព្រៀងគាន  បានកក្ើត្ក ើង ( ) 

៨. រកបៀបក្ណំ្ត្អ់ ុំងករល  

 អំ ុងករលអាច្បក្ណំ្ត្ជ់ា កមា៉ា ង នា ី វនិា ី នងៃ សបាត  ៍ ដខ ឬឆ្ន  ំបាន (មាព្តា៣៣២)។ 

 បញ្ាត្តិកនុះក្វើការក្ណំ្ត្ជ់ា ូកៅអំរីអំ ុងករល។ 

៩. ការគណ្នាក្ណំ្ត្អ់ ុំងករលជា កមា៉ា ង នា  ីឬ វនិា  ី

 ព្បសិនកបើបានក្ណំ្ត្អ់ំ ុងករលជាកមា៉ា ង នា  ី ឬ វនិា  ី ព្ត្ូវក្វើការគណ្នារីករលចាបក់្តើមរ ូត្ែល់ករលច្បប់

ននអំ ុងករលកនាុះ (មាព្តា៣៣៣)។ 

 បញ្ាត្តិកនុះក្វើការក្ណំ្ត្ជ់ា ូកៅ អំរីរកបៀបគណ្នាននអំ ុងករលគិត្ជាកមា៉ា ង នា  ីឬវនិា ី។ 

១០. ការគណ្នាក្ណំ្ត្អ់ ុំងករលជា នងៃ សបាត  ៍ ដខ ឬ ឆ្ន  ំ

 ព្បសិនកបើបានក្ណំ្ត្អ់ំ ុងករលជានងៃ សបាត  ៍ ដខ ឬឆ្ន វំញិ មនិព្ត្ូវគិត្បញ្ចូ លនងៃដែលចាបក់្តើមននអំ ុងករល

កនុះក  កលើក្ដលងដត្អំ ុងករលកនុះបានចាបក់្តើមរីកមា៉ា ងសូនយកៅ (មាព្តា៣៣៤(១))។ 

 ក្នុងក្រណី្ដែលបានក្ណំ្ត្ក់ៅក្ថាខណ្ឌ  ី១ខាងកលើកនុះ អំ ុងករលព្ត្ូវច្បបក់រញកលញកៅករល្ុត្នងៃចុ្បង

កព្កាយននអំ ុងករលកនាុះ (មាព្តា៣៣៤(២))។ 

 ក្រណី្សិក្ា 

 A បានជួប B កៅករលសព្មាក្នងៃព្ត្ង ់នងៃ ១ី០ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៥ ក ើយបានឲ្យព្បាក្ ់B ខចី ១០០០ ែុោា រ  

កោយបានសនាថានឹងសងកៅក្នុងរយៈករល១ដខ។  
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 កៅករលគណ្នាអំរអីំ ុងករល ព្ត្ូវគណ្នាចាបរ់ីនងៃបនា បន់នកមា៉ា ងសូនយ កោយមនិរាបប់ញ្ចូ លចាបរ់ីនងៃដែល

បានឲ្យខចីព្បាក្ក់នាុះក ។ អ ុំងករលនឹងចាបក់្តើមគិត្រីកមា៉ា ងសូនយនននងៃ ី១១ ដខសីហា។  ែូកច្បនុះ នងៃ ១ី០ ដខក្ញ្ញា  

ជាអំ ុងករលដែល្ុត្ក្ំណ្ត្ស់ងចុ្បងកព្កាយ។ កោយសារអំ ុងករលព្ត្ូវបញ្ចបក់ៅតាមការបញ្ចបន់នករល្ុត្នងៃ

ននអំ ុងករលកនាុះ ក តុ្កនុះ នងៃ ១ី១ ដខក្ញ្ញា  ននកមា៉ា ងសូនយ ជាអំ ុងករលច្បបក់រញកលញ។ ែូកច្បនុះ មនុនងៃ ១ី១ 

ដខក្ញ្ញា  ននកមា៉ា ងសូនយ B ព្ត្ូវដត្សងព្បាក្១់០០០ែុោា រកៅ A។ 

 ព្បសិនកបើនងៃ ១ី០ ដខក្ញ្ញា  ជានងៃកៅរ ៍ កនាុះនងៃ ី១២ ដខក្ញ្ញា  ជានងៃ្ុត្ចុ្បងកព្កាយ ក តុ្កនុះ B ព្ត្ូវដត្សង

ព្បាក្ ់១០០០ ែុោា រ កៅឲ្យ A មុននងៃ ១ី៣ ដខក្ញ្ញា  ននកមា៉ា ងសូនយ។ 

 ព្បសិនកបើនងៃ ១ី០ ដខក្ញ្ញា  ជានងៃអា ិត្យ កនាុះនងៃ ី១១ ដខក្ញ្ញា  ជានងៃ្ុត្ចុ្បងកព្កាយ ក តុ្កនុះB ព្ត្ូវដត្សង

ព្បាក្ ់១០០០ែុោា រ កៅឲ្យ A មុននងៃ ១ី២ ដខក្ញ្ញា  ននកមា៉ា ងសូនយ។ 

១១. ការគណ្នាអ ុំងករលតាមព្បត្ ិនិសុរយិគត្ ិ

 ក្នុងក្រណី្ដែលក្វើការគណ្នាអំ ុងករលជាសបាត  ៍ ដខ ឬ ឆ្ន  ំព្ត្ូវក្វើការគណ្នាតាមព្បត្ិ ិនសុរយិគត្ិ (មាព្តា

៣៣៥(១))។ 

 ក្នុងក្រណី្ដែលមនិអាច្បក្វើការគណ្នាអំ ុងករលកោយគតិ្រីកែើមសបាត  ៍ កែើមដខ ឬ កែើមឆ្ន  ំ អំ ុងករលកនុះ

ព្ត្ូវច្បបក់រញកលញកៅមយួនងៃមុននងៃដែលព្ត្ូវនឹងនងៃចាបក់្តើមរាបន់នសបាត  ៍ចុ្បងកព្កាយ ដខចុ្បងកព្កាយ ឬ ឆ្ន ចុំ្បង

កព្កាយននអំ ុងករល។ ប៉ាុដនត ក្នុងក្រណី្ដែលព្ត្ូវគណ្នាអំ ុងករលជាដខ ឬ ជាឆ្ន វំញិ ព្បសិនកបើដខ ឬ ឆ្ន ចុំ្បង

កព្កាយននអំ ុងករលកនាុះ  គាម ននងៃដែលព្ត្ូវនឹងនងៃដែលអំ ុងករលបានចាបក់្តើមក  នងៃចុ្បងកព្កាយននដខកនាុះ  ព្ត្ូវ 

ជានងៃដែលអំ ុងករលព្ត្ូវច្បបក់រញកលញ (មាព្តា៣៣៥(២))។ 

 ក្រណី្សិក្ា 

 A បានជួប B កៅករលសព្មាក្នងៃព្ត្ង ់នងៃ ី៣១ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៥ ក ើយបានឲ្យព្បាក្ ់B ខចី ១០០០ ែុោា រ 

កោយបានសនាថានឹងសងកៅក្នុងរយៈករល១ដខ។ កៅក្នុងក្រណី្កនុះ អំ ុងករលនងឹចាបក់្តើមរីនងៃបនា ប ់គឺនងៃ ១ី 

ដខក្ញ្ញា  ក ើយបនា បរ់១ីដខ ដែលជានងៃ ៣ី១ ដខក្ញ្ញា  ជានងៃ្ុត្ចុ្បងកព្កាយ។ ប៉ាុដនត មនិមាននងៃ ី៣១ ដខក្ញ្ញា កនាុះ

ក ។ ក្រណី្កនុះ នងៃ ី៣០ ដខក្ញ្ញា  ជានងៃ្ុត្ចុ្បងកព្កាយ ក តុ្កនុះ B ព្ត្ូវដត្សងព្បាក្ ់១០០០ ែុោា រកៅឲ្យ A រ ូត្

ែល់នងៃ ី១ ដខតុ្ោ ននកមា៉ា ងសូនយ។  
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គន្ថីទី ៤  កាតព្វកិច្ច 

ជំព្ូកទី ២ ការបង្ហា ញឆន្ទៈ ន្ិង កិច្ចសន្ា 

ផ្នែកទី ១ ការបទងកើតកិច្ចសន្ា 

 

១. ការបកងកើត្ក្ចិ្បចសនាកោយសំកណ្ើ  នងិសវីការ (មាព្តា ៣៣៦) 

 ១.១ កគាលការណ៍្ 

 ជាកគាលការណ៍្ការបកងកើត្ក្ចិ្បចសនា គឺជាការបកងកើត្ការព្រមកព្រៀងគាន កៅវញិកៅមក្រវាងគូភាគរីីរ ឬ កព្ច្បើននាក្។់ 

កោងកៅតាម Black’s Law Dictionary  ក្យក្ិច្បចសនាមាននយ័ថា “ការព្រមកព្រៀងរវាងភាគីរីរឬកព្ច្បើននាក្ក់្នុង

ការបកងកើត្កាត្រវក្ចិ្បចដែលអាច្បអនុវត្តបានឬក្ ៏ ួលសាគ ល់កោយច្បាប។់” 1 កគាលការណ៍្ននការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា គឺជា

កគាលការណ៍្កសរភីាររបស់បុគគលក្នុងការព្រមកព្រៀងក្វើអវមីយួ។ កទាុះជាោ៉ា ងណាក្ក៏ោយ កគសនមត្ថាក្ចិ្បចសនា

មយួមានអានុភារលុុះព្តាដត្សំកណ្ើ និងសវីការព្ត្ូវគាន ។2 

 ១.២ ក្រណី្កលើក្ដលង 

 ច្បំក ុះក្ិច្បចសនាដែលទាក្ ់ងនឹងការក្វើអនុបបទាន  ឬ ក្វើល ធក្មមននអច្បលនវត្ាុ វាអាច្បមានអានុភារកៅបានលុុះ

ព្តាដត្បានក្វើលិខិត្យថាភូត្។ លិខិត្យថាភតូ្ព្ត្ូវបានដច្បងោ៉ា ងច្បាស់កៅក្នុងច្បាបស់តីរីការអនុវត្តព្ក្មរែឋបបកវណី្ 

ឆ្ន ២ំ០១១។ 

២. នយិមនយ័ននសំកណ្ើ  នងិសវីការ (មាព្តា ៣៣៧) 

 ២.១ នយិមនយ័ននសំកណ្ើ  

 ការដសវងយល់រីអត្ានយ័ននសំកណ្ើ  និង សវីការគឺជាការចាបំាច្បក់្នុងការសិក្ារីក្ិច្បចសនា។ សំកណ្ើ គឺជា “ការសំុ

បកងកើត្ក្ិច្បចសនាដែលក្វើក ើងកោយមានឆន ៈភាា បខ់ាួនជាមយួនឹងច្បំណ្ងគត្ិយុត្ត ក្នុងក្រណី្ដែលមានសវីការរបស់ភាគី 

មាខ ងក ៀត្ច្បំក ុះសំកណ្ើ កនុះ”។3 

 ២.២ ភារខុសគាន រវាងសំកណ្ើ  នងិការអកញ្ា ើញឲ្យក្វើសំកណ្ើ  

 កទាុះបីជាមានដច្បងច្បាស់រីនយិមនយ័ននសំកណ្ើ ក្ក៏ោយ ក្ក៏គរិនិត្យក ើញមានភារខុសគាន រវាងសំកណ្ើ និងការ 

                                                           
1Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul, Minn: West Group, 2004), 341។ 

2ក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្ន ាំ២០០៧, មាក្ា៣៣៦(១)។ 
3ក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្ន ាំ២០០៧, មាក្ា៣៣៧(១)។ 
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អកញ្ា ើញឲ្យក្វើសំកណ្ើ ។ សំកណ្ើ គឺជាការបងាា ញឆន ៈថានងឹភាា បជ់ាមយួច្បណំ្ងននក្ិច្បចសនាក្នុងក្រណី្ដែលភាគីមាខ ង 

្តល់សវីការឲ្យព្សបគាន កៅនឹងសំកណ្ើ កនាុះ។ ច្បំដណ្ក្ឯការអកញ្ា ើញឲ្យក្វើសំកណ្ើ  គឺជាការអកញ្ា ើញឲ្យភាគីក្សងឲ្យក្វើ
សំកណ្ើ មក្កានខ់ាួន។ 

 ឧទា រណ៍្ខាងកព្កាមបងាា ញអំរីការអកញ្ា ើញឲ្យក្វើសំកណ្ើ ។ 

 - ហាង A បានបិត្ព្បកាសកព្ជើសករ ើសបុគគលិក្ច្បំនួន១នាក្ ់ កៅខាងមុខហាងរបស់ខាួន កោយោក្ល់ក្ខខណ្ឌ

កព្ជើសករ ើស។ ការព្បកាស្ាយកនុះជាការអកញ្ា ើញឲ្យក្វើសំកណ្ើ កលើក្ិច្បចសនាការងារ រឯីបុគគលដែលមានច្បណំាប់

អារមមណ៍្កលើការព្បកាសកនាុះ ក ើយបានោក្ ់ក្យសំុក្វើការ គឺជាការោក្សំ់កណ្ើ ។ កព្កាយរីហាង A បានរនិិត្យកលើ
 ក្យសំុ ក ើយបានសកព្មច្បយក្បុគគលណាមាន ក្ជ់ាបុគគលិក្ គឺជាសវីការកៅកលើសំកណ្ើ  ករលកនាុះក្ិច្បចសនាការងារ

ព្ត្ូវបានកក្ើត្ក ើង។ 

 - កោក្សំណាងជាអនក្លក្ស់កមាៀក្បំ ក្ក់ៅក្នុងហាងមយួ កោយោក្ត់្នមាកៅកលើសកមាៀក្បំ ក្ន់ីមយួៗកោក្

មនិបានក្វើសំកណ្ើ ក ព្គានដ់ត្អកញ្ា ើញឲ្យកភញៀវក្វើសំកណ្ើ ។ កៅករលកោក្សមបត្តិនោិយកៅកានក់ោក្សំណាងថា 

គាត្ន់ឹង ិញសកមាៀក្បំ ក្ម់យួក្ំក្ាកនុះ កនាុះសំកណ្ើ នងឹកក្ើត្ក ើងភាា ម ក ើយកៅករលកោក្សំណាងយល់ព្រម

លក្ស់កមាៀក្បំ ក្ក់នាុះ ក លគឺ ្តល់សវីការព្ត្ូវគាន កៅនឹងសំកណ្ើ ដែលបានកលើក្ក ើងកនាុះក្ិច្បចសនាក្ព៏្ត្ូវបាន

បកងកើត្ក ើងដែរ។ 

 - ព្ក្ុម  ុនធានារា៉ា បរ់ង A បានព្បកាស្សរវ្ាយលក្ធ់ានារា៉ា បរ់ងសុខភារ។ កនុះជាការអកញ្ា ើញឲ្យក្វើសំកណ្ើ ។  

B ជាអត្ិងិជន ិញធានារា៉ា បរ់ងសុខភារកៅតាមលក្ខខណ្ឌ ព្ក្ុម  ុនក្ណំ្ត្។់ ក្រណី្កនុះ B ជាអនក្ោក្សំ់កណ្ើ ។ កៅ

ករលព្ក្ុម  ុន A យល់ព្រមលក្ធ់ានារា៉ា បរ់ងឲ្យ B ក លគឺ្តល់សវីការព្ត្ូវគាន កៅនឹងសំកណ្ើ របស់ B កនាុះក្ិច្បចសនាក្៏

ព្ត្ូវបានបកងកើត្ក ើង។ 

 ២.៣ ករលដែលបកងកើត្អានុភារននសំកណ្ើ  

 សំកណ្ើ មានអានុភារកៅបាន លុុះព្តាដត្សំកណ្ើ កនាុះបានកៅែល់ភាគីមាខ ងក ៀត្ (មាព្តា៣៣៧ ក្ថាខណ្ឌ  ី២ 

វាក្យខណ័្ឌ  ី១)។ ឧបមា B ជាអនក្លក្ក់្ងក់ ើយកោក្ A និោយព្បាប ់ B ថានឹង ញិក្ងណ់ាមយួរ ី B។ ែូកច្បនុះ

សំកណ្ើ ដែល A ្តល់កៅឲ្យ B មានអានុភារ។ 

 ប៉ាុដនត   ព្បសិនកបើែណឹំ្ងអំរកីារែក្សំកណ្ើ វញិ  ែល់ភាគមីាខ ងក ៀត្  កៅករលព្រមគាន នឹងករលសំកណ្ើ ែល់ ឬមុន 

ករលសំកណ្ើ ែល់ កនាុះអានុភារសំកណ្ើ មនិព្ត្ូវកក្ើត្ក ើងក ើយ (មាព្តា៣៣៧ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី វាក្យខណ័្ឌ  ី២)។ 

ឧទា រណ៍្ A បានកសនើ C ឲ្យជូនែំណឹ្ងកៅ B ថាខាួន ញិក្ងម់យួរ ី B (សំកណ្ើ )។ ដត្កព្កាយមក្ A បានកសនើ D 
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ឲ្យជូនែំណឹ្ងកៅ B ថាខាួនមនិ ិញក្ងក់នាុះក  (ការែក្សំកណ្ើ )។ក្រណី្កនុះព្បសិនកបើ Dបានព្បាប ់ B រីការណ៍្

ដែល A ឈប ់ិញក្ងក់ៅច្បំករល ឬមុនករលដែល Cព្បាប ់B រីការ ិញក្ងរ់បស់ A កនាុះសំកណ្ើ របស់ A តាមរយៈ C 

មនិមានអានុភារក ើយ។ 

 ២.៤ នយិមនយ័ននសវីការ 

 សវីការគឺជា “ការបងាា ញឆន ៈដែលអនក្  ួលសំកណ្ើ យល់ព្រមច្បំក ុះសំកណ្ើ កនាុះ។”4 ឧទា រណ៍្ កបើ A ព្បាប ់ B 

ថានឹង ិញក្ងម់យួរ ីB ក ើយ B យល់ព្រមលក្ក់្ងក់នាុះ មាននយ័ថា ការកឆាើយត្បរបស់ B គឺជាសវីការ។ 

 ២.៥ សំកណ្ើ ដខវង 

 សំកណ្ើ ដខវងគឺជា “សំកណ្ើ មយួដែលក្វើក ើងកោយអនក្ណាមាន ក្ក់ោយមនិបានែឹងថាអនក្  ួលសំកណ្ើ ក្ប៏ានោក្់

សំកណ្ើ ែូច្បគាន មក្កានអ់នក្កសនើ។”5 ឧទា រណ៍្ A ជូនែំណឹ្ងកៅ B ថានឹង ិញក្ងម់យួ ។ B ក្ជូ៏នែំណឹ្ងកៅ A ថា

នឹងលក្ក់្ងម់យួឲ្យ A កោយមនិបានែងឹរីការជូនែំណឹ្ងរបស់ A ក  (សំកណ្ើ ដខវង)។ ជាកគាលការណ៍្កទាុះអនក្ទាងំ

រីរបានបងាា ញឆន ៈក្ក៏ោយ ក្ក៏្ិច្បចសនាមនិទានក់ក្ើត្មានក ើយ រីកព្ ុះរួក្កគព្គានដ់ត្ោក្សំ់កណ្ើ ឲ្យគាន កៅវញិកៅ

មក្ប៉ាុកណាណ ុះ។ ប៉ាុដនត ព្បសិនកបើមានសវីការរីភាគីណាមយួមតងក ៀត្ កនាុះក្ិច្បចសនានងឹកក្ើត្ក ើង។ មា៉ាងវញិក ៀត្ 

មាន សសនៈថា កោយសារឆន ៈរបស់ភាគីទាងំរីរព្ត្ូវគាន  ក តុ្កនុះគួរដត្  ួលសាគ ល់ថា ក្ិច្បចសនានឹងកក្ើត្មាន

បនា បរ់ីសំកណ្ើ កព្កាយបានកៅែល់ភាគីមាខ ងក ៀត្។ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4ក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្ន ាំ២០០៧, មាក្ា៣៣៧(៣)។ 
5
Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul, Minn: West Group, 2004), 405។ 

A B 

លក្ក់្ង ់សំកណ្ើ  

ច្បង ់ញិក្ង ់ សំកណ្ើ  
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២.៦ ករលដែលបកងកើត្អានុភារននសវីការ 

 មនិខុសរីអានុភារននសំកណ្ើ ក  អានុភារននសវីការកក្ើត្មានក ើង លុុះព្តាដត្សវីការកនាុះបានកៅែល់អនក្កសនើ។ 

កទាុះជាោ៉ា ងណាក្ក៏ោយ កបើែំណឹ្ងរីការែក្សវីការបានកៅែល់ក្នុងអំ ុងករល ឬមុនករលសវីការកៅែល់អនក្កសនើនាំ

ឲ្យសវីការកនាុះមនិមានអានុភារក ។ ឧទា រណ៍្ កៅកមា៉ា ង ២:០០រកសៀល A បាននោិយព្បាប ់ C ថានឹង ិញក្ង់

ណាមយួជាក្ោ់ក្ដ់ែល B បានោក្ល់ក្។់ ដត្កៅកមា៉ា ង៣:០០ បានសកព្មច្បច្បិត្តឈប ់ិញក្ងក់នាុះវញិ ក ើយបាន

ព្បាប ់E ឲ្យជព្មាបជូន B ្ង។ C និង E បានជព្មាបជូន B រីែំណឹ្ងកនុះក្នុងករលជាមយួគាន  ឬ E បានព្បាប ់B មុន

ករលដែល C ជព្មាប B។ ក្រណី្កនុះ សវីការរបស់ A មនិមានអានុភារក  ែូកច្បនុះក្ចិ្បចសនា ិញលក្ក់្ង ់ក្ម៏និកក្ើត្

មានដែរ។ 

៣. សំកណ្ើ ដែលមានក្ណំ្ត្អ់ ុំងករលសព្មាបស់វីការ នងិការែក្សំកណ្ើ កនាុះ  

 កគអាច្បោក្សំ់កណ្ើ កោយក្ណំ្ត្អ់ំ ុងករលសព្មាបស់វីការ (មាព្តា៣៣៨ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី)។ ឧទា រណ៍្ A 

ព្បកាសលក្ឡ់ានមា៉ា ក្កាមរ ី ២០០៣ ត្នមា ១៣០០០ែុោា រ គិត្ចាបរ់ីនងៃជូនែណឹំ្ង រ ូត្ែល់នងៃ ី៣១ ដខ 

ឧសភា។ ែូកច្បនុះ សំកណ្ើ កនុះមានសុរលភារ ចាបរ់ីនងៃជូនែំណឹ្ងែល់នងៃ ី៣១ ដខឧសភា ក ើយអស់សុរលភារ

ចាបរ់ីនងៃ ១ី ដខមងុិនា។ ក្រណី្សំកណ្ើ មនិបានបញ្ញា ក្ក់រលច្បាស់ោស់ននការចាបក់្តើមអំ ុងករលសព្មាបស់វីការ

ព្ត្ូវគិត្ចាបរ់ីនងៃជូនែណឹំ្ង (មាព្តា៣៣៨ ក្ថាខណ្ឌ  ី១ វាក្យខណ្ឌ  ី២)។ 

 ក្នុងក្រណី្ដែលសំកណ្ើ បានក្ណំ្ត្អ់ំ ុងករលសព្មាបស់វីការ សំកណ្ើ កនុះមនិអាច្បែក្វញិបានក  រីកព្ ុះកគាល

បំណ្ងរបស់វា គឺកែើមបបីញ្ញា ក្រ់ីឆន ៈរបស់អនក្កសនើក្នុងការរងច់ាសំវីការ។ ក្នុងក្រណី្អំ ុងករលសព្មាបក់្វើសវីការបាន

្ុត្ក្ណំ្ត្ ់ សំកណ្ើ ដែលបានក្ំណ្ត្អ់ំ ុងករលព្ត្ូវបាត្ប់ងអ់ានុភារកោយសវ័យព្បវត្តិ។ ជាមយួគាន កនុះដែរ កបើអនក្

កសនើបានែឹងរីការបែិកស្សំកណ្ើ  កៅក្នុងអំ ុងករលសព្មាបស់វីការសំកណ្ើ កនាុះក្អ៏ស់អានុភារដែរ។ 

៤. សំកណ្ើ ដែលគាម នក្ណំ្ត្អ់ ុំងករលសព្មាបស់វីការ នងិការែក្សំកណ្ើ កនាុះ  

 ៤.១ ក្រណី្គូភាគដីែលក្រុំងនោិយគាន  

 ក្នុងក្រណី្ដែលសំកណ្ើ គាម នក្ណំ្ត្អ់ំ ុងករលរវាងភាគីដែលក្ំរុងនោិយគាន  ក ើយភាគីណាមយួអាច្បកឆាើយត្ប

កៅនឹងសំកណ្ើ ភាា មៗ ព្បសិនកបើភាគីដែល  ួលសំកណ្ើ មនិបានយល់ព្រមភាា មៗក  សំកណ្ើ កនាុះនងឹបាត្ប់ង់

អានុភារ(មាព្តា៣៣៩(១))។ 

 ឧទា រណ៍្ ១ី៖ A ក្ំរុងនោិយកៅកាន ់ B ថា “ខញុ ំលក្ឡ់ានកនុះឲ្យអនក្នូវត្នមា១០០០០ែុោា រ” ក ើយ B មនិ

កឆាើយត្ប ឬកៅកសៃៀមសាៃ ត្ ់ែូកច្បនុះសំកណ្ើ លក្ឡ់ាន១០០០០ែុោា របាត្ប់ង ់អានុភារ។ 
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 ឧទា រណ៍្ ២ី៖ C និោយកៅកាន ់ D ថា កសៀវកៅព្បវត្តិសាស្រសតមយួក្ាលកនុះខាួនបានអានច្បបក់ ើយកោយ

ក ើញថាមានខាឹមសារលអក្ច៏្បងល់ក្ក់ៅឲ្យ D នូវត្នមា១០ែុោា រ។ D មនិកឆាើយត្បថាខាួន ិញ ឬមនិ ិញក  ែូកច្បនុះ

សំកណ្ើ លក្ក់សៀវកៅកនុះបាត្ប់ងអ់ានុភារ។ 

 ៤.២ ក្រណី្គូភាគដីែលមនិនោិយគាន  

 ក្នុងក្រណី្ដែលសំកណ្ើ គាម នក្ណំ្ត្អ់ំ ុងករលរវាងភាគីដែលមនិនោិយគាន  ែូច្បជាតាមរយៈ ការសរកសរសំបុព្ត្ 

ការក្ញើសារតាមរយៈEmail ជាកែើម អនក្កសនើមនិអាច្បែក្សំកណ្ើ កនាុះវញិក្នុងអំ ុងករលសមរមយបានក ើយ។  ក្យថា 

“អំ ុងករលសមរមយ” ដព្បព្បួលកៅតាមក្រណី្ជាក្ដ់សតងននព្បកភ ក្ិច្បចសនានីមយួៗ។ កទាុះបីជាអំ ុងករលសមរមយ

កនាុះបានក្នាង ួសក្ក៏ោយ ក្ម៏និមាននយ័ថាសំកណ្ើ កនាុះបាត្ប់ងអ់ានុភារដែរ។ ឧទា រណ៍្ A ជាមាច ស់្ ុះមយួ 

ដលវងបានក្ញើ Email កៅ B ជួល្ ុះមយួដលវងកនាុះ ក្នុងត្នមា២០០ែុោា រក្នុងមយួដខ។ ជា្មមតា A និង B ទាក្ ់ងគាន  

តាម Email ជាករៀងរាល់នងៃ។ 

 ៤.៣ ករលដែលបកងកើត្អានុភារននការែក្សំកណ្ើ  

 ការែក្សំកណ្ើ មានអានុភារ កៅករលែំណឹ្ងអំរីការែក្សំកណ្ើ បានកៅែល់ភាគមីាខ ងក ៀត្មុនករលភាគីមាខ ង

ក ៀត្ជូនែណឹំ្ងអរំីសវីការ (មាព្តា៣៣៩(៣))។ 

 ឧទា រណ៍្ 

 

    A       B 

 A បានក្វើសំកណ្ើ កៅ B ថាខាួននឹងលក្់្  ុះមយួដលវងកៅឲ្យ B ក្នុងត្នមា៥០០០០ែុោា រ កៅនងៃ ី១០ ដខតុ្ោ។ 

កៅនងៃ ី១១ ដខតុ្ោ A បានជូនែណឹំ្ងអំរីការែក្សំកណ្ើ កៅកាន ់B ក ើយ ែំណឹ្ងអំរីការែក្សំកណ្ើ កនាុះបានកៅ

ែល់ B កៅនងៃ ១ី៣ ដខតុ្ោ។ ប៉ាុដនត B បានក្វើសវីការត្បវញិ កៅនងៃ ី១២ ដខតុ្ោ។ ែូច្បកនុះការែក្សំកណ្ើ មនិមាន

អានុភាររីកព្ ុះ B បានក្វើសវីការមុនករលដែលការជូនែំណឹ្ងអំរីការែក្សំកណ្ើ របស់ A បានកៅែល់។ 

 ក្រណី្សិក្ា 

 X បានក្វើសំកណ្ើ បកងកើត្ក្ិច្បចសនាច្បំក ុះ Y។ ១០ឆ្ន កំព្កាយ Y បានជូនែណឹំ្ងអរំសីវីការកៅ X។ កត្ើក្ិច្បចសនា

ព្ត្ូវបានបកងកើត្ក ើងដែរឬក ? 

 ការរិភាក្ា៖ កោយសារសំកណ្ើ បកងកើត្ក្ិច្បចសនារបស់ X ច្បំក ុះ Y មនិក្ំណ្ត្អ់ំ ុងករលសព្មាបស់វីការ ែូកច្បនុះ

ការដែល១០ឆ្ន កំព្កាយមក្ Y បានជូនែណឹំ្ងរីសវីការ នាឲំ្យមានក្ិច្បចសនាកក្ើត្ក ើង។ 
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៥. ករលននការបកងកើត្ក្ចិ្បចសនា៖ កគាលការណ៍្ននការមក្ែល់ននសវីការ 

 ក្ិច្បចសនាមយួកក្ើត្ក ើង កៅករលដែលអនក្កសនើបាន  ួលែំណឹ្ងអំរីសវីការ (មាព្តា៣៤០)។ 

ឧទា រណ៍្ A បានោក្សំ់កណ្ើ  ិញរងយនតមា៉ា ក្កូ្រ ៉ាឡូារី B នូវត្នមា១៣០០០ែុោា រ កៅ នងៃ ១ី១ ដខវចិ្បឆិកា ក ើយ B 

បានក្វើសវីការកៅនងៃ ី១២ ដខវចិ្បឆិកា។ ែូកច្បនុះ ក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញរងយនត កក្ើត្មានក ើងកៅនងៃ ី១២ ដខវចិ្បឆិកា។ 

 ក្រណី្សិក្ា 

 X បានក្វើសំកណ្ើ បកងកើត្ក្ិច្បចសនាច្បំក ុះ Y។ កត្ើអាច្ប  ួលសាគ ល់អំរីការបកងកើត្ក្ចិ្បចសនាបានដែរ ឬក  ក្នុង

ក្រណី្ខាងកព្កាម? 

 ១. Y បានយក្លិខិត្សវីការននការបកងកើត្ក្ិច្បចសនាកៅែល់្ ុះរបស់ X ដត្X មនិកៅ្ ុះ ក តុ្កនុះ Y បាន ុក្

លិខិត្កនាុះកៅ្ ុះរបស់ X រចួ្បក្ព៏្ត្ បម់ក្វញិ។ 

 ២. Y បានយក្លិខិត្សវីការននការបកងកើត្ក្ិច្បចសនាកៅែល់្ ុះរបស់ X ដត្ X មនិកៅ្ ុះ ក តុ្កនុះ Y បានព្បគល់

លិខិត្កនាុះែល់នែព្បរនធរបស់ X។ 

 ៣. Y បានជូនែំណឹ្ងអំរីសវីការតាមរយៈការក្ញើសារកអ ិច្បព្ត្ូនិច្ប  ប៉ាុដនតកុ្ំរយូ រ័របស់ X ខូច្ប ក តុ្កនុះ X មនិ

អាច្បកមើលក ើញសារកនាុះក ។ 

 ការរិភាក្ា៖  

 ១. មុនករល X បានក ើញលិខិត្សវីការ ក្ិច្បចសនាមនិទានក់ក្ើត្មានក ។ ក្នុងក្រណី្ X មក្ែល់្ ុះ ក ើយក ើញ

លិខិត្សវីការកនាុះ ក្ិច្បចសនារវាង X និង Y កក្ើត្មាន។ 

 ២. កបើព្បរនធ X ព្បាបរ់ីការព្បគល់លិខិត្សវីការរបស់ Y កៅែល់ X នាឲំ្យក្ិច្បចសនារវាង X និង Y កក្ើត្មាន។ 

 ៣. កៅក្នុងអំ ុងករលកុ្ំរយូរ រ័ខូច្ប ក្ិច្បចសនាមនិទានក់ក្ើត្មានក ។ ប៉ាុដនតកបើកុ្ំរយូ រ័ព្ត្វូបានជួសជុលរចួ្ប ករល X 

កបើក្សារកអ ិច្បព្ត្ូនចិ្បរបស់ខាួន ក ើយក ើញសវីការរបស់ Y ក្ិច្បចសនាកនាុះកក្ើត្មាន។ 

៦. ការមក្ែល់យឺត្ោ៉ា វននសវីការ (មាព្តា ៣៤១)  

 ក្នុងក្រណី្ដែលសវីការមក្ែល់អនក្កសនើយឺត្ជាងអំ ុងករលដែលបានក្ំណ្ត្ ់ ក ើយអនក្កសនើែឹងអំរសីាា នភារដែល

សវីការនឹងមក្ែល់ជា្មមតាក្នុងអំ ុងករលក្ណំ្ត្ ់ ដត្ដបរជាមនិក ើញមក្ែល់ ក ើយអនក្កសនើក្ប៏ានជូនែណឹំ្ងអរំី
ការយឺត្ោ៉ា វ កនាុះសវីការមនិមានអានុភារក ។ ប៉ាុដនតកបើអនក្កសនើមនិបានជូនែណឹំ្ងអរំកីារយឺត្ោ៉ា វ កោយសារការ

ក្វសព្បដ សរបស់ខាួន កនាុះសវីការនឹងមានសុរលភារ។ កទាុះជាោ៉ា ងណាក្ក៏ោយ សវីការដែលអស់សុរលភារ

កនាុះ អាច្បព្ត្ូវបានចាត្ ុ់ក្ជាសំកណ្ើ ងមីបាន។  
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៧. សវីការកោយមានបដនាមការដក្ដព្ប (មាព្តា ៣៤២)  

 កៅករល  ួលបានសំកណ្ើ  អនក្ក្វើសវីការោក្ល់ក្ខខណ្ឌ បដនាមកលើសំកណ្ើ  ឬបានដក្ដព្បខាឹមសារននសំកណ្ើ  សវីការ

ដក្ដព្បកនាុះមនិមានសុរលភារក  ក ើយព្ត្ូវកាា យជាសំកណ្ើ ងម។ី ក្នុងក្រណី្កនុះ ក្ចិ្បចសនានឹងកក្ើត្ក ើង ព្បសិនកបើ
អនក្កសនើខាងកែើមក្វើសវីការច្បំក ុះសំកណ្ើ ងម។ី ឧទា រណ៍្ A ច្បងល់ក្ឡ់ានឲ្យ B នូវត្នមា១០០០០ែុោា រ ក ើយ B 

និោយត្បថា កបើឡានកនុះបាញ់ថាន ងំមី គាត្ន់ងឹ ិញឡានកនាុះ។ កបើ A យល់ព្រមបាញ់ថាន ងំមី កនាុះក្ិច្បចសនា ិញលក្់

ឡានរវាង A និង B កក្ើត្មាន។ 

 ព្បសិនកបើសវីការដែលមានោក្ល់ក្ខខណ្ឌ  ឬការដក្ដព្បកៅនឹងសំកណ្ើ កោយមនិក្វើឲ្យមានការដក្ដព្បសារធាតុ្នន

សំកណ្ើ ក  សវីការកនាុះមានសុរលភារបាន លុុះព្តាដត្អនក្កសនើដែលបាន  ួលសវីការកនាុះមនិត្វា៉ាភាា មៗ។ 

ឧទា រណ៍្ ែូច្បក្រណី្ខាងកលើ ដត្ឡានព្បឡាក្ែ់ីកព្ច្បើន ែូកច្បនុះ B កសនើសំុ ឲ្យ A ោងសមាអ ត្ឡានកនាុះសិនក ើប

ព្បគល់មក្ឲ្យខាួនជាកព្កាយ។ 

៨. ការបកងកើត្ក្ចិ្បចសនាកោយសក្មមភារដែលព្ត្វូបានចាត្ ុ់ក្ថាជាសវីការ (មាព្តា ៣៤៣) 

 កទាុះបីជាមនិមានការបងាា ញឆន ៈអំរីសវីការច្បំក ុះសំកណ្ើ ក្ក៏ោយ ព្បសិនកបើសក្មមភារកនាុះ ព្ត្ូវបានចាត្ ុ់ក្ថា

ជាសវីការ សំកណ្ើ ដែលបានោក្ក់នាុះមានសុរលភារ នាឲំ្យក្ិច្បចសនាកក្ើត្មានក ើង។ ឧទា រណ៍្ A បញ្ញា  ិញ

ដលបងកក្មងកលងជាឡានបញ្ញា តាមរយៈសារកអ ិច្បព្ត្ចូ្បនិច្បកៅ B កោយព្បាបរ់ីអាសយោឋ នននការក្ញើ។ B មនិបាន

កឆាើយត្បរីការយល់ព្រមក  ដត្បានក្ញើ ំនិញកនាុះកៅអាសយោឋ នរបស់ A។ ក្រណី្កនុះក្ចិ្បចសនាលក្ ់ិញឡាន

បញ្ញា កក្ើត្មានក ើង។ 

៩. ការែក្សំកណ្ើ ច្បកំ ុះបគុគលដែលមនិបានក្ណំ្ត្ជ់ាក្ោ់ក្ ់

 ច្បំក ុះសំកណ្ើ ដែល្ាយជាសាធារណ្ៈកៅកានស់ាធារណ្ជន វាអាច្បព្ត្ូវបានែក្វញិបាន តាមរយៈការ្ាយ

ជាសាធារណ្ៈដែរ (មាព្តា៣៤៤)។  

 ឧទា រណ៍្ ១ី៖ A បាន្ាយែំណឹ្ងរីការលក្ែ់ីមយួក្ដនាង ត្នមា២០០០០ែុោា រ តាមរយៈកាដសត្រសមីក្មពុជា

កៅនងៃ ី២ ដខឧសភា។ សនមត្ថាការ្ាយខាងកលើ គឺជាសំកណ្ើ ។ កព្កាយមក្ A បានបតូរច្បិត្តឈបល់ក្ែ់ីកនាុះវញិ។ A 

ព្ត្ូវ្ាយជាសាធារណ្ៈកៅក្នុងកាដសត្រសមីក្មពុជា អំរីការឈបល់ក្ែ់ីកនាុះវញិ កបើរុំែូកចាន ុះក  សំកណ្ើ របស់ A កៅដត្

មានសុរលភារ។   

 ឧទា រណ៍្ ២ី៖ ព្ក្មុ  ុនលក្ភ់ ីា បានព្បកាសថាលក្ភ់ ីាមយួដងមមយួ ក្នុងក្រណី្ ិញខាន ត្្មំយួ នងឹព្ត្ូវ 

បានដងមខាន ត្ក្ណាត លមយួ។ ក្នុងក្រណី្កនុះ ព្ក្ុម  ុនភ ីាបានក្វើសំកណ្ើ ព្បទានក្មមភាា បជ់ាមយួក្ិច្បចសនាលក្ ់ញិ។  
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កបើព្ក្ុម  ុនភ ីាឈបដ់ងម ព្ត្ូវព្បកាសជូនែំណឹ្ងអំរកីារឈបដ់ងមកនាុះ។ ការព្បកាសជូនែណឹំ្ងកនុះ ជាការែក្

សំកណ្ើ ។ 

ក្រណី្សិក្ា 

 X បានព្ជុុះបាត្ក់ាបូបលុយ ក ើយបាន្ាយជាសាធារណ្ៈកៅកលើ ំររ័កាដសត្ថា នឹងជូន ១០០ែុោា រ ច្បំក ុះ

អនក្ដែលរក្ក ើញ និងបានព្បគល់ឲ្យ X វញិ។ 

 ១. ព្បសិនកបើ X ច្បងែ់ក្ការ្ាយជាសាធារណ្ៈកនាុះ កត្ើគរួកព្បើព្បាស់វ ិ្ ីដបបណា? 

 ២. Y បានរក្ក ើញកាបូបលុយ ក ើយបានបញ្ាូ នកៅែល់ X  ដត្ Y មនិបានែឹងអរំីការ្ាយជាសាធារណ្ៈអំរី
ការែក្សំកណ្ើ កនាុះក ។ កត្ើ Y អាច្បទាមទារព្បាក្ ់១០០ែុោា រ រី X បានដែរ ឬក ? 

 ការរិភាក្ា៖  

 ១. X ព្ត្ូវ្ាយជាសាធារណ្ៈអំរីការែក្សំកណ្ើ កៅកលើ ំររ័កាដសត្ែដែលកនាុះវញិ។ 

 ២. កបើ Y យក្កាបូបមក្ឲ្យ X កព្កាយរីការ្ាយជាសាធារណ្ៈអរំីការែក្សំកណ្ើ  ែូកច្បនុះ Y មនិអាច្បទាមទារ

ព្បាក្១់០០ែុោា ររី X បានក ។ 

 

ផ្នែកទី ២  វិការៈកែងុការបង្ហា ញឆន្ទៈ ន្ិងសពុ្លភាព្នន្កិច្ចសន្ា 

 

១.ការរចិារណ្ជាមលូោឋ ន 

 -កៅក្នុងករឿងក្តីវកិារៈក្នុងការបងាា ញឆន ៈ កត្ើព្ត្ូវរិចារណាកលើ្លព្បកោជនរ៍បស់អនក្ណា? 

  ិែឋភារទាងំអស់ននការលុបកចាលក្ិច្បចសនា  កោយករៀបរាបក់្ិច្បចសនាអាច្បព្ត្ូវបានលុបកចាល កោយសារមាន

វកិារៈក្នុងការបងាា ញឆន ៈ។  ក្ិច្បចសនាមានសុរលភារ កៅករលការបងាា ញឆន ៈរបស់ភាគីទាងំរីរព្សបគាន កៅវញិ

កៅមក្។ ក តុ្ែូកច្បនុះក ើយ ព្បសិនកបើគាម នការបងាា ញឆន ៈដែលមានអានុភារដែលជាធាតុ្្សនំនក្ិច្បចសនាក  ក្ចិ្បច

សនាកនាុះរុំមានច្បំណ្ងច្បងភាគីទាងំរីរក  កទាុះបីជាក្ចិ្បចសនាហាក្ែូ់ច្បជាព្ត្ូវបានបកងកើត្ក ើងកបើកមើលរីខាងកព្ៅក្៏

កោយ។ តាមនយ័កនុះ ការបងាា ញឆន ៈដែលមានសុរលភារ គឺជាលក្ខខណ័្ឌ កែើមបឲី្យក្ិច្បចសនាមានអានុភារច្បងភាគី
ទាងំរីរ(៣៤៥)។ ែូកច្បនុះ កគព្ត្វូរិចារណាកលើ្លព្បកោជនរ៍បស់ភាគីទាងំរីរដែលដែលមានវកិារៈក្នុងការបងាា ញឆន ៈ។ 

២.ការបងាា ញឆន ៈកោយមានវកិារៈ (មាព្តា ៣៤៥) 

 មាព្តាកនុះព្ត្ូវបានច្បងព្ក្ងជាមូលក តុ្ននការលុបកចាល ដែលព្ត្ូវបញ្ាត្តិរី មាព្តា៣៤៦ ែល់  មាព្តា ៣៥១ 
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ក តុ្កនុះ ជាែំបងូព្ត្ូវដសវងយល់រីមាព្តាទាងំអស់កនុះសិន។ ចូ្បរអានមាព្តា៣៤៦ ែល់ មាព្តា៣៥១។ 

៣.ការភានព់្ច្ប ំ (មាព្តា ៣៤៥) 

 ក្) នយិមនយ័៖ 

  ១) ការភានព់្ច្ប ំ មាននយ័ថា គឺជាការបងាា ញនូវឆន ៈកៅកលើក្ិច្បចសនាកោយការយល់ព្ច្ប ំអំរីខឹាមសារនន

ក្ិច្បចសនា។ 

  ២) ការយល់ខុសកោយខាួនឯងកោយមនិមានអនក្ណាមយួមក្បំភានក់ ើយ។ 

  ៣) គឺជាសាា នភារមយួដែលធាតុ្អត្តកនាមត័្ខាងក្នុង ខុសរីភារសត្ានុមត័្ខាងកព្ៅ។ 

 ខ) ែណំាក្ក់ាលននការបងាា ញឆន ៈ 

 ព្បកភ ននការភានព់្ច្ប ំ ែូច្បខាងកព្កាម៖ 

- ការភានព់្ច្ប ំកៅកលើមូលក តុ្ (៣៤៦ (២)) 

- ការភានព់្ច្ប ំកៅកលើខាឹមសារ (៣៤៦ (១-២)) 

 ច្បំណុ្ច្បសំខានន់នក្ិច្បចសនាកមើលរីខាងកព្ៅ ( ៣៤៦ (១)) 

 ច្បំណុ្ច្បននក្ិច្បចសនាដែលភាគីមាខ ងយល់ថាសំខាន ់(៣៤៦ (២)) 

- ការភានព់្ច្ប ំកៅកលើការបងាា ញ (៣៤៦ (១-២)) 

 ច្បំណុ្ច្បសំខានន់នក្ិច្បចសនាកមើលរីខាងកព្ៅ (៣៤៦ (១)) 

 ច្បំណុ្ច្បននក្ិច្បចសនាដែលភាគីមាខ ងយល់ថាសំខាន ់( ៣៤៦ (២)) 

- ការភានព់្ច្ប ំរមួ (៣៤៦ (៣)) 

 ឧទា រណ៍្១ អរំកីារភានព់្ច្ប ំកៅកលើមលូក តុ្ (ក្) បានបកងកើត្ក្ចិ្បចសនា ិញែីរី (ខ) ក្នុងត្នមា១០០០០០

ែុោា រអាកមរកិ្ កោយខាួនយល់ថា កៅនងៃមុខនឹងមានសាងសង់្ ារ ំកនើបកៅជិត្ ីកនាុះ។ តាមរិត្កៅជិត្ែីកនាុះមនិ

មានគកព្មាងសាងសង់្ ារ កំនើបក ។ ក្រណី្កនុះជាការភានព់្ច្ប ំកលើមលូក តុ្។ 

 ឧទា រណ៍្២ អរំកីារភានព់្ច្ប ំកលើខាមឹសារ (ក្) យល់ថាែីរបស់(ខ)មាន ំ ំ៥០០០ដម៉ាត្កាករ ៉ា ក្ប៏ានបកងកើត្ក្ចិ្បច

សនា ិញែីកនាុះ ក្នុងត្នមា១០០០០០ែុោា រអាកមរកិ្។ តាមរិត្ែីកនាុះមាន ំ ំដត្ ៣០០០ដម៉ាត្កាករ ៉ាប៉ាុកណាណ ុះ។ កនុះ

ជាការភានព់្ច្ប ំកលើខាមឹសារ។ 

 ឧទា រណ៍្៣ អរំកីារភានព់្ច្ប ំកលើការបងាា ញ ភាគ(ីក្)បានោក្ស់ាា ក្លក្ែ់មីយួក្ដនាងក្នុងត្នមា១០០០០ែុោា រ 

អាកមរកិ្។ កព្កាយមក្ភាគី(ខ)យល់ព្រម ិញែីកនាុះក ើយក្ប៏ានក្ញើសារមក្សំុ ិញែភីាគី(ក្) កោយសរកសរព្ច្ប ំ 
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ត្នមាថា១០០០០០ែុោា រអាកមរកិ្។ ភាគ(ីក្)បានក្ញើសារព្ត្ បក់ៅវញិ ថាយល់ព្រមលក្ែ់ីកនាុះ។ កនុះជាការភាន់

ព្ច្ប ំកលើការបងាា ញ។ 

 ៣.១ ការភានព់្ច្ប ំក្នុងក្ចិ្បចសនា 

- លក្ខខណ្ឌ ននការភានព់្ច្ប ំ ក្នុងការអនុវត្តមាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី ៖ 

  ក្)- ភាគីមានការភានព់្ច្ប ំ 

  ខ)- ច្បំណុ្ច្បដែលភានព់្ច្ប ំជាច្បំណុ្ច្បសំខានក់្នុងក្ិច្បចសនា 

  គ)- ភាគីមាខ ងក ៀត្បានែឹងរី ភាគីដែលមានការភានព់្ច្ប ំ 

 ក្ថាខណ្ឌ  ១ី ដច្បងថា ភាគីដែលមានការភានព់្ច្ប ំព្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យលុបកចាលក្ិច្បចសនា ក្នុងលក្ខខណ័្ឌ  ដែល

មាន «ការភានព់្ច្ប ំអរំីច្បំនុច្បសំខានន់នក្ិច្បចសនា» ក ើយភាគីមាខ ងក ៀត្អាច្បែងឹថាមានការភានព់្ច្ប ំ។ 

- កត្ើច្បនុំច្បសំខាន់ៗ ននក្ចិ្បចសនាជាអវ?ី វត្ាុដែលជាក្មមវត្ាុននការលក្ ់ិញ គឺជាច្បណុំ្ច្បសំខានន់នក្ិច្បចសនាលក្។់ 

 ឧទា រណ៍្ (ក្)បានបកងកើត្ក្ចិ្បចសនា ិញែីរី (ខ) កោយខាួនយល់ថា កៅនងៃមុខនឹងមានសាងសង់្ ារ ំកនើបកៅ

ជិត្ ីកនាុះ។  ប៉ាុដនតកៅនងៃបនា ប ់ភាគ(ីក្) បានែឹងថា មនិមានការសាងសង់្ ារ ំកនើបអវីក កៅជិត្ែីកនាុះ កៅនងៃខាង

មុខ ែូកច្បនុះក ើយភាគី(ក្)បានលុបកចាលក្ិច្បចសនា  ិញែីកនាុះជាមយួភាគ(ីខ)។ 

 ែូកច្បនុះ ែី គឺជាក្មមវត្ាុននក្ិច្បចសនាគឺជាច្បណុំ្ច្បសំខានន់នក្ិច្បចសនា។  

 ក្រណី្សិក្ា ១ី 

 A បាន  ួលការដណ្នាកំៅកមើលែី X និងែី Y កៅក្នុង ីព្ក្ុងភនកំរញរអីនក្ព្បក្បអាជីវក្មមអច្បលនវត្ាុ B។ កៅ

ករលកនាុះ A បាននោិយកៅកាន ់ B ថា “ខញុ ំចាបអ់ារមមណ៍្ែ ី X ប៉ាុដនតខញុ ំគិត្ថាកៅរភិាក្ាជាមយួព្បរនធសិន”។ A 

ព្ត្លបក់ៅ្ ុះវញិក្ប៏ានរិភាក្ាជាមយួព្បរនធ ក ើយព្បរនធក្ប៏ានយល់ព្រមដែរ។ ក តុ្ែូកច្បនុះ A បានក្ញើ Mail កៅ 

B ថា “កោយសារព្បរនធរបស់ខញុ ំក្ប៏ានយល់ព្រមដែរ ខញុ ំនងឹ ិញែ ីY តាមគកព្មាង”។ កៅករលកនាុះ A បានសរកសរ

ព្ច្ប ំកៅព្ត្ងក់្ដនាងែី X កៅជាែី Y កៅវញិ។ ក ើយ A ក្ប៏ានបកងកើត្ក្ចិ្បចសនាជាមយួ B។ នងៃបនា ប ់A បានែឹងខាួន

ថាព្ច្ប ំ កត្ើ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញ កោយមូលក តុ្ភានព់្ច្ប ំបានដែរឬក ? ក្នុងក្រណី្សិក្ា ី១កនុះ 

A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញ កោយមូលក តុ្ភានព់្ច្ប ំបាន (មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី)។ 

 ៣.២ ការភានព់្ច្ប ំអងគក តុ្សំខានច់្បកំ ុះភាគមីាខ ង 

 លក្ខខណ្ឌ ននការភានព់្ច្ប ំ ក្នុងការអនុវត្តមាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី៖ 

  ក្) ភាគីមានការភានព់្ច្ប ំ 
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  ខ) ភាគីដែលភានព់្ច្ប ំ មានការភានព់្ច្ប ំអំរីច្បណុំ្ច្បននក្ិច្បចសនាដែលខាួនយល់ក ើញថាសំខាន ់ ឬ ច្បណុំ្ច្ប

ដែលខាួនយល់ក ើញថា សំខានក់្នុងការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា។ 

  គ) ភាគីមាខ ងក ៀត្បានែឹងរភីាគីដែលភានព់្ច្ប ំ ក ើយក្ែ៏ឹងថា ច្បំណុ្ច្បដែលភាគីភានព់្ច្ប ំជាច្បំណុ្ច្បសំខាន់

របស់ភាគីភានព់្ច្ប ំ។ 

 ក្ថាខណ្ឌ  ២ី ដច្បងអំរកី្រណី្ដែលអនក្បងាា ញឆន ៈមានការភានព់្ច្ប ំអំរីច្បណុំ្ច្បដែលខាួនឯងយល់ កោយ 

អត្តកនាមត័្ថា សំខាន។់ 

 ព្ត្វូដច្បក្ជាររីក្រណី្ែូច្បខាងកព្កាម៖ 

  ក្រណី្ ១ី អនក្បងាា ញឆន ៈមានការភានព់្ច្ប ំកៅដ្នក្ណាមយួននក្ិច្បចសនាដែលជា្មមតាមនិសំខានក់  កៅ

តាមព្បកភ ននក្ិច្បចសនា ប៉ាុដនត អនក្បងាា ញឆន ៈកនាុះយល់ក ើញខាួនឯងកោយអត្តកនាមត័្ថា ច្បណុំ្ច្បកនុះសំខាន។់ 

ឧទា រណ៍្ ក្រណី្ននការលក្ ់ិញរងយនត កទាុះបីជារណ្រ របស់រងយនត ជា្មមតាមនិដមនជា «ច្បំណុ្ច្បសំខានន់នក្ិច្បច

សនា» ក្ក៏ោយ ប៉ាុដនតកបើអនក្ ិញ ចាត្ ុ់ក្ថា «រណ្រ » ថាជាច្បំណុ្ច្បសំខាន ់ក្នុងការកព្បើព្បាស់របស់គាត្ ់អនក្ ិញអាច្ប

អនុញ្ញា ត្ឲ្យលុបកចាលក្ិច្បចសនា កោយក តុ្្លននការភានព់្ច្ប ំអំរីរណ្រ បាន។ ប៉ាុដនត ក្នុងលក្ខខណ័្ឌ ដែលភាគីមាខ ង

ក ៀត្អាច្បែឹងថា «រណ្រ » គឺជាច្បំណុ្ច្បសំខានស់ព្មាបអ់នក្ ិញ ក ើយអាច្បែឹងបានដែរថា អនក្ ិញមានការភាន ់

ព្ច្ប ំ។ 

  ក្រណី្ ២ី ជាក្រណី្ដែលព្ត្ូវកៅថា «ការភានព់្ច្ប ំអំរីមលូក តុ្» ឧទា រណ៍្ (ក្) បកងកើត្ក្ិច្បចសនាជាមយួ

(ខ) កែើមប ីិញភនដំែលមាននព្រកឈើ កោយមានបណំ្ងកាបក់ឈើ ប៉ាុដនត (ក្)មនិបានែងឹថា ការកាបក់ែើមកឈើព្ត្ូវហាម

ឃាត្ក់  កោយសារការភានព់្ច្ប ំរបស់ខាួន។ ក្នុងក្រណី្កនុះ (ក្)មានការភានព់្ច្ប ំអរំីមូលក តុ្ (បណំ្ង) ននការ

បកងកើត្ក្ិច្បចសនា កោយអត្តកនាមត័្។ ក្នុងក្រណី្កនុះ ការលុបកចាលក្ចិ្បចសនាព្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ លុុះព្តាដត្ក្នុងក្រណី្

ដែលភាគីដែលមានការភានព់្ច្ប ំបញ្ញា ក្ថ់ា ភាគីមាខ ងក ៀត្ «អាច្បែឹង» អំរកីារភានព់្ច្ប ំកនាុះ(៣៤៦(២))។ 

- ច្បំណុ្ច្បដែលយល់ក ើញថាសំខានក់ៅករលបកងកើត្ក្ិច្បចសនា គឺ មូលក តុ្ និងកគាលបណំ្ង។ 

 ក្រណី្សិក្ា ២ី 

 ែូច្បក្នុងក្រណី្សិក្ា ១ីដែរ A បាននិោយកៅកាន ់B ថា “ ែី X និង ែី Y ជាែីលអ ប៉ាុដនតខញុ ំលឺថាឆ្ប់ៗ កនុះ កៅជិត្

ែី X នឹងមានការសាងសង់្ ារអុីអនែ៏្ ំ ក តុ្កនុះខញុ ំសកព្មច្ប ិញែី X” ក ើយក្ប៏ានបកងកើត្ក្ចិ្បចសនាលក្ ់ិញ។ 

តាមការរិត្ មនិមានគកព្មាងសាងសង់្ ារអុីអនកនាុះក  ក ើយ B ក្ប៏ានែឹងអរំីច្បណុំ្ច្បកនុះដែរ ប៉ាុដនត B មនិបាន

ព្បាប ់A ក  ក ើយបកងកើត្ក្ចិ្បចសនាកនុះក ើងដត្មតង។ នងៃបនា ប ់A បានែឹងអំរីច្បណុំ្ច្បកនុះ កត្ើ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បច
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សនាកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំបានដែរឬក ? ក្រណី្សិក្ា ី២ កនុះ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាកោយមលូ

ក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំបាន (មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី)។ 

 ៣.៣ ការភានព់្ច្ប ំរមួ 

 លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការអនុវត្តមាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ី៣ ដច្បងអំរីការភានព់្ច្ប ំរមួ។ 

  ក្) ភាគីទាងំសងខាងមានការភានព់្ច្ប ំ 

  ខ) ច្បំណុ្ច្បដែលមានការភានព់្ច្ប ំ គឺជាច្បំណុ្ច្បសំខានក់្នុងក្ិច្បចសនា ឬ ច្បណុំ្ច្បននក្ិច្បចសនាដែលភាគីទាងំ

សងខាងយល់ក ើញថាសំខាន ់ឬ ច្បណុំ្ច្បដែលភាគីទាងំសងខាងក ើញថាសំខានក់្នុងការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា។  

 (ការភានព់្ច្ប ំរមួ អរំចី្បនុំច្បសំខានន់នក្ចិ្បចសនា) ៖  

  ឧទា រណ៍្១ (ក្) ជាអនក្កបើក្ហាងលក្ស់មាភ រសិក្ា មានមា៉ា ក្លបីៗ បានតាងំលក្ក់ាតាប មា៉ា ក្ Monblan 

ដែលមានត្នមាខពស់ ក ើយបានព្ច្ប ំោក្ត់ាងំកាតាបមា៉ា ក្ Monblan ដែល្លិត្កៅព្បក សច្បិនចូ្បលជាមយួ (ខ) 

យល់ព្ច្ប ំថាជារបស់រិត្ ក ើយ ិញក្នុងត្នមាខពស់ ។ មា៉ា ក្ Monblan រិត្្លិត្កៅព្បក ស អាលឺាម៉ាង ់Monblan មនិ

រិត្្លិត្កៅព្បក សច្បនិ គជឺាច្បំណុ្ច្បសំខានក់្នុងក្ិច្បចសនា។ ក្នុងក្រណី្កនុះអនក្លក្ ់ (ក្) នងិអនក្ ិញ (ខ)មានការ

ភានព់្ច្ប ំែូច្បគាន  ។ កទាុះបីជា(ក្) មនិែឹងអរំីការភានព់្ច្ប ំរបស់(ខ)ក្ក៏ោយ ក្(៏ខ)អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាកនុះបានដែរ។ 

  ឧទា រណ៍្២ ព្បសិនកបើភាគីទាងំរីមានការភានព់្ច្ប ំអរំីច្បំណុ្ច្បសំខានន់នក្ចិ្បចសនា   ក្ិច្បចសនាអាច្បលុប

កចាលបាន កទាុះបីភាគីមាខ ងគាម នល ធភារអាច្បែឹងអំរីការភានព់្ច្ប ំរបស់ភាគីមាខ ងក ៀត្ក្ក៏ោយ។ ឧទា រណ៍្ អនក្លក្់

និង អនក្ ិញបានបកងកើត្ក្ចិ្បចសនាលក្ ់ិញរបូភារដែលភាគីទាងំរីរកជឿជាក្ថ់ា ព្ត្ូវបានគូរកោយវចិ្បិព្ត្ក្រលបកី ម្ ុះ 

ប៉ាុដនតកព្កាយមក្កគបានរក្ក ើញថា របូភារកនាុះមនិដមនជាសាន នែរបស់វចិ្បិព្ត្ក្រលបកី ម្ ុះក  គឺជាសាន នែរបស់វចិ្បពិ្ត្

ក្រ្មមតាដត្ប៉ាុកណាណ ុះ។ ក្រណី្កនុះកបើភាគណីាមយួរក្ក ើញការរិត្ដបបកនុះក ើយច្បងលុ់បកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ញិ

វញិ អាច្បលុបបាន (មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ី៣)។ 

  ឧទា រណ៍្៣  (ការភានព់្ច្ប ំរមួ អំរីច្បណុំ្ច្បដែលយល់ក ើញថាសំខានក់្នុងការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា) ៖  A ជា

មាច ស់សណាឋ គាកៅព្ក្ុងកសៀមរាប គាត្គ់ិត្ថាកៅ ីព្ក្ងុកសៀមរាប នងឹមានការព្បគុំត្ស្រនតីអនតរជាត្ិលបមីយួកៅជិត្ ី
ព្ក្ុងកនុះ ក ើយនងឹមានកភញៀវកព្ច្បើន ែូកច្បនុះក ើយ A ក្ប៏ានក ើងនងាជាងត្នមា្ មមតា ២ែង។ កព្កាយមក្ការព្បគុំត្ស្រនតីព្ត្ូវ

បានបតូរ ីតាងំ កៅក្ដនាងក្សងដែលកៅឆ្ៃ យរី ីកនាុះ។ កែើមបចូី្បលរមួកមើលត្ស្រនតីអនតរជាត្ិកនាុះ B ក្ប៏ានក្ក្ស់ណាឋ គារ

របស់ A ។ A និង B មនិបានែឹងរីការផ្លា ស់បតូរ ីតាងំកនុះក ។ ការផ្លា ស់បតូរ ីតាងំននការព្បគុតំ្ស្រនតបីានក្វើក ើងកៅមនុ

ករលបកងកើត្ក្ចិ្បចសនា។ ការព្បគុតំ្ស្រនតីកៅ ីព្ក្ងុកសៀមរាប ឬ មនិកៅ ីកនាុះ មនិដមនជាច្បំណុ្ច្បននក្ិច្បចសនាក  ប៉ាុដនត A 
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និង B បានគតិ្ថា កនុះជាច្បណុំ្ច្បសំខានក់្នុងការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា ក ើយអនក្ទាងំរីរមានការភានព់្ច្ប ំអំរចី្បំណុ្ច្បកនុះ។ 

កទាុះបីជា A មនិែឹងអរំីការភានព់្ច្ប ំរបស់ B ក្ក៏ោយ ក្ ៏B អាច្បលុបកចាលក្ចិ្បចសនាបានដែរ។ 

 ក្រណី្សិក្ា ៣ី 

 ែូច្បក្នុងក្រណី្សិក្ា ២ីដែរ ក្នុងក្រណី្ដែល A និង B សុ ធដត្យល់ព្ច្ប ំថាមានគកព្មាងសាងសង់្ ារអុីអនកៅ

ជិត្ែី X កត្ើ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញែី X កោយយក្មូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំបានដែរឬក ? ែូកច្បនុះ A 

អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញែី X កោយយក្មូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំបាន (មាព្តា ៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ៣ី) ។ 

 ៣.៤ ត្ត្យិជន នងិ ការលុបកចាលកោយការភានព់្ច្ប ំ 

 (អានុភារ ននការលុបកចាលកោយសារការភានព់្ច្ប ំ)៖  

 លក្ខខណ្ឌ ត្តាងំការលុបកចាលនូវក្ិច្បចសនាច្បំក ុះត្ត្ិយជន ក្នុងក្រណី្ដែលមានត្ត្យិជនដែលមាន ំនាក្ ់ំនង

្លព្បកោជនជ៍ាមយួនឹងក្ចិ្បចសនា ក្នុងការអនុវត្តមាព្តា ៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ   ី៤។ 

  ក្) អានុភារព្បត្សិក្មម៖ ក្ចិ្បចសនាដែលមានការភានព់្ច្ប ំ អាច្បលុបកចាលបាន ក ើយសក្មមភារដែលព្ត្ូវ

បានលុបកចាលកនាុះ ព្ត្ូវចាត្ ុ់ក្ជាកមា ៈតាងំរីែបំូង (មាព្តា៣៥៨ ក្ថាខណ្ឌ  ី២ ននព្ក្មរែឋបបកវណី្)។ 

  ខ) ការសងតាវកាលិក្៖ ក្នុងក្រណី្លុបកចាលក្ចិ្បចសនា តាវកាលិក្ដែល  ួលបានរីក្ិច្បចសនានឹងកាា យជា

កសច្បក្តីច្បកព្មើនឥត្ក តុ្(មាព្តា ៧៣៦ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី ននព្ក្មរែឋបបកវណី្)។ កបើបុគគលដែល  ួលបាន្ល

ព្បកោជន ៍ មានកច្បត្នា ឬក្ំ ុស ច្បំក ុះអានុភារននក្ចិ្បចសនាដែលព្ត្ូវបានបាត្ប់ង ់ បុគគលដែលបាន  ួល្ល

ព្បកោជនក៍នាុះ មានក្រណី្យក្ិច្បចព្ត្ូវសង្លព្បកោជនក៍នាុះ កោយភាា បជ់ាមយួនងឹការព្បាក្។់ កលើសរីកនុះ កបើ

បុគគលដែលព្ត្ូវបាត្ប់ង់្ លព្បកោជន ៍   ួលការខូច្បខាត្បុគគលដែលបាន  ួល្លព្បកោជន ៍ ព្ត្ូវ  ួលខុសព្ត្ូវ

កលើសំណ្ងននការខូច្បខាត្ (មាព្តា៧៣៧ ក្ថាខណ្ឌ  ២ីនិង៣)។ 

  គ) ការការ រត្ត្យិជន៖ ការលុបកចាលក្ិច្បចសនាកោយការភានព់្ច្ប ំ កព្ៅរីភាគីមាខ ងក ៀត្អាច្បអុះអាង 

ច្បំក ុះត្ត្ិយជនបាន។ប៉ាុដនត ព្បសិនកបើត្ត្ិយជនសុច្បរតិ្ ក ើយគាម នក្ំ ុសអំរីការភានព់្ច្ប ំ កនាុះមនិអាច្បអុះអាងនូវ 

ការលុបកចាលច្បំក ុះត្ត្ិយជនបានក ើយ(មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ៤ី)។ 

   -ត្ត្យិជនមនុការលុបកចាល 

   (ក្)  បានលក្វ់ត្ាុអនុសាវរយីឲ៍្យ (ខ) ក ើយ (ខ) បានលក្ប់នតកៅឲ្យ (គ) ។ កព្កាយមក្ក្ិច្បចសនារវាង (ក្) 

និង (ខ) ព្ត្ូវបានលុបកចាល។ ក្រណី្កនុះ (គ) គឺជាត្ត្ិយជនមុនករលលុបកចាលក្ិច្បចសនា។ 
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   - ត្ត្យិជនកព្កាយការលុបកចាល 

   (ក្) បានលក្វ់ត្ាុអនុសាវរយីឲ៍្យ (ខ) បនា បម់ក្ក្ិច្បចសនារវាង (ក្) និង (ខ) ព្ត្ូវបានលុបកចាល។ កព្កាយ

មក្ (ខ) បានលក្ប់នតកៅឲ្យ(គ) ។ ក្រណី្កនុះ (គ) គឺជាត្ត្ិយជនកព្កាយករលលុបកចាលក្ិច្បចសនា។ 

   ក្នុងវាក្យខណ្ឌ ២ ក្ថាខណ្ឌ ៤ននមាព្តា ៣៤៦ មនិមានដបងដច្បក្ត្ត្ិយជនមនុ ឬក្ ៏ កព្កាយការលុបកចាល

ក្ិច្បចសនាកនាុះក  ក តុ្កនុះក ើយអាច្បក្វើការបក្ព្សាយថា គឺសំកៅកៅកលើត្ត្ិយជនទាងំមុន និងកព្កាយការលុប

កចាលក្ិច្បចសនាបាន។ ប៉ាុដនត កបើកោងតាមព្ ឹសតីច្បាប ់សាា នភាររបស់ត្ត្ិយជនមុនករលលុបកចាលក្ិច្បចសនា នងិ 

ត្ត្ិយជនកព្កាយករលលុបកចាលក្ិច្បចសនាមានភារខុសគាន  ក តុ្កនុះក ើយ គួរក្វើការដបងដច្បក្ឲ្យោច្បរ់ីគាន ។ ក្យ

ថា (ត្ត្ិយជន) ក្នុងវាក្យខណ្ឌ ២ ក្ថាខណ្ឌ ៤ ននមាព្តា៣៤៦ មានគំនិត្មយួកលើក្ក ើងថា សំកៅកៅកលើដត្ត្ត្ិយ

ជនកៅមុនករលលុបកចាលក្ចិ្បចសនាដត្ប៉ាុកណាណ ុះ។ 

ភារខុសគាន តាមកគាលជ ំរននព្ សឹតី 
- ត្ត្យិជនមនុករលលុបកចាលក្ចិ្បចសនា៖   ួលរងការខូច្បខាត្កោយសារដត្អានុភារព្បត្ិសក្មមននការលុប

កចាល។ ការលុបកចាល   គឺជាបញ្ញា ោច្បក់ោយដ ក្ ែូកច្បនុះការលុបកចាល គួរការ រតាមរយៈបញ្ាត្តិោច្ប ់

កោយដ ក្ដែលដច្បងក្នុងវាក្យខណ្ឌ ២ ក្ថាខណ្ឌ ៤ននមាព្តា ៣៤៦។ 

- ត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាលក្ចិ្បចសនា៖   ួលរងការខូច្បខាត្កោយសារដត្ចុ្បុះក្ិច្បចសនាជាមយួជនដែល

គាម នសិ ធិ មនិដមនកោយសារដត្អានុភារព្បត្ិសក្មមននការលុបកចាលកនាុះក ។ ែូកច្បនុះ អាច្បរិចារណាថាព្ត្ូវ

ការ រតាមព្បរន័ធដែលការ របុគគលដែលចុ្បុះក្ចិ្បចសនាជាមយួជនដែលគាម នសិ ធិ ឬ ក្ជ៏នដែលមនិមានសិ ធិ
ករញកលញតាមរយៈមាព្តា១៣៤ មាព្តា១៩៣ និង មាព្តា៣៥៣ជាកែើម។ 

- ត្ត្ិយជនមុនករលលុបកចាលក្ិច្បចសនា ឧទា រណ៍្ កៅករល គ ក្វើ ណិ្ជាក្មមជាមយួ (ខ) កនាុះ (ខ) ជាជន

ដែលមានសិ ធិ។ ប៉ាុដនត ព្បសិនកបើកព្កាយមក្ (ក្) លុបកចាលក្ិច្បចសនាកនាុះ (ខ) នងឹកាា យជាបុគគលគាម នសិ ធ ិ

- តាងំរីែំបងូតាមអានុភារព្បត្ិសក្មម។ 

- ត្ត្ិយជនកព្កាយករលលុបកចាលក្ិច្បចសនា ឧទា រណ៍្កៅករលដែល (គ) ក្វើ ណិ្ជាក្មមជាមយួ (ខ) កនាុះ

(ខ) គឺជាជនដែលគាម នសិ ធិរចួ្បកៅក ើយ។ 
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ការការ រត្ត្យិជនកៅក្នុងការលុបកចាលកោយមលូក តុ្ការភានព់្ច្ប ំ 

 មាព្តា៣៥៨ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី 

 ក្នុងក្រណី្ដែលអនក្មានសិ ធលុិបកចាល បានលុបកចាលសក្មមភារដែលអាច្បលុបកចាលបាន សក្មមភារកនាុះព្ត្ូវ

ចាត្ ុ់ក្ជាកមា ៈតាងំរែីំបងូ។ 

- ការការ រត្ត្យិជនមនុករលលុបកចាលក្ចិ្បចសនា៖ 

-  ជនដែលសុច្បរតិ្ និងគាម នក្ ុំស (គ) ព្ត្ូវ  ួលបានការការ រតាមរយៈ វាក្យខណ្ឌ ២ ក្ថាខណ្ឌ ៤ ននមាព្តា

៣៤៦។ សុច្បរតិ្ នងិគាម នក្ ុំសមាននយ័ថា ករលដែល(ខ) និង (គ) ចុ្បុះក្ចិ្បចសនាជាមយួគាន , (គ) មនិបាន

ែឹងអំរីការភានព់្ច្ប ំរបស់ (ក្) ព្រមទាងំមនិមានក្ំ ុសក្នុងការមនិបានែឹងកនាុះ។ 

- ការការ រត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាលក្ចិ្បចសនា៖ 

 ក្នុងវាក្យខណ្ឌ ២ ក្ថាខណ្ឌ ៤ ននមាព្តា៣៤៦ មនិបានបែិកស្ច្បាស់ោស់អំរតី្ត្យិជនកព្កាយករលលុប

កចាលក្ិច្បចសនាកនាុះក  ក តុ្កនុះក ើយ កយើងអាច្បបក្ព្សាយថា វាក្យខណ្ឌ ២ ក្ថាខណ្ឌ ៤ននមាព្តា ៣៤៦ 

ក្ក៏ារ រត្ត្ិយជនកព្កាយករលលុបកចាលលុបកចាលក្ិច្បចសនា្ងដែរ។ ប៉ាុដនត តាមរយៈក តុ្្លដែល

បានរនយល់ខាងកលើ ការការ រត្ត្ិយជនកព្កាយករលលុបកចាលក្ិច្បចសនា មានព្ សឹតីដែលយក្តាមព្បរន័ធ

ការ រជនដែលបានចុ្បុះក្ចិ្បចសនាជាមយួជនដែលគាម នសិ ធិ (ឬក្ ៏ជនដែលមានសិ ធមិនិករញកលញ)។ 

 ក្រណី្សិក្ា ៤ី 

 A បានគិត្ថានងឹលក្ែ់ ី X កៅឲ្យ B ក្នុងត្នមា ១០០០០០ ែុោា រ។ ក តុ្កនុះ A បានក្ញើ mail កៅឲ្យ B ប៉ាុដនត 

បានព្ច្ប ំច្បំនួន ឹក្ព្បាក្ ់កោយបានក្ញើ mail ថា “ខញុ ំច្បងល់ក្ែ់ី X ក្នុងត្នមា ១០០០០ ែុោា រ កត្ើច្បង ់ិញដែរឬក ?”។ B 

បានែឹងថា A ព្ច្ប ំច្បំនួន ឹក្ព្បាក្ដ់ែរ ប៉ាុដនត B កៅដត្ក្ញើ mail កៅ A កោយសរកសរថា “ ិញ” ក ើយក្ប៏ានបកងកើត្

ក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញរវាង A នងិ B។ កៅនងៃកនាុះ B បានក្វើសំកណ្ើ កៅ C ដែលជាអនក្សាគ ល់គាន  ថាច្បងល់ក្ែ់ី X ក្នុង

ត្នមា ៧០០០០ ែុោា រ ។ C គិត្ថាជាត្នមាកថាក្ ក្ប៏ានសាក្សួរកៅ B ក ើយ B បានសារភារថា ខាួនអាច្ប ិញែ ីX 

ក្នុងត្នមា ១០០០០ ែុោា រ កោយសារ A បានព្ច្ប ំអំរចី្បំនួន កឹ្ព្បាក្។់ A បានលុបកចាលក្ិច្បចសនាជាមយួ B 

កោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំកនុះ។ កត្ើ A អាច្បអុះអាងអំរីការលុបកចាលកោយមលូក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំច្បំក ុះ 

C បានដែរឬក ?A អាច្បអុះអាងអំរីការលុបកចាលកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំច្បំក ុះ C បាន (មាព្តា៣៤៦,៤) 

នងិ (មាព្តា៩៥ននព្ក្មរែឋបបកវណី្ជប៉ានុ) 
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 ក្រណី្សិក្ា ៥ី  

 ព្សកែៀងគាន នឹងក្រណី្សិក្ា ី៤ដែរ ប៉ាុដនតមានច្បណុំ្ច្បខុសគាន បនតិច្ប។ កោយសារ A បានព្ច្ប ំច្បំនួន ឹក្ព្បាក្ ់A ក្៏

អុះអាងរីការភានព់្ច្ប ំ ក ើយបានលុបកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញែី X ជាមយួ B។ ប៉ាដុនត ការចុ្បុះបញ្ា ីក្មមសិ ធិកលើែី X 

គឺ A បានក្ រកៅឲ្យ B រចួ្បក ើយ ក ើយរុំទានប់ានក្ រព្ត្លបក់ៅ A វញិក ។ ក តុ្កនុះ B បាននិោយអរំីក តុ្

ការណ៍្ទាងំអស់ព្បាប ់C ក ើយលក្ែ់ី X និង បានចុ្បុះបញ្ា ីក្ រក្មមសិ ធិកៅឲ្យ C ។ កត្ើ A អាច្បទាមទារ C ឲ្យព្បគល់

ែី និងក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីែី X មក្ឲ្យខាួនវញិ បានដែរឬក ? ភារខុសគាន រវាងក្រណី្សិក្ា ី ៤ គឺ កត្ើក្ចិ្បចសនាលក្ ់ញិ

រវាង B និង C ក្វើក ើងកៅមុន ឬ កព្កាយករល A បានលុបកចាលក្ិច្បចសនាកោយមូលក តុ្ការភានព់្ច្ប ំ។ កបើក្ិច្បច

សនាលក្ ់ិញរវាង B និង C ក្វើក ើងកៅមុនករលAបានលុបកចាលក្ិច្បចសនាកោយមូលក តុ្ការភានព់្ច្ប ំ កនាុះA

មនិអាច្បទាមទារ C ឲ្យព្បគល់ែី និងក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីែី X មក្ឲ្យខាួនវញិក ។ ប៉ាុដនតកបើក្ចិ្បចសនាលក្ ់ិញរវាង B និង C 

ក្វើក ើងកៅកព្កាយករលAបានលុបកចាលក្ិច្បចសនាកោយមូលក តុ្ការភានព់្ច្ប ំជាមយួB  កនាុះA អាច្បទាមទារ C 

ឲ្យព្បគល់ែី និងក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីែី X មក្ឲ្យខាួនវញិបាន (មាព្តា៣៤៦,៤) នងិ (មាព្តា៩៥ននព្ក្មរែឋបបកវណី្ជប៉ានុ)។ 

ខាងកព្កាមកនុះជាឧទា រណ៍្កព្ច្បើនក ៀត្សតីអរំកីារការ រត្ត្ជិនកៅក្នុងការលុបកចាលកោយមលូក តុ្ភានព់្ច្ប ំ៖ 

 

ត្ត្យិជនមនុករលលុបកចាល 

①បានលក្ែ់ ី     ③បានលក្ែ់ ី

②បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី    ④បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី 

X      Y       z 

⑤បានលុបកចាលកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំ 

 មាព្តា៣៥៨ក្ថាខណ្ឌ  ២ី 

 ក្នុងក្រណី្ដែលអនក្មានសិ ធលុិបកចាល បានលុបកចាលសក្មមភារដែលអាច្បលុបកចាលបាន សក្មមភារកនាុះព្ត្ូវ

ចាត្ ុ់ក្ជាកមា ៈតាងំរែីំបងូ។ 

  

ការចុ្បុះបញ្ា ី 
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ត្ត្យិជនមនុករលលុបកចាល 

 ①បានលក្ែ់ ី      ③បានលក្ែ់ ី

 ②បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី     ④បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី 
X       Y         Z 

 ⑤បានលុបកចាលកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំ 
 
ជាល ធ្ល កាា យកៅជារបូរាងននការ ិញែីរីជនដែលគាម នសិ ធិ។ 
 
 

 

ត្ត្យិជនមនុករលលុបកចាល 
 

①បានលក្ែ់ ី      ③បានលក្ែ់ ី

②បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី     ④បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី 
 

 ⑤បានលុបកចាលកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំ 
 

ែូកច្បនុះ មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ៤ី ការ រត្ត្ិយជន Z កោយយក្ការគាម នក្ំ ុស នងិ សុច្បរតិ្ភារជាលក្ខខណ្ឌ ។ 

 

ត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាល 

   ①បានលក្ែ់ ី
   ②បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី 

 
    
ត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាល 
   ①បានលក្ែ់ ី

   ②បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី 
X        Y 

   ③បានលុបកចាលកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប  ំ

កៅក្នុងច្បំណុ្ច្បករលកនុះ Y កាា យកៅជាជនដែលគាម នសិ ធិ។ 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 
កទាុះបីជានិោយកៅករលកនុះ ក្ក៏ៅដត្មានបញ្ញា ។ 

Z 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 

③បានលក្ែ់ ីX Y 

Z 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 

X Y 

Z 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 
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ត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាល 

  ①បានលក្ែី់     ④បានលក្ែី់ 

  ②បានក  ្រការចុ្បុះបញ្ា ី    ⑤បានក  ្រការចុ្បុះបញ្ា ី 
 ជនគាម នសិ ធ ិ

X  Y  Z 

③បានលុបកចាលកោយមលូក តុ្ននការភានព់្ច្ប  ំ

 
Z ដែលបាន ិញែីរីជនដែលគាម នសិ ធិ Y កត្ើព្ត្ូវការ រដបបណា? 

 

ព្ សឹតីＡ ព្ សឹតីភាគត្ចិ្បរបស់ព្បក សជប៉ានុ 

ត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាលព្ សឹតីＡ 
  ①បានលក្ែ់ ី      ④បានលក្ែ់ ី
  ②បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី     ⑤បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី 
      ជនគាម នសិ ធ ិ
X  Y      Z 

 ③បានលុបកចាលកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំ 
 

 មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ី៤ ក្ព៏្ត្ូវបានអនុវត្តច្បំក ុះត្ត្ិយជនកព្កាយករលលុបកចាលដែរ។ 

 ក តុ្ែូកច្បនុះ ព្បសិនកបើZ ជាជនសុច្បរតិ្ និង គាម នក្ំ ុស កនាុះនឹងព្ត្ូវបានការ រកោយមាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ី៤។  

ព្ សឹតីＢ រកបៀបរចិារណារបស់តុ្ោការក្រូំលព្បក សជប៉ានុ 

ត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាល ព្ សឹតី B 

  ①បានលក្ែ់ ី      ④បានលក្ែ់ ី
  ②បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី     ⑤បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី 
      ជនគាម នសិ ធ ិ
X  Y      Z 

 ③បានលុបកចាលកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំ 
  

  

កៅករលដែល X បានលុបកចាលការភានព់្ច្ប ំ③ កនាុះអាច្បរិចារណាបានថា ក្មមសិ ធបិានវលិព្ត្លបរ់ី Y មក្ X វញិ។  

(ជាក្ដ់សតង ក្ិច្បចសនារវាងXY កាា យកៅជាកមា ៈកោយព្បត្ិសក្មម មនិដមនបាននយ័ថាក្វើែំកណ្ើ រការ X→Y ，

ការចុ្បុះបញ្ា ី 

Z 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 

Z 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 

Z 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 
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Y→X កនាុះក  ប៉ាុដនតព្ត្ូវរិចារណាដបបកនុះ កែើមបកីោុះព្សាយច្បណុំ្ច្បរិភាក្ាអរំីត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាល។ 

ក តុ្ែូកច្បនុះ ព្បសិនកបើកមើលច្បណុំ្ច្បទាងំអស់កនុះកោយកផ្លត ត្កៅកលើ Y ជាច្បំណុ្ច្បក្ណាត ល វាកាា យកៅជារបូរាងដែល

ែូច្បគាន នឹងការក្វើអនុបបទានជានគ់ាន ជាមយួ X និង Z ែូច្បកនុះ កោយដ្អក្កលើមាព្តា១៣៤ មាព្តា១៣៥  

កោុះព្សាយឲ្យនរណាបានចុ្បុះបញ្ា ីមុនរវាង X និង Z កោងតាមក្រណី្សិក្ាខាងកលើកនុះ កោយសារដត្ Z បានចុ្បុះ

បញ្ា ីមុន ក តុ្កនុះ Z ព្ត្ូវបានការ រ។ 

ព្ សឹតីＣ រកបៀបរចិារណាគាពំ្ របស់អនក្សិក្ាច្បាបជ់ាកព្ច្បើនកៅព្បក សជប៉ានុ 
ត្ត្យិជនកព្កាយករលលុបកចាល ព្ សឹតីＣ 

 

①បានលក្ែ់ ី      ③បានលក្ែ់ ី

②បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី     ④បានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី 
 

 ⑤បានលុបកចាលកោយមូលក តុ្ននការភានព់្ច្ប ំ 
 
 

 មាព្តា៣៥៣ ក្ថាខណ្ឌ  ី២ ព្ត្ូវបានអនុវត្តព្បែូច្បនឹងបញ្ញា ត្តិអំរីការបងាា ញឆន ៈមនិរិត្របស់ត្ត្ិយជន។ 

 កគាលគំនិត្ននមាព្តា៣៥៣ ក្ថាខណ្ឌ  ី២ គឺការ រត្ត្យិជនសុច្បរតិ្ កោយឲ្យជនដែលបានបកងកើត្របូភារខាង

កព្ៅមនិរិត្ ជាអនក្  ួលខុសព្ត្ូវ។  

 ក្រណី្ក្រណី្សិក្ាខាងកលើ X កព្កាយរីបានលុបកចាលការភានព់្ច្ប ំ③ កទាុះបីជាអាច្បព្ត្លបក់ារចុ្បុះបញ្ា ីមក្ខាួន

វញិបានភាា មៗក្ក៏ោយ ក្ ៏ X បានក្វសព្បដ សក្នុងការភានព់្ច្ប ំកនុះដែរ។ ជាល ធ្ ល បកងកើត្បានជារបូភារខាង

កព្ៅមនិរិត្ អំរីការចុ្បុះបញ្ា ីដែលកៅសល់របស់ Y ដែលជាជនគាម នសិ ធ។ិ កៅក្នុងច្បណុំ្ច្បកនុះ កោយសារអាច្បវាយ

ត្នមាបានថា X បានបកងកើត្របូភារខាងកព្ៅមនិរិត្ ក តុ្កនុះព្ត្ូវនឹងកគាលគំនតិ្ននមាព្តា៣៥៣ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី។  

 ក តុ្ែូកច្បនុះ Z ព្ត្ូវបានការ រ ព្បសិនកបើជាជនសុច្បរតិ្ ឬក្ម៏និមានក្ំ ុស្ៃន់្ ៃរ។ 

៤. ការឆកបាក្ (មាព្តា ៣៤៧) 

  នយិមនយ័ 

ការឆកបាក្គឺជាសាា នភារដែលភាគីមាខ ងក្វើឲ្យភាគីមាខ ងក ៀត្យល់ព្ច្ប ំកៅកលើអងគក តុ្ និងបងាា ញឆន ៈកោយ 

សារសក្មមភារបំនភាអងគក តុ្ ឬជាសក្មមភារោក្ប់ាងំអងគក តុ្រិត្។ 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 

③បានលក្ែ់ ីX Y 

Z 

ការចុ្បុះបញ្ា ី 

Z 
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បុគគលដែលបានក្វើការបងាា ញឆន ៈ កោយសារការឆកបាក្របស់ភាគីមាខ ងក ៀត្ អាច្បលុបកចាលនូវក្ិច្បចសនា 

កោយក តុ្ថា ការបងាា ញឆន ៈកនាុះមានវកិារៈ។ ឧទា រណ៍្ បុគគលិក្របស់ហាងលក្សំ់កលៀក្បំ ក្ ់ អមរា បាន

បញ្ចុ ុះបញ្ចូ លអត្ិងិជនឲ្យកជឿកលើអងគក តុ្ថា សំកលៀក្បំ ក្ក់នាុះ្លិត្កោយព្ក្ុម  ុនសំកលៀក្បំ ក្ព់្បក ស

បារាងំ ដែលជាសំកលៀក្បំ ក្ក់រញនិយម ទាងំែងឹថា ការរិត្សំកលៀក្បំ ក្ក់នាុះគឺជា្លិត្្លរបស់ព្ក្មុ  ុន

ព្បក សច្បិន ក ើយអត្ងិិជនក្ក៏ជឿ និងបាន ិញសំកលៀក្បំ ក្ក់នាុះ។ អត្ងិិជនអាច្បលុបកចាល ក្ិច្បចសនាកោយដ្អក្

កលើការឆកបាក្បាន។ 

 ៤.១ ការលុបកចាលកោយការឆកបាក្ 

មានលក្ខខណ្ឌ ជាមយួបគុគលដែលបានក្វើការបងាា ញឆន ៈ កោយសារការឆកបាក្របស់ភាគីមាខ ងក ៀត្អាច្បលុប

កចាលនូវក្ិច្បចសនា កោយក តុ្ថាការបងាា ញឆន ៈកនាុះមានវកិារៈ(មាព្តា៣៤៧(១))។ 

 លក្ខខណ្ឌ ននការឆកបាក្ 

ក្)- សក្មមភារកបាក្បកញ្ញឆ ត្ ឬ បនំភាការរតិ្ 

- សក្មមភារព្បាបអ់ងគក តុ្មនិរិត្ ឬសក្មមភារោក្អ់ងគក តុ្ ឬបំនភាអងគក តុ្។ ប៉ាុដនតចាបំាច្បព់្ត្ូវសាិត្កៅក្នុង 

ក្ព្មតិ្ដែលមនិព្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្កោយសងគម។ 

- ក្នុងក្រណី្ត្ត្ិយជនកព្ៅរភីាគីននក្ិច្បចសនាជាអនក្ក្វើសក្មមភារឆកបាក្  អនក្បងាា ញឆន ៈអាច្បលុបកចាលក្ចិ្បច

សនាបាន កោយដ្អក្កលើភាគីមាខ ងក ៀត្ននក្ិច្បចសនាបានែឹង ឬ អាច្បែឹងអំរីការឆកបាក្កនាុះ (មាព្តា៣៤៧(២))។ 

ឧទា រណ៍្ (សក្មមភារអងគក តុ្មនិរតិ្)៖ កៅករលលក្ែ់ីមយួក្ដនាង គាត្ល់ក្ក់្នុងត្នមានងា កោយព្បាប ់

អងគក តុ្មនិរិត្ថា នងឹមានគកព្មាងក្សាង្ាូវន កវមយួជាបន់ឹងែីកនុះកៅឆ្ន កំព្កាយ។ 

ឧទា រណ៍្ (សក្មមភារោក្អ់ងគក តុ្)៖ កៅករលលក្ែ់ ីគាត្ល់ក្ក់្នុងត្នមានងា កោយមនិបានព្បាបរ់ីករឿងក តុ្ 

ដែលែីកនាុះមានជាប ីុ់ប៉ាូដត្ក្។ 

- មនិចាត្ ុ់ក្ជាការឆកបាក្ក  ច្បំក ុះក្ព្មតិ្ននការកុ្ ក្ដែលសាិត្ក្នុង ំ ំននបកច្បចក្ក សក្នុងការច្បចារទាក្ ់ង

នឹង ក្ិច្បចការ ណិ្ជាក្មម ឬ ក្ចិ្បចការក្សងក ៀត្។ 

ឧទា រណ៍្ ១ី៖ អនក្លក្សំ់កលៀក្បំ ក្ប់ានព្បាបអ់នក្ ិញថា សំកលៀក្បំ ក្ក់នុះអនក្កសាៀក្ ក្ក់ៅ គឺសម 

ក ើយ។ អនក្ ិញក្ស៏កព្មច្បច្បិត្ត ិញសំកលៀក្បំ ក្ក់នាុះ។ តាមរិត្សំកលៀក្បំ ក្ក់នាុះ អនក្ ិញកសាៀក្ ក្ក់ៅមនិ

សមក ។ 



27 
 

ឧទា រណ៍្ ២ី៖ អនក្លក្ឡ់ានបានព្បាបអ់នក្ ិញថា ឡានរណ្រ  ឹក្មាសករញនិយមណាស់នាករលបច្បចុបបនន។ 

អនក្ ិញក្ប៏ាន ិញឡានរណ្រ  ឹក្មាសកនាុះ។ តាមរិត្ឡានរណ្រ  កឹ្មាសមនិសូវករញនិយមក ។ 

 ខ)-កច្បត្នាននការឆកបាក្ 

កែើមបឲី្យការឆកបាក្កក្ើត្មានក ើង លុុះព្តាដត្អនក្ឆកបាក្បានែឹងថា អងគក តុ្ដែលខាួននោិយកនាុះជា  

អងគក តុ្មនិរិត្។ ប៉ាុដនត ក្រណី្អនក្ដែលបានព្បាបអ់ងគក តុ្មនិរតិ្មនិបានែឹងអំរភីារមនិរតិ្ក កនាុះ អនក្ព្បាបអ់ងគ

ក តុ្កនាុះមនិមានកច្បត្នាក្នុងការឆកបាក្ក ។ ក តុ្កនុះការឆកបាក្ក្ម៏និកក្ើត្ក ើងដែរ។  

ឧទា រណ៍្ ក្រណី្លក្ន់ា ិកាមា៉ា ក្លបដីក្ាងកាា យ ក្នុងត្នមាខពស់កោយអនក្លក្ក់ជឿថាជារបស់រិត្ កនាុះអនក្

លក្ម់និមានកច្បត្នាឆកបាក្ក  ក តុ្កនុះការឆកបាក្ក្ម៏និកក្ើត្ក ើងដែរ។ ក្រណី្កនុះអាច្បជាការបងាា ញរត័្រមានមនិ

រិត្ (មាព្តា៣៤៨) ឬ ជាការភានព់្ច្ប ំរមួ (មាព្តា៣៤៦(៣))។ 

គ)- ការយល់ព្ច្ប ំអងគក តុ្របស់អនក្បងាា ញឆន ៈ 

អនក្បងាា ញឆន ៈកជឿជាក្ថ់ាសក្មមភារកុ្ ក្កនាុះ ជាអងគក តុ្រិត្។ ឧទា រណ៍្ ក្រណី្អនក្លក្ ់ំនិញដក្ាង

កាា យកៅក្នុង្ារដែលមានលក្ទ់ាងំ ំនិញដក្ាងកាា យ នងិ  ំនិញរតិ្ព្បាក្ែ បាននោិយកៅកានអ់នក្ ិញថា  នំិញ

កនុះជា ំនិញរតិ្ព្បាក្ែ ដត្លក្ក់្នុងត្នមា៥០ែុោា រ ដែលត្នមា ំនិញរតិ្ព្បាក្ែគ ឺ១០០ែុោា រ ក ើយត្នមា ំនិញដក្ាង

កាា យគឺ ២០ែុោា រ។ អនក្ ិញកជឿថា  ំនិញកនុះ ជា នំិញរតិ្។ ក្រណី្កនុះជាការឆកបាក្។ 

ក្រណី្សិក្ា ៦ី  

B បានគិត្ថាច្បងប់ានែ ី X ដែលជាក្មមសិ ធិរបស់ A។ ប៉ាុដនត A ហាក្ម់និច្បងល់ក្ែ់ ី X កនុះក ។ ក តុ្កនុះ B 

បាននិោយកបាក្ព្បាស់ A ថា“ ែី X កាលរីមុនបានសាងសងក់រាងច្បព្ក្្លិត្ឱសង ក ើយបច្បចុបបននក្ក៏ៅមានសារ

ធាតុ្រុលកច្បញរីែីដែរ”។A បានកជឿសមតរីបស់ B ក ើយក្ល៏ក្ែ់ី X ឲ្យកៅ  B។ នងៃបនា ប ់ A បានែឹងរីការកបាក្

ព្បាស់របស់ B កត្ើ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញកោយមូលក តុ្ននការឆកបាក្បានដែរឬក ? 

A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញកោយមូលក តុ្ននការឆកបាក្បាន (មាព្តា៣៤៧ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី)។ 

 ៤.២ ការឆកបាក្កោយត្ត្យិជន 

មានលក្ខខណ្ឌ ខាុះកែើមបសីព្មបសព្មួលនូវការការ រអនក្បងាា ញឆន ៈដែលព្ត្ូវបានឆកបាក្ ជាមយួនឹង្ល

ព្បកោជនរ៍បស់ភាគីមាខ ងក ៀត្។  មាព្តា៣៤៧ ក្ថាខណ្ឌ  ី២ អនុញ្ញា ត្ឲ្យលុបកចាលក្ិច្បចសនា លុុះព្តាដត្ក្នុង

ក្រណី្ភាគីមាខ ងក ៀត្បានែឹង ឬអាច្បែឹងអំរីការឆកបាក្។ 
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ក្រណី្សិក្ា ៧ី 

ែូច្បក្រណី្សិក្ា ៦ីដែរ B បានរិភាក្ាជាមយួ C ដែលជាមតិ្តភក្តិថា “ខញុ ំក្ំរុងដត្មានបញ្ញា  កោយសារ A មនិ

ព្រមលក្ែ់ ី X ឲ្យមក្ខញុ ំកសាុះ”។ C គិត្ថានឹងជួយ  B ក ើយបាននិោយកបាក្ព្បាស់ A ថា “ែី X កាលរីមុនបាន

សាងសងក់រាងច្បព្ក្្លិត្ឱសង ក ើយបច្បចុបបននក្ក៏ៅមានសារធាតុ្រុលកច្បញរីែីដែរ”។ ក តុ្កនុះ A បានសកព្មច្ប

លក្ែ់ ីX ឲ្យកៅ B។ B មនិបានែឹងអរំីការណ៍្ដែល C កបាក្ព្បាស់ A ក  ប៉ាុដនតព្សាបដ់ត្ A បានព្បាបថ់ាព្រមលក្ែ់ ី

X ឲ្យកៅ B ភាា មកនាុះ B ក្ប៏ានគិត្ថា C បានជួយ អវីមយួជាមនិខាន។ កត្ើ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាជាមយួ B 

កោយមូលក តុ្ននការឆកបាក្បានដែរឬក ? 

កែើមបរីិភាក្ាកៅកលើក្រណី្សិក្ាខាងកលើ កយើងគបបរីិនតិ្យកៅកលើលក្ខខណ្ឌ ត្ព្មូវកៅក្នុងមាព្តា ៣៤៧(២) ក្នុង

កនាុះមាន៖ 

លក្ខខណ្ឌ  ១ី៖ ក្នុងក្រណី្ដែលការបងាា ញឆន ៈបានក្វើក ើងកោយសារការឆកបាក្របស់ត្ត្ិយជន 

លក្ខខណ្ឌ  ២ី៖ 1. ក្រណី្ភាគីមាខ ងក ៀត្ននការបងាា ញឆន ៈបានែឹង ឬ 

  2. អាច្បែឹងអំរីការឆកបាក្ 

ែូកច្បនុះក្នុងក្រណី្កនុះ កោងតាមមាព្តា៧៥ ននព្ក្មនីត្ិវ ិ្ ីរែឋបបកវណី្ កយើងព្ត្ូវបញ្ញា ក្ថ់ាកត្ើ A អាច្បែឹងអរំីការឆ

កបាក្របស់ C ដែរឬក ។ កយើងក ើញថា A បានសកព្មច្បច្បិត្តលក្ែ់ី គឺកោយសារការឆកបាក្របស់ C មាននយ័ថា A 

បានែឹងអរំីការឆកបាក្របស់ C។ លក្ខខណ្ឌ  ី១ ព្ត្ូវបានបំករញ។ បនា បម់ក្ កយើងព្ត្ូវរិនិត្យកមើលលក្ខខណ្ឌ  ២ី 

បនតក ៀត្។ កត្ើ B បានែឹងរកីារឆកបាក្របស់ C ដែរឬក ? តាមអងគក តុ្ B មនិបានែងឹអំរីការឆកបាក្របស់ C  ក ។ 

ែូកច្បនុះ លក្ខខណ្ឌ  ២ី ច្បណុំ្ច្ប ១ី មនិបានបំករញក ។ កយើងព្ត្ូវរិនិត្យកមើលច្បណុំ្ច្ប ២ី ក ៀត្ ថាកត្ើ B អាច្បែឹងអរំី
ការឆកបាក្របស់ C ដែរឬក ? តាមអងគក តុ្ B បានគិត្ថា “C បានជួយ អវីមា៉ាងជាមនិខាន”។ មាននយ័ថា B អាច្ប

នឹងែឹងអំរីការឆកបាក្របស់ C។ ែូកច្បនុះលក្ខខណ្ឌ  ី២ ច្បណុំ្ច្ប២ព្ត្ូវបានបំករញ។ សរបុកសច្បក្តីមក្ A អាច្បលុបកចាល 

ក្ិច្បចសនាជាមយួ B កោយមូលក តុ្ននការឆកបាក្បាន។ 

៤.៣ ការឆកបាក្ នងិ ត្ត្យិជន 

មាព្តា៣៤៧ ក្ថាខណ្ឌ  ី៣ ការលុបកចាលនូវក្ិច្បចសនាកោយការឆកបាក្ កព្ៅរីភាគីមាខ ងក ៀត្ អាច្បអុះអាង

ច្បំក ុះត្ត្ិយជនបាន។ ប៉ាុដនត ព្បសិនកបើត្ត្ិជនជាជនសុច្បរតិ្ ក ើយគាម នក្ំ ុសអំរកីារឆកបាក្ មនិអាច្បអុះអាងនូវ

អានុភារននការលុបកចាលច្បំក ុះត្ត្ិយជនកនាុះបានក ើយ។ 
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ក្រណី្សិក្ា ៨ី៖ ែូច្បគាន នឹងក្រណី្សិក្ា ី៦ បនា បរ់ី B បានកបាក្ព្បាស់ A ក ើយបាន ិញែី X រី A ក ើយ B 

ក្ប៏ានលក្ែ់ ី X កនាុះកៅឲ្យ C។ C មនិបានែឹងអំរីការណ៍្ដែល B កបាក្ព្បាស់ A ក  ក ើយក្ម៏និមានក្ំ ុសក្នុង

ការមនិែឹងកនុះដែរ។ កព្កាយមក្ A បានលុបកចាលក្ិច្បចសនាជាមយួ B កោយមូលក តុ្ននការឆកបាក្។ កត្ើ A អាច្ប

អុះអាងរីការលុបកចាលកោយការឆកបាក្ច្បំក ុះ C បានដែរឬក ? 

ែំបូងកយើងព្ត្ូវរិនតិ្យកមើលលក្ខខណ្ឌ ននការឆកបាក្កោងតាមមាព្តា៣៤៧ ក្ថាខណ្ឌ  ី៣ ែូច្បខាងកព្កាម៖ 

- ត្ត្ិយជនជាជន ុច្បចរតិ្ ឬ 

- ត្ត្ិយជនមានក្ំ ុសអរំីការឆកបាក្ 

តាមអងគក តុ្ខាងកលើ កយើងក ើញថា C ជាជនសុច្បរតិ្ ែូកច្បនុះ លក្ខខណ្ឌ  ១ីមនិព្ត្ូវបានបំករញក ។ កយើងព្ត្ូវ 

រិនិត្យកមើលលក្ខខណ្ឌ  ២ីក ៀត្។ តាមអងគក តុ្ែដែល C ជាជនគាម នក្ំ ុសអំរីការឆកបាក្កនុះក  ែូកច្បនុះលក្ខខណ្ឌ  

 ី២ ក្ម៏និព្ត្ូវបានបំករញក ៀត្។ សរបុមក្ កយើងអាច្បសននិោឋ នបានថា A មនិអាច្បអុះអាងអំរីការលុបកចាលក្ចិ្បច

សនាជាមយួ C បានក ។ 

ក្រណី្សិក្ា ៩ី៖ ែូច្បគាន នឹងក្រណី្សិក្ា ី៦ A បានលុបកចាលក្ិច្បចសនាជាមយួ B កោយមូលក តុ្ននការឆកបាក្។ 

ប៉ាុដនត ការចុ្បុះបញ្ា ីក្មមសិ ធិកលើែី បានក្ ររី A កៅឲ្យ B ក ើយមនិទានប់ានក្ រព្ត្លបក់ៅឲ្យ A វញិក ។ B កព្បើព្បាស់

ការចុ្បុះបញ្ា ីែីកនាុះជារបស់ខាួន ក ើយក្ល៏ក្ែ់ី X កៅឲ្យ C និងបានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីកៅឲ្យ C។ C បានែងឹអំរីការណ៍្

ដែល B បានកបាក្ព្បាស់ A។ កត្ើ A អាច្បអុះអាងរីការលុបកចាលកោយការឆកបាក្ ក ើយទាមទារ C ឲ្យព្បគល់ែ ីX 

និងក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីព្ត្ បម់ក្ខាួនវញិ បានដែរឬក ? A អាច្បអុះអាងរីការលុបកចាលកោយការឆកបាក្ ក ើយទាមទារ 

C ឲ្យព្បគល់ែី X និងក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីព្ត្ បម់ក្ខាួនវញិបាន កព្ ុះC បានែឹងអំរីការណ៍្ដែល B បានកបាក្ព្បាស់ A 

(មាព្តា ៣៤៧ ក្ថាខណ្ឌ  ៣ី អនុញ្ញា ត្ឲ្យលុបកចាលក្ចិ្បចសនា លុុះព្តាដត្ ក្នុងក្រណី្«ភាគីមាខ ងក ៀត្បានែងឹ ឬ 

អាច្បែឹងអរំីការឆកបាក្)។ 

- A អាច្បអុះអាងរីការលុបកចាលកោយការឆកបាក្ ក ើយទាមទារ C ឲ្យព្បគល់ែី X និងក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីព្ត្ ប់

មក្ខាួនវញិបាន កព្ ុះC បានែឹងអរំីការណ៍្ដែល B បានកបាក្ព្បាស់ A (មាព្តា៣៤៧ ក្ថាខណ្ឌ  ី៣ អនុញ្ញា ត្ឲ្យ

លុបកចាលក្ិច្បចសនា)។  កព្បើបានទាងំត្ត្ិយជនកព្កាយ នងិមុនករលលុបកចាលក្ចិ្បចសនាបាន។ 

-ព្បសិនកបើ កព្បើមាព្តា ១៣៤ និងមាព្តា១៣៥ កែើមបកី្ំណ្ត្អ់នក្ឈនុះអនក្ចាញ់ កទាុះ C ជាជនសុច្បរតិ្ រ ុឺច្បខរតិ្ក្៏

កោយ C យល់ថា B មានការចុ្បុះបញ្ា ី ែូកច្បនុះ C ព្ត្ូវបានការ រ។ កបើ C បានចុ្បុះបញ្ា ីមុន A មនិអាច្បអុះអាងរកីារ 

លុបកចាល និង មនិអាច្បទាមទារឲ្យ C ក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីព្ត្ បម់ក្ខាួនវញិបានក ។ 
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-កបើសិនកព្បើ មាព្តា (៣៥៣, ២) C បាន ិញែីរីជនដែលមនិមានសិ ធ ិB ែូកច្បនុះ A អាច្បទាមទារការចុ្បុះបញ្ា ីរ ីC 

មក្វញិបាន កោយការអនុវត្តកោយព្បកោល ក ើយ C ជាជន ុច្បចរតិ្មនិព្ត្ូវបានការ រក ។ 

៥. រត័្រមានមនិរតិ្ 

៥.១ ការលុបកចាលកោយមលូក តុ្រត័្រមានមនិរតិ្ 

 ក្នុងការអនុវត្តមាព្តា៣៤៨ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី កនុះការ រភាគបីងាា ញឆន ៈ កោយដ្អក្កលើរត័្រមានមនិរិត្ដែល

ព្ត្ូវបានបងាា ញកោយភាគីមាខ ងក ៀត្។ ព្បសិនកបើភាគីមាខ ងក ៀត្បងាា ញរត័្រមានមនិរតិ្កោយកច្បត្នា សក្មមភារកនុះ

កាា យជាការឆកបាក្ ក តុ្ែូកច្បនុះ អនក្បងាា ញឆន ៈព្ត្ូវបានការ រកោយកោងតាមមាព្តា៣៤៧។ ប៉ាុដនត ព្បសិនកបើភាគី
មាខ ងក ៀត្ មនិបានក្វើកោយកច្បត្នាក  ការបងាា ញឆន ៈកនុះមនិអាច្បលុបកចាលកោយក តុ្្លននការឆកបាក្បាន

ក ។ មា៉ាងក ៀត្ ក្នុងក្រណី្ដែលរត័្រមានមនិរិត្ព្ត្ូវបានបងាា ញកោយភាគីមាខ ងក ៀត្ មានក្រណី្កព្ច្បើនដែលអនក្

បងាា ញឆន ៈមានការភានព់្ច្ប ំ ក តុ្ែូកច្បនុះ ការលុបកចាលក្ិច្បចសនាអាច្បអនុញ្ញា ត្កោយក តុ្្លននការភានព់្ច្ប ំ។ 

ប៉ាុដនត ការលុបកចាលនូវក្ិច្បចសនាកោយសារការភានព់្ច្ប ំត្ព្មូវថា ការភានព់្ច្ប ំព្ត្ូវទាក្ ់ងនឹងច្បំណុ្ច្បសំខាន់ៗ នន

ក្ិច្បចសនា និងភាគីមាខ ងក ៀត្ព្ត្ូវមានល ធភារក្នុងការែងឹអំរីការភានព់្ច្ប ំកនុះ (មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី)។ 

 ការរក្ា ុក្មាព្តា៣៤៨ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី មានកគាលគំនតិ្ ការ រភាគីបងាា ញឆន ៈ កោយដ្អក្កលើរត័្រមាន

មនិរិត្ ដែលព្ត្ូវបានបងាា ញកោយភាគីមាខ ងក ៀត្។ 

ក្រណី្សិក្ា ១ី០ 

A គិត្ថានឹងជួល្ ុះដលវងកៅក្នុង ីព្ក្ុងភនកំរញ ក ើយបានរិភាក្ាជាមយួ B ដែលជាអនក្ព្បក្បរបរអាជីវក្មម 

អច្បលនវត្ាុ។ B បានដណ្នាំ្  ុះ X ឲ្យកៅ A។ B បានរនយល់អំរី្លព្បកោជនជ៍ាកព្ច្បើនែូច្បជា កៅជិត្្ ុះកនាុះ មាន

្ារដែលមានភារងាយព្សួល មានរនាឺព្រុះអា ិត្យកច្បញចូ្បលលអ ក ើយកៅកលើែំបូលមានអាងដ ល ឹក្ ក្ដនាង 

ហាត្ព់្បាណ្ជាកែើម។ កោយសារ A ចូ្បលច្បិត្តដ ល កឹ្ ក តុ្កនុះក្ច៏ាបអ់ារមមណ៍្អាងដ ល ឹក្កនាុះោ៉ា ងខាា ងំបំ្ ុត្ 

ក ើយសកព្មច្ប ថាជួល្ ុះ X កែើមបសីាន ក្ក់ៅ។ ប៉ាុដនត អាងដ ល ឹក្កនាុះ បានខូច្បកាលរី១ឆ្ន មំនុ ក ើយមានសភារ

ដែលមនិអាច្បកព្បើព្បាស់បាន។ B មនិបានែងឹអរំីច្បណុំ្ច្បកនុះក ។ ក្នុងក្រណី្កនុះ កត្ើ A ព្ត្ូវបានការ រកោយរកបៀបណា? 

មុនែំបងូកយើងព្ត្ូវរិនិត្យនូវលក្ខខណ្ឌ ច្បំនួន៣ននមាព្តា៣៤៨(១) ែូច្បខាងកព្កាម៖ 

-កៅករលក្វើក្ិច្បចសនា កបើក តុ្ដែលបងាា ញកោយភាគមីាខ ងកនាុះខុសរីការរិត្ 

-ភាគីដែលបងាា ញឆន ៈកជឿថាអងគក តុ្កនាុះជាការរិត្ 

-ព្បសិនកបើភាគីែឹងថាអងគក តុ្កនាុះមនិដមនជាការរតិ្ ភាគីកនាុះមនិបងាា ញឆន ៈ 
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[ការបក្ព្សាយអងគក តុ្] 

ក្នុងក្រណី្សិក្ាខាងកលើ B បានព្បាប ់A អំរីការមានអាងដ ល ឹក្កៅកលើែំបូល្ ុះ។ ប៉ាុដនត តាមរិត្ អាងដ ល 

 ឹក្កនាុះមនិអាច្បែំកណ្ើ រការបាន។ ែូកច្បនុះ លក្ខខណ្ឌ  ១ីព្ត្ូវបានបំករញ។ បនា បម់ក្កយើងបងាា ញលក្ខខណ្ឌ   ី ២  

ក ៀត្។ ក្នុងក្រណី្កនុះ A កៅករលបកងកើត្ក្ិច្បចសនា កជឿថាមានអាងដ ល ឹក្។ ែូកច្បនុះ លក្ខខណ្ឌ  ២ី ព្ត្ូវបានបំករញ។ 

ចុ្បងកព្កាយ កយើងរិនិត្យកមើលលក្ខខណ្ឌ  ី៣។ កយើងក ើញថា ព្បសិនកបើ A ែឹងថាមនិមានអាងដ ល ឹក្ដែលអាច្ប

ែំកណ្ើ រការបាន ខាួនក្ម៏និបងាា ញឆន ៈជួល្ ុះកនាុះដែរ។ ែូកច្បនុះ លក្ខខណ្ឌ  ី៣ ព្ត្ូវបានបំករញក ៀត្។  

សរបុមក្ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាជួល្ ុះកនាុះបាន។ 

 ៥.២ សំណ្ងការខូច្បខាត្ 

កគាលបំណ្ងរបស់មាព្តា៣៤៨ ក្ថាខណ្ឌ  ី២ ដច្បងថា ព្បសិនកបើភាគីដែលបងាា ញរត័្រមានមនិរិត្ មានក្ំ ុស

ក្នុងការបងាា ញរត័្រមានមនិរតិ្កនុះ ភាគីកនាុះព្ត្ូវ  ួលខុសព្ត្ូវក្នុងការសងសំណ្ងការខូច្បខាត្។ ក្នុងក្រណី្កនុះ គួរ

បក្ព្សាយថា ភាគីដែល  លួរងនូវការខូច្បខាត្ អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនា និងទាមទារសំណ្ងននការខូច្បខាត្ដែល

កៅសល់កព្កាយការលុបកចាលបាន ឬ ក្អ៏ាច្បទាមទារសំណ្ងននការខូច្បខាត្កោយមនិលុបកចាលក្ិច្បចសនាបានដែរ។ 

៥.៣ រត័្រមានមនិរតិ្ នងិ ត្ត្យិជន 

មាព្តា៣៤៨ ក្ថាខណ្ឌ  ី៣ មាននយ័ថា ព្បសិនកបើក្ិច្បចសនាព្ត្ូវបានលុបកចាលកោយសារក តុ្្លននរត័្រមាន

មនិរិត្ អានុភារននការលុបកចាលក្ិច្បចសនាអាច្បត្តាងំបាន មនិព្ត្ឹមភាគីមាខ ងក ៀត្ប៉ាុកណាណ ុះក  ដងមទាងំត្ត្ិយជន 

ែូច្បជាអនក្ក្វើល ធក្មមជាបនតបនាត ប់្ ងដែរ។ 

៦. ការរកំោភប ំនកលើសាា នភារ 

 ៦.១ ការលុបកចាលកោយមលូក តុ្ការរកំោភប ំនកលើសាា នភារ 

 មាព្តា៣៤៩ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី មាននយ័ថា អនក្បងាា ញឆន ៈអាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាបាន លុុះព្តាដត្ក្នុងក្រណី្ 

ដែលមាន “ការកព្បើកោយមនិព្ត្ឹមព្ត្ូវ” នូវសាា នភារកនុះប៉ាុកណាណ ុះ។ មាព្តា ៤៤(៤) ននព្ក្មរែឋបបកវណី្ ូ ង ់ ឲ្យ

និយមនយ័អរំីការរកំោភប ំនកលើសាា នភារថា “ក្នុងក្រណី្ដែលភាគីមាខ ងែងឹ ឬគួរែឹងថា ភាគីមាខ ងក ៀត្ព្ត្ូវបាន 

នាឲំ្យក្វើសក្មមភារគត្ិយុត្តដែលជាល ធ្លននសាា នភាររិកសស ែូច្បជាភារចាបំាច្ប ់ភាររឹង ក្ក់ារក្វើសក្មមភារ  

ភាា មៗដែលខវុះការរិចារណា សាា នភារខាងព្បាជាញ មនិព្បព្ក្ត្ី ឬភារខវុះខាត្ប រិកសា្ន ៍ ក ើយជំរញុឲ្យភាគមីាខ ង 

ក ៀត្ក្វើសក្មមភារដបបកនុះ កទាុះបីខាួនមនិគួរនាឲំ្យភាគីមាខ ងក ៀត្ក្វើសក្មមភារក្ក៏ោយ កនាុះភាគីកនាុះព្បព្រឹត្ត 
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សក្មមភាររកំោភបំ នកលើសាា នភារ” មាព្តាកនុះនឹងមានព្បកោជនក៍្នុងការការ រអនក្ នក់ខាយដ្នក្កសែឋក្ិច្បច ឬ 

សងគម ជារិកសស អនក្កព្បើព្បាស់។ 

 កគាលគំនិត្ននមាព្តា៣៤៩ ក្ថាខណ្ឌ  ី១កនុះ នឹងមានព្បកោជនក៍្នុងការការ រអនក្ នក់ខាយដ្នក្កសែឋក្ិច្បច ឬ 

សងគម។ 

ឧទា រណ៍្៖  ក្នុងក្រណី្ដែលសាា នភារនិកោជក្បងខំឲ្យនិកោជិត្លក្ែ់ីមក្ឲ្យខាួន ព្បសិនកបើនិកោជិត្មនិយល់ 

ព្រមលក្ែ់ីឲ្យខាួនក  និកោជក្អាច្បនឹងបញ្ឈបន់ិកោជិត្កនាុះរីការងារ។ កោយនិកោែិត្ខាា ច្បបាត្ប់ងក់ារងារខាួន ក្៏

សកព្មច្បច្បិត្តលក្ែ់ីកនាុះ។ 

 ៦.២ ការរកំោភប ំនកលើសាា នភារ នងិ ត្ត្យិជន 

មាព្តា ៣៤៩ ក្ថាខណ្ឌ  ី២ដច្បងអរំីអានុភារននការលុបកចាលក្ិច្បចសនាដែលភាគីមាខ ងបានក្វើកោយក តុ្ថា  

ភាគីមាខ ងក ៀត្បានកព្បើឋានៈខាួនខាងដ្នក្កសែឋក្ិច្បច ជាអា ិ៍ ច្បំក ុះត្ត្ិយជន។ កែើមបសីព្មបសព្មួលជាមយួនឹង ្ល

ព្បកោជនរ៍បស់ត្ត្ិយជនដែលជាជនសុច្បរតិ្ក ើយគាម នក្ំ ុស ក្ថាខណ្ឌ កនុះដច្បងថា ការលុបកចាលក្ិច្បចសនា កោយ

ក តុ្ននការរកំោភកលើសាា នភារ មនិអាច្បត្តាងំច្បំក ុះត្ត្ិយជនសុច្បរតិ្ដែលគាម នក្ំ ុសបានក ើយ។ 

៧. ការគរំាមក្ដំ ង (មាព្តា ៣៥០) 

 មានលក្ខខណ្ឌ  ក្នុងការអនុវត្តមាព្តា៣៥០កនុះដច្បងអរំីការលុបកចាលក្ិច្បចសនាកោយមូលក តុ្ននការគំរាម

ក្ំដ ង។ ការងាា ញឆន ៈកោយការគំរាមក្ំដ ង ក្ជ៏ាការបងាា ញឆន ៈដែលអនក្បងាា ញឆន ៈគាម នបណំ្ងបងាា ញដែរ 

ក តុ្ែូកច្បនុះ មាព្តាកនុះការ រអនក្បងាា ញឆន ៈកោយអនុញ្ញា ត្ឲ្យអនក្បងាា ញឆន ៈលុបកចាលក្ិច្បចសនា។ ខុសគាន នងឹ

ក្រណី្ននការ ឆកបាក្ ក្នុងក្រណី្ននការគំរាមក្ំដ ងដែលក្វើកោយត្ត្ិយជន ព្ក្មកនុះបានអនុមត័្យក្ជំ រដែលក្ចិ្បច

សនាអាច្បលុបកចាលបាន កទាុះបីជាភាគីមាខ ងក ៀត្គាម នល ធភារែឹងអំរីការគំរាមក្ំដ ងក្ក៏ោយ។ 

 ការឆកបាក្ និងការគរំាមក្ំដ ង មានច្បំណុ្ច្បែូច្បគាន ព្ត្ងថ់ា នាឲំ្យអនក្បងាា ញឆន ៈបងាា ញខុសឆន ៈរតិ្របស់

ខាួន និងនាឲំ្យមានវកិារៈ។ 

 ក្រណី្ននការឆកបាក្ មានបញ្ាត្តិសតីរីការឆកបាក្កោយត្ត្ិយជន (មាព្តា៣៤៧ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី) នងិ បញ្ាត្តិ
សតីរីការកា រត្ត្ិយជន (មាព្តា៣៤៧ ក្ថាខណ្ឌ  ី៣) ជាកែើម ប៉ាុដនត កៅក្នុងការគំរាមក្ំដ ង រុំមានបញ្ាត្តិដែល

ក្ព្មតិ្ការត្តាងំច្បំក ុះអានុភារននការលុបកចាល ច្បំក ុះត្ត្ិយជនដែលជាជនសុច្បរតិ្ក ើយគាម នក្ំ ុសក ។ ក តុ្

កនុះក ើយ ដ្អក្តាមកគាលការណ៍្ ូកៅ អានុភារននការលុបកចាលក្ិច្បចសនា កោយសារការគំរាមក្ំដ ង អាច្បត្តាងំ
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ច្បំក ុះត្ត្ិយជន ែូច្បជាអនក្ក្វើល ធក្មមជាបនតបនា បប់ាន។ ការក្ំណ្ត្ដ់បបកនុះ មានកគាលបំណ្ងឲ្យជនរងកព្គាុះនន

ការគំរាមក្ំដ ង   ួលបាននូវការការ រ្ំជាងជនរងកព្គាុះននការឆកបាក្ ជាអា ិ៍។ 

 ក្រណី្សិក្ា ១ី១ 

B ច្បង ់ិញែ ីX ដែលជាក្មមសិ ធិរបស់ A ក ើយ B ក្ប៏ានោក្សំ់កណ្ើ កៅ A ប៉ាុដនត ព្ត្វូបាន A បែិកស្។ B បាន

រិភាក្ាជាមយួ C ដែលជាមតិ្តភក្តិ។ C បានែឹងថា A ក្ំរុងដត្្ិត្ក្បត្ជ់ាមយួព្សីក្សងដែលមនិដមនជាព្បរនធ។  

ក តុ្កនុះ C គិត្ថានឹងជួយ  B  កោយបាននិោយគំរាមកៅ A  ថា “ព្បសិនកបើមនិលក្ែ់ ី X ឲ្យកៅ B ក  ខញុ ំនឹង

និោយអរំីការ្ិត្ក្បត្រ់បស់អនក្ព្បាបព់្បរនធរបស់អនក្”។ ក តុ្កនុះ A គាម នវ ិ្ ីក្សង ក្ប៏ានលក្ែ់ ី X ឲ្យកៅ B។ 

កព្កាយមក្ B បានលក្ែ់ី X ឲ្យកៅ D។ ក្នុងក្រណី្កនុះ កត្ើ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញកោយមូលក តុ្នន

ការគំរាមក្ំដ ង ក ើយអុះអាងច្បំក ុះ D  និងឲ្យ D ព្បគល់ ែី X ព្ត្លបម់ក្វញិបានដែរឬក ? A អាច្បលុបកចាលក្ចិ្បច

សនាលក្ ់ិញកោយមូលក តុ្ននការគំរាមក្ំដ ង ក ើយអុះអាងច្បំក ុះ D និងឲ្យ D ព្បគល់ ែី X ព្ត្លបម់ក្វញិ

បាន (មាព្តា៣៥០)។ 

៨. ការកក្ងយក្ច្បកំណ្ញ ួសក តុ្ (មាព្តា ៣៥១) 

 មាព្តា ៣៥១ កនុះដច្បងអំរីការកក្ងច្បំកណ្ញ ួសក តុ្ ច្បំក ុះក្រណី្ដែលភាគីមាខ ងក ៀត្ជាអនីត្ិជន ជាអា ិ៍ 

ដត្ប៉ាុកណាណ ុះ។ 

 កគាលគំនិត្ននមាព្តា៣៥១ គឺថា មានដត្ភាគីដែល  លួការខូច្បខាត្្លព្បកោជនប៍៉ាុកណាណ ុះ ដែលអាច្ប

លុបកចាលក្ិច្បចសនាបាន។  

 ក្រណី្ខាុះក ៀត្ ដែលព្ត្ូវយក្មាព្តា៣៥១ មក្អនុវត្ត គឺក្រណី្ដែលភាគីននក្ចិ្បចសនាជាអាជីវក្រ ក ើយភាគី
មាខ ងក ៀត្គឺជាអនក្កព្បើព្បាស់  ព្បសិនកបើអាជីវក្របានច្បំកណ្ញ ួសក តុ្ កោយកឆាៀត្ឳកាសននភារលៃង ់ ឬ ខវុះប 

រិកសា្នរ៍បស់អនក្កព្បើព្បាស់ អនក្កព្បើព្បាស់កនាុះអាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាបាន កោយកោងមាព្តាកនុះ។ 

៩.ឋបនយី្ាូវច្បតិ្ត (មាព្តា ៣៥២) 

៩.១ ក្រណី្ភាគមីាខ ងក ៀត្សុច្បរតិ្ 

មាព្តា៣៥២ ដច្បងអំរីឋបនីយ្ាូវច្បិត្ត គឺជាការបងាា ញឆន ៈដែលក្វើកោយែឹងថា ការបងាា ញឆន ៈកនាុះមនិរិត្ក ។ 

ឧទា រណ៍្ A បងាា ញឆន ៈ«ក្វើព្បទានក្មមឲ្យកៅ B» កទាុះបីជា A គាម នបណំ្ងក្វើដបបកនុះក្ក៏ោយ។ ការបងាា ញ 

ឆន ៈដែលមនិរិត្គឺជាការបងាា ញឆន ៈដែលមានវកិារៈ ក ើយតាមកគាលការណ៍្ននក្ិច្បចសនាដែលមានការបងាា ញ 

ឆន ៈដែលមានវកិារៈអាច្បលុបកចាលបាន។  A ហាក្ែូ់ច្បជាព្ត្ូវអនុញ្ញា ត្ឲ្យលុបកចាលក្ចិ្បចសនាព្បទានក្មម  ប៉ាុដនត ការ
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អនុញ្ញា ត្ឲ្យលុបកចាលក្នុងក្រណី្កនុះ ក្វើឲ្យខូច្បព្បកោជនរ៍បស់ B ោ៉ា ងខាា ងំ ព្បសិនកបើ B មនិែឹងថា ការងាា ញឆន ៈ

របស់ A មនិរិត្ក កនាុះ។ កោយែឹងថាការបងាា ញឆន ៈកនាុះមនិរតិ្ វាមនិចាបំាច្បក់ារ រអនក្បងាា ញឆន ៈ A ដែល

បានក្វើឋបនីយ្ាូវច្បិត្តក ។ ក តុ្ែូកច្បនុះ មាព្តាកនុះដច្បងថា ក្ិច្បចសនាដែលព្ត្ូវបានបកងកើត្ក ើងកោយឋបនីយ្ាូវច្បតិ្ត 

មានសុរលភារ។  ដត្ព្បសិនកបើភាគីមាខ ងក ៀត្ែងឹអំរឋីបនីយ្ាូវច្បិត្តរបស់អនក្បងាា ញឆន ៈ អនក្បងាា ញឆន ៈកនាុះអាច្ប

បែិកស្ការអនុវត្តក្ចិ្បចសនាបាន។  

ក្រណី្កនុះមនិដមនមាននយ័ថា ការបែិកស្នូវអានុភារននក្ិច្បចសនាក ។   ក តុ្ែូកច្បនុះក ើយ  កទាុះបីជាភាគី
មាខ ងក ៀត្ B មនិអាច្បទាមទារការអនុវត្តក្ិច្បចសនាច្បំក ុះ A ក្ក៏ោយ អនក្ក្វើល ធក្មមបនត C អាច្បក្វើល ធក្មមនូវសិ ធិ
របស់ B កោយមានសុរលភារបាន ក ើយ A មនិអាច្បអុះអាងអវីច្បំក ុះ C បានក  (មាព្តា ៣៥២)។ 

ក្រណី្សិក្ា ១ី២៖ A ជាសងាររបស់ B ប៉ាុដនតកព្កាយមក្ A បានព្សោញ់ C ក ើយក្ក៏ៅនិោយសំុដបក្គាន

ជាមយួ B។ ប៉ាុដនត B មនិព្រមដបក្គាន ក ើយ។  A បាននិោយកលងកសើច្បថា “ ព្បសិនកបើព្រមដបក្គាន  ខញុ ំឲ្យលុយ 

១០០០ ែុោា រ ”។ B បានលឺដបបកនុះក ើយ បានកជឿថា A និោយដមន ក្ស៏កព្មច្បដបក្គាន ជាមយួ A។ កត្ើ B អាច្ប

ទាមទារឲ្យ A បងព់្បាក្ ់១០០០ ែុោា រ បានដែរឬក ?  

B អាច្បទាមទារឲ្យ A បងព់្បាក្ ់១០០០ ែុោា រ បាន កព្ ុះB មនិែឹងថា ការងាា ញឆន ៈរបស់ Aមនិរតិ្កនាុះក ។ 

៩.២ ក្រណី្ភាគមីាខ ងក ៀត្ ុច្បចរតិ្ 

មាព្តា៣៥២ កនុះដច្បងថា ក្ិច្បចសនាដែលព្ត្ូវបានបកងកើត្ក ើងកោយឋបនីយ្ាូវច្បតិ្ត មានសុរលភារ។ ប៉ាុដនត 

ព្បសិនកបើភាគីមាខ ងក ៀត្ែងឹអំរីឋបនីយ្ាូវច្បិត្តរបស់អនក្បងាា ញឆន ៈ អនក្បងាា ញឆន ៈកនាុះអាច្បបែិកស្ការអនុវត្តក្ចិ្បច

សនាបាន។  

កគាលគំនិត្ននមាព្តា៣៥២ វាក្យខណ្ឌ  ២ី គឺការ រឋបនីយ្ាូវច្បិត្តរបស់អនក្បងាា ញឆន ៈ ក្នុងក្រណី្ដែលភាគី
មាខ ងក ៀត្មានបណំ្ង ុច្បចរតិ្។ 

ក្រណី្សិក្ា ១ី៣៖ ែូច្បនឹងក្រណី្សិក្ា ី១២ A បាននោិយកលងជាមយួ B ថា “ព្បសិនកបើព្រមដបក្គាន  ខញុ ំឲ្យ

លុយ១០០ ោនែុោា រ”។ B បានែឹងថា A មនិមានលុយកព្ច្បើនដបបកនុះក  ក តុ្កនុះ B ែឹងថា A ក្ំរុងនោិយ

កលងកសើច្ប។ កព្កាយមក្ A និង B បានដបក្គាន  ក ើយបានក្នាង្ុត្រយៈករល១ឆ្ន  ំ។ កោយសារ B ព្ត្ូវបានព្ក្ុម  ុន 

បកណ្ត ញកច្បញ ក្វើឲ្យមានបញ្ញា ជីវភារ ក្ព៏្សាបដ់ត្ទាមទារលុយ១០០ោនែុោា ររី  A។ កត្ើ A អាច្បបែិកស្បានដែរ 

ឬក ? A អាច្បបែិកស្បាន កព្ ុះក្ិច្បចសនាកនាុះមនិមានអានុភារក ៀត្ក  កនុះជា ុច្បចរតិ្ភាររបស់ B  កព្ ុះ B ែឹងថា  

A បាននិោយកលងកសើច្បដត្ប៉ាុកណាណ ុះ  ក ើយខាួនបានសុខច្បិត្តដបក្គាន រ ីA បានក្នាង្ុត្រយៈករល១ឆ្ន ដំងមក ៀត្។  
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៩.៣ ឋបនយី្ាូវច្បតិ្ត នងិ ត្ត្យិជន 

ក្រណី្សិក្ា ១ី៤៖ A ជាសងាររបស់ B ប៉ាុដនតកព្កាយមក្ A បានព្សោញ់ C ក ើយក្ក៏ៅនិោយសំុដបក្គាន

ជាមយួ B ។ ប៉ាុដនត B មនិព្រមដបក្គាន ក ើយ។ A បាននិោយកលងកសើច្បថា “ព្បសិនកបើព្រមដបក្គាន  ខញុឲំ្យឡាន 

Lexus កនុះ”។ B បានលឺដបបកនុះ ែឹងថា A ក្រុំងនោិយកលងកសើច្ប ក ើយគិត្ថាច្បងក់្វើឲ្យ A មានបញ្ញា  ក្ប៏ាន

កបើក្ឡាន Lexus តាមអំករើច្បិត្ត និងលក្ក់ៅឲ្យ D ដែលជាមតិ្តភក្តិ ក្នុងត្នមា ១០០០០ែុោា រ។ ព្បសិនកបើ A 

ទាមទារ D ឲ្យព្បគល់ឡាន Lexus កត្ើ D អាច្បបែិកស្បានដែរឬក ? ព្បសិនកបើ A ទាមទារ D ឲ្យព្បគល់ឡាន 

Lexus D អាច្បបែិកស្បាន។  

១០. ការបងាា ញឆន ៈមនិរតិ្ (មាព្តា៣៥៣) 

១០.១  នំាក្ ់នំងរវាងគូភាគនីនការបងាា ញឆន ៈមនិរតិ្ 

 កត្ើមានលក្ខខណ្ឌ អវីខាុះ ក្នុងការអនុវត្តមាព្តា៣៥៣ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី? ការបងាា ញឆន ៈមនិរិត្ គឺឧទា រណ៍្ែូច្ប

ជាក្រណី្ (ក្) មានគនំិត្ោក្ប់ាងំនូវព្ រយសមបត្តិរបស់ខាួន  ក ើយបានរិភាក្ាជាមយួ (ខ) ដែលជាភរោិ កោយ 

 ុប ិត្គាន ក្វើជាព្បទានក្មមព្ រយសមបត្តិរបស់គាត្ក់ៅ (ខ) ដែលតាមការរតិ្កៅគាត្គ់ាម នឆន ៈក្វើព្បទានក្មមដបប

កនាុះក ើយ ក លគឺជាក្រណី្ដែលបានបងាា ញកច្បញមក្ ងវីកបើគាម នឆន ៈែូច្បដែលបានបងាា ញកច្បញមក្ក្ក៏ោយ។ 

ក្រណី្ដបបកនុះ គមឺនិដមនដត្អនក្បងាា ញឆន ៈដត្មាន ក្ឯ់ងក  គឺភាគីមាខ ងក ៀត្ក្ប៏ានែងឹដែរថា អនក្បងាា ញឆន ៈមនិមាន

ឆន ៈរិត្ែូច្បដែលបានបងាា ញកច្បញមក្កនាុះក ។ការបងាា ញឆដបបកនុះ គឺជាការបងាា ញឆន ៈមនិរតិ្រវាងគូភាគី ក ើយ

ដែលច្បាបប់ញ្ាត្តថាព្ត្ូវ ុក្កមា ៈ (ក្ថាខណ្ឌ  ១ី មាព្តា៩៤ននព្ក្មរែឋបបកវណី្)។ 

កគាលគំនិត្ននមាព្តា៣៥៣ ក្ថាខណ្ឌ  ី១ ការ រត្ត្ិយជនដែលសុច្បរតិ្ ក្នុងក្រណី្ដែលត្ត្ិយជនមនិែឹងអរំី
អងគក តុ្សតីរីការបងាា ញឆន ៈមនិរិត្កនាុះ (មាននយ័ថាសុច្បរតិ្) ែូកច្បនុះមនិអាច្បត្តាងំកោយដ្អក្កលើកមា ភារបាន

ក  (មាព្តា៩៤ក្ថាខណ្ឌ  ី ២)។ 

ក្រណី្សិក្ា ១ី៥៖ A ជំ ក្ប់ំណុ្លជាកព្ច្បើន ក ើយបារមភខាា ច្បមាច ស់បំណុ្លោក្ ់ក្យសំុអនុវត្តកោយបងខំកៅកលើ

ព្ រយសមបត្តិរបស់ខាួន។ ក តុ្កនុះ កែើមបកីជៀស្ុត្រីការអនុវត្តកោយបងខំកៅកលើែី X ដែលជាក្មមសិ ធិរបស់ខាួន A ក្៏

សព្មច្បដក្ាងក្វើជាលក្ែ់ីកៅឲ្យ B ដែលជាមតិ្តភក្ត។ិ ែូច្បកនុះ A បានកៅជារិភាក្ាជាមយួ B ក ើយបានក្ រការចុ្បុះ

បញ្ា ីក្មមសិ ធិកលើែ ីX កៅឲ្យ B។ កព្កាយមក្ A បានសងបំណុ្លទាងំអស់កៅឲ្យមាច ស់បំណុ្លរចួ្បរាល់ ក ើយដលង

មានការបារមភរីការអនុវត្តកោយបងខំដែរ ក្ប៏ាននោិយកៅកាន ់B ឲ្យក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីក្មមសិ ធិកលើែី X មក្ឲ្យខាួនវញិ។ 

ប៉ាុដនត B មនិព្រមក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីឲ្យ A វញិក ។ កត្ើ A អាច្បអុះអាងអំរីកមា ភារននក្ចិ្បចសនារវាង A និង B និង
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ទាមទារឲ្យ B ក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីមក្ខាួនវញិ កោយដ្អក្កលើការបងាា ញឆន ៈមនិរិត្បានដែរឬក ? A អាច្បអុះអាងអំរី

កមា ភារននក្ិច្បចសនារវាង A និង B និងទាមទារឲ្យ B ក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីមក្ខាួនវញិ កោយដ្អក្កលើការបងាា ញឆន ៈ

មនិរិត្បាន (ក្ថាខណ្ឌ  ១ី មាព្តា៩៤ននព្ក្មរែឋបបកវណី្)។ 

១០.២ ការបងាា ញឆន ៈមនិរតិ្ នងិ ត្ត្យិជន 

 មានលក្ខខណ្ឌ ខាុះ កែើមបឲី្យត្ត្ិយជនអុះអាងអរំីសុរលភារននក្ិច្បចសនាកោយដ្អក្តាមមាព្តា ៣៥៣ ក្ថា

ខណ្ឌ  ២ី ច្បំក ុះបុគគលដែលក្វើការបងាា ញឆន ៈមនិរិត្។ ដត្ច្បំក ុះ កមា ៈភារននក្ិច្បចសនាដែលបានក្ណំ្ត្ក់្នុង

ក្ថាខណ្ឌ ១ននមាព្តា៣៥៣ មនិអាច្បអុះអាងច្បំក ុះត្ត្យិជនដែលមាន ំនាក្ ់ំនង្លព្បកោជន ៍ កោយយក្ក្ិច្បច

សនាដែលដ្អក្កលើការបងាា ញឆន ៈមនិរតិ្ជាមលូោឋ នបានក ើយ។ ប៉ាុដនត បញ្ាត្ិតកនុះមនិព្ត្ូវយក្មក្អនុវត្តក ើយច្បំក ុះ

ក្រណី្ដែលត្ត្ិយជនកនាុះជាជន ុច្បចរតិ្ ឬ មនិបានែងឹអំរកីារបងាា ញនូវឆន ៈមនិរិត្កោយមានក្ំ ុស្ៃន់្ ៃរ។ 

 កគាលគំនិត្ននមាព្តា ៣៥៣ ក្ថាខណ្ឌ  ី២ គឺការ រច្បំក ុះត្ត្ិយជនដែលមាន ំនាក្ ់នំង្លព្បកោជន៍

ក្សងក ៀត្។ 

ក្រណី្សិក្ា ១ី៦៖ ែូច្បគាន នឹងក្រណី្សិក្ា ១ី៥ដែរ B លក្ែ់ី X កៅឲ្យ C ក ើយបានក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីក្មមសិ ធិ

កៅឲ្យ C។ C មនិបានែឹងថាក្ិច្បចសនា ិញលក្រ់វាង A និង B ជាការបងាា ញឆន ៈមនិរិត្ក  ក ើយក្ម៏និមាន

ក្ំ ុសច្បំក ុះការមនិែងឹកនាុះដែរ។ ព្បសិនកបើ A ទាមទារឲ្យ C ក្ រការចុ្បុះបញ្ា ីមក្ឲ្យ A វញិ កត្ើ C អាច្បបែិកស្

បានដែរឬក ?  

C អាច្បបែិកស្បាន កព្ ុះ C មនិបានែងឹថាក្ិច្បចសនា ិញលក្រ់វាង A និង B ជាការបងាា ញឆន ៈមនិរិត្ក  

ក ើយក្ម៏និមានក្ំ ុសច្បំក ុះការមនិែឹងកនាុះដែរ (មាព្តា៣៥៣ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី) ។ 

១១. ភារខុសច្បាប ់ឬ ភារ្ ុយនងឹសណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ នងិ  កំនៀម ោំបល់អក្នុងអត្ានយ័ននក្ចិ្បចសនា (មាព្តា 

៣៥៤)  

១១.១ ភារ្ ុយនងឹបញ្ាត្តដិែលអនុវត្តកោយបងខ ំ

 មាព្តាកនុះដច្បងថា កទាុះបីជាការបងាា ញឆន ៈរបស់ភាគីទាងំរីរព្ត្ូវបានក្វើកោយគាម នមលូក តុ្ននកមា ភារ 

ឬ ការលុបកចាលក្ក៏ោយ ក្ក៏្ិច្បចសនាចាត្ ុ់ក្ជាកមា ៈដែរ ព្បសិនកបើអត្ានយ័ននក្ិច្បចសនា្ ុយនឹងបញ្ាត្តិដែល 

អនុវត្តកោយបងខំ ឬ សណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ និង  ំកនៀម មាា បល់អ។ បញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខំ ជាបញ្ាត្តិដែល

បែិកស្អានុភារននសក្មមភារដែល្ ុយនឹងបញ្ាត្តិកនុះ។ គំនតិ្ដែល្ ុយនងឹបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខំ គជឺា

ក្ព្មតិ្ ំ ំននកសរភីារក្នុងការក្វើក្ិច្បចសនា។  
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 ក្ិច្បចសនាដែល្ ុយនឹងបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខំ ក្ិច្បចសនាកនាុះព្ត្ូវចាត្ ុ់ក្ជាកមា ៈ។ 

១១.២ ភារ្ ុយនងឹសណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ នងិ  កំនៀម ោំបល់អ 

 កត្ើសណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ នងិ  កំនៀម ោំបល់អ ជាអវ?ី «សណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ» ព្ត្ងច់្បំណុ្ច្បកនុះគ ឺ

សំកៅកលើសណាត បធ់ាន បព់្បក ស ឬ សងគម រឯី « កំនៀម ោំបល់អ» សំកៅកគាលគំនតិ្ជាសីល្មរ ូកៅកៅក្នុង 

សងគម។ 

 ក្ិច្បចសនាដែល្ ុយនឹងសណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ នងិ  កំនៀម ោំបល់អ ជាក្ិច្បចសនាគាម នសុរលភារ។ 

១១.៣ អត្ានយ័ននក្ចិ្បចសនាមយួដ្នក្ដែលមានភារ្ ុយច្បាប ់

កគាលគំនិត្ននមាព្តា៣៥៤ ក្ថាខណ្ឌ  ី២  ដច្បងអរំីបញ្ញា ថា កត្ើក្ិច្បចសនាមយួដ្នក្ដែលមានបញ្ញា  ឬ ក្ិច្បចសនា 

ទាងំមូលព្ត្ូវ ុក្ជាកមា ៈ ព្បសិនកបើអត្ានយ័ននដ្នក្ណាមយួននក្ិច្បចសនា ្ ុយនងឹបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខំ ឬ 

សណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ នងិ  ំកនៀម មាា បល់អ។ ច្បណុំ្ច្បកនុះកៅថា «បញ្ញា ននកមា ភារមយួដ្នក្»។ កមា ភារនន

ក្ិច្បចសនាក្វើឲ្យប៉ាុះ ល់បគុគលជាកព្ច្បើនដែលមាន្លព្បកោជន ៍ ដែលក្វើសក្មមភារកោយគិត្ថា ក្ិច្បចសនាកនាុះ

មានសុរលភារ។ កែើមបកីាត្ប់នាយការប៉ាុះ ល់ននបញ្ញា កមា ភារឲ្យបានកព្ច្បើនតាមដត្អាច្បក្វើបាន វាជាការសមរមយ

ដែលព្ត្ូវ ុក្ជាកមា ៈដត្ដ្នក្ដែល្ ុយនឹងបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខំ ឬ សណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ នងិ  ំកនៀម

 មាា បល់លអប៉ាុកណាណ ុះ។ 

១២. អល ធភារតាងំរែីបំងូ (មាព្តា ៣៥៥) 

 ១២.១ អល ធភារតាងំរែីបំងូ 

 កត្ើក្រណី្ណាខាុះ ដែលអត្ានយ័ននក្ិច្បចសនា មនិអាច្បសកព្មច្បបានតាងំរីករលដែលបកងកើត្ក្ិច្បចសនា? 

មាព្តាកនុះដច្បងថា ក្ិច្បចសនាមនិព្ត្ូវចាត្ ុ់ក្ជាកមា ៈក  កោយក តុ្្លមយួដែលកៅថា «អល ធភារតាងំរី
ែំបូង» អល ធភារតាងំរីែបំងូមាននយ័ថា កៅករលក្ិច្បចសនាព្ត្ូវបានបកងកើត្ មានភារច្បាស់ោស់ជាសាា ររថា ការ

អនុវត្តក្ិច្បចសនាកនុះមនិអាច្បក្វើបានក ។ សរវនងៃកនុះព្បក សជាកព្ច្បើនមាននិនាន ការដែលមនិបានយក្អល ធភារតាងំ

រីែំបូងក្វើជាមូលក តុ្ននកមា ភារននក្ិច្បចសនាក  ក ើយព្បសិនកបើអល ធភារតាងំរីែំបូងមនិព្ត្ូវចាត្ ុ់ក្ជាមលូ

ក តុ្ននកមា ភារក  ក្ិច្បចសនាព្ត្ូវបកងកើត្ក ើងកោយមានសុរលភារ កទាុះបជីាមានអល ធភារតាងំរីែបំងូក្ ៏

កោយ។ ក្នុងក្រណី្កនុះ អល ធភារតាងំរែីំបូង ព្ត្ូវបានកោុះព្សាយជាបញ្ញា អល ធភារ ូកៅននការអនុវត្ត។ ក តុ្

ែូកច្បនុះក ើយ បញ្ញា កនុះព្ត្ូវបានកោុះព្សាយ តាមការរោំយក្ិច្បចសនាកោយយក្អល ធភារក្នុងការអនុវត្តមក្ក្វើជា

មូលក តុ្ ឬ តាមសំណ្ងការខូច្បខាត្។ ព្បសិនកបើភាគីដែលក្វើក្ិច្បចសនាកោយកជឿជាក្ថ់ា ខាឹមសារននក្ិច្បចសនា
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អាច្បអនុវត្តបាន បំករញលក្ខខណ័្ឌ ននការភានព់្ច្ប ំ កនាុះភាគីអាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនា កោយក តុ្ថាមានការភាន ់

ព្ច្ប ំ។ ឧទា រណ៍្៖ ក្នុងក្រណី្ដែល A និង B បានបកងកើត្ក្ិច្បចសនាែូរ «របូភាររបស់វចិ្បិព្ត្ក្រ X» របស់ A ជាមយួ

នឹង «របូច្បមាា ក្ក់សុះរបស់ជាងច្បមាា ក្ ់  Y» របស់ B ព្បសិនកបើ «របូច្បមាា ក្ក់សុះរបស់ជាងច្បមាា ក្ ់Y» របស់ B គឺជារបូ

ច្បមាា ក្ដ់ក្ាងកាា យ ក ើយជាងច្បមាា ក្ ់Y មនិដែលឆ្ា ក្រ់បូច្បមាា ក្ក់សុះក  ការព្បគល់ «របូច្បមាា ក្ក់សុះរបស់ជាងច្បមាា ក្ ់Y» 

រី B កៅ A គឺជាអល ធភារតាងំរីែបំូង។ ព្បសិនកបើ A បានក្វើក្ិច្បចសនាែូរកនុះកោយកជឿជាក្ថ់ា រតិ្ជាមាន  

«របូច្បមាា ក្ក់សុះរបស់ជាងច្បមាា ក្ ់ Y» កនាុះ A មានការភានព់្ច្ប ំ ក ើយព្បសិនកបើ A បានបំករញលក្ខខណ័្ឌ សព្មាប់

ការលុបកចាលក្ិច្បចសនាកោសារភានព់្ច្ប ំ A អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាែូរកនាុះបាន។ 

១២.២ ការ  លួខុសព្ត្វូក្នុងការសងការខូច្បខាត្ 

 កត្ើក្រណី្ណាខាុះ ដែលអាច្បទាមទារសំណ្ងការខូច្បខាត្ កោយដ្អក្កលើមាព្តា៣៥៥ ក្ថាខណ្ឌ  ២ីបាន? 

បដនាមរីការ  ួលខុសព្ត្ូវ ូកៅក្នុងការសងសំណ្ងការខូច្បខាត្ កោយសារការមនិអនុវត្តកាត្រវក្ចិ្បច ែូច្បដែលបាន

ករៀបរាបខ់ាងកលើ ភាគីដែលបានែឹងអរំីអល ធភារតាងំរែីំបូងកៅករលក្វើក្ិច្បចសនា ព្ត្ូវ  ួលខុសព្ត្ូវក្នុងការសង

សំណ្ងការខូច្បខាត្ កៅភាគមីាខ ងក ៀត្ដែលបានក្វើក្ិច្បចសនាគាម នព្បកោជនក៍នុះ។ កនុះគឺជាបញ្ញា ននក្ំ ុសក្នុងការ

បកងកើត្ក្ិច្បចសនា។ 

ក្ថាខណ្ឌ  ២ី ដច្បងអរំីបញ្ញា កនុះ។ ការ  ួលខុសព្ត្ូវដែលមានដច្បងក្នុងក្ថាខណ្ឌ  ២ី កនាុះ ខុសរីការ  ួលខុស

ព្ត្ូវច្បំក ុះការបកងកើត្មូលក តុ្ននអល ធភារ។ ឧទា រណ៍្ ច្បំក ុះក្ិច្បចសនាលក្់្  ុះកៅព្សុក្ដព្សមយួរបស់ A កៅ

ឲ្យ B ព្បសិនកបើ្ ុះកៅព្សុក្ដព្សកនាុះ ព្ត្ូវបានកឆុះ កោយសារការែុត្របស់ត្ត្ិយជនកៅមុននងៃចុ្បុះក្ិច្បចសនា អនក្

លក្ ់ A មនិចាបំាច្ប ់ ួលខុសព្ត្ូវរីអល ធភារក្នុងការអនុវត្ត ប៉ាុដនត A គួរបានែឹងអរំីការកឆុះ ដែលជាក្មមវត្ាុននក្ិច្បច

សនាលក្ ់ិញមុនកាលបរកិច្បឆត្ចុ្បុះក្ិច្បចសនាកោយ  ួលបានរត័្រមានអំរី្ ុះកនាុះ។ ព្បសិនកបើ A បានែឹង ក ើយ

បានជូនែណឹំ្ងកៅភាគីមាខ ងក ៀត្ A អាច្បកជៀសវាងមនិឲ្យភាគីមាខ ងក ៀត្ក្វើក្ចិ្បចសនាដែលគាម នព្បកោជនក៍នុះ 

បាន។ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី ដច្បងអរំីការ  ួលខុសព្ត្ូវក្នុងការសងសំណ្ងការខូច្បខាត្កៅឲ្យភាគីមាខ ងក ៀត្ B ក្នុងក្រណី្

ដបបកនុះ។  

(របូភារននការភានព់្ច្ប ំ ក្រណី្លក្ ់ញិែ)ី 

មលូក តុ្ដែលនាឲំ្យមានឆន ៈខាងក្នុង៖ 

(ក្) ច្បង ់ិញែី (ខ) កោយខាួនយល់ថា កៅនងៃមុខនងឹមានសាងសង់្ ារ ំកនើបកៅជតិ្ ីកនាុះ។ ករលកនាុះ (ក្) 

បានសំុ ិញែីកនាុះរ ី (ខ) ក្នុងត្នមា១០០០០០ែុោា រអាកមរកិ្ ភាគ(ីខ)ក្យ៏ល់ព្រម ក្៏្ នែល់ការក្ក្លុ់យ កែើមបី
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បកងកើត្ក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញមយួកៅនងៃបនា ប។់ ប៉ាុដនតកៅនងៃបនា បភ់ាគ(ីក្) បានែងឹថាមនិមានការសាងសង់្ ារ ំកនើប

អវីក កៅជិត្ែីកនាុះ កៅនងៃខាងមុខ ែូកច្បនុះក ើយភាគី(ក្)មនិព្រមក្វើក្ិច្បចសនាក្ក្លុ់យ កែើមប ីិញែីកនាុះជាមយួភាគី
(ខ)ក ើយ។ កត្ើភាគី(ក្)អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាកនាុះបានដែររកឺ ? កោងមាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ១ីព្ក្មរែឋបបកវណី្

២០០៧ ដច្បងថា ៖ (ក្នុងក្រណី្ដែលភាគីមានការភានព់្ច្ប ំអំរីច្បំនុច្បសំខាន់ៗ ននក្ិច្បចសនា កបើភាគីមាខ ងក ៀត្បានសាិត្

ក្នុងសាា នភារដែលអាច្បែងឹអរំីការភានព់្ច្ប ំកនុះ ភាគីដែលភានព់្ច្ប ំអាច្បលុបកចាលក្ចិ្បចសនាបាន កោយក តុ្ថា ការ

បងាា ញឆន ៈកនាុះមានវកិារៈ)។ ែូកច្បនុះភាគី(ក្) អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាកនាុះបាន។ 

ឆន ៈទាមទារឲ្យកក្ើត្ក ើងអានុភារគត្យុិត្ត៖ិ 

(ក្)មានបណំ្ង ិញែីរបស់(ខ)ដែលមាន ំ ំ ៥០០០ដម៉ាត្កាករ ៉ា ក្នុងត្នមា១០០០០០ែុោា រអាកមរកិ្។ តាមរតិ្

កៅ (ខ) មានែ ីំ ំដត្២០០០ដម៉ាត្កាករ ៉ាដត្ប៉ាុកណាណ ុះ ដត្កោយភាគី(ក្)ភានព់្ច្ប ំច្បនុំច្បសំខានន់នក្ិច្បចសនា ែូកច្បនុះ ភាគី
(ខ) អាច្បលុច្បកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញកនុះបានកោយកោងមាព្តា៣៤៦ក្ថាខណ្ឌ  ១ី ព្ក្មរែឋបបកវណី្ខាងកលើ។ 

សក្មមភារននការបងាា ញ៖ 

ភាគី(ក្)បានោក្ផ់្លា ក្លក្ែ់មីយួក្ដនាងក្នុងត្នមា១០០០០០ែុោា រអាកមរកិ្។ កព្កាយមក្ភាគី(ខ)យល់ព្រម ិញែី

កនាុះ ក ើយក្ប៏ានក្ញើសារមក្សំុ ិញែីភាគ(ីក្)ក្នុងត្នមា១០០០០ែុោា រអាកមរកិ្។ ភាគី(ក្)យល់ថា ភាគ(ីខ)មានការ

ភានព់្ច្ប ំច្បំនុច្បសំខានន់នក្ិច្បចសនា ភាគ(ីក្)អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនា ិញលក្ជ់ាមយួភាគី (ខ)បាន កោយកោង

មាព្តា ី៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ   ី ១ ព្ក្មរែឋបបកវណី្២០០៧ ខាងកលើ។ (ការកព្បើព្បាស់មាព្តានមីយួៗ ក្រណី្លក្ ់ញិ 

រងយនត) 

មលូក តុ្ដែលនាឲំ្យមានឆន ៈខាងក្នុង៖ 

ច្បំណុ្ច្បដែលភាគីមាខ ងយល់ក ើញថាសំខានក់្នុងការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា។ ភាគ ី (ក្)  ិញរងយនតមយួរី ភាគ ី (ខ) 

កោយខាួនគិត្ថា រងយនតកនាុះជារងយនតរបស់តារាភារយនតលបលីាញ ូលីវែូមាន ក្។់ ប៉ាុដនតកព្កាយរីបានព្បគល់ព្បាក្ ់

និងរងយនតរចួ្បមក្ ភាគ ី(ក្) បាននិោយថា ខាួន ិញរងយនតកនុះកព្ ុះរងយនតកនុះជារបស់អត្ីត្តារាភារយនត ូលីវែូ 

ដែលគាត្ក់រញច្បិត្តដត្ប៉ាុកណាណ ុះ។ ករលកនាុះភាគ ី(ខ) បានព្បាបថ់ា រងយនតកនុះមនិដមនរបស់តារាភារយនតលបលីាញ

អីក  គឺជារបស់គាត្ដ់ត្មតង។ ភាគី (ក្) ព្សងា៉ា ក្ច្បិត្ត ក ើយសំុលុបក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញកនុះវញិ។ កត្ើភាគី (ក្) អាច្បលុប

កចាលក្ិច្បចសនាកនុះបានដែរ ឬក ?  កបើកោងតាម មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី ដច្បងថាៈ (ក្នុងក្រណី្ដែលភាគីមាខ ងនន

ក្ិច្បចសនា មានការភានព់្ច្ប ំននច្បំនុច្បននក្ចិ្បចសនាដែលខាួនយល់ថាសំខាន ់ ឬ ច្បណុំ្ច្បដែលខាួនយល់ថាសំខានក់្នុង

ការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា កបើភាគមីាខ ងក ៀត្បានសាិត្កៅក្នុងសាា នភារដែលអាច្បែឹងអំរភីារសំខានន់នច្បណុំ្ច្បកនុះ នងិ ការ
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ភានព់្ច្ប ំរបស់អនក្បងាា ញឆន ៈកនាុះ ភាគីដែលបានភានព់្ច្ប ំអាច្បលុបកចាលនូវក្ិច្បចសនាបាន កោយក តុ្ថា ការ

បងាា ញឆន ៈកនាុះមានវកិារៈ។  ែូច្បកនុះភាគី (ក្) អាច្បលុបក្ិច្បចសនាបាន។ មយួវញិក ៀត្ កបើកោងតាមមាព្តា៣៤៦ 

ក្ថាខណ្ឌ  ៣ី ដច្បងថាៈ (ក្នុងក្រណី្ដែលភាគីទាងំសងខាងមានការភានព់្ច្ប ំអំរចី្បណុំ្ច្បសំខាន់ៗ ននក្ិច្បចសនា ឬ 

ច្បំណុ្ច្បននក្ិច្បចសនាដែលភាគីទាងំសងខាងយល់ក ើញថាសំខាន ់ ឬ ច្បំណុ្ច្បដែលភាគីទាងំសងខាងយល់ក ើញថា

សំខានក់្នុងការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា កទាុះបីជាភាគីមាខ ងមនិមានល ធភារអាច្បែឹងអរំីការភានព់្ច្ប ំរបស់ភាគីមាខ ងក ៀត្ក្៏

កោយ ក្ភ៏ាគីដែលបានភានព់្ច្ប ំអាច្បលុបកចាលនូវក្ិច្បចសនាបានដែរ កោយក តុ្ថា ការបងាា ញឆន ៈកនាុះមាន 

វកិារៈ។ ែូកច្បនុះ ភាគី (ក្)ក្អ៏ាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនាបានដែរ ។ 

ឆន ៈទាមទារឲ្យកក្ើត្ក ើងនូវអានុភារគត្យុិត្ត៖ិ 

កោក្ (ក្) បាន ូរស័រ សំុ ិញរងយនត ិច្បសីុសរីកោក្ (ខ) ក្នុងត្នមា១០០០០ែុោា រ ដែលភាគី (ខ) បាន

ព្បកាសលក្។់ តាមរិត្កោក្ (ខ) ព្បកាសលក្រ់ងយនតសីុអវ ី ក ក្នុងត្នមា១០០០០ែុោា រកនាុះ កោក្ (ខ) មនិមាន

រងយនត ិច្បសីុសែូច្បដែលកោក្ (ក្) ច្បងប់ានកនាុះក ។ ែូកច្បនុះកោក្ (ខ) អាច្បលុបក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញជាមយួកោក្(ក្)  

វញិបាន។ កនុះកបើកោងតាមមាព្តា ៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ី ១ និង ក្ថាខណ្ឌ  ី៣ននព្ក្មរែឋបបកវណី្ឆ្ន  ំ២០០៧ ខាងកលើ។ 

ក្នុងក្រណី្ព្សកែៀងគាន កនុះដែរ កោក្ (ក្) បានសំុ ិញរងយនតរីកោក្ (ខ) ក្នុងត្នមា១០០០០ែុោា រ។ កោក្ (ក្)

ច្បង ់ិញរងយនតដែលមានសាា ក្កលខភនកំរញដត្ប៉ាុកណាណ ុះ ប៉ាុដនតកោក្ (ខ) មនិមានរងយនតដែលមានសាា ក្កលខភនកំរញ

ក  គាត្ម់ានដត្រងយនតដែលមានសាា ក្កលខកខត្តក្ណាត ល។ កត្ើកោក្ (ក្) អាច្បលុច្បកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញជាមយួ

កោក្ (ខ) បានដែរឬក ?   

កោងតាមមាព្តា ៣៤៦ក្ថាខណ្ឌ  ២ី ដច្បងថាៈ (ក្នុងក្រណី្ដែលភាគីមាខ ងននក្ិច្បចសនា មានការភានព់្ច្ប ំនន 

ច្បំនុច្បននក្ចិ្បចសនាដែលខាួនយល់ថាសំខាន ់ ឬ ច្បំណុ្ច្បដែលខាួនយល់ថាសំខានក់្នុងការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា កបើភាគមីាខ ង

ក ៀត្បានសាិត្កៅក្នុងសាា នភារដែលអាច្បែឹងអំរីភារសំខានន់នច្បំណុ្ច្បកនុះ និង ការភានព់្ច្ប ំរបស់អនក្បងាា ញឆន ៈ 

កនាុះ ភាគីដែលបានភានព់្ច្ប ំអាច្បលុបកចាលនូវក្ិច្បចសនាបាន កោយក តុ្ថា ការបងាា ញឆន ៈកនាុះមានវកិារៈ)។ 

មាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ   ី៣ ដច្បងថា  (ក្នុងក្រណី្ដែលភាគីទាងំសងខាងមានការភានព់្ច្ប ំអំរីច្បណុំ្ច្ប សំខាន់ៗ នន

ក្ិច្បចសនា ឬ ច្បណុំ្ច្បននក្ចិ្បចសនាដែលភាគីទាងំសងខាងយល់ក ើញថាសំខាន ់ ឬ ច្បំណុ្ច្បដែលភាគីទាងំសងខាង

យល់ក ើញថាសំខានក់្នុងការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា កទាុះបជីាភាគីមាខ ងមនិមានល ធភារអាច្បែឹងអរំីការភានព់្ច្ប ំរបស់ 

ភាគីមាខ ងក ៀត្ក្ក៏ោយ ក្ភ៏ាគីដែលបានភានព់្ច្ប ំអាច្បលុបកចាលនូវក្ិច្បចសនាបានដែរ កោយក តុ្ថា ការបងាា ញ 

ឆន ៈកនាុះមានវកិារៈ)។ ែូកច្បនុះ កបើកោងតាមមាព្តា៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ ២ និងក្ថាខណ្ឌ ៣ ននព្ក្មរែឋបបកវណី្ឆ្ន  ំ២០០៧ 
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 កោក្ (ក្) អាច្បលុបក្ចិ្បចសនាលក្ ់ិញរងយនតរីកោក្ (ខ) វញិបាន។ 

សក្មមភារននការបងាា ញ៖ 

កោក្ (ក្) ព្បកាសលក្រ់ងយនតរបស់គាត្ក់្នុងត្នមា១០០០០ែុោា រ ជាកព្ច្បើននងៃមក្ក ើយ ។ កព្កាយមក្កោក្ 

(ខ) បានក្ញើរសារមក្សំុ ញិរងយនតកនាុះក្នុងត្នមាព្បកាសលក្ខ់ាងកលើ ប៉ាុដនតកោក្ (ខ) បានក្ញើរសារព្ច្ប ំត្នមា 

១០០០ែុោា រកៅវញិ។ សួរថាកត្ើកោក្ (ក្) អាច្បលុបក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញកនុះវញិបានដែរ ឬក ? កបើកោងតាម

មាព្តា ៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ១ី និង ក្ថាខណ្ឌ  ៣ីននព្ក្មរែឋបបកវណី្ឆ្ន  ំ២០០៧ កោក្ (ក្) អាច្បលុបក្ិច្បចសនាលក្ ់ញិ

កនុះវញិបាន។ 

កោក្ (ក្) ជាអនក្លក្រ់ងយនតកៅភនកំរញ   កោក្ (ខ) មាន ីលំកៅ កៅកខត្តកសៀមរាបបានក ើងមក្ ិញរងយនត

កៅភនកំរញ។  នងៃមយួកោក្ (ខ) បានមក្ជួបកោក្ (ក្) កែើមប ីិញរងយនតរីកោក្ (ក្) អនក្ទាងំរីរបានព្រមកព្រៀងគាន

លក្ ់ិញរងយនតមយួកព្គឿងក្នុងត្នមាសមរមយ កោយសនា៣នងៃកព្កាយព្បគល់រងយនត និងព្បគល់លុយ។ 

ប៉ាុដនត ៣នងៃកព្កាយកោក្ (ក្) រងច់ាកំោក្ (ខ) កែើមបពី្បគល់រងយនតកៅភនកំរញ រឯីកោក្ (ខ) ក្រ៏ងច់ាកំោក្ (ក្)  

កែើមបពី្បគល់ព្បាក្ក់ៅកខត្តកសៀមរាប្ងដែរ។ អនក្ទាងំរីរបានយល់ព្ច្ប ំរី ីក្ដនាងព្បគល់រងយនត។ ក្នុងក្រណី្កនុះ

កបើភាគីណាមយួច្បងលុ់បកចាលក្ិច្បចសនាលក្ ់ិញវញិ អាច្បលុបបាន កនុះកបើកោងតាមមាព្តា ៣៤៦ ក្ថាខណ្ឌ  ២ី 

និងក្ថាខណ្ឌ  ី៣ ននព្ក្មរែឋបបកវណី្ឆ្ន  ំ២០០៧។ 

 

ផ្នែកទី ៣   ទោឃភាព្ ន្ិងការលបុទោល 

១. ការរចិារណាជាមលូោឋ ន 

 កៅករលបកងកើត្ក្ិច្បចសនា ភាគីទាងំរីរនឹងព្ត្ូវច្បងកោយអនានយ័ននក្ិច្បចសនាកនាុះ និង មានក្រណី្យក្ចិ្បច។  

 ឧទា រណ៍្៖ កៅក្នុងក្ចិ្បចសនាលក្ ់ិញ អនក្លក្ម់ានក្រណី្យក្ិច្បចព្បគល់ក្មមវត្ាុកៅឲ្យអនក្ ិញ ក ើយអនក្ ិញ 

មានក្រណី្យក្ចិ្បចព្បគល់ព្បាក្។់ ប៉ាុដនត ក្នុងក្រណី្ជាក្ោ់ក្ម់យួច្បនំួន ចាបំាច្បព់្ត្ូវបែិកស្កលើអានុភាររបស់ក្ចិ្បច 

សនា។  

 ឧទា រណ៍្ ក្រណី្ដែលអត្ានយ័ននក្ិច្បចសនាកនាុះព្បឆ្ងំនឹង្លព្បកោជនរ៍បស់ព្បជាជាត្ិ ទាងំមូល និងក្រណី្

ដែលចាបំាច្បព់្ត្ូវការ រភាគី ជាកែើម។ 

 បកច្បចក្ក សកែើមបកី្វើការបែិកស្អានុភារននក្ចិ្បចសនាកៅក្នុងក្រណី្ដបបកនុះ គឺកមា ភារ និងការលុបកចាល។ 

ជា ូកៅ ក្រណី្ភាគកព្ច្បើនត្ព្មវូឲ្យក្វើការបែិកស្អានុភារននក្ិច្បចសនា តាមកមា ភារ ជាជាង តាមការលុបកចាល។ 
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 ភារខុសគាន រវាងច្បនុំច្បទាងំរីរ ព្ត្ូវបានបងាា ញកោយភារខុសគាន ែូច្បខាងកព្កាម៖ 

 កត្ើអនក្ណាអាច្បក្វើការអុះអាងបាន? 

 អាច្ប្តល់សចាច នុមត្ិ បានឬក ? 

 មានក្ព្មតិ្ករលកវោដែរឬក ? 

២. នយិមនយ័ននសក្មមភារ (មាព្តា ៣៥៦) 

 សក្មមភារដែលសំកៅែល់កមា ភារ និងការលុបកចាល គឺ ក្ិច្បចសនា ឬ សក្មមភារឯក្កតាត ភាគី។ សក្មមភារ 

ឯក្កតាត ភាគីគឺ ឧទា រណ៍្ ការ ូទាត្ ់ការកលើក្ដលង ជាកែើម។ 

៣. អត្ានយ័ននកមា ភារ (មាព្តា ៣៥៧) 

 ក្នុងមាព្តាកនុះមានឧទា រណ៍្អំរ ីក្រណី្ននសក្មមភារដែលកាា យជាកមា ភារ មយួច្បនំួន ព្ត្ូវបានកលើក្ក ើង។ 

 ្ ុយនឹងបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខ ំ

 ្ ុយនឹងសណាត បធ់ាន បស់ាធារណ្ៈ និង  ំកនៀម ំោបល់អ 

 ្ ុយនឹង ព្មងដ់ែលព្ត្ូវបានទាមទារកោយច្បាប ់

 កព្ៅរីកនុះ ក្ម៏ានក្រណី្សក្មមភារកាា យជាកមា ភារក្សងក ៀត្ដែរ។ 

 ការបងាា ញឆន ៈមនិរិត្ 

 ការត្ំណាងកោយគាម នសិ ធ ិ

 ព្បសិនកបើសក្មមភារជាកមា ភារ មនិព្ត្មឹដត្ភាគីប៉ាុកណាណ ុះក  បគុគលណាក្អ៏ាច្បអុះអាង កមា ភារបានដែរ។ 

្ ុយកៅវញិ ច្បំក ុះការលុបកចាលវញិ មានដត្អនក្មានសិ ធិលុបកចាលប៉ាុកណាណ ុះ ក ើបអាច្បក្វើការលុបកចាលបាន 

(ម ៣៥៩)។ 

〔អំរបីញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខ ំនិងបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តតាមការសម័ព្គច្បិត្ត〕 

កែើមក ើយព្ក្មរែឋបបកវណី្គឺ បកងកើត្ក ើងកែើមបកីោុះព្សាយជកមាា ុះននសក្មមភារកសែឋក្ិច្បច រវាងព្បជាជន មនិដមន

កែើមបកី្ំណ្ត្ ់ំនាក្ ់នំងរវាងរែឋ និងព្បជាជនកនាុះក ។ ក តុ្កនុះ ឧទា រណ៍្ថាកទាុះជាមានក្ិច្បចសនា ដែលមាន 

អត្ានយ័ព្បឆ្ងំនឹងប បញ្ាត្តនិនព្ក្មរែឋបបកវណី្ក្ក៏ោយ ព្បសិនកបើភាគីទាងំសងខាងមានការករញច្បិត្ត កនាុះនឹងកាា យ

កៅជាកគាលការណ៍្មានព្បសិ ធភារ។ 

ឧទា រណ៍្៖ ក្នុងមាព្តា ៥១៨ បានដច្បងថា “អនក្លក្អ់ាច្បរោំយក្ិច្បចសនាលក្ ់ញិ កោយសងព្បាក្ក់សមើនឹង២

ែងននព្បាក្ក់្ក្ក់ៅអនក្ ិញ”។ ប៉ាុដនត ព្បសិនកបើភាគីទាងំររី អនក្លក្ ់និង អនក្ ិញ មានការសនាកោយការករញច្បិត្ត
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ថា “ក្ិច្បចសនាអាច្បរោំយបានកោយ អនក្លក្ស់ងព្បាក្ក់សមើនឹង៣ែងននព្បាក្ក់្ក្ក់ៅអនក្ ិញ” ក្អ៏ាច្បក្វើបានដែរ។ 

កព្ ុះកទាុះបីជា  ួលសាគ ល់ក្ិច្បចសនាដបបកនុះក្ក៏ោយ ក្ម៏និបងករការរខំានែល់នរណាមាន ក្ក់ ើយ។ ការណ៍្ដែល  

ភាគីទាងំរីរបែិកស្ការអនុវត្ត កោយការព្រមកព្រៀងដបបកនុះកៅថា បញ្ាត្តិដែលអនុវត្តតាមការសម័ព្គច្បិត្ត។ 

ប៉ាុដនត មនិដមនមាននយ័ថា ព្គបប់ញ្ាត្តិទាងំអស់របស់ព្ក្មរែឋបបកវណី្ សុ ធដត្ជាបញ្ាត្តដិែលអនុវត្តតាមការសម័ព្គ

ច្បិត្តកនាុះក ។ កៅក្នុងព្ក្មរែឋបបកវណី្ក្ម៏ានប បញ្ាត្តិសព្មាបជ់ាព្បកោជនែ៍ល់ព្បជាជនទាងំអស់ដែរ។ ឧទា រណ៍្ 

មាព្តា ១៣៥ បានដច្បងថា “ការក្ រក្មមសិ ធិកលើ អច្បលនវត្ាុកោយព្រមកព្រៀង មនិមានអានុភារកបើមនិមានការចុ្បុះបញ្ា ី”។ 

កនុះ ជាការធានាសុវត្ាិភារននរាល់ក្ិច្បចការជនំួញអច្បលនវត្ាុទាងំអស់ កោយយក្ការចុ្បុះបញ្ា ីមក្ក្វើជាល័ក្ខខណ័្ឌ  

ព្បសិ ធភារ។ មាននយ័ថា ប បញ្ាត្តិកនុះ មនិដមនព្គានដ់ត្ជាលក្ខណ្ៈវនិិច្បឆយ័សព្មាបក់ោុះព្សាយជកមាា ុះរវាងគូភាគី

ក  វាគឺជាបញ្ាត្តិមានមខុងារសព្មាបក់ារព្បព្រឹត្តិកៅែព៏្ត្ឹមព្ត្ូវននព្បរន័ធរបស់រែឋដែលកៅថា ព្បរន័ធចុ្បុះបញ្ា ី។ 

ព្បសិនកបើមានការបកងកើត្ក្ិច្បចសនា កោយដ្អក្កលើការព្រមកព្រៀងរវាងគូភាគីថា “មនិបាច្បក់្វើការក្ រការចុ្បុះបញ្ា ី ព្គានដ់ត្

ក្ រក្មមសិ ធ” កនាុះការក្ រក្មមសិ ធិនឹងមនិព្ត្ូវបានបងាា ញក្នុងការចុ្បុះបញ្ា ី ក ើយព្បរន័ធចុ្បុះបញ្ា ីនឹងព្ត្ូវបាត្ប់ងម់ុខងារ។ 

មាននយ័ថា នឹងមានបងករការរខំានែល់សាធារណ្ៈជន។ ែូកច្បនុះ ឧទា រណ៍្៖ កបើមានការព្រមកព្រៀងរវាងគូ 

ភាគីក្ក៏ោយ មនិអាច្បបកងកើត្ក្ិច្បចសនាដែលមានអត្ានយ័ព្បឆ្ងំនឹងមាព្តា ១៣៥ បានក ។ ក្ិច្បចសនាដបបកនាុះ 

 ុក្ជាកមា ភារ។ ប បញ្ាត្តិដបបកនុះ កៅថា បញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខ។ំ 

កែើមបែីឹងថា ប បញ្ាត្តមិយួជាបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តតាមការសម័ព្គច្បិត្ត ឬ ជាបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តកោយបងខ ំចាបំាច្បព់្ត្ូវ

ក្វើការវនិិច្បឆយ័កោយអាព្ស័យកលើកគាលបំណ្ង និង កគាលកៅរបស់ប បញ្ាត្តិកនាុះ។ ជា ូកៅ ក្នុងដ្នក្សិ ធិកលើ

បំណុ្ល មានបញ្ាត្តិដែលអនុវត្តតាមការសម័ព្គច្បិត្តកព្ច្បើន ក ើយក្នុងដ្នក្សិ ធិព្បត្យក្ស និង ញាត្ ិ មានបញ្ាត្តិដែល 

អនុវត្តកោយបងខំកព្ច្បើន។ 

៤. សក្មមភារដែលអាច្បលុបកចាលបាន (មាព្តា ៣៥៨) 

  កបើសក្មមភារមយួជាកមា ភារ កទាុះជាភាគមីនិអុះអាងកមា ភារ ក្ត៏ាមសត្ានុមត័្ខាងកព្ៅ គឺជាកមា ភារ។ 

មា៉ាងវញិក ៀត្ សក្មមភារដែលអាច្បលុបកចាលបាន មានសុរលភារ រ ូត្ែល់ករលដែលអនក្មានសិ ធិលុបកចាល 

លុបកចាលសក្មមភារកនាុះ (ក្ ១)។ 

  ក្នុងក្រណី្ដែលអនក្មានសិ ធលុិបកចាលបានលុបកចាល សក្មមភារកនាុះព្ត្ូវចាត្ ុ់ក្ជាកមា ៈតាងំរីែំបូង។ មាន

នយ័ថា ការលុបកចាល មានអានុភារព្បត្ិសក្មម (ក្ ២)។ ក្នុងក្រណី្ដែលអនក្មានសិ ធិលុបកចាល បាន្តល់ 

សចាច នុមត្ ិសក្មមភារកនាុះនងឹព្ត្ូវមាន សុរលភារជាសាា ររ (ក្ ៣)។ 
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៥. អនក្មានសិ ធលុិបកចាល  

  អនក្មានសិ ធិលុបកចាលមានែូច្បខាងកព្កាម។ 

  ក្រណី្ការងាា ញឆន ៈមានវកិារៈ (ការភានព់្ច្ប  ំការឆកបាក្ ជាកែើម) 

 អនក្បងាា ញឆន ៈ 

 អនក្ត្ំណាងដែលច្បាបប់ានក្ណំ្ត្ ់

 សនតត្ិជន 

 អនក្ដែល  ួលបនតឋានៈក្នុងក្ិច្បចសនា 

 ក្រណី្ក្ងវុះសមត្ាភារខាងឆន ៈ ឬ ការក្ព្មតិ្សមត្ាភារក្នុងការក្វើសក្មមភារ 

 អនក្បងាា ញឆន ៈ 

 អនក្ត្ំណាងដែលច្បាបប់ានក្ណំ្ត្ ់

  ិតូ្បត្ាមភក្ៈ 

 សនតត្ិជន 

 អច្បចយ័ោភសីក្ល 

៦. វ ិ្ នីនការលុបកចាល ឬសចាច នុមត្ ិ(មាព្តា ៣៦០) 

 ការលុបកចាល និង សចាច នុមត្ិ ព្ត្ូវក្វើក ើងតាមរយៈការជូនែំណឹ្ងកៅភាគីមាខ ងក ៀត្។ ការជូនែណឹំ្ងក្វើក ើង

កោយផ្ល ល់មាត្ក់្ប៏ាន ជាលិខិត្ក្ប៏ាន។ 

 អានុភារននការលុបកចាល និង សចាច នុមត្ិកក្ើត្មានក ើង កៅករលការជូនែំណឹ្ងបានកៅ ែល់ភាគីមាខ ងក ៀត្។ 

〔អាច្ប ឬ មនិអាច្បននបណ្តឹ ងទាមទារលុបកចាលក្ិច្បចសនា〕 

កៅក្នុងព្ក្តឹ្យច្បាបក់លខ ៣៨  បណ្តឹ ងទាមទារលុបកចាលក្ចិ្បចសនាអាច្បកក្ើត្ក ើងបានកោយខាួនវាផ្ល ល់។  

ប៉ាុដនត កៅក្នុងព្ក្មរែឋបបកវណី្ងមី និង ព្ក្មនតី្ិវ ិ្ ីរែឋបបកវណី្វញិ បណ្តឹ ងទាមទារលុបកចាលក្ិច្បចសនាមនិអាច្បកលើក្

ក ើងបានកោយខាួនវាផ្ល ល់ក ។ រីកព្ ុះ កោយព្គានដ់ត្បានលុបក្ចិ្បចសនា គឺមនិអាច្បសព្មច្បកគាលបំណ្ងច្បំបង

ដែលជាសំណ្ងជាសាច្បព់្បាក្ ់និង សំណ្ងជាក្មមវត្ាុបានក ។ កោយសារដត្ ចុ្បងកព្កាយកៅដត្ព្ត្ូវោក្ ់ក្យបណ្តឹ ង 

កែើមបទីាមទារសំណ្ងជាសាច្បព់្បាក្ ់និង សំណ្ងជាក្មមវត្ាុមតងក ៀត្។ 

ឧទា រណ៍្៖ កៅក្នុងក្ិច្បចសនា ិញលក្ែ់ ី កព្កាយករលអនក្ ិញបានបងព់្បាក្រ់ចួ្ប ក្ិច្បចសនាក្ព៏្ត្ូវលុបកចាល

កោយមូលក តុ្ការភានព់្ច្ប ំ។ ក្នុងក្រណី្កនុះ កៅកព្ៅតុ្ោការ ករលដែលអនក្ ិញបានជូនែណឹំ្ងរីការភានព់្ច្ប ំ
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កៅកានអ់នក្លក្ ់ អានុភារននការលុបកចាលនឹងកក្ើត្ក ើង។ ប៉ាុដនតព្បសិនកបើ អនក្លក្ម់និព្រម  ួលសាគ ល់ការលុប

កចាលរបស់អនក្ ិញ ក ើយមនិព្រមសងព្បាក្ ់ កនាុះអនក្ ញិចាបំាច្បព់្ត្ូវោក្ ់ក្យបតឹង។ ក្រណី្កនុះ អនក្ ិញមនិដមន

ោក្ ់ក្យបណ្តឹ ងទាមទារលុបកចាលក្ិច្បចសនាកនាុះក  គឺចាបំាច្បព់្ត្ូវោក្ ់ក្យបណ្តឹ ងទាមទារសំនងជាសាច្បព់្បាក្។់ 

ការលុបកចាលក្ិច្បចសនា គជឺាវ ិ្ ីសាស្រសតក្នុងការការ រការវាយព្បហារក្នុងវវិា  ប៉ាុដនត មនិដមនជាកគាលបណំ្ងនន

 ក្យបណ្តឹ ងក ។ 

៧. អនក្មានសិ ធិ្ តល់សចាច នុមត្ ិនងិ លក្ខខណ្ឌ ននការ្តល់សចាច នុមត្ ិ(មាព្តា ៣៦១) 

  ក្នុងក្រណី្ការបងាា ញឆន ៈមានវកិារៈ អនក្មានសិ ធលុបកចាលអាច្ប្តល់សចាច នុមត្ិបាន ចាបរ់ីករលបានែឹង

អំរីមូលក តុ្ននការលុបកចាល (ក្ ១)។ 

ក្រណី្សិក្ា 

ក្ ព្ត្ូវបាន ខ កបាក្បកញ្ញឆ ត្ថា ែី Ｘ ច្បាស់ជាក ើងនងាក្នុងរយៈករល១ឆ្ន ។ំ ក្ ក្ប៏ានបកងកើត្ក្ិច្បចសនា ិញ ែី Ｘ

រី ខ និង ក្វើលិខិត្យថាភូត្។ ខ បានសួរកៅកាន ់ក្ ថា “អាច្បលុបកចាលក្ិច្បចសនារឥី ូវបាន កត្ើគិត្ោ៉ា ងណា?”។ 

កៅករលកនាុះ ក្ មនិទានប់ានែឹងរីការកបាក្បកញ្ញឆ ត្របស់ ខ រចួ្បក្ត៏្បថា “ក  មនិចាបំាច្បលុ់បកចាលក ។”។ កព្កាយ

មក្ ក្នាង្ុត្កៅ១ឆ្ន  ំត្ំនលែី Ｘ មនិក ើងនងា ក្ គិត្ថាព្ត្ូវបាន ខ កបាក្ព្បាស់ ក្ប៏ានោក្ ់ក្យបណ្តឹ ងលុបកចាល

ក្ិច្បចសនាកោយមូលក តុ្ឆកបាក្ និង ទាមទារសំនងជាសាច្បព់្បាក្រ់ ីខ។ ក្នុងវវិា  ខ បានអុះអាងថា “កោយសារដត្ 

ក្ បាន្តល់សចាច នុមត្ិថា មនិចាបំាច្បលុ់បកចាលក្ិច្បចសនា ក តុ្កនុះក្ិច្បចសនាមនិអាច្បលុបកចាលបានក ។” ។ ការ

អុះអាងរបស់ ខ មនិអាច្ប  លួយក្បានក ។ រីកព្ ុះ ករលដែល ក្ កឆាើយត្បកៅ ខ  ក្ មនិបានែឹងថាមានមូល

ក តុ្ននការលុបកចាល ក តុ្កនុះ សក្មមភាររបស់ ក្ មនិកាា យជាសចាច នុមត្ិក ។ 

  ក្រណី្ក្ងវុះសមត្ាភារខាងឆន ៈ ឬ ការក្ព្មតិ្សមត្ាភារក្នុងការក្វើសក្មមភារ អាច្ប្តល់សចាច នុមត្ិបាន កៅ

កព្កាយករលដែលសាា នភារដែលជាមូលក តុ្ននការលុបកចាល ព្ត្ូវរលត្ ់(ក្ ១)។ ឧទា រណ៍្ ក្រណី្អនីត្ិជន កបើ
មនិទានក់ាា យជាជនព្គបអ់ាយុ មនិអាច្ប្តល់សចាច នុមត្បិានក ។ ប៉ាុដនត ច្បំក ុះអនក្ត្ណំាងដែលច្បាបប់ានក្ណំ្ត្ ់និង 

 ិតូ្បត្ាមភក្ៈ កទាុះជាអនក្បងាា ញឆន ៈអសមត្ាភារខាងឆន ៈ ឬ អសមត្ាភារខាងសក្មមភារក្អ៏ាច្ប្តល់សចាច នុមត្ិ 

បានដែរ (ក្ ២)។ 

៨. សចាច នុមត្ដិែលច្បាបប់ានក្ណំ្ត្ ់(មាព្តា ៣៦២) 

 កទាុះជាមនិមានការជូនែំណឹ្ងច្បាស់ោស់ក្ក៏ោយ ព្បសិនមានកបើមានអងគក តុ្ែូច្បខាងកព្កាម នឹងព្ត្ូវចាត្ ុ់ក្

ថា បាន្តល់សចាច នុមត្ិរចួ្បក ើយ។ កព្ ុះថា ព្បសិនមានអងគក តុ្ែូច្បខាងកព្កាម ភាគីមាខ ងក ៀត្នឹងររំឹង ុក្ថា 
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ក្ិច្បចសនានឹងមនិព្ត្ូវបានលុបកចាលក  ការររំឹង ុក្ដបបកនុះចាបំាច្បព់្ត្ូវការ រ។ 

 កាអនុវត្តកាត្រវក្ិច្បចទាងំមូល ឬ មយួដ្នក្ ច្បំក ុះកាត្រវក្ចិ្បចដែលកក្ើត្ក ើងកោយសក្មមភារដែលអាច្បលុបកចាល

បាន ឬ ការោក្ព់្បាត្ិកភាគកែើមបធីានាកាត្រវក្ចិ្បចកនាុះ (ច្បនុំច្ប ក្)។ 

 ក្រណី្សិក្ា 

 ក្ មានបំណ្ង ិញរងយនត Lexus រីអនក្សាគ ល់គាន  ខ ប៉ាុដនតបានព្ច្ប ំ ិញរងយនត CRV កៅវញិ។ ក្ បានគិត្ថា 

ច្បងលុ់បកចាលក្ិច្បចសនាកោយមូលក តុ្ការភានព់្ច្ប ំ ប៉ាុដនតមតិ្តព្សី របស់គាត្ ់គ បាននិោយថា “ខញុ ំចូ្បលច្បិត្តរងយនត 

CRV ជាងរងយនត Lexus។” ក្ ក្ម៏និបានលុបកចាលក្ិច្បចសនាក ើយព្បគល់ព្បាក្ឲ់្យ ខ។ ប៉ាុដនតកព្កាយមក្ ក្ បាន

ដបក្គាន ជាមយួ គ ក ើយចាបក់្តើមកសរគបជ់ាមយួ   ជាមតិ្តព្សីងមី។ កោយសារដត្ មតិ្តព្សី   បាននោិយថា  

“រងយនត Lexus  ូយជាង រងយនត CRV” ក្ គិត្ថា ិញរងយនត Lexus ក្ប៏ានជូនែណឹំ្ងលុបកចាលក្ចិ្បចសនាកៅ 

ខ និង ទាមទារសំណ្ងជាសាច្បព់្បាក្។់ ក្រណី្ដបបកនុះ ការបងព់្បាក្រ់បស់ ក្ ព្ត្ូវបានចាត្ ុ់ក្ជាសចាច នុមត្ ិ ក តុ្

កនុះ ខ អាច្បបែិកស្មនិសងសំណ្ងជាព្បាក្ប់ាន។  

 ការអនុវត្តសិ ធិដែលបាន  លួរីសក្មមភារដែលអាច្បលុបកចាលបាន ឬ ការទាមទារឲ្យភាគីមាខ ងក ៀត្អនុវត្ត 

 (ច្បំនុច្ប ខ)។ 

 អនុបបទាន ឬ ការចាត្ដ់ច្បងក្សងក ៀត្នូវសិ ធិទាងំមូល ឬ មយួដ្នក្ ច្បំក ុះសិ ធិដែលបាន  ួលរីសក្មមភារ

ដែលអាច្បលុបកចាលបាន។ 

 ប៉ាុដនត ក្រណី្ដែលបានសំកៅ ុក្ជាមុនថាមនិ្តល់សចាច នុមត្ ិកនាុះមនិព្ត្ូវបានចាត្ ុ់ក្ថាបាន្តល់សចាច នុមត្ិក ។ 

ក្រណី្សិក្ា 

ក្ មានបំណ្ង ិញរងយនត Lexus រីអនក្សាគ ល់គាន  ខ ប៉ាុដនតបានព្ច្ប ំ ិញរងយនត CRV កៅវញិ។ ក្ បានគិត្ថា 

នឹងសួរកោបល់រមីតិ្តព្សីរបស់គាត្ ់ គ ថាគួរដត្លុបកចាលក្ិច្បចសនាកោយមូលក តុ្ការភានព់្ច្ប ំ ឬក  រចូ្បក ើបក្វើ
ការសកព្មច្បច្បិត្ត។ ក ើយកៅករលដែលព្ត្ូវបាន ខ ទាមទារឲ្យបងព់្បាក្ ់ក្ បាននិោយថា “ខញុ ំបងព់្បាក្ឲ់្យជាមុនសិន 

ប៉ាុដនត ព្បសិនកបើមតិ្តព្សីរបស់ខញុ ំនិោយថា ច្បងជ់ិុះរងយនត Lexus ក្ិច្បចសនានឹងព្ត្ូវលុបកចាល” រចួ្បក្ប៏ានបងព់្បាក្។់ 

កព្កាយមក្ បនា បរ់ីបានសាត បគ់ំនិត្មតិ្តព្សី គ រចួ្ប នាងបានកឆាើយថា “ច្បងជ់ុិះងយនត Lexus ជាង រងយនត CRV” ។ 

ករលកនាុះ ក្ ក្ប៏ានជូនែណឹំ្ងលុបកចាលក្ចិ្បចសនា កៅ ខ និង ទាមទារសំនងជាព្បាក្។់ ក្រណី្កនុះ ខ មនិអាច្ប

បែិកស្មនិ្តល់សំនងជាព្បាក្ប់ានក ។ 
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៩. អាជាញ យុកាលននការរលំត្សិ់ ធលុិបកចាល (មាព្តា ៣៦៣) 

 សិ ធិលុបកចាលនឹងព្ត្ូវរលត្ ់ ក្នុងរយៈករល៣ឆ្ន ចំាបរ់ីករលដែលអាច្ប្តល់សចាច នុមត្ិ(ក្ ១)។ សិ ធិទាមទារ

ឲ្យសងកសច្បក្តីច្បកព្មើនកោយឥត្ក តុ្ដែលកក្ើត្ក ើង កោយសារការលុបកចាល ក្ព៏្ត្ូវរលត្ដ់ែរ (ក្ ១)។ 

 មា៉ាងក ៀត្ កទាុះបីជាមនិសាិត្ក្នុងសាា នភារអាច្ប្តល់សចាច នុមត្ិក្ក៏ោយ ព្បសិនកបើ ួស អំ ុងករល  ១០ឆ្ន  ំ 

ចាបត់ាងំរីកាលបរកិច្បឆ ននសក្មមភារ កនាុះសិ ធិលុបកចាលក្ព៏្ត្ូវរលត្ដ់ែរ (ក្ ២)។ 

 ក្នុងក្រណី្ដែលមានបុគគលកព្ច្បើននាក្ម់ានសិ ធិលុបកចាល បញ្ាត្តិននក្ថាខណ្ឌ  ១ី និង  ី២ ខាងកលើកនុះព្ត្ូវ

យក្មក្អនុវត្ត ច្បំក ុះសិ ិធលុបកចាលនីមយួៗ (ក្ ៣)។ 

ក្រណី្សិក្ា 

ក្ គឺជាអនតី្ិជន មានអាយុ១៦ឆ្ន  ំក ើយ ខ គឺជាអនក្ត្ណំាងដែលច្បាបប់ានក្ណំ្ត្។់ កៅនងៃ ី  ២៥  ដខ កុ្មភៈ 

ឆ្ន ២ំ០១៥ ក្ បានបកងកើត្ក្ចិ្បចសនា ិញលក្រ់ងយនតជាមយួ គ។ ក្ បានកាា យជា ជនព្គបអ់ាយុ ១៨ឆ្ន  ំ កៅនងៃ 

ក្ំកណ្ើ ត្ នងៃ  ី១០ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦។ ក្នុងក្រណី្ជាកូ្ន កោយសារ ខ ជាឪរុក្ អាច្បអនុវត្តសិ ធិសចាច នុមត្ិចាបរ់ី
ករលបកងកើត្ក្ិច្បចសនារបស់ ក្  សិ ធិលុបកចាលរបស់ ខ ជាឪរុក្នងឹរលត្ ់ រយៈករល ៣ឆ្ន  ំ បនា បរ់ីនងៃបកងកើត្ក្ចិ្បច

សនា កៅនងៃ  ី២៥ ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨។ កោយសារដត្ ក្ អាច្បអនុវត្តសិ ធិ្តល់សចាច នុមត្ ិចាបរ់ីនងៃក្ំកនើត្អាយុ

១៨ឆ្ន  ំ  កនាុះសិ ធិលុបកចាលរបស់ ក្ នឹងព្ត្ូវរលត្រ់យៈករល ៣ឆ្ន បំនា បរ់ីនងៃក្ំកណ្ើ ត្អាយុ១៨ឆ្ន  ំ កៅនងៃ  ី ១០  

ដខ សីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 



 

 



 
សកិ្ខា សាលា 

 
ល ើកទី ១ សិទធទិាមទារលោយផ្អែកល ើសិទធិកមមសិទធិ 
 
ល ើកទី ២ របូវន្តបគុ្គ  
 
ល ើកទី ៣  ទធកមមនន្កមមសិទធិល ើច ន្វត្ថុ 

 
 



 



 
 

ក្រុមការងារ 
 

សារលវទិ្យាលយ័ភមូិន្ទន្ីតិសាស្ត្រ ន្ិង
វិទ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរចិ្ច 

 
្កិាា សាលាសលើរទ្យី ១  

្រពីី 
 

្ទិ្យធិទាមទារសោយផ្អែរសលើ្ ទិ្យធរិមម្ ទិ្យធិ 
 
 

ថ្ងៃទី១៩ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 
 



 



្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សកិខ ស្តពីី

សទិធទិមទរេ យែផ្អកេលើសទិធកិមមសទិធិ

្រកុមករងរ
កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កលបរេិចឆទ៖ៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥ 

1

មតកិ
• សិទធទិមទរេ យែផ្អកេលើសិទធកិមមសិទធិ
 សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិ
 សទធទិមទរឲយបញឈប់
 សិទធទិមទរឲយបងក រករ ងំ

• សិទធទិមទរឲយករពរចំេពះករកនក់ប់
 សិទធទិមទរឲយ្របគល់វតថុកនក់ប់
 សិទធទិមទរបញឈបក់រ ងំករកនក់ប់
 សិទធទិមទរឲយបងក រជមនុនូវករ ងំនូវករកនក់ប់

2
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

អតថនយ័ៃនកមមសិទធិ
• កមមសិទធិ “សំេ េទេលើសិទធែិដលកមមសិទធិ
ករេនះ ចេ្របើ្របស់ ្រស័យផល និង
ចតែ់ចងវតថុែដលជកមមសិទធិរបស់ខ្លួន 
េ យេសរបីន េនកនុងទំហំែដលចបបប់ន
ក្រមតិ។”

(CC, Art. 138)
3

សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(1) 

្រក/ណី. ម. 155៖
“កមមសិទធកិរ ចទមទរឲយអនកកនក់ប្់របគល់វតថុ
របស់ខ្លួនវញិបន។ ប៉ុែន្ដ បញញត្ដិេនះមនិ្រតូវយកមក
អនុវត្ដេឡើយ ចំេពះករណីែដលអនកកនក់បេ់នះ
មនមលូេហតុគតយុិត្ដៃនសិទធិកនក់ប ់ ចំេពះកមម
សិទធិករ។”

4
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(2)

5

Case: េ ក A បនឲយ B ចផំទះរបស់ខ្លួនកនុងរយៈេពល2ឆន ។ំ ចបរ់យៈ
េពល2ឆន ំ B ្របែកកមនិ្រពមចកេចញ។ េតើ A ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច?

B

A
ឲយBចផំទះ

2ឆន ំ

2ឆន េំ្រកយមក

!!

B
A

Bអតេ់ចញពីផទះ

A A

សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(3)

6

Case: េតើ A ចេ្របើកម្ល ងំេដញ B េចញពីផទះបនែដរឬេទ?

A

A េ្របើកម្ល ងំេដញ B
េតើ B មន
សិទធិអ្វីកនុង
ករត ងំ?

A
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(4)

7

Case: េតើ A ចេធ្វើរបងពទ័ធជុំវញិផទះ េនេពល B មនិេនផទះែដ ឬេទ?  

B
េធ្វើដំេណើ រ
កម ន្ត

A

!!A

េតើ B មន
សិទធិអ្វីកនុង
ករត ងំ?

សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(5)

8

Case: A ្រតូវប្តឹងេទតុ ករេដើមបេីចញ ល្រកម សេ្រមចពីសិទធិ
ទមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធិកមមសិទធិ។

A B

Court

Judgment
…………
…………
…………

A
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(6)

9

Case: A ចយក ល្រកមេទបង្ហ ញ B េដើមបឲីយអនុវត្ត។

A
B

Court
Judgment
……………
……………
………

B អត្់រពម
េចញ

យក ល្រកមេសនើសំុ
ឲយ B ចកេចញ

A

សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(7)

10

Case: េតើ A ចេ្របើកម្ល ងំបេណ្ត ញឲយ B េចញពីផទះបនែដរ ឬេទ?

A B

Court

Judgment
……………
……………
……………
……………
…

េ្របើកម្ល ងំ
ឲយBចកេចញ

A
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយ្របគល់វញិេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(8)

11

Case: A ្រតូវប្តឹងេទតុ ករេដើមបឲីយអនុវត្ត ល្រកម។

A

Court

Judgment
……………
……………
……………
……………
…

B

អនុវត្ត
ល្រកម

A

សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមម
សិទធិ (1) 

្រក/ណី. ម. 159(1)៖
“កនុងករណីែដលករអនុវត្ដកមមសិទធិរបស់ខ្លួន្រតូវ
បន ងំ កមមសិទធិករ ចទមទរឲយបញឈបក់រ

ងំ ចំេពះអនក ងំេនះបន។”

12
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមម
សិទធិ (2) 

Case 1: A បនជួសជុលផទះរបស់ខ្លួន េ យបន កស់មភ រៈសំណង់
ខ្លះ េនេលើដីរបស់េ ក B។ B ចងឲ់យេគយកសមភ រៈេនះេចញពីដី។
េតើ B មនសិទធិអ្វី?

13

A

BA

B

B
!!

សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមម
សិទធិ (3) 

េតើេ ក B ចេ្របើកម្ល ងំខ្លួនឯងេដើមបយីកសមភ រៈេនះេចញពីដី
របស់ខ្លួន ែដរឬេទ?

14

A

BA

B

B េ្របើកម្ល ងំយកេឈើេចញ
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមម
សិទធិ (4) 

A បនជួសជុលផទះរបស់ខ្លួន េ យបន កស់មភ រៈសំណងខ់្លះ េនេលើដីរបស់
េ ក B។ B ចងឲ់យេគយកសមភ រៈេនះេចញពីដី។ េតើ B មនសិទធិអ្វី?

15

A

BA

B

B

Court

Judgment
……………
……………
……………

B សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ
ងំ

េ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ

សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមម
សិទធិ (5) 

Case 2: B បនយកេ្រគ ងសំណង់ កេ់លើដីរបស់ A
េដើមបី ងសងេ់លើដីរបស់ខ្លួន។ A ចងឲ់យ B យកេ្រគ ង
សំណងេ់ចញពីដី។ េតើ A មនសិទធិអ្វី?

16

B
A

!!

BA
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយបងក រករ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមមសិទធិ
(1) 

្រក/ណី. ម. 159(2)៖
“កនុងករណីែដលមនករបរមភជកែ់ស្ដងថ ករអនុ
វត្ដកមមសិទធិរបស់ខ្លួននងឹទទួលករ ងំ េនះកមម
សិទធិករ ចទមទរឲយបងក រករ ងំេនះបន 
ចំេពះអនកែដល ចនឹង ងំេនះ។”

17

សិទធទិមទរឲយបបងក រករ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមម
សិទធិ (2) 

Case: េដើមេឈើរបស់ B េទរទនម់ករកដី A។ A បនបរមភអំពីករ
ដួល រលំៃនេដើមេឈើេនះេលើដីរបស់ខ្លួន។ េតើ A មនសិទធិអ្វី?

18

A BA B
A B

!!
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយបបងក រករ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធៃិនកមម
សិទធិ (3) 

Case 1: េដើមេឈើរបស់ B េទរទនម់ករកដី A។ A បនបរមភអំពីករ
ដួល រលំៃនេដើមេឈើេនះេលើដីរបស់ខ្លួន។ A ចេធ្វើដូចតេទ៖

19

កបេ់ដើមេឈើA
េសនើសំុឲយកប់
េដើមេឈើ

B បញចបប់ញ្ហ

តុ ករ ល្រកម B
កបេ់ដើមេឈើ

A មនសិទធិទមទរឲយបងក រករ ងំេ យែផ្អកេលើសិទធិ
កមមសិទធិ

អតក់ប់A

ករ មឃតក់រសេ្រងគ ះេ យេ្របើកម្ល ងំខ្លួនឯង

្រកមរដ្ឋបបេវណី មនិអនុញញ តឲយកមមសិទធិករអនុវត្តសិទធិេ យេ្របើកម្ល ងំខ្លួនឯងបន
េទ េពលគឺអនុវត្តសិទធិ្រតឹមែតទមទរ ចំេពះអនកបំពនែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េនះគឺជ
េគលករណ៍ មឃតក់រសេ្រងគ ះេ យេ្របើកម្ល ងំខ្លួនឯង។

20

A
កមមសិទធិករ

B

តុ ករ

ល្រកម

1. ទមទរឲយ្របគល់វញិ
2. ទមទរឲយបញឈបក់រ

ងំ
3. ទមទរឲយបងក រករ ងំ

B បំពន

កមមសិទធិរបស់
A

អនុវត្តសិទធិទមទររបស់
A
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

អនកកនក់ប ់នងិផល

្រក/ណី. ម. 156៖
1. អនកកនក់បេ់ យសុចរតិ ចទទលួផលែដលេកើតពីវតថុកនក់បេ់នះ។
2. េនេពលអនកកនក់បេ់ យសុចរតិបនចញ់ក្ដី កនុងបណ្ដឹ ងអំពីមលូេហតុគតិយុត្ដ

ៃនករកនក់ប ់ អនកកនក់បេ់នះ ្រតូវបនចតទុ់កថជអនកកនក់បេ់ យ
ទុចចរតិ គិត ងំពីេពលបន កព់កយបណ្ដឹ ងេនះ។

3. កនុងករណីែដលអនកកនក់ប្់របគល់វតថុកនក់បឲ់យកមមសិទធិករវញិ អនកកនក់ប់
ទុចចរតិេនេពលែដលផលបនេកើតេឡើង មនករណីយកិចចសងផលែដលខ្លួនបន
ទទលួេនះវញិ េហើយមនករណីយកិចចសងសំណងនូវតៃម្លៃនផលែដល្រតូវ បន
ខូចខត ឬេធ្វស្របែហសកនុងករទទលួេ យកំហុស។

21

សិទធទិមទរឲយករពរករកនក់ប់ (1) 
អនកកនក់ប់ ច៖
1. ទមទរឲយ្របគល់វតថុកនក់បម់កវញិ (CC, Art. 237)

2. ទមទរឲយបញឈបក់រ ងំករកនក់ប់ (CC, Art. 238)

3. ទមទរឲយបងក រជមុននូវករ ងំករកនក់ប់ (CC, Art. 240)

22
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយករពរករកនក់ប់ (2) 
សិទធិែដលនឲំយមនករកនក់ប្់រតឹម្រតូវ ម
ចបប់ រមួមន៖
• កមមសិទធិ
• សិទធិជលួអចិៃ្រន្តយ៍
• ផលុបេភគ
• សិទធិេលើករបញច ំ
• សិទធិជលួ
• េសវភព . . .

23

សិទធិែដលនឲំយមន
មូលេហតុគតិយុត្ត

សិទធទិមទរឲយ្របគល់ករកនក់បម់កវញិ (1)

24

្រក/ណី. ម. 237៖
1. ្របសិនេបើអនកកនក់ប្់រតូវបនដកហូតនូវវតថុកនក់បរ់បស់ខ្លួន អនកកនក់បេ់នះ

ចទមទរឲយ្របគល់វតថុេនះមកវញិបន។
2. ករទមទរឲយ្របគល់វតថុកនក់បម់កវញិ មនិ ចេធ្វើចំេពះអនកែដលបនទទលួវតថុ

ពីអនកដកហូតករកនក់ប ់ ចំេពះអនកែដលបនទទលួករបេងកើតសិទធិេលើករបញច  ំ
និងចំេពះ្របតិសិទធិេ យែឡកេផ ងេទៀតបនេឡើយ។ ប៉ែុន្ដ កនុងករណីែដល្របតិ
សិទធិេនះបនដឹង ឬ ចដឹងនូវករដកហូតករកនក់បេ់នះ អនកែដលបនកន់
កប់ ចទមទរឲយ្របគល់វតថុកនក់បម់កវញិ ចំេពះ្របតិសិទធិេនះបន។

3. បណ្ដឹ ងទមទរឲយ្របគល់វតថុកនក់បម់កវញិ ្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុងេពល១ (មយួ) 
ឆន  ំគិតចបពី់ករដកហូតករកនក់បេ់នះ។
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយ្របគល់ករកនក់បម់កវញិ (2)

25

Case 1: A ជួលផទះឲយ B រយៈេពល៥ឆន ។ំ ជួលបន៣ឆន ំ B ខកខន
មនិបនបងៃ់ថ្លឈនួល បនទ បម់ក េនេពល B មនិេនផទះ A បនេធ្វើរបង
េដើមបកុីំឲយ B ចចូលផទះបន។ េតើ B ចអនុវត្តសិទធិអ្វី?

B

A

A B

៣ឆន េំ្រកយមក

Bមនិបងៃ់ថ្លឈនួលផទះ

A

AA េធ្វើរបងជំុវញិេពល
B មនិេន

!!

ភតសិនយ៥
ឆន ំ

សិទធទិមទរឲយ្របគល់ករកនក់បម់កវញិ (3)

26

Case 1: B មនសិទធិទមទរឲយ A ្របគល់ករកនក់ប់ មរយៈតុ ករ។

B
A

A
B

A

A រះុេរ ើរបងេចញ

Court Judgment
……………
……………
……………
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ ងំករកនក់ប់ (1)

27

្រក/ណី. ម. 238៖
1. ្របសិនេបើអនកកនក់ប្់រតូវបន ងំនូវករកនក់បរ់បស់ខ្លួន អនកកនក់បេ់នះ

ចទមទរឲយបញឈបក់រ ងំករកនក់បប់ន។

2. បណ្ដឹ ងទមទរឲយបញឈបក់រ ងំករកនក់ប ់ ្រតូវេធ្វើេឡើងេនេពលែដលមន
ករ ងំ ឬកនុងអំឡុងេពល១ (មយួ) ឆន  ំ េ្រកយពីករ ងំេនះបនចប។់ ប៉ែុន្ដ 
កនុងករណីែដលវតថុកនក់បេ់នះ បនទទលួនូវករខូចខត េ យ រ ថ បនកមម 
បណ្ដឹ ងេនះមនិ ចេធ្វើេឡើងបនេឡើយ េបើអំឡុងេពល១ (មយួ) ឆន  ំ បនកន្លង
ហសួ ចប់ ងំពី ថ បនកមមបនចបេ់ផ្ដើម ឬេបើ ថ បនកមមេនះបនចប។់

សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ ងំករកនក់ប់ (2)

28

Case 1: A ជួលផទះឲយ B រយៈេពល៥ឆន ។ំ ជួលបន៣ឆន ំ B ខកខន
មនិបនបងៃ់ថ្លឈនួល។ A បនេ្របើកម្ល ងំេធ្វើរបងពទ័ធជុំវញិ ងំករ
កនក់បរ់បស់ B។ េតើ B ចអនុវត្តសិទធិអ្វី?

A

A B

៣ឆន េំ្រកយមក

Bមនិបងៃ់ថ្លឈនួលផទះភតសិនយ៥ឆន ំ

A A

សូម
េចញ!!!

េ្របើកម្ល ងំ
!!

B
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយបញឈបក់រ ងំករកនក់ប់ (3)

29

Case 1: B ប្តឹងេទតុលករ េដើមបឲីយ A បញឈបក់រេ្របើកម្ល ងំ ងំ។

A

B

Court

A
ដកកម្ល ងំ
េចញ

Judgment
……………
……………
……………
……………
…A

!!

B

សិទធទិមទរឲយបងក រជមនុនូវករ ងំករកនក់ប់ (1)

30

្រក/ណី. ម. 240៖
1. ្របសិនេបើអនកកនក់ប្់រតូវបន ងំនូវករកនក់បរ់បស់ខ្លួន អនកកនក់បេ់នះ

ចទមទរឲយបញឈបក់រ ងំករកនក់បប់ន។

2. បណ្ដឹ ងទមទរឲយបញឈបក់រ ងំករកនក់ប ់ ្រតូវេធ្វើេឡើងេនេពលែដលមន
ករ ងំ ឬកនុងអំឡុងេពល១ (មយួ) ឆន  ំ េ្រកយពីករ ងំេនះបនចប។់ ប៉ែុន្ដ 
កនុងករណីែដលវតថុកនក់បេ់នះ បនទទលួនូវករខូចខតេ យ រ ថ បនកមម 
បណ្ដឹ ងេនះមនិ ចេធ្វើេឡើងបនេឡើយ េបើអំឡុងេពល១ (មយួ) ឆន  ំ បនកន្លង
ហសួ ចប់ ងំពី ថ បនកមមបនចបេ់ផ្ដើម ឬេបើ ថ បនកមមេនះបនចប។់
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សិទធទិមទរឲយបងក រជមនុនូវករ ងំករកនក់ប់ (2)

31

Case 1: A ជួលផទះឲយ B រយៈេពល៥ឆន ។ំ េនេពលចប៥់ឆន េំហើយ B
មនិ្រពមេចញពីផទះ។ A បនមក្របប់ B ថ ខ្លួននងឹរុះផទះចស់េដើមបី
សងថ់មី។ េតើ B ចអនុវត្តសិទធិអ្វី?

A

A B

ភតសិនយ៥ឆន ំ

A

នឹងរះុផទះជួល
េដើមបេីធ្វើថមី

B

A

!!

សិទធទិមទរឲយបងក រជមនុនូវករ ងំករកនក់ប់ (3)

32

Case 1: A ជួលផទះឲយ B រយៈេពល៥ឆន ។ំ េនេពលចប៥់ឆន េំហើយ B
មនិ្រពមេចញពីផទះ។ A បនមក្របប់ B ថ ខ្លួននងឹរុះផទះចស់េដើមបី
សងថ់មី។ េតើ B ចអនុវត្តសិទធិអ្វី?

A
B

A

Court

Judgment
……………
……………
……………
……………
…

Aបញឈប់ ករ
េ្របើកម្ល ងំ
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សូមអរគុណ!!!
Q & A

ឯក រពិេ្រគះ
្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជឆន ២ំ០០៧។

េសចក្តកីណំតច់េំពះម្រ នមីយួៗៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន ២ំ០០៩។

33
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សទិ្ធទិាមទារដោយផ្អែកដ ើសទិ្ធិកមមសទិ្ធ ិ
(សកិាអពំីទ្ំនាក់ទ្នំងរវាងសទិ្ធិកមមសទិ្ធិដ ើអច វត្ថុ និងការកាន់កាប់) 

ជំពកូទី១. តើអ្វីតៅជាសិទធិទាមទារតោយផ្អែកត សីិទធិកមមសិទធិ?  
សិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ គឺជាសិទ្ធិផ្ែ អត ឲ្យកកមមសិទ្ធិករៃទ្ទ្្យកាចលដ ើក

សំាចងកនុងនាមជាម្ចា សឲសិទ្ធិ ដែើមបីទាមទារ្យកអ្នកកាទឲកាបឲ្ទ្្យករបសឲខ្លួទ្បគ ឲ្ទ្្យកដនាោះ្រឡបឲមក
វញិបាទ។  

ជាទូ្ដៅកនុងនាមជាកមមសិទ្ធិករ បុគគ ាចលទ្ទួ្ បាទទូវការធានា ទិង ការការពារស្សបលាបឲ 
ដោយផ្្ប្បួ ដៅតាមទំ្ហំៃទសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ ម្ចទទ័យថា កមមសិទ្ធិករ្រូវទ្ទួ្ បាទទូវការធានាលំដពាោះ
ការអ្ទុវរតសិទ្ធិផ្ទា  ឲដ ើ្ទ្្យកផ្ែ ជាកមមវរថុៃទសិទ្ធិកមមសិទ្ធិរមួម្ចទសិទ្ធិដ្បើ្បាសឲ សិទ្ធិាចស្ស័យអ  
ទិង សិទ្ធិចារឲផ្លង។ មយ៉ាងដទ្ៀរ ដោងតាមទិយមទ័យៃទម្ច្តា១៣០ៃទ្កមរែឋបបដវណី សិទ្ធិកមមសិទ្ធិ
្រូវបាទចារឲទុ្កថាជាសិទ្ធិ្បរយកកស គឺជាសិទ្ធិ្គបឲ្គង ទិងម្ចទ កខណៈោលឲខារមិទាចលបំពាទបាទ។ 

 
ករណីសិកាទី្១ 

បំ្ងឲស្ម្ចបឲបងហូរទឹ្កកាកសំណ ឲស្ម្ចបឲសណ្ឋឋ គារ ABC ផ្ែ ្គបឲ្គងដោយ្កុមហ ុទ A 
្រូវបាទែំដឡើងដោយឆ្លងការឲែីរបសឲ B ដោយគាម ទការអ្ទុញ្ញា រ។ ដោយដហរុដទោះដទ្ើប B បតឹងទាមទារ
្យក A រោុះដរ ើយកបំ្ងឲដនាោះដលញ។ ដរើការទាមទារបសឲ B ្រូវទ្ទួ្ ស្គគ  ឲផ្ែរ ឬដទ្? មូ ដហរុអ្វី? 
  
កមមសិទ្ធិករស្សបលាបឲាចលដ្វើការទាមទារែូលខាងដ្កាម៖ 

 ្បដេទ្ៃទសិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើកមមសិទ្ធិ (ផ្អនកទី្១) 
 ការហាមឃារឲការសដរ គ្ ោះដោយដ្បើ្បាសឲទូវកម្ចល ំងខ្លួទឯង (ផ្អនកទី្២) 
 សិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ- ការទ្ទួ្ បទាុកដស្គហ ុយ (ផ្អនកទី្៣) 
 ការស្មបស្មួ ទូវអ ្បដោជទ៍ទាកឲទ្ងទឹងសិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲវញិដោយ

ផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ (ផ្អនកទី្៤) 

ផ្អែកទ្ី១. ប្បដេទ្ននសទិ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើកមមសទិ្ធ ិ
កថាភាគទ្ី១.សទិ្ធិទាមទារឲ្យប្បគ វ់ត្ថុវញិដោយផ្អែកដ ើសទិ្ធកិមមសទិ្ធ ិ
 
ម្ច្តា១៥៥ៃទ្កមរែឋបបដវណី ៖ សិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲមកវញិដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ កមមសិទ្ធិករ 
ាចលទាមទារ្យកអ្នកកាទឲកាបឲ្បគ ឲវរថុរបសឲខ្លួទវញិបាទ។ ប៉ាុផ្ទតបញ្ារតិដទោះមិទ្រូវយកមកអ្ទុវរតដឡើយ 
លំដពាោះករណីផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲដនាោះម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតៃទសិទ្ធិកាទឲកាបឲលំដពាោះម្ចា សឲកមមសិទ្ធិករ។ 

 
ដោងតាមដគា គំទិរខាងដ ើបុគគ ផ្ែ ្រូវបាទចារឲទុ្កថាជាកមមសិទ្ធិករ គឺាចលទាមទារ្យក

អ្នកកាទឲកាបឲ្បគ ឲវរថុរបសឲខ្លួទ្រឡបឲមកវញិបាទ។ ប៉ាុផ្ទតសិទ្ធិទ្ទួ្ បាទទូវការការពារ ទិងការធានា
ផ្ែ ម្ចទ កខណៈោលឲខារដនាោះគឺាចលផ្្ប្បួ ដៅតាមទំ្នាកឲទំ្ទងគរិយុរតិ  ដោយផ្អែកដៅដ ើឆ្ទាៈ
ដសររីបសឲម្ចា សឲសិទ្ធិ ម្ចទទ័យថាម្ចា សឲសិទ្ធិាចលម្ចទការ្្មដ្្ៀងបដងកើរ ផ្កផ្្បសិទ្ធិ ទិងការ្វកិលា
របសឲខ្លួទដ្កាមរបូភា្ជាេរិសទយ កិលាសទយបដងកើរសិទ្ធិជួ អ្លិៃរទាយ៍ អ ុបដភាគ ហីុប៉ាូផ្រក ការ
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បញ្ញា ំ...។ ែូលដទោះដោយស្គរមូ ដហរុៃទទំ្នាកឲទំ្ទងគរិយុរតិ ម្ចា សឲសិទ្ធិកាទឲកាបឲាចលដ្វើការរារាងំ
លំដពាោះកមមសិទ្ធិករកនុងការអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុវញិដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ។ 

កថាភាគទី២. សទិធិទាមទារឲ្យបញ្ឈបក់ាររារាំតោយផ្អែកត សីិទធកិមមសិទធិ 

ម្ច្តា១៥៩ កថាខ្ណឌ ១៖ កនុងករណីផ្ែ ការអ្ទុវរតកមមសិទ្ធិរបសឲខ្លួទ្រូវបាទរារាងំ កមមសិទ្ធិករាចល
ទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការារាងំ លំដពាោះអ្នករារាងំដនាោះបាទ។ 

 
ដោងតាមដគា គំទិរៃទម្ច្តា១៥៩កថាខ្ណឌ ១ៃទ្កមរែឋបបដវណី កនុងករណីការអ្ទុវរតសិទ្ធិ

កមមសិទ្ធិ្រូវបាទរារាងំ ដ្ៅ្ីមូ ដហរុៃទការែកហូរការកាទឲកាបឲដោយផ្អែកតាម កខណៈជាសិទ្ធិ
្គបឲ្គងៃទសិទ្ធិ្បរយកកស (សំដៅែ ឲមូ ដហរុគរិយុរតដអសងដទ្ៀរផ្ែ ម្ចទដៅដ ើែី) គឺកមមសិទ្ធិករៃទ
ែី ាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំផ្ែ ដកើរម្ចទ។ 

ប៉ាុផ្ទតបញ្ញហ ដចាទ្ដៅទី្ដទោះ ថាដរើម្ចា សឲសិទ្ធិាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំបាទទូវ
ដ្ ណ្ឋ? ទិងដៅកនុងករណីណ្ឋខ្លោះ? សិទ្ធិទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរាងំដោយផ្អែកដៅដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ 
គឺាចលអ្ទុវរតបាទទូវកនុងស្គថ ទភា្ផ្ែ ម្ចា សឲសិទ្ធិទ្ទួ្ រងទូវការបំពាទជាកឲផ្សតងដៅដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ 
គឺករណីដនាោះម្ចា សឲសិទ្ធិាចលទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិបាទ (ដគា គំទិរ
ៃទម្ច្តា១៥៩(១) អ្ទុវរតដៅដ្ ការបំពាទបាទដកើរម្ចទ)។ 

សូមដ្វើការសិកាវភិាគដោយផ្អែកដ ើករណីសិកាែូលខាងដ្កាម ដរើអ្នកយ ឲោ៉ាងណ្ឋលំដពាោះ
ដគា គំទិរៃទម្ច្តា១៥៩(១) ៃទ្កមរែឋបបដវណី? 

 
ករណីសិកាទី្២ 

 ដោក ក ទិងដោក ខ ម្ចទែីដៅជាបឲគាន ។ ដោក ក ម្ចទបំណងស្គងសងឲអាោះខ្ពសឲផ្ែ ម្ចទ
កំ្សឲ២០ជាទឲ។ ដៅដ្ កំ្ុងដរៀបលំែំដណើ ការដបើកការោឋ ទ ដោក ក បាទែឹកសម្ចា រៈសំណងឲ ទិង
សរស្គឺោះមកទុ្កដៅដ ើែីរបសឲដោក ខ ដោយ្ំុបាទជូទែំណឹងជាមុទ ទិង ដ្វើការដសនើរសំុ្ីដោក ខ 
ដទ្ ្ីដ្ពាោះគារឲយ ឲដ ើញថាែីដោក ខ ជាែីទំ្ដទរទុ្កដចា មិទដ្បើ្បាសឲ។ ករណីខាងដ ើដទោះចារឲ
ទុ្កជាការបំពាទសិទ្ធិ ឬោ៉ាងណ្ឋ ដបើែីផ្ែ របសឲដោក ខ ជាែីទំ្ដទរទុ្កដចា មិទដ្បើ្បាសឲ?   
 
ករណីសិកាទី៣ 

លោក ក និង លោក ខ មានលំលៅដ្ឋា នលៅជាប់គ្នា សថិតលៅកាុងដីឡូតិ៍មួយកន្នែងននទីក្កុងភ្ាំ 
លេញ។ លោក ក ជួសជុលផ្ទះ ល ើយបានដឹកសមាា រៈសំណង់យកមកទុកលេញមុខផ្ទះរបស់ខែួន និងមុខ
ផ្ទះរបស់ លោក ខ លដ្ឋយមិនបានជូនដំណឹងអ្វីទំងអ្ស់។ ការណ៍ន្ដលលោក ក ល្វើលនះ គឺល្វើឲ្យលោក 
ខ មិនអាចចត និង លចញចូលឡានបាន ល ើយន្ែមទំងមានការេិបាកកាុងការល្វើដំលណើ រលចញចូលផ្ទះ
របស់ខែួន។ ករណីលនះលតើ លោក ខ អាចមានសិទធិអ្វីខែះលដើមបីទមទរឲ្យទទួលបាននូវការការពារេីទលងវើ
របស់លោក ក។ 
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កថាភាគទី៣. សិទធិទាមទារឲ្យបង្កា រការរារាំងតោយផ្អែកត សីិទធកិមមសិទធិ 
ម្ច្តា១៥៩ កថាខ្ណឌ ២ 
កនុងករណីផ្ែ ម្ចទការបារមាជាកឲផ្សតងថា ការអ្ទុវរតកមមសិទ្ធិរបសឲខ្លួទទឹងទ្ទួ្ ការរារាងំ ដនាោះកមម
សិទ្ធិករាចលទាមទារ្យកប ក្ រការរារាងំដនាោះបាទ លំដពាោះអ្នកផ្ែ ាចលទឹងរារាងំដនាោះ។ 
 
 ដោងតាមដគា គំទិរៃទម្ច្តា១៥៩កថាខ្ណឌ ២ៃទ្កមរែឋបបដវណី កនុងករណីការអ្ទុវរតសិទ្ធិ
កមមសិទ្ធិ ផ្ែ កមមសិទ្ធិករខាល ល ឬបារមាថាាចលម្ចទការរារាងំជាកឲផ្សតងណ្ឋមួយដកើរដឡើង គឺកមមសិទ្ធិករ
ាចលទាមទារ្យកប ក្ រទូវការរារាងំដនាោះបាទ។ 
 ជារមួ ម្ចា សឲសិទ្ធិាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកប ក្ រការរារាងំដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិបាទ ដៅ
កនុងករណីផ្ែ ការបំពាទមិទទាទឲដកើរម្ចទ ប៉ាុផ្ទតម្ចា សឲសិទ្ធិម្ចទការបារមាថា ការបំពាទទឹងាចលដកើរ
ម្ចទនាដ្ អ្នាគរ ដពា គឺស្គថ ទភា្ផ្ែ ទឹងបំពាទាចលសទមរបាទថា្ិរជាដកើរម្ចទ (ដគា 
គំទិរៃទម្ច្តា១៥៩(២) អ្ទុវរតដៅដ្ ការបំពាទមិទទាទឲដកើរម្ចទ ប៉ាុផ្ទតម្ចា សឲសិទ្ធិម្ចទកាបារមាថា
សិទ្ធិកមមសិទ្ធិទឹងទ្ទួ្ រងទូវការបំពាទនាដ្ អ្នាគរ)។ 
 ដរើស្គថ ទភា្ផ្បបណ្ឋផ្ែ ាចលចារឲទុ្កថាជាការបំពាទដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ ដហើយម្ចា សឲសិទ្ធិម្ចទ
ការបារមាថាសិទ្ធិកមមសិទ្ធិរបសឲខ្លួទាចលទ្ទួ្ រងទូវការបំពាទនាដ្ អ្នាគរ? ែូលដទោះដយើងាចលដ្វើ
ការសិកាវភិាគដោយផ្្បរ្បួ ដៅតាមករណីសិកាទីមួយៗ។ 
  
ករណីសិកាទី៤ 

 លៅបល ឆ្ ៀងមុខផ្ទះរបស់លោក ក មានលដើមលកាោ កដ៏្ំមួយន្ដលមានអាយុកាលរាប់សិបឆ្ា ំមក
ល ើយ។ លៅនែោមួយមានលភ្ែៀង និងខយល់កន្រ្តា ក់ខ្ែ ំងល្វើឲ្យលដើមលកាោ កលតះលក្ទតមករកផ្ទះរបស់ លោក ក ។ 
លោក ក មានការបារមាជាខ្ែ ំង ល ើយបានមកក្បឹកាជាមួយអ្ាក ថាលតើកាុងតមគ្នត់ជាជាកមមសិទធិករនន
ផ្ទះខ្ងលលើលនះ គ្នត់អាចអ្នុវតាសិទធិន្បបណាលដើមបីការពារផ្លក្បលោជន៍របស់ខែួន? 
 
ករណីសិកាទី្៥ 
 ដោក ក ទិងដោក ខម្ចទ ំដៅោឋ ទផ្ែ ម្ចទ្្ំែីជាបឲគាន តំាង្ីឆ្ន ំ១៩៨៩មក។ ដៅឆ្ន ំ
២០១៥ ដោក ក បាទ កឲ ំដៅោឋ ទដនាោះដៅ្យកដោក គ ផ្ែ ជាអ្នកវទិិដោគ កនងការស្គងសងឲអាោះ
ខ្ពសឲផ្ែ ម្ចទកំ្សឲ២៥ជាទឲ។ ដ្កាយមកដោក គ បាទដរៀបលំែំដណើ ការដបើកការោឋ ទដែើមបកីដមាលអាោះ
ដោយ្ំុបាទដរៀបលំការពារ្គបឲ្គាទឲ។ ដោក ខ ម្ចទការបារមាជាខាល ំងលំដពាោះការដ្បោះស្ស្គំ ំដៅោឋ ទ
នាដ្ ខាងមុខ្។មយ៉ាងដទ្ៀរដោយេ័យអង ខាល លអងដ្ពាោះដោក គជាអ្នកវទិិដោគផ្ែ ម្ចទដែើមទុ្ទ
ដ្លើទ ដោក កបាទមក្បឹកាជាមួយអ្នក កនុងករណីខាងដ ើដទោះដរើគារឲាចលដ្វើោ៉ាងណ្ឋបាទដែើមបី
ការពារអ ្បដោជទ៍របសឲខ្លួទ។ 
 កនុងស្គថ ទភា្ខាងដ ើដទោះ ដរើអ្នកយ ឲោ៉ាងណ្ឋលំដពាោះទំ្នាកឲទំ្ទងៃទការអ្ទុវរតសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ
កនុងនាមបុគគ ម្ចទសិទ្ធិែូលគាន ? 
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កថាភាគទី៤. សតងោ់រនៃការផ្បងផ្ែកអ្ំពសីិទធទិាមទារតោយផ្អែកត សីិទធបិ្រត្យកសទាំង៣ប្រតេទ 
សិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲវញិ (ម្ច្តា១៥៥), សិទ្ធិទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំ (ម្ច្តា១៥៩ កថា

ខ្ណឌ ទី្១), សិទ្ធិទាមទារ្យកប ក្ រការរារាងំ (ម្ច្តា១៥៩ កថាខ្ណឌ ទី្២) គឺ្រូវបាទផ្បងផ្លងតាមក្មិរ
ទិងផ្បបោ៉ាងៃទការបំពាទលំដពាោះកមមសិទ្ធិ។ ដទាោះបីជាកមមសិទ្ធិមិទទាទឲ្រវូបាទបំពាទក៏ដោយ ប៉ាុផ្ទតកនុង
ករណីដបើខិ្រដៅជិរៃទដ្គាោះថាន កឲៃទការបំពាទ កមមសិទ្ធិករាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកប ក្ រការរារាងំបាទ។ 
កនុងករណីកមមសិទ្ធិ្រូវបាទបំពាទដោយវ ិ្ ីដ្ៅ្ីការបំពាទការកាទឲកាបឲ កមមសិទ្ធិករាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិ
ទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំបាទ។ កនុងករណីការកាទឲកាបឲ្រូវបាទែកហូរ កមមសិទ្ធិករាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិ
ទាមទារ្យក្បគ ឲវញិបាទ។  
 
ករណីសិកាទី្៦ 

B ម្ចទបំណងលងឲស្គងសងឲាចគារតាមទំ្ដទើងលិរត ដៅដ ើែីផ្ែ  A កំ្ុងម្ចទកមមសិទ្ធិ។ B វាសឲ
ទំ្ហំែី ដហើយដរៀបលំដ្រៀមស្គងសងឲាចគារ ប៉ាុផ្ទតស្គថ បទកមមមិទទាទឲបាទចាបឲដអតើមដទ្។ កនុងករណីដទោះ 
ដរើ A ាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិផ្បបណ្ឋលំដពាោះ B? 

 
ករណីសិកាទី្៧ 

B ម្ចទបំណងលងឲស្គងសងឲាចគារតាមទំ្ដទើងលិរត ដៅដ ើែីផ្ែ  A កំ្ុងម្ចទកមមសិទ្ធិ។ B ែឹក
ជញ្ជូ ទដ្គឿងសំណងឲែូលជាឥែឋជាដែើមោកឲដៅែីដទោះ។ កនុងករណីដទោះ ដរើ A ាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិផ្បបណ្ឋ
លំដពាោះ B? 
 
ករណីសិកាទី្៨ 

B បាទស្គសងឲាចគារទិងរសឲដៅតាមទំ្ដទើងលិរតដៅដ ើែីផ្ែ  A កំ្ុងម្ចទកមមសិទ្ធិ។ កនុងករណី
ដទោះ ដរើ A អ្ទុវរតសិទ្ធិផ្បបណ្ឋលំដពាោះ B? 
 
ផ្អែកទី២.ហាមឃាត្ក់ារសតរង្កគ ោះតោយតប្រកីម្ល ងំខ្លួៃឯង 

ម្ច្តា១៥៥ៃទ្កមរែឋបបដវណី មិទបាទសរដសរថា “កមមសិទ្ធិករាចលយកវរថុដនាោះវញិបាទ” 
ដនាោះដទ្ គឺសរដសរថា “ាចលទាមទារ្យក្បគ ឲវញិបាទ”។ មយ៉ាងដទ្ៀរ ម្ច្តា១៥៩ មិទបាទសរដស
ថា “ាចលបញ្ឈបឲការរារាងំ” “ាចលប ក្ រការរារាងំ” ដនាោះដទ្ គឺសរដសថា “ាចលទាមទារ្យកបញ្ឈបឲ
ការរារាងំ” “ាចលទាមទារ្យកប ក្ រការរារាងំ”។ ដពា គឺ ដទាោះបីជាកមមសិទ្ធិ្រវូបាទបំពាទក៏ដោយ 
កមមសិទ្ធិករមិទាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិដោយបងខំដោយកម្ចល ំងខ្លួទឯងដនាោះដទ្ គឺ្គាទឲផ្រាចល “ទាមទារ” 
លំដពាោះអ្នកបំពាទផ្រប៉ាុដណ្ឋណ ោះ។ ដគា ការណ៍ដទោះដៅថា “ហាមឃារឲការសដរ គ្ ោះដោយកម្ចល ំងខ្លួទឯង”។  

សូម្ិចារណ្ឋដ ើករណីសិកាខាងដ្កាម ទិងដគា គំទិរៃទម្ច្តា១៥៥ៃទ្កមរែឋបបដវណី ថា
ដរើអ្វីដៅជា្ប្័ទធៃទការហាមឃារឲលំដពាោះការដ្បើ្បាសឲទូវកម្ចល ំងខ្លួទឯង? 
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ករណីសិកាទី៩ 

លោក ក និងលោក ខ មានលំលៅដ្ឋា នលៅជិតគ្នា សថិតលៅកាុងបុរមួីយកន្នែងននទីក្កងុភ្ាំលេញ។  
លោក ក បានយកលផ្ើងផ្កា តូចមួយ មកទុកលៅេីមុខផ្ទះ លោក ខ លដ្ឋយមិនដឹងមូលល តុ។ លតើលោក 
ខ អាចអ្នុវតាសិទធិលដ្ឋយយកលផ្ើងផ្កា លតះលចញេីមុខផ្ទះរបស់ខែួនលដ្ឋយខែួនឯងបាន ឬលទ? ឬលដ្ឋយត
តំងនឹងទលងវើរបស់លោក ក, លោក ខ គិតថាក្គ្នន់ជាលផ្ើងផ្កា តូចមួយ និងជាវតថុអាចជំនួសបានល ើយ
មានតនមែទបផ្ង និងចំសងសំណងលៅលេលលក្កាយ លដ្ឋយមានអារមមណ៍ម៉ៅូល ៉ៅផ្ង ខឹងផ្ងលោក ខ 
បានលបើកឡានកំលទចលផ្ើងផ្កា លតះលចល។  លតើអ្ាកយល់ោ៉ៅងណាចំលពាះទលងវើខ្ងលលើលនះ? លតើ លោក 
ខ គួរអ្នុវតាសិទធិការពារផ្លក្បលោជន៍របស់ខែួនោ៉ៅងដូចលមាចឲ្យស្សបចាប់ជាេិលសសគឺឲ្យស្សបលៅ
នឹងលគ្នលគំនិតននចាប់សារធាតុ? 

 
លំដពាោះការទាមទារដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិរវាងកមមសិទ្ធិករ ទិងម្ចា សឲសិទ្ធិកាទឲកាបឲ ដរើកមម

សិទ្ធិករអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារោ៉ាងែូលដមតលលំដពាោះម្ចា សឲសិទ្ធិកាទឲកាបឲ ទិងម្ចា សឲសិទ្ធិកាទឲកាបឲាចលទ្ទួ្ 
បាទទូវការការពារផ្បបណ្ឋផ្អែកតាមដគា គំទិរៃទ្កមរែឋបបដវណី? 

ជាបឋម កមមសិទ្ធិករាចលទាមទារ្យកបញ្ឃបឲសកមមភា្បំពាទលំដពាោះអ្នកបំពាទ ដោយផ្ទា  ឲម្ចរឲ
ទិងោយ កខណ៍អ្កសរ។ ប៉ាុផ្ទត ក៏ាចលម្ចទករណីអ្នកបំពាទអ្ទុវរតដោយសម័្គលិរត។ កនុងករណីដទោះ កមម
សិទ្ធិករចំាបាលឲដ្វើការទាមទារដោយោកឲពាកយកបណតឹ ងដៅរុោការ។ ប៉ាុផ្ទត ឧទាហរណ៍ដទាោះបីជាឈ្នោះ  
បណតឹ ងក៏ដោយ ក៏ាចលម្ចទករណីអ្នកបំពាទដៅផ្រមិទអ្ទុវរតតាម។ កនុងករណីដទោះ កមមសិទ្ធិករ ចំាបាលឲ
្រូវអ្ទុវរតដោយបងខំស្សបតាម្កមទីរិវ ិ្ ីរែឋបបដវណី។ ដហរុែូដលនោះ ដទាោះបីជាកមមសិទ្ធិករក៏ដោយ ក៏មិទ
ាចលបំដ្ញសិទ្ធិដោយខ្លួទឯងបាទដនាោះដទ្ គឺចំាបាលឲ្រូវខ្ាីកម្ចល ំង្ីរុោការ។ ដគា ការណ៍ដទោះដៅថា 
“ហាមឃារឲការសដរ គ្ ោះដោយកម្ចល ំងខ្លួទឯង”។  
 
ករណីសិកាទី្១០ 
 A បាទ្យក B ខ្ាីរយៈដ្  ៥ ឆ្ន ំទូវែីផ្ែ ខ្លួទកំ្ុងម្ចទកមមសិទ្ធិ។ ប៉ាុផ្ទត B បាទ្យក C ជួ បទត
ដោយមិទម្ចទការយ ឲ្្ម្ី A។ C បាទចាបឲដអតើមដបើកហាង កឲផ្អលដឈ្ើដៅដ ើាចគារដនាោះ។  
 A បាទខឹ្ងដៅដ្ បាទ ឺថា C កំ្ុងដ្បើ្បាសឲាចគារដោយមិទម្ចទការសដ្មល្ីខ្លួទ។ 
ដហរុដទោះ A គិរថាលងឲយកាចគារដនាោះ្ី C វញិ។ 
 ដរើ A ាចលបំផ្ទល ញដស្គទាវ រាចគារដហើយលូ ដៅខាងកនុងយកផ្អលដឈ្ើទិងវរថុរបសឲ C ដលញ ដោយ
គាម ទការអ្ទុញ្ញា រ្ី C បាទផ្ែរឬដទ្? 
 ្បសិទដបើមិទាចលដ្វើបាទ ដរើ A អ្ទុវរតសិទ្ធិបាទោ៉ាងែូលដមតល? 
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ផ្អែកទ្ី៣. សទិ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើសទិ្ធកិមមសទិ្ធ-ិ ការទ្ទ្ួ បនទកុដោហ ុយ 

 លំដពាោះសិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ ទិងការទ្ទួ្ បទាុកដស្គហ ុយ គឺដយើងាចលដ្វើ
ការសិកាវភិាគអំ្្ីទំ្នាកឲទំ្ទងរវាងកមមសិទ្ធិករ ទិងអ្នកកាទឲកាបឲអ្ល ទ្ទ្្យក ដោយផ្អែកដៅដ ើ្ទឹ្សតី
ៃទការទាមទារ្យកដ្វើសកមមភា្ ទិង្ទឹ្សតីៃទការទាមទារ្យកទ្ទួ្ ។ 

កថាភាគទ្ី១. ប្ទ្សឹតនីនការទាមទារឲ្យដ្វើសកមមភាព 

 លំដពាោះ្ទឹ្សដីៃទការទាមទារ្យកដ្វើសកមមភា្ម្ចទទ័យថាបុគគ ផ្ែ ជាអ្នកដ្វើសកមមភា្គឺជា
អ្នកទ្ទួ្ បទាុកដស្គហ ុយ។ ដោងតាមយុរតិស្គស្រសតរបសឲ្បដទ្សជប៉ាុទ សំដៅែ ឲបុគគ ផ្ែ ទ្ទួ្ 
ខុ្ស្រវូ គឺជាអ្នកទាមទារ្យកដ្វើសកមមភា្ កនុងដនាោះដយើងាចលសិកាអំ្្ីទ្ដងវើផ្ែ បងករជាកំហុស ទិង
ករណីគាម ទកំហុសគឺមិទាចលដ្វើការទាមទារបាទដទ្ ឬ ែូលជាដៅកនុងស្គថ ទភា្ផ្ែ ដយើងសទមរថាអ្នក
ោកឲពាកយកបតឹងមុទគឺជាអ្នកឈ្នោះ។ ែូលដទោះអ្នកទ្ទួ្ បទាុកដស្គហ ុយ គឺជាភាគីផ្ែ មិទបាទោកឲពាកយកបតឹង។ 
 
កថាភាគទ្ី២. ប្ទ្សឹតនីនការទាមទារឲ្យទ្ទ្ ួ  

 ្ទឹ្សតីៃទការទាមទារ្យកទ្ទួ្  ម្ចទទ័យថា ្បសិទដបើកមមសិទ្ធិករអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែក
ដ ើសិទ្ធិ្បរយកកស កមមសិទ្ធិករ្រវូផ្រទ្ទួ្ បទាុកដស្គហ ុយ ដហើយភាគីម្ចខ ងដទ្ៀរ្គាទឲផ្រទ្ទួ្ ទូវការ
អ្ទុរតសិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិ្បរយកកស្ីកមមសិទ្ធិករ។ 

 
ករណីសិកាទី្១១ 
 ដចារម្ចន កឲបាទ ួលរថយទតរបសឲB ដហើយបាទទុ្ករថយទតដនាោះដចា ដៅកនុងែីរបសឲ A។ កនុងករណី
ផ្ែ  A ទាមទារ B ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំដោយផ្អែកដ ើការអ្ទុវរតសិទ្ធិដ ើកមមសិទ្ធិដ ើែីដនាោះ ដរើអ្នកណ្ឋ
្រូវទ្ទួ្ បទាុកដស្គហ ុយកនុងការយករថយទតដនាោះដលញ? ដៅដ្ ផ្ែ  B ទាមទារ A ្យក្បគ ឲ 
រថយទតវញិដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ ដរើអ្នកណ្ឋ្រូវទ្ទួ្ បទាុកដស្គហ ុយកនុងការ្បគ ឲរថយទត? 
  
ផ្អែកទ្ី៤. ការសប្មបសប្មួ នូវអ ប្បដោជនទ៍ាក់ទ្ងនងិសទិ្ធិទាមទារឲ្យប្បគ វ់ញិ
ដោយផ្អែកដ ើកមមសទិ្ធ ិ

ដរើអ្នកកាទឲកាបឲាចលទ្ទួ្ អ ្ីវរថុកាទឲកាបឲដនាោះដោយផ្អែកដ ើមូ ដហរុអ្វី ទិងកនុង កខខ្ណឌ
ណ្ឋខ្លោះ? ដរើអ្នកកាទឲកាបឲាចលអ្ោះាចងោ៉ាងែូលដមតលលំដពាោះកមមសិទ្ធិករ? ដរើដគា គំទិរៃទម្ច្តាខាង
ដ ើដទោះដ្វើការការពារអ្នកកាទឲកាបឲ ទិងកមមសិទ្ធិករោ៉ាងែូលដមតល? 
 ករណីខាងដ ើដទោះ គឺដយើងាចលដ្វើការសិកាវភិាគអំ្្ីទំ្នាកឲទំ្ទងគរិយុរតផ្ែ ដកើរម្ចទរវាង
កមមសិទ្ធិករ ទិង អ្នកកាទឲកាបឲសតី្ីការដ្បើ្បាសឲ ទិងាចស្ស័យអ ្ីវរថុកាទឲកាបឲផ្ែ ផ្សតងដឡើងដ្កាម
របូភា្ជាការបដងកើរសិទ្ធិជួ អ្លិៃរទាយ៍ អ ុបដភាគ េរិសទយ...ដហើយករណីផ្ែ កមមសិទ្ធិករដ ើែី
បាទទាមទារ ្យកអ្នកកាទឲកាបឲតាមទំ្នាកឲទំ្ទងទំាងអ្សឲដនាោះ្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲ្រឡបឲមកវញិ។ ប៉ាុផ្ទត
បញ្ញហ ដចាទ្ដៅទី្ដទោះ គឺការទ្ទួ្ ខុ្ស្រូវលំដពាោះវរថុផ្ែ ជាកមមវរថុៃទការកាទឲកាបឲ ដទាោះបីជាដ្កាមរបូ
ភា្ណ្ឋក៏ដោយែូលជាការជ្មោះបញ្ជ ីដស្គហ ុយជាាចទ្ិ៍ ផ្ែ ការចំាបាលឲកនុងការកាទឲកាបឲវរថុដនាោះ គឺ
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បាទកំណរឲផ្្ប្បួ ដៅតាម្បដេទ្ៃទទំ្នាកឲទំ្ទងគរិយុរត។ អាុយដៅវញិ ករណីមិទបាទកំណរឲអំ្្ី
 កខខ្ណឌ ចំាបាលឲទំាងអ្សឲដនាោះដទ្ ថាដរើភាគីណ្ឋជាអ្នកទ្ទួ្ ខុ្ស្រូវលំដពាោះការខូ្លខារវរថុកាទឲកាបឲ 
ឬការផ្បងផ្លកអ ោ៉ាងណ្ឋផ្ែ ដកើរ្ីវរថុកាទឲកាបឲ។ ដហរុែូលដទោះករណីមិទម្ចទការ្្មដ្្ៀងណ្ឋ
មួយដែើមបកំីណរឲអំ្្ី កខខ្ណឌ ទំាងអ្សឲដនាោះដទ្ គឺដយើងាចលដ្វើការបកស្ស្គយដោយផ្អែកដៅតាមលាបឲ
ស្គរធារុ ដែើមបកំីណរឲអំ្្ី ទ្ធភា្ៃទការផ្បកផ្លកអ  ទិងការទ្ទួ្ ខុ្ស្រូវដ ើការខូ្លខារវរថុកាទឲ
កាបឲ ោ៉ាងណ្ឋ្យកម្ចទរុ យកភា្ាចលទ្ទួ្ យកបាទទំាងកមមសិទ្ធិករ ទិងអ្នកកាទឲកាបឲ។ 

កថាភាគទី១. អ្ត្ថៃយ័នៃសែុរតិ្ៃិងទែុចរិត្ 

អ្នកកាទឲកាបឲសុលររិ ជាអ្នកកាទឲកាបឲផ្ែ ម្ចទាចរមមណ៍យ ឲខុ្សថាខ្លួទកំ្ុងផ្រកាទឲកាបឲដោយ
ផ្អែកដៅដ ើសិទ្ធិអ្វីមួយ  ប៉ាុផ្ទត តាម្ិរដៅអ្នកកាទឲកាបឲដនាោះជាបុគគ ផ្ែ គាម ទសិទ្ធិ។ អ្នកកាទឲកាបឲ
ទុ្លាររិ ជាអ្នកកាទឲកាបឲផ្ែ ែឹងថាខ្លួទជាបុគគ ផ្ែ គាម ទសិទ្ធិ។  

 
ករណីសិកាទី្១២ 
 A បាទ្យក B ខ្ាីាចគារផ្ែ ខ្លួទកំ្ុងម្ចទកមមសិទ្ធិ។ B បាទ្យក C ជួ បទត ដទាោះបីជាគាម ទយ ឲ
្្ម្ី A។ ដោងតាម្កមរែឋបបដវណី ម្ច្តា៦០៨កថាខ្ណឌ ទី្១ C មិទាចលអ្ោះាចងអំ្្ីសិទ្ធិជួ លំដពាោះ 
A បាទដទ្ ដហរុដទោះ C ជាបុគគ គាម ទសិទ្ធិ។ ប៉ាុផ្ទត C បាទគិរថា A បាទយ ឲ្្មអំ្្ីសិទ្ធិជួ ដនាោះ។ 
 កនុងករណីដទោះ C ជាអ្នកកាទឲកាបឲសុលររិ ឬ អ្នកកាទឲកាបឲទុ្លាររិ?  
 
 
កថាភាគទ្ី២. វធិានការទាក់ទ្ងនងឹអ (មាប្ា១៥៦) 
 
ម្ច្តា១៥៦ៃទ្កមរែឋបបដវណី៖ អ្នកកាទឲកាបឲ ទិងអ  
១. អ្នកកាទឲកាបឲដោយសុលររិ ាចលទ្ទួ្ អ ផ្ែ ដកើរ្ីវរថុកាទឲកាបឲដនាោះ។ 
២.ដៅដ្ ផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲដោយសុលររិបាទចាញឲកតីកនុងបណតឹ ងអំ្្ីមូ ដហរុគរិយុរតៃទការកាទឲ
កាបឲ ្រូវបាទចារឲទុ្កជាអ្នកកាទឲកាបឲដោយទុ្លាររិ គិរតំាង្ីដ្ បាទោកឲពាកយកបណតឹ ង។ 
៣. កនុងករណីផ្ែ អ្នក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲ្យកកមមសិទ្ធិករវញិ អ្នកកាទឲកាបឲទុ្លាររិដៅដ្ ផ្ែ អ 
បាទដកើរដឡើង ម្ចទករណីយកិលាសងអ ផ្ែ បាទទ្ទួ្ ដនាោះវញិ ដហើយម្ចទករណីយកិលា្ រវូសង
សំណងរៃមលៃទអ ផ្ែ ្រូវបាទខូ្លខារ ឬដ្វស្បផ្ហសកនុងការទ្ទួ្ ដោយកំហុស។ 
 ដោងតាមដគា គំទិរៃទម្ច្តា១៥៦កថាខ្ណឌ ១ៃទ្កមរែឋបបដវណី  គឺដ្វើការការពារលំដពាោះ
អ្នកកាទឲកាបឲសុលររិ ទិងអ្នកកាទឲកាបឲាចលទ្ទួ្ អ ផ្ែ ដកើរ្ីវរថុកាទឲកាបឲបាទ។ 
 មយ៉ាងដទ្ៀរ លំដពាោះអ្នកកាទឲកាបឲដោយសុលររិ ករណីចាញឲកតី្រូវបាទចារឲទុ្កថាជាអ្នកកាទឲកាបឲ
ទុ្លាររិដោយគិរចាបឲតំាង្ីដ្ បាទោកឲពាកយកបណតឹ ង(ម្ច្តា១៥៦កថាខ្ណឌ ២)។ ដ ើស្ីដទោះដៅ
ដទ្ៀរអ្នកកាទឲកាបឲទុ្លាររិដៅដ្ ្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲដៅ្យកកមមសិទ្ធិករវញិ គឺម្ចទករណីយកិលា(ម្ច្តា
១៥៦កថាខ្ណឌ ៣)្រវូសងអ ផ្ែ ទ្ទួ្ បាទ្ីវរថុកាទឲកាបឲវញិ ទិង្រូវសងរៃមលៃទអ ផ្ែ ្រវូ
បាទខូ្លខារ ឬដ្វស្បផ្ហសកនុងការទ្ទួ្ ដោយកំហុស។ 
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កថាភាគទ្ី៣.ការទ្ទ្ួ ខុសប្ត្ូវចំដ ោះការបាត្់បង់ ឬការខចូខាត្ននវត្ថុកាន់កាប់(មាប្ា
១៥៧) 
 
ម្ច្តា១៥៧ៃទ្កមរែឋបបដវណី៖ ការទ្ទួ្ ខុ្ស្រូវលំដពាោះការបារឲបងឲ ឬខូ្លខារៃទវរថុកាទឲកាបឲ 
កនុងករណីផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲម្ចទកំហុសលំដពាោះការបារឲបងឲ ឬការខូ្លខារវរថុកាទឲកាបឲ ឬការមិទាចល
្បគ ឲវរថុដនាោះវញិបាទ អ្នកកាទឲកាបឲទុ្លាររិដៅដ្ ផ្ែ ការបារឲបងឲ ការខូ្លខារែ ឲវរថុ ឬដហរុ
ដអសងផ្ែ មិទាចល្បគ ឲវរថុដនាោះវញិបាទដនាោះបាទដកើរដឡើង ម្ចទករណីកិលាសងសំណងខូ្លខារ
្រឹមផ្រក្មិរៃទអ ្បដោជទ៍ផ្ែ ខ្លួទដៅផ្រទ្ទួ្ ប៉ាុដណ្ឋណ ោះ។ ប៉ាុផ្ទត អ្នកកាទឲកាបឲផ្ែ គាម ទឆ្ទាៈយក
ជាកមមសិទ្ធិ ដទាោះបីជាកនុងករណីកាទឲកាបឲដោយសុលររិក៏ដោយ ក៏ម្ចទករណីកិលាសងទូវការខូ្លខារ
ទំាងអ្សឲផ្ែរ។ 
  

ជាទូ្ដៅលំដពាោះ កខខ្ណឌ ផ្ែ ទាមទារ្យកម្ចទការទ្ទួ្ ខុ្ស្រូវ គឺដយើង្រូវដ្វើការបកស្ស្គយ
ដៅដ ើ្ទឹ្សតីៃទកំហុស ដែើមបីកំណរឲថាបុគគ ណ្ឋម្ចទការ្វកិលា្រូវរា៉ាបឲរងរា ឲការខារបងឲ ឬការខូ្ល
ខារៃទវរថុកាទឲកាបឲ ម្ចទទ័យថា អ្នកផ្ែ បងករ្យកម្ចទការខូ្លខារដោយកំហុសផ្ទា  ឲ ឬមិទផ្ទា  ឲ គឺ
ម្ចទការ្វកិលា្រូវទ្ទួ្ ខុ្ស្រូវ។ អ្ទុវរតែូលគាន លំដពាោះដគា គំទិរៃទម្ច្តា១៥៧ គឺសិកា្ីទំ្នាកឲ
ទំ្ទងគរិយុរតិរវាងកមមសិទ្ធិករ ទិងអ្នកកាទឲកាបឲសតី្ីការដ្បើ្បាសឲ ទិងាចស្ស័យអ ្ីវរថុកាទឲកាបឲរបសឲ
អ្នកកាទឲកាបឲ ដោយ្រូវដ្វើការផ្បងផ្លករវាងអ្នកកាទឲកាបឲសុលររិ ទិងអ្នកកាទឲកាបឲទុ្លាររិ។ អ្នកកាទឲកាបឲ
ទុ្លាររិម្ចទការ្វកិលា្រូវទ្ទួ្ ខុ្ស្រូវសងសំណងខូ្លខារទំាងអ្សឲ ទិងអ្នកកាទឲកាបឲសុលររិម្ចទ
ករណីយកិលា្ រវូសងសំណងខូ្លខារ្រឹមក្មិរៃទអ ្បដោជទ៍ផ្ែ ខ្លួទដៅផ្រទ្ទួ្ ប៉ាុដណ្ឋណ ោះ ប៉ាុផ្ទត
កនុងករណីអ្នកកាទឲកាបឲ  ផ្ែ គាម ទឆ្ទាៈយកជាកមមសិទ្ធិ ដទាោះបីជាកនុងករណីកាទឲកាបឲដោយសុលររិក៏
ដោយ ក៏ម្ចទករណីយកិលាសងការខូ្លខារទំាងអ្សឲផ្ែរ។ 
 
កថាភាគទី៤.វិធាៃការទាកទ់ងតោហ យុ(ម្ប្ា១៥៨) 
 
ម្ច្តា១៥៨ៃទ្កមរែឋបបដវណី៖ សិទ្ធិរបសឲអ្នកកាទឲកាបឲកនុងការទាមទារសងដស្គហ ុយ 
១. កនុងករណីផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲ្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲដៅ្យកកមមសិទ្ធិករវញិ អ្នកកាទឲកាបឲាចលទាមទារ្យក
កមមសិទ្ធិករសងទូវដស្គហ ុយចំាបាលឲផ្ែ ខ្លួទបាទលំណ្ឋយកនុងការ្គបឲ្គង ទិងផ្ថរកាវរថុដនាោះ។ កនុង
ករណីអ្នកកាទឲកាបឲដនាោះបាទទ្ទួ្ អ ្ីវរថុកាទឲកាបឲ អ្នកកាទឲកាបឲ្រូវទ្ទួ្ បទាុកទូវដស្គហ ុយចំាបាលឲ
ស្ម្ចបឲ្គបឲ្គង ទិងផ្ថរកាវរថុជា្មមតា។ 
២. ្បសិទដបើអ្នកកាទឲកាបឲបាទលំណ្ឋយ្បាកឲដែើមបផី្ក ំអ្វរថុកាទឲកាបឲ ឬលំណ្ឋយដែើមបបីដងកើទរៃមល
ដអសង លំដពាោះវរថុដនាោះ កមមសិទ្ធិករ្រវូសងដៅអ្នកកាទឲកាបឲវញិទូវដស្គហ ុយផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲបាទដលញ 
ឬរៃមល្បាកឲផ្ែ ដកើទដនាោះតាមការដ្ជើសដរ ើសរបសឲកមមសិទ្ធិករ កនុងក្មិរផ្ែ កំដណើ ទរៃមលដៅផ្រ 
ម្ចទ។ ប៉ាុផ្ទតលំដពាោះអ្នកកាទឲកាបឲទុ្លាររិ រុោការាចលអ្ទុញ្ញា រ្យកកមមសិទ្ធិករម្ចទអំ្ឡុងដ្ សមរមយក
ស្ម្ចបឲការសងដទោះ។ 
៣. កនុងករណីផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲ្បគ ឲែី្លី្យកកមមសិទ្ធិករវញិ កមមសិទ្ធិករ្រូវសងទូវដស្គហ ុយផ្ែ អ្នក
កាទឲកាបឲបាទដលញ ឬកំដណើ ទរៃមលផ្ែ ដៅផ្រម្ចទលំដពាោះសំណងផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲសុលររិបាទសងឲ 
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ែំណំ្ឋផ្ែ អ្នកដនាោះបាទោំ ផ្រមិទទាទឲបាទទ្ទួ្ អ  ទិងដែើមដឈ្ើមិទទាទឲបាទកាបឲ។ ដទាោះបីជាម្ចទ
កថាខ្ណឌ ទី្១ ទិងកថាខ្ណឌ ទី្២ខាងដ ើដទោះក៏ដោយលំដពាោះអ្នកកាទឲកាបឲទុ្លាររិវញិ កមមសិទ្ធិករម្ចទ
សិទ្ធិដ្ជើសដរ ើស្យកអ្នកកាទឲកាបឲ យកសំណងឲផ្ែ បាទសងឲ ែំណំ្ឋផ្ែ បាទោំផ្រមិទទាទឲទ្ទួ្ អ  
ទិងដែើមដឈ្ើមិទទាទឲកាបឲដនាោះដលញ្ីែី ឬយកវរថុដនាោះជាកមមសិទ្ធិរបសឲខ្លួទ។ ្បសិទដបើកមមសិទ្ធិករ
ដ្ជើសដរ ើស្យកែកយកវរថុដនាោះដលញ អ្នកកាទឲកាបឲ្រូវយក្រវូយកសំណងឲ ែំណំ្ឋ ទិងដែើមដឈ្ើទំាង
ដនាោះដលញដោយមិទគិរៃថល។ ្បសិទដបើកមមសិទ្ធិករដ្ជើសដរ ើសយកសំណងឲ ែំណំ្ឋ ទិងដែើមដឈ្ើដនាោះជា
កមមសិទ្ធិរបសឲខ្លូទវញិ កមមសិទ្ធិករ្រវូសងដស្គហ ុយផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲបាទដលញ ឬរៃមល្បាកឲផ្ែ បាទ
ដកើទដឡើង រមួទំាងរៃមលៃទវរថុផ្ែ ទ្ទួ្ យក ដោយមិទគិរ្ិចារណ្ឋ្ីអ្្ិកោេែីដនាោះដទ្។ កនុង
ករណីដទោះ រុោការាចលអ្ទុញ្ញា រ្យកកមមសិទ្ធិករម្ចទអំ្ឡុងដ្ សមរមយកស្ម្ចបឲការសងដទោះ។ 

 
ជារមួលំដពាោះការការពារអ ្បដោជទ៍អ្នកកាទឲកាបឲដោយសុលាររិ គឺបុគគ ផ្ែ ជាអ្នកកាទឲ

កាបឲដនាោះាចលទាមទារដស្គហ ុយលំដពាោះការ្គបឲ្គង ទិងផ្ថរកាវរថុែូលជា៖ 
 អ្នកកាទឲកាបឲាចលទាមទារ្យកកមមសិទ្ធិករសងដស្គហ ុយចំាបាលឲផ្ែ ខ្លួទលំណ្ឋយកនុងការ្គបឲ 

្គង ផ្ថរកាវរថុ ទិងមិទាចលទាមទារបាទកនុងករណីផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲបាទអ ្ីវរថុកាទឲកាបឲ។ 
 ករណីអ្នកកាទឲកាបឲបាទលំណ្ឋយ្បាកឲដែើមបីផ្ក ំអ្វរថុកាទឲកាបឲ ឬលំណ្ឋយដែើមបីបដងកើទរៃមល

ដអសងលំដពាោះវរថុដនាោះ កមមសិទ្ធិករ្រវូសងអ្នកកាទឲកាបឲវញិ ប៉ាុផ្ទតមិទអ្ទុវរតលំដពាោះអ្នកកាទឲកាបឲ
ទុ្លាររិ។ 

 ករណីអ្ល ទវរថុ កមមសិទ្ធិករ្រូវសងទូវដស្គហ ុយផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲបាទដលញ ឬកំដណើ ទរៃមល
ផ្ែ ដៅម្ចទលំដពាោះសំណងឲផ្ែ អ្នកកាទឲកាបឲសុលាររិបាទសងឲ ែំណំ្ឋផ្ែ បាទោំផ្រមិទទាទឲ
បាទទ្ទួ្ អ  ទិងដែើមដឈ្ើផ្ែ មិទទាទឲបាទកាបឲ។ 

 
ជំពកូទី២. សិទធទិាមទារឲ្យការពារការកាៃក់ាប ់
 
ម្ច្តា២៣៦ៃទ្កមរែឋបបដវណី៖ សិទ្ធិទាមទារ្យកការពារអ្នកកាទឲកាបឲ 
អ្នកកាទឲកាបឲាចលទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុផ្ែ ្រូវបាទែកហូរមកវញិ ទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំការ
កាទឲកាបឲ ឬទាមទារ្យកប ក្ រជាមុទទូវការរារាងំការកាទឲកាបឲបាទដោយដោងតាមបញ្ារតិចាបឲ្ីម្ច្តា
២៣៧ (សិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲមកវញិ) ែ ឲម្ច្តា២៤១ (ទំ្នាកឲទំ្ទងសិទ្ធិផ្ែ ម្ចទមូ 
ដហរុគរិយុរតិ) ៃទ្កមដទោះដទាោះបីជាការកាទឲកាបឲដនាោះ ជាការកាទឲកាបឲដោយលំដពាោះ ឬដោយ្បដោ 
ក៏ដោយ។ 
ម្ច្តា២៣៧ៃទ្កមរែឋបបដវណី៖  សិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲមកវញិ 
១-្បសិទដបើអ្នកកាទឲកាបឲ្រូវបាទែកហូរទូវវរថុកាទឲកាបឲរបសឲខ្លួទ អ្នកកាទឲកាបឲដនាោះាចលទាមទារ្យក
្បគ ឲវរថុដនាោះមកវញិបាទ។ 
២-ការទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲមកវញិ មិទាចលដ្វើ លំដពាោះអ្នកផ្ែ បាទទ្ទួ្ វរថុ្ីអ្នកែកហូរ
ការកាទឲកាបឲ លំដពាោះអ្នកផ្ែ បាទទ្ទួ្ ការបដងកើរសិទ្ធិដ ើការបញ្ញា ំ ទិង លំដពាោះ្បរិសិទ្ធិដោយផ្ឡក
ដអសងដទ្ៀរបាទដឡើយ។ ប៉ាុផ្ទត កនុងករណីផ្ែ ្បរិសិទ្ធិដនាោះបាទែឹង ឬ ាចលែឹងទូវការែកហូរការកាទឲឲ
កាបឲដនាោះ អ្នកផ្ែ បាទកាទឲកាបឲ ាចលទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲមកវញិ លំដពាោះ្បរិសិទ្ធិដនាោះបាទ។ 

73



៣-បណតឹ ងទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲមកវញិ ្រូវដ្វើដឡើង កនុងអំ្ឡុងដ្ ១(មួយ)ឆ្ន ំ គិរចាបឲ្ីការ
ែកហូរការកាទឲកាបឲដនាោះ។ 
ម្ច្តា២៣៨ៃទ្កមរែឋបបដវណី៖ សិទ្ធិទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំការកាទឲកាបឲ 
១-្បសិទដបើអ្នកកាទឲកាបឲ្រូវបាទរារាងំទូវការកាទឲកាបឲរបសឲខ្លួទ អ្នកកាទឲកាបឲដនាោះាចលទាមទារ្យក
បញ្ឈបឲការរារាងំការកាទឲកាបឲបាទ។ 
២-បណតឹ ងទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំការកាទឲកាបឲ ្រូវដ្វើដឡើង ដៅដ្ ផ្ែ ម្ចទការរារាងំ ឬ កនុង
អំ្ឡុងដ្ ១(មួយ)ឆ្ន ំ ដ្កា្ីការរារាងំដនាោះបាទលបឲ។ ប៉ាុផ្ទត កនុងករណីផ្ែ វរថុកាទឲកាបឲដនាោះ បាទ
ទ្ទួ្ ទូវការខូ្លខារ ដោយស្គរស្គថ បទកមម បណតឹ ងដនាោះមិទាចលដ្វើបាទដឡើយ ដបើអំ្ឡុងដ្ ១(មួយ)
ឆ្ន ំ បាទកទលងហួស ចាបឲតំាង្ីស្គថ បទកមមបាទចាបឲដអតើម ឬ ដបើស្គថ បទកមមដនាោះបាទលបឲ។ 
 
ម្ច្តា២៤០ៃទ្កមរែឋបបដវណី៖ សិទ្ធិទាមទារ្យកប ក្ រជាមុទទូវការរារាងំការកាទឲកាបឲ 
១-្បសិទដបើម្ចទការបារមាថា ាចលម្ចទការរារាងំទូវការកាទឲកាបឲរបសឲខ្លួទ អ្នកកាទឲកាបឲាចលទាមទារ្យក
ប ក្ រការរារាងំទូវការកាទឲកាបឲបាទ។ ប៉ាុផ្ទត រុោការាចល្យកភាគីម្ចខ ងដទ្ៀរ ោកឲការធានាសមរមយកជំទួស
ការប ក្ រជាមុទទូវការរារាងំដនាោះ។ 
២-បណតឹ ងទាមទារ្យកប ក្ រជាមុទទូវការរារាងំការកាទឲកាបឲ ាចលដ្វើដឡើងបាទ កនុងអំ្ឡុងដ្ ផ្ែ ម្ចទ
ការបារមាលំដពាោះការរារាងំ។ ប៉ាុផ្ទត កនុងករណីផ្ែ ម្ចទការបារមាថាាចលម្ចទការខូ្លខារលំដពាោះវរថុកាទឲ
កាបឲ ដោយស្គរស្គថ បទកមម បណតឹ ងដនាោះមិទាចលដ្វើដឡើងបាទដឡើយ ដបើអំ្ឡុងដ្ ១(មួយ)ឆ្ន ំ បាទ
កទលងហួស ចាបឲតំាង្ីស្គថ បទកមមបាទចាបឲដអតើម ឬ ដបើស្គថ បទកមមដនាោះបាទលបឲ។ 
  

ដោងតាមអ្រថទ័យៃទបទ្បបញ្ារតិខាងដ ើ ដរើអ្វីដៅជាសិទ្ធិទាម្យកការពារការកាទឲកាបឲ? ដហើយ
សិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲដកើរម្ចទដៅដ្ ណ្ឋ? កនុងស្គថ ទភា្ផ្បបណ្ឋ? 
 ដែើមបីដ្វើការសិកាផ្សវងយ ឲអំ្្ីអ្រថទ័យខាងដ ើដយើងាចលដ្វើការសិកាផ្បងផ្លកែូលខាង
ដ្កាម៖ 

 ដគា ការណ៍ទូ្ដៅ (ផ្អនកទី្១) 
 ្បដេទ្ៃទសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲ (ផ្អនកទី្២) 
 ដគា គំទិរៃទសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲ (ផ្អនកទី្៣) 
 ទំ្នាកឲទំ្ទងៃទសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិ ទិងសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការ

កាទឲកាបឲ (ផ្អនកទី្៤) 

ផ្អែកទី១ តោ ការណទ៍តូៅ 

 ដ ើស្ីដទោះដែើមបីផ្សវងយ ឲអំ្្ីដគា គំទិរខាងដ ើ ដយើងាចលដ្វើការសិកាវភិាគអំ្្ីទំ្នាកឲ
ទំ្ទងរវាងកមមសិទ្ធិករទិងអ្នកកាទឲកាបឲ (គឺរវាងអ្នកកាទឲកាបឲម្ចទសិទ្ធិ ទិងអ្នកកាទឲកាបឲដោយគាម ទសិទ្ធិ) 
ថាដរើសិទ្ធិទាមទារ្យកដ្វើការការពារការកាទឲកាបឲដកើរម្ចទដៅដ្ ណ្ឋ? ទិងមូ ដហរុអ្វីបាទជាសិទ្ធិ
ទាមទារ្យកដ្វើការការពារការកាទឲកាបឲដកើរម្ចទ ដបើដ្ៀបជាមួយទឹងសិទ្ធិទាមទារ្យកដ្វើការការពារសិទ្ធិ
កមមសិទ្ធិ?  
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 លំដពាោះទំ្នាកឲទំ្ទងៃទសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិ ទិងសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការ
កាទឲកាបឲដកើរម្ចទ ដោងតាមដគា គំទិរៃទលាបឲស្គរធារុ គឺបាទគិរែ ឲមូ ដហរុរុ យកភា្ៃទអ 
្បដោជទ៍របសឲបុគគ ផ្ែ ម្ចទសិទ្ធិ ទិងបុគគ ផ្ែ បាទដ្វើកាទឲកាបឲដ ើវរថុដោយផ្ទា  ឲ ឬដោយ
្បដោ ជាបុគគ ម្ចទសិទ្ធិឬគាម ទសិទ្ធិ ទិងដគា គំទិរៃទការហាមឃារឲបុគគ លំដពាោះការសដរ គ្ ោះ
ដោយដ្បើ្បាសឲទូវកម្ចល ំងខ្លួទឯងដែើមបីទាមទាររកយុរតិ្ម៌ដៅកនុងសងគម ដទ្ើបបដងកើរ្យកម្ចទរបបៃទការ
ទាមទារ្យកដ្វើការការពារដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិកមមសិទ្ធិ ទិង របបៃទការទាមទារ្យកដ្វើការការពារដោយ
ផ្អែកដ ើការកាទឲកាបឲ ដទាោះបីជាការកាទឲកាបឲដនាោះដ្វើដឡើងដោយបុគគ ម្ចទសិទ្ធិ ឬគាម ទសិទ្ធិក៏ដោយ។ 
 
ផ្អែកទី២. ប្រតេទនៃសទិធទាមទារឲ្យការពារការកាៃក់ាប ់
កថាភាគទ្ី១. ប្រតេទនៃសិទធទាមទារឲ្យការពារការកាៃក់ាប ់

ដោងតាមដគា គំទិរៃទម្ច្តា២៣៦អ្នកកាទឲកាបឲម្ចទសិទ្ធិទាមទារ្យកទ្ទួ្ បាទទូវការការពារ 
ករណីម្ចទការបំពាទដៅដ ើការកាទឲកាបឲ។ ដ ើស្ីដទោះដៅដទ្ៀរ ផ្អែកតាមលាបឲស្គរធារុអ្នកកាទឲកាបឲ
ម្ចទសិទ្ធិទាមទារ្យកទ្ទួ្ បាទការពារដៅតាម្បដេទ្ៃទការបំពាទដៅកនុង កខខ្ណឌ ដៅតាម្បដេទ្ៃទ
សិទ្ាិទាមទារែូលជា៖ 

 សិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲមកវញិ(ម្ច្តា២៣៧) 
 សិទ្ធិទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំការកាទឲកាបឲ(ម្ច្តា២៣៨) 
 សិទ្ធិទាមទារសំណងការខូ្លខារ(ម្ច្តា២៣៩) 
 សិទ្ធិទាមទារ្យកប ក្ រជាមុទទូវការរារាងំការកាទឲកាបឲ(ម្ច្តា២៤០) 

 
សិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲមកវញិ សិទ្ធិទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំការកាទឲកាបឲ សិទ្ធ

ទាមទារ្យកប ក្ រជាមុទទូវការរារាងំការកាទឲកាបឲ ្រវូបាទផ្បងផ្លកដៅតាមក្មិរ ទិង ផ្បបោ៉ាងៃទការ
បំពាទការកាទឲកាបឲ។ កនុងករណីការកាទឲកាបឲ្រវូបាទែកហូរទំាងស្សុង ដនាោះាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ
្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲមកវញិ។ កនុងករណីការកាទឲកាបឲ្រវូបាទបំពាទ ប៉ាុផ្ទត មិទទាទឲ្រូវបាទែកហូរ
ទំាងស្សុងដទ្ ដនាោះាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកបញ្ឈបឲការរារាងំការកាទឲកាបឲ។ កនុងករណីការបំពាទការ
កាទឲកាបឲមិទទាទឲចាបឲដអតើម ដនាោះាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកប ក្ រជាមុទទូវការរារាងំការកាទឲកាបឲ។ 

 
កថាភាគទ្ី២. ដោ គនំិត្ននមាប្ា២៣៧ សទិ្ធិទាមទារឲ្យប្បគ វ់ត្ថកុាន់កាប់មកវិញ 

 លគ្នលគំនិតននមាក្ត២៣៧ អ្នុវតាលៅលេលន្ដលវតថុកាន់កាប់ក្តូវបានដក ូត គឺអ្ាកកាន់កាប់
មានសិទធិទមទរឲ្យក្បគល់វតថុកាន់កាប់លតះមកវញិតមរយៈការដ្ឋក់ពាកយបាឹងលៅតុោការកាុងអំ្ឡុង
លេលមួយឆ្ា ំ គិតចប់ការដក ូតការកាន់កាប់។ ប៉ៅុន្នាសិទធិទមទរឲ្យក្បគល់វតថុកាន់កាប់មកវញិមិន
អាចអ្នុវតាបានចំលពាះអ្ាកន្ដលបានទទួលសិទធិលលើការបញ្ច ំ និង ចំលពាះក្បតិសិទធិលដ្ឋយន្ឡកលផ្េង 
លទៀត។ 
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ករណីសិកាទី១៣ 

ករណីលោក ក កំេុងកាន់កាប់ដីមួយកន្នែងន្ដលមិនន្មនជាកមមសិទធិរបស់ខែួន ល ើយលោក ខ 
បានសង់អាគ្នរកាុងដីន្ដលលោក ក កំេុងកាន់កាប់លដ្ឋយឯកឯង ល ើយចប់់លផ្ាើមរស់លៅលលើដីលតះ។ 
ករណីខ្ងលលើលនះលតើ លោក ក គួរល្វើន្បបណាលដើមបឲី្យលោក ខ ក្បគល់ដីលតះមកខែួនវញិបាន?  
 
កថាភាគទ្ី៣. ដោ គនំិត្ននមាប្ា២៣៨ សទិ្ធទិាមទារឲ្យបញ្ឈបក់ាររារាងំការកានក់ាប ់

 លគ្នលគំនិតននមាក្ត២៣៨ អ្នុវតាលៅលេលណា? និងកាុងសាថ នភាេន្បបណា?  ករណីការកាន់
កាប់ក្តវូបានបំពាន អ្ាកកាន់កាប់ លទះបីជាបុគគលមានសិទធិ ឬគ្នម នសិទធិ គឺអាចទមទរឲ្យប្ឈប់ការ
រារាងំនូវការកាន់កាប់តមរយៈ នីតិវ ិ្ ីននការដ្ឋក់ពាកយបាឹងលៅតុោការ។ សូមេិចរណាលៅលលើករណី
សិកាខ្ងលក្កាម៖ 
 
ករណីសិកាទី១៤ 

ករណីលោក ក កំេុងកាន់កាប់ដីមួយកន្នែងន្ដលមិនន្មនជាកមមសិទធិរបស់ខែួន ល ើយលោក ខ 
បានដឹកជ ជ្ូ នសមាា រៈដ្ឋក់លេញកាុងដីន្ដលលោក ក កំេុងកាន់កាប់លដ្ឋយឯកឯង។ ករណីខ្ងលលើលនះ
លតើ លោក ក អ្នុវតាការរារាងំចំលពាះការកាន់កាប់លតះបានោ៉ៅងដូចលមាច?  

 
កថាភាគទ្ី៤. ដោ គនំិត្ននមាប្ា២៤០ សទិ្ធទិាមទារឲ្យបង្កា រជាមុននូវការរារាងំការកាន់
កាប ់
 លគ្នលគំនិតននមាក្ត២៤០ អ្នុវតាលៅកាុងករណីន្ដលការកាន់កាប់ក្តូវបានបំពាន  ល ើយអ្ាក
កាន់កាប់មានការបារមាថាការកាន់កាប់របស់ខែួននឹងក្តូវបានរារាងំេិតក្បាកដតលេលអ្តគត គឺអ្ាក
កាន់កាប់មានសិទធិទមទរឲ្យបង្កា រជាមុននូវការរារាងំការកាន់កាប់។ ចំលពាះការអ្នុវតា អ្ាកកាន់កាប់មិន
អាចល្វើការទមទរលដ្ឋយលក្បើក្បាស់នូវកមាែ ំងខែួនឯងលទ គឺក្តូវន្តខចីកមាែ ំងេីតុោការ។ មានន័យអ្ាក
កាន់កាប់ក្តូវដ្ឋក់បណាឹ ងលៅតុោការ លដើមបីទមទរឲ្យបង្កា រជាមុននូវការរារាងំការកាន់កាប់កាុងអំ្ឡុង
លេលមួយឆ្ា ំលដ្ឋយគិតចប់េីសាថ បនកមមបានចប់លផ្ាើម ឬលបើសាថ បនកមមលតះបានចប់។ 
 
ករណីសិកាទី១៥ 

ករណី លោក ក បានល្វើការកាន់កាប់ដីមួយកន្នែងន្ដលមិនន្មនជាកមមសិទធិរបស់ខែួន។ នែោមួយ 
លោក ខ បានមកល្វើការអ្ះអាងចំលពាះលោក  ក ថាគ្នត់នឹងយកដីលតះវញិលដើមបីសាងសង់ឃ្ែ ងំផ្ទុក   
សមាា រៈសំណង់ដូចលនះ លោក ក ក្តូវន្តលរ ើលចញេីដីលតះ។ លក្កាយេីការអ្ះអាងរបស់លោក ខ ប៉ៅុតម ន
នែោលក្កាយមក លគល ើញមានកមមករបីតក់ដឹកសមាា រៈសំណង់មកទុកលៅខ្ងមុខជិតដីន្ដលលោក ក 
កំេុងកាន់កាប់ ល ើយបានក្បាប់លៅលោក ក ថាសមាា រៈទំងអ្ស់គឺលៅហ្វវ យឲ្យដឹកមកទុកមុនលដើមបី
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សាងសង់ឃ្ែ ំងលៅសបាា  ៍លក្កាយ។ លោក ក លក្កាយេីបានទទួលដំណឹងលនះល ើយបានមកក្បឹកា
ជាមួយអ្ាក លតើគ្នត់អាចអ្នុវតាសិទធិន្បបណាលដើមបីការពារផ្លក្បលោជន៍របស់ខែួន? 
 
ផ្អែកទី៣. តោ គៃំិត្នៃសិទធទិាមទារឲ្យការពារការកាៃក់ាប ់

 សិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲ ជា្ប្័ទធមួយដអសង្ីសិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើកមមសិទ្ធិ។ 
សិទ្ធិទាមទារដោយផ្អែកដ ើកមមសិទ្ធិ ជា្ប្័ទធដែើមបកីារពារ “សិទ្ធិ” ផ្ែ ជា “កមមសិទ្ធិ” ប៉ាុផ្ទតអាុយមក
វញិ សិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲ ជា្ប្័ទធដែើមបីការពារ “ស្គថ ទភា្” ផ្ែ ជា “ការកាទឲកាបឲ”។ 
ដហរុែូដលនោះ មិទផ្មទម្ចទផ្រអ្នកកាទឲកាបឲដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិ ាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲ
កាបឲដទ្ សូមបផី្រអ្នកកាទឲកាបឲផ្ែ ជាបុគគ គាម ទសិទ្ធិ ក៏ាចលអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲ
បាទផ្ែរ។  
 ដគា បំណងផ្ែ ទ្ទួ្ ស្គគ  ឲសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲាចលម្ចទ សូមបីផ្រអ្នកកាទឲ
កាបឲផ្ែ ជាបុគគ គាម ទសិទ្ធិ គឺដោយស្គរផ្រដគា គំទិរៃទលាបឲស្គរធារុដ្វើការហាមឃារឲការ
សដរ គ្ ោះដោយកម្ចល ំងខ្លួទឯង។ ឧទាហរណ៍ដោងតាមករណីសិកាខាងដ ើ៖ ទ្ដងវើផ្ែ  A ោកឲជួរ
បដ គ្  ដៅជំុវញិអាោះ គឺជាការសដរ គ្ ោះដោយដ្បើកម្ចល ំង ដហរុដទោះមិទអ្ទុញ្ញា រ្យកម្ចទទ្ដងវើផ្បបដទោះ 
ដឡើយ។ ដោយស្គរផ្រម្ចទទ្ដងវើសដរ គ្ ោះដោយដ្បើកម្ចល ំងខ្លួទឯងផ្បបដទោះ សិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការ
កាទឲកាបឲ្រូវបាទបញ្ារតិដែើមបីការពារអ្នកកាទឲកាបឲជា “បដណ្ឋត ោះាចសទន។  
 
ករណីសិកាទី្១៦ 

A បាទ្យក B ខ្ាីអាោះផ្ែ ខ្លួទកំ្ុងម្ចទកមមសិទ្ធិ ដោយកំណរឲរយោះដ្  ៥ ឆ្ន ំ។ ដហើយ ៥ ឆ្ន ំ
បាទកទលងអុរ េរិសទយរបសឲ A ទិង B បាទបញ្ា បឲ។ ដហរុដទោះ A បាទទាមទារ្យក B ដរ ើដលញ ទិង
្បគ ឲអាោះ។ ប៉ាុផ្ទត B ្ុញ្ទាទឲកនុងការផ្សវងរកអាោះដអសង ដហរុដទោះ B មិទខ្វ ឲទឹងការទាមទាររបសឲ A 
ដទ្ ដហើយក៏បទតរសឲដៅដ ើាចគារដនាោះ។ ែូដលនោះ A បាទោកឲជួរបដ គ្  ដៅជំុវញិអាោះដោយមិទម្ចទការ 
ស្មល្ី B ដែើមបរីារាងំមិទ្យក B លូ កនុងអាោះ។  
 កនុងករណីដទោះ B ាចលទាមទារអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲ្ី A បាទផ្ែរឬដទ្? 

 
ផ្អែកទី៤. ទំនាកទ់ំៃងនៃសទិធិផ្ែ នាំឲ្យម្ៃម ូតហត្គុតិយតុ្ត ៃិង សិទធទិាមទារឲ្យ
ការពារការកាៃក់ាប ់

ម្ច្តា២៤១ៃទ្កមរែឋបបដវណី៖ ទំ្នាកឲទំ្ទងទឹងសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរត 
១. សិទ្ធិផ្ែ ដ្វើ្យកការកាត បឲទុ្កវរថុម្ចទភា្្រឹម្រូវតាមលាបឲ ែូលជាកមមសិទ្ធិ សិទ្ធិជួ អ្លិៃរទាយ៍ 
អ ុបដភាគ សិទ្ធិដ ើការបញ្ញា ំ សិទ្ធិជួ  ជាាចទ្ិ៍ ដៅថាសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិ។ 
២. លំដពាោះការអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារអ្នកកាទឲកាបឲ ភាគីម្ចខ ងដទ្ៀរមិទ្រវូបាទអ្ទុញ្ញា រ្យកអ្ោះាចង
ដសលកតីរវា៉ា ដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិដឡើយ។ 
៣. បណតឹ ងផ្ែ ផ្អែកដ ើការកាទឲកាបឲ ទិងបណតឹ ងផ្ែ ផ្អែកដ ើសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិ  
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្ំុបាទរារាងំគាន ដៅវញិដៅមកដឡើយ។ លំដពាោះការអ្ទុវរតសិទ្ធិបតឹងទាមទារដោយផ្អែកដ ើការកាទឲកាបឲ  
ភាគីម្ចខ ងដទ្ៀរាចលោកឲពាកយកបណតឹ ងរបបាទ ដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិ។ 
៤. បណតឹ ងផ្ែ ផ្អែកដ ើការកាទឲកាបឲ មិទ្រវូបាទសដ្មលដសលកតីដោយផ្អែកដ ើមូ ដហរុផ្ែ 
ទាកឲទ្ងទឹងសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិដឡើយ។ 
 
 សិទ្ធិផ្ែ ដ្វើ្យកកាត បឲទុ្កវរថុម្ចទភា្្រឹម្រូវតាមលាបឲ ែូលជាកមមសិទ្ធិ សិទ្ធិជួ អ្លិៃរទាយ៍ 
អ ុបដភាគ សិទ្ធិដ ើការបញ្ញា ំ សិទ្ធិជួ  ជាាចទ្ិ៍ ដៅថាសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិ។ 
ដោងតាមករណីសិកាខាងដ ើ ដៅកនុងបណតឹ ងរបសឲ B ផ្ែ ទាមទារ្យក A ្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲ A 
អ្ោះាចងថាខ្លួទជាកមមសិទ្ធិករដ ើាចគារ ដហើយបាទទាមទារ្យក្ចាទដចា ពាកយកបណតឹ ងរបសឲ B។ 
្បសិទដបើរុោការដ្ជើសដរ ើសយកការអ្ោះាចងរបសឲ A ដហើយបាទ្ចាទដចា ពាកយកបណតឹ ងរបសឲ B 
ដនាោះទ្ដងវើសដរ គ្ ោះដោយកម្ចល ំងខ្លួទឯងរបសឲ A ផ្ែ បាទោកឲជួរបដ គ្  ដៅជំុវញិអាោះ ទឹង្រូវបាទការ
ពារ។ ជា ទ្ធអ  ទ្ដងវើសដរ គ្ ោះដោយកម្ចល ំងខ្លួទឯង ្រូវបាទទ្ទួ្ ស្គគ  ឲ ដហើយការទ្ទួ្ ស្គគ  ឲសិទ្ធិ
ទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲទឹងផ្ ងម្ចទទ័យ។ ដហរុែូដលនោះ ្កមរែឋបបដវណី ម្ច្តា២៤១  
កថាខ្ណឌ ទី្២ បញ្ារតិថា “លំដពាោះការអ្ទុវរតសិទ្ធិទាមទារ្យកការពារការកាទឲកាបឲ ភាគីម្ចខ ងដទ្ៀរមិទ្រូវ
បាទអ្ទុញ្ញា រ្យកអ្ោះាចងដសលកតីរវា៉ា ដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតិដឡើយ”។ 
មយ៉ាងដទ្ៀរ ម្ច្តា២៤១ កថាខ្ណឌ ៤ បញ្ារតិថា “ បណតឹ ងផ្ែ ផ្អែកដ ើការកាទឲកាបឲ មិទ្រូវបាទសដ្មល 
ដសលកតីដោយផ្អែកដ ើមូ ដហរុផ្ែ ទាកឲទ្ងទឹងសិទ្ធិផ្ែ នំា្យកម្ចទមូ ដហរុគរិយុរតដឡើយ”។ 
 ដហរុែូដលនោះ ដោងតាមករណីសិកាខាងដ ើ A មិទាចលអ្ោះាចងកមមសិទ្ធិរបសឲខ្លួទដៅកនុងសវនា
ការបាទដឡើយ ដហើយរុោការក៏មិទាចល្ចាទដចា ពាកយកបណតឹ ងរបសឲ B ដោយមូ ដហរុកមមសិទ្ធិ
របសឲ A បាទដទ្ ដនាោះនំា្យក B ឈ្នោះកតី។ ដហរុែូដលនោះ A ្រូវផ្រដរ ើដលញដហើយ្បគ ឲាចគារដៅ្យក B។ 
ករណីដទោះ B ផ្ែ ជាអ្នកកាទឲកាបឲ ្រូវបាទការពារជាបដណ្ឋត ោះាចសទន ដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិទាមទារ្យក
ការពារការកាទឲកាបឲ។ ប៉ាុផ្ទត ដោយស្គរផ្រ A ជាកមមសិទ្ធិករ ដហើយ B ជាបុគគ គាម ទសិទ្ធិ ដទាោះបីជា B 
្រូវបាទការពារជាបដណ្ឋត ោះាចសទនក៏ដោយ ក៏ ទ្ធអ លុងដ្កាយ A ចំាបាលឲ្រូវផ្រទ្ទួ្ បាទការពារ។ 
ដរើ A គួរ្រូវដ្វើោ៉ាងណ្ឋ? A ាចលោកឲពាកយកបណតឹ ងទាមទារ្យក B ដរ ើដលញដហើយ្បគ ឲាចគារ 
ដោយផ្អែកដ ើកមមសិទ្ធិ ឬ ដោយផ្អែកដ ើការបញ្ា បឲេរិសទយ។ ប៉ាុផ្ទត ដៅដ្ ដទោះ A កំ្ុងផ្រកាទឲកាបឲ
ាចគារ ដហរុដទោះ A មិទចំាបាលឲទាមទារ្យក B ដរ ើដលញដហើយ្បគ ឲដឡើយ។ ការទាមទាររបសឲ A ចំាបាលឲ
ទឹងដកើរម្ចទដឡើងដៅដ្កាយដ្  A ចាញឲកតី ដហើយដរ ើដលញទិង្បគ ឲាចគារ ដៅកនុងបណតឹ ងទាមទារ
្យក្បគ ឲវរថុកាទឲកាបឲរបសឲ B។ ដហរុដទោះ ្បសិទដបើ A ោកឲពាកយកបតឹង B ដៅដ្ ដទោះ ចំាបាលឲ្រូដ្វើ 
បណតឹ ងទាមទារ្យកអត ឲតាវកា ិកដៅដ្ អ្នាគរ (្កមទីរិវ ិ្ ីរែឋបបដវណី ម្ច្តា៧៦) ផ្ែ ម្ចទទ័យ
ថា “នាដ្ អ្នាគរ ្បសិទដបើ A ដរ ើដលញដហើយ្បគ ឲាចគារដៅ្យក B ដនាោះ B ្រូវផ្រដរ ើដលញដហើយ
្បគ ឲាចគារមក្យក A វញិ”។ មយ៉ាងដទ្ៀរ A ាចលោកឲពាកយកបណតឹ ងទាមទារ្យកដរ ើដលញដហើយ្បគ ឲ
ាចគារតាមការសរដសរខាងដ ើ ជា កខណៈបណតឹ ងរបដៅកនុងទីរិវ ិ្ ីៃទបណតឹ ងទាមទារ្យក្បគ ឲវរថុ
កាទឲកាបឲរបសឲ B។ 
 កនុងករណីដទោះ ជាបដណ្ឋត ោះាចសទន អ្នកកាទឲកាបឲ្រូវបាទការពារដោយផ្អែកដ ើសិទ្ធិទាមទារ្យក
ការពារការកាទឲកាបឲ ដហើយកមមសិទ្ធិករ្រូវបាទហាមឃារឲទូវការសដរ គ្ ោះដោយកម្ចល ំងខ្លួទឯង ប៉ាុផ្ទត ជា
 ទ្ធអ លុងដ្កាយ កមមសិទ្ធិករ ដៅផ្រទ្ទួ្ បាទការពារ។ 
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ករណីសិកាទី១៧ 

ករណីលោក ក បានបលងាើតទំតក់ទំនងគតិយុតាិជាមួយលោក ខ លលើការកាន់កាប់ផ្ទះ និងដី 
មួយកន្នែងលៅឆ្ា ំ២០០១។ លៅឆ្ា ំ២០០៥ លោក ក បានទទួលមរណៈភាេ។ ល ើយលោកស្សី គ បាន
ល្វើសនាតិកមមេីលោក ក។ 

១. លទះបីជាលោក ក ទទួលមរណភាេរចួលៅល ើយ លតើកាុងករណីន្បបណាន្ដល លោក ខ 
អាចបនាសាា ក់លៅកាុងផ្ទះលតះបាន? ផ្ទុយមកវញិ បតទ ប់េីមរណភាេលោក ក លតើកាុងករណីន្បបណា
ន្ដលលោក ខ កាែ យជាបុគគលន្ដលគ្នម នសិទិធ? 

២. លោក ខ ន្ដលជាបុគគលន្ដលគ្នម នសិទិធក៏លដ្ឋយ លៅន្តបនារស់លៅកាុងផ្ទះលតះ។ លេលលតះ 
គ មានគំនិតចង់បលណា ញ លោក ខ លចញេីផ្ទះលតះ។ កាុងករណីលនះ លតើលោកស្សី គ គួរន្តល្វើន្បប
ណា? 

៣. លទះបីជាលោកស្សី គ បានលសាើសំុ លោក ខ ប៉ៅុតម នដងក៏លដ្ឋយ ក៏ លោក ខ មិនក្េម 
លចញ។ លៅលេលន្ដលលោក ខ បានលៅល្វើដំលណើ រកំសានាលៅបរលទស លោកស្សី គ ក៏បានល្វើរបងេ័ទធ   
ជំុវញិផ្ទះលដើមបកំុីឲ្យ លោក ខ ចូលរចួ។ កាុងករណីលនះ លតើគួរល្វើន្បបណាលដើមបីការពាលោក ខ? 

៤. បនាេីចំនុចទី៣ លោក ខ បានដ្ឋក់ពាកយបណាឹ ងបាឹងលៅលោកស្សី គ។ កាុងករណីលនះ លោក
ស្សី គ អាចអ្ះអាងអ្វីបានលៅកាុងតុោការ? ល ើយលតើតុោការគួរល្វើការវនិាិចឆ័យន្បបណា?  
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សកិខ ស្តពីី
របូវន្តបុគគល

1

្រកុមករងរ
កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កលបរេិចឆទ៖ៃថងទី២២ ែខតុ ឆន ២ំ០១៥ 

ករណីសិក ទ១ី ្របធនៃនសមតថភពទទលួសិទធិ
េ ក សន នងិ្របពនធរបស់គតជ់កសិករ រស់េនេខត្តបតដ់បំង។ 
្របពនធរបស់គតប់នទទលួមរណភព។ គតម់នកូន២នក ់ ប៉ុែន្តកូន២
នកេ់នះរស់េនភនេំពញជមយួ ចញ់តិ េហើយមនិបន្រតលបម់កបត់
ដំបងវញិរយៈេពល១០ឆន ។ំ េ ក សន ចីញច ឹមឆម ែដលមនេឈម ះថ
ចេ្រមើន។ កដូ់ចជសមជិក្រគួ ររបស់គត ់ និងមនរូប ងគួរឲយ
្រស ញ់។ េ ក សន ធ្ល កខ់្លួនមនជំង ឺេហើយ្រគូេពទយបននិយយថ 
គត់ ចរស់េនបន្រតឹមែត១ែខេទៀតេទ។ េហតុេនះ េ ក សន បន
សរេសរពកយប ្ត ំថ “្រទពយសមបត្តិរបស់ខញុ ំទងំអស់ ឲយេទឆម េឈម ះ
ចេ្រមើន”។ បនទ បម់ក េ ក សន បនទទួលមរណភព។
េនេពលេនះ េតើចេ្រមើន ចេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិ្រទពយសមបត្តិរបស់េ ក
សនបនែដរឬេទ?

2
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3

សន

ចេ្រមើន

កូន្របុស២នក់

ប ្ដ មំរតក
្រទពយសមបត្តិរបស់ខញុ ំទងំអស់ ឲយ
េទឆម ចេ្រមើន

មនិ្រតឡបម់កបតដ់ំបងវញិជង១០ឆន េំហើយ

ករណីសិក ទី១ ្របធនៃនសមតថភពទទួលសិទធិ

ម្រ េនះ បញញត្តិអំពីសមតថភពទទលួសិទធិ។

សមតថភព ទទួល សិទធ ិ គឺជ នៈែដល ច ក្ល យេទជ ្របធន ៃន សិទធិ  
និង កតព្វកចិច ។ េបើ មនិ មនសមតថភព ទទួល សិទធិ េទ ក ៏មនិ ច ទទួល 
បន នូវ សិទធិ  និង កតព្វកិចច ែដរ។ សមតថភព ទទួល សិទធ ិ្រតូវ បន ទទួល 
គ ល់ ែត ចំេពះ បុគគល ប៉ុេ ្ណ ះ។ ឧទហរណ៍ សត្វែឆក នងិសត្វឆម មនិ 

មន សមតថភព ទទួល សិទធិ េនះេទ េហតុេនះ េហើយមនិ ច េធ្វើ លទធកមម 
កមមសិទធ ិ ម រយៈ កិចចសនយ ឬសន្តតិកមម ជេដើម នងិមនិ ច ទទួល 
កតព្វកិចច បនេទ។

េតើសមតថភពទទួលសិទធិ ជអ្វី?

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៦

រូបវន្តបុគគល្រគបរ់ូប មនលកខណសមបត្តិ ចក្ល យជ្របធនៃនសិទធិ និង 
កតព្វកិចចបន។

4
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ករណីសិក ទ២ី សមតថភពទទលួសិទធរិបស់ជនបរេទស
េ ក Michael ជជនជតិ េមរចិ។ គតប់នទិញ I Phone 6 េន

ងលកទូ់រស័ពទៃដកនុងទ្ីរកុងភនេំពញ។ ប៉ុែន្ត ១សប្ត ហ៍េ្រកយមក 
បុគគលិក ងលកទូ់រស័ពទៃដេនះ បនមក េហើយនិយយេទកនេ់ ក
Michael ថ  “អនកជជនបរេទស េហតុេនះអនកមនិ ចបេងកើតកចិចសនយ
េនកមពុជបនេទ េហើយមនិ ចមនកមមសិទធេិលើទូរស័ពទៃដបនេទ។ 
ដូេចនះ សូម្របគល់ I Phone 6 មកវញិ”។ 
េតើេ ក Michael ្រតូវែត្របគល់ I Phone 6 វញិែដរឬេទ?

5

6

Michael
(ជនជតិ េមរកិ)

ករណីសិក ទី២ សមតថភពទទួលសិទធរិបស់ជនបរេទស
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

្រកម រដ្ឋបបេវណី  ទទួល គ ល់ថ បុគគល ្រគប ់រូប មន សមតថភព ទទួល សិទធិ។
 
េហតុេនះ ជនបរេទសកម៏នសមតថភពទទលួសិទធិែដរ។

េគលករណ៍សមភពៃនសមតថភពទទួលសិទធិ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៦

រូបវន្តបុគគល្រគបរ់ូប មនលកខណសមបត្តិ ចក្ល យជ្របធនៃនសិទធិ និង 
កតព្វកិចចបន។

7

ករណីសិក ទ៣ី 
ករណីពេិសសៃនសមតថភពទទលួសិទធរិបស់ជនបរេទស

េ ក Michael បនេទរកភន កង់រអចលន្រទពយ េដើមបទីិញដីេនភនេំពញ។ 
ប៉ុែន្តភន កង់រអចលន្រទពយបននិយយថ “អនកជជនបរេទស េហតុេនះមនិ
ចទិញដីេន្របេទសកមពុជបនេទ។”

េតើ េ ក Michael ចទិញដីបនេទ?

8
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

9

ករណីសិក ទី៣ ករណីពេិសសៃនសមតថភពទទួលសិទធរិបស់ជនបរេទស

Michael

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៧
ជនជតិបរេទស មនិ ចទទួលបន ឬកនក់បនូ់វសិទធិមយួ

ចំនួនែដល្រតូវបនកំណតេ់ឡើយ កនុងករណីែដលមនបញញត្តិេផ ងេន
កនុងចបបជ់តិ ឬសនធិសញញ  ឬ អនុសញញ អន្តរជតិ។

រដ្ឋធមមនុញញម្រ  ៤៤
ជន កេ៏ យ េទះជបុគគលក្តី ជសមូហភពក្តី មនសិទធិ

ជមច ស់កមមសិទធិ។ មនែតរូបវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគលែដលមនសញជ តិ
ជែខមរេទ េទើបមនសិទធិជមច ស់កមមសិទធិេលើដីធ្លី។

េហតុេនះ ជនជតិបរេទសមនិ ចេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិេលើដីបនេទ។

10
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ករណីសិក ទ៤ី េពលចបេ់ផ្តើមសមតថភពទទលួសិទធិ

្រសីេពមនៃផទេពះ៩ែខ។ កូនេនកនុងៃផទជកូន្របុស េហើយ្រសីេពបន ក់
េឈម ះឲយកូនេនះថ សី  ងំពីេពលកូនេនះមនិទនេ់កើត។ ឪពុកម្ត យ
របស់្រសីេពបននិយយថ “ទិញរបស់េនះឲយកូនែដលេនកនុងៃផទ” រចួបន
ទិញសមភ រៈេកមងេលងទុកឲយសី ។ សី កំពុងេនកនុងៃផទរបស់្រសីេព។
េនេពលេនះ េតើសី មនសិទធិកមមសិទធិេលើសមភ រៈេកមងេលងែដរឬេទ?

11

12

ករណីសិក ទី៤ េពលចបេ់ផ្ដើមសមតថភពទទួលសិទធិ

្រសីេព

សី
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កូនេនកនុងៃផទ មនិមនសមតថភពទទួលសិទធិេទ។
ដូចេនះ សី  មនិ ចទទួលបន្របទនកមមៃនសមភ រៈេកមងេលងពី
ឪពុកម្ត យរបស់្រសីេពបនេទ។

េតើ សី  ចទទួលបនកមមសិទធិេលើសមភ រៈេកមងេលងយ៉ងដូចេម្តច?

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៨
រូបវន្តបុគគលមន ក់ៗ  មនសមតថភពទទួលសិទធិេនេពលចប់

កំេណើ ត េហើយបតប់ងអ់ស់នូវសមតថភពទទួលសិទធិេនះ េនេពល
ទទួលមរណភព។

13

ករណីសិក ទ៥ី 
ករណីពេិសសៃនេពលចបេ់ផ្តើមសមតថភពទទលួសិទធិ

េនេពលែដលសី េនកនុងៃផទេនេឡើយ េខមែដលជប្តីរបស់
្រសីេពមនេ្រគះថន កច់ ចរណ៍ េហើយទទួលមរណភពេទ។ បនទ ប់
មក្រសីេពបនផ្តល់កំេណើ តឲយសី ។ 

្រសីេពបនទមទរសំណងករខូចខតចំេពះភគីៃនេ្រគះ
ថន កច់ ចរណ៍។ េនេពលេនះ ្រសីេពមនិ្រតឹមែតទមទរសំណងករ
ខូចខតែដលខ្លួនទទួលេនះេទ  កនុងនមជអនកតំ ងរបស់សី  េតើ
នង ចទមទមសំណងករខូចខតែដលសី ទទួលរងែដរឬេទ?

14
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

15

្រសីេព

ប្ដី
េខម

ករណីសិក ទី៥ ករណីពេិសសៃនេពលចបេ់ផ្ដើមសមតថភពទទួលសិទធិ

សី

×

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩ កថខណ្ឌ ១
ទរកែដលេនកនុងគភន៌េពលមនអំេពើអនីតយនុកូល េបើទរក

េនះមនកំេណើ តេនេពលេ្រកយ ចទមទរនូវសំណងៃនករខូច
ខតែដលបនេកើតេឡើងេពលែដលខ្លួនេនកនុងគភ ៌េ យអំេពើអនីតយ
នុកូលេនះបន។

ម្រ េនះទកទ់ងនឹងករទមទរសំណងៃនករខូចខតេ យអំេពើ
អនីតយនុកូល េហើយទទួល គ ល់សមតថភពទទួលសិទធិរបស់ទរកេនកនុងគភ។៌

េហតុេនះ ឧទហរណ៍កនុងករណីែដល្របពនធកំពុងពរេពះ ប្តីបនទទួល
មរណភពកនុងេ្រគះថន កច់ ចរណ៍ ទរកែដលបនចបកំ់េណើ តេ្រកយេពល
េ្រគះថន ក ់ ចទមទរសំណងៃនករខូចខតជ្រទពយសមបត្តិ និងជសំណង
ខងជមងចិឺត្ត មរយៈមរណភពរបស់ឪពុកចំេពះជនែដលបងកេ្រគះថន កប់ន។ 

ប៉ុែន្ត េ យ រែតមនបញញត្តិថ “ មនកំេណើ តេនេពលេ្រកយ” េហតុ
េនះកនុងករណីែដលទរកេកើតមក ្ល ប ់ េនះមនិ ចេធ្វើសន្តតិកមមករទមទរ
សំណងករខូចខតេទម្ត យជេដើមបនេទ េហើយម្ត យកម៏និ ចទមទរ
សំណងករខូចខតកនុងនមជអនកតំ ងឲយទរកេនកនុងគភមុ៌នេពលចប់
កំេណើ តបនែដរ។ 16
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ករណីសិក ទ៦ី
ករណីពេិសសៃនេពលចបេ់ផ្តើមសមតថភពទទលួសិទធិ

 េនេពលែដលសី េនកនុងៃផទេនេឡើយ េខមែដលជប្តីរបស់
្រសីេពមនេ្រគះថន កច់ ចរណ៍ េហើយទទួលមរណភពេទ។ បនទ ប់
មក្រសីេពបនផ្តល់់កំេណើ តឲយសី ។ 

េនេពលេនះ េតើសី ចេធ្វើសន្តតិកមមេទេលើ្រទពយសមបត្តិ
របស់ េខម បនេទ?

17

18

្រសីេព

ករណីសិក ទី៦ ករណីពេិសសៃនេពលចបេ់ផ្ដើមសមតថភពទទួលសិទធិ

×ប្ដី
េខម

ប្ដី
េខម

សី
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩ កថខណ្ឌ ២
ទរកែដលេនកនុងគភន៌េពលែដលចបេ់ផ្តើមសន្តតិកមម េបើ

ទរកេនះមនកំេណើ តេនេ្រកយ ចទទួលមតក៌ េ យសន្តតិកមម
េនះបន។

្រកមរដ្ឋបបេវណី េទះបីជទកទ់ងនងឹសន្តតកិមមកេ៏ យ ជ
ករណីពិេសសគឺទទួល គ ល់សមតថភពទទួលសិទធិរបស់ទរកេនកនុងគភ។៌ េហតុេនះ កនុងករណីែដលឪពុកទទួលមរណភពេនេពលម្ត យ
កំពុងពរេពះ ទរកែដលមនកំេណើ តេនេ្រកយ ចេធ្វើសន្តតិកមមេលើ
្រទពយសមបត្តិរបស់ឪពុកបន។ េនកនុងករណីសន្តតិកមមេនះែដរ េ យ 

រែតមនបញញត្តិថ “ មនកំេណើ តេនេពលេ្រកយ” េហតុេនះកនុងករណីែដលទរកេកើតមក ្ល ប ់ េនះមនិ ចេធ្វើសន្តតកិមមេលើ្រទពយ
សមបត្តិរបស់ឪពុកបនេទ េហើយម្ត យែដលកំពុងមនៃផទេពះកម៏និ
ចតំ ងឲយទរកេនកនុងគភក៌នុងករេធ្វើករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ

បនែដរ។
19

ករណីសិក ទី ៧  ករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន

សិរមីន្ត ជអនកថតរបូែដលរស់េនភនេំពញ។ េនៃថងទី១០ ែខសី  ឆន  ំ
២០០៩ គតប់នេទ្របេទស ្រហិ្វកែតមន កឯ់ង េដើមបថីតរបូសត្វ។ ្របពនធរបស់គត ់
រសមីបនទកទ់ងជមយួគត់ មរយៈFacebook ប៉ែុន្ត១ែខេ្រកយមក គឺចបែ់ខកញញ    
ឆន ២ំ០០៩ េទ នងមនិ ចទកទ់ងេទគតប់នេទ។ បនទ បម់ក ៥ឆន បំនកន្លងផុត 
មកដល់ៃថងទី ១១ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៤។ សិរមីន្ត មនករយិល័យ និងដីេនភនេំពញ។ 
រសមីគិតថ ដី និងករយិល័យេនះមនិចបំច ់កច៏ងល់ក ់ប៉ែុន្តដី និងករយិល័យេនះ
មនចុះបញជ ីេឈម ះរបស់ សិរមីន្ត េហតុេនះមនិ ចលកប់នេទ។ េនេពលេនះ េតើរសមី
គរួេធ្វើែបប ?

មយ៉ងេទៀត រសមីចូលចិត្តបរុសមន កេ់ឈម ះ សុវតថិ។ េតើនងគរួេធ្វើយ៉ង  
េដើមបី ចេរៀបករជមយួសុវតថិបន?

20
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21បចចុបបនន, ៃថងទី១១ ែខកញញ ឆន ២ំ០១៤

រសមី

ភនេំពញ

សុវតថិ
ករយិល័យ

ចុះបញជ ីេឈម ះរបស់សិរមីន្ត

ៃថងទី១០ ែខសី ឆន ២ំ០០៩

ករណីសិក ទី៧ករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន

្របពនធ

ប្ដី
សិរមីន្ត

×

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ   ៤១ កថខណ្ឌ  ១
្របសិនេបើពុមំនដណឹំងចបស់ ស់ថ អនកអវត្តមនេនរស់ ឬ ទទួលមរណភពកនុង

អឡុំងេពល ៥ (្រប)ំ ឆន  ំតុ ករ ច្របកសថ បគុគលេនះបនបតខ់្លួន មពកយសំុរបស់សហ
ពទ័ធ អនកែដល្រតូវបនសនមតថជសន្តតជិន អចចយ័ ភ ីអនកទទួល្របកធ់ន ៉ បរ់ង អនកមនសិទធិ
អំ ចេមប អនក ពយបល ឪពុកម្ត យ ឬ អនកេផ ងេទៀតែដលមនផល្របេយជនសំ៍ខន់
មផ្លូវចបបក់នុងករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ   ៤៣  
កនុងករណីែដលករបតខ់្លួន្រតូវបន្របកស មបញញត្តៃិនកថខណ្ឌ ទី ១ ៃនម្រ  

៤១ (លកខខណ្ឌ េដើមបេីធ្វើករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន)ៃន្រកមេនះ បនទ បព់េីពលែដលអឡុំងេពល
ែដលបនកំណតេ់នកនុងកថខណ្ឌ ទី១  េនះបនកន្លងផុត នងិកនុងករណីែដលករបតខ់្លួន្រតូវ
បន្របកស មបញញត្តៃិនកថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ ដែដល បនទ បព់េីពលែដលេ្រគះថន កប់ន
កន្លងផុតេទ អនកបតខ់្លួន្រតូវបនចតទុ់កថ បនទទួលមរណភព។ បញញត្តេិនះ្រតូវយកមកអនុ
វត្ត ចំេពះែតទំនកទ់ំនងគតយុិត្តជុិវំញិលំេន ន ឬ ទីសំ កក់ន្លងមករហូតដល់េពលេនះ។

22
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23

េតើករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន គឺជ្របពន័ធែបប ?

ករ្របកសអពីំករបតខ់្លួន គឺជ្របពន័ធែដលចតទុ់កថ បុគគលេនះ
បនទទួលមរណភព េទេលើទំនកទំ់នងគតិយុត្តជំុវញិលំេន ្ឋ នជេដើម ម
រយៈនីតិវធីិែដលបនកំណត ់ កនុងករណីែដលពំុមនដំណឹងចបស់ ស់ថ 
បុគគលេនះេនរស់ ឬ ្ល បក់នុងអំឡុងេពលកំណត។់  កនុងករណីែដលពំុមន
ដំណឹងរយៈេពលយូរថ បុគគលេនះេនរស់ ឬ ្ល ប ់ ្រទពយសមបត្តែិដលបន
បន ល់ទុកេនះ េទះដល់េពល កេ៏ យ កម៏និ ចេធ្វើសន្តតិកមមបនេទ ែត
ចបំច្់រតូវមនអនក្រគប្់រគងបន្ត េហើយសហពទ័ធកម៏និ ចេរៀប ពហ៍ពិពហ៍
ម្តងេទៀតេទ។ ដូេចនះ ្រកមរដ្ឋបបេវណីបនបញញត្តិនូវ្របពន័ធករ្របកសអំពីករ
បតខ់្លួនេនះេឡើង េដើមបី ចេធ្វើសន្តតិកមមនូវ្រទពយសមបត្តិ និង សហពទ័ធ ច
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ម្តងេទៀតបន។

24

េតើអនក ច កព់កយសំុឲយេធ្វើករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនបន?

■សហពទ័ធ
■អនកែដល្រតូវបនសនមតថជសន្តតិជន
■អចចយ័ ភី
■អនកទទួល្របកធ់ន ៉ បរ់ង
■អនកមនសិទធិអំ ចេមប
■អនក ពយបល
■ឪពុកម្ត យ
■អនកេផ ងេទៀតែដលមនផល្របេយជនសំ៍ខន់ មផ្លូវចបបក់នុងករ
្របកសអំពីករបតខ់្លួន
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25

េតើ កព់កយសំុេធ្វើករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនេទអនក ?
■ កព់កយសំុេទតុ ករ។

េតើអនក ជ អនកេធ្វើករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន?
■តុ ករជអនកេធ្វើករ្របកស។

េនេពលេធ្វើករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន  េតើនឹងក្ល យជយ៉ង ?
■អនកបតខ់្លួន្រតូវបនចតទុ់កថ បនទទួលមរណភព។

េហតុេនះ ចចបេ់ផ្តើមេធ្វើសន្តតិកមមបន េហើយសហពទ័ធក៏ ចេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ម្តងេទៀតបនែដរ។

26

េតើេនេពល េទើប្រតូវបនចតទុ់កថ ទទួលមរណភព?
■េនេពលែដលពុំមនដំណឹងថ អនកបតខ់្លួនេនរស់ ឬ ទទួលមរណភព កនុងអំឡុងេពល ៥ឆន ។ំ

បនេទ ្រហ្វិក2009．8．10
2009．9．10 មន ចទំនកទំ់នងបន។ គឺមនិដឹងថ េនរស់ ឬ ទទួល

មរណភព។

2014．9．11
0:00am

មនិដឹងថ េនរស់ ឬ ទទួលមរណភព បនកន្លងផុតអំឡុង
េពល ៥ឆន ។ំ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2014．10．10 បន កព់កយសំុ្របកសអំពីករបតខ់្លួន
2014．11．10 តុ ករបន្របកសអំពីកបតខ់្លួន

នុភពេកើត
មនេឡើង
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ករណីសិក ទ ី៨ នុភពៃនករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន

ករពិត សិរមីន្ត មនិបនទទួលមរណភពេទ គតប់ន គ ល់គន
ជមយួ្រសីជនជតិ ្រហិ្វក េហើយបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមយួនង។ 
បនទ បម់ក សិរមីន្តបន ន្ំរបពនធជនជតិ ្រហ្វិក ្រតលបម់កកមពុជេន 
ែខេម  ឆន  ំ២០១៥។ គតម់និបនផ្តល់ដណឹំងថ  បន្រតលបម់ក
្របេទសវញិដល់រសមីេទ។ គតប់នចបេ់ផ្តើមរស់េនកនុងភូមមិយួេន
មណ្ឌ លគិរជីមយួ្របពនធជនជតិ ្រហ្វិក េនះ។

27

28

ែខេម ឆន ២ំ០១៥
្រតឡបម់ក្របេទសវញិ
រស់េនមណ្ឌ លគិរ ី

ផ រចស់េនេខត្តេសៀម ប

មនុស ែដល ្ល បេ់ហើយ ្របកដជមនិ ច
ទិញសំេលៀកបំពកប់នេទ។

សុខនួន

សិរមីន្ត

ករណីសិក ទី៨ នុភពៃនករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន
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ករណីសិក ទ ី៨ នុភពៃនករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន

សិរមីន្តបនន្ំរបពនធែដលជជនជតិ ្រហ្វិកេនះេទេដើរេលងេន
េសៀម ប។ បនទ បម់កគតិថនងឹេទទិញសំេលៀកបំពកេ់នផ រចស់។ 
េនេពលេនៃចដនយ សុខនួន ែដលជមតិ្តរបស់ រសមី បនឆ្លងកត។់ សុខ
នួន បនដឹងអំពីករ្របកសបតខ់្លួនរបស់ សិរមីន្ត ព ី រសមី។ សុខនួន បន
េឃើញសិរមីន្ត េនជមយួ្រសីេផ ង កភ៏ញ កេ់ផ្អើល េហើយខឹងយ៉ងខ្ល ងំ។ 
បនទ បម់ក សុខនួនបននិយយេទកន ់ សិរមីន្តថ “ អនក្រតវូបនេគចត់
ទុកថ ្ល បេ់ហើយ។ មនុស ែដល ្ល ប ់ មនិ ចទញិសំេលៀកបំពកប់ន
េទ។” 

េតើសិរមីន្ត ចទិញសំេលៀកបំពកប់នេទ? 
29

30

េនេពលេធ្វើករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន  េតើនឹងក្ល យជយ៉ង ?

■អនកបតខ់្លួន ្រតូវបនចតទុ់កថ បនទទលួមរណភព ចំេពះែត

ទំនកទ់នំងគតិយុត្តជុំវញិលំេន ន ឬទីសំ កក់ន្លងមករហូតដល់

េពលេនះ។
្រតូវចតទុ់កថ  បនទទួលមរណភពចំេពះែតទំនកទ់នំងគតិ

យុត្តជុំវញិលំេន នប៉ុេ ្ណ ះ មនិែមនដកហូតនូវសមតថភពទទួលសិទធិ
របស់បុគគលេនះេទ ដូេចនះេហើយេបើបុគគលេនះេនរស់ េហើយរស់េន
កែន្លងេផ ង បុគគលេនះ ចេធ្វើលទធកមមនូវសិទិធ និង កតព្វកិចចបន 
ឧទហរណ៍ថ  បុគគលេនះបនបេងកើតកិចចសនយ កម៏នសុពលភពែដរ។
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ករណីសិក ទ ី៩ ករលុបេចលករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន

េ្រកយពីករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនរបស់ សិរមីន្ត រសមីបន
េ្រត មេរៀបចំ ពហ៍ពិពហ៍ជមយួ សមបត្ត ិ ប៉ុែន្តមនិទនេ់រៀប
ពហ៍ពិពហ៍ជផ្លូវករណ៍េនះេទ។ េនកនុងអំឡុងេពល េនះ សុខនួន

បន្របបព់ីេរឿងែដលសិរមីន្តេនរស់ដល់រសមី ែថមទងំ្របបេ់លខ
ទូរស័ពទែដលបនសំុព ីសិរមីន្ត េទៀតផង។ រសមី រនធតជ់ខ្ល ងំ នង បនយំ
អស់េពញ១យប។់ េន្រពឹកៃថងបនទ ប ់នង បនពភិក ជមយួ សមបត្តិ។ 
សមបត្តិ ភញ កេ់ផ្អើលរចួនិយយេទកន ់រសមីថ “ កុំបរមភពីខញុអំ ីេធ្វើ មចិត្ត
នងចងេ់ទចុះ។” បនទ បម់ក រសមី កែ៏បកពីសមបត្តិ។ នងបនទូរស័ពទេទ
រក សិរមីន្ត េហើយនិយយថ ចងជ់ួបគន ។

31

ករណីសិក ទ ី៩ ករលុបេចលករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន

មយួរយៈេ្រកយមក  ្រស្តីជនជតិ ្រហ្វិកេនះ បនចបេ់ផ្តើម
និយយថ ចង្់រតលបេ់ទ ្រហ្វិកវញិ។ េហតុេនះ សិរមីន្ត កែ៏បកពីនង 
េហើយឲយនង្រតលបេ់ទវញិ។ បនទ បម់ក គតប់ន ្រតលបេ់ទភនេំពញ
វញិ េហើយបនជួបជមូយ រសមី។

េដើមបឲីយសិរមីន្ត នងិរសមី ច្រតលបេ់ទកនជ់ីវភពដូចពមីុន
វញិ េតើគួរេធ្វើយ៉ង ?

32
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33

១. ខញុ ំបនេឃើញសិរមីន្តេន
ផ រចស់ ជមយួនឹង្រស្តីជន
ជតិ ្រហ្វិកមន ក។់

សុខនួន សិរមីន្ត

សុវតថិ រសមី

២. កុំបរមភពីខញុ ំអី េធ្វើ មចិត្តនង
ចងចុ់ះ

៤. ចង្់រតឡបេ់ទ ្រហ្វិកវញិ

៣. ចងជ់ួបសិរមីន្ត

៥

ករណីសិក ទី៩ ករលុបេចលករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៤៤ កថខណ្ឌ ១
្របសិនេបើមនករបញជ កថ់ បគុគលែដលបតខ់្លួនេនរស់ ឬ មនករបញជ ក់

ថទទលួមរណភពេនេពលខុសពីេពលែដលបនកំណតេ់នកនុងម្រ  ៤៣ ( នុភព
ៃនករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន) ខងេលើេនះ តុ ករ្រតូវលុបេចលករ្របកសអំពី
ករបតខ់្លួន មពកយសំុរបស់ មខី្លួន ឬ បគុគលែដលមនផល្របេយជន។៍

34

ករណីែដលបន្របកសអំពីករបតខ់្លួនេហើយ មផ្លូវចបប្់រតូវចតទុ់កថ 
បនទទលួមរណភព ដូេចនះេហើយ េទះបីជ មខី្លួនបន្រតលបម់កវញិកេ៏ យ ក៏
នុភពៃនករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនមនិបតប់ង់ នុភពេនះេទ។ េដើមបឲីយ
នុភពៃនករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនបតប់ង់ នុភព ចបំច្់រតូវេធ្វើករលុបេចល

ករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនេនះ។ 
េនេពលែដលករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន្រតូវបនលុបេចល ្រតូវយកមក

អនុវត្តដូចករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនេនះមនិមន ងំពីដំបងូ។
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ករណីសិក ទី១០ អនុភពៃនករលុបេចលករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន

ករ្របកសអពីំករបតខ់្លួនរបស់សិរមីន្ត្រតូវបនលុបេចល េហើយអនកទងំ២
បនចបេ់ផ្តើម្របកបរបរជមយួគន ម្តងេទៀត កនុងនមជប្តី្របពនធ។ សិរមីន្ត បន
គិតថចងេ់្របើ្របស់ករយិល័យេនភនេំពញ ែដលជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក
របស់ខ្លួនមនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េដើមបេីធ្វើករងរជអនកថតរូប។ 
ប៉ុែន្ត នេពលបចចុបបនន ករយិល័យេនះ កំពុង្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យមនុស
្របុសមន ក ់ េឈម ះថ ៉ ។ េ្រពះ បនទ បពី់ករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនរបស់
សិរមីន្ត រសមីបនេធ្វើនីតិវធីិសន្តតិកមម េហើយបនផ្ល ស់ប្តូរករចុះបញជ ី
ករយិល័យេនះ  ជេឈម ះរបស់ខ្លួន បនទ បម់កបនលកេ់ទឲយ ៉  ចំនួន 
១០០០០០ ដុ ្ល រ។ េនេពលេនះ េតើសិរមីន្ត ចទមទរឲយ្របគល់
ករយិល័យមកខ្លួនវញិបនេទ?  

35

36

ករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនរបស់សិរមីន្ត

នីតិវធិីសន្តតិកមម
ចុះបញជ ីេឈម ះ ពីករយិល័យរបស់សិរមីន្ត េទជរបស់រសមី

រសមីលកក់រយិល័យៃថ្ល១០០០០០ (ដបម់ុនឺ) ដុ ្ល រឲយេទ ៉ ។
ចុះបញជ ីេឈម ះករយិល័យ េ យប្ដូរេទជរបស់ ៉

លុបេចលករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន

ករណីសិក ទី១០
នុភពៃនករលុបេចលករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន

រសមី ៉សិរមីន្ត
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ម្រ ៤៤ កថខណ្ឌ ទី៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី
នុភពៃនសកមមភពែដលបនេធ្វើេឡើង េ យទុកចិត្តេលើករ្របកសអំពីករ

បតខ់្លួន េនេ្រកយករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន ប៉ុែន្តមុនេពលលុបេចលករ
្របកសអំពីករបតខ់្លួនេនះ ពំុទទួលឥទធិពល េ យ រករលុបេចលករ
្របកសអំពីករបតខ់្លួនេឡើយ។

37

េន េពល ែដល ករ ្របកស អំពី ករ បតខ់្លួន ្រតូវ បនលុប េចល ្រតូវ យក មក អនុវត្ត 
ដូចែដរករ ្របកស អំពី ករ បតខ់្លួ ន េនះ មនិ មន ងំ ពី ដំបូង។ េបើ ដូេចនះ មន ករ 
្រពួយ បរមភអំពី ករបត ់បង ់ផល្របេយជន ៍របស់បុគគលែដល បន េធ្វើ លទធកមម ្រទពយ
សមបត្ត ិេ យ រ ករ ្របកស អំពី ករ បតខ់្លួន បុគគល ែដល េធ្វើ ពណិជជ កមម ជមយួ 
បុគគល េធ្វើ លទធកមម េនះ និងសហពទ័ធ ែដល បន េរៀប ពហ៍ ពិពហ៍ ថមី េ្រកយ ពី
ករ ្របកស អំពី ករ បត ់ខ្លួនជេដើម។ ដូចេនះ ្រកម រដ្ឋបបេវណី បន បេងកើតេឡើង 
នូវ បញញត្តិ េដើមប ី្រគប ់្រគង េទ េលើ ផល្របេយជន ៍និង ករខត បង ់េនះ។ 

ករណីសិក ទ១ី១ 
នុភពៃនករលុបេចលករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន

សិរមីន្ត បននិយយេទកនរ់សមីឲយលកក់រយិល័យ េហើយ្របគល់
្របកែ់ដលបនទទួលចនំួន ១០០០០០ ដុ ្ល រមកឲយខ្លួនវញិ េដើមបទីិញ
ករយិល័យេផ ង។ ប៉ុែន្ត រសមី សល់្របកែ់ត ៥០០០០ ដុ ្ល រ នេពល
បចចុបបននេទ។ េ្រពះ េនកនុង្របក ់១០០០០០ដុ ្ល រ រសមី បនដកយក
៥០០០០ ដុ ្ល រ េទសងផ់ទះេដើមបឲីយឪពុកម្ត យរស់េនេខត្តេកះកុង។ 
ករណីេនះ េតើ រសមី ្រតូវែតសងសង្របកឲ់យេទសិរមីន្តចំនួនប៉ុនម ន?

38
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

39

ករណីសិក ទី១១ នុភពៃនករលុបេចលអពំកីរបតខ់្លួន

$100,000

បនសងផ់ទះឲយឪពុកម្ដ យរស់េនេខត្ត
េកះកុង

៉

រសមី

សិរមីន្ត

$50,000

ម្រ ៤៤ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី
បគុគលែដលបនទទលួ្រទពយសមបត្តិេ យចំេពះ េ យ រអនុភពៃនករ្របកសអំពី
ករបតខ់្លួន ្រតូវបតប់ងសិ់ទធិ េ យ រករលុបេចលនូវករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន
េនះ។ ប៉ែុន្ត បគុគលែដលមនិបនដឹងថ ករ្របកសបតខ់្លួនេនះ ផទុយពីករពិត េន
េពលែដលខ្លួនបនទទលួ្រទពយសមបត្តិេនះ ្រតូវមនករណីយកិចចសង្រតឹមែតក្រមតិៃន
ផល្របេយជនែ៍ដលខ្លួនេនែតទទលួផល្របេយជនែ៍តប៉េុ ្ណ ះ។

40

“បគុគលែដលបនទទលួ្រទពយសមបត្តិេ យចំេពះ េ យ រ នុភពៃនករ្របកស
អំពីករបតខ់្លួន” គឺជ សន្តតិជន ឬ អនកទទលួ្របកធ់ន ៉ បរ់ង ជេដើម។ 
“្រតឹមែតក្រមតិៃនផល្របេយជនែ៍ដលខ្លួនេនែតទទលួផល្របេយជន”៍ មននយ័ថ 
្រទពយសមបត្តិែដលបនេ្របើ្របស់រចួ មនិចបំចឲ់យមនករសង្រតលបេ់ទវញិេទ គឺ
សង្រតឹមែត្រទពយសមបត្តិែដលេនសល់។

99



្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ករណីសិក ទ១ី២ នុភពៃនករលុបេចលករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន

បនទ បព់ីករ្របកសអំពកីរបតខ់្លួនរបស់សិរមីន្ត ្របសិនេបើ រសមី េរៀប
ពហ៍ពិពហ៍ជមយួសមបត្តិ េហើយបនទ បម់ក ្របសិនេបើករ្របកស

អំពីករបតខ់្លួន ្រតូវបនលុបេចល េតើ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍រ ង 
រសមី និង សមបត្តិ ក្ល យេទជយ៉ង ?

41

ម្រ ៤៤ កថខណ្ឌ ទ៤ី ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី
កនុងករណីែដលករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន្រតូវបនលុបេចល េ្រកយ
េពលសហពទ័ធរបស់បុគគលែដល្រតូវបន្របកសអំពីករបតខ់្លួនេនះ 
បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមយួអនកេផ ងេហើយ ពហ៍ពិពហ៍មុន្រតូវ
រ យ េ យ រ ពហ៍ពិពហ៍េ្រកយេនះ។

42

កនុងករណីែដលករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន្រតូវបនលុបេចលេ្រកយ
េពលសហពទ័ធបនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមយួអនកេផ ង េទះបីជគូភគី
សុចរតិកេ៏ យ ទុចចរតិកេ៏ យ ក៏ ពហ៍ពិពហ៍េ្រកយមនសុពលភព។

100



្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ករណីសិក ទ១ី៣ ករបតខ់្លួនពេិសស
ពិ ល បនជិះយន្តេ ះរបស់ កសចរណ៍ម៉េឡសីុ ពី្រព នយន្ត
េ ះអន្តរជតិភនេំពញ េដើមបេីទេធ្វើករេនេបក៉ងំ ្របេទសចិន េនៃថងទី
៨ ែខមនី ឆន ២ំ០១៤។ ជដំបងូ គតប់នេទកូ ពំួរ បនទ បម់ក
គតប់នចកេចញពីទីេនះ េហើយជិះយន្តេ ះេទេបក៉ងំ។ ប៉ុែន្ត េន
ៃថងេនះ យន្តេ ះេនះបនបត ់ េហើយនេពលបចចុបបននមនិទនែ់ស្វង
រកេឃើញេទ។ លកខិ  ែដលជ្របពនធរបស់ ពិ ល គិតថ ពិ ល 
មនិ ច្រតលបម់កវញិបនេទ។ កនុងករណីេនះ េបើ លកខិ  ចងេ់ធ្វើនីតិ
វធិីសន្តតិកមមនូវ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ ពិ ល មកខ្លួន 
េតើលកខិ  ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច?

43

44

ករណីសិក ទី១៣
ករបតខ់្លួនពិេសស

ៃថងទី៨ ែខមនី ឆន ២ំ០១៤

ប្ដី ្របពនធ
ពិ ល លកខិ

101



្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ម្រ ៤១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី
១- ្របសិនេបើពុមំនដំណឹងចបស់ ស់ថ  អនកអវត្តមនេនរស់ ឬ ទទួលមរណភពកនុងអឡុំង
េពល ៥ ឆន  ំ តុ ករ ច្របកសបនថ បគុគលេនះបនបតខ់្លួន មពកយសំុរបស់សហពទ័ធ 
អនកែដល្រតូវបនសនមតថជសន្តតជិន អចចយ័ ភ ី អនកទទួល្របកធ់ន ៉ បរ់ង អនកមនសិទធិ
អំ ចេមប អនក ពយបល ឪពុកម្ត យ ឬ អនកេផ ងេទៀតែដលមនផល្របេយជនសំ៍ខន់
មផ្លូវចបបក់នុងករ្របកសអពំកីរបតខ់្លួន។

២- បញញត្តៃិនកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ្រតូវយកមកអនុវត្តផងែដរ ចំេពះករណីបុគគលែដលចូល
េទតបំនែ់ដលមនស្រងគ ម បុគគលែដលមនវត្តមនេនកនុងន ែដលបនលិច ឬ បគុគលែដល
បនជួប្របទះនឹងេ្រគះថន កេ់ផ ងេទៀតែដល ចនឲំយទទួលមរណភព េហើយពុំមនដំណឹង
ចបស់ ស់ថ អនកអវត្តមនេនរស់ ឬ ទទួលមរណភពកនុងអឡុំងេពល ១ ឆន  ំ េ្រកយពចីប់
ស្រងគ ម េ្រកយពនី បនលិច ឬ េ្រកយពេី្រគះថន កេ់ផ ងេទៀតេនះ បនកន្លងផុតេទ។

45

ម្រ ៤១ កថខណ្ឌ ទី២ ែចងអំពីករបតខ់្លួនពិេសស។ ករបតខ់្លួនពិេសស គឺជ
្របពន័ធែដលទទលួ គ ល់ករ្របកសអំពីករបតខ់្លួនកនុងអំឡុេពលយ៉ងខ្លីែដលខុសពី
ធមម  កនុងករណីែដលមនលទធភពខពស់ៃនមរណភពេ យ រស្រងគ ម ឬ េ្រគះ
ថន កធ់ងនធ់ងរជេដើម េហើយ កសពេនមនិទនរ់កេឃើញេនេឡើយ។ 

46

ម្រ ៤៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី
កនុងករណីែដលករបតខ់្លួនបន្របកស មបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី ១ ៃនម្រ ៤១
(ល័កខខណ័្ឌ េដើមបេីធ្វើករ្របកសអំពីករបតខ់្លួន)ៃន្រកមេនះ បនទ បពី់េពលែដលអំឡុង
េពលែដលបនកំណតេ់នកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ េនះ បនកន្លងផុត និង កនុងករណីែដល
ករបតខ់្លួន្រតូវបន្របកស មបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី ២ ៃនម្រ ដែដល បនទ បពី់
េពលែដលេ្រគះថន កប់នកន្លងផុតេទ អនកបតខ់្លួន្រតូវបនចតទុ់កថបនទទលួ
មរណភព។ បញញត្តិេនះ្រតូវយកមកអនុវត្ត ចំេពះែតទំនកទំ់នងគតិយុត្តជំុវញិលំេន
ន ឬ ទីសំ កក់ន្លងមករហូតដល់េពលេនះ។

កនុងករណីៃនករបតខ់្លួនពិេសស អនកបតខ់្លួន្រតូវបនចតទុ់កថបនទទលួមរណភព 
ចប់ ងំពីេពលេ្រគះថន កប់នកន្លងផុត។ កនុងករណីេ្រគះថន កយ់ន្តេ ះ ្រតូវបនចត់
ទុកថ បនទទលួមរណភពេនៃថងែដលបនេកើតេឡើងនូវេ្រគះថន កេ់នះ។
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ករណីសិក ទី១៤ 
ករចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន

េ កសំបរូ រស់េនជមយួ ឪពុកម្ត យ ្របពនធ និងកូនមន ក។់ េនេពលេ កសំបូ
រេបើកម៉តូូេ យឌុបកូនេនពីេ្រកយ កប៏នជបួ្របទះេ្រគះថន កច់ ចរណ៍។ កូន បន
ទទលួ មរណភពភ្ល មៗេនកែន្លងេកើតេហតុ។ េ កសំបរូ ្រតូវបនបញជូ នេទកន់
មនទីរេពទយ ប៉ែុន្ត១េម៉ងេ្រកយមក គតប់នទទលួមរណភព។
កនុងករណីេនះ េតើនរ េធ្វើសន្តតិកមម្រទពយសមបត្តិរបស់េ កសំបរូ? 

47

ករណីសិក េនះ ជករណីសិក េដើមបេីរៀបចំករសិក អំពី “ករចតទុ់កថបនទទលួ
មរណភព្រពមេពលជមយួគន ” ៃនម្រ ៤៥ ្រកមរដ្ឋបបេវណី។

48

ឪពុក ម្ដ យ

សំបូរ ្របពនធ

កូន

ករណីសិក ទី១៤ករចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន

១េម៉ងេ្រកយមក បន
ទទួលមរណភព

បនទទួលមរណភពភ្ល មៗ
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49

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១១៥៩
១- េបើមតកជនពំុមនបចឆ ញតិផទ ល់ ែដល្រតូវក្ល យជសន្តតិជនេទ បពុ្វញតិផទ ល់
របស់មតកជនេនះ ្រតូវក្ល យជសន្តតិជន។ ប៉ែុន្ត រ ងបគុគលែដលមនថន កញ់តិខុស
គន ្រតូវយកបពុ្វញតិែដលេនជិតជង ជមនុ។
២- ្របសិនេបើបពុ្វញតិផទ ល់ែដល្រតូវក្ល យជសន្តតិជន មនចំននួេ្រចើននក ់បពុ្វញតិ
ផទ ល់នីមយួៗ្រតូវទទលួចំែណកមតក៌េសមើៗគន ។

50

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១១៦១
១- សហពទ័ធរបស់មតកជន ្រតូវក្ល យជសន្តតជិនជនិចច។
២- េនកនុងករណីែដលសហពទ័ធរបស់មតកជន ្រតូវក្ល យជសន្តតជិន េបើមនបគុគលេផ ងេទៀត
េ្រកពសីហពទ័ធ ្រតូវជសន្តតជិនែដរ េ យេយង មបញញត្តៃិនែផនកទ១ី (សន្តតជិន) ខងេលើ
េនះ សហពទ័ធេនះ្រតូវមនលំ បេ់សមើគន នឹងបគុគលេនះ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១១៦២
    កនុងករណីែដលសហពទ័ធរបស់មតកជន នងិ បគុគលេផ ងេទៀតេ្រកពីសហពទ័ធ ្រតូវក្ល យជ
សន្តតជិន ចំែណកមតក៌របស់សន្តតជិន នឹង្រតូវមន មកណំតដូ់ចខងេ្រកយេនះ៖
    ក- េបើសហពទ័ធ នងិ បចឆ ញតផិទ ល់របស់មតកជនេនះ ជសន្តតជិន សហពទ័ធ នងិ កូន
នីមយួៗរបស់មតកជនេនះនឹង្រតូវទទួលចែំណកមតក៌េសមើគន ។
  ខ- េបើសហពទ័ធ នងិ ឪពុក ម្ត យរបស់មតកជន ជសន្តតជិន ចំែណកមតក៌របស់សហពទ័ធ្រតូវ
ជ១ភគ៣(មយួភគបី) ឯចំែណកមតក៌របស់ឪពុក ម្ត យ ្រតូវជ២ភគ៣ (ពរីភគបី)។ ប៉ុែន្ត េបើ
ឪពុក ឬ ម្ត យ របស់មតកជនែតមន កេ់នរស់ ឪពុក ម្ត យេនះ នងិ សហពទ័ធ ្រតូវបនចំែណក
មតក៌េសមើគន ។ 
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51

កូន

ករណីសិក ទី១៤ករចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន

１

３
ー

１

３
ー

１

３
ー

２

３
ー

１

２
ー（ ）×ឪពុក ម្ដ យ

សំបូរ ្របពនធ
១េម៉ងេ្រកយមក បន

ទទួលមរណភព

បនទទួលមរណភពភ្ល មៗ

ករណីសិក ទី១៥ 
ករចតទុ់កថ បនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន
សំបរូ រស់េនជមយួឪពុកម្ត យ ្របពនធ និងកូនមន ក។់  សំបរូ េបើកម៉តូូឌុបកូនរបស់គតពី់
េ្រកយ េហើយបន ជបួ្របទះនឹងេ្រគះថន កច់ ចរណ៍េពលកំពុងជិះ។  សំបរូ បន ្ល បេ់ន
នឹងកែន្លង ឯកូនរបស់គត្់រតូវបនបញជូ នេទមនទរីេពទយ ប៉ែុន្ត ្ល បេ់ន ១ សប្ត ហ៍បនទ ប។់
កនុងេពលែបបេនះ េតើ្រទពយសមបត្តិរបស់ សំបរូ ្រតូវេធ្វើសន្តតិកមមេទនរ ?

52

ករណីសិក េនះ កជ៏ករណីសិក ស្រមបេ់្រត មសិក អំពី “ករចតទុ់កថ បន
ទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន ”  ៃនម្រ  ៤៥។
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53

កូន

ករណីសិក ទី១៥ករចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន

ឪពុក ម្ដ យ

សំបូរ ្របពនធ

១េម៉ងេ្រកយមក បន
ទទួលមរណភព

បនទទួលមរណភពភ្ល មៗ

54

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១១៥៦ កថខណ្ឌ ទី១
កូនរបស់មតកជន ្រតូវក្ល យជសន្តតិជនែដលមនលំ បទី់១។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១១៥៩ 
េបើមតកជនពំុមនបចឆ ញតិផទ ល់ែដល្រតូវក្ល យជសន្តតិជនេទ បពុ្វញតិផទ ល់របស់
មតកជនេនះ ្រតូវក្ល យជសន្តតិជន។ ប៉ែុន្ត រ ងបគុគលែដលមនថន កញ់តិខុសគន ្រតូវ
យកបពុ្វញតិែដលេនជិតជង ជមនុ។
្របសិនេបើបពុ្វញតិផទ ល់ែដល្រតូវក្ល យជសន្តតិជន មនចំននួេ្រចើននក ់បពុ្វញតិ
ផទ ល់នីមយួៗ្រតូវទទលួចំែណកមតក៌េសមើៗគន ។
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55

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១១៦១
សហពទ័ធរបស់មតកជន ្រតូវក្ល យជសន្តតិជនជនិចច។
េនកនុងករណីែដលសហពទ័ធរបស់មតកជន ្រតូវក្ល យជសន្តតិជន េបើមនបគុគលេផ ង
េទៀតេ្រកពីសហពទ័ធ ្រតូវជសន្តតិជនែដរ េ យេយង មបញញត្តៃនែផនកទី១ (សន្តតិ
ជន) ខងេលើេនះ សហពទ័ធេនះ្រតូវមនលំ បេ់សមើគន នឹងបគុគលេនះ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១១៦២
កនុងករណីែដលសហពទ័ធរបស់មតកជន និងបគុគលេផ ងេទៀតេ្រកពីសហពទ័ធ ្រតូវក្ល យ
ជសន្តតិជន ចំែណកមតក៌របស់សន្តតិជន នឹង្រតូវមនកំណតដូ់ចខងេ្រកមេនះ៖
ក. េបើសហពទ័ធ និងបចឆ ញតិផទ ល់របស់មតកជនេនះ ជសន្តតិជន សហពទ័ធ និង កូន
នីមយួៗរបស់មតកជន េនះ នឹង្រតូវទទលួចំែណកមតក៌េសមើគន ។

56

កូន
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ー＋ ＝ １

ឪពុក ម្ដ យ

សំបូរ ្របពនធ

ករណីសិក ទី១៥ករចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន

១េម៉ងេ្រកយមក បន
ទទួលមរណភព

បនទទួលមរណភពភ្ល មៗ
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ករណីសិក ទី១៦ 
ករចតទុ់កថ បនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន

សំបរូ រស់េនជមយួឪពុកម្ត យ ្របពនធ និងកូនមន ក។់  សំបរូ េបើកម៉តូូឌុបកូនរបស់
គតពី់េ្រកយ េហើយបន ជបួ្របទះនឹងេ្រគះថន កច់ ចរណ៍េពលកំពុងជិះ។ មនិដឹងថ
រ ង  សំបរូ និង កូនរបស់គត់ នរ ្ល បម់នុេនះេទ។

កនុងករណីេនះ េតើ្រទពយសមបត្តិរបស់ សំបរូ ្រតូវេធ្វើសន្តតិកមមេទនរ ?

57

58

កូន

មនិដឹងថអនក មន ក់
បនទទួលមរណភព

មុនេទ

ឪពុក ម្ដ យ

សំបូរ ្របពនធ

ករណីសិក ទី១៦ករចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន

មនិដឹងថអនក មន ក់
បនទទួលមរណភព

មុនេទ
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59

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៤៥
កនុងចំេ មបគុគលែដលបនទទលួមរណភពជេ្រចើននក់ ្របសិនេបើមនិចបស់ ស់
ថ មនបគុគល មន កេ់នរស់ េ្រកយេពលបគុគលេផ ងេទៀត បនទទលួមរណភពេទ
បគុគលទងំេនះ្រតូវបនចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន ។

ម្រ េនះ បញញត្តអំពី ករចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន ។
“កនុងចំេ មបគុគលែដលបនទទលួមរណភពជេ្រចើននក់ ្របសិនេបើមនិចបស់ ស់
ថ មនបគុគល មន កេ់នរស់ េ្រកយេពលបគុគលេផ ងេទៀត បនទទលួមរណភពេទ”
មននយ័ថ មនិដឹងថ េតើបគុគល ទទលួមរណភពមនុ។

បគុគលែដលទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន នឹងមតកជន មនិមនជីវតិរស់េន នេពល
ចបេ់ផ្តើមសន្តតិកមម េហតុេនះមនិ ចក្ល យជសន្តតិជនបនេទ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ   ១១៤៩ កថខណ្ឌ ទី១
មនែតជនែដលមនជីវតិរស់េន នេពលចបេ់ផ្តើមសន្តតិកមម េ្រកពីបគុគលែដលបញញត្ត
ចបពី់ម្រ ១១៥០ (អភព័្វបគុគលៃនសន្តតិកមម ជ ទិ៍) រហូតដល់ម្រ ១១៥២ ( 
ករផ្ត ចម់តក៌ពីសន្តតិជន េ យមតក សន)៍ ខងេ្រកមេនះេទ េទើប ចទទលួ
សន្តតិកមមបន។
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កូន
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ឪពុក ម្ដ យ

សំបូរ ្របពនធ

ករណីសិក ទី១៦ករចតទុ់កថបនទទលួមរណភព្រពមេពលជមយួគន

មនិដឹងថអនក មន ក់
បនទទួលមរណភព

មុនេទ

មនិដឹងថអនក មន ក់
បនទទួលមរណភព

មុនេទ

សូមអរគុណ!!!
Q & A

ឯក រពិេ្រគះ
្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជឆន ២ំ០០៧។
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របូវន្តបុគ្គល 
 

១ សមត្ថភាពទទួលសទិធ ិ
 ១.១ និយមនយ័ននសមត្ថភាពទទលួសិទធ ិ
 សមត្ថភាពទទលួសិទធិ គឺជាឋានៈដែលអាចក្លា យទៅជាប្រធានននសិទធិ និងក្លត្ពវកិចច។ ទរើ
មនិមានសមត្ថភាពទទលួសិទធិទទ កម៏និអាចទទលួបាននូវសិទធិ និងក្លត្ពវកិចចដែរ។ សមត្ថភាពទទលួ
សិទធិប្តូ្វបានទទលួស្គា ល់ដត្ចំទ ោះរុគាលរ ុទ ណ្ ោះ។ ឧទាហរណ៍ សត្វដកែ និងសត្វឆ្មា មនិមានសមត្ថ
ភាពទទលួសិទធិទ ោះទទ ទហតុ្ទនោះទហើយមនិអាចទ្វើលទធកមាសិទធិតាមរយៈកិចចសនាជាទែើម និងមនិ
អាចទទលួក្លត្ពវកិចចតាមតាមរយៈអំទពើអនីត្ានុកូលជាទែើមទ ោះទទ។ 

 ១.២ ទោលក្លរណ៍សមភាពននសមត្ថភាពទទលួសិទធ ិ 
 ទត្ើអនក្ជាអនកមានសមត្ថភាពទទួលសិទធិ? រុគាលប្តូ្វដរកដចកជា រូរវនតរុគាល និង នីតិ្
រុគាល។ រូរវនតរុគាល គឺជាមនុសស ទហើយនីតិ្រុគាល គឺជាប្រធានននសិទធិ និងក្លត្ពវកិចចពិទសសដែល
ទទលួស្គា ល់ទោយចារ។់ ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តថា « រូរវនតរុគាលប្គររ់ូរមានលកខណៈសមបត្តិ
អាចក្លា យជាប្រធានននសិទធិ និង ក្លត្ពវកិចចបាន» (មាប្តា ៦)។ មាននយ័ថា ប្កមរែឋរបទវណីបាន
ទទលួស្គា ល់ថា រុគាលប្គររ់ូរមានសមត្ថភាពទទលួសិទធិ។  
 ១.៣ ទពលចារទ់្តើមននសមត្ថភាពទទលួសិទធ ិ
  ១.៣.១ ទោលក្លរណ៍ (មាប្តា ៨) 
  ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តថា រុគាលប្គររ់ូរមានសមត្ថភាពទទលួសិទធិ រ ុដនត ទត្ើ
សមត្ថភាពទទលួសិទធិចារម់ានពីទពល្? សមត្ថភាពទទលួសិទធិ ទត្ើចារទ់្តើមពីទពល្ គឺជា 
រញ្ហា ។ ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តអំពីទពលទ្តើមននសមត្ថភាពទទលួសិទធិថា «រូរវនតរុគាលទទួលបាន
សមត្ថភាពទទលួសិទធិទៅទពលដែលចារកំ់ទណើ ត្»។ និយមនយ័ននក្លរចារកំ់ទណើ ត្មនិបានរញ្ញត្ត
ចាស់លាស់ទ ោះទទកនុងប្កមរែឋរបទវណី គឺពឹងដ្ែកទៅទលើក្លររកប្ស្គយររស់កមពុជា។ ទៅប្រទទស
ជរ ុន មានក្លររកប្ស្គយជាទប្ចើនែូចជា ទពលដែលខ្ាួនទារកទាងំមូលបានទកើត្្ុត្ពីគភម៌ាត យ (ប្ទឹសតី
ននក្លរទកើត្្ុត្ខ្ាួនទាងំមូល) ទពលដែលទារកទកើត្បានមយួដ្នកពីគភម៌ាត យ (ប្ទឹសតីននក្លរទកើត្ដត្មយួ
ដ្នក) និង ទពលដែលទារកបានឯករាជយពីគភម៌ាត យ ទហើយចារទ់្តើមែកែទងាើម (ប្ទឹសតីននក្លរែកែទងាើម
ឯករាជយ) រ ុដនត ប្ទឹសតីននក្លរទកើត្្ុត្ខ្ាួនទាងំមូល គឺទគទទលួស្គា ល់ទប្ចើន។  
  ១.៣.២ ករណីទលើកដលង (មាប្តា ៩) 
  ែូចដែលបានពិភាកាមុនទនោះ ទពលចារទ់្តើមននសមត្ថភាពទទួលសិទធិ គឺទពលដែល
មានកំទណើ ត្។ មាននយ័ថា ជាទោលក្លរណ៍ ទារកទៅមុនទពលមានកំទណើ ត្មនិមានសមត្ថភាព
ទទលួសិទធទិ ោះទទ។ រ ុដនត ទារកដែលជិត្មានកំទណើ ត្ទហើយ ដររជាមនិទទលួស្គា ល់សិទធិទាល់ដត្
ទស្គោះ ែូចជាសនតតិ្កមាជាទែើមទ ោះ គឺមនិទសាើភាពទ ោះទទ។ ទហតុ្ទនោះទហើយ ប្កមរែឋរបទវណីបាន
រញ្ញត្តនូវករណីទលើកដលង ទោយទទួលស្គា ល់សមត្ថភាពទទលួសិទធិររស់ទារកកនុងគភដ៌ែលទាកទ់ង
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ទៅនឹង ក្លរទាមទារសំណងក្លរខូ្ចខាត្ទោយដ្ែកទលើអំទពើអនីត្ានុកូល សនតតិ្កមា និង អចចយ័ 
ទាន។ 

  ក. ទារកទៅកនុងគភ ៌និង អំទពើអនីត្ានុកូល 

  ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តថា «ទារកដែលទៅកនុងគភ ៌ទពលមានអំទពើអនីត្ានុកូល ទរើ
ទារកទ ោះមានកំទណើ ត្ទៅទពលទប្ក្លយ អាចទាមទារនូវសំណងននក្លរខូ្ចខាត្ដែលបានទកើត្ទ ើង
ទពលដែលខ្ាួនទៅកនុងគភ ៌ទោយអំទពើអនីត្ានុកូលបាន» (កថា.១ មាប្តា៩) ទាកទ់ងនឹងក្លរទាមទារ
សំណងក្លរខូ្ចខាត្ដែលទកើត្ទ ើងទោយអំទពើអនីត្ានុកូល ទារកកនុងគភប៌្តូ្វបានទទួលស្គា ល់ថា
មានសមត្ថភាពទទលួសិទធិ។ មាននយ័ថា ឧទាហរណ៍កនុងករណីដែលរតីបានរងទប្ោោះថាន កច់រាចរណ៍
ស្គា រក់នុងទពលដែលប្រពនធកំពុងដត្មានគភ ៌ ទារកដែលទៅកនុងគភ ៌ទពលដែលមានទប្ោោះថាន កទ់កើត្
ទ ើង ទប្ក្លយទពលដែលទកើត្មកអាចទាមទារសំណងក្លរខូ្ចខាត្ជាក្លរខូ្ចខាត្ដ្នកស្គា រតី្ និង 
ប្ទពយសមបត្តិទោយស្គរមរណភាពររស់ឪពុក ចំទ ោះចារបីាន។ រ ុដនត កនុងមាប្តាបានរញ្ញត្តថា «ទរើ
ទារកទ ោះមានកំទណើ ត្ទៅទពលទប្ក្លយ» ែូទចនោះទហើយ ករណីទារកស្គា រទ់ពលសប្មាល មាត យជាទែើម
មនិអាចទ្វើសនតតិ្កមាសិទធិទាមទារសំណងក្លរខូ្ចខាត្បានទទ ទហើយទៅមុនទពលទារកចារកំ់ទណើ ត្ 
កម៏ាត យមនិអាចទ្វើជាអនកតំ្្ងទារកកនុងន្ៃ ទែើមបទីាមទារសំណងក្លរខូ្ចខាត្បានដែរ។ 

  ខ្. ទារកទៅកនុងគភ ៌និង សនតតិ្កមា 
  ប្កមរែឋរបទវណី កប៏ានទទលួស្គា ល់ជាករណីទលើកដលងចំទ ោះទារកកនុងគភនូ៌វ 
សមត្ថភាពទទលួសិទធិ ដែលទាកទ់ងនឹងសនតតិ្កមា ទោយរញ្ញត្តថា «ទារកដែលទៅកនុងគភ ៌ទពល
ដែលចារទ់្តើមសនតតិ្កមា ទរើទារកទ ោះមានកំទណើ ត្ទៅទពលទប្ក្លយ អាចទទួលមត្ក៌ទោយសនតតិ្
កមាទ ោះបាន»(កថា.២ មាប្តា ៩)។ មាននយ័ថា ករណីដែលឪពុកបានទទលួមរណភាពទៅទពល
ដែលមាត យកំពុងដត្មានគភ ៌ កូនដែលទៅកនុងគភទ៌ ោះ ទៅទពលចារកំ់ទណើ ត្ទៅទពលទប្ក្លយ អាច
ទទលួសនតតិ្កមានូវប្ទពយសមបត្តិររស់ឪពុកបាន។ ករណីសនតតិ្កមាកែូ៏ចោន ្ងដែរ កនុងមាប្តាបាន
រញ្ញត្តថា «ទរើទារកទ ោះមានកំទណើ ត្ទៅទពលទប្ក្លយ» ែូទចនោះទហើយ ទរើទារកស្គា រទ់ៅទពលសប្មាល
គឺមនិអាចទ្វើសនតតិ្កមាពីប្ទពយសមបត្តិររស់ឪពុកបានទទ ទហើយទៅទពលដែលកំពុងដត្មានគភ ៌មាត យ
មនិអាចតំ្្ងឲ្យទារកកនុងគភ ៌ទហើយទាមទារឲ្យដចកមត្ក៌បានទ ោះទទ។ 

  គ. ទារកទៅកនុងគភ ៌និង អចចយ័ទាន 

  ចំទ ោះអចចយ័ទាន កទ៏ទួលស្គា ល់នូវសមត្ថភាពទទលួសិទធរិរស់ទារកកនុងគភក៌នុង ម
ជាករណីទលើកដលង្ងដែរ ទហើយប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តថា «ទារកដែលទៅកនុងគភ ៌ទពល
ដែលមាច ស់រ ត្ ំបានទទួលមរណភាព ទរើទារកទ ោះមានកំទណើ ត្ទៅទពលទប្ក្លយ អាចទទលួនូវ
អានុភាពននរ ត្ ំទ ោះបាន» (កថា.៣ មាប្តា ៩)។ មាននយ័ថា ឪពុកអាចទ្វើអចចយ័ទានទៅទារក
មុនទពលមានកំទណើ ត្ កនុង មជាអចចលាភបីាន ទហើយទរើទារកទ ោះចារកំ់ទណើ ត្ទៅទពលទប្ក្លយ 
ទារកទ ោះអាចទ្វើលទធកមាប្ទពយសមបត្តិដែលជាកមាវត្ថុននអចចយ័ទានបាន។ 
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 ករណីសិកា 

 X ជារតី ទហើយ Y ជាប្រពនធ។ Y មានគភកូ៌នររស់ X ។ X បានទទលួមរណភាពទោយស្គរ
ទប្ោោះថាន កច់រាចរណ៍។ ទត្ើ Y អាចតំ្្ងឲ្យទារកកនុងគភ ៌ ទហើយទាមទារសំណងក្លរខូ្ចខាត្បាន 
ឬទទ? (ប្រភព៖ យុត្តិស្គស្តសតតុ្លាក្លរកំពូលទៅប្រទទសជរ ុន) 
 ជាទោលក្លរណ៍ រូរវនតរុគាលទទលួបានសមត្ថភាពទទលួសិទធិតាមរយៈក្លរចារកំ់ទណើ ត្ 
ែូទចនោះទារកកនុងគភ ៌ គឺមនិមានសមត្ថភាពទទលួសិទធិទ ោះទទ។ រ ុដនត ប្កមរែឋរបទវណីបានទទលួស្គា ល់
សមត្ថភាពទទលួសិទធិររស់ទារកកនុងគភ ៌ ទោយកំរតិ្កនុងករណី ៣ យ ងគឺ ក្លរទាមទារសំណងក្លរ
ខូ្ចខាត្ទោយដ្ែកទលើអំទពើអនីត្ានុកូល សនតតិ្កមា និង អចចយ័ទាន។ មាននយ័ថា ទៅទប្ក្លយទពល
ចារកំ់ទណើ ត្ ទារកកនុងគភអ៌ាចទាមទារសំណងក្លរខូ្ចខាត្ចំទ ោះចារនីនទប្ោោះថាន កច់រាចរណ៍បាន។ 
រ ុដនត ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តថា «ទរើទារកទ ោះមានកំទណើ ត្ទៅទពលទប្ក្លយ» អាចទាមទារ
សំណងក្លរខូ្ចខាត្បាន ែូទចនោះទហើយ ទយើងអាចពិចារ្បានថា ទៅែំ្កក់្លលមុនទពលមាន
កំទណើ ត្ គឺមនិអាចទាមទារសំណងក្លរខូ្ចខាត្បានទទ។ ែូចទនោះ កនុងករណីសិកាទនោះ Y ដែលជា 
មាត យររស់ទារកកនុងគភ ៌មនិអាចតំ្្ងឲ្យទារកកនុងគភ ៌ទហើយទាមទារសំណងក្លរខូ្ចខាត្បានទទ។ 

 ១.៤ ទពលរញ្ចរស់មត្ថភាពទទលួសិទធ ិ
  ១.៤.១ មរណភាព (មាប្តា ៨) 
  ទយើងបានសិកាទហើយថា ទពលចារទ់្តើមននសមត្ថភាពទទលួសិទធិ គឺទៅទពលមាន
កំទណើ ត្។ ចំដណកឯទពលរញ្ចរស់មត្ថភាពទទលួសិទធិវញិ ទត្ើទៅទពល្? ប្កមរែឋរបទវណីបាន
រញ្ញត្តថា «រូរវនតរុគាលបាត្រ់ងស់មត្ថភាពទទួលសិទធិទៅទពលមរណភាព» (មាប្តា ៨) ទហើយបាន
រញ្ហា កយ់ ងចាស់ថា ទពលរញ្ចរន់នសមត្ថភាពទទលួសិទធិ គឺទៅទពលមរណភាព។ 

  ១.៤.២ ក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន (មាប្តា ៤១ ~ មាប្តា ៤៤) 
  ក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន គឺជាប្រពន័ធដែលចាត្ទុ់កថារុគាលទ ោះបានទទលួមរណ
ភាព ទៅទលើទំ កទំ់នងគតិ្យុត្តជំុវញិលំទៅោឋ នជាទែើម តាមរយៈនីតិ្វ ិ្ ីដែលបានកំណត្ ់ កនុង
ករណីដែលពំុមានែំណឹងចាស់លាស់ថា រុគាលទ ោះទៅរស់  ឬ ស្គា រក់នុងអំ ុងទពលកំណត្។់ កនុង
ករណីដែលពំុមានែំណឹងរយៈទពលយូរថា រុគាលទ ោះទៅរស់ ឬ ស្គា រ ់ ប្ទពយសមបត្តិដែលបាន
រនសល់ទុកទ ោះ ទទាោះែល់ទពល្កទ៏ោយ កម៏និអាចទ្វើសនតតិ្កមាបានទទ ដត្ចាបំាចប់្តូ្វមានអនក
ប្គរប់្គងរនត ទហើយសហពទ័ធកម៏និអាចទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍មតងទទៀត្ទទ។ ែូទចនោះ ប្កមរែឋរបទវណីបាន
រញ្ញត្តនូវប្រពន័ធក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទនោះទ ើង ទែើមបអីាចទ្វើសនតតិ្កមានូវប្ទពយសមបត្តិ និង 
សហពទ័ធអាចទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍មតងទទៀត្បាន។  
  ក. និយមនយ័ននក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន 

  ក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន គឺជាប្រពន័ធដែលចាត្ទុ់កថារុគាលទ ោះបានទទលួមរណ
ភាព ទៅទលើទំ កទំ់នងគតិ្យុត្តិជំុវញិលំទៅោឋ នជាទែើម តាមរយៈនីតិ្វ ិ្ ីដែលបានកំណត្ ់ កនុង
ករណីដែលពំុមានែំណឹងចាស់លាស់ថា រុគាលទ ោះទៅរស់  ឬ ស្គា រក់នុងអំ ុងទពលកំណត្។់ កនុង
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ករណីដែលពំុមានែំណឹងរយៈទពលយូរថា រុគាលទ ោះទៅរស់ ឬ ស្គា រ ់ ប្ទពយសមបត្តិដែលបាន
រនសល់ទុកទ ោះ ទទាោះែល់ទពល្កទ៏ោយ កម៏និអាចទ្វើសនតតិ្កមាបានទទ ដត្ចាបំាចប់្តូ្វមានអនក
ប្គរប់្គងរនត ទហើយសហពទ័ធកម៏និអាចទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍មតងទទៀត្ទទ។ ែូទចនោះ ប្កមរែឋរបទវណីបាន
រញ្ញត្តនូវប្រពន័ធក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទនោះទ ើង ទែើមបអីាចទ្វើសនតតិ្កមានូវប្ទពយសមបត្តិ និង 
សហពទ័ធអាចទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍មតងទទៀត្បាន។ 

  ខ្. លកខខ្ណឌ ននក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន 

  ក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនមាន ២ ប្រទភទគឺ ក្លរបាត្ខ់្ាួន្មាតា និង ក្លរបាត្ខ់្ាួន
ពិទសស ទហើយលកខខ្ណឌ កខុ៏្សោន ដែរ។ ករណីក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន្មាតា ទៅទពលមនិមាន
ែំណឹងចាស់លាស់រយៈទពល ៥ឆ្មន ថំា រុគាលដែលអវត្តមានទ ោះទៅរស់ ឬ ស្គា រ ់ តុ្លាក្លរអាច
ប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន តាម កយសំុររស់សហពទ័ធ អនកដែលប្តូ្វបានសនាត្ថាជាសនតតិ្ជន អចចយ័
លាភ ីអនកទទលួប្បាកធ់ា រា ររ់ង អនកមានសិទធិអំ្ចទមបា អនកអា្ពាបាល ឪពុកមាត យ ឬ អនក
ទ្សងទទៀត្ដែលមានប្រទយជនសំ៍ខានត់ាម្ាួវចារក់នុងក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន (កថា.១ មាប្តា 
៤១)។ ឧទាហរណ៍៖ ករណីដែលមនិចាស់ពីែំណឹងរយៈទពលទលើសពី ៧ឆ្មន  ំអំពីរតីដែលចាកទចញពី
្ៃោះថាទៅរស់ ឬ ស្គា រ ់ ប្រពនធអាចទាមទារឲ្យប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនបាន។ ក្លរបាត្ខ់្ាួនពិទសស គឺ
អនុវត្តទៅទលើករណីដែលមនិចាស់ថារុគាលដែលជរួប្រទោះនឹងករណីទប្ោោះថាន កជ់ាទែើម ទៅរស់ ឬ 
ស្គា រ។់ រុគាលដែលចូលទៅតំ្រនដ់ែលមានសស្តរា ម រុគាលដែលមានវត្តមានទៅកនុង វាដែលបាន
លិច ឬ រុគាលដែលបានជរួប្រទោះនឹងទប្ោោះថាន កទ់្សងទទៀត្ដែលអាច ឲំ្យទទលួមរណភាព ទហើយពំុ
មានែំណឹងថារុគាលទ ោះទៅរស់ ឬ ទទលួមរណភាព កនុងអំ ុងទពល ១ ឆ្មន  ំ ទប្ក្លយពីចរស់ស្តរា ម 
ទប្ក្លយពី វាបានលិច ឬ ទប្ក្លយពីទប្ោោះថាន កទ់ ោះបានកនាង្ុត្ទៅ តុ្លាក្លរអាចប្រក្លសអំពីក្លរ
បាត្ខ់្ាួនបាន តាម កយសំុររស់អនកដែលមានទំ កទំ់នង្លប្រទយជនែូ៍ចខាងទលើ (កថា.២ 
មាប្តា ៤១)។ 

  គ. អានុភាពននក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន 

  ទៅទពលប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន អនកបាត្ខ់្ាួនប្តូ្វចាត្ទុ់កថាទទលួមរណភាពចំទ ោះ
ទំ កទំ់នងគតិ្យុត្តិជំុវញិលំទៅឋាន ឬ ទីសំ្ក ់(មាប្តា ៤៣)។ មាននយ័ថា សនតតិ្កមាអាចចារ់
ទ្តើម ទហើយសហពទ័ធអាចទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍មតងទទៀត្។ រ ុដនត ប្តូ្វចាត្ទុ់កថាបានទទលួមរណភាព
ចំទ ោះដត្ទំ កទំ់នងគតិ្យុត្តិទៅជំុវញិលំទៅឋានរ ុទ ណ្ ោះ មនិដមនែកហូត្នូវសមត្ថភាពទទួលសិទធិ
ររស់រុគាលទ ោះទទ ែូទចនោះទហើយទរើរុគាលទ ោះទៅរស់ ទហើយរស់ទៅកដនាងទ្សង រុគាលទ ោះអាចទ្វើ
លទធកមានូវសិទធិ និង ក្លត្ពវកិចចបាន ឧទាហរណ៍ថា រុគាលទ ោះបានរទងែើត្កិចចសនា កម៏ានសុពល
ភាពដែរ។ ទពលដែលរទងែើត្អនុភាពននក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន ករណីក្លរបាត្ខ់្ាួន្មាតាគឺ 
អំ ុងទពលទពល ៥ឆ្មន  ំទហើយករណីក្លរបាត្ខ់្ាួនពិទសសគឺ ទពលទប្ោោះថាន កទ់ ោះបានកនាង្ុត្។ 
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  ឃ. អានុភាពននក្លរលុរទចាលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន 

  ចុោះទរើករណីដែលអនកដែលបានប្រក្លសថាបាត្ខ់្ាួន តាមពិត្ទៅគឺទៅរស់ ទហើយ
ប្ត្លរម់កទីលំទៅទែើមវញិ ទត្ើនឹងក្លា យជាយ ង្? ករណីដែលបានប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន
ទហើយ តាម្ាូវចារប់្តូ្វចាត្ទុ់កថាបានទទលួមរណភាព ែូទចនោះទហើយ ទទាោះរីជាស្គមខី្ាូនបានប្ត្លរ់
មកវញិកទ៏ោយ កអ៏ានុភាពននក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនមនិបាត្រ់ងអ់ានុភាពទ ោះទទ។ ទែើមបី
ឲ្យអានុភាពននក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនបាត្រ់ងអ់នុភាព ចាបំាចប់្តូ្វទ្វើក្លរលុរទចាលក្លរប្រក្លស
អំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទ ោះ។ ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តថា ប្រសិនទរើមានក្លររញ្ហា កថ់ា រុគាលដែលបាន
បាត្ខ់្ាួនទៅរស់ ឬមានក្លររញ្ហា កថ់ាទទលួមរណភាពទៅទពលខុ្សពីទពលដែលបានកំណត្ ់ កនុង
ករណីក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន្មាតា គឺអំ ុងទពល ៥ឆ្មន  ំ ទហើយចំទ ោះក្លរបាត្ខ់្ាួនពិទសស គឺ
អំ ុងទពល ១ឆ្មន  ំទប្ក្លយពីទប្ោោះថាន កទ់ ោះ បានកនាង្ុត្ តុ្លាក្លរប្តូ្វលុរទចាលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរ
បាត្ខ់្ាួន តាម កយសំុររស់ស្គមខី្ាួន ឬ រុគាលដែលមាន្លប្រទយជន ៍(កថា.១ មាប្តា ៤៤)។ ទៅ
ទពលដែលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនប្តូ្វបានលុរទចាល ប្តូ្វយកមកអនុវត្តែូចដែរក្លរប្រក្លសអំពី
ក្លរបាត្ខ់្ាួនទ ោះមនិមានតាងំពីែំរូង។ ទរើែូទចនោះ មានក្លរប្ពួយបារមភអំពីក្លរបាត្រ់ង់្ លប្រទយជន៍
ររស់រុគាលដែលបានទ្វើលទធកមាប្ទពយសមបត្តិទោយស្គរក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន រុគាលដែលទ្វើ
 ណិជាកមាជាមយួរុគាលទ្វើលទធកមាទ ោះ និង សហពទ័ធដែលបានទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍ថ្ាីទប្ក្លយពីក្លរ
ប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនជាទែើម។ ែូចទនោះ ប្កមរែឋរបទវណីបានរទងែើត្ទ ើងនូវរញ្ញត្តិទែើមបបី្គរប់្គង
ទៅទលើ្លប្រទយជន ៍ និង ក្លរខាត្រងទ់នោះ។ ែំរូង រុគាលដែលទទលួបានប្ទពយសមបត្តិទោយ
ចំទ ោះពីរុគាលដែលបាត្ខ់្ាួនទោយស្គរអានុភាពននក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន គឺប្តូ្វបាត្រ់ងសិ់ទធិ
ទោយស្គរក្លរលុរទចាលនូវក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន រ ុដនត រុគាលដែលទ្វើលទធកមាទោយសុចរតិ្ គឺ 
សងប្តឹ្មដត្កប្មតិ្ននប្ទពយសមបត្តិដែលខ្ាួនទៅដត្ទទលួ្លប្រទយជនរ៍ ុទ ណ្ ោះ (កថា.២ មាប្តា 
៤៤)។  កយថារុគាលដែលទទលួបានប្ទពយសមបត្តិទោយចំទ ោះដែលទប្រើប្បាស់ទៅកដនាងទនោះ គឺជា
សនតតិ្ជន ឬ អនកទទលួប្បាកធ់ា រា ររ់ងអាយុជីវតិ្ជាទែើម។ ឧទាហរណ៍ កនុងករណីដែលសនតតិ្ជន
ដែលទ្វើសនតតិ្កមាទៅទលើប្ទពយសមបត្តិររស់រុគាលដែលបានបាត្ខ់្ាួន ទោយស្គរក្លរប្រក្លសអំពីក្លរ
បាត្ខ់្ាួន មនិបានែឹងថា ក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទ ោះ ្ៃុយពីក្លរពិត្ ប្ោនដ់ត្សងប្ទពយសមបត្តិ
ដែលទៅសល់គឺប្គរប់្ោន ់ ទហើយមនិមានករណីយកិចចកនុងក្លរសងប្ទពយសមបត្តិដែលបានទប្រើប្បាស់
ពីមុនទ ោះទទ។ រ ុដនត ក្លរទប្រើប្បាស់ទែើមបនីថ្ាជីវភាព ចំដណកដែលបានចំ្យទចញទៅប្តូ្វបាន
ពិចារ្ថា ជា្លប្រទយជនដ៍ែលទៅសល់។ រ ៃ រ ់ ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តថា «អានុភាពនន
សកមាភាពដែលបានទ្វើទ ើង ទោយទុកចិត្តទលើក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន ទៅទប្ក្លយក្លរប្រក្លស
អំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន រ ុដនតមុនទពលលុរទចាលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទ ោះ ពំុទទួលឥទធិពល 
ទោយស្គរក្លរលុរទចាលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទ ើយ (កថា.៣ មាប្តា ៤៤)។ ឧទាហរណ៍ 
ករណីដែលរតី X បានទទួលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន ទហើយប្រពនធ Y កប៏ានលកែី់ដែលទទួលពី
សនតតិ្កមាទៅឲ្យ Z ទប្ក្លយមក ក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន X ប្តូ្វបានលុរទចាល ទហើយករណីទនោះ 
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ទាងំ Y និង Z មនិបានែឹងថាក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទនោះ្ៃុយនឹងក្លរពិត្ទ ោះទទ ករណីដររទនោះ 
X មនិអាចទាមទារឲ្យ Z ប្រគល់ែីប្ត្លរម់កវញិបានទទ។ ចំទ ោះករណីដររទនោះ ទត្ើចាបំាចប់្តូ្វឲ្យ
ទាងំ Y និង Z ប្តូ្វដត្សុចរតិ្ទាងំពីរ ឬប្ោនដ់ត្ Z សុចរតិ្គឺប្គរប់្ោនទ់ ោះ មានចំណុចដែលប្តូ្វទ្វើ
ក្លររកប្ស្គយ។ ទយើងអាចពិចារ្ថា ប្រសិនទរើទតត ត្សំខានទ់ៅទលើ្លប្រទយជនរ៍រស់ X ដែល
ប្តូ្វបានប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន គឺត្ប្មូវឲ្យទាងំ Y និង Z សុចរតិ្ រ ុដនត ប្រសិនទរើទតត ត្សំខានទ់ៅ
ទលើសុវត្ថិភាពនន ណិជាកមា គឺប្ោនដ់ត្ Z សុចរតិ្ប្គរប់្ោនទ់ហើយ។ រ ុដនត ទៅកនុងយុត្តិស្គស្តសតររស់
ប្រទទសជរ ុន គឺត្ប្មូវឲ្យ ទាងំ Y និង Z សុចរតិ្ មាននយ័ថា មនិបានែឹងថាក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្់
ខ្ាួនទ ោះ្ៃុយពីក្លរពិត្ទទ។ រ ៃ រ ់ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តទាកទ់ងនឹងអានុភាពននអា ហ៍ពិ ហ៍
ថា «កនុងករណីដែលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនប្តូ្វបានលុរទចាល ទប្ក្លយទពលសហពទ័ធររស់
រុគាលដែលប្តូ្វបានប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទ ោះ បានទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមយួអនកទ្សងទហើយ  
អា ហ៍ពិ ហ៍មុនប្តូ្វរលាយ ទោយស្គរអា ហ៍ពិ ហ៍ទប្ក្លយទ ោះ (កថា.៤ មាប្តា ៤៤)។ 
ឧទាហរណ៍ ទប្ក្លយពីរតី X ប្តូ្វបានប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន ប្រពនធ Y បានទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍ជាថ្ាី
ជាមយួ Z ទប្ក្លយមក ករណីដែលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន X ប្តូ្វបានលុរទចាល អា ហ៍
ពិ ហ៍រវាង X និង Y ប្តូ្វរលាយ ទហើយមនិមានឥទធិពលែល់អានុភាពននអា ហ៍ពិ ហ៍ររស់ Y និង 
Z ទទ។ ករណីទនោះ ទទាោះរីជា Y និង Z សុចរតិ្ ឬ ទុចចរតិ្កទ៏ោយ កអ៏ានុភាពននអា ហ៍ពិ ហ៍
ទប្ក្លយមានអានុភាព។ 
 

ករណីសិកា 

X ប្តូ្វបានប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន ទហើយ ប្រពនធ Y បានទ្វើសនតតិ្កមាែីររស់ X ។ Y បានទ្វើ
អនុរបទានែីទ ោះទៅ A ទហើយ A បានទ្វើអនុរបទានរនតទៅ B ទហើយបានទ្ៃរក្លរចុោះរញ្ា ី។ ទប្ក្លយ
មក ក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន X ប្តូ្វបានលុរទចាល។ ទត្ើ X អាចទាមទារឲ្យ B ប្រគល់ែីមកវញិ
បាន ឬទទ? ទោយសិកាដរងដចកករណី A B សុចរតិ្ និង ទុចចរតិ្។ រ ុដនត Y មនិបានែឹងថាក្លរ
ប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទនោះ្ៃុយពីក្លរពិត្ទ ោះទទ។  

ទៅទពលដែលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនប្តូ្វបានលុរទចាល ប្តូ្វអនុវត្តែូចដែលក្លរ
ប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទ ោះមនិមានតាងំពីែំរូង រ ុដនត មុនទពលលុរទចាលនូវក្លរប្រក្លសអំពីក្លរ
បាត្ខ់្ាួន សកមាភាពដែលបានទ្វើទ ើងទោយទុកចិត្តទលើក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួន ពំុទទលួឥទធិពល
ពីក្លរលុរទចាលក្លរប្រក្លសអំពីក្លរបាត្ខ់្ាួនទ ើយ (កថា.៣ មាប្តា ៤៤)។ ទត្ើត្ប្មូវឲ្យភាគីទាងំសង
ខាងននកិចចសនាសុចរតិ្ ឬ ប្ោនដ់ត្រុគាលដែលទ្វើលទធកមាននសិទធិទ ោះសុចរតិ្រ ុទ ណ្ ោះប្គរប់្ោន់
ទហើយ គឺមានចំណុចដែលប្តូ្វរកប្ស្គយ រ ុដនត ទរើឈរទលើក្លររកប្ស្គយខាងទែើម កនុងករណីដែល A 
ទុចចរតិ្ ទទាោះរីជា B សុចរតិ្ ឬ ទុចចរតិ្កទ៏ោយ ក ៏X អាចទាមទារចំទ ោះ B ឲ្យប្រគល់ែីមកវញិបាន។ 
ម ាងវញិទទៀត្ ទរើឈរទលើក្លររកប្ស្គយខាងទប្ក្លយ ប្រសិនទរើ B សុចរតិ្ ទទាោះរីជា A សុចរតិ្ ឬ 
ទុចចរតិ្កទ៏ោយ ក ៏X មនិអាចទាមទារឲ្យ B ប្រគល់ែីមកវញិបានទទ។ ចុោះទរើ A សុចរតិ្ ដត្ B ទុចចរតិ្
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វញិយ ងទម ចដែរ? កនុងករណីទនោះ ទទាោះរីជាឈរទលើក្លររកប្ស្គយខាងទែើមកទ៏ោយ ទរើ A និង Y 
សុចរតិ្ ទៅទពលទ ោះ A ប្តូ្វបានក្លរ រ ទយើងអាចរកប្ស្គយបានថាទទាោះរីជាអនកទទលួរនត
ទប្ក្លយទុចចរតិ្កទ៏ោយ កប៏្តូ្វក្លរ រដែរ (ទោលក្លរណ៍សមាសភាពោចខ់ាត្)។ ប្រសិនទរើទទួល
ស្គា ល់ក្លរទាមទារឲ្យ B ប្រគល់ប្ត្លរ ់ជាទហតុ្ទ្វើឲ្យ B មានសិទធិទាមទារក្លរទទួលខុ្សប្តូ្វឲ្យធា 
ចំទ ោះ A ដែលសុចរតិ្ ។ ទសសនៈភាគទប្ចើនទៅជរ ុន អនុវត្តតាមទោលក្លរណ៍សមាសភាព 
ោចខ់ាត្។ 

 ១.៤.៣ ក្លរសនាត្ថាបានទទលួមរណភាពប្ពមទពលជាមយួោន  
 ប្រសិនទរើមនិែឹងថាទទលួមរណភាពមុន ឬ ទប្ក្លយទទនឹងទៅជាយ ង្? 

ឧទាហរណ៍ ករណីដែល រតី X និង កូន Z បានទទលួមរណភាពទៅទពលជាមយួោន  កនុងទប្ោោះថាន ក់
ចរាចរណ៍ ទហើយករណីដែល X មានប្រពនធ Y និង ឪពុក A ប្រសិនទរើ រតី X ទទលួមរណភាពមុន 
ទ ោះប្រពនធ Y និង កូន Z នឹងក្លា យទៅជាសនតតិ្ជន ទហើយ Y នឹងទ្វើសនតតិ្កមាប្ទពយសមបត្តិររស់កូន 
Z ែូទចនោះ  ប្រពនធ Y នឹងទ្វើលទធកមាប្ទពយសមបត្តិទាងំអស់។ ម ាងវញិទទៀត្ ទរើកូន Z ទទលួមរណ
ភាពមុន ទ ោះប្រពនធ Y និង ឪពុក A នឹងក្លា យជាសនតតិ្ជន។ 

 ក. លកខខ្ណឌ  
 ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តថា «កនុងចំទ្មរុគាលដែលបានទទលួមរណភាពជា

ទប្ចើន ក ់ ប្រសិនទរើមនិចាស់លាស់ថា មានរុគាល្មាន កទ់ៅរស់ ទប្ក្លយទពលរុគាលទ្សងទទៀត្
បានទទលួមរណភាពទទ» (មាប្តា ៤៥)។ មាននយ័ថា លកខខ្ណឌ  គឺភាពមនិចាស់លាស់ននទំ ក់
ទំនងមុនទប្ក្លយននក្លរទទលួមរណភាព។ ឧទាហរណ៍ ទទាោះរីជាទទលួមរណភាពទោយស្គរទប្ោោះ
ថាន កក់នុងទពលជាមយួោន កទ៏ោយ ប្រសិនទរើអាចរញ្ហា កអំ់ពីទំ កទំ់នងមុននិងទប្ក្លយននក្លរទទលួ
មរណភាព ទ ោះសនតតិ្កមាប្តូ្វទ្វើទ ើងទោយដ្ែកទៅទលើទំ កទំ់នងទ ោះ។  

 ខ្. អានុភាព 

 ករណីដែលមនិចាស់លាស់អំពីទំ កទំ់នងមុននិងទប្ក្លយននក្លរទទលួមរណភាពទទ 
ប្តូ្វយកមាប្តា ៤៥ មកអនុវត្ត។ ប្កមរែឋរបទវណីបានរញ្ញត្តអំពីអនុភាពទ ោះថា «ចាត្ទុ់កថាបាន
ទទលួមរណភាពប្ពមទពលជាមយួោន »។ សនតតិ្កមា  គឺមានដត្ជនដែលមានជីវតិ្រស់ទៅ  ទពល
ចារទ់្តើមសនតតិ្កមារ ុទ ណ្ ោះ ទទើរអាចទទលួសនតតិ្កមាបាន (កថា.១ មាប្តា ១១៤៩)។ ទហតុ្ទនោះ 
ជនដែលបានសនាត្ថា បានទទលួមរណភាពប្ពមទពលជាមយួោន  ទោយដ្ែកទលើមាប្តា ៤៥ មនិ
អាចក្លា យជាសនតតិ្ជនបានទទ។ មាននយ័ថា ទៅចទ ា ោះននរុគាលទាងំពីរដែលបានសនាត្ថាបាន
ទទលួមរណភាពប្ពមទពលជាមយួោន  ទោយដ្ែកទលើមាប្តា ៤៥ មនិរទងែើត្ឲ្យមាននូវសនតតិ្កមាទ ោះទទ។  

 

ករណីសិកា 

X មានប្រពនធ Y កូន Z និង ឪពុក A។ X និង Z បានទទលួមរណភាពកនុងទប្ោោះថាន ក់
ចរាចរណ៍ជាមយួោន  ទហើយមនិចាស់លាស់អំពីទំ កទំ់នងមុននឹងទប្ក្លយននក្លរទទួលមរណភាព

117



ររស់រុគាលទាងំពីរទនោះទទ។ ចូររកប្ស្គយ ទត្ើប្ទពយសមបត្តិររស់ X នឹងប្តូ្វទ្វើសនតតិ្កមាទោយរទរៀរ
្? 

កនុងករណីសិកាទនោះ គឺមនិមានភាពចាស់លាស់ននទំ កទ់ងមុននិងទប្ក្លយននក្លរទទួល
មរណភាពររស់ Z និង X ទទ ែូទចនោះទហើយ ដ្ែកតាមមាប្តា ៤៥ ប្តូ្វសនាត្ថារុគាលទាងំពីរបាន
ទទលួមរណភាពប្ពមទពលជាមយួោន ។ ែូទចនោះ X មនិអាចទទលួសនតតិ្កមានូវប្ទពយសមបត្តិររស់ Z 
បានទទ។ ែូចទនោះ ប្ទពយសមបត្តិររស់ X ប្តូ្វទ្វើសនតតិ្កមាទោយប្រពនធ Y និង ឪពុក A (ទយង មាប្តា
១១៥៩ និង កថា.១ កថា.២ ននមាប្តា ១១៦១)។ 
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ក្រុមការងារ 
 

សារលវទិ្យាលយ័ភមូិន្ទន្ីតិសាស្ត្រ ន្ិង
វិទ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរចិ្ច 

 
្កិាា សាលាសលើរទ្យី ៣ 

្រពីី 
 

លទ្យធរមមនន្រមម្ទិ្យធិសលើច្លន្វតថ ុ
 
 

ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 
 



 



្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

សកិខ ស្តពីី
លទធកមមៃនកមមសទិធិេលើចលនវតថុ

្រកុមករងរ
កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កលបរេិចឆទ៖ៃថងទី២១ ែខមក ឆន ២ំ០១៦ 

1

ម ក
 ទិដ្ឋភពទូេទ

 ១.  លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធិេលើចលនវតថុ
 ២.  លទធកមមេ យសុចរតិនូវកមមសិទធិេលើចលនវតថុ (ម្រ  ១៩៣)

 ៣. អនុបបទននូវវតថុលួច ឬបត់ (ម្រ  ១៩៤)

 ៤. ជញ យុកលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលើចលនវតថុ (ម្រ ១៩៥)

 ៥. ជញ យុកលៃនលទធកមមសិទធិែដលទក់ទងនឹងចលនវតថុ និងសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិេផ ង
េទៀត (ម្រ  ១៩៦)

 ៦. ករជប់គន  ករ យ្រចបល់គន ៃនចលនវតថុ (ម្រ ១៩៨)

 ៧. ករែកៃចនចលនវតថុ (ម្រ ១៩៩)

 ៨. នុភពៃនឧបគមន៍ៃនចលនវតថុ (ម្រ  ២០០)

 ៩. ឧបគមន៍ និងសិទធិទមទរ្របក់សំណង (ម្រ  ២០១)

2
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

3

និយមន័យ លទធកមមៃនកមមសិទធិ
ករទទួលបន។
ករបនេឡើងជមច ស់សិទធិៃនវតថុ មួយ េ យករងរ
របស់ខ្លួនក្តី េ យករទិញ ឬេ យករដូរក្តី។

4
ទិដ្ឋភពទេូទ
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ទិដ្ឋភពទេូទ

ជធមម  លទធកមមៃនកមមសិទធិ ច្រតូវបនេគេធ្វើេឡើង មេ្រចើន
រេបៀប េហើយអ្វីែដលេគេឃើញេកើតមនជញឹកញប់ ដូចជ ករេធ្វើ
លទធកមមេ យកិចចសនយលក់ទិញ ឬកិចចសនយ្របទនកមម ជ ទិ៍។
ឧទហរណ៍ៈ ករទិញវតថុពី ងលក់ទំនិញេនទីផ រកនុងជីវភព្របចំ
ៃថង និងករទទួលអំេ យេផ ងៗពី្រកុម្រគួ រ ឬមិត្តភក្តិ េនៃថងខួប
កំេណើ ត។

5

ទិដ្ឋភពទេូទ 
មូលេហតុៃនលទធកមម (ម្រ  ១៨៧) 
កិចចសនយ
សន្តតិកមម
េហតុែដលបនកំណត់កនុងែផនកទី៤ (លទធកមមៃនកមមសិទធិ)

្របេភទៃនមូលេហតុៃនលទធកមម
លទធកមម ំងពីដំបូង
លទធកមមបន្ត

6
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

លទធកមម ងំពីដបូំង

លទធកមមៃនសិទធិ្របតយក មួយថមីែដលមនរចួេហើយ ឬ ចនិយយបនថ កមមសិទធិករ
ថមី បនេធ្វើលទធកមមសិទធិេលើចលនវតថុេ យឯក ជយ មិនទទួលបន្តពីសិទធិរបស់អនក
េផ ងេឡើយ។ 

ឧទហរណ៍

លទធកមមកមមសិទធិេ យសុចរតិ (ម.១៩៣) ឬ េ យ ជញ យុកលជេដើម (ម.១៩៥)

ករណី បុគគលមន ក់ចប់េផ្តើមកន់កប់ចលនវតថុែដលមិនែមនជ កមមសិទធិរបស់
បុគគល មន ក់េផ ងេទៀត អនកកន់កប់េនះ ចេធ្វើលទធកមមៃនកមមសិទធិេលើ
ចលនវតថុេនះ។  (ម. ១៨៨)

7

លទធកមមបន្ត

ជលទធកមមៃនសិទធិ្របតយក មួយែដលមនរចួេហើយ ឬ
ចនិយយបនថ កមមសិទធិករេ្រកយ ទទួលបននូវ

សិទធិេលើចលនវតថុបន្តពីសិទធិរបស់កមមសិទធិករមុន។
ឧទហរណ៍ ករេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិ មរយៈកិចចសនយ
លក់ទិញ ឬសន្តតិកមមជេដើម។

8
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

១.  លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ

ករេផទរ និង ករែកែ្របនូវសិទធិ្របតយក  ្រតូវមន នុភព មករ្រពម
េ្រព ងរ ងភគី (ម្រ ១៣៣ )។ 

ឧទហរណ៍ េនកនុងករណីកិចចសនយលក់ទិញកង់ េនេពល អនកលក់ A 
និយយថចង់លក់ េហើយអនកទិញ B និយយថចង់ទិញ  នំឲយកមមសិទធិ
េលើកង់េផទរពីអនកលក់ A េទអនកទិញ B។ 

9

Ａ Ｂ

អនកលក់ អនកទិញ

ចង់លក់កង់េនះ ចង់ទិញកង់េនះ

កមមសិទធិ កមមសិទធិ

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)
10
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថ ុ(ត)

ករណីអនកលក់ A បនលក់កង់ ១ េទឲយមនុស  ២ នក់ គឺ B និង C  
េតើរ ង B និង C មួយ េធ្វើលទធកមមកមមសិទធិេលើកង់?  

11

A B
អនកលក់ អនកទិញ

កមមសិទធិ

C

អនកទិញ

1

2

?

?

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)
12
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)

អនុបបទននូវសិទធិ្របតយក េលើចលនវតថុេទបុគគល មួយ មិន ច
ត ំងនឹងតតិយជនបនេឡើយ េបើពំុបនេផទរករកន់កប់ចលនវតថុ
េទបុគគលេនះេទ (ម្រ ១៣៤(២))។

ដូេចនះ កនុងចំេ ម B និង C អនកែដលបនទទួលករេផទរករកន់
កប់កង់ពី A នឹង ចេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិបន។

េនកនុងករេផទរករកន់កប់ មនវធីិ ៤ យ៉ង (ម្រ ២២៩)។ 

13

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)

្របេភទទំង ៤ យ៉ងៃនករេផទរករកន់កប់

 ករ្របគល់េ យជក់ែស្តង (ម្រ ២២៩ កថខណ្ឌ ទី១)
 ករប្តូរលកខណៈៃនករកន់កប់ (ម្រ ២២៩ កថខណ្ឌ ទី២)
 ករ្របគល់េ យសេងខប (ម្រ ២២៩ កថខណ្ឌ ទី៣)
 ករេផទរករកន់កប់េ យបញជ  (ម្រ ២២៩ កថខណ្ឌ ទី៤)

14
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)

ករកន់កប់្រតូវបនេផទរ េ យករ្របគល់វតថុកន់កប់។ ករេផទរ
ករកន់កប់ែបបេនះ េ ថ ករ្របគល់េ យជក់ែស្តង (ម្រ
២២៩(១))។

15

A B
អនកលក់ អនកទិញ

១.   លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)
16

កមមសិទធិ

C
អនកទិញ

1

2

កមមសិទធិ

(ករ្របគល់េ យជក់ែស្តង)
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)

ករកន់កប់ ច្រតូវបនេផទរ េ យករ្រពមេ្រព ងគន រ ងគូភគីែតបុ៉េ ្ណ ះ 
េ យគម នករ្របគល់េ យជក់ែស្តង។ កនុងករណីេនះ អនុបបទនិកៃនករ
កន់កប់ ្រតូវទទួលករកន់កប់េ យ្របេយល មរយៈអនុបបទយី។ 
ករេផទរករកន់កប់ ែបបេនះ េ ថ ករប្តូរលកខណៈៃនករកន់កប់។ 
(ម្រ  ២២៩(២))។

17

A B
អនកលក់ អនកទិញ

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)
18

កមមសិទធិ

C

អនកទិញ

1

2

កមមសិទធិ
ចប់ពីៃថងេនះេទ សូមរក ទុកកង់េនះ 
ឲយខញុំ។

យល់្រពម។

(ករប្តូរលកខណៈៃនករកន់កប់)
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)

 េបើអនកែដលនឹងទទួលអនុបបទននូវករកន់កប់ ក្ត ប់ទុកវតថុកន់កប់
េ យចំេពះ មករជក់ែស្តង ករកន់កប់ ច្រតូវបនេផទរ េ យករ
្រពមេ្រព ងគន រ ងគូភគីែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េ យ រេហតុេនះ អនុបបទយីៃន
ករកន់កប់ ្រតូវបត់បង់ករកន់កប់េ យ្របេយលែដលខ្លួនធ្ល ប់មន 

មរយៈអនកក្ត ប់ទុកវតថុកន់កប់។ ករេផទរករកន់កប់ែបបេនះ េ ថ 
ករ្របគល់េ យសេងខប។ (ម្រ ២២៩(៣))។

19

A B

អនកលក់ អនកទិញ

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)
20

កមមសិទធិ

C

អនកទិញ

1

2

កមមសិទធិ

ពីមុនខញុំបនខចីកង់េនះពី A ។ បុ៉ែន្ត 
ចប់ពីៃថងេនះេទ កង់េនះ គឺជ
របស់ខញុំ។ 

យល់្រពម។

(ករ្របគល់េ យសេងខប)
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធេិលីចលនវតថុ (ត)

អនកកន់កប់េ យ្របេយល មរយៈអនកដៃទ ចេផទរករកន់កប់េទ
ឲយតតិយជនបន េ យករ្រពមេ្រព ងជមួយនឹងតតិយជន និង េ យ
ករជូនដំណឹងអំពីេហតុេនះ េទឲយអនកកន់កប់េ យចំេពះ។ ករេផទរ
ករកន់កប់ែបបេនះ េ ថ ករេផទរករកន់កប់េ យបញជ ។ (ម្រ
២២៩(៤))។

21

A
B

អនកលក់ អនកទិញ

១. លទធកមមបន្តៃនកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
22

កមមសិទធិ

C

អនកទិញ (តតិយជន)

1

2

កមមសិទធិ យល់្រពម។

េ ក D ចប់ពីេពល
េនះ កង់ គឺជរបស់
េ ក C។D

អនកកន់កប់េ យ
ចំេពះ

េ ក C បចចុបបនន ខញុំេផញើកង់ឲយ D រក ទុក។ េនេពល
្រតូវករកង់ សូមេទទទួលកង់ពីេ ក D។

(ករេផទរករកន់កប់េ យបញជ )
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ម្រ ១៩៣)

កនុងករណីបនទិញចលនវតថុពីបុគគលែដលមិនមនកមមសិទធិ អនកទិញ 
មិន ចេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិេលើចលនវតថុេនះបនេទ។ បុ៉ែន្ត ្របសិន 
េបើអនកទិញ មិន្រតូវបនករពរទំង្រសុងេទ អនក ក៏េ យ នឹង
មិន ចទិញចលនវតថុេ យភ័យខ្ល ចបនេទ។ េហតុេនះ លទធកមម
េ យសុចរតិ គឺជ្របព័នធេដើមបីករពរអនកទិញ េនកនុងករណីមួយ   
ចំនួន។

23

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ  (ត)

្របសិនេបើលទធកមមេ យសុចរតិ្រតូវបនបេងកើតេឡើង កមមសិទធិករពិត
្របកដ នឹងបត់បង់កមមសិទធិេលើចលនវតថុេនះ។ មនន័យថ លទធកមម
េ យសុចរតិ គឺជ្របព័នធែដលនំមកនូវករលំបកដល់កមមសិទធិករពិត
្របកដ។ ដូេចនះ ករស្រមួលផល្របេយជន៍របស់កមមសិទធិករពិត្របកដ 
និង ផល្របេយជន៍របស់អនកទិញ មន រៈសំខន់។
េហតុេនះ ម្រ ១៩៣ បញញត្តនូវលកខខណ្ឌ ដ៏តឹងរុងឹ េដើមបីេធ្វើលទធកមម

េ យសុចរតិ។

24
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ផល្របេយជន៍របស់
កមមសិទធិករពិត្របកដ

ផល្របេយជន៍របស់
អនកទិញ

ម្រ ១៩៣
្រកមរដ្ឋបបេវណី

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
25

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)

េទះជអនុបបទយីគម នកមមសិទធិេលើចលនវតថុេនះក៏េ យ ឲយែត
អនុបបទនិក បនចប់េផ្តើមកន់កប់ចលនវតថុេនះេ យែផ្អកេលើ
កិចចសនយអនុបបទនកមមសិទធិ ែដលមនសុពលភពេ យ
សុចរតិ និងគម នកំហុស េនះអនុបបទនិក្រតូវេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិ
េលើចលនវតថុេនះ េលើកែលងែតអនុបបទនិកមិនបនចប់េផ្តើម
កន់កប់ចលនវតថុេនះ ឬកនុងករណីែដលអនុបបទយីេនែតបន្ត
កន់កប់ចលនវតថុេនះ េ យចំេពះ។ (ម្រ  ១៩៣)

26
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)

េដើមបីេធ្វើលទធកមមេ យសុចរតិេលើចលនវតថុេគ្រតូវេគរពលកខខណ្ឌ ៖
ចលនវតថុ
កិចចសនយអនុបបទនកមមសិទធិេលើចលនវតថុែដលមនសុពលភព
អនុបបទយីគម នកមមសិទធិេលើចលនវតថុ
សុចរតិ និងគម នកំហុស
ទទួលបននូវករ្របគល់ចលនវតថុ

27

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
28

អនកលក់ អនកទិញ

ចលនវតថុ

គម នកមមសិទធិ

កិចចសនយអនុបបទនកមមសិទធិែដល
មនសុពលភព

សុចរតិ និង គម នកំហុស

េផទរករកន់កប់

132



្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ករណីសិក

ករណីសិក ទី១
A បនជួលកង់មួយេ្រគ ងឲយេទ B។ B បនទុកកង់េនះជរបស់
ខ្លួន េហើយលក់កង់េនះឲយេទ C និងបន្របគល់រចួ ល់។ C បន
េជឿជក់ថ B ជកមមសិទធិករ េហើយគម នកំហុសកនុងករេជឿជក់
េទ។ េតើ A ចទមទរ C ឲយ្របគល់កង់េនះ្រតឡប់មកវញិបន
ែដរ ឬេទ?

ចេម្លើយ?

29
B A

C

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
30

អនកលក់ អនកទិញ

ចលនវតថុ

គម នកមមសិទធិ

កិចចសនយអនុបបទនកមមសិទធិែដល
មនសុពលភព

សុចរតិ និង គម នកំហុស

េផទរករកន់កប់

B C
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ករណីសិក

ករណីសិក ទី២
A បនលក់កង់មួយេ្រគ ងឲយេទ B េហើយបនេធ្វើករ្របគល់នូវកង់
េនះរចួ ល់ែដរ។ េនេពលេនះ A គឺជអនីតិជន េហើយក៍ពំុមនករ
យល់្រពមពីអនកមនអំ ចេមបែដរ។ េ្រកយមក អនកមនអំ ច
េមបេលើ A បនលុបេចលកិចចសនយលក់ទិញកង់េនះ   េហើយ
ទមទរឲយ B ្របគល់កង់មកវញិ។ េតើ B ចអះ ងអំពីលទធកមម
េ យសុចរតិេលើកង់បនែដរ ឬេទ? ចេម្លើយ?

31

B A

លក់

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
32

អនកលក់ អនកទិញ

ចលនវតថុ

គម នកមមសិទធិ

កិចចសនយអនុបបទនកមមសិទធិែដល
មនសុពលភព

សុចរតិ និង គម នកំហុស

េផទរករកន់កប់

B C
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ករណីសិក

ករណីសិក ទី៣
B បនទិញកង់មួយេ្រគ ងពី A េហើយបនឲយ A បន្ត្រគប់្រគងកង់
េនះដែដល។ A បនទុកកង់េនះជរបស់ខ្លួន េហើយបនលក់ឲ្
យេទ C បុ៉ែន្ត C ក៏បនឲយ A បន្តេធ្វើករកន់កប់កង់េនះែដរ។
េនេពលទិញកង់េនះ C បនេជឿជក់ថ A គឺជកមមសិទធិករៃនកង់
េនះ េហើយគម នកំហុសកនុងករេជឿជក់េទ។ េតើ C ចេធ្វើលទធកមម
កមមសិទធិកង់េនះបនែដរ ឬេទ?    ចេម្លើយ?

33

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
ករណីសិក ទី៣34

A

អនកលក់
កមមសិទធិ

B

អនកទិញ
ចប់ពីៃថងេនះេទ សូមរក ទុកកង់
េនះ េដើមបីខញុំ។

យល់្រពម។

កមមសិទធិ

(ករប្តូរលកខណៈៃនករកន់កប់)
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
ករណីសិក ទី៣35

A

អនកលក់

B

អនកទិញ
កមមសិទធិ

C

អនកទិញ

ចលនវតថុ

គម នកមមសិទធិ

កិចចសនយអនុបបទនកមមសិទធិែដល
មនសុពលភព

សុចរតិ និង គម នកំហុស

ចប់ពីៃថងេនះេទ សូមរក ទុកកង់
េនះ េដើមបីខញុំ។

យល់្រពម។ េផទរករកន់កប់???

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)

 “អនកែដលបនទទួលករេផទរករកន់កប់នូវចលនវតថុ េ យកិចចសនយអនុបបទន
កមមសិទធិែដលមនសុពលភព េហើយេ យសុចរតិ និង គម នកំហុស ្រតូវេធ្វើ   
លទធកមមកមមសិទធិេលើចលនវតថុេនះ េទះបីជអនុបបទយីគម នកមមសិទធិេលើ
ចលនវតថុេនះក៏េ យ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះ
ករណីែដលអនុបបទយីេនែតបន្តករកន់កប់េ យចំេពះ (ម្រ ១៩៣)។”

36
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
37

A

អនកលក់

B

អនកទិញ
កមមសិទធិ

C

អនកទិញ

ចលនវតថុ

គម នកមមសិទធិ

កិចចសនយអនុបបទនកមមសិទធិែដល
មនសុពលភព

សុចរតិ និង គម នកំហុស

ចប់ពីៃថងេនះេទ សូមរក ទុកកង់
េនះ េដើមបីខញុំ។

យល់្រពម។
េផទរករកន់កប់??

២. លទធកមមេ យសចុរិតនវូកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)

ករេផទរករកន់កប់ ែដលជលកខខណ្ឌ ៃនលទធកមមេ យសុចរតិ
ករ្របគល់េ យជក់ែស្តង
ករប្តូរលកខណៈៃនករកន់កប់
ករ្របគល់េ យសេងខប
ករេផទរករកន់កប់េ យបញជ  
(២២៩)

38
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៣. អនបុបទននវូវតថុលចួ ឬ វតថុបត ់(ម្រ ១៩៤)
្របសិនេបើកង់របស់អនក្រតូវបនេចរលួច េហើយមនបុគគល
មន ក់ បនេធ្វើលទធកមមេ យសុចរតិេទេលើកង់េនះ េនះអនកនឹង
ពិតជមន រមមណ៍េ កេ ជមិនខន។ កនុងករណីែបបេនះ 
ចំបច់្រតូវករពរអនក ែដលជកមមសិទធិករពិត្របកដ ។ េហតុ
េនះ ម្រ ១៩៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បញញត្តពីករណីេលើកែលងៃន
លទធកមមេ យសុចរតិ អំពីវតថុលួច ឬ វតថុបត់។ 

្រតង់ចំណុចេនះ តុលយភពៃនផល្របេយជន៍របស់កមមសិទធិករពិត
្របកដ និង ផល្របេយជន៍របស់អនកទិញ ក៏មន រៈសំខន់ផង
ែដរ។

39

៣.  អនបុបទននវូវតថុលចួ  ឬបត ់(ត)   
មនករណីេលើកែលងមួយចំនួនចំេពះវតថុលួច ឬ  វតថុែដលបត់៖
ក. ករណីែដលកមមវតថុគឺជវតថុលួច ឬវតថុបត់ ជនរងេ្រគះ ឬ មច ស់វតថុបត់េនះ ចទមទរ
ចំេពះជនែដលបនេធ្វើលទធកមមេ យសុចរតិេនះ ឲយសង វតថុេនះមកវញិបន

ចំេពះភគីមខ ងេទៀតែដល្រតូវបនេគទមទរ មិនែមនក្រមិត្រតឹមែតអនកែដលេធ្វើលទធ
កមម េ យសុចរតិពីដំបូងេនះេទ គឺ ប់បញចូ លទំងអនកែដលេធ្វើលទធកមមេ យសុចរតិ
បន្តបនទ ប់ ផងែដរ។ 

ចំេពះភគីែដលមនសិទធិទមទរឲយសងវញិ គឺ្រតូវបនក្រមិត្រតឹមជនរងេ្រគះៃនវតថុ
ែដល្រតូវបនលួច ឬមច ស់វតថុែដលបត់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ មនន័យថ ចំបច់ករបត់បង់
ករកន់កប់េនះ ្រតូវែតផទុយពីឆនទៈរបស់មច ស់សិទធិេដើម េហើយកនុងករណីែដលមច ស់
សិទធិេដើមបនបត់បង់នូវករកន់កប់វតថុេនះ េ យករឆេបក ករបន្លំ ឬ ករគំ ម
កំែហង មិន ចអនុវត្តម្រ េនះបនេទ។ 

40
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៣.  អនបុបទននវូវតថុលចួ  ឬបត ់(ត)   

ខ. េទះជយ៉ង ក៏េ យ ជនរងេ្រគះ ឬ មច ស់វតថុបត់េនះ ្រតូវេធ្វើ
ករទមទរ កនុងអំឡុងេពល ២ឆន ំ គិតចប់ពីេពលបត់ ឬេពល្រតូវ បន
លួច។ (ម្រ ១៩៤(១))

41

ផល្របេយជន៍របស់
កមមសិទធិករពិត្របកដ

ផល្របេយជន៍របស់
អនកទិញ

ម្រ ១៩៤ 
កថ.១

៣. អនបុបទននវូវតថុលចួ ឬ វតថុបត ់(ត)
42
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៣. អនបុបទននវូវតថុលចួ ឬ វតថុបត ់(ត)
 ឧទហរណ៍ អនកបនទិញកង់ចស់េន ងលក់កង់ ែដលេនជិតផ រអូឬស ី។ បុ៉ែន្ត 

េន មផ្លូវ មនបុគគល មន ក់បននិយយថ កង់េនះ ជកង់ែដលេចរលួចពីខញុំ 
េហតុេនះសូម្របគល់មកឲយខញុំវញិ។ េតើអនកយល់្រពមែដរឬេទ? កនុងករណីេនះ គឺ្រតូវ
ករពរអនកទិញ។ េ យ រែតមនករណីេនះ េទើបមនបញញត្តេនកនុងម្រ ១៩៤ 
កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។

 ្រតង់ចំណុចេនះ តុលយភពៃនផល្របេយជន៍របស់កមមសិទធិករពិត្របកដ និង ផល
្របេយជន៍របស់អនកទិញ ក៏មន រៈសំខន់ផងែដរ។

43

៣.  អនបុទននវូវតថុលចួ  ឬបត់ (ត)

គ. កនុងករណីែដលអនកេធ្វើលទធកមមេ យសុចរតិេនះ បនទិញេ យ
សុចរតិ នូវវតថុែដលបនបត់ ឬ វតថុែដលលួចេនះ មរយៈករលក់
េដញៃថ្ល ឬ េនទីផ ធរណៈ ឬ ពីពណិជជករ ឬ ជីវករែដលលក់
វតថុ្របេភទដូចគន  េនះជនរងេ្រគះ ឬ មច ស់វតថុបត់មិន ចទមទរ ឲ្
យសងវតថុេនះមកវញិបនេទ ្របសិនេបើមិនសងៃថ្លលក់េទឲយអនក
ែដលបនេធ្វើលទធកមមេ យសុចរតិេនះ។ (ម្រ ១៩៤-២)

44
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ផល្របេយជន៍របស់
កមមសិទធិករពិត្របកដ

ផល្របេយជន៍របស់
អនកទិញ

ម្រ ១៩៤ 
កថ.២

៣. អនបុបទននវូវតថុលចួ ឬ វតថុបត ់(ត)
45

៣.  អនបុបទននវូវតថុលចួ  ឬបត ់(ត)

ឧទហរណ៍ េ ក A បនបត់កង់ េហើយេ ក B បនលួច
កង់របស់េ ក A  េហើយយកេទលក់ឲយេ ក C ែដលជ

ជីវករលក់កង់។ េ ក D បនទិញកង់េនះ ពីេ ក C កនុង
តៃម្ល ៤០០ ដុ ្ល ។  េបើេយង មម្រ ១៩៤(២) ្របសិនេបើ
េ ក A មិនបង់្របក់ឲយ េទេ ក D ចំនួន ៤០០ដុ ្ល រជមុន
េទ គត់មិន ចទមទរឲយ្របគល់កង់េនះមកវញិបនេទ។

46
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

B

េចរ

A
កមមសិទធិករ
ពិត្របកដ

៣. អនបុបទននវូវតថុលចួ ឬ វតថុបត ់(ត)
47

ង
លក់កង់

C

D

អនកទិញ

េ ក C សូម្របគល់
កង់េនះមកវញិ។ 
(ម្រ ១៩៤(១))

េ ក D េ យ រខញុំបន
បង់្របក់ ៤០០$ េហតុេនះ
សូម្របគល់កង់េនះមកវញិ។ 
(ម្រ ១៩៤(២))

ករណីេលើក
ែលងៃនលទធកមម
េ យសុចរតិ

ករណីេលើកែលងេនកនុងករណីេលើកែលងៃនលទធ
កមមេ យសុចរតិ

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ម្រ ១៩៥) 

 ជញ យុកលៃនលទធកមម គឺជ្របព័នធែដលេធ្វើលទធកមម
កមមសិទធិៃនវតថុេនះ កនុងករណីបុគគលែដលមិនែមនជកមម
សិទធិករ បនបន្តករកន់កប់វតថុ កនុងអំឡុងេពលែដល
បនកំណត់។

48
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
49

អនកកន់កប់

កមមសិទធិករពិត
្របកដ
កមមសិទធិ អំឡុងេពលែដល

បនកំណត់ 
កន្លងហួស

អនកកន់កប់

កមមសិទធិករពិត
្របកដ

កមមសិទធិ

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)

 ្របសិនេបើ ជញ យុកលៃនលទធកមមបនបេងកើតេឡើង េនះអនកកន់កប់នឹងមន
រមមណ៍សបបយរកី យ េ យ រែត ចេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិបន បុ៉ែន្តកមម

សិទធិករពិត្របកដនឹងបត់បង់កមមសិទធិ េហតុេនះកមមសិទធិករពិត្របកដ នឹង
មន រមមណ៍លំបក។ ដូេចនះ ករស្រមួលផល្របេយជន៍របស់កមមសិទធិករពិត
្របកដ និង ផល្របេយជន៍របស់អនកកន់កប់ មន រៈសំខន់។ 

េហតុេនះ ម្រ ១៩៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី បញញត្តនូវលកខខណ្ឌ ដ៏តឹងរុងឹ អំពី ជញ
យុកលៃនលទធកមមេលើចលនវតថុ។

50
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

ផល្របេយជន៍របស់
កមមសិទធិករពិត្របកដ

ផល្របេយជន៍របស់
អនកកន់កប់

ម្រ ១៩៥

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
51

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធេិលីចលនវតថ ុ(ត)

លកខខណ្ឌ ជញ យុកលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលើចលនវតថុ ចមនលកខណៈខុសគន
េ យែផ្អកេទអតថិភព ឬនតថិភពៃនភពសុចរតិ និងគម នកំហុសេនេពលចប់េផ្តើម 
ករកន់កប់។

 ករណីមិនែមនជជនសុចរតិ និងគម នកំហុសេនេពលចប់េផ្តើមករកន់កប់ (ម្រ  
១៩៥(១)) ៖

ក. ្រតូវកន់កប់វតថុេនះកនុងរយៈេពល ១០ឆន ំ

ខ. ្រតូវមនឆនទៈយកេធ្វើជកមមសិទធិ

គ. ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យសន្តិវធីិ

ឃ. ករកន់កប់េនះ្រតូវមនករដឹងឮជ ធរណៈ

52
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)

សុចរតិ មនន័យថ ករមិនដឹងថចលនវតថុេនះ មិនែមន
ជរបស់ខ្លួនឯង។ 

គម នកំហុស មនន័យថ មិនមនកំហុសអំពីករមិនដឹង។ 
ដូេចនះ ករមិនែមនជជនសុចរតិ និងគម នកំហុស មនន័យថ 
ជនេនះបនដឹងថចលនវតថុេនះ មិនែមនជរបស់ខ្លួនឯង ឬ 
ករណីែដលមិនដឹងេ យ រមនកំហុស។ 

53

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
54

អនកកន់កប់

មនឆនទៈយកជកមមសិទធិ
មនន័យថ ្រតូវមនករគិតថ ខ្លួនមនកមម
សិទធិ។

សន្តិវធីិ
មន័យថ មិនែមនជដកហូតករកន់កប់
េ យហិង េទ គឺ្រតូវេធ្វើលទធកមមនូវករកន់
កប់េ យសន្តិភព។
ដឹងឮជ ធរណៈ
មនន័យថ មិនែមនជករកន់កប់េ យ
សមង ត់ចំេពះមនុស ែដលេនជំុវញិេទ គឺ្រតូវ
កន់កប់េ យៃថ្លថនូរ ែដល ចឲយមនុស េន
ជំុវញិដឹងឮបន។

ករណីទុចចរតិ ឬ មនកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ១០ឆន ំ
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធេិលីចលនវតថ ុ(ត)

ករណីសុចរតិ និងគម នកំហុសេនេពលចប់េផ្តើមករកន់កប់ (ម្រ
១៩៥(២)) ៖
ក. ្រតូវកន់កប់កនុងរយៈេពល ៥ឆន ំ នូវវតថុេនះ
ខ                                                                  . ្រតូវមនឆនទៈយកមកេធ្វើជកមមសិទធិ
គ. ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យសន្តិវធីិ
ឃ. ករកន់កប់េនះ្រតូវមនករដឹងឮជ ធរណៈ
ង. ្រតូវែតសុចរតិ និងគម នកំហុសេនេពលែដលខ្លួនចប់េផ្តើមកន់កប់

55

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)

ចំបច់្រតូវែតករពរអនកកន់កប់សុចរតិ និង គម នកំហុស ឲយ
ខ្ល ំងជង អនកកន់កប់ទុចចរតិ និង មនកំហុស។ េហតុេនះ េទើប
មនបញញត្តិែដលកំណត់អំឡុងេពល ជញ យុកលរយៈេពល ៥ ឆន ំ 
េដើមបី ចឲយ ជញ យុកលៃនលទធកមមបេងកើតេឡើងបនយ៉ងងយ
្រសួល។ 

56
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
57

អនក
កន់កប់

មនឆនទៈយកជកមមសិទធិ
មនន័យថ ្រតូវមនករគិតថ ខ្លួនមនកមម
សិទធិ។

សន្តិវធីិ
មន័យថ មិនែមនជដកហូតករកន់កប់
េ យហិង េទ គឺ្រតូវេធ្វើលទធកមមនូវករកន់
កប់េ យសន្តិភព។
ដឹងឮជ ធរណៈ
មនន័យថ មិនែមនជករកន់កប់េ យ
សមង ត់ចំេពះមនុស ែដលេនជំុវញិេទ គឺ្រតូវ
កន់កប់េ យៃថ្លថនូរ ែដល ចឲយមនុស េន
ជំុវញិដឹងឮបន។

ករណីទុចចរតិ ឬ មនកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ១០ឆន ំ

ករណីសុចរតិ និង គម នកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ៥ ឆន ំ

ករណីសិក
A បនទុកកង់េន មផ្លូវ េហើយបនចូលេទកនុងេភជនីយ ្ឋ នពិ រ។ 
កនុងអំឡុងេពលេនះ េចរបនលួចកង់របស់ A។ េ្រកយមក B បនទុកកង់េនទី
កែន្លងដែដលេនះ។ កង់របស់ A និង B មនពណ៌ និងរបូ ង្រសេដៀងគន ខ្ល ំង។
បនទ ប់ពី A បនពិ ររចួ ក៏បនចកេចញពីេភជនីយ ្ឋ ន។ េហើយ A 
បនជិះកង់របស់ B ្រតលប់េទវញិ េ យគិតថជកង់របស់ខ្លួន។ A គម នកំហុស 
កនុងករយកកង់របស់ B េនះេទ។

៧ ឆន ំបនកន្លងផុតេទ។
េតើេនេពលេនះ A ចេធ្វើលទធកមមេ យ ជញ យុកលេលើកង់របស់ B បនែដរឬេទ?
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
59

មនឆនទៈយកជកមមសិទធិ

សន្តិវធីិ

ដឹងឮជ ធរណៈ

ករណីទុចចរតិ ឬ មនកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ១០ ឆន ំ

ករណីសុចរតិ និង គម នកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ៥ ឆន ំ

អនក
កន់កប់

ករណីសិក

A បនទុកកង់េន មផ្លូវ េហើយបនចូលេទកនុងេភជនីយ ្ឋ នពិ រ។ 
កនុងអំឡុងេពលេនះ េចរបនលួចកង់របស់ A។ េ្រកយមក B បនទុកកង់េនទី
កែន្លងដែដលេនះ។ កង់របស់ A និង B មនពណ៌ដូចគន  និងរបូ ងខុសគន បន្តិច 
បន្តួច។
បនទ ប់ពី A បនពិ ររចួ ក៏បនចកេចញពីេភជនីយ ្ឋ ន និងបនជិះកង់
របស់ B ្រតឡប់េទវញិ។ A មនកំហុសេ យមិនបនពិនិតយកង់ចបស់ ស់។
េ្រកយមក ៧ ឆន ំ បនកន្លងហួស។
េតើេនេពលេនះ A ចេធ្វើលទធកមមេ យ ជញ យុកលេលើកង់របស់ B បនែដរឬេទ?
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
61

មនឆនទៈយកជកមមសិទធិ

សន្តិវធីិ

ដឹងឮជ ធរណៈ

ករណីទុចចរតិ ឬ មនកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ១០ ឆន ំ

ករណីសុចរតិ និង គម នកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ៥ ឆន ំ

អនក
កន់កប់

ករណីសិក

A បនទុកកង់េន មផ្លូវ េហើយបនចូលេទកនុងេភជនីយ ្ឋ នពិ រ។ 
កនុងអំឡុងេពលេនះ េចរបនលួចកង់របស់ A។ េ្រកយមក B បនទុកកង់េនទី
កែន្លងដែដលេនះ។
បនទ ប់ពី A បនពិ ររចួ ក៏បនចកេចញពីេភជនីយ ្ឋ ន។ បុ៉ែន្ត េ យ រកង់
របស់ខ្លួនបនបត់ A បនគិតថនឹងលួចយកកង់របស់អនកដៃទ (B) ជិះ្រតលប់េទវញិ។ 
បុ៉ែន្ត កង់របស់ B បនចក់េ រ េហតុេនះ A បន យបំែបកេ រេនះ េហើយក៏ជិះកង់
របស់ B ្រតលប់េទវញិ។
១១ ឆន ំ បនកន្លងផុត។
េតើេនេពលេនះ A ចេធ្វើលទធកមមេ យ ជញ យុកលេលើកង់របស់ B បនែដរឬេទ?
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
63

មនឆនទៈយកជកមមសិទធិ

សន្តិវធីិ

ដឹងឮជ ធរណៈ

ករណីទុចចរតិ ឬ មនកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ១០ ឆន ំ

ករណីសុចរតិ និង គម នកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ៥ ឆន ំ

អនក
កន់កប់

ករណីសិក

A បនទុកកង់េន មផ្លូវ េហើយបនចូលេទកនុងេភជនីយ ្ឋ នពិ រ។ 
កនុងអំឡុងេពលេនះ េចរបនលួចកង់របស់ A។ 
បនទ ប់ពី A បនពិ ររចួ ក៏បនចកេចញពីេភជនីយ ្ឋ ន។ បុ៉ែន្ត កង់
របស់ខ្លួនបនបត់។ េហតុេនះ A បនខចីកង់េនេភជនីយ ្ឋ ន េហើយក៏ជិះ
្រតលប់េទវញិ។
េ្រកយមក A ធុញ្រទន់នឹងករសងកង់េទឲយេភជនីយ ្ឋ នវញិ េហើយក៏េនែត
បន្តខចីកង់េនះេទៀត។
េ្រកយមក ១១ ឆន ំ បនកន្លងហួស។
ករណីេនះ េតើ A ចេធ្វើលទធកមមេ យ ជញ យុកលេលើកង់បនែដរឬេទ?
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៤. ជញ យកុលៃនលទធកមមកមមសិទធិេលីចលនវតថុ (ត)
65

មនឆនទៈយកជកមមសិទធិ

សន្តិវធីិ

ដឹងឮជ ធរណៈ

ករណីទុចចរតិ ឬ មនកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ១០ ឆន ំ

ករណីសុចរតិ និង គម នកំហុស
អំឡុងេពល ជញ យុកល ៥ ឆន ំ

អនក
កន់កប់

៥. ជញ យកុលៃនលទធកមមសិទធិែដលទកទ់ងនឹងចលនវតថុ 
និងសិទធិេលី្រទពយសមប ្តេផ ងេទៀត (ម្រ  ១៩៦)

ជនទំង យ ែដលបនេ្របើសិទធិែដលទក់ទង់នឹងចលនវតថុ ដូចជ
សិទធិេលើករបញច  ំ សិទធិជួល និងសិទធិេលើ្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀត េ យ
សនិ្តវធីិ និងេ យករដឹងឮជ ធរណៈ េហើយេ យមនឆនទៈេ្របើ
ស្រមប់ខ្លួន ្រតូវែតេធ្វើលទធកមមនូវសិទធិេនះេ្រកយេពល ៥ឆន ំ ្របសិនេបើ
សុចរតិ និងគម នកំហុសេនេពលចប់េផ្តើមកន់កប់ និងេ្រកយេពល
១០ឆន ំ ្របសិនេបើមិនមនចំណុចេនះ ដូចបនែបងែចកេនកនុងម្រ
១៩៥។
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៦. ករជបគ់ន  ករ យ្រចបលគ់ន ៃនចលនវតថុ
ករជប់គន ៃនចលនវតថុេ្រចើនរបស់កមមសិទធិករេផ ងគន  េហើយែដល
មិន ចបំែបកឲយ ច់ពីគន បន េ យមិនេធ្វើឲយចលនវតថុេនះែបក
បក់ ឬ ចជករណីែដល្រតូវចំ យេ ហុ៊យេ្រចើនហួសេហតុ
េដើមបីេធ្វើករបំែបកចលនវតថុេនះ កមមសិទធិៃនវតថុភជ ប់គន េនះ ្រតូវ
ធ្ល ក់េទកមមសិទធិករៃនចលនវតថុែដលជចំែណកចមបង (ម្រ  
១៩៨(១))។
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៦. ករជបគ់ន  ករ យ្រចបលគ់ន ៃនចលនវតថុ (ត)

ករែបងែចកអំពីចំែណកចមបង និងចំែណកបនទ ប់បន ំ គឺ ្រស័យ
េទេលើទស នៈសងគមជក់ែស្តង បុ៉ែន្តកនុងករណីែដលមិន ចែបង
ែចកឲយ ច់ថ ចំែណក ជចំែណកចមបង ចំែណក ជ
ចំែណក បនទ ប់បន ំ កមមសិទធិករៃនចលនវតថុនីមួយៗេនះ នឹងក្ល យ
េទជមច ស់កមមសិទធិអវភិគ េ យគិតេទ មសមម្រតៃនតៃម្ល
នីមួយៗនេពលជប់គន េនះ (ម្រ  ១៩៨(២)) ។
ឧទហរណ៍៖ ករណីែដលយកម៉សីុនេទភជ ប់នឹងទូក 
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៦. ករជបគ់ន  ករ យ្រចបលគ់ន ៃនចលនវតថ ុ(ត) 

ករណីទី១ 
េ ក ក មនទូកមួយ េហើយបនភជ ប់ម៉សីុនែដលជរបស់
េ ក ខ េទនឹងទូកេនះ។ ពំុមនករ្រពមេ្រព ងជក់ ក់រ ង
េ ក ក និងេ ក ខ ស្តីពីករភជ ប់ម៉សីុនេឡើយ។  េតើនរ ជ
កមមសិទធិករៃនទូកេនះ (ម្រ  ១៩៨(១-២))?
ចេម្លើយ?
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៦. ករជបគ់ន  ករ យ្រចបលគ់ន ៃនចលនវតថុ (ត)

ករណីទី២ 
េ ក  សុក ជជងសំណង់  គត់បន យខ ច់  និង សីុម៉ង់្រចបល់
បញចូ លគន  េ្រកយមកេទៀតគត់រកេឃើញថ ខ ច់ែដលគត់យកមក

យេនះជរបស់េ ក េ  ែដលជជងសំណង់មន ក់េទៀត។ 
េតើនរ ជមច ស់សីុម៉ង់ែដលបន យេនះ (ម្រ ១៩៨(៣))?
ចេម្លើយ?
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្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

៧. ករែកៃចនចលនវតថុ (ម្រ ១៩៩)
សំេ េទេលើករបេងកើតវតថុថមីេ យបែនថមករែកៃចនេទេលើវតថុអនកដៃទ។
ករណីយកវតថុអនកដៃទេទែកៃចនបេងកើតជវតថុថមី េតើវតថុថមីេនះធ្ល ក់េទេលើ
កមមសិទធិករៃនធតុផ ំ ឬ អនកែកៃចន?

មនទស នៈ ២ គឺទស នៈធតុផ ំ ែដលទទួល គ ល់ថអនកផគត់ផគង់  
ធតុផ ំគឺជកមមសិទធិករ និងទស នៈែកៃចន ែដលទទួល គ ល់អនកែកៃចន   
គឺជកមមសិទធិករ

្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជ អនុវត្តេគលករណ៍ៃនទស នៈែកៃចន

71

៧. ករែកៃចនចលនវតថុ (ម្រ ១៩៩) (ត)
 បុ៉ែន្ត មនករណីេលើកែលង ែដលករណីខងេ្រកម គឺកមមសិទធិករធតុផ ំជអនកេធ្វើលទធកមមេលើ

កមមសិទធិ។

ករណីែដលតៃម្លេកើនេឡើងេ យករែកៃចន ឬ ែកែ្របេនះតិចហួសេហតុជងតៃម្លវតថុធតុ
េដើម (ម្រ  ១៩៩(១) កយខណ្ឌ ទី២)។

ករណីែដលអនកែកៃចនវតថុបនផ្តល់វតថុធតុេដើមមួយចំែណក េហើយតៃម្លវតថុធតុេដើម ្រពមទំង
តៃម្លេកើនេឡើងេ យករែកៃចន ឬ ែកែ្របេនះ មិនេលើសពីតៃម្ល វតថុធតុេដើមៃនអនកដៃទ 
(ម្រ  ១៩៩   (២))។

ជទូេទ រ ងអនកផគត់ផគង់ធតុផ  ំ និងអនកែកៃចន គឺមនទំនក់ទំនងកិចចសនយអ្វីមួយ េហើយករ
កំណត់អំពីកមមសិទធិ ក៏បនកំណត់េនកនុងទំនក់ទំនងកិចចសនយេនះែដរ។ ម្រ េនះ អនុវត្ត
ចំេពះែតករណីែដលភគីទំងពីរពំុមនទំនក់ទំនងកិចចសនយែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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៧. ករែកៃចនចលនវតថុ (ត)

ករណីសិក ទី១
B បនយក្រពះពុទធរបូមសរបស់ A េទរ ំ យេធ្វើជដំុមស។ 
េតើ A ឬ B ែដលមនកមមសិទធិេលើដំុមសេនះ?

ចេម្លើយ?

73

៧. ករែកៃចនចលនវតថុ (ត)
ករណីសិក ទី២
ជងចម្ល ក់លបេីឈម ះេ ក B បនេធ្វើករែកៃចនេទេលើេឈើ

មួយដំុរបស់ A បេងកើតបនជចម្ល ក់ដ៏រងឹមំមួយ។
េតើអនក មនកមមសិទធិេទេលើរបូចម្ល ក់េនះ? (ម្រ ១៩៩)
ចេម្លើយ?
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៨. នភុពៃនឧបគមនៃ៍នចលនវតថុ (ម្រ  ២០០)
 ករជប់គន  ករ យគន  ករ្រចបល់គន  និងករែកៃចនចលនវតថុ ជរមួេ ថ ឧបគមន៍ៃនចលនវតថុ។ ករណី

ែដលមនឧបគមន៍ៃនចលនវតថុេកើតេឡើង េតើសិទធិែដលមនេនេលើចលនវតថុមុនឧបគមន៍េកើតេឡើង នឹងេទ
ជយ៉ង ? ឧបគមន៍េនះ បនកំណត់បញ្ហ េនះដូចខងេ្រកម ៖

កនុងករណីែដលកមមសិទធិេលើវតថុ្រតូវរលត់ េ យ រករជប់គន  ករ យ្រចបល់គន  សិទធិែដលមន
េលើវតថុេនះ ក៍្រតូវរលត់ែដរ (ម្រ  ២០០(១))។

សិទធិរបស់អនកដៃទែដលមនេលើវតថុ ែដលធ្ល ប់ជកមមសិទធិរបស់ជនែដលក្ល យជកមមសិទធិករៃនវតថុ
ភជ ប់គន  វតថុ យ្រចបល់គន  ឬវតថុែកៃចន ្រតូវបន្តអតថិភពេលើវតថុែដល្រតូវបនេធ្វើ លទធកមមជថមីេនះ
េទៀត។

កនុងករណី្របសិនេបើ  ក្ល យជកមមសិទធិអវភិគ សិទធិេនះ្រតូវបន្តអតថិភពេលើចំែណកៃនមច ស់កមមសិទធិ
ករអវភិគេនះ។
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៩. ឧបគមន ៍និងសិទធិទមទរ្រ កស់ំណង (ម្រ  ២០១)

 េតើបុគគលែដលបនបត់បង់កមមសិទធិេ យ រឧបគមន៍ៃនចលនវតថុ ចទមទរ្របក់
សំណងចំេពះបុគគលែដលបនេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិថមីបនឬេទ?

 បញញត្តិេនះ ែចងថ ជនែដលបនបត់បង់សិទធិេ យ រករជប់គន  ករ យ្រចបល់គន  
និងករែកៃចនៃនចលនវតថុ ចទមទរសំណងពីជនែដលបនេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិេនះ 
េ យែផ្អកេទេលើបញញត្តិទក់ទងនឹងេសចក្តីចេ្រមើនឥតេហតុ។

ករទមទរឲយេធ្វើបដិទនគឺ  មិន្រតូវបនអនុញញ តេនះេទ ពីេ្រពះករែដលទទួល គ ល់ឲយ
បំែបកវតថុ េធ្វើបដិទនេឡើងវញិ កនុងករណីែដលចលនវតថុេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់ថបន
ភជ ប់គន េ យមិន ចបំែបកបន េហើយបនបេងកើតនូវវតថុថមី មរយៈឧបគមន៍ គឺផទុយនឹង
េគលបំណងៃនបញញត្តិនីមួយៗទក់ទងនឹងឧបគមន៍។
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សំណួរ/ចេម្លីយ
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 លទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិលលើចលៃវត្ថ ុ
  
 មានវធីិជាច្រើនដែលបុគ្គលមាា ក់អារចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើវត្ថុមួ្យបាន។ ប ុដនែ វធីិ ដែល
សាម្ញ្ញដែលបានចកើត្មានច ើងជាញឹកញាប់បំផុត្ច ោះគឺ្ លទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចោយកិរចសនាលក់
ទិ្ញ ឬកិរចសនា្បទានកម្ម ជាចែើម្។ ឧទាហរណ៍ ែូរជាការចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើវត្ថុ តាម្រយៈ
កិរចសនា ចៅចេលដែលចយើងទិ្ញវត្ថុេីហាងលក់ទំ្និញចៅទី្ផារកាុងជីវភាេ្បចំថ្ងៃ។ ម្ា ងវញិ
ចទ្ៀត្ ការដែលចយើងទ្ទួ្លអំចោយចផេងៗេី្កុម្្គ្ួសារ ឬមិ្ត្ែភកែិ ចៅថ្ងៃខួបកំចណើ ត្ គឺ្ជាការ
ដែលចយើងចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើវត្ថុទំាងច ោះតាម្រយៈកិរចសនា្បទានកម្ម។ 
 

 វធីិចធវើលទ្ធកម្មថ្នកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុ គឺ្មានវធីិច្រើនយ ងែូរជា តាម្កិរចសនា សនែតិ្កម្ម 
និង លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ជាចែើម្។ ចហើយវធីិទំាងអស់ចនោះអារដបងដរកជាេីរដផាកគឺ្ លទ្ធកម្មបនែ 
និង លទ្ធកម្មតាំងេីែំបូង។ 
 - លទ្ធកម្មបនែៈ គឺ្ជាលទ្ធកម្មថ្នសិទ្ធិ្បកត្េកេមួ្យដែលមានររួចហើយ ឬអារនិយយបានថា 
កម្មសិទ្ធិករច្កាយ ទ្ទួ្លបាននូវសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុចោយដផែកចលើសិទ្ធិ អាកចផេង។ អាកទិ្ញអារចធវើ
លទ្ធកម្មបាន លុោះ្តាដត្អាកលក់គឺ្ជាកម្មសិទ្ធិករ។ ឧទាហរណ៍ ការចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិតាម្រយៈ 
កិរចសនាលក់ទិ្ញ ឬ សនែតិ្កម្មជាចែើម្ គឺ្ជាលទ្ធកម្មបនែ។ 
 - លទ្ធកម្មតំាងេីែំបូងៈ គឺ្ជាលទ្ធកម្មថ្នសិទ្ធិ្បកត្េកេមួ្យងមីដែលមានររួចហើយ ឬអារ
និយយបានថា កម្មសិទ្ធិករងមីបានចធវើលទ្ធកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុចោយឯករាជយ មិ្នទ្ទួ្លបនែេីសិទ្ធិ
របស់អាកចផេងច ើយ។ ឧទាហរណ៍ លទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចោយសុររតិ្ ឬចោយអាជាា យុកាលជាចែើម្ គឺ្
ជាលទ្ធកម្មតំាងេីែំបូង។ 

១. លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្នូវកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុ (មា្តា ១៩៣) 

 ចែើម្បីរកាសុវត្ថិភាកាុងកិរចជំនួញដផាករលនវត្ថុ តាម្រយៈការការរអរអាកដែលបចងកើត្កិរច
សនាអនុបបទានកម្មសិទ្ធិជាមួ្យអាកដែលមិ្នដម្នជាមាច ស់សិទ្ធិ ចោយចជឿថា អាកកាន់កាប់រលនវត្ថុ 
គឺ្ជាអាកមានកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុច ោះ ចយងតាម្មា្តា ១៩៣ ថ្ន្កម្រែឋបបចវណី្េោះរាជាោរ្ក
កម្ពុជា ចទាោះជាអនុបបទាយីគ្មម នកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុច ោះក៏ចោយ ឲ្យដត្អនុបបទានិកបានចប់ចផែើម្
កាន់កាប់រលនវត្ថុច ោះ ចោយដផែកចលើកិរចសនាអនុបបទានកម្មសិទ្ធិដែលមានសុេលភាេចោយ
សុររតិ្ និងគ្មម នកំហុសច ោះ អនុបបទានិក្ត្ូវចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុច ោះ ចលើកដលងដត្
អនុបបទានិកមិ្នបានចប់ចផែើម្កាន់កាប់រលនវត្ថុច ោះ ឬកាុងករណីដែលអនុបបទាយីចៅដត្បនែកាន់
កាប់រលនវត្ថុច ោះ។ 
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 ចែើម្បីចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុចោយដផែកចលើលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្បាន ្ត្ូវចគ្មរេ
នូវលកខខណឌ ែូរខាងច្កាម្ៈ 
 
  ក. រលនវត្ថុ 
   កម្មវត្ថុថ្នការចធវើអនុបបទានជាចំបារ់្ត្វូដត្ជារលនវត្ថុ។ រលនវត្ថុ សំចៅចៅចលើវត្ថុ
ច្ៅេីអរលនវត្ថុ (មា្តា ១២០ កថាខណឌ ទី្៣) រមួ្ទាំង្ទ្េយសម្បត្ែិ ទំាងឡាយោដែលគ្មម នរបូ
រាងដែលអារ្គ្ប់្គ្ងបាន ក៏្ត្ូវបានចត់្ទុ្កថាជារលនវត្ថុ (មា្តា១២០ កថាខណឌ ទី្៤)។ 
  
  ខ. កិរចសនាអនុបបទានកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុដែលមានសុេលភាេ 
   កិរចសនាអនុបបទានកម្មសិទ្ធិ ចំបារ់្ត្ូវដត្ជាកិរចសនាដែលមានសុេលភាេ។ លទ្ធ
កម្មចោយសុររតិ្ គឺ្ជា្បេ័នធដែលទ្ទួ្លសាគ ល់ការចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិរបស់អនុបបទានិក ចែើម្បី
ការរអរកិរចការជំនួញ ចទាោះបីជាអនុបបទាយីមិ្នមានកម្មសិទ្ធិក៏ចោយ ចហើយមិ្នដម្នជា្បេ័នធដែល
ជួយសចរ គ្ ោះអនុបបទានិក កាុងករណីដែលកិរចសនាមានវកិារៈច ោះចទ្។ ចហតុ្ែូរចនោះ ្បេ័នធចនោះ 
មិ្នដម្នជា្បេ័នធដែលអនុញ្ញញ ត្ឲ្យអនុបបទានិក ចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិ ចោយការជួសជុលវកិារៈថ្នកិរច
សនា កាុងករណីដែលកិរចសនាមិ្នមានសុេលភាេចោយសារចហតុ្ផលមួ្យរំនួន ែូរជា អនុបប
ទាយីេំុមានសម្ត្ថភាេខាងឆនទៈ ឬ សម្ត្ថភាេកាុងការចធវើសកម្មភាេ ឬ កាុងករណីដែលកិរចសនា
ច ោះ្ត្ូវបានចធវើច ើងចោយមានវកិារៈ (ការភាន់្រ ំ ការឆចបាក ការគំ្រាម្កំដហង ជាចែើម្) ច ើយ 
(មា្តា ១៩៣ ្កម្រែឋបបចវណី)។ 
 
  គ្. អនុបបទាយីគ្មម នកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុ 
   លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ គឺ្ជា្បេ័នធដែលទ្ទួ្លសាគ ល់ការចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើ
រលនវត្ថុ កាុងករណីដែលអនុបបទានិកបានចប់ចផែើម្កាន់កាប់រលនវត្ថុច ោះចោយដផែកចលើកិរចសនា
អនុបបទានកម្មសិទ្ធិដែលមានសុេលភាេ ចទាោះបីអនុបបទាយីគ្មម នកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុក៏ចោយ 
ចហតុ្ចនោះ ការណ៍ដែលត្្ម្ូវឲ្យអនុបបទាយីេំុមានកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុច ោះ កាា យចៅជាលកខខណឌ
មួ្យផងដែរ។ 
 
  ឃ. សុររតិ្ និងគ្មម នកំហុស 
   ចែើម្បីទ្ទួ្លសាគ ល់លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្បាន ត្្ម្ូវឲ្យអនុបបទានិក គឺ្ជាជនសុររតិ្ 
និង គ្មម នកំហុសចៅចេលចប់ចផែើម្កាន់កាប់។ សុររតិ្ និងគ្មម នកំហុសចៅ្ត្ង់ចនោះ មានន័យថា  
អនុបបទានិកចជឿជាក់ថា កម្មសិទ្ធិមានចៅអនុបបទាយី ចហើយគ្មម នកំហុសកាុងការចជឿជាក់ច ោះ។ អាក
កាន់កាប់្ត្ូវបានសនមត្ថា កាន់កាប់ចោយសុររតិ្ ចោយសនែិវធីិ និងែឹងលឺជាសាធារណៈ (មា្តា 
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២៣៤ កថាខណឌ ទី្ ២) ចហតុ្ែូចរាោះ អនុបបទានិកមិ្នចំបារ់ទ្ទួ្លខុស្ត្ូវកាុងការអោះអាងេីភាេ
សុររតិ្ច ោះចទ្។ ម្ ាងចទ្ៀត្ អាកកាន់កាប់្ត្ូវបានសនមត្ថាមានសិទ្ធិ្តឹ្ម្្ត្ូវស្សបរាប់កាុងការកាន់
កាប់វត្ថុកាន់កាប់ (មា្តា ២៣៤ កថាខណឌ ទី្ ៤) ចហតុ្ចនោះ ជាលទ្ធផល អនុបបទាយី្ត្ូវបានសនមត្ថា
គឺ្ជាមាច ស់សិទ្ធិ ចហើយអនុបបទានិកដែលបានចជឿជាក់ចៅចលើរំណុរចនោះ ្ត្ូវបានសនមត្ថាគ្មម នកំហុ
ស។ ែូរចនោះ ចែើម្បបីែិចសធការសច្ម្រលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ កម្មសិទ្ធិករេិត្្បាកែ ្ត្ូវទ្ទួ្លខុស
្ត្ូវកាុងការអោះអាងអំេីភាេទុ្រចរតិ្ និងមានកំហុសរបស់អនុបបទានិក (ចយងយុត្ែិសាស្រសែតុ្លាការ
កំេូល្បចទ្សជប ុនចរញថ្ងៃទី្ ៩ ដខមិ្ងុ  ឆ្ា ំ១៩៦៦)។ 
 
  ង. ទ្ទួ្លបាននូវការ្បគ្ល់រលនវត្ថុ 
   ការចប់ចផែើម្ការកាន់កាប់ គឺ្ជាលកខខណឌ ចំបារ់ដែលបានដរងចៅកាុងមា្តា ១៩៣។ 
ការចផទរការកាន់កាប់ រមួ្មាន ការ្បគ្ល់ចោយជាក់ដសែង ការបែូរលកខណៈថ្នការកាន់កាប់ (ការចផទរ
ការកាន់កាប់តាម្ការ្េម្ច្េៀង) ការ្បគ្ល់ចោយសចងខប និងការចផទរការកាន់កាប់ចោយបញ្ញា  
(មា្តា ២២៩)។ ប ុដនែ វាកយខ័ណឌ ទី្ ២ ថ្នមា្តា ១៩៣ បានដរងថា ករណីដែលអនុបបទាយីចៅដត្
បនែការកាន់កាន់ចោយរំចរអោះ ច ោះលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្មិ្នសច្ម្រច ើយ។ ចហតុ្ចនោះ ការបែូរ 
លកខណៈថ្នការកាន់កាប់ (ការចផទរការកាន់កាប់តាម្ការ្េម្ច្េៀង) គឺ្មិ្នបំចេញលកខខណឌ ថ្ន 
លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ចទ្។ 
 
ករណីសិកា 
 ១. A បានជួលកង់មួ្យច្គ្ឿងឲ្យចៅ B។ B បានទុ្កកង់ច ោះជារបស់ខាួន ចហើយលក់កង់ច ោះ
ឲ្យចៅ C និងបាន្បគ្ល់ររួរាល់។ C បានចជឿជាក់ថា B ជាកម្មសិទ្ធិករ ចហើយគ្មម នកំហុសកាុងការចជឿ
ជាក់ចទ្។ ចត្ើ A អារទាម្ទារ Cឲ្យ្បគ្ល់កង់ច ោះ្ត្ ប់ម្កវញិបានដែរ ឬចទ្? 
 ករណីចនោះ កង់ច ោះគឺ្ជាវត្ថុដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ A ចហើយ B េំុមានសិទ្ធិកាុងការលក់កង់
ច ោះចទ្ ចហតុ្ចនោះជាចគ្មលការណ៍ C មិ្នអារចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើកង់បានចទ្ ចហើយ A អារ
ទាម្ទារឲ្យ្បគ្ល់កង់ម្កវញិចោយដផែកចលើកម្មសិទ្ធិបាន (មា្តា ១៥៥)។ ប ុដនែ C បានទ្ទួ្លបនែនូវ
កង់ច ោះចោយសុររតិ្ និងគ្មម នកំហុស ចហតុ្ចនោះចយើង្ត្ូវចធវើការសិកាចៅចលើការសច្ម្រថ្ន 
លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្។ ជាែំបូង ចែើម្បសីច្ម្រលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្បាន កម្មវត្ថុ្ត្ូវដត្ជារលនវត្ថុ 
ចហើយកម្មវត្ថុចៅកាុងករណីចនោះ គឺ្កង់ ចហតុ្ចនោះលកខខណឌ ចនោះ្ត្ូវបានបំចេញ។ ម្ ាងចទ្ៀត្ ចំបារ់
្ត្ូវមានកិរចសនាអនុបបទានកម្មសិទ្ធិដែលមានសុេលភាេ ចហើយ C ទ្ទួ្លបានការ្បគ្ល់កង់
ចោយដផែកចលើកិរចសនាលក់ទិ្ញជាមួ្យ B ចហតុ្ចនោះលកខខណឌ ចនោះ្ត្ូវបានបំចេញ។ ចលើសេីចនោះ 
C ទ្ទូ្លបានការ្បគ្ល់កង់ច ោះចោយជាក់ដសែង ចហតុ្ចនោះលកខខណឌ ថ្នការការចផទរការកាន់កាប់ក៏
្ត្ូវបានបំចេញ។ ែូរចនោះ C ្ត្ូវចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិថ្នកង់តាម្រយៈលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ ចហើយជា
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លទ្ធផល A ្ត្ូវបាត់្បង់កម្មសិទ្ធិ ចហតុ្ចនោះ A មិ្នអារទាម្ទារ C ឲ្យ្បគ្ល់កង់ម្កវញិបានចទ្។ 
ផទុយចៅវញិ A អារទាម្ទារឲ្យ B ្បគ្ល់នូវត្ថ្ម្ាកង់ កាុង ម្ជាសំណងការខូរខាត្ចោយដផែកចលើ
ការមិ្នអនុវត្ែកាត្េវកិរច ឬអំចេើអនីត្ានុកូល។ 
 ២. A បានលក់កង់មួ្យច្គ្ឿងឲ្យចៅ B ចហើយបានចធវើការ្បគ្ល់នូវកង់ច ោះររួរាល់ដែរ។ 
ចៅចេលច ោះA គឺ្ជាអនីតិ្ជន ចហើយក៍េំុមានការយល់្េម្េីអាកមានអំោរចម្បាដែរ។ ច្កាយម្ក 
A បានលុបចចលកិរចសនាលក់ទិ្ញកង់ច ោះចហើយទាម្ទារឲ្យ B ្បគ្ល់កង់ម្កវញិ។ ចត្ើ B អារ
អោះអាងអំេីលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ចលើកង់បានដែរ ឬចទ្? 
 A អារលុបចចលកិរចសនាលក់ទិ្ញកង់ច ោះបាន (មា្តា ១៨, មា្តា ៣៥៩ កថាខណឌ ទី្ 
២) ។ កាុងករណីដែលកិរចសនា្ត្ូវបានលុបចចល កិរចសនាច ោះ្ត្ូវបានចត់្ទុ្កថាចមាឃៈតំាងេី
ែំបូង (មា្តា ៣៥៨ កថាខណឌ ទី្ ២) ។ ចហតុ្ចនោះ A អារទាម្ទារឲ្យ B្បគ្ល់កង់ច ោះម្កវញិចោយ
ដផែកចលើកម្មសិទ្ធិ ឬចសរកែីរច្ម្ើនឥត្ចហតុ្ (មា្តា ១៥៥, មា្តា ៧៣៦ កថាខណឌ ទី្ ២) ។ ករណី
ចនោះ ចត្ើ B អារអោះអាងអំេីលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ ចហើយបែិចសធការទាម្ទារឲ្យ្បគ្ល់វញិរបស់ A 
បានដែរ ឬចទ្? លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ គឺ្ជាបញ្ញត្ែិចែើម្បីការរអរសុវត្ថិភាេ្បតិ្បត្ែិការរលនវត្ថុ។ 
ចហតុ្ចនោះ លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ ជា្បេ័នធដែលទ្ទួ្លសាគ ល់្តឹ្ម្ដត្ករណីដែលកិរចសនាអនុបប
ទានកម្មសិទ្ធិមានសុេលភាេដត្ប ុចោណ ោះ ចហើយមិ្នដម្នជា្បេ័នធដែលជួសជុលកិរចសនាដែលមាន
វកិារៈច ោះចទ្។ ចៅកាុងករណីសិកាខាងចលើ កិរចសនាលក់ទិ្ញ្ត្វូបានលុបចចលចោយមូ្លចហតុ្
អាកលក់ជាអនីតិ្ជន  ំឲ្យេំុមានការចផទរការកាន់កាប់ចោយដផែកចៅចលើកិរចសនាអនុបបទានកម្មសិទ្ធិ
ដែលមានសុេលភាេច ោះចទ្ ែូរចនោះលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្មិ្ន្ត្ូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ច ោះចទ្។ 
ែូចរាោះ  B មិ្នអារបែិចសធរំចរអោះការទាម្ទារឲ្យ្បគ្ល់ម្កវញិរបស់ A បានចទ្។ 
 ៣. B បានទិ្ញកង់មួ្យច្គ្ឿងេី A ចហើយបានឲ្យ A បនែចធវើការ្គ្ប់្គ្ងកង់ច ោះែដែល។ A 
បានទុ្កកង់ច ោះជារបស់ខាួន ចហើយបានលក់ឲ្យចៅ C ប ុដនែ C ក៏បានឲ្យ A បនែចធវើការ្គ្ប់្គ្ងកង់
ច ោះដែរ។ ចៅចេលទិ្ញកង់ច ោះ C បានចជឿជាក់ថា A គឺ្ជាកម្មសិទ្ធិករថ្នកង់ច ោះ ចហើយគ្មម ន
កំហុសកាុងការចជឿជាក់ចទ្។ ចត្ើ C អារចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិកង់ច ោះបានដែរ ឬចទ្? 
 ការចផទរសិទ្ធិ្បត្យកេជាអាទ្ិ៍ ចកើត្ច ើងតាម្រយៈការ្េម្ច្េៀងរបស់គូ្ភាគី្ (មា្តា ១៣៣)។ 
ប ុដនែ ការបចងកើត្ ការចផទរ និង ការដកដ្បសិទ្ធិ្បត្យកេ ចំបារ់្ត្ូវមានលកខខណឌ ត្តាំងចែើម្បីអារ 
ត្តំាងជាមួ្យត្តិ្យជនបាន ដែលរំចរអោះអនុបបទានសិទ្ធិ្បត្យកេចលើរលនវត្ថុ មិ្នអារត្តំាង
ជាមួ្យត្តិ្យជនបានច ើយ ្បសិនចបើេំុមានការចផទរការកាន់កាប់ (មា្តា ១៣៤ កថាខណឌ ទី្ ២)។ 
ចៅកាុង្កម្រែឋបបចវណី ការចផទរការកាន់កាប់ មិ្នក្មិ្ត្្តឹ្ម្ដត្ការ្បគ្ល់ចោយជាក់ដសែងប ុចោណ ោះ
ចទ្ ការបែូរលកខណៈថ្នការកាន់កាប់ ការ្បគ្ល់ចោយសចងខប និងការចផទរការកាន់កាប់ចោយបញ្ញា ក៏
្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លផងដែរ (មា្តា ២២៩) ចហើយការចផទរការកាន់កាប់ដែលជាលកខខណឌ ត្តំាងថ្នការ
បចងកើត្ ការចផទរ និងការដកដ្បសិទ្ធិ្បត្យកេរំចរអោះរលនវត្ថុច ោះ អារជាទ្្ម្ង់ោមួ្យកាុងរំចោម្
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ការ្បគ្ល់ចោយជាក់ដសែង ការបែូរលកខណៈថ្នការកាន់កាប់ ការ្បគ្ល់ចោយសចងខប និងការចផទរការ
កាន់កាប់ចោយបញ្ញា ។ ងវីត្បិត្ដត្ B មិ្នទ្ទួ្លបានការ្បគ្ល់ចោយជាក់ដសែងក៏ចោយ ប ុដនែ A បាន
បនែការកាន់កាប់ច ោះចោយសារការ្េម្ច្េៀងរវាង A និង B ចហតុ្ចនោះ ការចផទរការកាន់កាប់ចោយ
ការបែូរលកខណៈថ្នការកាន់កាប់្ត្ូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ (មា្តា ២២៩ កថាខណឌ ទី្ ២)។ ែូរចនោះ B បាន
បំចេញលកខខណឌ ត្តំាងស្មាប់លទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិថ្នកង់ច ោះ។ ផទុយចៅវញិ C ក៏បានបចងកើត្កិរចសនា
លក់ទិ្ញជាមួ្យ A ចោយ្េម្ច្េៀងថា ឲ្យ A បនែការកាន់កាប់កង់ច ោះ ចហតុ្ចនោះការចផទរការកាន់
កាប់ចោយបែូរលកខណៈថ្នការកាន់កាប់្ត្ូវបានចកើត្ច ើង  ំឲ្យលកខខណឌ ត្តំាង្ត្វូបានបំចេញ។ 
ករណីដែលអនុបបនិកទាំងអស់សុទ្ធដត្បំចេញលកខខណឌ ត្តាំង ច ោះអនុបបនិកោដែលបានបំចេញ
លកខខណឌ ត្តាំងមុ្នចគ្មានអាទិ្ភាេ ចហតុ្ចនោះ B អារអោះអាងអំេីកម្មសិទ្ធិថ្នកង់រំចរអោះ C បាន។  
អញ្ច ឹង ចត្ើ B អារអោះអាងអំេីលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្បានដែរ ឬចទ្? C បានទ្ទួ្លការចផទរការកាន់កាប់
កង់តាម្រយៈការបែូរលកខណៈថ្នការកាន់កាប់ចោយសុររតិ្ និងគ្មម នកំហុស ចោយដផែកចលើកិរចសនា
លក់ទិ្ញដែលមានសុេលភាេ។ ប ុដនែ ករណីដែលអនុបបទាយីចៅដត្បនែការកាន់កាប់ចោយរំចរអោះ 
ច ោះលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្មិ្នអារសច្ម្របានច ើយ (មា្តា ១៩៣ វាកយខ័ណឌ ទី្ ២) ។ ចនោះគឺ្
ចោយសារដត្េំុមានភាេសម្ស្សបចទ្ កាុងករណីដែលែកហូត្កម្មសិទ្ធិេីមាច ស់សិទ្ធិេិត្្បាកែ ចោយ
ដផែកចលើទិ្ែឋភាេខាងច្ៅដែលេំុមានការផ្លា ស់បែូរសាថ នភាេថ្នការចផទរការកាន់កាប់ច ោះ។ ចៅកាុង
ករណីសិកា A ចៅដត្បនែការកាន់កាប់ចោយផ្លទ ល់ តាម្រយៈការ្េម្ច្េៀងរវាង A និង C ចហតុ្ចនោះ
មា្តា ១៩៣ វាកយខ័ណឌ ទី្ ២ ្ត្ូវយកម្កអនុវត្ែ។ ែូរចនោះ លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្មិ្ន្ត្ូវបានសច្ម្រ 
ចហើយ C មិ្នអារចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិបានចទ្។ 
 
២. អនុបបទាននូវវត្ថុលួរ ឬបាត់្ (មា្តា ១៩៤) 

 មានករណីចលើកដលងមួ្យរំនួនរំចរអោះវត្ថុលួរ ឬ វត្ថុដែលបាត់្៖ 
 ក.ករណីដែលកម្មវត្ថុគឺ្ជាវត្ថុលួរ ឬវត្ថុបាត់្ ជនរងច្គ្មោះ ឬ មាច ស់វត្ថុបាត់្ច ោះ អារទាម្ទារ
រំចរអោះជនដែលបានចធវើលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ច ោះ ឲ្យសងវត្ថុច ោះម្កវញិបាន។ 
 - រំចរអោះភាគី្មាខ ងចទ្ៀត្ដែល្ត្វូបានចគ្ទាម្ទារ មិ្នដម្នកំរតិ្្តឹ្ម្ដត្អាកដែលចធវើលទ្ធកម្ម 
ចោយសុររតិ្េីែំបូងច ោះចទ្ គឺ្រាប់បញ្ចូ លទំាងអាកដែលចធវើលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្បនែប ទ ប់ផងដែរ។  
 - រំចរអោះភាគី្ដែលមានសិទ្ធិទាម្ទារឲ្យសងវញិ គឺ្្ត្ូវបានកំរតិ្្តឹ្ម្ជនរងច្គ្មោះថ្នវត្ថុដែល
្ត្ូវបានលួរ ឬមាច ស់វត្ថុដែលបាត់្ដត្ប ុចោណ ោះ។ មានន័យថា ចំបារ់ការបាត់្បង់ការកាន់កាប់ច ោះ 
្ត្ូវដត្ផទុយេីឆនទៈរបស់អាកមានសិទ្ធិចែើម្ ចហើយកាុងករណីដែលអាកមានសិទ្ធិចែើម្បានបាត់្បង់នូវការ
កាន់កាប់វត្ថុច ោះ ចោយការឆចបាក ការបនាំ ឬ ការគំ្រាម្កំដហង មិ្នអារអនុវត្ែមា្តាចនោះបានចទ្។  
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 ខ. ចទាោះជាយ ងោក៍ចោយ ជនរងច្គ្មោះ ឬ មាច ស់វត្ថុបាត់្ច ោះ ្ត្វូចធវើការទាម្ទារកាុង
អំ ុងចេល ២ឆ្ា ំ គិ្ត្ចប់េីចេលបាត់្ ឬចេល្ត្វូបានលួរ។ (មា្តា១៩៤-១) 
 
 គ្. ប ុដនែ កាុងករណីដែលអាកចធវើលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ច ោះ បានទិ្ញចោយសុររតិ្នូវវត្ថុដែល
បានបាត់្ ឬ វត្ថុដែលលួរច ោះតាម្រយៈការលក់ចែញថ្ងា ឬ ចៅទី្ផាសាធារណៈ ឬ េីរអណិជាករ ឬ 
អាជីវករដែលលក់វត្ថុ្បចភទ្ែូរគ្មា  ច ោះជនរងច្គ្មោះ ឬ មាច ស់វត្ថុបាត់្មិ្នអារទាម្ទារឲ្យសងវត្ថុច ោះ
ម្កវញិបានចទ្ ្បសិនចបើមិ្នសងថ្ងាលក់ចៅឲ្យអាកដែលបានចធវើលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ច ោះ។ (មា្តា
១៩៤-២) 
 
 ឧទាហរណ៍ ចលាក A បានបាត់្កង់ ចហើយចលាក B ចរ ើសបាន ចហើយយកចៅលក់ឲ្យចលាក 
C ដែលជាអាជីវករលក់កង់។ ចលាក D បានទិ្ញកង់ច ោះ េីចលាក C កាុងត្ថ្ម្ា ៤០០ែុលាា ។ ចបើ
ចយងតាម្មា្តា១៩៤-២ ្បសិនចបើចលាក A មិ្នបង់្បាក់ឲ្យចៅចលាក D រំនួន ៤០០ែុលាា រជាមុ្ន
ចទ្ គ្មត់្មិ្នអារទាម្ទារឲ្យ្បគ្ល់កង់ច ោះម្កវញិបានចទ្។ 
 ែូរបានបកស្សាយខាងចលើររួចហើយ ចយងតាម្មា្តា ១៩៤ ករណីដែលកម្មវត្ថុថ្នលទ្ធកម្ម
ចោយសុររតិ្ជាវត្ថុលួរ ឬវត្ថុបាត់្ ជនរងច្គ្មោះ ឬ មាច ស់វត្ថុបាត់្ អារទាម្ទារឲ្យចធវើបែិទាននូវកម្មវត្ថុ
ច ោះបានកាុងអំ ុងចេល ២ឆ្ា ំ។ អញ្ច ឹង ចត្ើកាុងអំ ុងចេលចនោះ ចត្ើអាកោគឺ្ជាមាច ស់កម្មសិទ្ធិថ្នកម្ម
វត្ថុច ោះ? រំណុរចនោះ អាកមានសិទ្ធិចែើម្ មានកម្មសិទ្ធិ ចរអលគឺ្ ្បសិនចបើឈរចលើទ្សេនៈថា អំ ុង
ចេល ២ឆ្ា ំចនោះ លទ្ធកម្មចោយសុររតិ្មិ្ន្ត្ូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ចទ្ ច ោះកម្មសិទ្ធិ្ត្ូវធាា ក់ចៅចលើអាក
ចធវើលទ្ធកម្មចោយសុររតិ្ ប ុដនែអារមានទ្សេនៈដែលទ្ទួ្លសាគ ល់នូវសិទ្ធិទាម្ទារបែិទានេិចសស
ចោយដផែកចលើមា្តា ១៩៤។ រំដនក យុត្ែិសាស្រសែ្ បចទ្សជប ុន បានច្ជើសចរ ើសយកទ្សេនៈទី្មួ្យ។ 
 
៣. អាជាា យុកាលថ្នលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុ (មា្តា១៩៥) 

 អាជាា យុកាលថ្នលទ្ធកម្ម គឺ្ជា្បេ័នធដែលអនុញ្ញញ ត្ឲ្យចធវើលទ្ធកម្មថ្នសិទ្ធិតាម្រយៈការកនាង
ហួសថ្នរយៈចេលេិត្្បាកែមួ្យ។  
 ៣.១ លកខខណឌ អាជាា យុកាលថ្នលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើរលនវត្ថុ មានែូរខាងច្កាម្ ដែល
ខុសគ្មា ចោយដផែកចៅអត្ថិភាេ ឬនត្ថិភាេថ្នភាេសុររតិ្ និងគ្មម នកំហុសចៅចេលចប់ចផែើម្ការកាន់
កាប់។ 
 ករណីមិ្នដម្នជាជនសុររតិ្ និងគ្មម នកំហុសចៅចេលចប់ចផែើម្ការកាន់កាប់ (មា្តា ១៩៥ 
កថាខណឌ ទី្ ១) ៖ 
  ក. ្ត្ូវកាន់កាប់វត្ថុច ោះកាុងរយៈចេល ១០ឆ្ា ំ 
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  ខ. ្ត្ូវមានឆនទៈយកចធវើជាកម្មសិទ្ធិ 
  គ្. ្ត្ូវចធវើច ើងចោយសនែិវធីិ 
  ឃ. ការកាន់កាប់ច ោះ្ត្វូមានការែឹងឮជាសាធារណៈ  
 ករណីសុររតិ្ និងគ្មម នកំហុសចៅចេលចប់ចផែើម្ការកាន់កាប់ (មា្តា ១៩៥ កថាខណឌ ទី្ ២) ៖ 
  ក. ្ត្ូវកាន់កាប់កាុងរយៈចេល ៥ឆ្ា ំ នូវវត្ថុច ោះ 
  ខ. ្ត្ូវមានឆនទៈយកម្កចធវើជាកម្មសិទ្ធិ 
  គ្. ្ត្ូវចធវើច ើងចោយសនែិវធីិ 
  ឃ. ការកាន់កាប់ច ោះ្ត្វូមានការែឹងឮជាសាធារណៈ 
  ង. ្ត្ូវដត្សុររតិ្ និងគ្មម នកំហុសចៅចេលដែលខាួនចប់ចផែើម្កាន់កាប់ 
 
៤. អាជាា យុកាលថ្នលទ្ធកម្មសិទ្ធិដែលទាក់ទ្ងនឹងរលនវត្ថុ និងសិទ្ធិចលើ្ទ្េយសម្បត្ែិចផេងចទ្ៀត្ 
(មា្តា ១៩៦) 

 ជនទំាងឡាយោដែលបានច្បើសិទ្ធិដែលទាក់ទ្ង់នឹងរលនវត្ថុ ែូរជាសិទ្ធិចលើការបញ្ញច  ំ
សិទ្ធិជួល និងសិទ្ធិជួលចលើ្ទ្េយសម្បត្ែិចផេងចទ្ៀត្ ចោយសនិែវធីិ និង ចោយការែឹងឮជាសាធារណៈ 
ចហើយចោយមានឆនទៈច្បើស្មាប់ខាួន ្ត្ូវដត្ចធវើលទ្ធកម្មនូវសិទ្ធិច ោះច្កាយចេល ៥ឆ្ា ំ ្បសិនចបើ
សុររតិ្ និងគ្មម នកំហុសចៅចេលចប់ចផែើម្កាន់កាប់ និងច្កាយចេល ១០ឆ្ា ំ ្បសិនចបើមិ្នមាន
រំណុរចនោះ ែូរបានដបងដរកចៅកាុងមា្តា១៩៥ ថ្ន្កម្រែឋបបចវណី។ ឧទាហរណ៍ ករណីបុគ្គល
ដែលមិ្នដម្នជាកម្មសិទ្ធិករថ្នរលនវត្ថុច ោះចទ្ ប ុដនែបានបនាំខាួនចធវើជាកម្មសិទ្ធិករ ចហើយបានយកវត្ថុ
ច ោះចៅោក់បញ្ញច  ំ អាកដែលទ្ទួ្លយកការបញ្ញច ចំ ោះ អារចធវើលទ្ធកម្មនូវសិទ្ធិចលើការបញ្ញច តំាម្រយៈ
អាជាា យុកាលបាន។ អាជាា យុកាលថ្នលទ្ធកម្មថ្នសិទ្ធិ្ទ្េយសម្បត្ែិចផេងចទ្ៀត្ មានែូរជា សិទ្ធិចលើ
បំណុលជា្បាក់ដែលមានរយៈចេលកំណត់្ សិទ្ធិចលើបំណុលកម្ចីដែលបង់ការ្បាក់កាុងរយៈចេល
កំណត់្ជាចែើម្ ដែលជាសិទ្ធិចលើបំណុលមានកម្មវត្ថុជាការផែល់តាវកាលិកជាបនែប ទ ប់។ 
 
៥. ការជាប់គ្មា  ការលាយ្របល់គ្មា ថ្នរលនវត្ថុ (មា្តា១៩៨) 

 មា្តា១៩៨-១ បញ្ញត្ែអំេីការជាប់គ្មា  ថ្នរលនវត្ថុច្រើនរបស់កម្មសិទ្ធិករចផេងគ្មា  បានជាប់គ្មា  
ចហើយដែលមិ្នអារបំដបកឲ្យោរ់េីគ្មា បាន ចោយមិ្នចធវើឲ្យរលនវត្ថុច ោះដបកបាក់ ឬ អារជាករណី
ដែល្ត្វូរំោយចសាហ ុយច្រើនហួសចហតុ្ចែើម្បីចធវើការបំដបករលនវត្ថុច ោះ កម្មសិទ្ធិថ្នវត្ថុភាា ប់គ្មា
ច ោះ ្ត្ូវធាា ក់ចៅកម្មសិទ្ធិករថ្នរលនវត្ថុដែលជារំដណករម្បង។ ការដបងដរកអំេីរំដណករម្បង 
និង រំដណកប ទ ប់បនេំ គឺ្អាស្ស័យចៅចលើទ្សេនៈសងគម្ជាក់ដសែង ប ុដនែកាុងករណីដែលមិ្នអារ
ដបងដរកឲ្យោរ់ថា រំដណកោជារំដណករម្បង រំដណកោជារំដណកប ទ ប់បនេំ កម្មសិទ្ធិករថ្ន
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រលនវត្ថុនីមួ្យៗច ោះ នឹងកាា យចៅជាមាច ស់កម្មសិទ្ធិអវភិាគ្ចោយគិ្ត្ចៅតាម្សមាមា្ត្ថ្នត្ថ្ម្ា
នីមួ្យៗ ចេលជាប់គ្មា ច ោះ។ ករណីដែលយកមា សីុនចៅភាា ប់នឹងទូ្ក ឬករណីដែលនិចយជកចរាង
រ្កបានយកបរកិាខ ររបស់ខាួន ចៅភាា ប់នឹងមា សីុនដែលមានចៅកាុងចរាងរ្កជាចែើម្ច ោះ គឺ្ជា
ឧទាហរណ៍ថ្នការជាប់គ្មា ថ្នរលនវត្ថុ។ ករណីដែលវត្ថុរងឹលាយបញ្ាូ លគ្មា ចហើយេិបាកនឹងបំដបក
ចរញេីគ្មា  គឺ្ជាការលាយគ្មា  ែូរជាករណីដែលកម្មសិទ្ធិករថ្នអងករចផេងគ្មា បានយកអងករច ោះម្ក
្របល់បញ្ចូ លគ្មា  គឺ្ជាឧទាហរណ៍ថ្នការលាយគ្មា ថ្នរលនវត្ថុ។ មួ្យចទ្ៀត្ ករណីដែលវត្ថុរាវលាយ
បញ្ចូ លគ្មា  គឺ្ជាការ្របល់គ្មា  ែូរជាករណីដែលកម្មសិទ្ធិករថ្នច្បងចផេងគ្មា បានយកច្បងម្កលាយ
បញ្ចូ លគ្មា ជាចែើម្ គឺ្ជាឧទាហរណ៍ថ្នការលាយគ្មា ថ្នរលនវត្ថុ។ 
 
ករណីទី្១៖ ចលាក ក មានទូ្កមួ្យ ចហើយបានភាា ប់មា សីុនដែលជារបស់ចលាក ខ ចៅនឹងទូ្ក 
ច ោះ។ េំុមានការ្េម្ច្េៀងជាក់លាក់រវាងចលាក ក និងចលាក ខ សែីេីការភាា ប់មា សីុនច ើយ។ ចត្ើ
នរោជាមាច ស់កម្មសិទ្ធិករថ្នទូ្កច ោះ? 
្បសិនចបើលទ្ធផលដែលចលាក ខ បានភាា ប់មា សីុនច ោះ ចធវើឲ្យមា សីុនច ោះមិ្នអារបំដបកចរញេី
ទូ្កបានចោយមិ្នចធវើឲ្យខូរមា សីុន ឬ ្ត្ូវរំោយចសាហ ុយហួសចហតុ្កាុងការបំដបកចទ្ ទូ្ក និង
មា សីុនច ោះនឹងកាា យជាវត្ថុភាា ប់គ្មា ដត្មួ្យ ចហើយកម្មសិទ្ធិនឹងធាា ក់ចៅចលើកម្មសិទ្ធិករថ្នរលនវត្ថុ
ដែលជារំដណករម្បង។ កាុងករណីចនោះ រវាងទូ្ក និងមា សីុន ចត្ើមួ្យោជារលនវត្ថុរម្បងច ោះ 
្ត្ូវេិចរោចៅចលើត្ថ្ម្ាជាអាទ្ិ៍ ចហើយ្ត្វូសច្ម្រតាម្ការយល់ចឃើញជាទូ្ចៅចៅកាុងសងគម្ 
ប ុដនែ្បសិនចបើគ្មម នសាថ នភាេេិចសសចទ្ ជាទូ្ចៅ ទូ្ក្ត្ូវបានចគ្ចត់្ទុ្កថាជារលនវត្ថុរម្បង។ 
ករណីចនោះ ចលាក ក នឹងកាា យជាកម្មសិទ្ធិករថ្នទូ្កទាំងមូ្ល រមួ្ទំាងមា សីុនរបស់ចលាក ខដែលបាន
ភាា ប់នឹងទូ្កច ោះផងដែរ។ កាុងករណីដែលចលាក ក បានចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើវត្ថុភាា ប់គ្មា ចហើយ 
ចលាក ខ អារទាម្ទារចលាក ក នូវទឺ្ក្បាក់សម្រម្យចៅនឹងត្ថ្ម្ាមា សីុនដែលជា្បាក់សំណង 
(មា្តា ២០១)។ 
 
ករណីទី្២៖ ចលាក សុក ជាជាងសំណង់ គ្មត់្បានលាយខារ់ និង សីុម្ ង់្របល់បញ្ចូ លគ្មា  ច្កាយ
ម្កចទ្ៀត្គ្មត់្រកចឃើញថា ខារ់ដែលគ្មត់្យកម្កលាយច ោះជារបស់ចលាក ចៅ ដែលជាជាង
សំណង់មាា ក់ចទ្ៀត្។ ចត្ើនរោជាមាច ស់សីុម្ ង់ដែលបានលាយច ោះ? 
          ករណីចនោះ មានការលាយគ្មា រវាងសីុម្ ង់ និងខារ់ដែលជាវត្ថុរងឹ ចហតុ្ចនោះជាបញ្ញា រអក់េ័នធ
នឹងការលាយគ្មា ថ្នរលនវត្ថុ។ ករណីដែលរលនវត្ថុច្រើនបានលាយគ្មា  ចហើយមិ្នអារបំដបកចរញ
េីគ្មា បាន (មា្តា ១៩៨ កថាខណឌ ទី្ ៣) ្ត្វូអនុចលាម្តាម្កថាខណឌ ទី្ ១ និងទី្ ២ ថ្នមា្តា 
១៩៨។ ចហតុ្ចនោះ ្ត្ូវចធវើការេិចរោត្ថ្ម្ា និងបិរមាណជាអាទ្ិ៍ ដែលសីុម្ ង់ និងខារ់បានលាយ
គ្មា ររួ ចហើយដផែកតាម្ការយល់ចឃើញជាទូ្ចៅរបស់សងគម្ ចធវើការវនិិរឆ័យថា វត្ថុមួ្យោជារលនវត្ថុ
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រម្បង ចហើយកម្មសិទ្ធិករច ោះ្ត្ូវចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចលើវត្ថុភាា ប់គ្មា ច ោះ។ កាុងករណីដែលមិ្នអារ
ដបងដរករំដណករម្បង និង រំដណកប ទ ប់បនេំបាន កម្មសិទ្ធិករថ្នខារ់ និងកម្មសិទ្ធិករថ្នសីុម្ ង់
នឹងកាា យជាមាច ស់កម្មសិទ្ធិអវភិាគ្ចៅតាម្សមាមា្ត្ថ្នត្ថ្ម្ាចៅចេលដែលលាយរូលគ្មា ច ោះ។ 
 

៦. ការដកថ្រារលនវត្ថុ (មា្តា១៩៩) 

 សំចៅចៅចលើការបចងកើត្វត្ថុងមីចោយបដនថម្ការដកថ្រាចៅចលើវត្ថុអាកែថ្ទ្។ ឧទាហរណ៍ ករណី
ដែលយក្កោត់្ចៅកាត់្ចធវើជាសំចលៀកបំរអក់ជាចែើម្។ ករណីយកវត្ថុអាកែថ្ទ្ចៅដកថ្រាបចងកើត្ជា
វត្ថុងមី ចត្ើវត្ថុងមីច ោះធាា ក់ចៅចលើកម្មសិទ្ធិករថ្នធាតុ្ផេំ ឬអាកដកថ្រា គឺ្ជាបញ្ញា ។ សែីេីបញ្ញា ចនោះ មាន 
ទ្សេនៈ ២ គឺ្ទ្សេនៈធាតុ្ផេំ ដែលទ្ទួ្លសាគ ល់ថាអាកផគត់្ផគង់ធាតុ្ផេំ គឺ្ជាកម្មសិទ្ធិករ និងទ្សេនៈ
ដកថ្រា ដែលទ្ទួ្លសាគ ល់អាកដកថ្រាគឺ្ជាកម្មសិទ្ធិករ ប ុដនែ្កម្រែឋបបចវណីកម្ពុជា អនុវត្ែចគ្មលការណ៍ថ្ន 
ទ្សេនៈដកថ្រា។ ប ុដនែ មានករណីចលើកដលង ដែលករណីខាងច្កាម្ គឺ្កម្មសិទ្ធិករធាតុ្ផេជំាអាកចធវើ
លទ្ធកម្មចលើកម្មសិទ្ធិ។ 
 ក. ករណីដែលត្ថ្ម្ាចកើនច ើងចោយការដកថ្រា ឬ ដកដ្បច ោះតិ្រហួសចហតុ្ជាងត្ថ្ម្ាវត្ថុធាតុ្
ចែើម្ (កថាខណឌ ទី្ ១ វាកយខ័ណឌ ទី្ ២)។ 
 ខ. ករណីដែលអាកដកថ្រាវត្ថុបានផែល់វត្ថុធាតុ្ចែើម្មួ្យរំដណក ចហើយត្ថ្ម្ាវត្ថុធាតុ្ចែើម្ ្េម្
ទំាងត្ថ្ម្ាចកើនច ើងចោយការដកថ្រា ឬ ដកដ្បច ោះ មិ្នចលើសេីត្ថ្ម្ាវត្ថុធាតុ្ចែើម្ថ្នអាកែថ្ទ្ (កថា
ខណឌ ទី្ ២)។ 
 ជាទូ្ចៅ រវាងអាកផគត់្ផគង់ធាតុ្ផេំ និងអាកដកថ្រា គឺ្មានទំ្ ក់ទំ្នងកិរចសនាអវីមួ្យ ចហើយការ
កំណត់្អំេីកម្មសិទ្ធិ ក៏បានកំណត់្ចៅកាុងទំ្ ក់ទំ្នងកិរចសនាច ោះដែរ។ មា្តាចនោះ អនុវត្ែរំចរអោះ
ដត្ករណីដែលភាគី្ទំាងេីរេំុមានទំ្ ក់ទំ្នងកិរចសនាដត្ប ុចោណ ោះ។  
 
ករណីសិកា 
 ១. B បានយក្េោះេុទ្ធរបូមាសរបស់ A ចៅរលំាយចធវើជាែំុមាស។ ចត្ើ A ឬ B ដែលមានកម្ម
សិទ្ធិចលើែំុមាសច ោះ? 
 ចែើម្បីអនុវត្ែបញ្ញត្ែិសែីេីការដកថ្រា ចំបារ់្ត្ូវមានការបចងកើត្វត្ថុងមីចោយដផែកចលើការដកថ្រា។ វត្ថុ
ដែល្គ្មន់ដត្បចងកើត្ច ើងចោយការដកថ្រា មិ្នអារចៅថាជាវត្ថុងមីបានចទ្ ចោយសារដត្កម្មសិទ្ធិ
រាស់ជាធាា ក់ចៅកម្មសិទ្ធិករថ្នធាតុ្ផេំ កាុងករណីដែលទ្ទួ្លសាគ ល់ថាមានភាេែូរគ្មា នឹងធាតុ្ផេំ។ 
កាុងករណីសិកាចនោះ B ្គ្មន់ដត្យក្េោះេុទ្ធរបូមាសម្ករលំាយចធវើជាែំុមាសដត្ប ុចោណ ោះ ចហតុ្ចនោះ
ដផែកតាម្ការយល់ចឃើញជាទូ្ចៅរបស់សងគម្ មិ្នអារទ្ទួ្លសាគ ល់ថាបានបចងកើត្វត្ថុងមីច ោះចទ្ ចហើយ
បញ្ញត្ែិសែីេីការដកថ្រាក៏មិ្នអារអនុវត្ែបានដែរ។ ែូរចនោះ A មានកម្មសិទ្ធិចៅចលើែំុមាស។ 
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 ២. ជាងរមាា ក់លបីច ម្ ោះចលាក B បានចធវើការដកថ្រាចៅចលើចឈើមួ្យែំុរបស់ A បចងកើត្បានជា
រមាា ក់ែ៏រងឹមាំមួ្យ។ ចត្ើអាកោមានកម្មសិទ្ធិចៅចលើរបូរមាា ក់ច ោះ? 
 ករណីចនោះ ជាងរមាា ក់ B បានដកថ្រាចៅចលើចឈើ ចហើយបចងកើត្ជារបូរមាា ក់។ ដផែកតាម្ការ
យល់ចឃើញជាទូ្ចៅរបស់សងគម្ ទ្ទួ្លសាគ ល់ថាបានបចងកើត្នូវវត្ថុងមី ចហតុ្ចនោះ បញ្ញត្ែិសែីេីការដកថ្រា
្ត្ូវយកម្កអនុវត្ែ ចហើយ B ដែលជាអាកដកថ្រា្ត្ូវចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិចៅចលើរបូរមាា ក់ដែលបាន
បចងកើត្ររួរាល់ច ោះ។ ប ុដនែ ករណីការចកើនច ើងថ្នត្ថ្ម្ាចោយការដកថ្រា តិ្រជាងត្ថ្ម្ាថ្នវត្ថុធាតុ្ផេំ
ហួសចហតុ្ចេក កម្មសិទ្ធិថ្នវត្ថុដកថ្រាច ោះនឹងធាា ក់ចៅចលើកម្មសិទ្ធិករថ្នវត្ថុធាតុ្ផេំ (កថាខណឌ ទី្ ១ 
វាកយខ័ណឌ ទី្ ២) ចហតុ្ចនោះចគ្្ត្វូចធវើការសិកាចៅចលើក្មិ្ត្ថ្នការចកើនច ើងថ្នត្ថ្ម្ាចោយដផែកចៅ
ចលើការដកថ្រារបស់ B។ ជាទូ្ចៅ ករណីដែលជាងរមាា ក់លបីច ម្ ោះ B បានបចងកើត្របូរមាា ក់ែ៏រងឹមាំមួ្យ
ចរញេីធាតុ្ផេ ំ ្បដហលជាមិ្នអារនិយយថា ត្ថ្ម្ាដែលចកើនច ើងចោយការដកថ្រា តិ្រជាងត្ថ្ម្ាថ្ន
វត្ថុធាតុ្ផេំហួសចហតុ្ច ោះចទ្។ 

៧. អានុភាេថ្នឧបាគ្ម្ន៍ថ្នរលនវត្ថុ (មា្តា ២០០) 

 ការជាប់គ្មា  ការលាយគ្មា  ការ្របល់គ្មា  និងការដកថ្រារលនវត្ថុ ជារមួ្ចៅថា ឧបាគ្ម្ន៍ថ្ន 
រលនវត្ថុ។ ករណីដែលមានឧបាគ្ម្ន៍ថ្នរលនវត្ថុចកើត្ច ើង ចត្ើសិទ្ធិដែលមានចៅចលើរលនវត្ថុមុ្ន
ឧបាគ្ម្ន៍ចកើត្ច ើង នឹងចៅជាយ ងោ? បញ្ញត្ែិថ្នឧបាគ្ម្ន៍ចនោះ បានកំណត់្បញ្ញា ចនោះែូរខាង
ច្កាម្ ៖ 

ក. កាុងករណីដែលកម្មសិទ្ធិចលើវត្ថុ្ត្ូវរលត់្ ចោយសារការជាប់គ្មា  ការលាយ្របល់គ្មា  សិទ្ធិ
ដែលមានចលើវត្ថុច ោះ ក៍្ត្ូវរលត់្ដែរ (កថាខណឌ ទី្១)។ 
 ខ.១. សិទ្ធិរបស់អាកែថ្ទ្ដែលមានចលើវត្ថុ ដែលធាា ប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនដែលកាា យជាកម្ម 
សិទ្ធិករថ្នវត្ថុភាា ប់គ្មា  វត្ថុលាយ្របល់គ្មា  ឬវត្ថុដកថ្រា ្ត្ូវបនែអត្ថិភាេចលើវត្ថុដែល្ត្ូវបានចធវើលទ្ធកម្ម
ជាងមីចនោះចទ្ៀត្។ 
 ខ.២. កាុងករណី្បសិនចបើកាា យជាកម្មសិទ្ធិអវភិាគ្ សិទ្ធិច ោះ្ត្ូវបនែអត្ថិភាេចលើរំដណកថ្ន
មាច ស់កម្មសិទ្ធិករអវភិាគ្ច ោះ។ 
 
៨. ឧបាគ្ម្ន៍ និងសិទ្ធិទាម្ទារ្បាក់សំណង (មា្តា ២០១) 

 ចត្ើបុគ្គលដែលបានបាត់្បង់កម្មសិទ្ធិចោយសារឧបាគ្ម្ន៍ថ្នរលនវត្ថុ អារទាម្ទារ្បាក់
សំណងរំចរអោះបុគ្គលដែលបានចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិងមីបានឬចទ្ ច ោះគឺ្ជាបញ្ញា ។ បញ្ញត្ែិចនោះ បានដរង
ថា ជនដែលបានបាត់្បង់សិទ្ធិចោយសារការជាប់គ្មា  ការលាយ្របល់គ្មា  និងការដកថ្រា អារទាម្ទារ
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សំណងេីជនដែលបានចធវើលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិច ោះ ចោយដផែកចៅចលើបញ្ញត្ែិទាក់ទ្ងនឹងចសរកែីរច្ម្ើន
ឥត្ចហតុ្។ 
 ការទាម្ទារឲ្យចធវើបែិទានគឺ្ មិ្ន្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្ច ោះចទ្ េីច្រអោះការដែលទ្ទួ្លសាគ ល់ឲ្យ
បំដបកវត្ថុ ចធវើបែិទានច ើងវញិ កាុងករណីដែលរលនវត្ថុច ោះ្ត្ូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ថាបានភាា ប់គ្មា
ចោយមិ្នអារបំដបកបាន ចហើយបានបចងកើត្នូវវត្ថុងមីតាម្រយៈឧបាគ្ម្ន៍គឺ្ផទុយនឹងចគ្មលបំណង ថ្ន
បញ្ញត្ែិនីមួ្យៗទាក់ទ្ងនឹងឧបាគ្ម្ន៍។ 
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