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Yoshie SASAKI / JICA Expert 

អំពីនីតិវិធីចុុះបញ្ជអីចលនវតថ ុ
 
១. ច្បាប់ដែលទាក់ទងនងឹនតីវិធិចុី្បុះបញ្ជ ីអច្បលនវតថុ 
 (១) លំដាប់ដែលត្តូវបានយកមកអនុវតត 
  ក. “ត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពី ការចុ្បុះបញ្ជ ីអច្បលនវតថុទាក់ទងនងឹត្កមនតីិវធិីរែឋបបវវណី” (ចុ្បុះថ្ងៃ

ទី ៣ ដែ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១១ អនុវតតវៅថ្ងៃទី ៣ ដែ វចិ្បឆកិា ឆ្ន  ំ២០១១ (ត្បការ ៤៣) ) 
  ែ. “ត្បកាសអនតរត្កសួងសតពីី នីតិវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអំពសីិទធិត្បតយកសទាក់ទងនងឹត្កមរែឋបបវវណី” 

(ចុ្បុះថ្ងៃទី ២៩ ដែ មករា ឆ្ន  ំ២០១៣ អនុវតតវៅថ្ងៃទី ២៩ ដែ កកកដា ឆ្ន  ំ២០១៣ (មាន
ករណីវលីកដលងមួយដននក ។ ត្បការ ១៤១) ) 

  គ. “ត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពី នីតិវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីទាក់ទងនឹងការចាត់ដច្បងរកាការពារ និង ការ
របឹអូសច្បំវពាុះអច្បលនវតថុដែលមិនទាន់បានចុ្បុះបញ្ជ ី” (ចុ្បុះថ្ងៃទី ២១ ដែ វចិ្បឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៤ 
អនុវតតវៅថ្ងៃែដែល (ត្បការ ១៣) ) 

 

វៅកនុងវសច្បកតីសវត្មច្បដែលែលួនទទួលបនទុក កនុងករណីដែលមានការពាក់ព័នធនឹងការចុ្បុះ
បញ្ជ ីអច្បលនវតថុ ចាបំាច់្បត្តូវដតវោងវលីត្បកាសអនតរត្កសួងទាងំវនុះឲ្យបានជាដាច់្បខាត ។  

 
ជាពិវសសច្បំវពាុះនតីិវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអលនវតថុ មិនត្តឹមដតមានទំនាក់ទំនងនឹងតុលាការ 

ប ុវ ណ្ ុះវទ ដងមទាងំមានទនំាក់ទំនងនឹងរែឋបាលសុរវិោែី វ យីនិងត្កសួងវរៀបច្បំដែនែី 
នគរូបនីយកមម នងិសណំង់នងដែរ។  វែីមបវីធវីឲ្យការចុ្បុះបញ្ជ ីវៅរែឋបាលសុរវិោែីដែល
ដនែកតាមសាលត្កម / សាលែីកាដែលបានវច្បញវដាយតុលាការ មានភាពត្តមឹត្តូវ ជាែំបូង 
បងែស់ តុលាការដែលវច្បញសាលត្កម / សាលែកីា ចាបំាច់្បត្តូវវច្បញជាសាលត្កម / សាល
ែីកាឲ្យមានភាពត្តមឹត្តូវដែលបានដនែកតាមច្បាប់ទាងំវនុះ។ 
ច្បំណុច្បដែលគួរវធវីការចាប់អារមមណ៍គឺ វគបានយល់ថា ពុំមានបញ្ហា អវីវ យី វបីវទាុះបីជា

សាលត្កម / សាលែកីាមានភាពែវុះច្បវនាល ុះ ក៏មន្តនតចុី្បុះបញ្ជ ីវៅដតវធវីការចុ្បុះបញ្ជ ីឲ្យដែរ ប ុដនត
លទធនលចុ្បងវត្កាយ វានងឹវធវឲី្យអំ្ច្បថ្នសាលត្កម / សាលែីកាដែលវយងីវច្បញនងឹធ្លល ក់
ចុ្បុះ (អនុញ្ហា តឲ្យមានសិទធសិវត្មច្បពីមន្តនតចុី្បុះបញ្ជ ី) ។  

 

 (២) “ត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពី នីតវិធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអពំីសិទធិត្បតយកសទាក់ទងនឹងត្កមរែឋបបវវណី” 
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វៅកនុងត្បកាសអនតរត្កសួងវនុះ ដច្បងអំពី ១. នីតិវធិីថ្នការដាក់ពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ីវដាយវោងតាម
ត្កមរែឋបបវវណី  នងិ  ២. នតីវិធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអពំីសិទធិត្បតយកសវលីអច្បលនវតថុវដាយវោងតាមត្កម 
រែឋបបវវណី (ត្បការ ២)។   
ែូវច្បនុះវ យី ច្បំវពាុះនីតិវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអំពសីិទធិត្បតយកសវលីអច្បលនវតថុ ជាវោលការណ៍នងឹត្តូវ

ចាប់វនតីមវច្បញពីការវត្បីត្បាស់ត្បកាសអនតរត្កសងួទាងំ ៣ ខាងវលីថ្នច្បំណុច្ប (១)។ 
 
 ច្បំវពាុះនតីិវធិីចុ្បុះបញ្ជ ីដនែកតាមសាលត្កម / សាលែីកា មានដច្បងវៅកនុង “ត្បកាសអនតរត្កសួងសតី

ពី ការចុ្បុះបញ្ជ ីអច្បលនវតថុទាក់ទងនឹងត្កមនតីិវធិីរែឋបបវវណី” (កថាែណឌ ទី ២ ត្បការ ២ ត្បការ ៤ 
និង ត្បការ ៤០)។ ត្បសិនវបីដនែកតាមបទបបញ្ាតតិទាងំវនុះ ច្បំវពាុះការចុ្បុះបញ្ជ ីវដាយដនែកតាមសាល
ត្កម / សាលែីកា គឺត្តូវដតដាក់ពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ី។ ច្បំវពាុះនតីិវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីវនាុះលមែិត គឺមានដច្បង
វៅកនុង “ត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពី នតីិវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអំពសីិទធិត្បតយកសទាក់ទងនឹងត្កមរែឋបបវវណី” 
ដែលជាបទបបញ្ាតតទូិវៅ។  

 
 ែូវច្បនុះវ យី ច្បំវពាុះការចុ្បុះបញ្ជ ីវដាយដនែកតាមសាលត្កម / សាលែីកា ចាបំាច់្បត្តូវដតវោង 

“ត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពី នីតវិធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអពំីសិទធិត្បតយកសទាក់ទងនឹងត្កមរែឋបបវវណី” ជាដាច់្ប
ខាត។  

 

២. ត្បធ្លនថ្នការចុ្បុះបញ្ជ  ី
※ ត្បការដែលបានែកត្សង់វៅខាងវត្កាមវនុះ គឺជាត្បការដែលដច្បងវៅកនុង “ត្បកាសអនតរត្កសួង
សតីពី នតីិវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអពំីសិទធិត្បតយកសទាក់ទងនងឹត្កមរែឋបបវវណី” វលីកដលងដតមានការដច្បង
វនសងពីវនុះ។  
 

 (១) ការតវត្មៀបត្បការដែលពាក់ព័នធ 
  “បុគគលដែលដាក់ពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ី អំពសីិទធិត្បតយកសវលីអច្បលនវតថុ” 

 “កថាែណឌ ទី ១ ត្បការ ១០”  
  ពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ី អំពសីិទធិត្បតយកសវលីអច្បលនវតថុ ត្តូវវធវីវ ងីរមួោន វដាយបុគគលមាន 

  សិទធិចុ្បុះបញ្ជ ី និង បុគគលមានកាតពវកចិ្បចចុ្បុះបញ្ជ ី។   
 “កថាែណឌ ទី ១ ត្បការ ៦”  
  ពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ី អំពសីិទធិត្បតយកសវលីអច្បលនវតថុ ត្តូវវធវីជាលាយលកខណ៍អកសរ។  
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 (※ច្បំវពាុះទត្មង់ថ្នពាកយសុំ និង ឯកសារភាជ ប់មានដច្បងចាប់ពតី្បការ ២៦ រ ូតែល់ 
  ត្បការ ៧៨។ ) 

 
→ ពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ី អំពសីិទធិត្បតយកសវលអីច្បលនវតថុ ត្តូវវធវនីិងដាក់រមួោន វដាយបុគគលមានសិទធិ
ចុ្បុះបញ្ជ ី និង បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី វ យីត្តូវវធវជីាលាយលកខណ៍អកសរ។  

 
 “កថាែណឌ ទី ២ ត្បការ ៦”  
  រែឋបាលសុរវិោែីរាជធ្លន ីវែតត ដែលមានសមតថកចិ្បចចុ្បុះបញ្ជ ី ត្តូវចុ្បុះបញ្ជ ីវៅតាម 

  ច្បំណុច្បដែលមានវៅកនុងពាកយសុំរបស់អនកដាក់ពាកយសុ ំឬ លិែិតនទុកផ្តត ក់។  
 (※ច្បំវពាុះវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីមានដច្បងចាប់ពីត្បការ ៨៩ រ ូតែល់ត្បការ ១៣៧។ ) 
 

 → រែឋបាលសុរវិោែ ីត្តូវចុ្បុះបញ្ជ ីវៅតាមច្បំណុច្បដែលមានវៅកនុងលែិិតពាកយសុំ។ ការចុ្បុះបញ្ជ ី
វនុះគឺជាកាតពវកិច្បច។  
ច្បាប់អនុញ្ហា តឲ្យរែឋបាលសុរវិោែីមិនចុ្បុះបញ្ជ ីវៅតាមច្បណុំច្បដែលមានវៅកនុងលិែិតពាកយសុំ 
ដតវៅកនុងករណីដែលបានវលកីវចាលពាកយសុំប ុវ ណ្ ុះ (ត្បការ ៩) ។  

  
 (២) សរុបជារមួ 

កិច្បចការដែលភាគីត្តូវវធវគីឺ ការវធវីនិងដាក់ពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ី វ យីជាក់ដសតងអនកដែលត្តូវចុ្បុះបញ្ជ ីគ ឺ
រែឋបាលសុរវិោែី។ រែឋបាលសុរវិោែីមានករណីយកិច្បចវធវកីារចុ្បុះបញ្ជ ីវៅតាមច្បំណុច្បដែលមានវៅ
កនុងលិែតិពាកយសុំ វលកីដលងដតករណីដែលបានវលីកវចាលពាកយសុ។ំ 

 
នទុយមកវញិ រែឋបាលសុរវិោែី ពុំមានករណីយកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ីវទ វបីោម នការវធវនីិងដាក់ពាកយសុំចុ្បុះ

បញ្ជ ីដែលត្តឹមត្តូវតាមច្បាប់។  
 

៣. វោលការណ៍ថ្នពាកយសុដំែលបានវធវនីងិដាក់រមួោន  
 (១) អតថន័យថ្នអតថិភាពថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ី  

វសៀវវៅចុ្បុះបញ្ជ ី គឺជាវសៀវវៅដែលត្បជាពលរែឋវជឿជាក់ថា ត្ោន់ដតវមីលវសៀវវៅវនាុះនឹងែងឹ
ច្បាស់អំពអីនកមានសិទធពិិតត្បាកែ វ យីកណំត់ទុកជាមុនកនុងការយកមកវោងវៅមុនវពលវធវី
ត្បតិបតតិការជំនួញ។ ែូវច្បនុះវ យី ការចុ្បុះបញ្ជ ីនងឹមិនមានអតថន័យវ យី ត្បសិនវបទីនំាក់ទំនងថ្ន
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សិទធិពិតត្បាកែមិនបានឆលុុះបញ្ហច ងំវដាយមានភាពត្តមឹត្តូវ។  
អានុភាពកនុងការសនមត់ថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីមានការទទួលសាគ ល់ (មាត្តា ១៣៧ ត្កមរែឋបបវវណី) គឺ

វដាយសារដតមានការកណំត់ទុកជាមុនថា ការចុ្បុះបញ្ជ ីគឺឆលុុះបញ្ហច ងំអំពទីំនាក់ទំនងសិទធពិតិត្បាកែ។ 
ែូវច្បនុះវ យី រកាអតថន័យថ្នអតថិភាពថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ី ចាបំាច់្បត្តវូវជៀសវាងនូវការចុ្បុះបញ្ជ ីមិនពិត

ដែលត្តូវបានវធវីវ ងីវដាយមនិបានឆលុុះបញ្ហច ងំអំពទីំនាក់ទនំងសិទធពិិតត្បាកែ។  
មយ ងវទៀត យុទធសាន្តសតមួយវែីមបវីជៀសវាងពីការចុ្បុះបញ្ជ ីដែលមិនពតិ គឺ ការវធវនីិងដាក់ពាកយសំុ 

រមួោន ។  
  

 (២) វោលការណ៍ថ្នពាកយសុំដែលបានវធវីនិងដាក់រមួោន   
ត្បសិនវបអីនុញ្ហា តឲ្យអនកដែលអុះអាងអពំីសិទធអិាច្បវធវីនងិដាក់ពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ីដតមាន ក់ឯងបាន វា

នឹងវធវីឲ្យមានការវនទរដតវៅវលីការចុ្បុះបញ្ជ ីតាមដតអំវពចី្បិតត វបីវទាុះបីជាមនិទាន់មានការវនទរសិទធិពតិ
ត្បាកែក៏វដាយ។ វបីវធវីែូវច្បនុះ វានឹងវធវីឲ្យការចុ្បុះបញ្ជ ីមិនឆលុុះបញ្ហច ងំអំពទីំនាក់ទំនងសទិធិពិតត្បាកែ
វដាយមានភាពត្តឹមត្តូវវទ។ វ តុវនុះ វានឹងវធវីឲ្យបាត់បង់អតថន័យថ្នអតថិភាពថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ី។ 

 
ែូវច្បនុះវ យី ត្បកាសអនតរត្កសួងបានឲ្យអនកដែលបាត់បង់សិទធិ និង អនកដែលអុះអាងអពំីសិទធិវធវី

និងដាក់ពាកយសុំរមួោន  វែមីបវីធវីការការពារកុំឲ្យមានការចុ្បុះបញ្ជ ីមិនពិតដែលមិនមានការឆលុុះបញ្ហច ងំ
អំពីទំនាក់ទំនងសិទធពិិតត្បាកែ។ 
  
វពាល ត្បកាសអនតរត្កសងួមនិត្តឹមដតបានទាមទារ (កថាែណឌ ទី ១ ត្បការ ១០) ឲ្យបុគគលមាន

សិទធិចុ្បុះបញ្ជ ី (កថាែណឌ ទី ៣ ត្បការ ៤)  ដែលទទួលសិទធវិដាយផ្តទ ល់តាមរយៈការចុ្បុះបញ្ជ ីបង្ហា ញ
ឆនទៈវៅកាន់បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ីអពំីការវធវីនងិដាក់ពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ីដតប ុវ ណ្ ុះវទ ដងមទាងំ
បានទាមទារឲ្យបុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី (កថាែណឌ ទី ៤ ត្បការ ៤) ដែលទទួលរងការខាតបង់
នលត្បវោជន៍វដាយផ្តទ ល់តាមរយៈការចុ្បុះបញ្ជ ីបង្ហា ញឆនទៈវៅកាន់បុគគលមានសិទធចុិ្បុះបញ្ជ ីអំពីការ
វធវី និង ដាក់ពាកយសុំដែលមានែលឹមសារែូច្បោន នងដែរ។ 

 
ត្បសិនវបកីារបង្ហា ញឆនទៈរបស់បុគគលមានសិទធិចុ្បុះបញ្ជ ី នងិ បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ីត្តូវោន  

នាឲំ្យការវធវីនងិដាក់ពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ីវនាុះបានឆលុុះបញ្ហច ងំអពំទីំនាក់ទនំងសទិធិពិតត្បាកែត្បកបវដាយ
លទធភាពែពស់ វដាយសារដតបុគគលដែលទទួលរងការខាតបង់នលត្បវោជន៍វដាយផ្តទ ល់តាមរយៈ
ការចុ្បុះបញ្ជ ី (បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី) បាននតល់ការយល់ត្ពមវៅវលីការវធវី និង ដាក់ពាកយសុំ
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ចុ្បុះបញ្ជ ីវនាុះ។ ត្បសនិវបីវធវែូីវច្បនុះ វទាុះបីជារែឋបាលសុរវិោែីចុ្បុះបញ្ជ ីតាមច្បណុំច្បដែលត្តូវចុ្បុះបញ្ជ ី
ដែលបានសរវសរវៅកនុងលែិតិពាកយសុំវនាុះក៏វដាយ (កថាែណឌ ទី ២ ត្បការ ៦) ក៏លទធភាពដែល 
នាឲំ្យការចុ្បុះបញ្ជ ីវនាុះមិនពិតត្បាកែ ក៏មានទាបដែរ។ 

 
៤. ពាកយសុដំែលបានដាក់ដតមាន ក់ឯងវដាយដនែកតាមសាលត្កម សាលែកីា 
 (១) ភាពចាបំាច់្បថ្នពាកយសុំដែលបានវធវីនិងដាក់ដតមាន ក់ឯង  

ោ ង្មញិ វៅកនុងករណីដែលមិនអាច្បវធវីនងិដាក់ពាកយសុំរមួោន បានវដាយសារដតោម នការ
ស ការពបុីគគលមានកាតពវកចិ្បចចុ្បុះបញ្ជ ីច្បំវពាុះការវធវីនងិដាក់ពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ី វតីគួរដតវធវីែូច្បវមតច្ប
វៅ?  ច្បំវពាុះករណីវនុះ ត្បសិនវបីវមលីតាមវោលការណ៍ថ្នពាកយសុំដែលបានវធវីនងិដាក់រមួោន វញិ 
នឹងកាល យវៅជាករណីដែលមនិអាច្បវធវីការចុ្បុះបញ្ជ ីជាវរៀងរ ូតបាត់វៅវ យី។ 

 
ប ុដនត វបីការវធវីដបបវនុះ វានឹងវធវីឲ្យបាត់បង់នូវអតថន័យថ្នអតថិភាពថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ី (វបីសិនជា

ទំនាក់ទនំងសទិធិពិតត្បាកែត្តវូបានឆលុុះបញ្ហច ងំ នាឲំ្យមានការចូ្បលរមួច្បំដណកែល់សុវតថិភាពថ្ន
ត្បតិបតតិការជំនួញ)។ ត្តូវដតមានការវជៀសវាងនូវការទុកវចាលការចុ្បុះបញ្ជ ី ដែលមនិមានការឆលុុះ
បញ្ហច ងំអំពទីំនាក់ទំនងសិទធពិតិត្បាកែ វដាយមូលវ តុថា ភាគីមាខ ងវទៀតមិនស ការច្បំវពាុះការវធវី
និង ដាក់ពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ី។ 

 
វ តុវនុះ កនុងករណីែូច្បខាងវលីវទីបនាឲំ្យវកីតវ ងីនូវភាពចាបំាច់្បដែលអាច្បវធវនីិងដាក់ពាកយសុំ

ចុ្បុះបញ្ជ ីដែលអាច្បវធវីដតមាន ក់ឯងបាន។  
 
ចុ្បុះលកខែណឌ ដបប្ែលុះវទីបអាច្បវធវីការទទួលសាគ ល់នូវការវធវីនិងដាក់ពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ីដតមាន ក់

ឯងបាន? 
 

 (២) លកខែណឌ ថ្នពាកយសុំដែលបានវធវីនិងដាក់ដតមាន ក់ឯង  
វែីមបវីជៀសវាងការចុ្បុះបញ្ជ ីមិនពិត ចាបំាច់្បត្តូវមានការបង្ហា ញឆនទៈជនំួសឲ្យការបង្ហា ញឆនទៈអំពី

ការវធវីពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ីរបស់បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ីវៅបុគគលមានសទិធិចុ្បុះបញ្ជ ី ។  
ការបង្ហា ញឆនទៈវនាុះគឺជា “សាលត្កម សាលែីកា ឬ ែកីាសវត្មច្ប ដែលបានចូ្បលជាសាថ ពរ ឬ 

លិែិតអនុវតតវដាយដនែកវលកីារនសុះនា ឬ ការទទួលសាគ ល់នូវការទាមទារ ដែលលិែតិអនុវតតទាងំ
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អស់វនាុះ បង្ហគ ប់ឲ្យមាននីតិវធិចុី្បុះបញ្ជ ី” (កថាែណឌ ទី ២ ត្បការ ១០)។1 
   

 (៣) ែលឹមសារដែលត្តូវសរវសរវៅកនុងវសច្បកតីសវត្មច្បបញ្ច ប់ថ្នសាលត្កម សាលែីកា  
ែូវច្បនុះ វតីចាបំាច់្បត្តូវដតសរវសរអវីែលុះវៅកនុង “សាលត្កម សាលែីកាដែលបានចូ្បលជាសាថ ពរ” 

“ដែលជាលិែតិអនុវតត” “បង្ហគ ប់ឲ្យមាននតីិវធិីចុ្បុះបញ្ជ ី”។ 
 
សាលត្កម សាលែីកាដែលបានចូ្បលជាសាថ ពរ គឺជាការជនំួសនូវការបង្ហា ញឆនទៈអពំីការវធវីពាកយ

សុំចុ្បុះបញ្ជ ីរបស់បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី ែូវច្បនុះវ យី វៅកនុងសាលត្កម សាលែីកាវនាុះចាបំាច់្ប
ត្តូវដតសរវសរទាងំអស់អំពីច្បណុំច្បដែលត្តូវសរវសរវៅកនុងលិែិតពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ី។ 

 
មយ ងវញិវទៀត វដាយសារដតអានុភាពថ្នអាជាា អស់ជំនុំថ្នសាលត្កមមានច្បំវពាុះដតែលឹមសារដែល

បានវនិិច្បឆ័យវៅកនុងវសច្បកតសីវត្មច្បបញ្ច ប់ដតប ុវ ណ្ ុះ វ យីមិនមានច្បំវពាុះវសច្បកតីវនិិច្បឆ័យវៅកនុង
សំអាងវ តុថ្នសាលត្កមវទ (កថាែណឌ ទី ៣ មាត្តា ១៩៤ ថ្នត្កមនីតិវធិីរែឋបបវវណី) ែូវច្បនុះវ យី 
ត្តូវដតបង្ហា ញឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាងំអស់អំពីច្បណុំច្បដែលត្តូវសរវសរវៅកនុងលិែិតពាកយសុំចុ្បុះ
បញ្ជ ីដាក់វៅកនុងវសច្បកតីសវត្មច្បបញ្ច ប់ថ្នសាលត្កម សាលែីកា។ 

 
វៅកនុងមាត្តា ២៦ មានដច្បងអពំីបទបបញ្ាតតិទូវៅ អំពចី្បណុំច្បដែលត្តូវសរវសរវៅកនុងលិែតិពាកយ

សុំចុ្បុះបញ្ជ ី  វ យីចាប់ពីមាត្តា ២៨ តវៅ  គឺដច្បងអំពីបទបបញ្ាតតិនមីួយៗអពំីត្បវេទថ្នពាកយសុចុំ្បុះ
បញ្ជ ី។ ែលឹមសារដែលមានដច្បងវៅកនុងបទបបញ្ាតតិទាងំវនុះ នឹងកាល យវៅជាែលឹមសារដែលត្តូវយកមក
សរវសរវៅកនុងែលឹមសារថ្នវសច្បកតីសវត្មច្បបញ្ច ប់ថ្នសាលត្កម សាលកែីកា (វោង “ពាកយសំុចុ្បុះ
បញ្ជ ីអំពីការវនទរកមមសិទធិ”)។ 

 
សាលត្កម សាលែកីាដែលមានការសរវសរអពំីច្បណុំច្បែូច្បោន វៅនឹងច្បណុំច្បដែលត្តូវសរវសរវៅ

កនុងលិែតិពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ីខាងវលីវនុះ នឹងជំនួសឲ្យការបង្ហា ញឆនទៈអំពីការវធវពីាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ីរបស់
                                                      

1 អាច្បវធវីការដាកព់ាកយសំុដតមាន ក់ឯង (※អតថនយ័ថ្នពាកយថា “ ការដាកព់ាកយសំុ”) បាន លុុះត្តាដត វៅកនុងសាលត្កម ឬ សាល
ែីកា “បង្ហគ បឲ់្យមាននីតិវធីិចុ្បុះបញ្ជ ី” ដែរ។  “បង្ហគ បឲ់្យមាននីតិវធីិចុ្បុះបញ្ជ ី” គឺមាននយ័ថា  “ បង្ហគ បអំ់ពីការបង្ហា ញឆនទៈរបស់ចុ្បង
ច្បវមលីយ (បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី) វៅវែីមវចាទ (បុគគលមានសិទធិចុ្បុះបញ្ជ ី) អំពីការវធវីពាកយសំុចុ្បុះបញ្ជ ី”។ 
 ចំ្បវពាុះសាលត្កម សាលែីកាដែលសរវសរថា “បង្ហគ បឲ់្យចុ្បងច្បវមលីយត្បគលែី់វៅវែីមវចាទ” ឬ “បង្ហគ បឲ់្យចុ្បងច្បវមលីយត្បគល់
វញិ្ហា បនបត្តសំោលម់ាច ស់អច្បលនវតថុវៅវែីមវចាទ” ឬ “បញ្ហជ កថ់ាវែីមវចាទមានកមមសិទធិវលីែី” គឺមិនអាច្បវធវីការដាកព់ាកយសំុ
ចុ្បុះបញ្ជ ីដតមាន កឯ់ង (※អតថនយ័ថ្នពាកយថា “ ការដាកព់ាកយសំុ”) បានវទ។ 
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បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ីវៅបុគគលមានសទិធិចុ្បុះបញ្ជ ី។ 
 

 (៤) បញ្ហា វៅកនុងការអនុវតតជាក់ដសតង  
វសច្បកតសីវត្មច្បបញ្ច ប់ដែលសរវសរថា “បង្ហគ ប់ឲ្យមន្តនតីចុ្បុះបញ្ជ ីចុ្បុះចុ្បុះបញ្ជ ីវៅឲ្យវែីមវចាទ” គឺជា

ការយល់ត្ច្ប ។ំ 2  
 
រែឋបាលសុរវិោែីមានករណីយកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី កនុងករណីដែលមានពាកយសុំដែលបានវធវីនងិដាក់រមួ

ោន ដែលមានភាពត្តមឹត្តូវតាមច្បាប់ (ពាកយសុំដែលបានវធវនីិងដាក់រមួោន វដាយបុគគលមានសិទធិ នងិ 
បុគគលមានកាតពវកិច្បច) ។ វបីនិោយនទុយមកវញិ គឺមានន័យថា រែឋបាលសុរវិោែីពុំមាន
ករណីយកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ីវទ វបពុីំមានពាកយសុំដែលបានវធវនីងិដាក់រមួោន វដាយភាពត្តឹមត្តវូតាមច្បាប់ 
(វោងតាម ច្បណុំច្ប ២ ខាងវលី)។   

 
វរឿងកតីភាគវត្ច្បីន វដាយសារដតចុ្បងច្បវមលីយ (បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី) មិនចូ្បលរមួស ការ

កនុងការវធវី និង ដាក់ពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ី ែូវច្បនុះវ យីវទបីវកតីមានជាបណតឹ ង វ យីពុំមានពាកយសុចុំ្បុះ
បញ្ជ ីដែលបានវធវីនងិដាក់រមួោន វដាយបុគគលមានសិទធិ នងិ បុគគលមានកាតពវកិច្បចតាងំពែីបូំង។ ែូវច្បនុះ
វ យី រែឋបាលសុរវិោែពុីំមានករណីយកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ីវទ។ ែរាប្ោម នការវធវនីិងដាក់ពាកយសុំដែល
មានភាពត្តមឹត្តូវតាមច្បាប់វទ គឺមនិគួរឲ្យវកតីមានករណីដែលតុលាការបង្ហគ ប់ឲ្យរែឋបាលសុរវិោែី
មានករណីយកចិ្បចចុ្បុះបញ្ជ ីវ យី។ 
  

                                                      

2 វគបានែឹងថា វៅរែឋបាលសុរវិោែីមយួចំ្បននួ កំពុងដតវធវីការអនុវតតវដាយមិនទទួលយកនូវការដាកព់ាកយសំុចុ្បុះបញ្ជ ីដែលដនែក
តាមសាលត្កម សាលែីកាវទ ត្បសិនវបីវៅកនុងវសច្បកតីសវត្មច្បបញ្ចប់មិនបានសរវសរថា “ បង្ហគ បឲ់្យមន្តនតីចុ្បុះបញ្ជ ីចុ្បុះបញ្ជ ីឲ្យវៅ
វែីមវចាទ”។  ប ុដនត ការអនុវតតដបបវនុះ គឺនទុយវៅនឹងត្បកាសអនតរត្កសួងដែលបានបញ្ហជ ក់ច្បាសែូ់ច្បសរវសរវៅកនុងែលឹមសារថ្នតួ
វសច្បកតីខាងវលី។  
 ឧទា រណ៍ថា វបីសិនជាវៅត្កមបានយលថ់ា “វែីមបឲី្យវគចុ្បុះបញ្ជ ីឲ្យបាន មានដតត្តូវវច្បញវសច្បកតីសវត្មច្បបញ្ចបដ់ែលនទុយនឹង
ត្បកាសអនតរត្កសងួ វត្ពាុះវបីវច្បញវសច្បកតីសវត្មច្បបញ្ចបដ់នែកតាមត្បកាសអនតរត្កសងួ វគនឹងមិនត្ពមចុ្បុះបញ្ច ីឲ្យវទ” ការយល់
ដបបវនាុះ គឺមាននយ័ថា ជាការវមីលរលំងនូវអតថិភាពថ្នត្បកាសអនតរត្កសងួ វ តុវនុះកនុងនាមវៅត្កមដែលសវត្មច្បវសច្បកតី
វដាយការវោរពច្បាប ់មិនគរួឲ្យមានករណីដបបវនុះវទ។  សូមវធវីការដកតត្មូវចំ្បណុច្បវនុះឲ្យបានឆ្បរ់ ័ស។  
 វគយលថ់ា ចំ្បវពាុះការអនុវតតជាកដ់សតងដែលរែឋបាលសុរវិោែីមានការយលត់្ច្ប  ំ នឹងច្បងម់ានការវរៀបចំ្បដកលមែតាមរយៈ
ត្កសងួវរៀបចំ្បដែនែី នគរូបនីយកមម និង សំណងវ់ៅវពលវត្កាយ។ វៅវពលវត្កាយនឹងមានការវសនីសំុការដកលមែពីត្កសងួវរៀបចំ្ប
ដែនែី នគរូបនីយកមម និង សំណង់ ប ុដនត ជាែំបូងសូមឲ្យវៅត្កមដែលវច្បញសាលត្កម សាលែីកា អនុវតតឲ្យមានភាពត្តឹមត្តូវ
តាមច្បាបជ់ាមុនសិន។  



8 

 

មយ ងវទៀត វគគតិថា មន្តនតចុី្បុះបញ្ជ ីមនិដមនជាចុ្បងច្បវមលីយវៅកនុងនតីិវធិីបណតឹ ងតាងំពីវែមី ប ុដនត 
ដបរជាតុលាការបង្ហគ ប់នូវករណីយកចិ្បចវៅកាន់បុគគលវនាុះដែលមិនដមនជាចុ្បងច្បវមលីយវៅវញិ ដែល
ជាការនទុយវៅនងឹវោលការណ៍ធំ (សិទធិទាមទារឲ្យសាកសួរ វោលការណ៍ច្បំវពាុះមុែ) (មាត្តា ៣ 
ថ្នត្កមនីតិវធិីរែឋបបវវណី) វៅកនុងនតីិវធិីរែឋបបវវណី ដែលមនិត្តូវបានវគអនុញ្ហា តឲ្យវកីតមានវ យី។ 
វៅកនុងនីតិវធិីបណតឹ ងដែលមន្តនតីចុ្បុះបញ្ជ ីមិនដមនជាចុ្បងច្បវមលយី អានុភាពថ្នសាលត្កមដែលបានចូ្បល
ជាសាថ ពរវនាុះ ក៏មនិវកីតមានច្បវំពាុះមន្តនតចុី្បុះបញ្ជ ីដែរ (វោង មាត្តា ១៩៨ ថ្នត្កមនីតិវធិីរែឋបបវវណី)។ 

 
ោ ង្មញិ អនកដែលមានករណីយកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ីមិនដមនជាមន្តនតីសុរវិោែីវទ ដែលច្បណុំច្បវនុះ 

គឺជាការយល់ត្ច្ប នំងដែរ វត្ពាុះរែឋបាលសុរវិោែីវទីបជាអនកមានករណីយកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី ។ 
 

៥. វធិវីធវនីងិដាក់ពាកយសុចុំ្បុះបញ្ជ ីដែលដនែកតាមលែិតិសាលត្កម សាលែកីា 
 (១) ការសនមតជាមុន  

“កថាែណឌ ទី ២ ត្បការ ៦”  
 រែឋបាលសុរវិោែីរាជធ្លនី វែតត ដែលមានសមតថកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី ត្តូវចុ្បុះបញ្ជ ីវៅតាមច្បណុំច្ប
ដែលមានវៅកនុងពាកយសុំរបស់អនកដាក់ពាកយសុំ ឬ លិែិតនទុកផ្តត ក់។  

 
→ វែីមបវីធវីការចុ្បុះបញ្ជ ីបាន ចាបំាច់្បត្តូវមានពាកយសុ ំឬ លែិិតនទុកផ្តត ក់។ 
 
 ែូវច្បនុះ វតីការចុ្បុះបញ្ជ ីវដាយដនែកតាមសាលត្កម សាលែកីា វធវីវ ងីតាមរយៈពាកយសុំ ឬ លិែតិ
នទុកផ្តត ក់? 
 
 “ត្បការ ៤០ ថ្នត្បកាសអនតរត្កសួងសតីពី ការចុ្បុះបញ្ជ ីអច្បលនវតថុទាក់ទងនឹងត្កមនីតិវធិីរែឋបបវវណី”  
 ច្បំវពាុះការចុ្បុះបញ្ជ ីអំពីការបវងកតី ការដកដត្ប នងិ ការលុបនូវសិទធិតាមសាលត្កម សាលែកីា ែីកា
សវត្មច្ប ឬ លែិិតអនុវតតវដាយដនែកវលីការនសុះនា ឬ ការទទួលសាគ ល់នូវការទាមទារ ភាគីឈ្នុះកត ី
ឬ ភាគីដែលមានកណំត់វ តុសុះជា ឬ កណំត់វ តុទទលួសាគ ល់នូវការទាមទារ ត្តូវដាក់ពាកយសំុ
វៅសាថ ប័នមានសមតថកចិ្បច វដាយភាជ ប់ជាមួយនូវអនុសារសាលត្កម សាលែីកា ែកីាសវត្មច្ប ឬ 
លិែិតអនុវតតវដាយដនែកវលកីារនសុះនា ឬ ការទទលួសាគ ល់នូវការទាមទារ ត្ពមទាងំឯកសារដែល
ចាបំាច់្បវនសងវទៀត។ 
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→ ច្បំវពាុះការចុ្បុះបញ្ជ ីដែលវធវវី ងីវដាយដនែកតាមសាលត្កម សាលែកីា ភាគីចាបំាច់្បត្តវូដតវធវី
និងដាក់ពាកយសុ។ំ 
  
 តុលាការមនិចាបំាច់្បវធវីការនទុកផ្តត ក់ ឬ វធវកីារអនុវតតវដាយបងខំនូវសាលត្កមដែលបង្ហគ ប់ឲ្យមាន
នីតិវធិីចុ្បុះបញ្ជ ីជាវែីមវទ។ 
 
 (២) វធិីវធវីនិងដាក់ពាកយសុំ  
បុគគលមានសទិធិចុ្បុះបញ្ជ ីត្តូវវធវពីាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ី (កថាែណឌ ទី ១ ត្បការ ៦) ដតមាន ក់ឯងមតងវទៀត 

(ពុំមាន តថវលខា ឬ សាន មត្មាមថ្ែរបស់បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី) វ យីភាជ ប់សាលត្កម 
សាលែីកាដែលបានចូ្បលជាសាថ ពរដែលមានែលមឹសារែូច្បោន នឹងពាកយសុំវនាុះ (ត្បការ ២៧) វ យី
ត្តូវដាក់ពាកយចុ្បុះបញ្ជ ីដតមាន ក់ឯង (កថាែណឌ ទី ២ ត្បការ ១០)។  

 
វ តុអវីបានជាចាបំាច់្បត្តូវមានឯកសារលាយលកខណ៍អកសរដែលមានែលឹមសារែូច្បោន  (លិែតិពាកយ 

សុំចុ្បុះបញ្ជ ី នងិ សាលត្កមដែលបានចូ្បលជាសាថ ពរ)? មូលវ តុ គឺវដាយសារដតអាច្បមានការយល់
វ ញីថា  “ ពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ី គឺជាការបង្ហា ញឆនទៈអំពីការវធវពីាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ីរបស់បុគគលមានសិទិធចុ្បុះ
បញ្ជ ី” វ យីវគបានសនមតថា “សាលត្កម សាលែកីាដែលបានចូ្បលជាសាថ ពរ គឺជាការបង្ហា ញឆនទៈ
អំពីការវធវីពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ីរបស់បុគគលមានកាតពវកចិ្បចចុ្បុះបញ្ជ ី” (កថាែណឌ ទី ១ មាត្តា ៥២៩ ថ្នត្កម
នីតិវធិីរែឋបបវវណី)  ែូវច្បនុះវ យីដនែកតាមលិែតិលាយលកខណ៍អកសរដែលមានែលមឹសារែូច្បោន  ច្បនំនួ 
២ នាឲំ្យវគអាច្បយល់បានថា ឆនទៈរបស់បុគគលមានសិទធិចុ្បុះបញ្ជ ី និង បុគគលមានកាតពវកិច្បចចុ្បុះបញ្ជ ី
ចាប់វនតីមមានភាពត្តូវោន វៅវលីការវធវីពាកយសុំចុ្បុះបញ្ជ ី។ ែូវច្បនុះវ យី វបសីិនជាដនែកវៅវលីលិែតិ
ដែលែលឹមសារែូច្បោន វញិ ក៏វគមិនអនុញ្ហា តឲ្យមានការសវងខបនូវែលឹមសារមួយដននក្វ យី។  

 

៦. វសច្បកតបីញ្ច ប់ 
វគបានឮថាវៅកនុងបណតឹ ងដែលពាក់ព័នធអច្បលនវតថុភាគវត្ច្បីន គឺមានវវិាទដែលពាក់ព័នធនងឹវញិ្ហា បនបត្ត 

សំោល់មាច ស់អលនវតថុ (បណតឹ ងទាមទារឲ្យបញ្ហជ ក់អពំីវមា ភាពថ្នវញិ្ហា បនបត្តសោំល់មាច ស់អច្បលនវតថុ
ជាវែីម) ដែលឃ្លល តវច្បញឆ្ៃ យពីត្បធ្លនបទអពំីនីតិវធិីថ្នការចុ្បុះបញ្ជ ីអច្បលនវតថុ។ 

 
វតីបណតឹ ងទាមទារឲ្យបញ្ហជ ក់អពំីវមា ភាពថ្នវញិ្ហា បនបត្តសំោល់មាច ស់អច្បលនវតថុ មានភាពត្តឹម

ត្តូវដនែកតាមនីតិវធិីបណតឹ ងរែឋបបវវណីដែរវទ? 
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វែីមវ យី វតីវញិ្ហា បនបត្តសោំល់មាច ស់អលនវតថុគឺជាអវី? 
 
សូមឲ្យសិកាខ កាមទាងំអស់ពចិារ្ឲ្យបានលែិតលែន់វៅវលីសណួំរទាងំ ២វនុះ។ 
វញិ្ហា បនបត្តសំោល់មាច ស់អលច្បនវតថុ គឺជាលែិិតបញ្ហជ ក់ដែលកណំត់អំពកីមមសទិធិករថ្នអច្បលនវតថុ 

(មាត្តា ២៤១ និង មាត្តា ២៤២ ថ្នច្បាប់េូមិបាល) ។ វពាលគឺមានន័យថា វាគឺជាលែិិតដែលបញ្ហជ ក់ថា 
វតីកមមសទិធិថ្នអច្បលនវតថុជារបស់អនក្? 

វតីវយងីអាច្បនិោយបានថា បណតឹ ងទាមទារឲ្យបញ្ហជ ក់អំពីវមា ភាពថ្ន “លិែតិ”  គឺជា “វវិាទតាម
នលូវច្បាប់” (មាត្តា ៧៤ ថ្នត្កមនីតិវធិីរែឋបបវវណី)ដែរវទ? វបីគិតអពំី “វវិាទតាមនលូវច្បាប់” គួរដតជាបណតឹ ង
ដែលទាមទារឲ្យបញ្ហជ ក់អំពីកមមសិទធិដែលបានបង្ហា ញវដាយលិែិតវនាុះវៅវញិវទ វទបីជាការត្តឹមត្តូវ។ 
វ យី “ទំនាក់ទនំងសិទធិ ឬ ទនំាក់ទំនងគតិយុតតនាវពលបញ្ច ប់ការទាញវ តុនលវដាយផ្តទ ល់មាត់” ដែល
សាលត្កម ឬ សាលែីកាត្តូវកំណត់ជាសាថ ពរ ក៏ត្បាកែជា កមមសិទធ ិដែរ។ ែូវច្បនុះ វគមិនអាច្បនិោយបាន
ថា “លិែិតត្តូវវមា ៈ” គជឺាទនំាក់ទំនងគតិយុតតវ យី។ 

 
វដាយសារដតបញ្ហា ខាងវលីវនុះគឺឃ្លល តឆ្ៃ យពីត្បធ្លនបទថ្នសិកាខ សាលាវលីកវនុះ វ តុវនុះវ យី 

វាគមិនត្ោន់ដតច្បង់ចូ្បលរមួដច្បករដំលកគំនតិវោបល់ខាងវលីវនុះែល់សិកាខ កាមដតប ុវ ណ្ ុះ។ ត្បសិនវបី
សិកាខ កាមទាងំអស់ោន យល់វ ញីថា វវិាទដែលពាក់ព័នធនងឹប័ណណកមមសិទធិ គជឺាវវិាទដែលដនែកតាមត្កមនីតិ
វធិីរែឋបបវវណី វ យីមានភាពត្តឹមត្តូវតាមច្បាប់ ែូវច្បនុះ សូមសាកលបងពិចារ្វៅវលីទលាកីរណ៍ថ្ន
ច្បំណុច្បទាងំវនាុះ។  

សូមអរគុណ 
 


