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Yoshie SASAKI / JICA Expert 

 

ស្តអំីពី របបៀបចាត់ចែងបរឿងក្តីចែងែះ  

１．តារាងលំហូរនៃៃីតិវធិីលលងលះ 

 

２．វធិីចាត់លែងក្នុងក្រណីលែលភាគីមិៃបាៃជ្រីសជរសីៃីតវិធិីបាៃ្តឹម្តវូ 

（１） ក្រណីលែលគូភាគីទងំសងខាងបាៃ្រមជ្រៀងអំរីការលលងលះគ្នន  (ៃិង ក្រណីលែលមាៃកូ្ៃជាអៃីតិរៃ 
បាៃក្ណំត់អនក្មាៃអំណាែជមបា) លតមិៃបាៃដាក្ព់ាក្យសុំលលងលះជដាយលអែក្តាមែាប់សតីរីៃតីិវធិី
ជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ងជេ លបរជាបាៃដាក្់ពាក្យបណតឹ ងទមទរលលងលះ (ជោង 
តារាងលំហូរ ① ) 

 
 → មាៃ ២ វធិ។ី ែបូំង ជធវតីាមវធិីនៃែណុំែ ក្ ជហយីជបីសិៃជាភាគីមៃិយល់្រម ៃឹងជធវីតាមវធិីនៃ

ែំណុែ ខ។  
 
ក្. ជធវីការរៃយល់ថា ក្នុងក្រណីជៃះអាែដាក្់ពាក្យសុំលលងលះជដាយលអែក្តាមែាបស់តីរីៃតីិវធិរីែឋបបជវណី 

លែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង ជហយីឲ្យភាគីែក្ពាក្យបណតឹ ងទមទរលលងលះ រែួរំរុញឲ្យដាក្់ពាក្យសុំលលងលះគ្នន ។  
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“មូលជហតុ” 
 ・ ែណំាយ្បាក្់តិែជលរីៃធដាក្់ពាក្យសុ ំ

រៃធដាក្់ពាក្យសុំនៃបណតឹ ងទមទរលលងលះមាៃែំៃៃួ ៥៥០០០ (្បាមុំ៉ឺៃ្បាពំាៃ់) ជរៀល (ក្ថា
ខណឌ េី ៣ មា្តា ៦០ ៃិង ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៦១ នៃ្ក្មៃតីិវធិីរែឋបបជវណី)1 រឯីរៃធដាក្់
ពាក្យសំុនៃពាក្យសុំលលងលះមាៃែំៃៃួ ៥.០០០ (្បាពំាៃ់) ជរៀល (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២២ 
នៃែាប់សតរីីៃីតិវធិីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង)។   

 ・ ពាក្យសុំគ៉ឺអាែជធវីជ ងីជដាយផ្ទា លម់ាត់បាៃ 
ពាក្យបណតឹ ងទមទរលលងលះ ភាគី្តូវលតដាក្់ពាក្យបណតឹ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជៅតុលាការ 

(ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៧៥ នៃ្ក្មៃីតិវធិីរែឋបបជវណី) រឯីពាក្យសុំលលងលះអាែជធវីជ ងីជដាយ
ផ្ទា ល់មាតប់ាៃ (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២៦ នៃ្ក្មៃីតិវធិីរែឋបបជវណីលែលមៃិលមៃជាបណតឹ ង)។ 

 ・ ការសជ្មែជសែក្តីជែញបាៃឆាប់រហ័ស 
ជែីមបជីែញសាល្ក្ម ឬ សាលែីកាជៅជលីបណតឹ ងទមទរលលងលះ តុលាការ្តូវលតឆ្លងកាត់

ៃូវការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់ (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ១១៤ នៃ្ក្មៃីតិវធិីរែឋបបជវណី។ 
ប ុលៃត មិៃ្តូវបាៃជធវីជ ងីជាសាធារណៈជេ (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ១៦ នៃែាប់សតីរីៃីតវិធិីបណតឹ ង
ទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល)) ែលំណក្ឯ ក្រណីលែល្តូវជែញែីកាសជ្មែែំជពាះពាក្យសុំលលងលះ 
មិៃចាបំាែ់្តូវឆ្លងកាត់ការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់ជេ (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២៨ នៃ
ែាប់សតីរៃីីតិវធិីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង)។    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ខ. ជធវីការរៃយល់ថា ពាក្យបណតឹ ងទមទរលលងលះអាែដាក្់បាៃលុះ្តាលតជៅក្នុងក្រណីលែល្សប

ជៅៃឹងែណុំែណាមយួនៃក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៩៧៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី  (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា 
៩៧៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) ជហយីរំរុញភាគីឲ្យអះអាងអរំមូីលជហតុជាក្់លសតងនៃការលលងលះ។  ក្នុង
ក្រណីលែលភាគទីងំសងខាងបាៃ្រមជ្រៀងគ្នន អំរកីារលលងលះ គ៉ឺជាក្រណីលែលភាគទីងំសងខាងរុំ
មាៃឆ្ៃាៈបៃតេនំាក្់េៃំងអាពាហ៍រិពាហ៍ ែូជែនះជហយី ្តូវៃឹងមូលជហតុលែលជលីក្ជ ងីថា “េំនាក្់េៃំង
អាពាហ៍រិពាហ៍្តូវបាៃលបក្បាក្់ ជហយីគ្នា ៃសងឃមឹថាៃងឹអាែបែិទៃជ ងីវញិបាៃ” (ែំណុែ ង)។   
ក្នុងក្រណីលែលភាគីមៃិយល់្រម តុលាការ្តវូជធវកីារបក្្សាយពាក្យបណតឹ ងថា គ៉ឺការអះអាងលបបជៃះ 

គ៉ឺជាការអះអាងលែលមាៃលក្ខណៈជសងៀមសាង ត ់ជហយីបៃតៃតីិវធិីតជៅមុខ។   

 
1 បណតឹ ងទមទរលលងលះ គ៉ឺជាបណតឹ ងលែលតុលាការ “មិៃអាែគណនា”  (ក្ថាខណឌ េី ៣ មា្តា ៦០ នៃ្ក្មៃីតិវធីិរែឋបបជវណី)ជដាយលអែក្
ជលី “អល្បជោរៃ៍លែលបាៃទមទរក្នុងបណតឹ ង” (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៦០ នៃ្ក្មៃីតិវធីិរែឋបបជវណី) ែូជែនះជហយីតនមលក្មាវតថុនៃបណតឹ ងជៃះ 
្តូវចាត់េុក្ថា មាៃែំៃួៃ ៥.៥០០.០០០ (្បាលំាៃ្បាលំសៃ) ជរៀល។ រៃធដាក់្ពាក្យសំុ ែំជពាះភាគនៃតនមលក្មាវតថុនៃបណតឹ ងលែលមាៃ
ែំៃួៃ្តឹម ១០.០០០.០០០ (ែប់លាៃ) ជរៀល រៃធដាក់្ពាក្យសំុលែល្តូវបង់ក្នុងតនមលនៃក្មាវតថុែំៃួៃ ១០០.០០០ (មួយលសៃ) ជរៀល គ៉ឺ
មាៃែំៃួៃ ១.០០០ (មួយពាៃ់) ជរៀល (ែំណុែ ក្ ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៦១ នៃ្ក្មៃីតិវធីិរែឋបបជវណី) ែូជែនះ ជបីក្មាវតថុនៃបណតឹ ងមាៃ
ែំៃួៃ  ៥.៥០០.០០០ (្បាលំាៃ្បាលំសៃ) ជរៀល ៃឹង្តូវបង់រៃធ ៥៥.០០០ (្បាមុំ៉ឺៃ្បាពំាៃ់)ជរៀល។ 
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“មូលជហតុ” 
 ・ ជដាយសារលតការជែញសាល្ក្ម ឬ សាលែកីាចាបំាែ់្តូវជធវីជ ងីជដាយលអែក្ជលីការទញ

ជហតុអលជដាយផ្ទា លម់ាត់ (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ១១៤ ៃិង ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ១៧៩ នៃ្ក្មៃីតិ
វធិីរែឋបបជវណី) ែូជែនះជហយី ៃីតិវធិីៃងឹមាៃលក្ខខណៈតងឹរុងឹជាងែីកាសជ្មែលែលអាែជែញបាៃ
ជដាយរុំជធវីការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់ (វាក្យខណឌ េី ២ ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ១១៤ ៃិង ក្ថា
ខណឌ េ ី២ មា្តា ១៧៩ នៃ្ក្មៃីតិវធិីរែឋបបជវណី)។ ជបីភាគបីាៃជ្រសីជរសីយក្ៃតីិវធិីលែលមាៃលក្ខណៈ
តឹងរងឹជនាះ  លអែក្តាមែាបៃ់តីិវធិីគ៉ឺរុំមាៃបញ្ហា អវីជេ។  

・ ជ្កាយមក្បញ្ហា លែលជក្តីមាៃ គ៉ឺលអែក្តាមែាបស់ារធាតុ។ លក្ខខណឌ នៃបណតឹ ងទមទរលលងលះ
លអែក្តាមែាប់សារធាតុ គ៉ឺមាៃលែងជៅក្នុងក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៩៧៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី។ ្បសិៃជបី
ការលលងលះបាៃបំជរញលក្ខខណឌ ជៃះ ៃងឹរុំមាៃបញ្ហា លអែក្តាមែាបស់ារធាតុជេ។  

 
（ ２ ）  ក្រណីលែលភាគីមាខ ងមៃិបាៃ្រមជ្រៀងអរំកីារលលងលះគ្នន  ឬ មៃិទៃប់ាៃក្ណំត់អរំីអនក្មាៃ

អំណាែជមបា ជហយីមិៃបាៃដាក្់បណតឹ ងទមទរលលងលះគ្នន ជេ លបរជាបាៃពាក្យសុំលលងលះជដាយលអែក្
តាមែាបស់តីរីៃតីិវធិីជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ងជៅវញិ (ជោងតារាងលំហូរ ②) 

 
 →  រំរុញឲ្យភាគីែក្ពាក្យសុំលលងលះ ជហយីដាក្់ពាក្យបណតឹ ងទមទរលលងលះ។ ក្នុងក្រណីលែលភាគី

មិៃ្រម តុលាការៃឹង្តូវជលកី្ជចាលពាក្យសុំលលងលះ2។  
 

“មូលជហតុ” 
 ・ ក្នុងក្រណីលែលភាគីមាខ ងមិៃបាៃ្រមជ្រៀងគ្នន អំរកីារលលងលះ ភាគីមៃិអាែជធវកីារដាក្់ពាក្យ

សុំលលងលះគ្នន បាៃតាងំរីែបូំងបាៃជេ។ ពាក្យសំុលលងលះ គ៉ឺអាែជធវីជៅបាៃក្នុងក្រណីែូែបាៃលែងជៅ
ក្នុងមា្តា ៩៧៩ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី ជពាលគ៉ឺជៅក្នុងក្រណីលែលភាគទីងំសងខាងបាៃ្រមជ្រៀងគ្នន អរំី
ការលលងលះ។ (ែណុំែេ៥ី លអនក្េី ៤ តារាងឧបសមពៃ័ធនៃែាប់សតរីីៃីតិវធិីជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃ
លមៃជាបណតឹ ង)។ 

 ・ ជៅជរលលែលឪរុក្មាត យលលងលះគ្នន  ្តូវលតក្ណំត់យក្ឪរុក្ ឬ មាត យណាមាខ ងជាអនក្មាៃ
អំណាែជមបាជលីកូ្ៃ (ក្ថាខណឌ េ ី១ មា្តា ១០៣៧ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ្បសៃិជបតុីលាការេេួល
សាគ ល់ៃូវការទមទរលលងលះទងំមិៃទៃ់បាៃក្ណំត់អរំអីនក្មាៃអំណាែជមបា ជនាះៃឹងជធវីឲ្យអាុយរី

 

2 ្បសិៃជបីជាជៅក្នុងៃីតិវធីិជែញសាល្ក្ម ឬ សាលែីកា ជទះបីក្រណីតុលាការ្តូវជធវីការ “្ចាៃជចាល”ក្៏ជដាយ ក៏្ជៅក្នុងៃីតិវធីិជែញ
ែីកាសជ្មែ តុលាការៃឹងចាត់លែងជដាយជធវីការ “ជលីក្ជចាល”។  

※ រិៃិតយជមីលកំ្ណត់រៃយល់ក្នុង ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ៣៩ នៃែាប់សតីរីៃីតិវធីិជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃបណតឹ ង ៃិង 
កំ្ណត់រៃយល់ក្នុង មា្តា ៥៤៤ នៃ្ក្មៃីតិវធីិរែឋបបជវណី។ 
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អល្បជោរៃ៍របសកុ់្មារ ជដាយសារលតមាៃការ្រួយបារមភថា ជៅជ្កាយជរលលែលឪរុក្មាត យបាៃ
លលងលះគ្នន  ៃឹងជធវឲី្យកូ្ៃមៃិអាែេេលួបាៃៃូវការ្គប់្គងបាៃជរញជលញ។ ែូជែនះជហយី ក្នុងក្រណី
លែលមិៃទៃម់ាៃការក្ណំតអ់រំីអនក្មាៃអណំាែជមបាជេ តុលាការមៃិអាែជែញែកីាសជ្មែេេលួសាគ ល់
ពាក្យសំុលលងលះបាៃជេ។  ែូជែនះក្នុងក្រណីលបបជៃះ  ភាគីមិៃ្តូវដាក្់ពាក្យសុំលលងលះជេ គ៉ឺ្តូវដាក្់
ជាពាក្យបណតឹ ងទមទរលលងលះ ជហយីតុលាការៃឹង្តូវសជ្មែជសែក្តីអរំីការក្ណំតអ់នក្មាៃអំណាែ
ជមបាជៅក្នុងសាលា្ក្ម ឬ សាលែីកាលែលេេលួសាគ ល់ជនាះ (ក្ថាខណឌ េ ី១ មា្តា ២២ នៃែាប់សតរីី
ៃីតិវធិបីណតឹ ងទក្េ់ងៃឹងឋាៃៈបុគគល)។ 
ោ ងណាមញិ ជៅក្នុងែីកាសជ្មែេេួលសាគ ល់ពាក្យសុំលលងលះ ្តូវលតសជ្មែជសែក្តីអំរកីារ

ក្ំណត់អនក្មាៃអណំាែជមបាជដាយលអែក្ជៅតាមការរិភាក្ារបស់ឪរុក្មាត យលែលបាៃក្ណំត។់ ជៅក្នុង
តារាងឧបសមព័ៃធនៃែាប់សតរីៃីីតិវធិីជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង មៃិបាៃក្ត់្តាអំរ ី “ការ
ក្ំណត់អំរអីនក្មាៃអំណាជមបាតាមបញ្ញតតិនៃមា្តា ១០៣៧ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី” ជេ ែណុំែជៃះ គ៉ឺមាៃ
ៃ័យថា តុលាការ ៃឹងមិៃេេួលសាគ ល់ជៅជលីពាក្យសុំលែល្គ្នៃ់លតទមទរៃូវក្ំណត់អំរអីនក្មាៃអំណាែ
ជមបាលតមួយមុខជនាះជេ។ ជៅជរលលែលតុលាការជែញែកីាសជ្មែេេួលសាគ ល់ពាក្យសុំលលងលះ គ៉ឺ
ចាបំាែ់្តូវជធវីការសជ្មែអំរកីារក្ំណត់អំរអីនក្មាៃអណំាែជមបា (ជោង ក្ថាខណឌ េ ី១ មា្តា ២២ 
នៃែាប់សតរីីៃីតិវធិបីណតឹ ងទក្់េងៃងឹឋាៃៈបុគគល)។   

 
（３）  ក្រណីលែលភាគបីាៃដាក្់ពាក្យសុំលលងលះជដាយលអែក្តាមែាប់សតរីីៃីតិវធិីនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែល

មិៃលមៃជាបណតឹ ង ឬ បាៃដាក្់ពាក្យបណតឹ ងទមទរលលងលះ ទងំលែលៃីតិវធិីនៃការលលងលះរុំមាៃភារ
ចាបំាែ់ (ជោង តារាងលំហូរ③) 

 
 →  ជធវីការរៃយល់អរំីភារមៃិចាបំាែ់នៃការដាក្់ពាក្យសុំលលងលះ ឬ បណតឹ ងទមទរលលងលះ រែួរំរុញ

ឲ្យភាគីែក្ពាក្យសុ ំឬ ពាក្យបណតឹ ង។ 
 

“មូលជហតុ” 
 ・ ការលលងលះគ៉ឺជាៃតីិវធិីរលំាយេំនាក្់េំៃងអាពាហ៍រិពាហ៍ (ជោង វាក្យខណឌ េ ី២ មា្តា 

៩៧៩ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ អាពាហ៍រិពាហ៍ៃឹងមាៃអាៃុភារ ជដាយការដាក្់ពាក្យសុំជរៀបអាពាហ៍រិពាហ៍ 
ការរូៃែណឹំងជាសាធារណៈ ការែុះក្ិែចសៃាអាពាហ៍រពិាហ៍ ៃងិ ការែុះបញ្ជ ីជៅែំជពាះមុខមន្តៃតី
អ្តាៃុកូ្លដាឋ ៃ (មា្តា ៩៥៥ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ែូជែនះ ក្នុងក្រណីលែលមៃិទៃ់បាៃែុះបញ្ជ ី
អាពាហ៍រិពាហ៍ជេ អាៃុភារនៃអាពាហ៍រពិាហ៍ៃងឹមិៃជក្តីមាៃជ ងីជេ។  ក្នុងក្រណីជៃះ ការលលងលះ 
រុំចាបំាែ់មាៃៃីតិវធិីនៃការលលងលះជេ។   

 

 →  ក្នុងក្រណីលែលមាៃវវិាេអំរីការក្ណំត់អនក្មាៃអណំាែជមបាលជលកូី្ៃ ជហយីឪរុក្បាៃេេលួ
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សាគ ល់កូ្ៃជនាះ តុលាការ្តូវជធវីការរៃយល់ជៅភាគីថា អាែដាក្់ពាក្យសុំក្ណំត់អរំីអនក្មាៃអំណាែជមបា
តាមបញ្ញតតិនៃក្ថាខណឌ េី ៣ មា្តា ១០៣៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណីបាៃ។ ប ុលៃត តុលាការ្តូវរៃយល់ថា  ក្នុង
ក្រណីលែលឪរុក្មិៃទៃ់បាៃេេួលសាគ ល់កូ្ៃជេ លអែក្តាម្ក្មរែឋបបជវណី  មាត យគ៉ឺជាអនក្មាៃអណំាែ
ជមបាជលីកូ្ៃជនាះ ជហតុជៃះជហយី រុំចាបំាែ់ក្ណំតអ់ំរីអនក្មាៃអំណាែជមបាជេ។  

 
“មូលជហតុ” 
 ・ ក្នុងក្រណីលែលគូភាគីមាៃកូ្ៃជាអៃតីិរៃ  អនក្មាៃអំណាែជមបាជលីកូ្ៃជនាះ គ៉ឺជាមាត យ 

(ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ១០៣៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) ។ 
ប ុលៃត ក្នុងក្រណីលែលឪរុក្បាៃេេួលសាគ លកូ់្ៃជនាះ ឪរុក្ក្៏អាែកាល យជៅជាអនក្មាៃអណំាែជមបា

បាៃអងលែរ (ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ១០៣៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) ែូជែនះ ក្នុងក្រណីជៃះ ភាគីអាែដាក្់
ពាក្យសំុក្ណំត់អំរអីនក្មាៃអណំាែជមបាបាៃ (ក្ថាខណឌ េី ៣ មា្តា ១០៣៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី, 
មា្តា ៣ ៃិង ែំណុែ ១១ លអនក្េី ៤ ក្នុងតារាងឧបសមព័ៃធ នៃែាប់សតីរៃីីតិវធិីជរឿក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃ
ជាបណតឹ ង)។  

３．ែំណុែលែល្តវូ្បងុ្បយត័នជៅជរលលែលបៃតៃីតិវធិ ី

（１）ពាក្យសុំលលងលះ (ែំណុែេី ៥ លអនក្េី ៤ ក្នុងតារាងឧបសមព័ៃធ នៃែាប់សតីៃតីិវធិជីរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែល
មិៃលមៃជាបណតឹ ង) 

  ៃីតិវធិីៃងឹ្តូវបៃតជដាយលអែក្តាមែាបស់តីរីៃតីិវធិីជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង។ 
  ែំជពាះ ៃីតិវធិីទងំអស់ គ៉ឺ្តូវបាៃក្ណំត់ជៅក្នុងែាប់សតរីីៃីតិវធិីជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជា  

បណតឹ ង (ជោងមា្តា ១ នៃែាប់សតីរៃីីតិវធិីជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង)។  
  
（２） បណតឹ ងទមទរលលងលះ (ែណុំែ គ មា្តា ៣ នៃែាបស់តរីីៃីតិវធិបីណតឹ ងទក្េ់ងៃងឹឋាៃៈបុគគល) 
  ៃីតិវធិីៃងឹ្តូវបៃតជដាយលអែក្តាមែាបស់តីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល ៃងិ ្ក្មៃីតិវធិីរែឋ

បបជវណី។  
  ែាប់សតីរៃីីតិវធិបីណតឹ ងទក្េ់ងៃឹងឋាៃៈបុគគល លែងអំរី “ក្រណីរិជសសនៃ្ក្មរែឋបបជវណី” ែំជពាះ

ៃីតិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល (ជោង មា្តា ១ នៃែាប់សតីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃងឹឋាៃៈបុគគល)។  
  ែូជែនះជហយី ែណុំែលែលមាៃលែងជៅក្នុងែាប់សតីរៃីីតិវធិបីណតឹ ងទក្េ់ងៃងឹឋាៃៈបុគគល ៃឹង្តូវអៃុវតត

តាមែាបស់តីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល ជហយីែំណុែជ្ៅរីជៃះ ៃឹង្តូវអៃុវតតតាម្ក្ម
ៃីតិវធិីរែឋបបជវណីលែលជាែាប់េូជៅ។  

  ្បសិៃជបីជាែណុំែលែលមាៃលែងជៅក្នុងែាបស់តីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្េ់ងៃឹងឋាៃៈបុគគល ជហយីតុលាការ
មិៃបាៃបៃតៃតីិវធិីជដាយលអែក្តាមែាបស់តីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល លបរជាបាៃបៃតៃីតិវធិី
ជដាយលអែក្តាម្ក្មៃីតិវធិរីែឋបបជវណីលែលជាែាប់េូជៅ ៃតីវិធិីជនាះគ៉ឺជាៃតីិវធិីលែលខុសែាប់ជដាយសារ
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លតអាុយៃឹងែាប់សតរីីៃីតិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល។  ជៅ្ក្ម ្តូវលតលសវងយល់េុក្ៃូវែណុំែ
លែលមាៃលែងជៅក្នុងែាបស់តរីីៃិតិវធិីទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគលឲ្យបាៃែាស់លាស់។  

   
“ជារិជសសមា្តាលែលសំខាៃ់ៗ” 
・ មា្តា ១២  
 ជែីមជចាេ អាែផ្ទល ស់បតូរៃូវការទមទរ ឬ មូលជហតុនៃការទមទរបាៃ រហូតែល់ជរលែប់ការ
ទញជហតុអលជដាយផ្ទា លម់ាត់នៃការរ្មះក្តីជលកី្េ ី១ ឬ ការរំៃុរំ្មះជលីបណតឹ ងឧេធរណ៍។ ែុងែជមលីយក្៏
អាែដាក្់ពាក្យបណតឹ ងតបបាៃរហូតែល់ជរលជនាះលែរ។  
・ ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ១៣  
 ក្នុងក្រណីលែលភាគីមៃិបាៃបង្ហា ញែាស់លាស់អរំីឆ្ៃាៈមាៃវវិាេជៅជលីអងគជហតុលែលភាគីមាខ ង
បាៃអះអាងក្៏ជដាយ ក្តុ៏លាការ្តូវចាត់េុក្ថាភាគបីាៃសារភារែំជពាះអងគជហតុជនាះលែរ។ អងគជហតុ
លែលភាគបីាៃសារភារក្៏ជដាយ ក្៏តុលាការ្តូវេេួលសាគ ល់ជដាយលអែក្តាមភសតុតាងលែរ។ មា ងជេៀត 
តុលាការមៃិអាែជែញសាល្ក្ម ឬ សាលែកីាក្ំបាងំមុខបាៃជេ។   

※ ជ្ៅរីែណុំែខាងជលីជៃះ     ក្៏ជៅមាៃលអនក្មួយែំៃួៃជេៀតលែលបញ្ញតតិនៃ្ក្មៃីតិវធិីរែឋបបជវណី 
មិៃ្តូវយក្មក្អៃុវតត ែូជែនះសូមជអាៀតផ្ទា ត់ក្នុងមា្តា! 
・ ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ១៣  
 ភាគីមិៃអាែជធវីការអសះអាជលបីណតឹ ង ការលះបង់ៃូវការទមទរ ៃងិ ការេេួលសាគ ល់ៃូវការ
ទមទរបាៃជេ។ 
・ មា្តា ១៤  
 តុលាការអាែយក្អងគជហតុលែលភាគីមៃិបាៃអះអាងមក្ជធវជីាមូលដាឋ ៃនៃសាល្ក្មបាៃ។ 
・ មា្តា ១៦  
 ការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់នៃបណតឹ ងទក្េ់ងៃងឹឋាៃៈបុគគល មិៃ្តូវជធវីជាសាធារណៈ
ជ យី។  
・ មា្តា ១៧  
 សាល្ក្ម ឬ សាលែីកាសាថ ររនៃបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគលក្៏មាៃអាៃុភារែំជពាះតតិយរៃ
លែរ3។  

 
3 ពាក្យថា “សាល្ក្ម ឬ សាលែីកាសាថ ររនៃបណតឹ ងទក់្េងៃឹងឋាៃៈបុគគល” ជៅ្តង់ជៃះ គ៉ឺសំជៅជៅជលីសាល្ក្ម ឬ សាលែីកាសាថ ររ 
នៃបណតឹ ងលែលបាៃកំ្ណត់ជៅក្នុងមា្តា ៣ នៃែាប់សតីរីៃីតិវធីិបណតឹ ងទក់្េងៃឹងឋាៃៈបុគគល។ ែូជែនះ ជៅក្នុងសាល្ក្ម ឬ សាលែីកា
លែលេេួលសាគ ល់ៃូវទមទរលលងលះ ជហយីជបីសិៃជាតុលាការបាៃបង្ហគ ប់ឲ្យភាគី្បគល់កូ្ៃ ឬ បង់្បាក់្ ឬ អតល់តាវកាលិក្ជអសងជេៀត 
(ក្ថាខណឌ េី ១ ៃិង ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ២២ នៃែាប់សតីរីៃីតិវធីិបណតឹ ងទក់្េងៃឹងឋាៃៈបុគគល) គ៉ឺលអនក្លែលតុលាការេេួលសាគ ល់
ៃូវការទមទរលលងលះ ៃឹងមាៃអាៃុភារែល់តតិយរៃ ប ុលៃត លអនក្លែលតុលាការបាៃបង្ហគ ប់ឲ្យភាគី្បគល់កូ្ៃ ឬ បង់្បាក់្ ឬ អតល់
តាវកាលិក្ជអសងជេៀត ៃឹងមិៃមាៃអាៃុភារែល់តតិយរៃជេ។ 
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・ មា្តា ២១  
 ជទះបីជាគ្នា ៃពាក្យសុំរបស់ភាគីក្៏ជដាយ ក្៏តុលាការអាែបង្ហគ ប់ឲ្យជធវីការចាត់លែងរក្ាការពារជដាយ
ឆ្នាា ៃុសេិធិបាៃលែរ។ 
・ មា្តា ២២  
 មា្តាជៃះ បាៃលែងអំរីែំណុែលែលតុលាការ្តូវលតសជ្មែជសែក្តីក្នុងជរលជាមួយគ្នន ជៅក្នុងក្រណី
លែលតុលាការេេលួសាគ ល់ការទមទររបស់ជែីមជចាេជៅក្នុងបណតឹ ងទមទរលលងលះគ្នន ។ ទក្េ់ងៃងឹ
ែំណុែទងំជនាះ តុលាការក្៏អាែបង្ហគ ប់ឲ្យភាគីអតល់តាវកាលិក្ក្នុងែំៃួៃេឹក្្បាក្់ជ្ែីៃជាងេឹក្្បាក្់លែល
ភាគីបាៃទមទរអងលែរ។  
・ មា្តា ២៣  
 តុលាការអាែបង្ហគ បអ់ំរីការអៃុវតតក្រណីយក្ែិចជដាយជ្បីៃតីិវធិីង្ហយ្សលួ ជហយីខុសរកីារអៃុវតត
ជដាយបងខ។ំ  

４．រជបៀបសរជសរជសែក្តីសជ្មែបញ្ច ប់ 

（１）ការលលងលះ 
  ក្. ែណុំែលែល្តូវរិចារណាក្នុងក្រណីពាក្យសុំលលងលះ 

ជាែំបូងតុលាការ្តូវបញ្ហជ ក្ថ់ា “ជតីគូភាគីទងំសងខាងមាៃបណំងរតិ្បាក្ែក្នុងការរលំាយេំនាក្់
េំៃងអាពាហ៍រិពាហ៍លែរឬជេ?” (មា្តា ៩៧៩ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) ។ 
បនាា ប់មក្ ក្នុងក្រណីលែលបតី្បរៃធមាៃកូ្ៃលែលជាអៃីតិរៃ ជែីមបីជធវីការរលំាយេំនាក្់េំៃង

អាពាហ៍រិពាហ៍ ចាបំាែ់្តូវលតមាៃការក្ំណត់អំរីអនក្មាៃអំណាែជមបាជៅជ្កាយជរលលលងលះគ្នន  
(ជោង ែណុំែ（２）នៃែណុំែជលខ２ខាងជលី)។  ែូជែនះ  ឃ្លល លែលជលកី្ជ ងីថា “ជតីគូភាគីទងំ
សងខាងមាៃបំណងរិត្បាក្ែក្នុងការរលំាយេំនាក្់េំៃងអាពាហ៍រិពាហ៍លែរឬជេ?”  គ៉ឺតុលាការចាបំាែ់
្តូវបញ្ហជ ក្់អរំី ①ការ្រមជ្រៀងអំរីការលលងលះគ្នន  ៃងិ ②ការ្រមជ្រៀងអរំីអនក្មាៃអណំាែជមបា ។ 
ក្នុងក្រណីលែលអាែជធវកីារបញ្ហជ ក្់បាៃថា គូភាគីទងំសងខាងបាៃ្រមជ្រៀងគ្នន រិត្បាក្ែែំជពាះ

ែំណុែទងំរីរែូែបាៃសរជសរខាងជលីជៃះ តុលាការៃឹងេេលួសាគ លព់ាក្យសំុលលងលះ។ ក្នុងក្រណីលែល
តុលាការមិៃអាែេេលួសាគ លអ់ំរីការ្រមជ្រៀងគ្នន រតិ្បាក្ែែំជពាះែណុំែទងំរីរែូែបាៃសរជសរខាងជលី
ជៃះជេ តុលាការ្ តូវរំរុញឲ្យអនក្ដាក្់ពាក្យសុំែក្ពាក្យសុំលលងលះ ជហយីដាក្់ពាក្យបណតឹ ងទមទរលលងលះ។ 
ជបីសិៃជាអនក្ដាក្់ពាក្យសុមំិៃយល់្រមជេ តុលាការ្ តូវជលីក្ជចាលៃូវពាក្យសុំលលងលះ។  

 
 ខ. ែណុំែលែល្តូវរិចារណាក្នុងក្រណីបណតឹ ងទមទរលលងលះ 

ជាែំបូងតុលាការ្តូវជធវកីារវៃិែិឆ័យជដាយលអែក្តាមភសតុតាងថា ជតីមាៃមូលជហតុនៃការលលងលះ
លែលបាៃលែងជៅក្នុងែណុំែៃមីួយ នៗៃក្ថាខណឌ េ ី១ មា្តា ៩៧៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណីលែរឬជេ? ោ ងណាមញិ 
ជបីសិៃជាតុលាការអាែេេលួសាគ ល់ថា ភាគីទងំសងខាងរុមំាៃឆ្ៃាៈបៃតៃូវេំនាក្់េៃំងអាពាហ៍រពិាហ៍ជេ 
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វាគ៉ឺជាក្រណីលែល្តូវៃឹង “ក្រណីលែលេំនាក្េ់ំៃងអាពាហ៍រិពាហ៍្តូវបាៃលបក្បាក្់ ជហយីគ្នា ៃសងឃមឹ
ថាៃឹងអាែជធវីបែទិៃជ ងីវញិបាៃ” (ែំណុែ ង) (ជោងែំណុែ ខ នៃជលខ（１） ជៅក្នុងែណុំែជលខ 
２ខាងជលី)។  
ក្នុងក្រណីលែលតុលាការេេលួសាគ លអ់ំរីមូលជហតុនៃការលលងលះ ជហយីជៅជរលលែលក្នុងមាៃការ

អះអាងរីភាគី (ែុងែជមលយី) អំរី “ការលលងលះគ្នន ជនាះៃឹងបណាត លឲ្យការ្េ្េង់រីវភាររបស់សហរេ័ធ 
ឬ កូ្ៃ ្ក្លំបាក្ោ ងខាល ងំ ឬ មាៃការឈ៉ឺចាប់លែលរុំអាែ្ទំ្ េបាៃ” (ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ៩៧៨ 
នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) តុលាការ្តូវជធវីការរិចារណាជៅជលីការអះអាងជនាះ។ ក្នុងក្រណីជៃះ តុលាការអាែ
្ចាៃជចាលការទមទរលលងលះបាៃ។  
មា ងជេៀត ក្នុងក្រណីលែលតុលាការេេួលសាគ ល់អរំីមូលជហតុនៃការលលងលះែូែមាៃលែងជៅក្នុង

ែំណុែ ឃ ឬ ែណុំែ ង ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៩៧៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី ជហយី្បសិៃជបីយល់ជឃញីថា 
ការទមទរជនាះអាុយៃឹងភារសុែរតិ ជដាយរៃលែលទមទរឲ្យលលងលះគ្នន ជនាះ ជធវស្បលហសោ ងខាល ងំ 
ក្នុងការសហ្បតិបតតិ ៃិង រយួសជន្តង្ហគ ះែំជពាះសហរេ័ធ តុលាការអាែ្ចាៃជចាលការទមទរលលងលះគ្នន
ជនាះ “ជដាយឆ្នាា ៃុសេិធិបាៃ” (ក្ថាខណឌ េី ៣ មា្តា ៩៧៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ 

 
គ. រជបៀបសរជសរជសែក្តសីជ្មែបញ្ចប់ក្នុងក្រណីលែលេេលួសាគ លៃូ់វការលលងលះ 

  ・ ក្រណីពាក្យសុំលលងលះ 
 “លលងលះអនក្ដាក់្ពាក្យសុំ ៃងិ ភាគីមាខ ងជេៀត4។”  
  ・ ក្រណីបណតឹ ងទមទរលលងលះ 
 “លលងលះជែមីជចាេ ៃងិ ែុងែជមលីយ។”  

 

  ※ជហតុអវីបាៃជាខលឹមសារខាងជលីជៃះែូែជាឆ្គង?  

មូលជហតុ គ៉ឺជដាយសារលតខលមឹសារនៃជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់ជៃះ គ៉ឺជាសាល្ក្ម ឬសាលែកីានៃបណតឹ ង
ទមទរឲ្យបជងកីត បតូរ ឬ រលំតេ់ំនាក្់េៃំងគតិយុតត។  
ខាងជ្កាមជៃះ ជោងេរំ័រ ៤៩ ែល់ េរំ័រ ៥២ នៃជសៀវជៅជសែក្តរីៃយលអ់ំរី្ក្មៃីតិវធិីរែឋបបជវណី 

(ភាគ ១ ៖ ៃតីិវធិីបណតឹ ង) 
“បណតឹ ងទមទរឲ្យបជងកីត បតូរ ឬ រលំត់េំនាក្់េំៃងគតិយុតត គ៉ឺជាបណតឹ ងទមទរឲ្យតុលាការជែញ

សាល្ក្ម្បកាសបជងកីតជាថ្ាៃូីវេំនាក្់េៃងគតិយុតត (ការជក្ីតមាៃជ ងី ការបតូរ ឬ ការរលំត់) ជដាយ
លអែក្ជលកីារអះអាងអំរអីតថិភារនៃសិេធិបជងកីត ឬ អំរីមូលជហតុនៃការបជងកីតេំនាក់្េំៃងគតិយុតតក្ំណត់

 
4 ជៅក្នុងែាប់សតីរីៃីតិវធីិជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង ភាគីឲ្យជ ា្ ះថា “អនក្ដាក់្ពាក្យសំុ” ៃិង “ ភាគីមាខ ងជេៀត” (ជោង
ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២៧, ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ២៨, ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២៩ ជាអាេិ៍ នៃែាប់សតីរីៃីតិវធីិជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែល
មិៃលមៃជាបណតឹ ង)។  
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មួយលែលជាការទមទរតាមអលូ វបណតឹ ង។  បណតឹ ង្បជភេជៃះមាៃែូែជា បណតឹ ងសុំលលងលះគ្នន ។ 
្បសិៃជបីការ្រមជ្រៀងលលងលះគ្នន រវាងភាគីលែលមាៃេំនាក្់េំៃងអាពាហ៍រពិាហ៍មៃិអាែសជ្មែបាៃ
ជេ ជហយីក្នុងក្រណីលែលភាគីខាងបតី ឬ ខាង្បរៃធែង់លលងលះគ្នន  ភាគីជនាះ្ តូវដាក្់ពាក្យបណតឹ សុំលលងលះគ្នន ។ 
ក្នុងក្រណីនៃការលលងលះគ្នន តាមរយៈបណតឹ ងសំុលលងលះគ្នន  ទល់លតមាៃសាល្ក្មលលងលះគ្នន ជេីប
មាៃអាៃុភារបជងកីតៃូវេំនាក្់េំៃងគតិយុតតលែលរលំាយៃូវេំនាក្់េំៃងអាពាហ៍រិពាហ៍លែលមាៃរី
មុៃមក្រវាងជែមីជចាេ ៃិង ែុងែជមលីយ។ ជទះជាមាៃមូលជហតុលលងលះគ្នន លែលមាៃលែងក្នុង្ក្មរែឋ
បបជវណី (ែំណុែៃីមយួៗ ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៩៧៨ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) ជហយីភាគមីាខ ងបាៃបង្ហា ញ
ឆ្ៃាៈលលងលះគ្នន ក្៏ជដាយ ក្ម៏ិៃមាៃអៃុភារលលងលះគ្នន លែរ។ ជែីមបឲី្យអាៃុភារលលងលះគ្នន  លែលជា
ការរលំាយៃូវែំណងអាពាហ៍រពិាហ៍ជនាះជក្ីតមាៃជ ងី ទល់លតតុលាការជែញសាល្ក្មលលងលះគ្នន ។ 
ែូជែនះជហយី ជាជគ្នលការណ៍ ែាប់េេលួសាគ លៃូ់វការបជងកតីេំនាក្េ់ំៃងគតិយុតតថ្ាី ជដាយលអែក្ជលឆី្ៃាៈ
របស់ភាគណីាមាខ ង ក្៏ប ុលៃត មាៃក្រណីមួយែំៃួៃលែល ជែីមបឲី្យអាៃុភារនៃការបជងកីតេំនាក្់េំៃងគតិ
យុតតជនាះជក្ីតមាៃជ ីង ការបង្ហា ញឆ្ៃាៈរបស់ភាគីមិៃលមៃជាការ្គប់្គ្នៃ់ជេ គ៉ឺចាបំាែ់មាៃបណតឹ ង 
ជហីយឲ្យតុលាការជែញសាល្ក្ម។ បណតឹ ងលែលទមទរឲ្យតុលាការជែញសាល្ក្មលែលមាៃ
អៃុភារលបបជៃះ   ជៅថា   បណតឹ ងទមទរឲ្យបជងកីត  បតូរ  ឬ រលំត់េំនាក្់េំៃងគតយុិតត។” 
“ែំជពាះបណតឹ ងទមទរឲ្យបជងកតី បតូរ ឬ រលំត់េនំាក្់េៃំងគតយុិតត ជរលលែលតុលាការេេលួសាគ ល់ថា ការ

ទមទររបស់ជែីមជចាេ្តឹម្តូវ តុលាការជែញសាល្ក្ម  បជងកីត (ផ្ទល ស់បតូរ) ៃូវេំនាក្់េំៃងគតិយតត
ក្ំណត់មួយតាមការទមទរជនាះ។ សាល្ក្ម្បជភេជៃះ ជគជៅថា សាល្ក្មបជងកីត បតូរ ឬ រលំត់
េំនាក្់េំៃងគតិយុតត។ សាល្ក្មបជងកីត បតូរ ឬ រលំត់េំនាក្់េំៃងគតិយុតតិមាៃអាៃុភារ្បតិសក្មា 
(ឧទហរណ៍ សាល្ក្មេេួលសាគ ល់ សាល្ក្មរលំាយជចាលៃូវជសែក្តីសជ្មែរបស់មហាសៃនិបាតមាច ស់ហ ុៃ
ជាជែីម) ឬ មាៃអាៃុភារជឆាព ះជៅអនាគត (ឧទហរណ៍ សាល្ក្មលលងលះគ្នន  សាល្ក្មលុបជចាល
អាពាហ៍រិពាហ៍ជាជែីម) ក្នុងការបជងកីត បតូរ ឬ រលំត់ៃូវេំនាក្់េំៃងគតិយុតតជដាយផ្ទា ល់ តាមែាប់សារធាតុ 
ឬ ែាប់ៃីតិវធិី ជៅតាមខលឹមសារនៃសាល្ក្មជនាះ មាៃៃ័យថា មាៃអាៃុភារបជងកីតេំនាក្់េំៃងគតិយុតត 
(ជតីអាៃុភារបជងកីតេំនាក់្េំៃងគតិយុតតជនាះ ជាអាៃុភារ្បតិសក្មា ឬ ោ ងណាលែរជនាះ ្តូវបាៃ
ក្ំណត់ជដាយបញ្ញតតិនៃែាប់សារធាតុ)។ អាៃុភារនៃសាល្ក្មបជងកីតេំនាក្់េំៃងគតិយុតតិ លែល
មាៃខលឹមសាររលំាយជចាលៃូវែំណងអាពាហ៍រិពាហ៍រវាងភាគី ជដាយសាល្ក្មលលងលះគ្នន  ៃឹងជក្ីត
មាៃជ ងីែំជពាះតតិយរៃេូជៅអងលែរ។” 

 

   → អាៃុភារនៃការលលងលះៃឹងជក្ីតមាៃជ ងីែបូំងតាមរយៈសាល្ក្មសាថ ររ ឬ ែីកាសជ្មែលែលបាៃ
ែូលជាសាថ រររបសតុ់លាការ។ ជពាលគ៉ឺ តុលាការគ៉ឺជាអនក្លលងលះភាគ។ី  

  
  ែូជែនះជហយី តុលាការលែល្តវូជែញសាល្ក្ម ឬ សាលែកីាៃឹង្តូវសរជសរជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់ថា 

“លលងលះ ជែីមជចាេ ៃិង ែុងែជមលីយ”។  



10 

 

 
ឃ. រជបៀបសរជសរជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់ក្នុងក្រណីលែលមៃិេេួលសាគ ល់ៃូវការលលងលះ 

  ・ ក្រណីពាក្យសុំលលងលះ 
  “ជលីក្ជចាលពាក្យសំុរបស់អនក្ដាក់្ពាក្យសំុ5។” 

  ・ ក្រណីបណតឹ ងទមទរលលងលះ 
  “្ចាៃជចាលការទមទរបស់ជែីមជចាេ។” 
 
（２） ការក្ណំត់អរំីអនក្មាៃអំណាែជមបា 

  ជៅជរលលែលតុលាការេេួលសាគ ល់អរំីការលលងលះ ដាែ់ខាតចាបំាែ់្តូវសជ្មែជសែក្តីអរំីការក្ំណត់
អនក្មាៃអំណាែជមបា ជៅក្នុងជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប ់ជទះបីជាែីកាសជ្មែ ឬ សាល្ក្ម ឬ សាលែីកា ក្៏
ជដាយ។  

    ែាប់មិៃអៃុញ្ហញ តឲ្យមាៃការេេួលសាគ ល់អរំីការលលងលះទងំមិៃបាៃក្ណំតអ់ំរីអនក្មាៃអំណាែ
ជមបាជេ ជដាយសារលតអាុយៃងឹអល្បជោរៃ៍របស់កុ្មារ។  

 
 ក្. ែណុំែលែល្តូវរិចារណាក្នុងក្រណីពាក្យសុំលលងលះ 

តុលាការ្តូវកំ្ណត់អំរីអនក្មាៃអំណាែជមបាជដាយរិចារណាជៅជលី “អល្បជោរៃ៍របស់កូ្ៃ” 
(ក្ថាខណឌ េី ៣ មា្តា ១០៣៧ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ែជំពាះ “អល្បជោរៃ៍របសកូ់្ៃ” គ៉ឺអាែជធវីការ
រិចារណាជដាយការលញក្គ្នន រវាង ① សាថ ៃភាររបស់ខាងឪរុក្ឬមាត យ ៃងិ ② សាថ ៃភាររបស់កូ្ៃ។   
① សាថ ៃភាររបស់ខាងឪរុក្ឬមាត យ អាែមាៃែូែជា  លេធភារក្នុងការ្គប់្គង (អាយុ ៃិង សាថ ៃ
ភារសុខភារជាជែមី) សាថ ៃភារជសែឋក្ិែច (្បាក្ែ់ណូំល្បចាឆំាន  ំ មុខរបរ មាៃ ឬ គ្នា ៃលំជៅដាឋ ៃជា
ជែីម) ៃិងសាថ ៃភារនៃការ្គប់្គងកូ្ៃ មាៃ ឬ គ្នា ៃរំៃួយរីសាែ់ញាតិ  ការអតល់ក្តី្សលាញ់ែំជពាះ
កូ្ៃជាអាេិ៍ លែលធាល បម់ាៃក្ៃលងមក្។ ② សាថ ៃភាររបសកូ់្ៃអាមាៃែូែជា  អាយុ សាថ ៃភារនៃការលូតលាស់
រាងកាយ ៃិង ែិតតគំៃិត ឆ្ៃាៈរបស់កូ្ៃ  ភាររិតសនិតរមួតនៃែំណងរវាងឪរុក្ឬមាត យ ៃិង សាែ់ញាតិ
ជាជែីម។ ែំជពាះឆ្ៃាៈរបសកូ់្ៃៃឹង្តូវជធវកីាររិចារណាថ្លឹងលថ្លងសម្សបជៅតាមអាយុ ៃងិ សភារចាស់េុំ
របស់កូ្ៃជនាះ (ក្ថាខណឌ េី ៤ មា្តា ២២ នៃែាបស់តីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្េ់ងៃងឹឋាៃៈបុគគល ៃិង មា្តា 
៥២ នៃែាប់សតរីីៃីតិវធិីជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង)  ។ 

 
ខ. ក្រណីពាក្យសុំលលងលះ 
  “ ក្ំណត់ថា អនក្ដាក់្ពាក្យសុំ (ឬ ភាគមីាខ ងជេៀត) ជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជលី........................ 
(ជក្ីតជៅនថ្ងេី.......លខ............ឆាន .ំ...........)6លែលជាកូ្ៃរវាងអនក្ដាក់្ពាក្យសុំ ៃងិ ភាគមីាខ ងជេៀត។”  

 
5 ជោងFootnoteែំណុែជលខ 2។  
6 អំណាែជមបាយក្មក្អៃុវតតែំជពាះ “កូ្ៃលែលជាអៃីតិរៃ” (មា្តា ១០៣៤ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) ែូជែនះជហយី តាមរយៈការសរជសរ
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 គ. ក្រណីបណតឹ ងទមទរលលងលះ 
  “ ក្ណំត់ថា ជែីមជចាេ  (ឬ ែុងែជមលីយ) ជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជល.ី....................... (ជក្ីតជៅនថ្ង
េី.......លខ............ឆាន .ំ...........)លែលជាកូ្ៃរវាងជែីមជចាេ ៃិង ែុងែជមលីយ។”  
 

 ឃ. អរំីការ្បគល់កូ្ៃ  
 ក្នុងក្រណីលែលតុលាការក្ណំត់ថា ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមៃិបាៃ្គប់្គងកូ្ៃនាជរលបែចុបបៃន ជាអនក្
មាៃអំណាែជមបា (ក្នុងក្រណីលែលតុលាការេេលួសាគ ល់ថា សាថ ៃភារនៃការ្គប់្គងបែចុបបៃនជៃះមាៃ
បញ្ហា  ជហយីគួរលតផ្ទល ស់បតូរអនក្្គប់្គងឲ្យជៅឪរុក្ ឬ មាត យមាខ ងជេៀតវញិ) នាឲំ្យឪរុក្ ឬ មាត យលែល
តុលាការបាៃក្ណំត់ជាអនក្មាៃអំណាែជមបា អាែទមទរជៅភាគីមាខ ងជេៀត (ឪរុក្ ឬ មាត យលែលបាៃ
្គប់្គងកូ្ៃក្ៃលងមក្) ឲ្យ្បគល់កូ្ៃ (ក្ថាខណឌ េ ី២ មា្តា ១០៤៧ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។  

  ជៅក្នុងការបៃតែំជណីរការនៃៃីតិវធិីបណតឹ ងទមទរលលងលះ ក្នុងក្រណីលែលមាៃពាក្យសុំរីភាគឲី្យ
្បគល់កូ្ៃ ជហយីតុលាការបាៃេេួលសាគ លក់ារទមទរលលងលះ ៃងិជៅជរលលែលមាៃជហតុអលសមរមយ
ក្នុងការេេលួសាគ ល់ជៅជលពីាក្យសុំជនាះ (ក្រណីលែលមាៃការ្រួយបារមភខពស់ថា ឪរុក្ ឬ មាត យលែល
ក្ំរុង្គប់្គងកូ្ៃក្នុងជរលបែចុបបៃនជៃះ (ឪរុក្ ឬ  មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអណំាែជមបាៃជៅ
ជ្កាយជរលលលងលះ) ៃឹងមិៃ្បគល់កូ្ៃឲ្យជៅភាគីមាខ ងជេៀតជដាយសា័្គែិតតជៅជ្កាយជរលលលងលះគ្នន ) 
ែូជែនះ តុលាការអាែបង្ហគ ប់អំរកីារ្បគល់កូ្ៃបាៃ (ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ២២ នៃែាប់សតរីៃីីតិវធិបីណតឹ ង
ទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល)។ ជសែក្តសីជ្មែបញ្ចប់ក្នុងក្រណីជៃះ ៃងឹសរជសរថា “បង្ហគ ប់ឲ្យែុងែជមលីយ 
(ឪរុក្ ឬ មាត យលែលតុលាការមិៃបាៃក្ណំត់ជាអនក្មាៃអណំាែជមបា) ្បគល់កូ្ៃលែលជាអៃីតិរៃឲ្យ
ជៅជែីមជចាេ (ឪរុក្ ឬ មាត យលែលតុលាការៃឹងក្ំណត់អនក្មាៃអំណាែជមបា)”។  
 ជ្ៅរីក្រណីខាងជលីជៃះ ជពាលគ៉ឺជៅមាៃ ① ក្រណីលែលជៅក្នុងការបៃតែំជណីរការនៃៃតីិវធិីបណតឹ ង
ទមទរលលងលះមិៃមាៃការដាក្់ពាក្យសុំឲ្យ្បគល់កូ្ៃជេ ប ុ លៃតជ្កាយជរលលែលសាល្ក្ម ឬ 
សាលែីកាេេលួសាគ លក់ារទមទរលលងលះបាៃែូលជាសាថ ររ លបរជាឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្
មាៃអំណាែជមបាមិៃ្បគល់កូ្ៃជដាយសា័្គែិតត  ៃិង ② ក្រណីលែលមាៃពាក្យសំុលលងលះជដាយលអែក្
តាមែាប់សតីរៃីិតិវធិីជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង ជហយីអនក្មាៃអណំាែជមបាៃដាក្់ពាក្យបណតឹ ង
ជ ងីវញិ ជែីមបទីមទរឲ្យឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបា្បគល់កូ្ៃ ជដាយលអែក្តាម
ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ១០៤៧ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី។  

 

（３）ការសជ្មែជសែក្តីអរំីរជបៀបែូលរួប ៃិង ្បា្សយ័ទក្់េងជាមួយកូ្ៃ 
 ក្. ជតកី្នុងក្រណីលបបណាជេបីមាៃភារចាបំាែ់ក្នុងការសជ្មែជសែក្តី?  

 ជ្កាយជរលលលងលះ ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃមាៃអណំាែជមបាជលីក្កូ្ៃ មាៃសេិធិែូលរបួ ៃិង 

 

អំរីនថ្ងលខឆាន កំំ្ជណីតរបស់កូ្ៃ ៃឹងជធវីឲ្យកាលបរជិែឆេបញ្ច ប់ៃូវអំណាែជមបាមាៃភារែាស់លាស់។ 
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្បា្ស័យទក្េ់ងជាមួយកូ្ៃ  (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ១០៤០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ឪរុក្មាត យលែល
មាៃបណំងែង់លលងលះគ្នន  ្តូវរិភាក្ា ៃិង ក្ណំត់អរំីរជបៀបែូលរួប (ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ១០៤០ 
នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ជបីការរិភាក្ាគ្នន រុបំាៃសជ្មែ ឬ រុំអាែជធវីការរិភាក្ាបាៃជេ តុលាការ្តូវ
ក្ំណត់អំរីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យ តាមការទមទររបស់ឪរុក្ ឬ មាត យ (ក្ថាខណឌ េី ៤ មា្តា ១០៤០ 
នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។  
 ែូជែនះជហយី តុលាការ្តូវលតក្ំណត់អំរីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យទក្េ់ង ក្នុងក្រណីលែលមាៃការ
ទមទររីឪរុក្ ឬ មាត យ។ អាុយមក្វញិ ជបមីិៃមាៃការទមទររីឪរុក្ ឬ មាត យជេ តុលាការមៃិអាែ
ក្ំណត់អំរីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យទក្េ់ងបាៃជេ។  

 
 ជហតុជៃះ ជតីឪរុក្ ឬ មាត យអាែទមទរលបបណាបាៃ?  
・ ដាក្់ពាក្យសុំជដាយលអែក្តាមែណុំែជលខ ១៣ លអនក្េី ៤ ក្នុងតារាងឧបសមពៃ័ធ នៃែាប់សតីរីៃតិិវធិី
នៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង (មា្តា ២៦ នៃែាប់សតីរៃីីតិវធិីនៃជរឿងក្តរីែឋបបជវណី
លែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង)។ 

  ពាក្យសុំជៃះ មៃិចាបំាែដ់ាក្ក់្នុងជរលជាមួយគ្នន ៃិងពាក្យសុំលលងលះជ យី។ ចាជំ្កាយជរល
លលងលះ ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមៃិលមៃជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជលីកូ្ៃ ចាដំាក្់ពាក្យសុំជៃះ ក្ប៏ាៃលែរ។  

・ ដាក្ព់ាក្យសុំ ឲ្យក្ណំតអ់ំរីរជបៀបែូលរបួ្បា្ស័យទក្់េងជៅតុលាការក្នុងក្រណីលែលបណតឹ ង
ទមទរលលងលះក្ំរុងលតបៃតែំជណីរការៃីតិវធិី រហូតែល់ជរលបញ្ចប់ការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់
មាត់នៃបណតឹ ងជនាះ។  

  ជដាយសារលតការក្ណំត់អំរីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យទក្េ់ង គ៉ឺជា “ការចាត់លែងទក្់េងៃឹង
ការបីបាែ់រក្ាកូ្ៃ” ជហតុជៃះ តុលាការ្តូវលតសជ្មែជសែក្តីជៅជរលលែលមាៃពាក្យសុំរបស់ភាគ ី
(ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២២ នៃែាប់សតរីីៃីតិវធិីបណតឹ ងទក្េ់ងៃឹងឋាៃៈបុគគល)។ ្បសៃិជបីភាគី
បាៃដាក្់ពាក្យសុំឲ្យកំ្ណត់អំរីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យទក្់េងជៅតុលាការក្នុងែជនាល ះជរលមុៃ
ការបញ្ចប់ការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់នៃបណតឹ ងទមទរលលងលះគ្នន  តុលាការៃឹង្តូវសជ្មែ
ជសែក្តីអរំីពាក្យសុំជនាះអងលែរ ដាក្់ជៅក្នុងសាល្ក្ម ឬ សាលែីកាលែលេេលួសាគ ល់ៃូវការលលងលះ 
(ជោងមា្តា ១២ នៃែាបស់តីរីៃីតិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល)។ 

  ោ ងណាមញិ ក្នុងក្រណីលែលភាគីមៃិបាៃដាក្់ពាក្យសុំជៅក្នុងែជនាល ះជរលមុៃការបញ្ចប់ការ
ទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់នៃបណតឹ ងទមទរលលងលះជេ ជហយីជៅជរលលែលបញ្ហា អំរីរជបៀប
ែូលរួប្បា្ស័យទក្់េងបាៃជក្ីតមាៃបញ្ហា  ភាគីៃឹង្តូវដាក្់ពាក្យសុំជដាយលអែក្តាមែណុំែ ១៣ 
លអនក្េី ៤ ក្នុងឧបសមព័ៃធនៃែាប់សតីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមៃិលមៃជាបណតឹ ង។ 

 
 ខ. ែណុំែលែល្តូវរិចារណាជៅជរលលែលក្ណំត់អរំីរជបៀបែូលរបួ្បា្សយ័ទក្់េង 

 តុលាការ្តូវក្ណំតអ់ំរីការែូលរួប្បា្សយ័ទក្េ់ង  ជដាយយក្ “អល្បជោរៃ៍របស់កូ្ៃជាអាេិភារ” 
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(ក្ថាខណឌ េី ៦ មា្តា ១០៤០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ក្នុងក្រណីលែលតុលាការយក្អល្បជោរៃ៍
របស់កូ្ៃជាអាេិភារ ែំជពាះរជបៀបែូលរួប្បា្សយ័ទក្េ់ង គ៉ឺ តុលាការគបបសីរជសរជសែក្តសីជ្មែ
បញ្ចប់លែលអាែជឆ្លយីតបជៅៃឹងភារបត់លបៃែំជពាះសាថ ៃភាររបសកូ់្ៃជាជែមី ជហយីជៅជរលលែល
ែូលរួប្បា្ស័យទក្់េងជាមួយកូ្ៃជាក្់លសតង ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបា
្តូវសហការគ្នន ជាមួយឪរុក្ ឬ មាត យលែលជាអនក្មាៃអណំាែជមបាអៃុវតតៃូវការ្បា្ស័យទក្េ់ងជនាះ 
ជេីបជាការ្បជសីរ។ 

 

អាុយមក្វញិ ជបីឪរុក្ ឬ មាត យលែលមៃិលមៃជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជលីកូ្ៃទមទរជៅតុលាការឲ្យ
ក្ំណត់អំរីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យទក្េ់ងកូ្ៃ គ៉ឺមក្រីការរិភាក្ាគ្នន រុបំាៃសជ្មែ ឬ រុំអាែជធវីការ
រិភាក្ាបាៃជេ (ក្ថាខណឌ េ ី៤ មា្តា ១០៤០ ្ក្មរែឋបបជវណី) ។ ែូជែនះជហយី ភាគជ្ែីៃ គ៉ឺ ឪរុក្ 
ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបាមាៃការរិបាក្ែំជពាះការេេលួបាៃៃូវការសហការរីឪរុក្ 
ឬ មាត យលែលជាអនក្មាៃអណំាែជមបា ជៅជរលលែលែូលរួប្បា្ស័យទក្េ់ងកូ្ៃជាក្់លសតង។  

 
ក្នុងក្រណីជៃះ  តុលាការ្តូវលតបង្ហគ ប់ជៅឪរុក្ ឬ មាត យលែលជាអនក្មាៃអណំាែជមបាឲ្យអៃុញ្ហញ ត

អំរីការែូលរួប្បា្ស័យទក្េ់ងកូ្ៃរបស់ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបា ជហយី
្បសិៃជបីឪរុក្ ឬ មាត យលែលជាអនក្មាៃអំណាែជមបាមិៃជគ្នររតាមការបង្ហគ ប់ជៃះជេ  តុលាការ
ចាបំាែ់្តូវលតជែញការសជ្មែជសែក្តីលែលអាែឲ្យឪរុក្ ឬ មាត យលែលមៃិលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបា
អាែជ្តៀមស្មាប់យក្ជៅអៃុវតតជដាយបងខំបាៃ។  

 
ជៅ្តង់ជៃះ ការអៃុវតតជដាយបងខំែំជពាះកាតរវក្ិែចលែលមាៃជគ្នលបំណងឲ្យជធវីឬ មិៃឲ្យជធវីសក្មាភារ

ណាមួយ ក្៏អាែជធវីបាៃតាមវធិីលែលតុលាការអៃុវតតជែញែកីាសជ្មែបង្ហគ ប់ឲ្យកូ្ៃបណុំលនៃការអៃុវតត 
បង់ៃូវែំៃួៃេឹក្្បាក្់ជាក្ំណត់លែលេេួលសាគ ល់ថាសមរមយជែីមបីធានាការអៃុវតតកាតរវក្ិែច ជៅឲ្យ
មាច ស់បណុំលនៃការអៃុវតត ្សបជៅតាមអំ ុងជរលនៃការយ៉ឺតោ វ ឬ ក្ណំត់អ ុំងជរលលែលេេលួ
សាគ ល់ថាសមរមយជែមីបអីៃុវតតកាតរវក្ែិច ជហយីបង្ហគ បឲ់្យកូ្ៃបណុំលនៃការអៃុវតតបងៃូ់វែំៃួៃេកឹ្្បាក្់
ជាក្ណំត់លែលេេលួសាគ លថ់ាសមរមយជែមីបធីានាការអៃុវតតការវក្ែិច ជៅឲ្យមាច សប់ំណុលនៃការអៃុវតត
ជដាយភាល មៗ ជបីរុំបាៃអៃុវតតក្នុងអំ ុងជរលជនាះ (ក្ថាខណឌ េ ី ១ មា្តា ៥២៨ នៃ្ក្មៃីតិវធិីរែឋ
បបជវណី)។ ជៅក្នុងលិខិតអៃុវតត តុលាការ្គ្នៃ់លតបង្ហគ ប់ជៅឪរុក្ ឬ មាត យលែលជាអនក្មាៃអំណាែជមបា  
ឲ្យអតល់តាវកាលិក្ជាក្់លាក្់ក្នុងជគ្នលបណំងឲ្យជធវីសក្មាភារ ឬ មិៃជធវីសក្មាភារ ជហយី្បសៃិជបី
ឪរុក្ ឬ មាត យជនាះមិៃបាៃអៃុវតតតាមការបង្ហគ ប់ជៃះ ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអណំាែ
ជមបាអាែដាក្់ពាក្យសុំអៃុវតតជដាយបងខំ (វធិាៃបងខំជដាយ្បជោល)បាៃ  ។  

 
មា ងជេៀត ជៅក្នុងសាល្ក្ម ឬ សាលែកីាលែលេេួលសាគ ល់ៃូវការទមទរលលងលះ តុលាការ្តូវ

លតបង្ហគ ប់អរំីការ្បគល់កូ្ៃ ឬ បង់្បាក្់ ឬ ការអតល់តាវកាលិក្ជអសងជេៀត (ក្ថាខណឌ េ ី២ មា្តា ២២ 
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នៃែាប់សតរីៃីីតិវធីិបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល)។ ជៅក្នុងក្រណីលែលតុលាការជែញែីកាសជ្មែ
ជដាយលអែក្តាមែាបស់តីរីៃតីិវធិីនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមៃិលមៃជាបណតឹ ង ក្៏អាែជែញែីកាសជ្មែ
ជដាយបង្ហគ ប់ៃូវការអតល់តាវកាលិក្បាៃអងលែរ (ជោង មា្តា ៣៨ ែាប់សតីរីៃីតិវធិីនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណី
លែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង)។ មា ងជេៀត ក្នុងក្រណីលែលតុលាការបង្ហគ បអ់ំរីតាវកាលិក្ទងំជៃះ  ជហយី
ជ្កាយមក្បាៃែូលជាសាថ ររ នាឲំ្យតាវកាលកិ្ទងំអស់ជនាះៃឹងកាល យជៅជាលិខតិអៃុវតត (ែំណុែ ក្ ឬ 
ែំណុែ គ ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ៣៥០ នៃ្ក្មៃីតិវធិីរែឋបបជវណី)។  

 
ែូជែនះជហយី ក្នុងក្រណីលែលក្ំណត់អំរីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យទក្េ់ង តុលាការៃងឹបង្ហគ ប់អំរីការ

អតលត់ាវកាលិក្លែលមាៃខលឹមសារថា ឪរុក្ ឬ មាត យលែលជាអនក្មាៃអំណាែជមបាៃឹងមៃិរារាងំ (មិៃជធវី
សក្មាភារ) ជៅក្នុងអំ ុងជរលលែល្បគល់កូ្ៃ (ការជធវីសក្មាភារ) ជហយី ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃ
ជាអនក្មាៃអំណាែជមបាក្ំរុងែូលរួប្បា្ស័យទក្់េងជាមួយកូ្ៃជៅេីក្លៃលងលែលបាៃក្ំណត់ជេ។   
ជាក្់លសតងចាបំាែ់្តូវលតក្ណំត់ែូែជា ① នថ្ងៃិងជមា ង ឬ ែៃំួៃែងនៃការែូលរួប្បា្សយ័ទក្់េង (ជតី
ឪរុក្ ឬ មាត យជាអនក្មាៃអណំាែជមបាមាៃក្រណីយក្ិែចឲ្យែូលរបួជៅជរលណា? ែៃំួៃប ុនាា ៃែង?) 

② រយៈជរលជៅជរលលែលែូលរួបក្នុងមួយជលីក្ៗ (ជែីមបឲី្យខលឹមសារនៃក្រណីយក្ិែចរបស់ឪរុក្ ឬ មាត យ
លែលជាអនក្មាៃអំណាែជមបាលែលៃឹងមិៃរារាងំក្នុងការរួប្បា្ស័យទក្េ់ងកាៃ់លតែាស់លាស ់ជតីគួរ
លតឲ្យរយៈជរលប ុនាា ៃជមា ងស្មាប់ការ្បា្ស័យទក្់េង? )  ③ វធិីនៃការ្បគល់កូ្ៃ (ជៅជរលលែល
ឪរុក្ ឬ មាត យ លែលជាអនក្មាៃអំណាែជមបា្បគលកូ់្ៃជៅ ឪរុក្ ឬ  មាត យ លែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃ
អំណាែជមបា ជតី ឪរុក្ ឬ មាត យ លែលជាអនក្មាៃអំណាែជមបាចាបំាែ់្តូវអវីខលះ?) ជាអាេិ៍។ 

 
គ. រជបៀបសរជសរអរំីជសែក្តសីជ្មែបញ្ចប់លែលក្ណំត់អរំីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យទក្់េង  
លអែក្តាមការរិចារណាែូែបាៃសរសរជៅក្នុងែណុំែ ខ ខាងជលីជៃះ ជៅជរលលែលតុលាការក្ំណត់

អំរីរជបៀបលែល ឪរុក្ ឬ មាត យ លែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជលីកូ្ៃែូលរួប្បា្ស័យទក្េ់ង
ជាមួយកូ្ៃ គ៉ឺចាបំាែ់្តូវលតយក្ “អល្បជោរៃ៍របសកូ់្ៃ” ជាអាេិភារ ជហយីសរជសរជសែក្តសីជ្មែ
បញ្ចប់ (ជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់លែលអាែក្ណំតជ់ាក្់លាក្់អំរីខលមឹសារនៃការអតល់តាវកាលិក្) លែល
អាែយក្ជៅអៃុវតតជដាយបងខំ (វធិាៃបងខំជដាយ្បជោល) ជៅក្នុងក្រណីលែល ឪរុក្ ឬ មាត យ លែលមិៃ
មាៃអំណាែជមបាមិៃជគ្នររតាម ។  

 
ឧទហរណ៍ ជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់អាែមាៃែូែខាងជ្កាមជៃះ៖  

 ក្រណីមយួជៃះ គ៉ឺជាក្រណីលែលជៅក្នុងការបៃតែំជណីរការនៃៃីតិវធិបីណតឹ ងទមទរលលងលះ មាៃ
ពាក្យសុំឲ្យក្ំណត់អំរីរជបៀបែូលរួប្បា្ស័យទក្់េងកូ្ៃរីែុងែជមលីយ ជហីយតុលាការបាៃេេួល
សាគ ល់ៃូវការទមទរលលងលះ ជដាយជរលជនាះបាៃក្ណំតថ់ា ជែីមជចាេគ៉ឺជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជលី
កូ្ៃរវាង ជែមីជចាេ ៃិង ែុងែជមលីយ ែូជែនះ តុលាការៃងឹ្តូវសរជសរជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់លែលក្ណំត់
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អំរីរជបៀបលែលែុងែជមលីយ្តូវែូលរួប្បា្ស័យទក្់េងជាមួយកូ្ៃ។  
 ក្នុងក្រណីលែលតុលាការក្ណំតអ់នក្មាៃអំណាែជមបាជលីកូ្ៃ  មិៃលមៃជាជែីមជចាេ   លបរជាែុងែជមលីយ

វញិជនាះ ឃ្លល លែលសរជសរជៅក្នុងជសែក្តីសជ្មែខាងជ្កាម គ៉ឺ្តូវលតបតូររីពាក្យ “ជែីមជចាេ” រំៃួសជៅជា 
“ែុងែជមលីយ” ។  
មា ងវញិជេៀត ជៅក្នុងជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់នៃែីកាសជ្មែលែលេេលួសាគ លព់ាក្យសុជំដាយលអែក្

តាមែណុំែ ១៣ លអនក្េី ៤ ក្នុងតារាងឧបសមពៃ័ធនៃែាបស់តរីីៃីតិវធិបីណតឹ ងនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃ
លមៃជាបណតឹ ង ឃ្លល លែរសរជសរជៅក្នុងជសែក្តីសជ្មែខាងជ្កាម គ៉ឺ ចាបំាែ់្តូវលតសរជសររំៃួសពាក្យថា 
“ជែីមជចាេ” ជៅជាពាក្យថា “អនក្ដាក្់ពាក្យសុំ” ជហយីពាក្យថា “ែុងែជមលីយ” ជៅជាពាក្យថា “ភាគីមាខ ងជេៀត”។  

 
“ជែីមជចាេ្តវូលតឲ្យ..............លែលជាកូ្ៃរវាងជែីមជចាេ ៃងិ ែុងែជមលយី (តជៅជៅថា “......”)  
ែូលរួប្បា្ស័យទក់្េងជាមួយែុងែជមលយី មាៃែូែខាងជ្កាមជៃះ៖  
  ក្. ែំៃៃួែង  

ក្នុង ១លខ ១ែង។ នថ្ងលែលក្ណំត់តាមការរិភាក្ាគ្នន លែលបាៃសជ្មែរវាងគូភាគី ជៅក្នុង
ែជនាល ះរីនថ្ងរុធ រហូតែល់ នថ្ងជៅរ នៃសបាត ហ៍េី ២ ។ ប ុលៃត ជបីសិៃជាគូភាគីរិភាក្ាគ្នន មិៃបាៃ
សជ្មែជេ ្តវូយក្នថ្ងជៅរនៃសបាត ហ៍េី ២។ 

  ខ. រយៈជរលនៃការែូលរួប្បា្ស័យទក់្េងមួយជលកី្ៗ   
ក្នុង ១ ជលកី្រយៈជរល ៥ ជមា ង។  ជមា ងជាក់្លាក់្ៃឹង្តវូក្ំណត់តាមការរិភាក្ាគ្នន លែល

បាៃសជ្មែរវាងគូភាគី។ ប ុលៃត ជបីសិៃជាគូភាគរីិភាក្ាគ្នន មិៃបាៃសជ្មែជេ ្តវូយក្គិត
ចាប់រីជមា ង ១០ ្រឹក្ រហូតែល់ជមា ង ៣ រជសៀល។  

     គ. វធិី្បគល់......... 
ជៅជរលចាប់ជអតមីការែូលរួប្បា្ស័យទក់្េង ជែីមជចាេ្បគល់..........ឲ្យជៅែុងែជមលយី

ជៅេីក្លៃលង្បគល់ ជហយីជៅជរលបញ្ច ប់ការែូលរួប្បា្ស័យទក់្េង ែុងជមលីយ្បគល់
........... ឲ្យជៅជែីមជចាេជៅេីក្លៃលង្បគល់។ េីក្លៃលង្បគល់្តវូក្ណំត់តាមការរិភាក្ាគ្នន
លែលបាៃសជ្មែរវាងគូភាគី ប ុលៃត ក្នុងក្រណីលែលការរិភាក្ាគ្នន មិៃបាៃសជ្មែជេ ្តវូជធវីជៅ
្ែក្ជែញហាងកាជហវសាត បាក់្ អារេំជៃីបអុីអៃ១។ 7 

 ឃ. នថ្ងរំៃសួ  
ក្នុងក្រណីលែលមៃិអាែអៃុវតតៃូវការែូលរួប្បា្ស័យទក់្េងតាមកាលបរជិែឆេលែលបាៃ

ក្ំណត់ែូែជៅក្នុងែណុំែ ក្ ជដាយសារលតសាថ ៃភារលែលមៃិអាែជរៀសវាងបាៃែូែជា រមង៉ឺ ឬ 
ក្មាវធិីសិក្ាថាន ក់្មជតតយយ ឬ សាលាជរៀៃ ជាអាេិ៍ របស់............ គូភាគីទងំសងខាង្តវូ

 
7 ្បសិៃជបីរិចារណាអំរីអល្បជោរៃ៍របស់កូ្ៃ គបបកំី្ណត់យក្េីក្លៃលងលែលរិតគ្នន ៃឹងេីក្លៃលងសាន ក់្ជៅបែចុបបៃនរបស់កូ្ៃ ។ 
្បសិៃជបីកំ្ណត់យក្ក្លៃលងជរៀងឆាង យ នាឲំ្យកូ្ៃ្តូវលតជៅែល់ក្លៃលងជនាះជៅជរលលែលែូលរួប្បា្ស័យទក់្េង ែូជែនះជហយីវាៃឹង
កាល យជៅជាបៃាុក្របស់កូ្ៃ។  



16 

 

ក្ំណត់នថ្ងរំៃសួតាមការរភិាក្ាគ្នន ។  ប ុលៃត ក្នុងក្រណីលែលការរិភាក្ាគ្នន រវាងគូភាគីមៃិបាៃ
សជ្មែជេ ្តវូយក្នថ្ងជៅរនៃសបាត ហ៍េី ៣ ឬ នថ្ងជៅរន៍ៃសបាត ហ៍េី ៤ បនាា ប់។” 
  

（４） ការសជ្មែជសែក្តទីក្់េងៃឹងបៃាុក្ជលីជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ 
 ក្. ជតកី្រណីលបបណាជេីបចាបំាែ់្តូវសជ្មែជសែក្តី?  

  ជ្កាយលលងលះគ្នន  ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជលីកូ្ៃ មាៃក្រណីយក្ែិច
េេួលបៃាុក្ជលីជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ (ក្ថាខណឌ េ ី១ មា្តា ១០៤០ នៃ្ក្ម
រែឋបបជវណី)។ ឪរុក្ ឬ មាត យ លែលមាៃបណំងែង់លលងលះគ្នន  ្តូវរភិាក្ា ៃងិ ក្ណំតអ់ំរីជសាហ ុយ
ចាបំាែ់លែល្តូវេេលួបៃាុក្ជែមីបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ (ក្ថាខណឌ េ ី២ មា្តា ១០៤០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ 
ជៅជរលលែលការរិភាក្ារុបំាៃសជ្មែ ឬ ជៅជរលលែលរុំអាែជធវីការរភិាក្ាបាៃជេ តុលាការ្តូវ
ក្ំណត់អំរបីៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ តាមការទមទររបសឪ់រុក្ ឬ មាត យ  
(ក្ថាខណឌ េី ៤ មា្តា ១០៤០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។  

  ែូជែនះ ក្នុងក្រណីលែលមាៃការទមទររបសឪ់រុក្ ឬ មាត យ តុលាការ្តូវលតក្ណំត់អរំីបៃាុក្នៃ
ជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ។ អាុយមក្វញិ ែរាបណាគ្នា ៃការទមទររបស់ឪរុក្ ឬ 
មាត យជេ តុលាការមិៃអាែក្ណំតអ់ំរីបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃជេ។ 

 
  ជហតុជៃះ ជតីឪរុក្ ឬ មាត យអាែទមទរលបបណាបាៃ? 

・ ដាក្់ពាក្យសុំជដាយលអែក្តាមែណុំែជលខ ១៣ លអនក្េី ៤ ក្នុងតារាងឧបសមពៃ័ធ នៃែាប់សតីរីៃតិិវធិី
នៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង (មា្តា ២៦ នៃែាប់សតីរៃីីតិវធិីនៃជរឿងក្តរីែឋបបជវណី
លែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង)។ 

  ពាក្យសុំជៃះ មៃិចាបំាែដ់ាក្ក់្នុងជរលជាមួយគ្នន ៃិងពាក្យសុំលលងលះជ យី។ ចាជំ្កាយជរល
លលងលះ ជបីសៃិជាជក្តីមាៃរុវំញិបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ រវាងឪរុក្ 
ឬ មាត យលែលជាអនក្មាៃអណំាែជមបា ៃិង មៃិលមៃជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជលីកូ្ៃ ចាដំាក្់ពាក្យសុំ
ជៃះ ក្៏បាៃលែរ។  

・  ដាក្ព់ាក្យសុំឲ្យក្ណំតអ់ំរីរជបៀបែូលរបួ្បា្ស័យទក្់េងជៅតុលាការក្នុងក្រណីលែលបណតឹ ង
ទមទរលលងលះក្ំរុងលតបៃតែំជណីរការៃីតិវធិី រហូតែល់ជរលបញ្ចប់ការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់
មាត់នៃបណតឹ ងជនាះ។  

  ជដាយសារលតការក្ណំត់អំរបីៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ គ៉ឺជា “ការ
ចាត់លែងទក្់េងៃឹងការបីបាែ់រក្ាកូ្ៃ” ជហតុជៃះ តុលាការ្តូវលតសជ្មែជសែក្តីជៅជរលលែល
មាៃពាក្យសុំរបស់ភាគី (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២២ នៃែាប់សតីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈ
បុគគល)។ ្បសៃិជបីភាគីបាៃដាក្់ពាក្យសុំឲ្យក្ណំត់អរំីបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែមីបី្ គប់្គង
លថ្រក្ាកូ្ៃជៅតុលាការក្នុងែជនាល ះជរលមុៃការបញ្ចប់ការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់នៃបណតឹ ង
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ទមទរលលងលះគ្នន  តុលាការៃឹង្តូវសជ្មែជសែក្តីអំរីពាក្យសុំជនាះអងលែរ ដាក្់ជៅក្នុងសាល្ក្ម 
ឬ សាលែីកាលែលេេលួសាគ ល់ៃូវការទមទរលលងលះ (ជោងមា្តា ១២ នៃែាបស់តីរៃីីតិវធិីបណតឹ ង
ទក្់េងៃឹងឋាៃៈបុគគល)។ 

  ោ ងណាមញិ ក្នុងក្រណីលែលភាគីមៃិបាៃដាក្់ពាក្យសុំជៅក្នុងែជនាល ះជរលមុៃការបញ្ចប់ការ
ទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់នៃបណតឹ ងទមទរលលងលះជេ ជហីយជៅជរលលែលបញ្ហា រុំវញិ
បៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែជ់ែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃបាៃជក្ីតមាៃបញ្ហា  ភាគីៃងឹ្តូវដាក្់ពាក្យ
សុំជដាយលអែក្តាមែណុំែ ១៣ លអនក្េី ៤ ក្នុងតារាងឧបសមព័ៃធ នៃែាបស់តីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងនៃជរឿងក្ត ី
រែឋបបជវណីលែលមៃិលមៃជាបណតឹ ង។ 

 
 ខ. ែណុំែលែល្តូវរិចារណាជៅជរលលែលក្ណំត់អំរបីៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គង

លថ្រក្ាកូ្ៃ 
  ជ្កាយលលងលះគ្នន  មូលជហតុលែលនាឲំ្យឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបាជលី

កូ្ៃ ្តូវេេួលបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ (ក្ថាខណឌ េី ៤ មា្តា ១០៤០ នៃ
្ក្មរែឋបបជវណី) គ៉ឺជែីមបកុី្ំឲ្យមាៃការជក្ីតជ ងីៃូវការខាតបង់្បជោរៃ៍ែល់កូ្ៃជដាយសារលតការលលងលះ 
លែលជាសាថ ៃភាររបស់ឪរុក្មាត យ ជាក្់លសតងគ៉ឺ ជែីមបឲី្យកូ្ៃអាែបៃតៃូវសតង់ដាររីវភារែូែគ្នន ៃងឹក្្មិត
មុៃជរលលលងលះ។  ជហតុជៃះជហយី ជបីជទះបីជាជៅជរលលែលលលងលះគ្នន គ្នា ៃ្បាក្ស់ៃសកំ្៏ជដាយ  ក្៏
ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមៃិលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបាតាមរយៈការលលងលះ ្តូវលតបំជរញឲ្យបាៃៃូវែំៃួៃ
េឹក្្បាក្់លែលក្ៃលងមក្ឪរុក្ ឬ មាត យរូបជនាះអាែបំជរញបាៃែំជពាះការ្គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ ជែីមបឲី្យជៅ
កូ្ៃបៃតជេៀតជទះបីជាជៅជ្កាយជរលលលងលះក្៏ជដាយ ែូជែនះជហយី ជេបីែំលណក្នៃេឹក្្បាក្់ជនាះ ្តូវ
កាល យជៅជាក្រណីយក្ិែចរបសឪ់រុក្ ឬ មាត យរូបជនាះែលែល្តូវេេួលបៃាុក្។ 8 

  ែូជែនះ ែំជពាះែៃំួៃេកឹ្្បាក្ន់ៃជសាហ ុយលែលឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែ
ជមបា្តូវេេលួបៃាុក្ ៃឹង្តូវគណនាែូែមាៃតជៅជៃះ។ ជាែំបូង ្តូវក្ណំត់ជាបជណាត ះអាសៃនសិៃថា 

 
8 ជៅក្នុងការអៃុវតតជាក់្លសតង មាៃការសជងកតជឃញីថា ភាគជ្ែីៃមាៃជរឿងក្តីលែលបង្ហគ ប់ឲ្យយក្្បាក់្សៃសជំៅជរលលលងលះលែលជាភាគ
របស់ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបា យក្មក្បង់ផ្ទត ែ់ឲ្យអនក្មាៃអំណាែជមបាជធវីជាជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី
្គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ។ ប ុលៃត ជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ  គ៉ឺមិៃកំ្ណត់លតែំជពាះែំៃួៃ្បាក់្សៃសលំែលឪរុក្ ឬ មាត យមាៃ
ជៅជរលលលងលះគ្នន ប ុជណាណ ះជេ វាគ៉ឺជា្បាក់្លែល្តូវយក្មក្បង់ជែីមបឲី្យកូ្ៃជនាះអាែបៃតរីវភារលែលធាល ប់បាៃមាៃក្ៃលងមក្ ឲ្យមាៃបៃត
ជេៀតជទះបីជាជៅជ្កាយជរលលលងលះក៏្ជដាយ (ជធវីោ ងណាកំុ្ឲ្យមាៃការេេួលរងៃូវអលប ះពាល់ែល់កូ្ៃជដាយសារលតការលលងលះគ្នន
របស់ឪរុក្មាត យ)។  ែូជែនះ េឹក្្បាក់្លែលឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបា្តូវេេួលបៃាុក្ គ៉ឺចាបំាែ់្តូវមាៃការ
គណនាជដាយយក្ភាគរយរីក្នុងែំៃួៃនៃ្បាក់្ែំណូលរបស់ឪរុក្  ឬ   មាត យក៏្លែលបាៃជ្បី្បាស់ែំជពាះកូ្ៃក្ៃលងមក្ជៃះ មក្ជធវីជា 
មូលដាឋ ៃ។ ការគណនាជដាយយក្មូលដាឋ ៃនៃ្បាក់្សៃសលំែលឪរុក្មាត យមាៃជៅជរលលលងលះ គ៉ឺជាការយល់្ែ ។ំ ជដាយសារលតឪរុក្ 
ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបាមាៃក្រណីយកិ្ែចេេួលបៃាុក្ៃូវជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃជទះបីជា
មាៃ ឬ គ្នា ៃ្បាក់្សៃសជំៅជរលលែលជធវីការលលងលះក៏្ជដាយ ជហតុជៃះជហយី តុលាការ្តូវបង្ហគ ប់ឲ្យជធវីការបង់្បាក់្ជដាយជេៀងទត់ 
(មួយលខមតង) ស្មាប់នាជរលអនាគត មិៃលមៃបង្ហគ ប់ឲ្យបង់ផ្ទត ែ់ជនាះជេ។ ោ ងណាមិញ ែំជពាះវធីិនៃការបង់្បាក់្ សូមជោងតាម
Footnote １０ អងលែរ។  
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ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមៃិលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបាក្ំរុងលតរស់ជៅរមួគ្នន ជាមួយកូ្ៃបៃតជេៀតជទះបជីា
ជ្កាយជរលលលងលះក្៏ជដាយ ជៅជរលជនាះ ្តូវយក្ែំៃៃួសរុបនៃ្បាក្ែ់ណូំលរបស់ខលួៃ លែលបាៃបូក្
ៃិង្បាក្់ែណូំលរបស់ឪរុក្ ឬ មាត យមាខ ងជេៀត ជហយីគណនារក្ែំៃួៃេឹក្្បាក្់ប ុនាា ៃលែលបាៃែំណាយ
ស្មាប់កូ្ៃ? មា ងជេៀត ្បសិៃជបីរក្ាបាៃៃូវែំៃួៃេឹក្្បាក្់លែលែូែបាៃគណនាជនាះៃឹងមាៃភារ
្បជសីរស្មាបកូ់្ៃជទះបីជាជៅជ្កាយជរលលលងលះក្៏ជដាយ  ជហតុជៃះ ែំៃៃួេឹក្្បាក្ែ់លែលជនាះៃឹង
្តូវយក្មក្លបងលែងគ្នន ជធៀបជៅៃឹងភាគរយនៃ្បាក្់ែំណូលរបស់ ឪរុក្ ឬ មាត យ លែលជាអនក្មាៃ
អំណាែជមបា ៃងិ មិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបា។ 

  បៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែជ់ែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ ្តវូរិចារណាជៅជលី “សាថ ៃភារនៃរីវភារ 
ៃិង សាថ ៃភារជសែឋក្ិែចរបស់ឪរុក្មាត យ” (ក្ថាខណឌ េ ី៦ មា្តា ១០៤០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) គ៉ឺសំជៅជៅ
ជលីខលឹមសារែូែខាងជលីជៃះ។  

 
  មា ងជេៀត ជៅក្នុងសាល្ក្ម ឬ សាលែីកាលែលេេលួសាគ ល់ៃូវការទមទរលលងលះ តុលាការ

អាែបង្ហគ ប់អំរីការបង់្បាក្់បាៃ (ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ២២ នៃែាប់សតីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈ
បុគគល)។ ជៅក្នុងក្រណីលែលតុលាការជែញែីកាសជ្មែជដាយលអែក្តាមែាប់សតីរីៃីតិវធិីនៃជរឿងក្តីរែឋ
បបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ងក្៏ជដាយ ក្អ៏ាែជែញែីកាសជ្មែជដាយបង្ហគ បឲ់្យបង់្បាក្់បាៃអងលែរ 
(ជោង មា្តា ៣៨ែាបស់តីរីៃីតិវធិីនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង)។ មា ងជេៀត ក្នុង
ក្រណីលែលតុលាការបង្ហគ ប់អំរីតាវកាលិក្ទងំជៃះ  ជហយីជ្កាយមក្បាៃែូលជាសាថ ររ នាឲំ្យតាវកាលិក្
ទងំអស់ជនាះៃងឹកាល យជៅជាលិខិតអៃុវតត (ែណុំែ ក្ ឬ ែណុំែ គ ក្ថាខណឌ េ ី២ មា្តា ៣៥០ នៃ្ក្ម
ៃីតិវធិីរែឋបបជវណី)។  

  ក្នុងក្រណីលែលភាគីមៃិបង់ៃូវបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែជ់ែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃលែលតុលាការ
បាៃបង្ហគ ប់ជេ ៃឹង្តូវយក្ជៅជធវីជា “ការអៃុវតតជដាយបងខំែំជពាះសិេធិទមទរលែលមាៃជគ្នលបំណង
ឲ្យសងជា្បាក្់” (រំរូក្េី ២ គៃថីេី ៦ នៃ្ក្មៃីតិវធិីរែឋបបជវណី)។  

  បលៃថមរីជៃះ ក្នុងក្រណីលែលមាៃការខក្ខាៃៃូវបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ា
កូ្ៃលែលតុលាការបាៃបង្ហគ ប់ជៅក្នុងសាល្ក្ម ឬ សាលែីកាលែលេេួលសាគ ល់ៃូវការទមទរលលងលះ 
្បសិៃជបីយល់ជឃញីថា មាៃភារសមរមយ តុលាការលែលបាៃជែញការបង្ហគ ប់ជនាះ អាែជែញែីកា
សជ្មែបង្ហគ ប់ឲ្យអនក្មាៃក្រណីយក្ែិច (ឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអណំាែជមបាជលីកូ្ៃ) 
អៃុវតតក្រណីយក្ិែចជនាះ ជដាយក្ំណត់អំ ុងជរលសមរមយមួយ តាមពាក្យសុំរបសអ់នក្មាៃសិេធិបាៃ (អនក្
មាៃអំណាែជមបាជលីកូ្ៃ)  (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២៣ នៃែាប់សតីរីៃីតិវធិីបណតឹ ងទក្់េងៃឹងឋាៃៈ
បុគគល)។  ជបីអនក្មាៃក្រណីយក្ិែចមិៃអៃុវតតតាមការបង្ហគ ប់ជៃះជដាយគ្នា ៃមូលជហតុ្តមឹ្តូវជេ តុលាការ
អាែបង្ហគ បឲ់្យរិៃយ័ជា្បាក្់មៃិជលីសរី ១.០០០.០០០ (មួយលាៃ) ជរៀល ជដាយែីកាសជ្មែបាៃ 
(ក្ថាខណឌ េី ៣ មា្តា ២៣ នៃែាប់សតរីីៃីតិវធិីបណតឹ ងទក្េ់ងៃឹងឋាៃៈបុគគល)។  
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  ោ ងណាមញិ ្បសិៃជបី្បាក្់ែណូំលរបស់ភាគមីាៃភារល្ប្បួល ែំៃៃួេឹក្្បាក្់លែលែំណាយ
ជែីមបកូី្ៃ លែលជឆ្លយីតបជៅៃឹងការលូតលាស់របសកូ់្ៃក្ៃ៏ឹងមាៃភារល្ប្បលួអងលែរ។ ក្នុងក្រណីលែល
ជក្ីតមាៃៃូវភារចាបំាែ់លែល្តូវលក្្តូវៃូវែំៃួៃេឹក្្បាក្់នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ា
កូ្ៃលែលបាៃការក្ំណត់មតងរួែជហីយ ភាគីអាែសុំជៅតុលាការឲ្យផ្ទល ស់បតូ រៃូវបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែល
ចាបំាែ់ជែមីបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ តាមរយៈការទមទរ (ក្ថាខណឌ េី ៥ មា្តា ១០៤០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ 
ក្នុងក្រណីជៃះ ភាគីលែលសុឲំ្យផ្ទល ស់បតូរៃងឹ្តូវដាក្់ពាក្យសុំលអែក្តាមែំណុែ ១៣ លអនក្េ ី ៤ ក្នុងតារាង
ឧបសមពៃ័ធ នៃែាប់សតីៃតីិវធិីនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង។ 

 
 

គ.  រជបៀបសរជសរជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់ក្ំណត់អំរីបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ 
 ・ក្រណីពាក្យសុំជដាយលអែក្តាមែណុំែ ១៣ លអនក្េី ៤ ក្នុងតារាងឧបសមពៃ័ធ នៃែាបស់តរីីៃីតិវធិីនៃជរឿងក្តី 
រែឋបបជវណីលែលមៃិលមៃជាបណតឹ ង  

  “បង្ហគ ប់ឲ្យភាគីមាខ ងជេៀត (ឬ អនក្ដាក់្ពាក្យសុំ) បង់្បាក់្ែំៃួៃ .........ជរៀលក្នុង១លខ 9 គិត្តឹម
នថ្ងែុងជ្កាយជាជរៀងរាល់លខ ក្នុងអំ ុងជរលគិតចាប់រីនថ្ងលែលសាល្ក្មជៃះបាៃែូលជាសាថ ររ រហូត
ែល់.......... លែលជាកូ្ៃរវាងអនក្ដាក់្ពាក្យសុំ ៃិង ភាគីមាខ ងជេៀត (ជក្ីតនថ្ងេី... លខ... ឆាន .ំ..)10 កាល យជៅ
ជាៃីតិរៃ ឲ្យជៅអនក្ដាក់្ពាក្យសំុ (ឬ ភាគីមាខ ងជេៀត)។”  

 
・ក្រណីដាក្ព់ាក្យសុំក្នុងការបៃតែំជណីរការៃតីិវធិីនៃបណតឹ ងទមទរលលងលះ  

  “បង្ហគ ប់ឲ្យែុងែជមលីយ (ឬ ជែីមជចាេ) បង់្បាក់្ែំៃួៃ .........ជរៀលក្នុង១លខ 11 គិត្តឹមនថ្ងែុង
ជ្កាយជាជរៀងរាល់លខ ក្នុងអំ ុងជរលគិតចាប់រីនថ្ងលែលសាល្ក្មជៃះបាៃែូលជាសាថ ររ រហូតែល់
.......... លែលជាកូ្ៃរវាងជែីមជចាេ ៃិង ែុងែជមលយី (ជក្ីតនថ្ងេី... លខ... ឆាន .ំ..)12 កាល យជៅជាៃីតិរៃ ឲ្យ

 

9  ែំជពាះការកំ្ណត់តាមលខអំរីជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ មិៃមាៃបេបបញ្ញតិតលែងក្នុង្ក្មរែឋបបជវណីជេ។ ែូជែនះ
ជហយី មិៃលមៃមាៃៃ័យថា ការកំ្ណត់វធីិជអសងជ្ៅរីការបង់តាមលខ គ៉ឺជាវធីិលែលខុសជេ។  
 ប ុលៃត មូលជហតុលែលឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃលមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបាមាៃក្រណីយកិ្ែចេេួលបៃាុក្នៃជសាហ ុយលែលចាបំាែ់
ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ គ៉ឺជធវីជ ីងជែីមបរីក្ាឲ្យបាៃៃូវសតង់ដាររីវភាររបស់កូ្ៃឲ្យជៅក្្មិតែលែលជទះបីជាជៅជ្កាយជរលលលងលះ
ក៏្ជដាយ (ជោង 4 (4) ែំណុែ ខ) ។ ែំជពាះជសាហ ុយលែលចាបំាែ់ជែីមបី្ គប់្គងលថ្រក្ាកូ្ៃ ៃឹង្តូវបាៃបង់រីឪរុក្ ឬ មាត យលែលមិៃ
លមៃជាអនក្មាៃអំណាែជមបាឲ្យជៅអនក្មាៃអំណាែជមបា ប ុលៃត ការកំ្ណត់វធីិបង់លែលអាុយជៅជគ្នលបំណងក្នុងការរក្ាឲ្យបាៃៃូវសតង់ដារ
រីវភាររបស់កូ្ៃ ៃឹងមិៃ្តូវបាៃអៃុញ្ហញ តជ យី។ ែូជែនះ ឧទហរណ៍ថា តុលាការបាៃគណនាជសាហ ុយលែល្តូវែំណាយរហូតែល់កូ្ៃ
កាល យជៅជាៃីតិរៃ ជហយីបង្ហគ ប់ឲ្យបង់ៃូវែំៃួៃេឹក្្បាក់្ជនាះសរុបផ្ទត ែ់លតមតង ជនាះៃឹងមាៃការ្រួយបារមភខាល ែថា អនក្មាៃអំណាែជមបា
ជលីកូ្ៃៃឹងមិៃយក្េឹក្្បាក់្ទងំអស់ជនាះមក្ែំណាយែំជពាះកូ្ៃជេ (បារមភខាល ែថា លបរជាមាៃការយក្មួយលអនក្ជៅជ្បីស្មាប់ខលួៃឯង) 
ែូជែនះជហយី ការបង់ផ្ទត ែ់ជៃះ អាែៃិោយបាៃថា មិៃ្តឹម្តូវជេ។  
10 កាលបរជិែឆេបញ្ច ប់ៃូវការបង់្បាក់្ៃឹងមាៃភារែាស់លាស់ តាមរយៈការសរជសរអំរីនថ្ងលខឆាន កំំ្ជណីតរបស់កូ្ៃ។  
11 ជោង Footnote 9។  
12 ជោង Footnote 10។ 
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ជៅជែីមជចាេ (ឬ ែុងែជមលីយ)។”  
 

（５）ការលបងលែក្្េរយសមបតត ិ
 ក្. ជតកី្រណីលបបណាជេីបចាបំាែ់្តូវសជ្មែជសែក្តី?  
  ក្នុងក្រណីលែលបតី្បរៃធលលងលះគ្នន  ្តូវលបងលែក្្េរយសមបតតិជដាយយុតតិធម៌លអែក្តាមការរិភាក្ា

របស់ភាគទីងំសងខាង (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៩៨០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ក្នុងក្រណីលែលមិៃអាែ
រិភាក្ាគ្នន រវាងបតី្បរៃធបាៃជេ ្តូវលបងលែក្្េរយសមបតតិជៅតាមែំណុែៃីមួយៗនៃក្ថាខណឌ េី ២ 
មា្តា ៩៨០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី (ក្ថាខណឌ េ ី២ មា្តា ៩៨០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ 

 
  ជហតុជៃះជៅក្នុងក្រណីលែលបតី្ បរៃធមៃិអាែរភិាក្ាគ្នន បាៃ ជតីគួរជ្បីៃតីិវធិីលបបណាជេបីជាការ

្បជសីរ? 
 ・ដាក្ព់ាក្យសុំជដាយលអែក្តាមែណុំែ ៦ លអនក្េី ៤ ក្នុងតារាងឧបសមព័ៃធ នៃែាបស់តីរីៃតីិវធិីនៃជរឿង
ក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង (មា្តា ២៦ នៃែាប់សតីរីៃតីិវធិីនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃ
លមៃជាបណតឹ ង)។ 

  ពាក្យសុំជៃះ មិៃចាបំាែដ់ាក្់ក្នុងជរលជាមយួគ្នន ៃិងពាក្យសុំលលងលះជ យី។ ជទះបជីាជៅ
ជ្កាយជរលលលងលះក្៏ជដាយ ក្នុងក្រណីលែលភាគីជាបតី ៃងិ ភាគជីា្បរៃធមិៃអាែរិភាក្ាគ្នន អំរី
ការលបងលែក្្េរយសមបតតិ គ៉ឺអាែដាក្់ពាក្យសុំបាៃ។  

・ ដាក្ព់ាក្យសំុឲ្យតុលាការលបងលែក្្េរយសមបតតិ ក្នុងក្រណីលែលបណតឹ ងទមទរលលងលះក្រុំងលត 
បៃតែំជណីរការៃតីិវធិី ជហយីជៅក្នុងែជនាល ះជរលគិត្តមឹជរលបញ្ចបក់ារទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់
នៃៃីតិវធិីជនាះ (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ២២ នៃែាប់សតីរីៃីតិវធីិបណតឹ ងទក់្េងៃឹងឋាៃៈបុគគល)។ 
ជបីសិៃជាភាគីមាខ ងបាៃដាក់្ពាក្យសុំឲ្យតុលាការលបងលែក្្េរយសមបតតិជៅក្នុងែជនាល ះជរលគិត្តឹម
ជរលបញ្ចប់ការទញជហតុអលជដាយផ្ទា ល់មាត់ តុលាការៃឹង្តូវសជ្មែជសែក្តីជៅជលពីាក្យសុំជនាះ
អងលែរ ដាក្់ជៅក្នុងសាល្ក្ម ឬ សាលែីកាលែលេេួលសាគ ល់ៃូវការទមទរលលងលះ (ជោង 
មា្តា ១២ នៃែាប់សតីរីៃតីិវធិីបណតឹ ងទក្េ់ងៃងឹឋាៃៈបុគគល)។ 

  ោ ងណាមញិ ក្នុងក្រណីលែលភាគីមៃិបាៃដាក្់ពាក្យសុំជៅក្នុងែជនាល ះជរលគិត្តមឹជរលបញ្ចប់
ការទញជហតុអលជដាយផ្ទា លម់ាត់នៃបណតឹ ងទមទរលលងលះជេ គ៉ឺ្តូវដាក្់ពាក្យសុំជៅជរលលែលភាគី
មិៃអាែរិភាក្ាគ្នន អំរីការលបងលែក្្េរយសមបតត ិ ជដាយលអែក្តាមែណុំែ ៦ លអនក្េ ី៤ ឧបសមពៃ័ធនៃ
ែាប់សតីរៃីីតិវធិីនៃជរឿងក្តីរែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង ។  

  
 ខ. ែណុំែលែលតុលាការរចិារណាជៅជរលលែលលបងលែក្្េរយសមបតតិ  

  ជាែំបូង សហរេ័ធៃីមយួៗ ្តូវេេួលបាៃៃូវ្េរយសមបតតជិដាយល ក្លែលបាៃក្ណំត់ជៅក្នុង 
មា្តា ៩៧២ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី (ែណុំែ ក្ ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ៩៨០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។  

  បនាា ប់មក្ជេៀត សហរ័េធៃីមយួៗ មាៃសេិធិេេលួយក្ ១ ភាគ ២ នៃ្េរយសមបតតិរមួ។ ប ុលៃត ជបី
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មាៃក្រណីរិជសស ៃិង មាៃការទមទររបស់បតី្បរៃធណាមាខ ង តុលាការក្៏អាែលបងលែក្្េរយសមបតតិរមួ 
ជដាយរិចារណាជៅជលីសាថ ៃភារជអសងៗ ែូែជា េំហនំៃការបរចិាច គរបស់ភាគីៃីមួយៗ េំហនំៃការ
បរចិាច គរបស់ភាគីៃមីួយៗែំជពាះលេធក្មានៃ្េរយសមបតតិ ការលថ្រក្ា ឬ ការបជងកៃី្េរយ អំ ុងជរល
អាពាហ៍រិពាហ៍ ក្្មិតរីវភាររស់ជៅជៅមុៃជរលមាៃែណំងអាពាហ៍រពិាហ៍ អាយុ សាថ ៃភារអលូវែិតត
ៃិងអលូវកាយ វជិាជ រីវៈ ្បាក្ែ់ណូំល លេធភារជធវកីារង្ហររបស់ភាគីៃមីួយៗ ៃិង អល្បជោរៃ៍របស់កូ្ៃ 
ជាអាេិ៍។  ជគហក្ិែច ្ តូវចាត់េុក្ថាមាៃតនមលជសាីៃងឹការង្ហរលែលជធវីជ្ៅអាះលែរ។ (ែណុំែ ខ ក្ថាខណឌ េ២ី 
ៃិង ក្ថាខណឌ េី ៣ មា្តា ៩៨០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) 

 
 →្េរយសមបតតិរបស់បតី្បរៃធមាៃ ្េរយសមបតតិជដាយល ក្ ៃិង ្េរយសមបតតិរមួ (មា្តា ៩៧២ ៃិង 
មា្តា ៩៧៣ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) ប ុលៃត ែំជពាះ្េរយសមបតតិលែលៃងឹ្តូវកាល យជាក្មាវតថុក្នុងក្រណី
លែលតុលាការលបងលែក្ គ៉ឺ្េរយសមបតតិរមួ។ 

 
★ ែំណុែសំខាៃ ់
① លេធអលលែលបាៃមក្រីលបងលែក្្េរយសមបតតិ ្េរយសមបតតិលែលេេួលបាៃ គ៉ឺ “សហរ័េធ
ៃីមួយៗ” (ែំណុែ ក្ ៃិង ែំណុែ ខ មា្តា ៩៨០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ តតយិរៃជ្ៅរីសហរ័េធ
ៃីមួយៗ (ឧទហរណ៍ កូ្ៃរបស់បតី្បរៃធ) មិៃអាែេេួលបាៃ្េរយសមបតតិតាមរយៈការលបងជែក្្េរយ
សមបតតិបាៃជេ។  

 ្បាក្ែណាស់ បតី្បរៃធ អាែ្បទៃក្មា្េរយសមបតតិរមួរបស់បតី្បរៃធជៅឲ្យកូ្ៃបាៃ ជដាយមាៃ 
ការ្រមជ្រៀងគ្នន ទងំសងខាង (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៩៧៦ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ប ុលៃត ក្នុងក្រណី
លែល បាៃ្បទៃក្មា្េរយសមបតតិជៅឲ្យកូ្ៃ ្េរយសមបតតិជនាះលលងជា្េរយសមបតតិរមួរបស់បតី្បរៃធ
ជេៀតជហយី (កាល យជា្េរយសមបតតិរបសកូ់្ៃ) ជហតុជៃះ វាមៃិលមៃជាក្មាវតថុនៃការលបងលែក្្េរយសមបតតិ
ជេៀតជេ។ 
② មិៃអាែលបងលែក្កាតរវក្ិែចជដាយសាមគគីភាររបស់បតី្បរៃធលតរវាងបតី្បរៃធជេ។ 

  ជោងតាមក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៩២១ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី ក្នុងក្រណីលែលបុគគលជ្ែីៃនាក្់េេួល 
បៃាុក្ៃូវកាតរវក្ែិចសាមគគីភារ មាច ស់បណុំលអាែទមទរឲ្យកូ្ៃបណុំលណាមាន ក្់ អៃុវតតកាតរវក្ែិចទងំ 
អស់ ឬ មួយភាគ ជដាយ្រមគ្នន  ឬ ជដាយបៃតបនាា ប់។ ែូជែនះ មាច សប់ំណុលកាតរវក្ិែចជដាយសាមគគភីារ 
របស់បតី្បរៃធ (ឧទហរណ៍ ធនាគ្នរ) អាែទមទរឲ្យទំងបតីទំង្បរៃធ អៃុវតតទំងអស់បាៃ។ 
ជទះបីជា ោ ងណាក្៏ជដាយ ្បសិៃជបកីាតរវក្ិែចរវាងលតបតី្បរៃធលបងលែក្ក្នុងមាន ក្១់ ភាគ ២ ៃឹងនាឲំ្យ
បំពាៃអល្បជោរៃ៍ របស់មាច ស់បណុំល (អល្បជោរៃ៍លែលអាែទមទរឲ្យទងំបតីទងំ្បរៃធ អៃុវតត
ទំងអស់ (២ ភាគ ២))។ ជៅក្នុងអំ ុងជរលៃីតិវធិីលែលមាច ស់បំណុលមិៃពាក្់រ័ៃធ (ៃីតិវធិី 
លែលមាៃលតបត ីៃងិ ្បរៃធ) កូ្ៃបណុំល  (បតៃីិង្បរៃធ) មិៃអាែលបងលែក្កាតរវក្ែិចតាមអំជរីែិតតបាៃជេ។ 
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 គ. ការលញក្្េរយសមបតតិជដាយល ក្ ៃងិ ្េរយសមបតតិរមួ  
  ក្នុងក្រណីលែលភាគីបាៃដាក្ព់ាក្យសុំមក្តុលាការឲ្យលបងលែក្្េរយសមបតត ិ ជាែបូំង តុលាការ
្តូវជធវីការលវក្លញក្ថា ្េរយសមបតតិលែលភាគកី្ំរុងលតទមទរឲ្យលបងលែក្ គ៉ឺជា្េរយសមបតតិជដាយល ក្ 
ឬ ជា្េរយសមបតតិរមួ។ មូលជហតុ គ៉ឺជដាយសារលត្េរយសមបតតិលែលតុលាការៃងឹយក្មក្លបងលែក្ គ៉ឺ
្េរយសមបតតិរមួ ។ 
   

  ក្នុងក្រណីលែលគូភាគីមាៃវវិាេគ្នន ជៅអំរី្េរយសមបតតិណាមួយជា្េរយសមបតតិជដាយល ក្ ជហយី
្េរយសមបតតិណាមយួជា្េរយសមបតតិរមួជនាះ នាឲំ្យមាៃការយល់ជឃញីថា ជបភីាគីលែលអះអាងថា ្ េរយ
សមបតតិជនាះគ៉ឺជា្េរយសមបតតិជដាយល ក្ ភាគីជនាះ្តូវេេលួបៃាុក្ជៅក្នុងការបញ្ហជ ក្ភ់សតុតាងអរំី្េរយ
សមបតតិជនាះ។ ជ្ពាះ ្េរយសមបតតិលែលេេួលបាៃក្នុងអ ុំងជរលអាពាហ៍រិពាហ៍ ជាជគ្នលការណ៍ គ៉ឺជា
្េរយសមបតតិរមួ (មា្តា៩៧៣ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ 

 
 “មា្តា ៩៧២” 
  ្េរយសមបតតិលែលក្ណំត់ែូែខាងជ្កាមជៃះ គ៉ឺជា្េរយសមបតតិជដាយល ក្ លែលសថតិជ្កាមក្មាសេិធិ
របសស់ហរ័េធណាមាន ក្់ ៖  

  ក្- ្េរយសមបតតិលែលសហរេ័ធមាៃ ជៅមុៃជរលអាពាហ៍រពិាហ៍។ 
  ខ- ្ េរយសមបតតិលែលសហរេ័ធេេួលបាៃ ជដាយ្បទៃក្មា សៃតតកិ្មា អែចយ័ទៃ ជៅក្នុងអំ ុង
ជរលអាពាហ៍រិពាហ៍។ 

  គ- ្េរយសមបតតិជាតនមលតប លែលេេលួបាៃរីការចាត់លែង្េរយសមបតតិលែលបាៃក្ណំតជ់ៅក្នុង
ែំណុែ ក្ ៃិង ែណុំែ ខ ខាងជលីជៃះ។  

  
 “មា្តា ៩៧៣”  
  ្េរយសមបតតិរមួ គ៉ឺជា្េរយសមបតតិទងំឡាយលែលបតី្បរៃធទងំសងខាង ឬ លតមាខ ងេេលួបាៃ
ជៅក្នុងអំ ុងជរលអាពាហ៍រពិាហ៍ ជលកី្លលងលត្េរយសមបតតិលែលក្ណំត់ជៅក្នុងែណុំែ ខ ៃងិ 
ែំណុែ គ នៃមា្តា ៩៧២។  

 
ឃ. វធិីលបងលែក្្េរយសមបតត ិ
  តុលាការៃងឹជធវីការលបងលែក្្េរយសមបតិតរមួជៅជរលលែលមាៃពាក្យសុំរបស់ភាគី។  

  ្បសិៃជបមីាៃការអះអាងរភីាគី តុលាការអាែរិចារណាអំរីសាថ ៃភារលែលបាៃក្ំណត់ជៅក្នុង
វាក្យខណឌ េី ២ ែំណុែ ខ ក្ថាខណឌ េី ២ មា្តា ៩៨០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី ជហយីអាែមិៃជធវីការលបង
លែក្ឲ្យមាន ក្់ៗ្តូវលតេេួលបាៃ ១ ភាគ ២ ជនាះជ យី។  
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  ប ុលៃត ជបីជទះបីជាតុលាការជធវកីារលបងលែក្ជដាយភាគលបបណាក្៏ជដាយ ក្ភ៏ារចាបំាែ់ែបូំងគ៉ឺ្តូវ
លតរក្ឲ្យជឃញីអំរីតនមលសរុបទងំអស់នៃ្េរយសមបតតិរមួ លែលៃឹង្តូវកាល យជៅជាក្មាវតថុនៃការលបងលែក្។ 
ែូជែនះ បនាា ប់រីបាៃរក្ជឃញីតនមលសរុបទងំអស់រែួជហយី តុលាការៃងឹ្តូវលបងលែក្្េរយសមបតតិមយួៗ
ឲ្យជៅបតី ឬ ្បរៃធ ្សបជៅតាមភាគនៃការលបងលែក្។   

 
  ឧទហរណ៍ ៖ ្បសិៃជបី្េរយសមបតតិរមួមាៃលតអែលៃវតថុ ១ ប ុជណាណ ះ ជហយីរុមំាៃបញ្ហា ែំជពាះ
ភាគនៃការលបងលែក្ជដាយែំលណក្ ១ ភាគ ២ ជេ នាឲំ្យតុលាការចាបំាែ់្តូវលបងលែក្្េរយសមបតតិរមួ
ជនាះ ជដាយែំលណក្ ១ ភាគ ២ របស់បតី ៃិង ែំលណក្ ១ ភាគ ២ របស់្បរៃធ គ៉ឺជាក្មាសិេធិអវភិាគ 
(មា្តា ២០២ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ ក្នុងក្រណីលែល្េរយសមបតតិគ៉ឺជា្េរយសមបតតិរមួ  បតី  ឬ  ្បរៃធ
លតមាខ ង មិៃអាែចាត់លែងលតមាន ក្់ឯងបាៃជេ (ក្ថាខណឌ េី ១ មា្តា ៩៧៦ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) ប ុលៃត បត ីឬ 
្បរៃធលតមាខ ងជនាះអាែចាត់លែងែំលណក្របស់ខលួៃលតមាន ក្ឯ់ងបាៃ ជដាយជធវីឲ្យ្េរយសមបតតិជនាះកាល យ
ជៅជា្េរយសមបតតិនៃក្មាសិេធិអវភិាគ (មា្តា ២០៤ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) តាមរយៈការលបងលែក្្េរយសមបតតិ។ 
ែូជែនះ តុលាការចាបំាែ់្តូវជធវកីារផ្ទល ស់បតូររី្េរយសមបតតិរមួបតី្បរៃធឲ្យកាល យជៅជា្េរយសមបតតិនៃក្មាសេិធិ
អវភិាគនៃបេបបញ្ញតតសិិេធិ្បតយក្សតាមរយៈការលបងលែក្្េរយសមបតតិ។  

 
  អាុយមក្វញិ ឧទហរណ៍ថា ក្នុងក្រណីលែលមាៃអែលៃវតថុែំៃួៃ ២ គ៉ឺជា្េរយសមបតតិរមួ ជហយី
រុំមាៃបញ្ហា ែំជពាះភាគនៃការលបងលែក្ជដាយែំលណក្ ១ ភាគ ២ ជេ ជហយី្បសិៃជបតីនមលនៃអែលៃវតថុ
មាៃែំៃៃួែូែគ្នន  គ៉ឺតុលាការអាែលបងលែក្ជដាយឲ្យអែលៃវតថុមួយជាក្មាសិេធិរបស់បតី ជហយីឲ្យអែលៃ
វតថុមួយជាក្មាសេិធិរបស់្បរៃធបាៃ។ ក្នុងក្រណីលែលតនមលនៃអែលៃវតថុទងំ ២ មាៃែំៃួៃខុសគ្នន  
តុលាការក្៏អាែឲ្យបត ីៃិង ្បរៃធមាៃក្មាសិេធអិវភិាគក្នុងែំលណក្ ១ ភាគ ២ ជៅជលីអែលៃវតថុៃមីួយៗ 
បាៃអងលែរ (មា្តា ២០២ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី)។ មា ងវញិជេៀត តុលាការក្៏អាែជ្បី្បាស់វធិីលបងលែក្
ជដាយឲ្យអែលៃវតថុមួយជាក្មាសិេធិរបស់បត ីជហយីឲ្យអលែៃវតថុមួយជេៀតជាក្មាសិេធិរបស់្បរៃធ ជហយី
ឲ្យអនក្េេួលបាៃអែលៃវតថុលែលមាៃតនមលនថ្លបង់្បាក្ៃូ់វែៃំួៃលែលខុសគ្នន ជនាះ ឲ្យជៅអនក្លែលេេលួ
បាៃអែលៃវតថុលែលមាៃតនមលជថាក្ក្៏បាៃលែរ។ មូលជហតុជៃះ គ៉ឺជដាយសារលត វធិីលបងលែក្លបបជៃះ ក្៏ជធវី
ឲ្យតនមលលែលភាគីៃីមយួៗេេលួបាៃក្នុងមាន ក្់ៗ ១ ភាគ ២ លែរ។ តុលាការចាបំាែ់្តូវលតរចិារណាថា ជតី
ការលបងលែក្ជដាយវធិីណាមួយជេីបជាការ្ បជសីរ  ជដាយគិតទងំវធិីលបងលែក្លែលភាគីបាៃអះអាងអងលែរ។ 

 
ង.  រជបៀបសរជសរអំរីជសែក្តសីជ្មែបញ្ចប់នៃការលបងលែក្្េរយសមបតត ិ

  ែំជពាះ្េរយសមបតតិរួមរបស់បតី្បរៃធទងំអស់ តុលាការ្តូវជធវីការក្ំណត់ឲ្យជាក្់លាក្់ែំជពាះ
្េរយសមបតតិៃីមួយៗ ជហយីចាបំាែ់្តូវសរជសរអំរី ្េរយសមបតតិៃមីួយៗ ជដាយលញក្ដាែ់មួយៗ ឲ្យជៅ
ជាក្មាសេិធិរបសប់តី ឬ ្បរៃធ (ក្នុងក្រណីលែលជធវីឲ្យ្េរយសមបតតណិាមួយជៅជាក្មាសេិធិអវភិាគ គ៉ឺ្តូវ
ក្ំណត់អំរែីំលណក្របសប់តី្បរៃធមាន ក្់ៗ) ។ 
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  ក្នុងក្រណីលែលតុលាការមិៃបាៃក្ណំត់ជាក្់លាក្ែ់ំជពាះ្េរយសមបតតិ ៃឹងនាឲំ្យភាគីមៃិអាែជធវី
ៃីតិវធិីែុះបញ្ជ ីជលីអែលៃវតថុ ឬ ៃីតិវធិែុីះបញ្ជ ីជលីរថ្យៃត ឬ ម ូតូបាៃជេ។  ជៅក្នុងជសែក្តសីជ្មែបញ្ចប់
ចាបំាែ់្តូវលតសរជសរឲ្យបាៃ្តឹម្តូវអំរកីារក្ត់្តាលែលមាៃជៅក្នុងជសៀវជៅជគ្នលបញ្ជ ី ឬ ជៅក្នុង  
ប័ណណសំគ្នល ់ែំជពាះ្េរយសមបតតិរមួទងំអស។់  

 
  ឧទហរណ៍៖ ក្នុងក្រណីលែលមាៃពាក្យសុំលបងលែក្្េរយសមបតតិរីភាគី ជៅក្នុងៃតីិវធិីនៃបណតឹ ង
ទមទរលលងលះ ជបីតុលាការេេួលសាគ ល់ៃូវការទមទរលលងលះ គ៉ឺ្តូវសរជសរជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់
អំរីការលបងលែក្្េរយសមបតត។ិ  

  ក្នុងក្រណីលែលជាពាក្យសុំជដាយលអែក្តាមែំណុែ ៦ លអនក្េី ៤ ឧបសមព័ៃធនៃែាប់សតីរីជរឿងក្តី    
រែឋបបជវណីលែលមិៃលមៃជាបណតឹ ង ជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប់នៃែីកាសជ្មែចាបំាែ់្តូវសរជសរជដាយបតូរពាក្យ
រី “ជែីមជចាេ” ជៅជា “អនក្ដាក្់ពាក្យសុំ” ជហយី “ែុងែជមលយី” ជៅជា “ភាគីមាខ ងជេៀត”។  

  
  ោ ងណាមញិ ែំជពាះឧទហរណ៍ខាងជ្កាមជៃះ សូមក្ំណត់ថា ្េរយសមបតតិរមួមាៃែូែជា 
អែលៃវតថុ ១ ក្លៃលង រថ្យៃត ១ ជ្គឿង លុយជៅសៃសជំៅធនាគ្នរ ១ គណៃី។  

  
  “ លបងលែក្្េរយសមបតតៃិីមួយៗលែលបាៃក្ត់្តាជៅក្នុង “បញ្ជ ី្េរយសមបតតិរមួ” នៃឧបសមព័ៃធែូែ
តជៅ៖   
ក្. ែីជលខ ១. លែលបាៃក្ត់្តាជៅក្នុង“បញ្ជ ី្េរយសមបតតិរមួ” នៃឧបសមព័ៃធ ជាក្មាសេិធិរបស់  ជែមីជចាេ។ 
/ ជាក្មាសេិធិអវភិាគរវាងជែមីជចាេ ៃិង ែុងែជមលយី ជដាយជែីមជចាេមាៃែំលណក្......ភាគ..... ជហយី 
ែុងែជមលីយមាៃែំលណក្......ភាគ.....។ 13 

 

13 ជៅក្នុងជសែក្តីសជ្មែបញ្ចបជ់ៃះ បាៃជធវីការកំ្ណតជ់ាមុៃថា ជៅក្នុងជសៀវជៅជគ្នលបញ្ជ ី ែីជៃះ្តវូបាៃែុះបញ្ជ ីជា “ ្េរយសមបតតិរមួ
បតី្បរៃធ” ។ ក្នុងក្រណីជៃះ ្បសិៃជបីសាល្ក្ម ឬ សាលែីកាជៃះបាៃែូលជាសាថ ររ ជគយលថ់ា ភាគីអាែដាក្ព់ាក្យសំុែុះបញ្ជ ីលតមាន ក្ឯ់ង
បាៃ (អាែគិតែូែគ្នន ជៅៃឹង “ការជអារសិេធិជដាយសារសៃតតិក្មា” នៃក្ថាខណឌ េី ២ ្បការ ១០ នៃ្បកាសអៃតរ្ក្សងួសតីរីៃីតិវធីិនៃការ
ែុះបញ្ជ ីអំរីសិេធិ្បតយក្សទក្េ់ងៃឹង្ក្មរែឋបបជវណី)។  
 អាុយមក្វញិ ជបីជទះបីជា្េរយសមបតតិរមួក្ជ៏ដាយ  ប ុលៃតែីជនាះបាៃែុះបញ្ជ ីដាក្ល់តជ ា្ ះបតី ឬ ្បរៃធលតមាន ក្ឯ់ង ក្នុងក្រណីលែលឲ្យែី
ជនាះជៅជាក្មាសិេធិរបសបុ់គគលលែលមាៃជ ា្ ះជៅក្នុងការែុះបញ្ជ ីជនាះ តាមរយៈការលបងលែក្្េរយសមបតតិ ជៅក្នុងជសែក្តីសជ្មែបញ្ចប ់
គ៉ឺអាែសរជសរថា “...ជាក្មាសិេធិរបស់បុគគលជនាះ” បាៃ។ ប ុលៃត ជបីសិៃជាឲ្យែីជនាះជៅជាក្មាសិេធិរបសបុ់គគលលែលមិៃមាៃជ ា្ ះជៅក្នុង
ការែុះបញ្ជ ី ឬ ឲ្យជៅជាក្មាសិេធិអវភិាគ ជៅក្នុងជសែក្តីសជ្មែបញ្ចបជ់នាះ គ៉ឺ្តវូបលៃថមៃូវជសែក្តីសជ្មែបញ្ចបល់ែលបង្ហគ បឲ់្យបុគគលលែល
មាៃជ ា្ ះជៅក្នុងការែុះបញ្ជ ីជធវីៃីតិវធីិែុះបញ្ជ ីឲ្យជៅបុគគលលែលមិៃមាៃជ ា្ ះជៅក្នុងការែុះបញ្ជ ី។ ឧទហរណ៍៖ ជទះបីជា្េរយសមបតតិ
រមួក្ជ៏ដាយ ប ុលៃតការែុះបញ្ជ ីអំរីការជអារក្មាសិេធិបាៃដាក្ជ់ ា្ ះរបសជ់ែីមជចាេ (ោ ងណាមិញ ែំជពាះការែុះបញ្ជ ីលបបជៃះ គ៉ឺមិៃបាៃឆ្លុះ
បញ្ហច ងំអំរីភារ្តឹម្តវូនៃលក្ខណៈសារធាតុជេ ជាជគ្នលការណ៍គបបមិីៃ្តវូេេលួបាៃការអៃុញ្ហញ តជេ) ជហយីតាមរយៈលេធអលនៃការ
លបងលែក្ ជែីមជចាេេេលួបាៃែំលណក្ ១ ភាគ ២ ជហយីែុងែជមលីយេេលួបាៃែំលណក្ ១ ភាគ ២ ជាក្មាសិេធិអវភិាគ តុលាការៃឹង្តវូ
សរជសរជសែក្តីសជ្មែបញ្ចបថ់ា “(ែីជនាះ) ជាក្មាសិេធិអវភិាគរវាងជែីមជចាេ ៃិង ែុងែជមលីយ ជដាយជែីមជចាេមាៃែំលណក្ ១ ភាគ ២ 
ជហយីែុងែជមលីយមាៃែំលណក្ ១ ភាគ ២។ បង្ហគ ប់ឲ្យជែីមជចាេជធវីៃីតិវធីិែុះបញ្ជ ីជអារមយួលអនក្នៃក្មាសិេធិលែលជសាីៃឹង ១ ភាគ ២ ែំជពាះ 
(ែីជនាះ)ជៅជាែំលណក្របសែុ់ងែជមលីយ ឲ្យជៅែុងែជមលីយជដាយមូលជហតុការលបងលែក្្េរយសមបតតិ។    
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ខ. រថ្យៃតជលខ ២. លែលបាៃក្ត់្តាជៅក្នុង“បញ្ជ ី្េរយសមបតតិរមួ” នៃឧបសមព័ៃធ ជាក្មាសិេធិរបស់  
ែុងែជមលីយ។14 
គ. ្បាក់្សៃសជំលខ ៣ . លែលបាៃក្ត់្តាជៅក្នុង“បញ្ជ ី្េរយសមបតតិរមួ” នៃឧបសមព័ៃធ ជាក្មាសិេធិរបស់  
ជែីមជចាេ។ 
ឃ. បង្ហគ ប់ឲ្យជែីមជចាេបង់្បាក់្ែំៃួៃ ..........ជរៀលជៅែុងែជមលីយ។15 
   

 (ឧបសមព័ៃធ )  “បញ្ជ ី្េរយសមបតតិរមួ”  
 
១. ែ ី 
 “ េីតាងំែី”   ............................ 
 “ជលខក្ាលែី” ............................ 
 
២ .  រថ្យៃត 
   “្បជភេ”  .......................... 
   “មា ក្”   .......................... 
   “រណ៌”  .......................... 
   “ក្មាសិេធិក្រ”  .......................... 
   “អាសយដាឋ ៃ”   .......................... 
   “ផ្ទល ក្ជលខ ”  .......................... 
៥ . ្បាក់្សៃសំ 
   “សាថ ប័ៃហិរញ្ញវតថុ”       ធនាគ្នរ  ......សាខា........  
   “្បជភេ ៃិង ជលខគណៃី”  ្បាក់្សៃសំធមាតា ××× ××× ××× 
   “ជ ា្ ះមាច ស់គណៃី”        ជែីមជចាេ” 
 

សូមអរគុណ៕ 

 
14 ែំជពាះរថ្យៃត ៃិង ម ូតូ បែចុបបជៃនះ ជគឮថា  ការែុះបញ្ជ ីអាែដាក់្ជ ា្ ះបាៃលតមាន ក់្ប ុជណាណ ះ (មិៃអាែែុះបញ្ជ ីជាមាច ស់ក្មាសិេធិអវភិាគ
បាៃជេ)។ ្បសិៃជបី តជៅនថ្ងមុខ ជៅលតបៃតការអៃុវតតជៃះតជេៀត  (ោ ងណាមិញ ការអៃុវតតលបបជៃះ គ៉ឺមិៃ្តឹម្តូវជេ) រថ្យៃត   ៃិង  
ម ូតូជាជែីម ៃឹងមិៃសមយក្មក្ជធវីជាក្មាសិេធិអវភិាគ (មា្តា ២០២ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី) តាមរយៈការលបងលែក្្េរយសមបតតិជនាះជេ 
ជដាយសារលតគ្នា ៃវធីិស្មាប់ែុះបញ្ជ ីក្នុងក្រណីលបបជនាះជេ។  
15  ជាែំបូង តុលាការ ្តូវលតរក្ឲ្យជឃញីៃូវតនមលនៃ្េរយសមបតតិរួមទងំអស់ ជហយីកំ្ណត់អំរីភាគនៃការលបងលែក្ជដាយលអែក្តាមក្ថា
ខណឌ េី ២ មា្តា ៩៨០ នៃ្ក្មរែឋបបជវណី បនាា ប់មក្្តូវលបងលែក្្េរយសមបតតិមួយៗ ្សបតាមភាគនៃការលបងលែក្ជនាះ។ ក្នុងក្រណី
លែលជរលជនាះ តុលាការ បាៃឲ្យ បតី ឬ ្បរៃធ ណាមាខ ងេេួលបាៃែំៃួៃជ្ែីៃជាងភាគលែលបាៃកំ្ណត់ គ៉ឺ្តូវលតឲ្យ បតី ឬ ្បរៃធ ណាមាខ ង
ជនាះបង់្បាក់្ឲ្យជៅភាគីមាខ ងជេៀត ជេីបអាែស្មួលែំៃួៃជនាះបាៃ។  


