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Yoshie SASAKI / JICA Expert 

 

អំពីសាលក្រមដែលបង្គា ប់ឲ្យផ្តលត់ាវកាលរិតប 

※មាត្រាដែលបានែកត្ររង់ដាក់នៅកនុងឯកសារននេះ គឺជាមាត្រាដែលដែងនៅកនុងត្រកមនីតិវធិីរែឋប្បនវណី 
លុេះត្រាដតមានការដែងនសេងពនីនេះ។  
 

១．នតសីាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់ាវកាលកិតប្គជឺាអ្វ?ី  
(១) មាត្រាដែលពាក់ព័នធ 
ក. កថាខណឌ ទី ៣ មាត្រា ៣៦១ 

    កនុងករណីាវកាលកិរប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតត    ត្រតូវសតល់នដាយប្តូរនឹងាវកាលិកតប្    
សាា ប័្នអ្នុវតតអាែចាប់្នសតមីអ្នុវតតនដាយប្ងខំបាន  លុេះត្រាដតមាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតតប្ញ្ជា ក់
ថា   ខលួនបានសតល់ាវកាលិកតប្ន េះ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលិកតប្ន េះ។ 

 
  ខ. មាត្រា ៥២៩ 
   ⅰ កថាខណឌ ទី ១  
     (....)នប្ីការប្ង្គា ញឆនទៈរប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតត ត្រតូវនធវីនដាយប្តូរជាមយួនឹង

ាវកាលិកតប្ ត្រតូវចាត់ទុកថាកូនប្ណុំលន េះបានប្ង្គា ញឆនទៈ នៅនពលដែលរូប្មនតអ្នុវតត
ត្រតូវបានសតល់ ាមប្ញ្ញតតិននកថាខណឌ ទី ២ ននមាត្រាននេះ។  

 

   ⅱ កថាខណឌ ទី ២ 
     កនុងករណីដែលការប្ង្គា ញឆនទៈរប្រ់កូនប្ំណុលននការអ្នុវតត ត្រតូវនធវីនដាយប្តូរជាមួយនឹង

ាវកាលិកតប្រប្រ់មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតត រូប្មនតអ្នុវតតអាែសតល់បានលុេះត្រាដតមាា រ់
ប្ំណុលននការអ្នុវតតបានដាក់លិខិតប្ញ្ជា ក់ថា ខលួនបានសតល់ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលិកតប្
ន េះន យី។  

 
 (២)  នតីករណីដប្ប្ណាដែលជា “ករណីដែលាវកាលិក (ឬ ការប្ង្គា ញឆនទៈ) រប្រ់កូនប្ណុំលនន

ការអ្នុវតតត្រតូវនធវីនដាយប្តូរជាមយួនឹងាវកាលិកតប្រប្រ់មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតត”?  
 
    →នៅនពលដែលនីតិវធិីននប្ណតឹ ង ែុងែនមលយីបានអ្េះអាងនូវការតវ៉ាអ្ំពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន  ឬ 
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ការតវ៉ាអ្ំពីរទិធិឃាត់ទុក ន យីតុលាការទទួលសាា ល់ែំនពាេះការតវ៉ា ននេះ 
 

   ក នតីការតវ៉ាអ្ំពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន គឺជាអ្វ?ី 
     មាត្រា ៣៨៦ ននត្រកមរែឋប្បនវណី ជានែីម1 
     ភាគីនីមួយៗ ននកិែារនាអ្ញ្ញមញ្ញអាែត្រប្ដកកមិនត្រពមអ្នុវតតកាតពវកិែារប្រ់ខលួនរ ូតែល់

នពលដែលភាគីមាខ ងនទៀតសតល់នូវការអ្នុវតតកាតពវកិែា។ 
 
   ខ នតីរិទធិឃាត់ទុកគឺជាអ្វី?  
     កថាខណឌ ទី ១ មាត្រា ៧៧៤ 
     ត្រប្រិននប្ីអ្នកកាន់កាប់្វតាុរប្រ់អ្នកែនទ មានរិទធិនលីប្ណុំលដែលបាននកីតន ងី នដាយ

ទាក់ទងនឹងវតាុន េះ អ្នកន េះអាែឃាត់ទុកនូវវតាុន េះបាន រ ូតែល់នពលដែលខលួនទទលួការ
រងែំនពាេះរទិធិនលីប្ណុំលន េះ។  

 
  នៅកនុងនីតិវធិីននប្ណតឹ ង ត្រប្រិននប្ីនែីមនចាទទាមទារនូវសាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់

ាវកាលិកធមមា (សាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់ាវកាលកិនដាយពុំមានលកខខណឌ ) ន យី
ែុងែនមលីយបានអ្េះអាងនូវការតវ៉ាអ្ំពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន  ឬ ការតវ៉ាអ្ំពរីិទធិឃាត់ទុក ន យី
តុលាការទទួលសាា ល់ែំនពាេះការតវ៉ា ននេះ តុលាការនងឹត្រតវូនែញសាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់
ាវកាលិកតប្ នដាយពុំនធវីការត្រចាននចាលនូវការទាមទារទាងំអ្រ់រប្រ់នែីមនចាទ (សាលត្រកម
ដែលត្រចាននចាលការទាមទារទាងំអ្រ់)ន យី ។  

 
  មូលន តុដែលតុលាការត្រតូវនែញសាលត្រកមប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់ាវកាលិកតប្ នត្រពាេះការទាមទារ

រប្រ់នែីមនចាទ (សាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់ាវកាលិកនដាយគ្នម នលកខខណឌ ) មិនដមនគ្នម ន
មូលន តុែំនពាេះការទាមទារន េះទាងំត្ររុងន យី គឺត្រគ្នន់ដតគ្នម នមូលន តុែំនពាេះដសនកដែល 
“គ្នម នលកខខណឌ ” ដតប្៉ាុនណាណ េះ ែូនែនេះន យី ត្រប្រិននប្ ី តុលាការត្រចាននចាលការទាមទាររប្រ់
នែីមនចាទទាងំអ្រ់ នឹងមិនមានភាពរមន តុសលនទ។ នពាល គ ឺ នប្រីិនជាការទាមទាររប្រ់
នែីមនចាទ មានការប្តូរជាមួយនឹងការសតល់នូវការ    អ្នុវតតកាតពវកែិានដាយនែមីនចាទផ្ទទ ល់ នឹង
នធវីឲ្យការទាមទារន េះមានមូលន តុ មានន័យថា នប្ីរនិជាភាា ប់្ជាមួយលកខខណឌ ដប្ប្ណា

                                                      
1 នត្រៅពីមាត្រា ៣៨៦ ននត្រកមរែឋប្បនវណី កន៏ៅមានមាត្រានសេងនទៀតែូែជា កថាខណឌ ទី ២ ននមាត្រា ៤១១ កថាខណឌ ទី ១ នន
មាត្រា ៥៥១ កថាខណឌ ទី ១ ននមាត្រា ៥៥៨ ជានែីម។ 
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មួយជាមួយនឹងការទាមទារន េះ ែូនែនេះន យី តុលាការចាបំាែ់ត្រតូវដតទទួលត្រតឹមកត្រមតិដែល
ភាា ប់្លកខខណឌ ន េះ។  

 
  ឧទា រណ៍៖ នៅកនុងពាកយប្ណតឹ ង ត្រតង់ “ខលឹមសារននសាលត្រកមដែលនែីមនចាទទាមទារឲ្យ

តុលាការនែញ” នែមីនចាទបានររនររថា “ ប្ង្គា ប់្ឲ្យែុងែនមលីយនធវីនតីិវធិីែុេះប្ញ្ា ីអ្ែលនវតាុ
ដែលបានកត់ត្រាកនុងប្ញ្ា ីឧប្រមព័នធឲ្យនៅនែីមនចាទ” ។ ការររនររដប្ប្ននេះ គមឺិនបានភាា ប់្
ជាមួយលកខខណឌ នៅនពលដែលែុងែនមលីយអ្នុវតតកាតពវកិែាន េះនទ ែូនែនេះន យី វនឹងកាល យ
នៅជាការទាមទារដែលនែមីនចាទទាមទារនៅែុងែនមលីយឲ្យអ្នុវតតកាតពវកិែានធវីនីតិវធិីែុេះប្ញ្ា ី
នដាយគ្នម នលកខខណឌ ។ ទាក់ទងែណុំែននេះ នប្រីិនជាែុងែនមលីយអ្េះអាងអ្ពំី ការប្ែិនរធមិន
អ្នុវតតកាតពវកិែានធវីនីតិវធិីែុេះប្ញ្ា ីនទ លុេះត្រាដតនែីមនចាទសតល់នូវការអ្នុវតតកាតពវកែិារប្រ់
នែីមនចាទ (ឧទា រណ៍ ៖ រងត្របាក់ដែលែុងែនមលីយបានប្ង់ឲ្យនៅនែីមនចាទ) ន យី
តុលាការបានទទលួសាា ល់នៅនលីការអ្េះអាងរប្រ់ែុងែនមលយីដប្ប្ននេះ  ឲំ្យមានអ្តាិភាពនន
កាតពវកិែា ដែលែុងែនមលីយនធវីនីតិវធិែុីេះប្ញ្ា ីឲ្យនៅនែមីនចាទពិតដមន ប្៉ាុដនត ែំនពាេះការអ្នុវតត
កាតពវកែិាន េះ នឹងត្រតូវភាា ប់្ជាមួយលកខខណឌ ដែលត្រតូវអ្នុវតតត្រពមគ្នន  នដាយទទួលបាននូវការសតល់
ការអ្នុវតតកាតពវកែិាពីនែមីនចាទ (ការរងត្របាក់)មកវញិ នទីប្ជាការត្រប្នរីរ។ ែូនែនេះន យី  
តុលាការមនិដមនត្រចាននចាលនូវការទាមទារទាងំអ្រ់រប្រ់នែីមនចាទនទ គឺចាបំាែ់ត្រតូវទទួល
សាា ល់(ទទលួសាា ល់មួយដសនក ត្រចាននចាលមួយដសនក) នូវការទាមទារនដាយភាា ប់្នូវលកខខណឌ
ដប្ប្ន េះ ។  

 
 (៣) នរៀប្ររនររនរែកតីរនត្រមែប្ញ្ា ប់្ 

ឧទា រណ៍៖ នៅកនុងនរឿងកតីដែលនែីមនចាទទាមទារនៅែុងែនមលីយឲ្យនធវីនីតិវធិីែុេះប្ញ្ា ីអ្ែលនវតាុ  
ែុងែនមលីយបានអ្េះអាងនូវការតវ៉ាអ្ំពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន  ន យីកនុងករណីដែលតុលាការបានទទួល
សាា ល់នូវការតវ៉ា ន េះ រែួនែញសាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់ាវកាលកិតប្ នរែកតីរនត្រមែ
ប្ញ្ា ប់្នងឹររនររែូែខាងនត្រកាម៖  
“ ១. ប្ង្គា ប់្ឲ្យែុងែនមលីយនធវីនីតិវធិែុីេះប្ញ្ា ីអ្លែនវតាុដែលបានកត់ត្រានៅកនុងប្ញ្ា ីឧប្រមព័នធ 

  ឲ្យនៅនែីមនចាទជាថ្នូរនងឹការទទួលនូវការប្ង់ត្របាក់ែំននួ................ ែុលាល រអានមរកិពី
  នែីមនចាទ។ 
  ២. ត្រចាននចាលការទាមទារនសេងពីន េះរប្រ់នែីមនចាទ។  
 ៣. ត្របាក់ត្រប្ដាប់្កតីដែកជា......ែំដណក នដាយ..........ែំដណកន េះជាប្នទុករប្រ់ នែីមនចាទ 



4 

 

  នត្រៅពីន េះជាប្នទុករប្រ់ែុងែនមលីយ។” 
 
នដាយសារដតតុលាការមិនបានទទួលសាា ល់នូវការទាមទារដែលនែីមនចាទបានទាមទារនូវ
ាវកាលិកធមមា (ាវកាលិកដែលគ្នម នលកខខណឌ ) ដតមតងន េះនទ ែូនែនេះន យីចាបំាែ់ត្រតវូមាន
ែំណុែ ២.។  

 
២. នតសីាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្អ្ពំាីវកាលកិតប្ សទុយនងឹកថាខណឌ ទ ី២ ននមាត្រា ១៨២ ឬនទ?  
 (១) កថាខណឌ ទី ២ ននមាត្រា ១៨២ 
     តុលាការមនិអាែនែញសាលត្រកមែំនពាេះែណុំែណាដែលភាគីមិនបានរុំន យី។  
 
 (២) សាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្អ្ំពីាវកាលិកតប្ មិនសទុយនឹងកថាខណឌ ទី ២ ននមាត្រា ១៨២ នទ! 
 

នៅកនុងសាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្អ្ំពីាវកាលិកតប្ តុលាការនឹងររនររនរែកតរីនត្រមែប្ញ្ា ប់្
អ្ំពី ការប្ង្គា ប់្នូវការសតល់ាវកាលិក (ដសនកដែលររនររថា “ប្ង្គា ប់្ឲ្យែុងែនមលីយនធវីនតីិវធិីែុេះ
ប្ញ្ា ីអ្លែនវតាុដែលបានកត់ត្រានៅកនុងប្ញ្ា ីឧប្រមព័នធឲ្យនៅនែីមនចាទ”) ជាមួយគ្នន នឹងការររ
នររអ្ំពីការសតល់ាវកាលិកតប្ (ដសនកដែលររនររថា “ជាថ្នូរនឹងការទទលួនូវការប្ង់ត្របាក់ែំនួន
.............ែុលាល រអានមរកិពីនែមីនចាទ។”)។ ប្៉ាុដនត ដសនកដែលបានររនររអ្ំពាីវកាលកិតប្ននេះ  
គឺត្រគ្នន់ដតជាការររនររនែមីបរីមាា ល់ឲ្យន ញីអ្ំព ី① លកខខណឌ ននការចាប់្នសតីមអ្នុវតតនដាយ
ប្ងខំ (កថាខណឌ ទី ៣ មាត្រា ៣៦១) ឬ ② លកខខណឌ ននការសតល់ រូប្មនតអ្នុវតតដែលមានភាព
ចាបំាែ់នែីមបអីាែចាត់ទុកថាមានការប្ង្គា ញឆនទៈ (មាត្រា ៥២៩) ប្៉ាុនណាណ េះ ន យីការររនររ
ននេះមិនដមនជាការប្នងកីតនូវកមមវតាុននប្ណតឹ ងនទ (ការទាមទាររប្រ់នែីមនចាទ)។  

 
នពាល សាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្អ្ំពីាវកាលិកតប្ែំនពាេះែំណុែដែលនែីមនចាទបានទាមទារអ្ំពី
ការអ្នុវតតករណីយកិែានធវនីីតិវធិីែុេះប្ញ្ា ីនដាយគ្នម នលកខខណឌ ពែុីងែនមលយីមកនែីមនចាទ គឺជា
សាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្អ្ពំីការអ្នុវតតករណីយកិែានធវនីីតិវធិីែុេះប្ញ្ា ីនដាយភាា ប់្លកខខណឌ ថា “ជា
ថ្នូរនឹងការទទួលនូវការប្ង់ត្របាក់ែំនួន.........ែុលាល រអានមរកិពីនែីមនចាទ” ។ ែូនែនេះន យី សាល
ត្រកមដែលប្ង្គា ប់្អ្ំពីាវកាលកិតប្ គឺជាសាលត្រកមដែលទទួលសាា ល់នូវការទាមទារមយួដសនក 
ន តុននេះមិនដមនមានន័យថា ជាសាលត្រកមដែលបានវនិែិឆ័យអ្ំពែីំណុែដែលនែីមនចាទមិន
បានទាមទារន េះនទ ។ ន តុននេះ សាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្អ្ពំីាវកាលកិតប្ គឺមិនសទុយនងឹកថា
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ខណឌ ទី ២ មាត្រា ១៨២ នទ។ 
 
នែីមប ី① ចាប់្នសតីមអ្នុវតតនដាយប្ងខំ ឬ ② ទទួលបាននូវការសតល់រូប្មនតអ្នុវតតដែលមាន
ភាពចាបំាែ់នែីមបអីាែចាត់ទុកថាមានការប្ង្គា ញឆនទៈ នែីមនចាទចាបំាែ់ត្រតូវប្ញ្ជា ក់ភរតុាងថា 
បានសតល់ាវកាលកិតប្ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលិកតប្ន េះ។ នពាល នៅកនុងសាលត្រកមដែល
ប្ង្គា ប់្អ្ពំីការសតល់ាវកាលកិតប្ ត្រតង់ដសនកដែលបានររនររអ្ំពីការសតល់ាវកាលិកតប្ (ដសនក
ដែលររនររថា “ជាថ្នូរនងឹការទទួលនូវការប្ង់ត្របាក់ែំននួ.........ែុលាល រអានមរកិពីនែីមនចាទ”) 
នប្ីនទាេះប្ីជាសាលត្រកមបានែូលជាសាា ពរក៏នដាយក៏មិនដមនមានន័យថា   មាា រ់ប្ណុំលននការ
អ្នុវតតអាែនធវីការទាមទារឲ្យចាប់្នសតីមនធវកីារអ្នុវតតនដាយប្ងខំបាននដាយគ្នម នលកខខណឌ នទ (ឬ 
ត្រតូវបានចាត់ទុកថាជាដសនកដែលមានការប្ង្គា ញឆនទៈរប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតត)  នពាលគឺ
មានន័យថា  គឺជាការររនររដែលនធវីន ងីនែីមបរីមាា ល់ឲ្យន ញីថា  នត្រៅព ីសាលត្រកមបាន
ែូលជាសាា ពររែួន យី ចាបំាែ់ត្រតូវមានការប្ញ្ជា ក់ភរតុាងថា នែីមនចាទ (មាា រ់ប្ណុំលននការ
អ្នុវតត) បានសតល់នូវាវកាលកិតប្ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលិកតប្ន េះរែួន យី។  

 
សទុយមកវញិ ែំនពាេះែុងែនមលយី មិនអាែនិយាយថា ខលួនមនិអាែទទួលបាននូវ “ការរងត្របាក់
ែំនួន........ែុលាល រអានមរកិ” រែួន យីដាក់ពាកយរុអំ្នុវតតនដាយប្ងខំនៅនែីមនចាទនដាយដសែកនៅ
នលីសាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់ាវកាលិកតប្ននេះបាននទ។ មូលន តុ គឺនដាយសារដតសាល
ត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់ាវកាលិកតប្ជាសាលត្រកមដែលតុលាការត្រគ្នន់ដតបានទទលួសាា ល់នូវ
ការទាមទាររប្រ់នែីមនចាទមយួភាគប្៉ាុនណាណ េះ ន យីមនិដមនជាសាលត្រកមដែលរនត្រមែែំនពាេះ
ែុងែនមលីយនទ។ នៅកនុងសាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្ឲ្យសតល់ាវកាលិកតប្ ត្រតង់ដសនកដែលររនររអ្ំព ី
ការសតល់ាវកាលិកតប្ (“ជាថ្នូរនឹងការទទួលនូវការប្ង់ត្របាក់ែំននួ...........ែុលាល រអានមរកិពី
នែីមនចាទ”) គឺត្រគ្នន់ដតជាការររនររកណំត់រមាា ល់ថា ទាល់ដតនែមីនចាទបានអ្នុវតតនូវការ
កត់ត្រាដែលមាននៅកនុងសាលត្រកម ដតប្៉ាុនណាណ េះ។  

 
 (៣) ែុេះនតីនធវីគួរនធវីដប្ប្ណានទីប្ែុងែនមលយីក៏អាែដាក់ពាកយរុំអ្នុវតតនដាយប្ងខំអ្ពំីការសតល់ាវកាលិក

តប្រប្រ់នែីមនចាទបានដែរ? 
 

→ នៅកនុងនតីិវធិីននប្ណតឹ ងចាបំាែ់ត្រតូវមានការដាក់ពាកយប្ណតឹ ងតប្ (មាត្រា ៨៦) ែំនពាេះ
ាវកាលិករប្រ់នែីមនចាទ នដាយមិនដមនត្រគ្នន់ដតនធវីការអ្េះអាងនូវការតវ៉ាអ្ំពីការអ្នុវតតត្រពម



6 

 

គ្នន  ឬ ការតវ៉ាអ្ពំីរទិធិឃាត់ទុកដតប្៉ាុនណាណ េះនទ។  
 
នៅកនុងដសនកទី 1 ត្រតង់ែណុំែនលខ (3) ដែលរតអី្ំពីឧទា រណ៍អ្ពំីនរែកតីរនត្រមែប្ញ្ា ប់្នន

ករណីរិកាខាងនលី ត្រប្រនិនប្ី ែុងែនមលីយបានដាក់ពាកយប្ណតឹ ងតប្នៅនែីមនចាទវញិថា 
“ប្ង្គា ប់្ឲ្យែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្ (នែមីនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី) ប្ង់ត្របាក់ែនំួន......
ែុលាល រអានមរកិឲ្យនៅនែីមនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (ែុងនមលីយននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី)”  ន យី
ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្  (នែីមនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកត)ី បានអ្េះអាងនូវការតវ៉ាអ្ពំកីារអ្នុ
វតតត្រពមគ្នន ែូែគ្នន នងឹការអ្េះអាងរប្រ់ែុងែនមលយីននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកត ី (នែីមនចាទននប្ណតឹ ង
តប្) ដែរ ន យីត្រប្រនិនប្ីតុលាការទទលួសាា ល់នូវការតវ៉ា ន េះ នរែកតីរនត្រមែប្ញ្ា ប់្នងឹររ
នររែូែខាងនត្រកាម៖ 
“១. ប្ង្គា ប់្ឲ្យែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (នែីមនចាទននប្ណតឹ ងតប្) នធវីនីតិវធិែុីេះប្ញ្ា ី
អ្ែលនវតាុដែលបានកត់ត្រាកនុងប្ញ្ា ីឧប្រមព័នធឲ្យនៅនែមីនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី 
(ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្) ជាថ្នូរននការប្ង់ត្របាក់ននែំណុែ ២. ពីនែីមនចាទននប្ណតឹ ង
អ្ងានរែកតី (ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្)។ 

២. ប្ង្គា ប់្ឲ្យនែមីនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (ែុងែនមលយីននប្ណតឹ ងតប្) ប្ង់ត្របាក់ែំនួន
.............ែុលាល រអានមរកិឲ្យនៅែុងែនមលយីននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (នែមីនចាទននប្ណតឹ ង
តប្) ជាថ្នូរននការនធវីនីតិវធិែុីេះប្ញ្ា ីអ្ែលនវតាុននែណុំែ ១.។2  

៣. ត្រចាននចាលត្រគប់្ការទាមទារនសេងពីន េះននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតីរប្រ់នែីមនចាទននប្ណតឹ ង
អ្ងានរែកតី (ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្) នងិការទាមទារនសេងពីន េះននប្ណតឹ ងតប្

                                                      

2  ែំណុែននេះទាលដ់តនែីមនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្) បានអ្េះអាងនូវការតវ៉ា អំ្ពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន
សងដែរ ន យីតុលាការកប៏ានទទលួសាា លនូ់វការអ្េះអាងន េះសងដែរ នទីប្នរែកតីរនត្រមែប្ញ្ាប្រ់រនររដប្ប្ននេះ។  
 ឧប្មាថា នែីមនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្) មិនបានអ្េះអាងនូវការតវ៉ា អំ្ពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន  នៅកនុង
នីតិវធីិននប្ណតឹ ងនទន េះ នបី្នទាេះបី្ជាតុលាការបានពិចារណាថា ការទាមទារននប្ណតឹ ងតប្ និង ការទាមទារននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី
មានទំ កទំ់នងគ្នន អំ្ពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន កន៏ដាយ កមិ៏នអាែនែញសាលត្រកមប្ង្គា ប្ឲ់្យសតលា់វកាលិកតប្ែូែនៅកនុងែំណុែទី ២ 
បានន យី។ កនុងករណីននេះ  តុលាការនឹងត្រតូវទទលួសាា លទ់ាងំអ្រ់ែំនពាេះការទាមទារននប្ណតឹ ងតប្ ន យីខលឹមសារននែំណុែ ២. 
នឹងត្រតូវររនររថា “ប្ង្គា ប្ឲ់្យនែីមនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្) ប្ងត់្របាកែំ់នួន............... ែុលាល រអានមរកិ 
ឲ្យនៅែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (នែីមនចាទននប្ណតឹ ងតប្)” ។ ន យីែំនពាេះខលឹមសារននែំណុែទី ៣ កមិ៏នចាបំាែ់ររនររ
ដសនកដែលត្រចាននចាលនូវការទាមទារនសេងពីន េះននប្ណតឹ ងតប្ន យី។  
 យា៉ា ងណាមិញ នបី្រិនជាតុលាការនែញសាលត្រកមប្ង្គា ប្ឲ់្យសតលា់វកាលិកតប្ែំនពាេះែំណុែទី ២ ទាងំពំុមានការអ្េះអាងនូវ
ការតវ៉ា អំ្ពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន ពីនែីមនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងតប្)នទ សាលត្រកមន េះនឹងកាល យនៅជា
សាលត្រកមខុរែាប្ដ់ែលសទុយនឹងមាត្រា ៩៥ ែូនែនេះន យី រូមត្របុ្ងត្រប្យត័ន។  
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រប្រ់ែុងែនមលីយននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (នែីមនចាទននប្ណតឹ ងតប្)។  
៤. ប្នទុកននត្របាក់ត្រប្ដាប់្កតីាមរយៈប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតីនិងប្ណតឹ ងតប្ដែកជា......ែំដណក 
នដាយ........ ែំដណកន េះ គឺជាប្នទុករប្រ់នែីមនចាទននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកត ី(ែុងែនមលីយនន
ប្ណតឹ ងតប្) នត្រៅពីន េះគឺជាប្នទុករប្រ់ែុងនមលីយននប្ណតឹ ងអ្ងានរែកតី (នែីមនចាទនន
ប្ណតឹ ងតប្)។” 

 
 (៤) ឧទា រណ៍នននរែកតីរនត្រមែប្ញ្ា ប់្ដែលត្រតូវបាននមីលន ញីថា នៅកនុងការអ្នុវតតជាក់ដរតង

មានការភាន់ត្រែ  ំ
ឧទា រណ៍ នៅកនុងនរឿងកតីដែលនែីមនចាទទាមទារឲ្យែុងែនមលីយនធវីនីតិវធិែុីេះប្ញ្ា ីអ្ែលនវតាុ 
ែុងែនមលីយបានអ្េះអាងនូវការតវ៉ាអ្ំពីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន  ន យីកនុងករណីដែលតុលាការទទួល
សាា ល់ែំនពាេះការតវ៉ា ន េះ ការររនររនូវនរែកតីរនត្រមែប្ញ្ា ប់្មានការភាន់ត្រែ ែូំែខាងនត្រកាម៖ 

 
“១. ប្ង្គា ប់្ឲ្យែុងែនមលីយនធវីនីតិវធិែុីេះប្ញ្ា ីអ្ែលនវតាុដែលបានកត់ត្រានៅកនុងប្ញ្ា ីឧប្រមព័នធ
ឲ្យនៅនែីមនចាទ។  

២. ប្ង្គា ប់្ឲ្យនែមីនចាទប្ង់ត្របាក់ែនំួន........ែុលាល រអានមរកិឲ្យនៅែុងែនមលយី។ 
៣. ត្របាក់ត្រប្ដាប់្កតីដែកជា......ែំដណក នដាយ..........ែំដណកន េះជាប្នទុករប្រ់នែីម
នចាទ នត្រៅពីន េះជាប្នទុករប្រ់ែុងែនមលីយ។” 

 
ជាែំបូ្ង ែំនពាេះែណុំែទី ១ កនុងឧទា រណ៍នននរែកតីរនត្រមែប្ញ្ា ប់្ខាងនលីននេះ នឹងកាល យ

នៅជាការប្ង្គា ប់្នៅែុងែនមលយីអ្ំពីករណីយកិែានធវនីីតិវធិីែុេះប្ញ្ា ីនដាយគ្នម នលកខខណឌ  ប្៉ាុដនត នប្ី
នៅកនុងខលឹមសារននរអំាងន តុ តុលាការបានទទលួសាា ល់ែំនពាេះការអ្េះអាងនូវការតវ៉ាឲ្យអ្នុវតត
ត្រពមគ្នន រប្រ់ែុងែនមលីយ  ន យីដប្រជាររនររនូវខលឹមសារនននរែកតរីនត្រមែប្ញ្ា ប់្ដប្ប្ននេះវញិ 
គឺនធវីឲ្យមិនមានភាពរុរីង្គវ ក់គ្នន នៅនឹងរំអាងន តុន យី។ នពាល សាលត្រកមដប្ប្ននេះ គឺជា
សាលត្រកមខុរែាប់្ ដែលមានមូលន តុដាែ់ខាតននប្ណតឹ ងសាទុកខ (ែណុំែ ែ. ននកថាខណឌ
ទី ១ មាត្រា ២៨៥)។  

 
មា៉ាងនទៀត ែំនពាេះែណុំែទី ២ កនុងឧទា រណ៍នននរែកតរីនត្រមែប្ញ្ា ប់្ខាងនលីននេះ គបឺាន
ប្ង្គា ប់្នៅនែមីនចាទអ្ពំីករណីយកិែាប្ង់ត្របាក់ ប្៉ាុដនត ែុងែនមលីយមនិបានដាក់ប្ណតឹ ងតប្នទ 
ែូនែនេះ ការប្ង្គា ប់្អ្ំពីករណីយកិែាដប្ប្ននេះ គឺជាការប្ង្គា ប់្ខុរែាប់្ ដែលសទុយនងឹកថាខណឌ ទី ២ 
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ននមាត្រា ១៨២ ។ នែមីនចាទបានទាមទារនូវការអ្នុវតតករណីយកែិាែុេះប្ញ្ា ីរប្រ់ែុងែនមលីយដត
ប្៉ាុនណាណ េះ ន យីមិនបានទាមទារនូវសាលត្រកមដែលប្ង្គា ប់្នូវការអ្នុវតតករណីយកិែាមកនែមីនចាទ
ខលួនឯងវញិន យី។  

 
៣． ភាពខុរគ្នន រវង កថាខណឌ ទ ី៣ ននមាត្រា ៣៦១ នងិ មាត្រា ៥២៩ 
 (១) ភាពខុរគ្នន រវងលកខខណឌ ននការសតល់រូប្មនតអ្នុវតត និង លកខខណឌ ននការចាប់្នសតីមអ្នុវតត 

ក. ជានគ្នលការណ៍  ការអ្នុវតតនដាយប្ងខំត្រតូវនធវីន ងី   នដាយដសែកនលឯីកសារែមលងយថាភូតនន
លិខិតអ្នុវតតដែលភាា ប់្ជាមួយនឹងរូប្មនតអ្នុវតត (កថាខណឌ ទី ១ ននមាត្រា ៣៥៤)។ 
 ជានគ្នលការណ៍ រូប្មនតអ្នុវតតត្រតូវសតល់នដាយត្រកឡាប្ញ្ា ីននតុលាការដែលមានរណំុំនរឿងន េះ
ាមពាកយរុំ (កថាខណឌ ទ ី២ ននមាត្រា ៣៥៤)។ 
 សាា ប័្នដែលនែញរូប្មនតអ្នុវតត (ត្រកឡាប្ញ្ា ី ឬ សារការ)ី ចាបំាែ់ត្រតូវត្រសាវត្រជាវ ថា នតអីាែនែញ
រូប្មនតអ្នុវតតបាន ឬ យា៉ា ងណា (លកខខណឌ ននការនែញរបូ្មនតអ្នុវតត) (មាត្រា ៣៥៦) ។  
 
ខ. យា៉ា ងណាក៏នដាយ ែំនពាេះករណីដែលាវកាលកិរប្រ់កូនប្ំណុលននការអ្នុវតត ត្រតូវនធវនី ងី
នដាយប្តូរជាមួយនឹងាវកាលកិតប្រប្រ់មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតត “មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតត
បានសតល់ាវកាលកិតប្ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលិកតប្ន េះ  (កថាខណឌ ទី ៣ ននមាត្រា ៣៦១) ”   
គឺលកខខណឌ ននការសតល់រូប្មនតអ្នុវតតមនិត្រតូវបានទាមទារន យី (នយាងមាត្រា ៣៥៦)។ 
 ែូនែនេះន យី សាា ប័្នដែលសតល់រូប្មនតអ្នុវតត  នងឹត្រតូវសតល់រូប្មនតអ្នុវតតនដាយពុំនធវីការត្រសាវត្រជាវ
អ្ំពីលកខខណឌ ន េះនទ។  
 ប្ ទ ប់្ពីរូប្មនតអ្នុវតតែំនពាេះលិខិតអ្នុវតតត្រតូវបានសតល់ឲ្យ នឹងមានការត្រសាវត្រជាវនៅនល ី “មាា រ់
ប្ំណុលននការអ្នុវតតបានសតល់ាវកាលិកតប្ ឬ បាននរនសីតល់ាវកាលិកតប្ន េះ”  ដែលជា
លកខខណឌ កនុងការចាប់្នសតីមអ្នុវតត (កថាខណឌ ទី ៣ ននមាត្រា ៣៦១)។    
 
គ.  ន តុអ្វីបានជា “មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតតបានសតល់ាវកាលិកតប្ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលិក
តប្ន េះ”  មិនដមនជាលកខខណឌ ននការសតល់រូប្មនតអ្នុវតត  ន យីដប្រជាកាល យនៅជាលកខខណឌ នន
ការចាប់្នសតីមអ្នុវតតនៅវញិ ? 
 ត្រប្រិននប្ ី “មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតតបានសតល់ាវកាលកិតប្ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលកិតប្
ន េះ” គឺជាលកខខណឌ ននការសតល់រូប្មនតអ្នុវតតន េះ មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតតនឹងត្រតវូដតសតល់
ាវកាលិកតប្ ឬ នរនីសតល់ាវកាលិកន េះ   នៅកនុងែណំាក់កាលននការដាក់ពាកយរុំសតល់របូ្មនត
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អ្នុវតតដែលបាននធវីន ងីមុននពលដាក់ពាកយរុអំ្នុវតតនដាយប្ងខំ។  ែូនែនេះន យី  ែំនពាេះការសតល់
ាវកាលិកតប្  ឬ  ការនរនសីតល់ាវកាលកិន េះ  នប្ីដសែកាមែាប់្សារធាតុវញិ (ត្រកមរែឋប្បនវណី) 
នទាេះប្ីជាមានទំ ក់ទំនងរវងកាតពវកិែារប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតត និង ការទាមទារឲ្យអ្នុវតត
ត្រពមគ្នន ក៏នដាយ ក៏ដសែកាមភាពជាក់ដរតងមាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតតមិនអាែន ៀរវងសុតពីការសតល់
ាវកាលកិតប្ ឬ នរនីសតល់ាវកាលិកន េះជាមុនរិននែីមបទីទួលបាននូវការសតល់រូប្មនតអ្នុវតតន យី។  
ត្រប្រិននប្ីនធវីដប្ប្ននេះ វនឹងកាល យនៅជាការនមីលរលំងែាប់្សារធាតុ (ត្រកមរែឋប្បនវណី)។ 
 ន តុននេះន យី នែីមបដីថ្រកានូវទំ ក់ទនំងននការអ្នុវតតត្រពមគ្នន ឲ្យបានអ្រ់លទធភាពទាងំនៅ
កនុងករណីននការអ្នុវតតនដាយប្ងខំសងដែរន េះ នទបី្នគមនិបានយក “មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតត
បានសតល់ាវកាលកិតប្ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលកិតប្ន េះ” មកនធវីជាលកខខណឌ ននការសតល់រូប្មនត
អ្នុវតតនទ ន យីបានយកនៅនធវីជាលកខខណឌ ននការចាប់្នសតីមអ្នុវតតវញិ។    
 
 ※ ការពនយល់លមែតិ រូមនយាងាមនរែកតីកណំត់ែំនពាេះមាត្រា ៣៦១ និង នរៀវនៅនរែកតី
ពនយល់អ្ពំីត្រកមនីតិវធិីរែឋប្បនវណី ភាគ ២ ៖ ការអ្នុវតតនដាយប្ងខ ំ និង ការចាត់ដែងរកាការពារ  
(ទំព័រ ៦៧ )!! 
 

 (២) ភាពខុរគ្នន រវងកថាខណឌ ទី ៣ ននមាត្រា ៣៦១ និងមាត្រា ៥២៩  
ក.  នប្ីការប្ង្គា ញឆនទៈរប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតត ត្រតូវនធវីនដាយប្តូរជាមយួនឹងាវលិកតប្ ត្រតូវ
ចាត់ទុកថា កូនប្ំណុលននការអ្នុវតតន េះបានប្ង្គា ញឆនទៈ នៅនពលដែលរូប្មនតអ្នុវតតត្រតូវបានសតល់ 
(កថាខណឌ ទី ១ មាត្រា ៥២៩ )។  
 ន យី រូប្មនតអ្នុវតតននេះនងឹអាែសតល់បានលុេះត្រាដតមាា រ់ប្ំណុលននការអ្នុវតតបានដាក់លិខិត
ប្ញ្ជា ក់ថា ខលួនបានសតល់ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលិកតប្ន េះន យី (កថាខណឌ ទី ២ ននមាត្រា 
៥២៩)។  
 
ខ. នប្ីការប្ង្គា ញឆនទៈរប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតត ត្រតូវនធវីនដាយប្តូរជាមួយនឹងាវកាលិកតប្
រប្រ់មាា រ់ប្ណុំល ន តុអ្វបីានជា “មាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតតបានសតល់ាវកាលកិតប្ន េះ ឬ បាន
នរនីសតល់ាវកាលិកតប្ន េះ” ត្រតូវបាននគយកមកនធវីជាលកខខណឌ ននការសតល់រូប្មនតអ្នុវតត?  
 មូលន តុននេះ គឺនដាយសារដតលិខិតអ្នុវតតដែលប្ង្គា ប់្អ្ពំកីារប្ង្គា ញឆនទៈ គមឺិនត្រតូវបាននគ
ពាករនូវការនធវីរកមមភាពននការអ្នុវតតជាក់ដរតងន យី ន យីត្រប្រនិនប្ីអានុភាពដែលបានចាត់
ទុកថាជាការប្ង្គា ញឆនទៈរប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតតបានប្នងកីតមានន ងី ែូនែនេះ មាា រ់ប្ណុំល
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នឹងអាែវរ់រទង់នូវសលត្រប្នយា ន៍ាមភាពជាក់ដរតងបាន នដាយដសែកនៅនលកីារប្ង្គា ញឆនទៈបាន
ត្រគប់្នពល ន យីអាែដាក់ពាកយរុំែុេះប្ញ្ា ីដតមាន ក់ឯងបានជានែីម ។   នប្ីដសែកាមែាប់្សារធាតុ 
(ត្រកមរែឋប្បនវណី) ការប្ង្គា ញឆនទៈរប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតត  នប្ីនទាេះប្ីជាត្រតូវនធវីន ងីនដាយ
ប្តូរនឹងការសតល់ាវកាលិកតប្ពីមាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតតក៏នដាយ ត្រប្រនិនប្ីពុំមានការសតល់
ាវកាលិកតប្ពីមាា រ់ប្ណុំលននការអ្នុវតត ឬ មានការនរនសីតល់ាវកាលិកតប្ន េះនទ ន យីត្រតូវ
ចាត់ទុកថាមានការប្ង្គា ញឆនទៈរប្រ់កូនប្ណុំលននការអ្នុវតត នឹងកាល យនៅជាការនមលីរលំងនូវ
រិទធិតវ៉ាអ្ពំីការអ្នុវតតត្រពមគ្នន ដែលដែងនៅកនុងែាប់្សារធាតុ (ត្រកមរែឋប្បនវណី)។  
ន តុែូនែនេះន យី នទីប្ “មាា រ់ប្ំណុលននការអ្នុវតតបានសតល់ាវកាលិកតប្ន េះ ឬ បាននរនីសតល់

ាវកាលិកតប្ន េះ” ត្រតូវបាននគយកមកនធីជាលកខខណឌ ននការសតល់រូប្មនតអ្នុវតត ន យីឲ្យសាា ប័្ន
អ្នុវតតដែលសតល់រូប្មនតអ្នុវតតនធវីការត្រសាវត្រជាវ ត្រប្រនិនប្មីានការប្ញ្ជា ក់ែារ់លារ់ថា “មាា រ់
ប្ំណុលននការអ្នុវតតបានសតល់ាវកាលិកតប្ន េះ ឬ បាននរនីសតល់ាវកាលិកតប្ន េះ” នងឹត្រតូវសតល់
រូប្មនតអ្នុវតត ន យីអានុភាពននការចាត់ទុកថាបានប្ង្គា ញឆនទៈ នងឹនកីតមានន ងីនៅនពលដែល
រូប្មនតត្រតូវបានសតល់ឲ្យ (កថាខណឌ ទី ១ និង កថាខណឌ ទ ី២ ននមាត្រា ៥២៩)។ 

 
※ ការពនយល់លមែិត រូមនយាងាមនរែកតីកណំត់ែំនពាេះមាត្រា ៥២៩ និង នរៀវនៅនរែកតី

ពនយល់អ្ពំីត្រកមនីតិវធិីរែឋប្បនវណី ភាគ ២ ៖ ការអ្នុវតតនដាយប្ងខ ំ និង ការចាត់ដែងរកាការពារ  
(ទំព័រ ១៨៨-១៩០ )!! 

 
រូមអ្រគុណ 


