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បុព្វកថា 
 
 សសៀវសៅស េះ គឺជាសមិទ្ធិផលដ៏មា សារសំខា ់មួយ ដដលត្រវូបា ចងត្រងសរៀបចំស ើង
តាមរយៈគសត្មាងអភិវឌ្ឍ ៍ត្បព័ ធចាប់  ិងរុលាការ ដំណារ់កាលទី្ ៤ របស់ត្រសួងយុរតិធម៌ន 
ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង ទី្ភ្នា រ់ងារសហត្បរិបរតិការណ៍អ តរជារិន ត្បសទ្សជប ុ  (សៅការ់
ថា JICA)។ ត្រសួងយុរតិធម៌ន ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិងទី្ភ្នា រ់ងារ JICA បា សហការគ្នា សដើមបី
អភិវឌ្ឍត្បព័ ធចាប់សលើវស័ិយរដឋបបសវណី ចាប់តំាងពីសដើមឆ្ា ំ ១៩៩៩ តាមរយៈគសត្មាងអភិវឌ្ឍ ៍ 
វស័ិយចាប់  ិងរុលាការ ដំណារ់កាលទី្ ១ ដល់ទី្ ៣។ សៅរាុងដំណារ់កាលទី្ ១ ដល់ទី្ ៣ 
គសត្មាង បា សសត្មច ូវសសចរតីត្ាងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី រមួទំងចាប់ 
 ិងបទ្ដ្ឋឋ  គរិយុរតដនទ្សទ្ៀរ ដដលចំាបាច់រាុងការអ ុវរតត្រមរដឋបបសវណី  ិងត្រម ីរិវធីិរដឋបប 
សវណី។ ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី ត្រូវបា ដ្ឋរ់ឲ្យអ ុវរតទូ្ទំងត្បសទ្សសៅដែររកដ្ឋ ឆ្ា ំ ២០០៧ 
ចំដណរឯត្រមរដឋបបសវណី ត្រូវបា ត្បកាសឲ្យសត្បើសៅរាុងឆ្ា ំ ២០០៧ សហើយត្រវូបា ដ្ឋរ់ឲ្យអ ុវរត
សៅរាុងដែ ធាូ ឆ្ា ំ ២០១១។ 
 ត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី គឺមា សារសំខា ់សៅរាុង ីរិរដឋបបសវណី 
ដូសចាេះ អារអ ុវរតចាប់ ត្រូវដរពត្ងីរ ូវការយល់ដឹងរបស់ែលួ ឲ្យបា សីុជសត្ៅ  ិងទូ្លំទូ្លាយ
ទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី។  
 គសត្មាងសៅរាុងដំណារ់កាលទី្ ៤ ស េះ ត្រូវបា ចាប់សផតើមសៅរាុងដែ សមសា ឆ្ា ំ ២០១២ 
សត្កាមការដឹរនំដ៏ែពង់ែពស់របស់ឯរឧរតម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដឋមន្រ តីត្រសួងយុរតិធម៌ ដដលជា
ត្បធា គសត្មាង  ិង សលារជំទវ ចាន់ សទុ្ធា វី រដឋសលខាធិការត្រសួងយុរតិធម៌  ិង ឯរឧរតម 
ឈន ព្ព្លងឹ្ ត្បធា រាជបណឌិ រសភ្នវជិាា ជីវៈរុលាការ ដដលអារត្គប់ត្គងគសត្មាង រមួទំងមា 
ការជួយសត្មបសត្មលលពីឯរឧរតម ប ុន ហុន ត្បធា គណៈសមធាវនី ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង 
ឯរឧរតម លយុ ចណ្ណា  សារលវទិ្ាធិការន សារលវទិ្ាល័យភូមិ ទ ីរិសាស្តសត  ិង វទិ្ាសាស្តសត
សសដឋរិចច។ គសត្មាងស េះ អាចដំសណើ រសៅបា  សដ្ឋយមា ការជួយឧបរថមភដផារបសចចរសទ្សពីទី្ភ្នា រ់
ងារ JICA តាមរយៈជំនញការជាសត្ចើ  សហើយរាុងគសត្មាងដំណារ់កាលទី្ ៤ ស េះ មា  រញ្ញា  
Nishimura Emiko  ិងសលារ Matsubara Sadao (អរីរជំនញការ  ិងត្បធា ទី្ត្បឹរាចាប់) 
 ិង សលារ Tsuji Yasuhiko ដដលជាជំនញការ  ិងជាត្បធា ទី្ត្បឹរាចាប់។ គសត្មាងរាុង
ដំណារ់កាលទី្ ៤ ស េះ មា សគ្នលសៅរាុងការពត្ងឹងសមរថភ្នពដល់អារអ ុវរតចាប់ សៅរាុងត្ពេះ
រាជាណាចត្ររមពុជា សដើមបីអ ុវរតត្រមរដឋបបសវណី  ិងត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណីឲ្យមា ត្បសិទ្ធភ្នព។ 



សាថ ប័ សំខា ់ៗ សៅរាុងវស័ិយចាប់ ដដលបា ចូលរមួសៅរាុងគសត្មាងស េះ មា ដូចជា ត្រសួង
យុរតិធម៌ រាជបណឌិ រសភ្នវជិាា ជីវៈរុលាការ គណៈសមធាវនី ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង សារល
វទិ្ាល័យភូមិ ទ ីរិសាស្តសត ិងវទិ្ាសាស្តសតសសដឋរិចច។ សាថ ប័  ីមួយៗ បា បសងកើរ ូវត្រុមការងារ 
សដើមបីពិភ្នរា ូវបញ្ញា ដដលទរ់ទ្ង ឹងត្ទឹ្សតី រ៏ដូចជាបញ្ញា ដដលទរ់ទ្ង ឹងការអ ុវរតជារ់ដសតង 
ដដលសរើរមា ស ើងទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិងត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី ជាមួយ ឹងជំនញការ
ជ ជារិជប ុ ។ ជាសគ្នលការណ៍ ត្រុមការងារ ីមួយៗ ត្រូវជួបត្បជំុមតងរាុងមួយសបាត ហ៍។ បដ ថមពី
សលើត្រុមការងារត្បចំាសបាត ហ៍ រិចចត្បជំុត្រុមការងារចត្មុេះ ត្រូវបា សធវើស ើងសរៀងរាល់បី ឬបួ ដែមតង 
សដ្ឋយមា ការចូលរមួពីត្រុមការងារទំងបួ សាថ ប័  សដើមបីពិភ្នរាសលើបញ្ញា ចាប់សំខា ់ៗ។ 
 សសៀវសៅស េះ គឺជារត្មងឯរសារដដលបា បសងកើរស ើងសដ្ឋយត្រុមការងារទំងបួ សាថ ប័  
ដដលមា ដូចជា របាយការណ៍ន ការពិភ្នរា សំណួរចសមលើយ រមួទំងឯរសារសមសរៀ ។ ែលឹមសារ
ន ឯរសារទំងស េះ គឺជាត្បធា បទ្សំខា ់ៗ ដដលទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិងត្រម ីរិវធីិ 
រដឋបបសវណី។ វារ៏រាប់បញ្ចូ ល ូវររណីជារ់ដសតង  ិងររណីជាលរខណៈត្ទឹ្សតីផងដដរ ដូសចាេះ 
សសៀវសៅស េះ មា អរថត្បសោជ ៍  ិងត្បមូលផតុំ ូវព័រ៌មា សំខា ់សត្មាប់អ ុវរតចាប់ សៅរាុងត្ពេះ
រាជាណាចត្ររមពុជា។  
 សយើងែ្ុំ សងឃឹមថាសសៀវសៅស េះ អាច ឹងជួយដល់អារអ ុវរតចាប់រាុងការពត្ងីរ ូវការ
យល់ដឹងរបស់ែលួ ឲ្យកា ់ដរសីុជសត្ៅទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិងត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី។   
 រំណរ់សមាា ល់៖ ែលឹមសារន សសៀវសៅស េះ ត្រូវបា ចងត្រងស ើងជាសលើរទី្ ១ ចំសាេះ
សមិទ្ធិផលដដលបា សសត្មច សៅរាុងឆ្ា ំ ២០១២  ិង ២០១៣ សហើយមិ ឆលុេះបញ្ញច ងំអំពីទ្សស ៈ
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គន្ថីទ ី៤ កាតពវកិច្ច 
ជំពូកទី ១ បទបបញ្ញតតទិទូៅ 

 
ផ្នែកទី ១ ប្បភពនន្កាតពវកិច្ច ន្ិង ន្ិយមន្័យនន្ទស្សន្ៈទនសងៗ 
១.កាតពវកិច្ច 

១.១. នយិមន័យ 
 កាត្ពវក្ចិ្ច គឺជាទ្ំនាក់្ទ្ំនងគតិ្យុត្តដដ្លច្ងបុគគលពើរនាក់្ លោយឲ្យបុគគលមាា ក់្ដដ្លបានក្ំណត់្មាន

ក្រណើ យក្ិច្ចមយួច្ំននួ ច្ំលពាោះបុគគលដដ្លបានក្ណំត់្មាា ក់្លទ្ៀត្ (មាប្ា ៣០៨ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
+ កាត្ពវក្ចិ្ច នងិ ក្រណើ យក្ចិ្ច 
កាត្ពវក្ចិ្ច គឺជាប្បលេទ្មួយននក្រណើ យក្ិច្ច ប ុដនតក្រណើ យក្ិច្ចទាងំអស់ មិនដមនសុទ្ធដត្ជាកាត្ពវកិ្ច្ច

លទ្។ ពាក្យកាត្ពវក្ិច្ច ប្ត្ូេបានលប្បើក្ាុងក្រណើ ដដ្លលឆលើយត្បលៅនឹងសទិ្ធិលលើបណុំល ដូ្ច្ជា អាក្ទិ្ញ មានកាត្ពវក្ចិ្ច
បង់ប្បាក់្ គឺ លឆលើយត្បនងឹសិទ្ធទិាមទារឲ្យបង់ប្បាក់្របស់អាក្លក់្។  

ពាក្យក្រណើ យក្ចិ្ច រួនកាលប្ត្ូេបានលប្បើក្ាុងក្រណើ មនិលឆលើយត្បច្ំលពាោះសិទ្ធិលលើបណុំល (សិទ្ធិ
ទាមទារ) លទ្។ 

ឧទាែរណ៍ អាក្លបើក្បរឡាន ម ូតូ្ មានក្រណើ យក្ិច្ចប្បងុប្បយត័្ា លៅលពលលបើក្បរាម្លូេ មិនឲ្យមាន
លប្គ្នោះថ្នា ក់្ដ្ល់បុគគលល្សងលទ្ៀត្។  

លបើលយើងច្ងប្ក្ងជាសណំុំ លយើងនងឹលឃើញថ្ន សណំុំរបស់កាត្ពវក្ចិ្ច គឺលៅក្ាុងសណំុំរបស់ក្រណើ យក្ិច្ច។ 
 
 

 
 
 

  
+ កាត្ពវក្ចិ្ច នងិ សទិ្ធលិលើបណុំល 
 ពុំមានមាប្ាណ្តដច្ងអំពើនិយមន័យននសិទ្ធិលលើបណុំលលទ្ ដត្មានមាប្ាដច្ងអំពើនិយមន័យនន

កាត្ពវក្ិច្ច ដត្ាមពិត្លៅការឲ្យនិយមន័យកាត្ពវក្ិច្ច ក៏្ដូ្ច្ជាការក្ំណត់្ពើសិទ្ធិលលើបណុំលដដ្រ លប្ពាោះកាត្ពវក្ិច្ច និង 
សិទ្ធិលលើបំណុល គឺមានទ្ំនាក់្ទ្ំនងមុខពើរ (កាត្ពវក្ិច្ចរបស់ភាគើមាខ ង ប្ត្ូេគ្នា នឹងសិទ្ធិរបស់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្)។ បុគគល
មាខ ងដដ្លទ្ទ្ួល្លប្បលោរន៍ លៅថ្ន មាច ស់បំណុល ឯបុគគលមាខ ងលទ្ៀត្ ដដ្លទ្ទ្ួលបនទុក្ លៅថ្ន កូ្នបំណុល 
(មាប្ា ៣០៨ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ មាច ស់បណុំលមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យកូ្នបំណុលល្វើ ឬ មិនល្វើ
សក្មមភាពអវើមួយមក្ឲ្យខលួន។ លយើងលលើក្ឧទាែរណ៍ពើក្ិច្ចសនាលក់្ទិ្ញដដ្លជាក្ិច្ចសនាអញ្ញមញ្ញមួយមក្សិក្ា។ 

 
អាក្លក់្ A      B អាក្ទ្ិញ 

   

ក្រណើ យកិ្ច្ច 
កាត្ពវកិ្ច្ច 
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លបើលយើងជាភាគើ A លឃើញថ្ន លយើងមានសិទ្ធិលលើបណុំល លោយឲ្យភាគើ B បង់ប្បាក់្នលលលក់្ទ្ិញមក្ឲ្យខលួន។ 
សិទ្ធិទាមទារលនោះ ប្ត្ូេគ្នា នឹងក្រណើ យក្ចិ្ចបង់ប្បាក់្របស់ភាគើ B។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ A ជាមាច ស់បណុំល រ ើឯ B េញិ គឺជា
កូ្នបណុំល។  

លបើលយើងជាភាគើ B េញិ លឃើញថ្ន លយើងមានសទិ្ធិលលើបណុំល លោយឲ្យភាគើ A ល្ទរក្មមសិទ្ធ ិនិង ល្ទរ
ការកាន់កាប់េត្ថុមក្ឲ្យខលួន។ សិទ្ធិទាមទារលនោះ ប្ត្ូេគ្នា នឹងក្រណើ យក្ចិ្ចល្ទរក្មមសិទ្ធ ិនិងល្ទរការកាន់កាប់របស់ភាគើ A។ 
ក្ាុងក្រណើ លនោះ B ជាមាច ស់បណុំល រ ើឯ A េញិជាកូ្នបណុំល។ 

លៅក្ាុងក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញ អាក្លក់្ជាមាច ស់បណុំល្ង ជាកូ្នបណុំល្ង លែើយអាក្ទ្ិញក៏្ជា
មាច ស់បណុំល្ង និង ជាកូ្នបំណុល្ងដដ្រ។ 

 

១.២. ភាពខុសគ្នា រវាងសទិ្ធលិលើបណុំល នងិ សទិ្ធបិ្បត្យក្ស 
 ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  ក្ំណត់្ពើសិទ្ធិដដ្លលយើងមានលៅលលើេត្ថុ (សិទ្ធិប្បត្យក្ស) និងលៅលលើបុគគល (សិទ្ធិលលើបណុំល)។ 

សទិ្ធលិលើបណុំល សទិ្ធបិ្បត្យក្ស 
 សិទ្ធិលលើបំណុល ជាសិទ្ធិលលើបុគគល ជាសិទ្ធិ

ដដ្លអាច្ទាមទារឲ្យបុគគលណ្តមួយល្វើសក្មមភាពអវើ
មួយ ឬ មិនល្វើសក្មមភាពអវើមួយ។ អាក្ដដ្លមានសិទ្ធិ
លលើបណុំល លៅថ្នមាច ស់បណុំល។ 

 សិទ្ធិលលើបំណុលពុំមានភាពោច់្ខ្ត្ មិនផ្តត ច់្
មុខ។ 

 ភាពមិនោច់្ខ្ត្របស់សិទ្ធិលលើបណុំល៖ 
មាច ស់បណុំលអោះអាងសទិ្ធិទាមទាររបស់ខលួនបានដត្
ច្ំលពាោះបុគគលជាក់្លាក់្ (កូ្នបំណុល) ដត្ប ុលណ្តណ ោះ មិន
អាច្អោះអាងដ្ល់រនដ្នទ្លឡើយ។ ច្ំណងច្ងភាា ប់ដត្
រវាងមាច ស់បណុំល និង កូ្នបណុំលដត្ប ុលណ្តណ ោះ។ 
ឧទាែរណ៍ A ឲ្យ B ខចើប្បាក់្ (ខចើបរលិភាគ) A ពុំអាច្
ទាមទារឲ្យបងបអូន B សងរំនួសលឡើយ។ មានការ       
េេិឌ្ឍន៍ លោយប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ លមើដដ្លអនុញ្ញញ ត្ឲ្យមាន
ការល្វើអនុបបទានសទិ្ធិលលើបណុំល (មាប្ា ៥០១ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) និង ការទ្ទ្ួលកាត្ពវក្ចិ្ច (មាប្ា 
៥០៧ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

 ភាពមិនផ្តត ច់្មុខននសទិ្ធិលលើបណុំល៖ បុគគល
ដត្មួយ អាច្មានកាត្ពវក្ិច្ចដូ្ច្គ្នា លប្ច្ើន។ A មានដ្ើមួយ
ក្ដនលង ដត្ A បានលក់្ដ្ើលនាោះឲ្យលៅ B ្ង លែើយលក់្
លៅឲ្យ C ្ង លោយ B ពុំបានចុ្ោះបញ្ា ើ C បានចុ្ោះបញ្ា ើ។ 
ក្មមសិទ្ធិប្ត្ូេបានល្ទរឲ្យ C ប ុដនត A មានកាត្ពវក្ិច្ច
ប្បគល់ដ្ើឲ្យ B ្ង និងប្បគល់ដ្ើដ្ដដ្លលនាោះឲ្យលៅ C 

 សិទ្ធិប្បត្យក្ស គសឺំលៅលៅលលើសិទ្ធិប្គប់ប្គងេត្ថុ
លោយច្ំលពាោះ។ ក្មមសិទ្ធិក្រលលើេត្ថុណ្តមួយ អាច្
ប្គប់ប្គងលោយលសរ ើលលើេត្ថុដដ្លជារបស់ខលួន លោយ
មិនមានការលប្រៀត្ដប្រក្ពើអាក្ដ្នទ្។ ក្មមសិទ្ធិក្រ អាច្
លប្បើប្បាស់ អាប្ស័យ្ល និងចាត់្ដច្ងេត្ថុដដ្លជាក្មម
សិទ្ធិរបស់ខលួនលោយលសរ ើក្ាុងទ្ែំដំដ្លច្ាប់បាន
ក្ប្មិត្ (មាប្ា ១៣៨ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

 សិទ្ធិប្បត្យក្ស មានភាពោច់្ខ្ត្ ផ្តត ច់្មុខ។ 
 ភាពោច់្ខ្ត្របស់សិទ្ធិប្បត្យក្ស៖ ក្មមសិទ្ធិក្រ

លលើេត្ថុអវើមយួ អាច្អោះអាងពើសិទ្ធិរបស់ខលួនច្ំលពាោះ
បុគគលប្គប់រូប ដូ្ច្ជាអាច្ទាមទារឲ្យប្បគល់េញិ ាម
មាប្ា ១៥៥ សិទ្ធិទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ នងិ បង្ហា រការ
រារាងំសិទ្ធិលលើក្មមសទិ្ធិ ាមមាប្ា ១៥៩ ននប្ក្មរដ្ឋបប
លេណើ ។ 

 ភាពផ្តត ច់្មុខរបស់សិទ្ធិប្បត្យក្ស៖ េត្ថុមួយមាន
សិទ្ធិដត្មយួ ច្ាប់មិនអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបលងាើត្សិទ្ធមិួយ
លទ្ៀត្ ដដ្លមានខលមឹសារដូ្ច្គ្នា លលើេត្ថុដត្មយួបានលទ្។ 
លបើដ្ើមួយក្ដនលងជារបស់ A ដ្ើដ្ដដ្លលនាោះ មិនអាច្ជា
របស់ B បានលទ្។ 

 លគ្នលការណ៍ក្ណំត់្សិទ្ធិប្បត្យក្សលោយ
ច្ាប់ មាប្ា ១៣១ សិទ្ធិប្បត្យក្សអាច្បលងាើត្បានាម
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  នងិ ច្ាប់ពិលសស។ 
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្ង។ A អលទ្ធភាពក្ាុងការអនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ចច្ំលពាោះ B 
ប្ត្ូេទ្ទ្ួលខុសប្ត្ូេសងការខូច្ខ្ត្ (មាប្ា ៣៩៨ ក្ថ្ន
ខណឌ ទ្ើ១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 សិទ្ធិលលើបំណុលអាច្បលងាើត្លឡើងលោយលសរ ើឲ្យដត្

មិន្ទុយលៅនឹងេធិ្ននននច្ាប់ ាមលគ្នលការណ៍
សវ័យភាពននបុគគលឯក្រន (មាប្ា ៣ ននប្ក្មរដ្ឋ
បបលេណើ )។ 

 

 
២. ប្បភពនន្កាតពវកិច្ច 
 កាត្ពវក្ចិ្ចលក្ើត្លឡើងលោយក្ចិ្ចសនា (មាប្ា ៣១១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) លោយសក្មមភាពឯក្លាភាគើ 
(មាប្ា ៣១២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) លោយការប្គប់ប្គងលោយឈឆឺ្អអ ល (មាប្ា ៧២៩ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) លោយ
លសច្ក្តើច្លប្មើនលោយឥត្លែតុ្ (មាប្ា ៧៣៦ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) លោយអំលពើអនើត្ានុកូ្ល (មាប្ា ៧៤២ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) និងលោយបញ្ញត្តិច្ាប់។ 

 កាត្ពវក្ចិ្ចលក្ើត្លឡើងពើក្ចិ្ចសនា និង សក្មមភាពឯក្លាភាគើ គ ឺកាត្ពវក្ិច្ចលក្ើត្លឡើងលោយឆនទៈរបស់ភាគើ 
(មាប្ា ៣០៩ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

 កាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លលក្ើត្លឡើងលោយការប្គប់ប្គងលោយឈឆឺ្អអ ល លោយលសច្ក្តើច្លប្មើនលោយឥត្លែតុ្ លោយ
អំលពើអនើត្ានុកូ្ល និង លោយបញ្ញត្តិច្ាប់ គឺជាកាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លក្ណំត់្លោយច្ាប់ ដដ្លលក្ើត្លឡើងលោយ
គ្នម នការបង្ហា ញឆនទៈរបស់ភាគើ (មាប្ា ៣០៩ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
 

៣. ន្ិយមន្័យនន្ការបង្ហា ញឆន្ទៈ កិច្ចស្ន្ា ស្កមមភាពឯកទោភាគី 
     + ការបង្ហា ញឆនទៈ ៖ ការបង្ហា ញឆនទៈរបស់ភាគើដដ្លមានបណំងបលងាើត្អានុភាពគត្ិយុត្ត លៅថ្ន ការ
បង្ហា ញឆនទៈ (មាប្ា ៣១០ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ឧទាែរណ៍ សំលណើ  និង សវើការលដ្ើមបើបលងាើត្ក្ិច្ច
សនា ឬ ការបង្ហា ញឆនទៈរលំាយក្ិច្ចសនា គឺជាការបង្ហា ញឆនទៈ។ ្ទុយមក្េញិ ការលពាលពាក្យលពច្ន៍លសាហាប្បាប់គូ
សងារ មិនដមនជាការបង្ហា ញឆនទៈលទ្ លប្ពាោះវាមិនមានបណំងច្ង់បលងាើត្ឲ្យមានច្ណំងគត្ិយុត្តលទ្។  
 ការបង្ហា ញឆនទៈ ប្ត្ូេមានអានុភាពចាប់ពើលពលដដ្លការរូនដ្ណឹំងអំពើការបង្ហា ញឆនទៈលនាោះបានលៅដ្ល់    
ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ (មាប្ា ៣១០ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ប ុដនត មានការបង្ហា ញឆនទៈខលោះមនិអាច្ល្វើលឡើង
ច្ំលពាោះភាគើមាខ ងលទ្ៀត្លទ្ ដូ្ច្ជា អច្ច័យទាន។  

C 

A B 

លក់្ដ្ើ 

ចុ្ោះបញ្ា ើ 

លក់្ដ្ើដ្ដដ្ល 
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 លបើគូភាគើអងគុយនិោយត្ទ្ល់មុខគ្នា  ការបង្ហា ញឆនទៈលនោះមានអានុភាពភាល ម លែើយការល្ញើសារលអឡចិ្ប្ត្ូនកិ្ 
លៅភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ ក៏្មានអានុភាពភាល មដដ្រ លប្ពាោះសារននការបង្ហា ញឆនទៈ បានលៅដ្ល់ភាគើលនាោះភាល មៗ។ 

 លបើការបង្ហា ញឆនទៈាមរយៈសបុំប្ត្នប្បសណើ យ ៍ អានុភាពននការបង្ហា ញឆនទៈលនាោះលក្ើត្លឡើងលពលសំបុប្ត្
បានោក់្ក្ាុងប្បអប់សបុំប្ត្របស់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ ឬ លៅលពលដដ្លសមារកិ្ប្គួសារដដ្លរស់លៅ ជាមួយភាគើ
មាខ ងលទ្ៀត្លនាោះបានទ្ទ្ួលសំបុប្ត្ លទាោះបើជាភាគើមាខ ងលទ្ៀត្លនាោះដ្ឹង ឬ មិនដ្ឹងអំពើការលៅដ្ល់ននសំបុប្ត្ក៏្
លោយ។ 

 ការបង្ហា ញឆនទៈាមរយៈទូ្រស័ពទ ក៏្មានអានុភាពភាល មដដ្រ។ 
 ការបង្ហា ញឆនទៈច្ំលពាោះអនើត្ិរន ឬ រនសថិត្លៅលប្កាមរបបអាក្អាណ្តពាបាល ប្ត្ូេល្វើលឡើងច្ំលពាោះអាក្មាន

អំណ្តច្លមបា ឬ អាក្អាណ្តពាបាល។ 
** ក៏្ប ុដនត លបើមានេវិាទ្រែូត្បតឹងលៅតុ្លាការ ភាគើមាខ ងអោះអាងថ្ន ខលួនបានទ្ទ្ួលសំបុប្ត្ដមន ឬ បានទ្ទ្ួល 
ទូ្រស័ពទដមន ដត្ពុំបាននិោយពើការរលំាយក្ិច្ចសនាលទ្ លនាោះមាប្ា ៧ ននច្ាប់សតើពើការអនុេត្តប្ក្មរដ្ឋ
បបលេណើ ដដ្លដច្ងអំពើការរូនដ្ំណឹងអំពើការបង្ហា ញឆនទៈលៅអាក្ឆ្អា យបានក្ំណត់្អំពើេ ិ្ ើបញ្ញា ក់្អំពើការ
បង្ហា ញឆនទៈលៅអាក្ឆ្អា យ។ 

  + ក្ចិ្ចសនា៖ ក្ិច្ចសនា គឺជាក្ិរោិដដ្លបុគគលពើរនាក់្ ឬ លប្ច្ើននាក់្ មានឆនទៈប្ត្ូេគ្នា ប្ពមបលងាើត្ 
 ដក្ដប្ប ឬ រលំត់្នូេកាត្ពវក្ចិ្ច (មាប្ា ៣១១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
 
  

 
          

  
 
 
 

 បលងាើត្កាត្ពវក្ិច្ចាមក្ចិ្ចសនា ៖ A មានដ្ើ B ច្ង់រួល លែើយ A និង B ប្ពមលប្ពៀងបលងាើត្ក្ិច្ចសនារលួ
លោយ A មានកាត្ពវក្ិច្ចប្បគល់ដ្ើ លែើយ B មានកាត្ពវក្ិច្ចបង់ប្បាក់្ដដ្លជានលលឈាួល។ 

 ដក្ដប្បកាត្ពវក្ិច្ចាមក្ិច្ចសនា ៖ ដក្ដប្ប សំលៅលៅលលើការផ្តល ស់បតូរ ដូ្ច្ជាផ្តល ស់បតូរអឡុំងលពលរួល នលល
ឈាួល លពលលេលាបង់នលលឈាួល ជាលដ្ើម។ 

 រលំត់្កាត្ពវក្ិច្ចាមក្ចិ្ចសនា ៖ លពលបលងាើត្ បានក្ំណត់្អឡុំងលពលរួលរយៈលពល ១០ឆ្អា  ំដត្លប្កាយមក្
ភាគើ A និង B បានប្ពមលប្ពៀងរលំាយក្ិច្ចសនាមុនអាណត្ត។ិ 

 
+ សក្មមភាពឯក្លាភាគើ ៖ សក្មមភាពឯក្លាភាគើ គជឺាសក្មមភាពដដ្លបលងាើត្ ដក្ដប្ប ឬ រលំត់្នូេ

កាត្ពវក្ចិ្ច លោយបង្ហា ញឆនទៈននការចាត់្ដច្ងប្ទ្ពយលោយភាគើមាខ ង ឬ លោយអនុេត្តសទិ្ធិដដ្លបានទ្ទ្ួលាមក្ិច្ច
សនា ឬ ាមបញ្ញត្តិននច្ាប់ (មាប្ា ៣១២ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
 ក្ិច្ចសនា ត្ប្មូេឲ្យមានការប្ពមលប្ពៀងរវាងគូភាគើ ដត្សក្មមភាពឯក្លាភាគើ មិនត្ប្មូេឲ្យមានការប្ពម

លប្ពៀងពើភាគើមាខ ងលទ្ៀត្លទ្។ 

បង្ហា ញឆនទៈ បង្ហា ញឆនទៈ 
អាក្លក់្ 

លបើប្ពមលប្ពៀង ៖ កិ្ច្ចសនា 

មិនប្ត្ូេគ្នា  ៖ គ្នម នក្ិច្ចសនា 

អាក្ទ្ិញ 
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 បលងាើត្កាត្ពវក្ិច្ចាមសក្មមភាពឯក្លាភាគើ ៖ អច្ច័យទាន ជាសក្មមភាពឯក្លាភាគើក្ាុងការបលងាើត្
កាត្ពវក្ចិ្ច ប ុដនត កាត្ពវក្ិច្ចប្ត្ូេធ្នល ក់្លៅលលើសនតត្ិរន។ ការទ្ទ្ួលសាគ ល់កូ្ន ក៏្ជាសក្មមភាពឯក្លាភាគើដដ្រ 
ពើលប្ពាោះឳពុក្មានកាត្ពវក្ិច្ចច្ញិ្ច ឹម និងដលរក្ាកូ្នដដ្លជាអនើត្ិរន ជាលដ្ើម។ 

 ការដក្ដប្បកាត្ពវក្ិច្ចាមសក្មមភាពឯក្លាភាគើ ៖ ការដក្ដប្ប សំលៅលៅលលើការផ្តល ស់បតូរ។ ឧទាែរណ៍ លៅ
ក្ាុងក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញរលយនត អាក្លក់្បានសនាថ្ននឹងយក្រលយនតលៅឲ្យអាក្ទ្ិញដ្ល់្ទោះ។ លៅក្ាុងក្ិច្ច
សនា បាន្តល់សិទ្ធឲិ្យអាក្ទ្ិញអាច្ផ្តល ស់បតូរទ្ើក្ដនលងននការប្បគល់លប្ៅពើប្ក្ុងេាំលពញបាន ប្បសិនលបើអាក្
ទ្ិញទាក់្ទ្ងមក្អាក្លក់្លៅមុន ៣នលា។ ប្បសិនលបើអាក្ទ្ញិទាក់្ទ្ងលៅអាក្លក់្ លោយសុំឲ្យផ្តល ស់បតូរទ្ើ
ក្ដនលងននការដ្ឹក្រញ្ាូ នមក្ក្ដនលងល្វើការេញិលនាោះ លនោះគឺជាការដក្ដប្បកាត្ពវក្ិច្ចាមសក្មមភាពឯក្លាភាគើ។  

 រលំត់្កាត្ពវក្ិច្ចាមសក្មមភាពឯក្លាភាគើ ៖ ការលុបលចាលក្ិច្ចសនា(មាប្ា ៣៥៨ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
ការរលំាយក្ិច្ចសនា(មាប្ា ៤០៧ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) គឺជាសក្មមភាពឯក្លាភាគើ។ ការលលើក្ដលង 
(មាប្ា ៤៧៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ក៏្ជាសក្មមភាពឯក្លាភាគើ។ 
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ផ្នែកទី២ ប្បទភទ ន្ិងផ្បបយ៉ា ងនន្កាតពវកិច្ច 
១. ប្បទភទនន្កាតពវកិច្ច 
 កាត្ពវក្ិច្ច មានន័យថ្នជាទ្ំនាក់្ទ្ំនងគត្ិយុត្ត ដដ្លបុគគលជាក់្លាក់្មាា ក់្ (កូ្នបណុំល) មានក្រណើ យក្ិច្ច
ច្ំលពាោះបុគគលជាក់្លាក់្មាា ក់្លទ្ៀត្ (មាច ស់បណុំល) ។  ខលឹមសារននក្រណើ យក្ចិ្ចអាច្មានល្សងៗគ្នា ដូ្ច្ជា ការប្បគល់
េត្ថុ ឬប្បាក់្ ការបំលពញសក្មមភាពមួយច្នំួន ឬការមិនបំលពញសក្មមភាពមយួច្ំននួ ។ 
 ឧ.អាក្ទ្ិញ លៅក្ាុងក្ចិ្ចសនាលក់្ទ្ំនញិ មានក្រណើ យក្ចិ្ចបង់ប្បាក់្ឲ្យអាក្លក់្។ ច្ំដណក្ឯ អាក្លក់្ មាន
ក្រណើ យក្ិច្ចល្ទរក្មមសទិ្ិធននេត្ថុដដ្លជាក្មមេត្ថុននការលក់្លៅឲ្យអាក្ទ្ិញ ។ 
  មូលលែតុ្ននកាត្ពវក្ិច្ចជាលប្ច្ើនល្សងលទ្ៀត្លក្ើត្មាន ដូ្ច្មានដច្ងលៅក្ាុងមាប្ា ៣០៩ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ។ 
 
 ១.១. កាត្ពវក្ចិ្ចមានលគ្នលបណំងឲ្យល្វើសក្មមភាព នងិ កាត្ពវក្ចិ្ចមានលគ្នលបណំងមនិឲ្យល្វើ         
សក្មមភាព (មាប្ា ៣១៣) 
  ក្. កាត្ពវក្ចិ្ចមានលគ្នលបណំងឲ្យល្វើសក្មមភាព 
 កាត្ពវក្ិច្ចមានលគ្នលបណំងឲ្យល្វើសក្មមភាព គឺអាច្ល្វើលឡើងាមរយៈក្ិច្ចសនាអាណត្ត ិ ក្ិច្ចសនាការង្ហរ 
ជាលដ្ើម ។ 
 ឧ. ការសមាអ ត្្លូេលាល់ ការកាប់លដ្ើមលឈើ ការសាងសង់ ឬការបំផ្តល ញអាគ្នរ ការដ្ឹក្រញ្ាូ នទ្ំនិញ ។ ល។  
  ខ. កាត្ពវក្ចិ្ចមានលគ្នលបណំងមនិឲ្យល្វើសក្មមភាព 
  មិនមានឧទាែរណ៍ជាគប្មណូ្តមួយននកាត្ពវកិ្ច្ចមានលគ្នលបណំងមិនឲ្យល្វើសក្មមភាពអវើមួយ ាមរយៈ
ក្ិច្ចសនាក្ាុងទ្ប្មង់ណ្តមួយលទ្ លែើយលគមិនអាច្ និោយជាក់្លាក់្ថ្ន លត្ើកាត្ពវក្ិច្ចដដ្លមានបំណងលុបលចាល
សក្មមភាពប្ត្ូេបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ ឬអត់្លទ្ ។ ជាលទ្ធ្លមាប្ា ៣១៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  ដច្ងោ ងច្ាស់ថ្ន អាច្
មានកាត្ពវក្ិច្ចមនិឲ្យល្វើសក្មមភាពណ្តមួយ ។ 
 ឧ. មិនឲ្យលបើក្អារើេក្មមដូ្ច្គ្នា  (ផ្តល ក្សញ្ញញ , មា ក្), ក្ចិ្ចសនាល្វើលឡើងរវាងប្ក្ុមែ ុន និងត្ួសដមតងដដ្ល
ដច្ងសក្មមភាពមិនឲ្យត្ួកុ្នលៅសដមតងលៅប្ក្ុមែ ុនល្សងលទ្ៀត្។  
 ឧ. បទ្បញ្ញា ហាមប្បាមរបស់អាជាញ ្រមូលោឋ ន, ក្ិច្ចសនាហាមមិនឲ្យលលងពាណូលៅលពលយប់ ។ 
 

១.២. កាត្ពវក្ចិ្ចប្បគល់ នងិ កាត្ពវក្ចិ្ចល្វើសក្មមភាព 
  ក្. កាត្ពវក្ចិ្ចប្បគល់ 
 កាត្ពវក្ចិ្ចប្បគល់ គឺអាក្លក់្មានកាត្ពវក្ិច្ចប្ត្ូេប្បគល់េត្ថុដដ្លជាក្មមេត្ថុននការលក់្ទ្ញិលៅឲ្យអាក្ទ្ញិ ាម
កាលបរលិច្េទ្ និងាមទ្ើក្ដនលងដដ្លបានក្ណំត់្លៅក្ាុងក្ិច្ចសនា ។ 
 ឧ. ក្រណើ  ក្ិច្ចសនាទ្ិញលក់្ឡាន កាត្ពវក្ិច្ចប្បគល់ គអឺាក្លក់្ប្ត្ូេប្បគល់ឡានលៅឲ្យអាក្ទ្ិញ រ ើឯអាក្
ទ្ិញមានកាត្ពវក្ចិ្ចប្ត្ូេប្បគល់លុយលៅឲ្យអាក្លក់្ ។ 
  ខ. កាត្ពវក្ចិ្ចល្វើសក្មមភាព 
 កាត្ពវក្ចិ្ចល្វើសក្មមភាព គជឺាប្បលេទ្ននកាត្ពចក្ចិ្ចដដ្លមានលគ្នលបណំងឲ្យល្វើសក្មមភាពលប្ៅពើកាត្ពវក្ិច្ច
ប្បគល់។ 

ឧ. ក្ិច្ចសនាដ្កឹ្រញ្ាូ នទ្ំនញិដដ្លអាក្ដ្ឹក្រញ្ាូ នប្ត្ូេដ្ឹក្រញ្ាូ នទ្ំនិញឲ្យអត្ិលិរន, ក្ិច្ចសនាអាណត្តដូិ្ច្
ជា លមធ្នេ ើប្ត្ូេល្វើសក្មមភាពការពារក្តើឲ្យកូ្នក្តើ (គូភាគើមានឋានៈលសមើគ្នា ) , ក្ិច្ចសនាល  ការដូ្ច្ជាអាក្ល  ការប្ត្ូេ
សាងសង់អាគ្នរ (គូភាគើមានឋានៈលសមើគ្នា )។ 



7 
 

 ១.៣. កាត្ពវក្ចិ្ចប្បគល់េត្ថុ ដដ្លបានក្ណំត់្ជាក់្លាក់្ នងិ កាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លបានក្ណំត់្ប្បលេទ្ ននេត្ថុ 
  ក្. កាត្ពវក្ចិ្ចប្បគល់េត្ថុ ដដ្លបានក្ណំត់្ជាក់្លាក់្ (មាប្ា ៣១៤ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 េត្ថុដដ្លបានក្ណំត់្ជាក់្លាក់្ គឺជាក្រណើ ដដ្លភាគើពាក់្ព័នធននក្ិច្ចសនាលផ្តត ត្លលើលក្ខណៈសមាគ ល់
ពិលសសននេត្ថុមួយ លែើយលបើលទាោះបើជាមានការប្បគល់េត្ថុរនំួសក៏្លោយ ក៏្មិនអាច្ចាត់្ទុ្ក្ថ្នជាការអនុេត្តកាត្ពវកិ្ច្ច
ដដ្រ។ ច្ំលពាោះកាត្ពវក្ិច្ចប្បគល់េត្ថុដដ្លបានក្ណំត់្ជាក់្លាក់្អវើមយួ កូ្នបណុំលមានក្រណើ យក្ិច្ចដលរក្ាេត្ថុលនាោះ
លោយប្បុងប្បយត័្ារែូត្ដ្ល់លពលប្បគល់លនាោះ ។ 
 ឧ. លសោះប្បណ្តងំល ម្ ោះ ក្, ផ្តទ ងំគំនូរទូ្លក្អមទ្ឹក្លោយេចិ្ិប្ត្ក្រញឹក្ ឌ្ឹម, ដ្ើ ឬអាគ្នរដដ្លមានអត្ត
សញ្ញញ ណច្ាស់លាស់។ល។ 
  ខ. កាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លបានក្ណំត់្ប្បលេទ្ននេត្ថុ (មាប្ា ៣១៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) (េ ិ្ ើសាស្រសតលដ្ើមបើ
ក្ំណត់្ប្បលេទ្ននេត្ថុគឺ   ទ្ើ១. ប្ត្ូេក្ំណត់្ប្បលេទ្ននេត្ថុដដ្លប្ត្ូេប្បគល់ឲ្យបានច្ាស់លាស់, ទ្ើ២. ប្ត្ូេបំលពញ
សក្មមភាពចាបំាច់្លដ្ើមបើ្ តល់នូេក្មមេត្ថុ ដដ្លបានក្ំណត់្លែើយលនាោះ។ រំហានទាងំពើរលនោះ ចាបំាច់្ប្ត្ូេដត្មាន។)  
 កាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លបានក្ណំត់្ប្បលេទ្ននេត្ថុ គឺជាកាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លក្មមេត្ថុលនាោះប្ត្ូេក្ំណត់្លោយដ្អក្លលើប្បលេទ្។ 
 ឧ. អងារ១០គើឡូប្កាមមក្ពើលខត្តបាត់្ដ្ំបង / លគ្នលោយគ្នម នបញ្ញា ក់្ថ្នលគ្នណ្តមយួ / ទូ្រទ្សសន៍ ២០លប្គឿង 
/ ប្សាលបៀអងគរ ១០ក្បំ ុង។  

- ប្បសិនលបើក្មមេត្ថុប្ត្ូេ្តល់មានគុណភាពលប្ច្ើនោ ង កូ្នបណុំលមានក្រណើ យក្ិច្ច្តល់នូេេត្ថុដដ្លមានគុណ
ភាពដូ្ច្ដដ្លគូភាគើបានក្ណំត់្។ ក្ាុងក្រណើ ដដ្លគូភាគើមនិក្ំណត់្គុណភាពលទ្ កូ្នបណុំលមានក្រណើ ក្ិច្ច្តល់នូេ
េត្ថុដដ្លមានគុណភាពម្យម (មាប្ា ៣១៥ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

- ច្ំលពាោះកាត្ពវក្ិច្ច ដដ្លបានក្ណំត់្ប្បលេទ្ លប្កាយលពលដដ្លកូ្នបណុំលបានក្ណំត់្ក្មមេត្ថុ ដដ្លប្ត្ូេ្ត
ល់ច្ាស់លាស់ និង ដដ្លបានបញ្ច ប់សក្មមភាពចាបំាច់្លដ្ើមបើ្ តល់នូេក្មមេត្ថុដដ្លបានក្ណំត់្លែើយលនាោះ កូ្នបណុំល
មានក្រណើ យក្ចិ្ច្តល់នូេេត្ថុលនាោះដត្ប ុលណ្តណ ោះ (មាប្ា ៣១៥ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

ឧ. ក្ិច្ចសនាទ្ិញទូ្រទ្សសន៍ច្ំនួន ២០ លប្គឿង ប្បសិនលបើអាក្លក់្មានទូ្រទ្សសន៍ច្ំននួ១០០ លប្គឿង ក្ាុង
ឃ្ល ងំ អាក្លក់្ប្ត្ូេលប្រើសលរ ើសយក្ច្ំននួ២០ លប្គឿង ។  លប្កាយលពលដដ្លកូ្នបណុំលបានលប្រើសលរ ើសទូ្រទ្សសន៍ច្ំននួ 
២០ លប្គឿង និងបញ្ច ប់ការលរៀបច្ំប្បគល់េត្ថុដ្ល់អាក្ទ្ិញរចួ្លែើយ ក្រណើ យក្ចិ្ចរបស់អាក្លក់្ ប្ត្ូេក្ណំត់្លៅប្ត្មឹ
ក្រណើ យក្ិច្ច្តល់ាេលកិ្នូេទូ្រទ្សសន៍ទាងំ ២០ លប្គឿងលនាោះ ។ ជាលទ្ធ្ល ននការក្ំណត់្លនោះ អាក្លក់្មាន
ក្រណើ យក្ិច្ចដលរក្ាទូ្រទ្សសន៍ទាងំ ២០លប្គឿងលនាោះ លោយប្បុងប្បយត័្ា ក្ាុងនាមជាអាក្ប្គប់ប្គងដ៏្លអ (មាប្ា ៣១៤ 
ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ។ 

- “សក្មមភាពដដ្លចាបំាច់្ប្ត្ូេបំលពញក្ាុងការប្បគល់” ៖ លពលក្ំណត់្ជាក់្លាក់្ គខុឺសគ្នា លៅាមក្រណើ
សិក្ានើមួយៗ លែើយជាទូ្លៅលយើងអាច្ល្វើការពិចារណ្តបានដូ្ច្ខ្ងលប្កាម៖ 

・កាត្ពវក្ិច្ចដដ្លកូ្នបណុំលប្ត្ូេយក្លៅប្បគល់ឲ្យ  
េត្ថុប្ត្ូេក្ំណត់្ជាក់្លាក់្លៅលពលដដ្លយក្លៅដ្ល់ និងបានប្បគល់ឲ្យជាក់្ដសតងលៅក្ំណត់្លពលអនុេត្ត ។ 
・កាត្ពវក្ិច្ចដដ្លមាច ស់បណុំលប្ត្ូេមក្យក្ 
េត្ថុប្ត្ូេបានក្ណំត់្ជាក់្លាក់្ លៅលពលដដ្លបានដបងដច្ក្ លរៀបច្ំសប្មាប់ការប្បគល់ នងិបានរូនដ្ំណឹង

លៅមាច ស់បំណុល។ លទាោះបើជាមិនបានរូនដ្ណឹំងក៏្លោយ ប្បសិនលបើបានដបងដច្ក្ និងលរៀបច្សំប្មាប់ការប្បគល់រចួ្ 
លែើយលពលក្ណំត់្អនុេត្តបានមក្ដ្ល់ េត្ថុលនាោះក៏្ប្ត្ូេបានក្ណំត់្ជាក់្លាក់្ដដ្រ។ 
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 ១.៤. កាត្ពវក្ចិ្ចជាប្បាក់្ នងិ កាត្ពវក្ចិ្ចមនិដមនជាប្បាក់្ 
  ក្. កាត្ពវក្ចិ្ចជាប្បាក់្ 
 ១.  ក្ាុងក្រណើ ដដ្លក្មមេត្ថុននកាត្ពវក្ិច្ចជាប្បាក់្ លនាោះកូ្នបណុំលអាច្សងជារូបយិេត្ថុល្សងៗ ាមការ
លប្រើសលរ ើសរបស់ខលួនបាន ។ ប ុដនត មាច ស់បណុំល នងិកូ្នបំណុលអាច្ក្ណំត់្ការសងជារូបិយេត្ថុពិលសសក៏្បានដដ្រ 
(មាប្ា ៣១៦ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ។ 
 ឧ. A បានខចើប្បាក់្ ១ លានលរៀល ពើ B ដដ្លមានប្ក្ោស ៥ មុឺនលរៀល ច្ំននួ ២០ សនលឹក្។ លៅលពលសង 
A អាច្សងជាប្ក្ោស ៥ មុនឺលរៀល ច្ំនួន ២០ សនលកឹ្ េញិក៏្បាន ឬប្ត្ូេសងជាប្ក្ោស ១០ មុនឺលរៀល ច្ំនួន ១០ 
សនលឹក្ ក៏្បាន ឬប្ក្ោសប្បាក់្ល្សងពើអវើដដ្លខលួនបានទ្ទ្លួក៏្បាន សខំ្ន់ឲ្យដត្ត្នមលលុយដដ្លប្ត្ូេសងគឺប្គប់ច្ំននួ
ដដ្លខលួនបានខចើ ។  
          ២.  ក្ាុងក្រណើ ដដ្លរូបិយេត្ថុពិលសសដដ្លក្ំណត់្ជាក្មមេត្ថុននកាត្ពវក្ិច្ច ដលងជារូបិយេត្ថុប្សបច្ាប់
លៅលពលអនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ច កូ្នបំណុលអាច្សងជារូបិយេត្ថុណ្តមួយល្សងលទ្ៀត្បាន (មាប្ា ៣១៦ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ២ 
ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
 ឧ. លពលខចើលុយប្ក្ោស ៥ ដុ្លាល រ លសរ ើចាស់ ដត្យូរលៅលោយលគដលងលប្បើ លគក៏្ដូ្រលុយលសរ ើលមើ លនាោះ 
លពលសង ប្ត្ូេសងលុយលសរ ើលមើ មិនដមនលុយលសរ ើចាស់លទ្ ។ 
 ៣.  បញ្ញត្តិននក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ១ និងទ្ើ ២ ខ្ងលលើលនោះ ប្ត្ូេយក្មក្អនុេត្តដូ្ច្គ្នា ្ងដដ្រ ច្ំលពាោះក្រណើ ដដ្លការ
្តល់នូេរូបយិេត្ថុបរលទ្ស ប្ត្ូេបានក្ណំត់្ជាក្មមេត្ថុននកាត្ពវក្ិច្ច (មាប្ា ៣១៦ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ។ 
 ឧ. លបើ A មានកាត្ពវក្ិច្ចប្ត្េូសងប្បាក់្ច្ំនួន ១០០ ដុ្លាល រ  លនាោះកូ្នបណុំលអាច្សងជារូបយិេត្ថុ
បរលទ្សល្សងបានដូ្ច្ជា ប្ក្ោសប្បាក់្ ១ដុ្លាល រ , ១០ដុ្លាល រ, ២០ដុ្លាល រ, ៥០ដុ្លាល រ ឬ ១០០ដុ្លាល រ ជាលដ្ើម ។ 
 ៤. ក្ាុងក្រណើ ដដ្លបានក្ណំត់្ច្នំួនននកាត្ពវកិ្ច្ចជារូបិយេត្ថុបរលទ្ស កូ្នបណុំលអាច្សងជារូបិយេត្ថុ
ននប្ពោះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា លោយគិត្លៅាមអប្ាបតូររូបយិប័ណណបរលទ្ស លៅក្ដនលងដដ្លប្ត្ូេអនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ចលនាោះ 
លៅលពលក្ណំត់្អនុេត្ត (មាប្ា ៣១៧ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
 ឧ.  A ខចើលុយ B ច្ំនួន ១០០ ដុ្លាល រ។ លុោះដ្ល់នលាសង A យក្លុយលរៀលច្ំនួន ៤០ មុនឺលរៀលឲ្យលៅ B 
ប ុដនត B មិនប្ពមទ្ទ្ួល លោយអោះអាងថ្នអប្ាបតូរប្បាក់្លៅេាំលពញគឺ ៤១០០ លរៀលក្ាុងមួយដុ្លាល រ ដូ្លច្ាោះ A ប្ត្ូេសង 
៤១ មុឺនលរៀល។ 
 ៥. បញ្ញត្តិពិលសសអពំើកាត្ពវក្ិច្ចជាប្បាក់្ (មាប្ា ៣៩៩ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 លៅលពលដដ្លក្មមេត្ថុននកាត្ពវក្ិច្ច គឺជាការបង់ប្បាក់្ លនាោះកូ្នបំណុលមិនអាច្រចួ្្ុត្ពើកាត្ពវក្ចិ្ចបង់ការ
ប្បាក់្ច្ំលពាោះការយតឺ្ោ េលឡើយ លទាោះបើជាកូ្នបណុំលអាច្បញ្ញា ក់្ថ្ន ការយតឺ្ោ េក្ាុងការបង់លនាោះលក្ើត្លឡើងលោយ
សារប្បធ្ននសក្តិក៏្លោយ។ 
 ក្ាុងក្រណើ ដដ្លកូ្នបំណុលបានបញ្ញា ក់្ថ្នមិនមានក្ំែុស ច្ំលពាោះការមិនអនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ច លនាោះកូ្នបណុំល
អាច្រចួ្្ុត្ពើក្រណើ យក្ិច្ចបង់នលលការខូច្ខ្ត្ដដ្លលលើសពើការប្បាក់្ដដ្លយតឺ្ោ េ ប ុដនតមនិអាច្រចួ្្ុត្ពើក្រណើ យក្ិច្ច
បង់ការប្បាក់្ដដ្លយតឺ្ោ េលនាោះលទ្ ។ 
 ឧ. A បានខចើប្បាក់្ពើ B ច្ំនួន ១០០០ ដុ្លាល រ ប ុដនតលៅនលាសងប្បាក់្ លោយសារទ្កឹ្រំនន់ ល្វើឲ្យ A មនិអាច្
សងប្បាក់្ទាន់លពលក្ណំត់្ លុោះមយួដខលប្កាយមក្លទ្ើប A អាច្សងប្បាក់្បាន។ ដូ្លច្ាោះ A ប្ត្ូេសងប្បាក់្លដ្ើម និងការ
ប្បាក់្យតឺ្ោ េ្ងដដ្រ ។ 
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   ខ. កាត្ពវក្ចិ្ចមនិដមនជាប្បាក់្ 
គឺជាកាត្ពវក្ិច្ចដដ្លលឆលើយត្បលៅនឹងសទិ្ធិទាមទារដដ្លគ្នម នលគ្នលបណំងឲ្យសងជាប្បាក់្ ដូ្ច្ជាប្បគល់ 

អច្លនេត្ថុ ឬ ច្លនេត្ថុ។  
 

 ១.៥. កាត្ពវក្ចិ្ចអនយិត័្  នងិ កាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លមនិអាច្លប្រើសលរ ើសបាន 
  ក្. កាត្ពវក្ចិ្ចអនយិត័្ (មាប្ា ៣២០ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 កាត្ពវក្ចិ្ចអនិយត័្ សំលៅលលើក្រណើ ដដ្លក្មមេត្ថុននកាត្ពវក្ិច្ច ប្ត្ូេបានក្ណំត់្លោយការលប្រើសលរ ើសក្ាុង
ច្ំលណ្តមក្មមេត្ថុលប្ច្ើនប្បលេទ្ដដ្លអាច្អនុេត្តបាន ។ 
 ឧទាែរណ៍ននកាត្ពវក្ិច្ចអនយិត័្ដដ្លលក្ើត្លឡើងាមរយៈក្ិច្ចសនា មានដូ្ច្ជាក្រណើ  A បានល្វើឲ្យខូច្   
រលយនតមា ក្ Camry របស់ B លប្កាយមក្ A និង B បានបលងាើត្ក្ិច្ចសនាសោះជា លោយប្ពមលប្ពៀងគ្នា ថ្ន A ប្ត្ូេ
ប្បគល់រលយនតមា ក្ Camry លមើឲ្យលៅ B ក្ាុងរយៈលពល ១ ដខ ឬ បង់ប្បាក់្ច្ំននួ ១០.០០០ដុ្លាល រ ជាលដ្ើម។ 
 ឧទាែរណ៍មួយលទ្ៀត្ននកាត្ពវក្ិច្ចអនិយត័្ដដ្លលក្ើត្លឡើងាមរយៈក្ចិ្ចសនា គឺក្រណើ  ក្ចិ្ចសនាសង
លោយយក្េត្ថុរំនួស។ ក្ិច្ចសនាសងលោយយក្េត្ថុរនំួស គឺជាការប្ពមលប្ពៀងគ្នា រវាងមាច ស់បណុំល និង កូ្នបណុំល 
ដូ្ច្ជាក្រណើ រនំួសឲ្យការបង់ប្បាក់្ គឺប្ត្ូេប្បគល់ដ្ើេញិ ជាលដ្ើម (មាប្ា ៤៤២ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២)។ លៅលពលបលងាើត្
ក្ិច្ចសនាសងលោយេត្ថុរំនសួ កូ្នបណុំលអាច្លប្រើសលរ ើស សងប្បាក់្ ឬ ប្បគល់ដ្ើ (ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននមាប្ា 
៤៤២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ លនោះគជឺាកាត្ពវក្ិច្ចអនិយត័្ លែើយជាឧទាែរណ៍ននក្រណើ កាត្ពវក្ិច្ចអនិយត័្លក្ើត្
លច្ញពើក្ិច្ចសនាសងលោយយក្េត្ថុរំនសួ។ មានក្រណើ ខលោះក្ិច្ចសនាសងលោយយក្េត្ថុរំនួសប្ត្ូេបានបលងាើត្ប្សប
លពលជាមយួគ្នា នឹងលពលខចើប្បាក់្ ក្រណើ ខលោះប្ត្ូេបានបលងាើត្លៅលប្កាយលពលខចើប្បាក់្ដត្លៅមុនលពលក្ណំត់្សង លែើយ
ក្រណើ ខលោះលទ្ៀត្ប្ត្ូេបានបលងាើត្លៅលប្កាយលពលក្ណំត់្សង្ងដដ្រ។     
 
  ក្ាុងក្រណើ ដដ្លមានការសងលោយេត្ថុរំនួស លែើយ ត្នមលននាេកាលិក្លដ្ើម នងិត្នមលននាេកាលិក្េត្ថុរំនួស
លនាោះ ខុសគ្នា ខ្ល ងំ លត្ើចាបំាច់្ប្ត្ូេការពារកូ្នបំណុលដដ្រ ឬលទ្? លៅប្បលទ្សរប ុន មានមល្ាបាយពើរោ ងដូ្ច្ខ្ង
លប្កាម លដ្ើមបើការពារកូ្នបណុំល ៖ 
 ទ្ើ១. កូ្នបណុំល អោះអាងអំពើលមាឃភាពក្ិច្ចសនាសងលោយយក្េត្ថុរំនួសលោយយក្មូលលែតុ្្ទុយនឹង       
សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ លែើយបដ្ិលស្នឹងការប្បគល់េត្ថុរំនួស។ លៅក្ាុងច្ាប់ក្មពុជា ប្បសិនលបើបំលពញលក្ខខណឌ
ច្ាប់ អាច្ល្វើការអោះអាងអំពើលមាឃភាពលោយដ្អក្លលើភាព្ទុយនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ (មាប្ា ៣៥៤ ក្ថ្ន
ខណឌ ទ្ើ១ វាក្យខណឌ ទ្ើ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ឬ លុបលចាលលោយដ្អក្លលើអំលពើលក្ងយក្ច្លំណញែួសលែតុ្ (មាប្ា 
៣៥១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) លែើយបដ្ិលស្ក្ាុងការប្បគល់េត្ថុរំនួសបាន។  
 ទ្ើ២. កូ្នបណុំល ទាមទារលៅមាច ស់បណុំលឲ្យសងទ្ឹក្ប្បាក់្ដដ្លលៅសល់ពើការគណនាត្នមលននាេកាលិក្
លដ្ើម និងត្នមលននាេកាលិក្រំនួស (ទាមទារការបង់ប្បាក់្រប្មោះ)។ លៅប្បលទ្សរប ុន កាត្ពវក្ិច្ចននការបង់ប្បាក់្
រប្មោះ ប្ត្ូេបានបញ្ញត្តលៅក្ាុងច្ាប់ពិលសស។ លៅក្មពុជា ពុមំានច្ាប់លនាោះលទ្ ប ុដនតដ្អក្លលើការបក្ប្សាយ អាច្ល្វើការ
ពិចារណ្តមានលទ្ធភាពល្វើបាន ឬមិនបាន។   
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ខ. កាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លមនិអាច្លប្រើសលរ ើសបាន 
កាត្ពវក្ចិ្ចដដ្លមិនអាច្លប្រើសលរ ើសបាន គសឺំលៅលលើក្រណើ ដដ្លក្មមេត្ថុននកាត្ពវក្ចិ្ច ដដ្លបានចុ្ោះក្ិច្ចសនា 

មិនបានក្ំណត់្អំពើរលប្មើសលប្ច្ើនប្បលេទ្ដដ្លអាច្អនុេត្តបាន ។ 
  ឧ. ភាគើ A មានកាត្ពវក្ិច្ចប្ត្ូេ្តល់ាេកាលិក្ជាឡានមា ក្ Camry ឆ្អល ម ្លិត្លៅឆ្អា ១ំ៩៩៧ មយួលប្គឿង 
ឲ្យភាគើ B ។    

   
១.៦. អប្ាការប្បាក់្ដដ្លច្ាប់បានក្ណំត់្  នងិ ការប្បាក់្សមាស 

  ក្. អប្ាការប្បាក់្ដដ្លច្ាប់បានក្ណំត់្ 
 ប្បសិនលបើគូភាគើននក្ិច្ចសនា បានយល់ប្ពមលលើអប្ាការប្បាក់្លៅក្ាុងក្ិច្ចសនាក្ាុងទ្ែំនំនអប្ាការប្បាក់្
ដដ្លប្ត្ូេបានក្ប្មិត្ (១៨%) (មាប្ា ៥៨៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  នងិមាប្ា ១៧ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ១ ននច្ាប់សតើពើការ
អនុេត្តប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  នងិប្បការ ១ ននប្បកាសសតើពើអប្ាការប្បាក់្ដដ្លប្ត្ូេបានក្ប្មិត្របស់ប្ក្សួងយុត្តិ្ ម៌) អប្ា
ការប្បាក់្ដដ្លប្ត្ូេអនុេត្ត គជឺាអប្ាការប្បាក់្លៅក្ាុងក្ចិ្ចសនា។ ច្ំលពាោះការខចើបរលិភាគ្មមា     អប្ាការប្បាក់្គឺប្ត្ូេ
បានប្ពមលប្ពៀងលោយគូភាគើ ។ ក្ាុងក្រណើ ដដ្លភាគើននក្ិច្ចសនាបានប្ពមលប្ពៀងថ្ន អប្ាការប្បាក់្នងឹប្ត្ូេបលងាើត្
លឡើង ប ុដនតមិនបានសលប្មច្អពំើអប្ាការប្បាក់្លទ្លនាោះ អប្ាការប្បាក់្ប្ត្ូេគតិ្ច្ំននួ ៥ ភាគរយ ក្ាុងមួយឆ្អា  ំ (មាប្ា 
៣១៨ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  
   ខ. ការប្បាក់្សមាស 
 ការប្បាក់្សមាស សំលៅលលើការបដនថមការប្បាក់្លលើការប្បាក់្ដដ្លបានបលងាើត្រចួ្លែើយ ក្ាុងក្រណើ កូ្នបណុំល
មិនប្ពមសងការប្បាក់្លនាោះ (មាប្ា ៣១៩ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ។ លោយសារដត្ការប្បាក់្សមាសបានបដនថមបនទុក្
ច្ំលពាោះកូ្នបណុំល ការប្បាក់្សមាសលនោះអាច្ល្ើវបានលុោះប្ាដត្បំលពញលក្ខខណឌ ក្ណំត់្ ។ ការប្បាក់្សមាសលនោះ 
អាច្ល្វើលៅបានដត្ក្ាុងក្រណើ ដដ្លលក្ខខណឌ ទាងំ ២ ខ្ងលប្កាមប្ត្ូេបានបំលពញ។  

- ទ្ើ ១ មានការយតឺ្ោ េ មនិបានបង់ការប្បាក់្សប្មាប់រយៈលពលចាប់ ពើ ១ ឆ្អា លំឡើងលៅ។ 
- ទ្ើ២ មាច ស់បណុំលបានោស់លត្ឿនឲ្យសង ដត្កូ្នបណុំលមនិប្ពមសង (មាប្ា ៣១៩ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

ប្បសិនលបើលក្ខខណឌ ទាងំ២ខ្ងលលើលនោះប្ត្ូេបានបំលពញ មាច ស់បណុំលអាច្បញ្ចូ លការប្បាក់្លៅក្ាុងប្បាក់្
លដ្ើម លោយល្វើការបង្ហា ញឆនទៈលៅកូ្នបណុំល។ ការប្ពមលប្ពៀងរវាងមាច ស់បំណុល និងកូ្នបំណុលក្ាុងការ
បញ្ចូ លការប្បាក់្លៅក្ាុងប្បាក់្លដ្ើមលលើសពើបញ្ញត្តិក្ាុងមាប្ាលនោះ  (ដូ្ច្ជា ការប្ពមលប្ពៀងក្ាុងការបញ្ចូ លការ
ប្បាក់្លៅក្ាុងប្បាក់្លដ្ើមជាលរៀងរាល់ដខជាលដ្ើម) ប្ត្ូេទុ្ក្ជាលមាឃៈ។ 

 ឧ. A បានខចើប្បាក់្ពើ B ច្ំនួន ១០០០ ដុ្លាល រ លោយយក្ការប្បាក់្ ៨% ក្ាុងមយួឆ្អា  ំប ុដនត A មិនបាន បង់ការ
ប្បាក់្អស់រយៈលពល ១ឆ្អា ។ំ ប្បសិនលបើ A ខក្ខ្នមិនបានបង់ការប្បាក់្បនាទ ប់ពើបានទ្ទ្លួការោស់លត្ឿនពើ B លនាោះ 
B អាច្បូក្ការប្បាក់្បញ្ាូលលៅក្ាុងប្បាក់្លដ្ើមបាន។  
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ផ្នែកទី៣ លកខខណ្ឌ  កំណ្ត់ទពល ន្ិង អំឡងុទពល 
១.លកខខណ្ឌ  ( មាប្ោ ៣២៥ នន្ប្កមរដ្ឋបបទេណី្ ) 
  ១.១ អត្ថន័យននលក្ខខណឌ  
  លក្ខខណឌ  គឺជាប្ពឹត្តិការណ៍ដដ្លលក្ើត្លឡើងនាលពលអនាគត្លែើយមិនលទ្ៀងទាត់្(ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននមាប្ា 
៣២៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ប្បសិនលបើប្ពឹត្តិការណ៍មយួប្បាក្ដ្ជាលក្ើត្លឡើង ប្ពឹត្តិការណ៍លនាោះមិនអាច្កាល យជា
លក្ខខណឌ លទ្ ។ 

ឧ. មរណភាព គឺ ជាប្ពឹត្តិការណ៍ដដ្លលក្ើត្លឡើងពិត្ប្បាក្ដ្ ប ុដនតមិនច្ាស់ថ្នលក្ើត្លឡើងលៅលពលណ្តលទ្។ 
ដូ្លច្ាោះ មរណភាពមិនដមនជាលក្ខខណឌ លទ្ គឺជាការក្ំណត់្លពលមិនពិត្ប្បាក្ដ្ ។ 
 ប្បសិនលបើប្ពឹត្តកិារណ៍មួយដដ្លលក្ើត្លឡើងនាលពលអនាគត្ លែើយមិនលទ្ៀងទាត់្ លនាោះលទ្ើបលៅថ្នជាលក្ខខណឌ ។  
 ឧ. ក្រណើ អាពាែ៍ពិពាែ៍ បុរស នារ ើ អាច្នឹងលរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍ ប ុដនត មិនដមនបុរសទាងំអស់ ឬ នារ ើទាងំអស់
សុទ្ធដត្ប្ត្ូេលរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍លនាោះលទ្ ។  
 ឧ. ក្រណើ  “ប្បឡងជាប់” កូ្នសិសសលពលប្បឡង មានជាប់ និង មានធ្នល ក់្ មិនដមនកូ្នសិសសសុទ្ធដត្ប្បឡង 
ជាប់លនាោះលទ្ ។  
 ឧ. ក្រណើ ការរញ្ាួ យដ្នដ្ើ លបើលៅប្បលទ្សរប ុន លគអាច្ចាត់្ទុ្ក្ថ្នជាលពលក្ណំត់្មិនពិត្ប្បាក្ដ្ លប្ពាោះវាលក្ើត្
លឡើងញឹក្ញាប់ ប ុដនតច្ំលពាោះប្បលទ្សក្មពុជាេញិ គឺជាលក្ខខណឌ  ។    
 
  ១.២ អានុភាពននលក្ខខណឌ   
 លក្ខខណឌ មាន ២ប្បលេទ្ គឺ លក្ខខណឌ បងអង់ និង លក្ខខណឌ រលំាយ ។ 
   ក្. លក្ខខណឌ បងអង់ 
  ការោក់្លក្ខខណឌ លលើការបលងាើត្អានុភាពននក្ិច្ចសនាគឺជាលក្ខខណឌ បងអង់កាត្ពវក្ិច្ច ឬ សិទ្ធ ិ។  
   ឧ. ឪពុក្បានសនាជាមួយកូ្នថ្ន នឹងទ្ិញម ូតូ្០១លប្គឿងឲ្យកូ្ន លបើសិនកូ្នប្បឡងជាប់ ។ ក្ាុងក្រណើ
លនោះ ឪពុក្មិនទាន់ទ្ិញម ូតូ្ឲ្យកូ្នលទ្ ដត្លៅលពលកូ្នប្បឡងជាប់ លទ្ើបឪពុក្ទ្ិញម ូតូ្ឲ្យ។ កូ្នប្បលងជាប់ គជឺា
លក្ខខណឌ បងអង់ោក់្លលើអានុភាពននក្ចិ្ចសនាប្បទានក្មម។ 
      
     ក្ិច្ចសនា 
  លក្ខខណឌ បងអង់ 
       បំលពញលក្ខខណឌ  
  លគក៏្អាច្ោក់្លក្ខខណឌ ច្ំលពាោះសក្មមភាពឯក្លាភាគើបានដដ្រ ។ 
 
   +លក្ខខណឌ បងអង់កាត្ពវក្ចិ្ច ឬ សទិ្ធដិដ្លលក្ើត្លឡើងពើសក្មមភាពឯក្លាភាគើ  
   ឧ. លៅក្ាុងក្ចិ្ចសនាទ្ិញលក់្រលយនត លពលក្ណំត់្ដដ្លអាក្ទ្ិញប្ត្ូេប្បគល់ប្បាក់្បានមក្ដ្ល់ ដត្អាក្
ទ្ិញមិនបានអនុេត្តកាត្ពវកិ្ច្ចបង់ប្បាក់្លទ្។ លប្កាយមក្អាក្លក់្បានល្វើការោស់លត្ឿនលៅអាក្ទ្ិញ លោយភាា ប់នូេ
លក្ខខណឌ ថ្ន លបើសិនមួយសបាត ែ៍លទ្ៀត្អាក្ទ្ិញមិនបង់ប្បាក់្ឲ្យលទ្ លនាោះអាក្លក់្នងឹរលំាយក្ិច្ចសនា ។ ការខក្ខ្ន
មិនបានបង់ប្បាក់្ក្ាុងរយៈលពល ១សបាត ែ៍របស់អាក្ទ្ិញ គឺជាលក្ខខណឌ បងអង់ោក់្លលើការរលំាយក្ចិ្ចសនាលោយ  
អាក្លក់្ ដដ្លជាសក្មមភាពឯក្លាភាគើ។  
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  ខ. លក្ខខណឌ រលំាយ 
   ការោក់្លក្ខខណឌ លលើការរលំត់្អានុភាពននក្ិច្ចសនា គឺ ជាលក្ខខណឌ រលំាយកាត្ពវក្ិច្ច ឬ សិទ្ធិ ។ 
   ឧ១. និសសតិ្ A ក្ំពុងបំលរ ើការង្ហរសាក្លបងលៅក្ាុងប្ក្ុមែ ុន B លោយភាា ប់នូេលក្ខខណឌ ថ្ន បនាទ ប់ពើ
អំឡុងលពលការង្ហរសាក្លបង លបើនិសសតិ្រូបលនោះមិនបានបំលពញាមលក្ខខណឌ ដដ្លប្ក្ុមែ ុនបានក្ំណត់្ លនាោះសិទ្ធ ិ
និង កាត្ពវក្ចិ្ចននក្ិច្ចសនាការង្ហរនឹងប្ត្ូេបាត់្បង់អានុភាព។ ការខក្ខ្នមិនបានបំលពញលក្ខខណឌ ដដ្លប្ក្ុមែ ុន
បានក្ំណត់្ គឺជាលក្ខខណឌ រលំាយោក់្លលើអានុភាពននក្ិច្ចសនាការង្ហរ។ 
 
     
 
                           ចូ្លបលប្មើការង្ហរ      ប្បឡងធ្នល ក់្ បញ្ឈប់ពើការង្ហរ 
 
  
លក្ខខណឌ រលំាយ  
    ក្ិច្ចសនា       បំលពញលក្ខខណឌ   
 
  ឧ២. បងប្បុសបានសនាជាមួយបអូនប្សើថ្ននងឹ្គត់្្គង់ការសិក្ារបស់បអូនប្សើរែូត្ដ្ល់លពលបអូនប្សើលរៀប
អាពាែ៍ពិពាែ៍។ ដូ្លច្ាោះ លៅលពលបអូនប្សើលរៀបអាពាែ៍ពិពាែ៍រចួ្ លនាោះកាត្ពវក្ិច្ច និង សទិ្ធិដដ្លលក្ើត្ពើក្ចិ្ចសនានឹង
ប្ត្ូេបាត់្បង់អានុភាព។ អាពាែ៍ពិពាែ៍របស់បអូនប្សើ គឺជាលក្ខខណឌ រលំាយោក់្លលើអានុភាពននក្ិច្ចសនា។ 
  +លក្ខខណឌ រលំាយកាត្ពវក្ចិ្ច ឬ សទិ្ធដិដ្លលក្ើត្លឡើងលោយសក្មមភាពឯក្លាភាគើ 
  ឧ.  A បានរួល្ទោះឲ្យលៅ  B លៅនលាទ្ើ ១ ដខ មក្រា ឆ្អា  ំ២០១៣ សំរាប់រយៈលពល ៥ ឆ្អា ។ំ B ប្ត្េូបង់នលល
ឈាួល ១០០០ ដុ្លាល រ ជាលរៀងរាល់ដខ លៅក្ាុងអំឡុងលពលលនោះ។ លៅនលាដ្ដដ្លបនាទ ប់ពើបានបលងាើត្ក្ិច្ចសនារួល A 
បានលលើក្ដលង B ពើក្រណើ យក្ិច្ចបង់នលលឈាួលរែូត្ដ្ល់នលាដដ្ល B រក្ការង្ហរល្វើបាន។  ក្ាុងក្រណើ លនោះ ការដដ្ល B រក្
ការង្ហរល្វើបាន គឺជាលក្ខខណឌ រលំាយដដ្លោក់្លលើសក្មមភាពឯក្លាភាគើននការលលើក្ដលងរបស់ A ។  
 
  គ. លក្ខខណឌ ដដ្លគ្នម នសុពលភាព 
  លបើលក្ខខណឌ លនាោះ្ទុយច្ាប់ ឬ ប ោះពាល់ដ្ល់សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្លំាប់លអ 
លក្ខខណឌ លនាោះប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ ។ រួនកាលលក្ខខណឌ ដដ្លគ្នម នសុពលភាពលនោះ ក៏្ប ោះពាល់ដ្ល់សុពលភាពននក្ិច្ច
សនាដដ្រ ដូ្លច្ាោះ ក្ចិ្ចសនាប្ត្េូចាត់្ទុ្ក្ថ្នគ្នម នសុពលភាព ។  
   ឧ. លលាក្ A សនាថ្នឲ្យប្បាក់្លៅលក្មងប្បសុច្ំននួ ១០០០ ដុ្លាល រ លបើលក្មងប្បសុលនាោះ យល់ប្ពមលដ្ក្
ជាមួយគ្នត់្ ។ 
   ឧ. ឪពុក្ ឬ មាត យ សអប់កូ្នប្បសារ លែើយបានរប្មញុឲ្យកូ្នដលងលោះគ្នា  លោយគ្នត់្សនាថ្ន 
ប្បសិនលបើអាក្ទាងំពើរដលងលោះគ្នា  គ្នត់្នងឹឲ្យដ្ើ ឬ ្ទោះ ។  
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២. ការកំណ្ត់ទពល  (មាប្ោ ៣២៩ នន្ប្កមរដ្ឋបបទេណី្) 
  ២.១ អត្ថន័យននការក្ណំត់្លពល 
   ការក្ំណត់្លពលខុសពើលក្ខខណឌ ប្ត្ង់ថ្ន ការក្ំណត់្លពលជាប្ពឹត្តិការណ៍ដដ្លនឹងប្បាក្ដ្ជាលក្ើត្លឡើង
លៅលពលអនាគត្ ។  
  ឧ. ៣ ដខលប្កាយ ឬ លៅលពលនលាទ្ើ១ ដខ មក្រា ឆ្អា  ំ២០១៥ បានមក្ដ្ល់ ឬ លៅលពល ក្ ទ្ទ្ួលមរណ
ភាព ឬ លៅលពលលេលៀងលលើក្លប្កាយ ជាលដ្ើម។ 
  ក្. លពលចាប់ល្តើម  
   +ក្ាុងក្រណើ ដដ្លមានក្ណំត់្លពលចាប់ល្តើមច្ំលពាោះអានុភាពននក្ិច្ចសនា អានុភាពលនាោះមិនប្ត្ូេលក្ើត្
លឡើង រែូត្ដ្ល់លពលក្ណំត់្លនាោះមក្ដ្ល់ ។ ក្ាុងក្រណើ ដដ្លមានការក្ណំត់្លពលចាប់ល្តើមច្ំលពាោះការអនុេត្តក្ិច្ច
សនា មាច ស់បណុំលមិនអាច្ទាមទារឲ្យកូ្នបំណុលអនុេត្តកាត្ពវក្ចិ្ចមុនលពលក្ណំត់្លនាោះបានលឡើយ ។ 
   ឧ. ភាគើ(A) បានចុ្ោះក្ចិ្ចសនាជាមួយ ភាគើ(B) លៅនលាទ្ើ០១ ដខ ្ាូ ឆ្អា  ំ២០១១ លែើយក្ាុងក្ិច្ចសនា 
បានក្ណំត់្លពលប្បគល់ទ្នំញិលៅនលាទ្ើ ០១ ដខ មក្រា ឆ្អា  ំ២០១២ ។     ក្ាុងក្រណើ លនោះមាច ស់បណុំល មិនអាច្
ទាមទារឲ្យកូ្នបណុំលអនុេត្តកាត្ពវកិ្ច្ចមុនលពលក្ណំត់្លនាោះបានលឡើយ ។ 
   ឧ. A និង B បានប្ពមលប្ពៀងគ្នា បលងាើត្េត្ិសនាលៅនលាទ្ើ០១ ដខ មក្រា ២០១១ លោយ A យល់ប្ពម
ប្បគល់្ទោះរលួឲ្យលៅ B លៅនលាទ្ើ០១ ដខ មើនា ឆ្អា  ំ ២០១១ ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះមាច ស់បំណុល(េត្ិក្ៈ) មិនអាច្
ទាមទារឲ្យកូ្នបណុំល(េត្ិបត្ើ)អនុេត្តកាត្ពវក្ចិ្ចមុនលពលក្ំណត់្លនាោះបានលឡើយ ។ 
  ខ. លពលច្ប់ 
   +ក្ាុងក្រណើ ដដ្លមានការក្ណំត់្លពលច្ប់ច្ំលពាោះអានុភាពននក្ិច្ចសនា អានុភាពលនាោះប្ត្ូេរលត់្លៅ
លពលក្ណំត់្លនាោះមក្ដ្ល់ ។ 
   ឧ. ក្ាុងក្ចិ្ចសនារួលអច្ិនស្រនតយរ៍វាងភាគើ A និងភាគើ B ដដ្លមានរយៈលពល ៥០ឆ្អា  ំគិត្ពើនលាទ្ើ ០១ 
ដខ មក្រា ឆ្អា ២ំ០០០ រែូត្ ដ្ល់នលាទ្ើ ០១ ដខ មក្រា ឆ្អា ២ំ០៥០ ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ ក្ចិ្ចសនារួលអច្ិនស្រនតយប៍្ត្ូេរលត់្
លៅនលាទ្ើ ០១ ដខ មក្រា ឆ្អា ២ំ០៥០ ។ 
  គ. ការក្ណំត់្លពលលៅក្ាុងសក្មមភាពឯក្លាភាគើ 
   +ច្ំលពាោះសក្មមភាពឯក្លាភាគើ ភាគើអាច្ក្ណំត់្លពលចាប់ល្តើម ឬ លពលច្ប់ក៏្បានដដ្រ ដត្សក្មមភាព
លនាោះ មិនប្ត្ូេនាឲំ្យមានការខូច្ខ្ត្លោយមនិប្ត្ឹមប្ត្ូេដ្ល់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្លឡើយ ។ 
 ឧ១. ប្បសនិលបើមាច ស់បណុំលននក្ិច្ចសនា្នលាេសាមយកិ្មួយរើេតិ្ ដដ្លទ្ទ្ួលាេកាលិក្ជាប្បាក់្លរៀងរាល់
ឆ្អា  ំ បានលលើក្ដលងកាត្ពវក្ិច្ចឲ្យកូ្នបណុំលក្ាុងការ្តល់ប្បាក់្ ដដ្លអានុភាពននការលលើក្ដលងលនោះចាប់ល្តើមលៅ ៣
ឆ្អា លំប្កាយ។ ការលលើក្ដលងលនោះ ជាសក្មមភាពឯក្លាភាគើ ដដ្លភាា ប់នឹងការក្ណំត់្លពល ៣ឆ្អា  ំ លប្កាយសក្មមភាព
លលើក្ដលង។ 
               លលើក្ដលង                   ការលលើក្ដលងមានអានុភាព 
          មិនមានកាត្ពចក្ិច្ច    
  
            ៣ ឆ្អា  ំ      
   
 ឧ២. A បានរលួ្ទោះឲ្យលៅ B លៅនលាទ្ើ ១ ដខ មក្រា ឆ្អា  ំ២០១៣ សំរាប់រយៈលពល ៥ ឆ្អា ។ំ B ប្ត្ូេបង់នលល
ឈាួល ១០០០ ដុ្លាល រ ជាលរៀងរាល់ដខ លៅក្ាុងអំឡុងលពលលនោះ។ លៅនលាដ្ដដ្ល បនាទ ប់ពើបានបលងាើត្ក្ិច្ចសនារលួ A 
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បានលលើក្ដលង B ពើក្រណើ យក្ិច្ចបង់នលលឈាួល លៅលប្កាយនលាទ្ើ ០១ ដខមក្រា ឆ្អា  ំ២០១៧។ លៅក្ាុងក្រណើ លនោះ នលាទ្ើ ១ 
ដខ មក្រា ឆ្អា  ំ២០១៧ គឺជាការក្ំណត់្លពលចាប់ល្តើមដដ្លបានោក់្លលើសក្មមភាពឯក្លាភាគើរបស់ A ននការលលើក្ដល
ង។ 
 ឧ៣. A បានរួល្ទោះឲ្យលៅ B លៅនលាទ្ើ ១ ដខ មក្រា ឆ្អា  ំ២០១៣ សំរាប់រយៈលពល ៥ ឆ្អា ។ំ B ប្ត្ូេបង់នលលឈាួល 
១០០០ ដុ្លាល រ ជាលរៀរាល់ដខ លៅក្ាុងអំឡុងលពលលនោះ។ លៅនលាដ្ដដ្ល បនាទ ប់ពើបានបលងាើត្ក្ិច្ចសនារលួ A បាន
លលើក្ដលង B ពើក្រណើ យក្ិច្ចបង់នលលឈាួល រែូត្ដ្ល់នលាទ្ើ ៣១ ដខ្ាូ ឆ្អា  ំ២០១៣។ លៅក្ាុងក្រណើ លនោះ នលាទ្ើ ៣១ ដខ
្ាូ ឆ្អា  ំ២០១៣ គឺជាការក្ណំត់្លពលច្ប់ដដ្លបានោក់្លលើសក្មមភាពឯក្លាភាគើរបស់ A ននការលលើក្ដលង។ 

        
 ២.២ ប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល (មាប្ា ៣៣០ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
  ជាប្ទ្ឹសតើ ្លប្បលោរន៍ននការក្ំណត់្លពលមានបើប្បលេទ្ គឺ ការក្ំណត់្លពលជាប្បលោរន៍របស់កូ្នបណុំល 
ការក្ំណត់្លពលជាប្បលោរន៍របស់មាច ស់បណុំល និង ការក្ំណត់្លពលជាប្បលោរន៍របស់កូ្នបណុំល្ង និង 
មាច ស់បណុំល្ង ។ ច្ំលពាោះការក្ំណត់្លពលប្ត្ូេបានជាប្បលោរន៍របស់មាច ស់បណុំល ឬ កូ្នបំណុលអាប្ស័យលៅ
លលើការក្ណំត់្លពលក្ាុងក្ិច្ចសនានើមួយៗប្ត្ូេនឹងក្រណើ លនាោះ និងលៅលលើការបក្ប្សាយក្ិច្ចសនានើមួយៗលនាោះ្ង
ដដ្រ ។ 
  ច្ំលពាោះលពលចាប់ល្តើមដដ្លទាក់្ទ្ងនងឹការអនុេត្ត ដដ្លប្ត្ូេបានលប្បើប្បាស់ជាញឹក្ញាប់លនាោះ មានក្រណើ លប្ច្ើន
ដដ្លការក្ណំត់្លពលលនាោះជាប្បលោរន៍របស់កូ្នបណុំល ក្ាុងន័យថ្នកូ្នបណុំលពុចំាបំាច់្អនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ចរែូត្
ដ្ល់លពលក្ណំត់្ននការអនុេត្តបានមក្ដ្ល់។ ដូ្ច្លនោះ មាប្ា ៣៣០ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ១ សនមត្ថ្ន ការក្ណំត់្លពល ប្ត្ូេ
បានដច្ងលដ្ើមបើជាប្បលោរន៍ដ្ល់កូ្នបណុំល។ 
  ឧ១. ក្រណើ ្លប្បលោរន៍របស់កូ្នបណុំល៖ 
 ក្ិច្ចសនារវាងភាគើ A និង ភាគើ B ដដ្ល A លក់្រលយនតមួយឲ្យលៅ B។ លៅក្ាុងក្ិច្ចសនា A ប្ត្ូេប្បគល់រលយនត
ក្ាុងអំឡុងលពល ១០ នលាបនាទ ប់ពើនលាបលងាើត្ក្ិច្ចសនា។ ការក្ំណត់្រយៈលពល ១០ នលាលនោះ គឺលដ្ើមបើ្ លប្បលោរន៍របស់
កូ្នបណុំល (A) លប្ពាោះ A មនិចាបំាច់្ប្បគល់ឡានក្ាុងរយៈលពល១០នលា លនាោះលទ្ ។ 
 ឧ២. ក្រណើ ្លប្បលោរន៍របស់មាច ស់បំណុល៖ 
 ក្រណើ ននក្ិច្ចសនាបលញ្ញើមុធ្ន រយៈលពលននការល្ញើរ ប្ត្ូេបានបលងាើត្លឡើងលដ្ើមបើជាប្បលោរន៍របស់មាច ស់បណុំល 
(អាក្ល្ញើ)។ ដូ្លច្ាោះ អាក្ទ្ទ្លួបលញ្ញើមនិអាច្ប្បគល់េញិនូេេត្ថុល្ញើមុនលពលក្ណំត់្លទ្ លទាោះបើជាអាក្ទ្ទ្ួលបលញ្ញើលនាោះ
សម័ប្គច្ិត្តសងសណំងការខូច្ខ្ត្ក៏្លោយ ។ 
  ឧ៣. ក្រណើ ្លប្បលោរន៍របស់កូ្នបណុំល្ង និងមាច ស់បណុំល្ង៖ 
 ក្ិច្ចសនាបលញ្ញើមានកាលក្ណំត់្ដដ្លភាា ប់នឹងការប្បាក់្រវាងភាគើ A (មាច ស់បណុំល) និង ភាគើ B (កូ្ន
បំណុលដដ្លជា្នាគ្នរ)។ ក្ាុងលនាោះកូ្នបណុំលដដ្លជា្នាគ្នរ មានប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពលប្ត្ង់ថ្ន 
្នាគ្នរមិនចាបំាច់្ប្បគល់ប្បាក់្បលញ្ញើ រែូត្ដ្ល់លពលក្ណំត់្ ។ រ ើឯមាច ស់បណុំល ក៏្មានប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្
លពល្ងដដ្រ លោយសារខលួនអាច្ទ្ទ្លួបានការប្បាក់្សប្មាប់អំឡុងលពលលនាោះ រែូត្ដ្ល់លពលក្ំណត់្ ។ 
 
 ២.៣ ការលបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល 
  ្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពលក៏្អាច្លបាោះបង់បានដដ្រ ប ុដនតលុោះប្ាដត្មិននាឲំ្យមានការខូច្ខ្ត្លោយ
មិនប្ត្ឹមប្ត្ូេដ្ល់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ ។ ប ុដនតប្បសនិលបើការលបាោះបង់លនាោះ ល្វើឲ្យមានការខូច្ខ្ត្្លប្បលោរន៍របស់ ភាគើ
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មាខ ងលទ្ៀត្ ភាគើដដ្លល្វើឲ្យខូច្ខ្ត្លនាោះ ប្ត្ូេសងការខូច្ខ្ត្ដ្ល់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ ។ មានការសនមត្ ៣ ក្រណើ
ទាក់្ទ្ងលៅនឹងការលបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល។ 
 ក្រណើ ទ្ើ១ ៖ ការលបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ំណត់្លពលបំពាន្ាន់្ារដ្ល់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ 
ភាគើមិនអាច្លបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ំណត់្លពលបានលទ្។ 
 ឧ. លៅក្ាុងក្ចិ្ចសនាបលញ្ញើមុធ្ន អាក្ទ្ទ្ួលបលញ្ញើ មិនអាច្ប្បគល់េញិនូេេត្ថុល្ញើមុនលពលក្ណំត់្លទ្ លទាោះបើជាអាក្
ទ្ទ្ួលបលញ្ញើលនាោះសម័ប្គច្តិ្តសងសំណងការខូច្ខ្ត្ក៏្លោយ។ អំឡុងលពលលនោះ គឺលដ្ើមបើប្បលោរន៍របស់មាច ស់បំណុល 
(អាក្ល្ញើ) លែើយការប្បគល់េញិលៅមុនលពលក្ំណត់្លោយកូ្នបណុំល (អាក្ទ្ទ្លួបលញ្ញើ) គឺជាការបំពាន្ាន់្ារដ្ល់
មាច ស់បំណុល (អាក្ល្ញើ)។ 
 
 ក្រណើ ទ្ើ២ ៖ ការលបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពលមិនបពំាន្ាន់្ារដ្ល់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្លទ្ ប ុដនតល្វើឲ្យ
មានការខូច្ខ្ត្ដ្ល់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ ភាគើអាច្លបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពលបាន ប ុដនត
ប្ត្ូេសងសណំងការខូច្ខ្ត្។ 
 ឧ. បលញ្ញើលៅ្នាគ្នរដដ្លមានក្ណំត់្លពល និង ភាា ប់ជាមយួការប្បាក់្រវាង A (មាច ស់បំណុល) និង B (កូ្ន
បំណុលដដ្លជា្នាគ្នរ)។ B អាច្ប្បគល់ប្បាក់្បលញ្ញើលៅ A លៅមុនលពលក្ណំត់្បាន លប្ពាោះមិនបំពាន្ាន់្ារច្ំលពាោះ 
A។ ប ុដនត B ប្ត្ូេសងសណំងការខូច្ខ្ត្ច្ំលពាោះ A លប្ពាោះ A អាច្នឹងបាត់្បង់ការប្បាក់្ដដ្លគ្នត់្បានរពំឹងទុ្ក្ 
លោយសារ B សងមុនលពលក្ំណត់្។ 
 
 ក្រណើ ទ្ើ៣ ៖ ការលបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល មិនបំពាន្ាន់្ារដ្ល់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ លែើយក៏្
មិនល្វើឲ្យមានការខូច្ខ្ត្ច្ំលពាោះភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ដដ្រ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ ភាគើអាច្លបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ំណត់្
លពល លែើយមិនចាបំាច់្សងសណំងការខូច្ខ្ត្លទ្។ 
 ឧ. លៅក្ាុងក្ិច្ចសនាខចើបរលិភាគលោយគ្នម នការប្បាក់្ កូ្នបណុំលមាន្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល 
លប្ពាោះកូ្នបំណុលមនិចាបំាច់្សងប្បាក់្េញិរែូត្ដ្ល់លពលក្ំណត់្បានមក្ដ្ល់ ប ុដនត កូ្នបណុំលមានលសរ ើភាពក្ាុង
ការលបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ំណត់្លពលលនោះ លែើយអាច្សងប្បាក់្លៅមុនលពលក្ណំត់្ និង មិនចាបំាច់្សង
ការខូច្ខ្ត្លទ្។ លនោះលប្ពាោះដត្ការសងលៅមុនលពលក្ណំត់្របស់កូ្នបណុំលមិនបពំាន្ាន់្ារដ្ល់មាច ស់បណុំលលទ្ 
លែើយមិនល្វើឲ្យមានការខូច្ខ្ត្ដ្ល់មាច ស់បណុំលលទ្។    
 
  ២.៤ ការបាត់្បង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល (មាប្ា ៣៣១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
  កូ្នបណុំលប្ត្ូេបាត់្បង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល ក្ាុងក្រណើ ដូ្ច្ត្លៅ៖ 
    ក្-កូ្នបណុំលប្ត្ូេបានប្បកាសក្សយ័្ន 
    ខ-កូ្នបណុំលបានល្វើឲ្យខូច្ខ្ត្ប្បាត្ិលភាគ 

   គ-កូ្នបណុំលមានក្រណើ យក្ចិ្ចប្ត្ូេោក់្ប្បាត្ិលភាគ ប ុដនតមិនបានបំលពញក្រណើ យក្ិច្ចលនោះ  
    ឃ-មានលែតុ្ដដ្លគូភាគើបានប្ពមលប្ពៀងគ្នា  បានលក្ើត្លឡើង ។ 
  លែតុ្ដដ្លបានក្ណំត់្ចាប់ពើច្ំណុច្ ក្ រែូត្ដ្ល់ គ គ ឺជាក្រណើ ដដ្លកូ្នបណុំលបានបាត់្បង់ ឬ ទ្ំនងជា
បាត់្បង់លសា្នភាព ឬ ឥណទាន ។ ក្ាុងក្រណើ ដបបលនោះ ប្បសិនលបើមាច ស់បណុំលមនិអាច្ទាមទារឲ្យកូ្នបណុំល 
អនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ចមុនបានលទ្ ចារំែូត្ដ្ល់លពលក្ំណត់្មក្ដ្ល់ លនាោះមាច ស់បណុំលអាច្មានហានិេ័យក្ាុងការទ្ទ្លួ
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ការសង ។ ដូ្លច្ាោះ មានន័យថ្ន មាប្ាលនោះដច្ងពើការបាត់្បង់្លប្បលោរន៍ននការក្ំណត់្លពលរបស់កូ្នបណុំល 
លោយឲ្យលពលក្ណំត់្សងប្ត្ូេមក្ដ្ល់ភាល មៗ  ។ 
 ឧទាែរណ៍ននក្រណើ  ខ ៖ A ខចើប្បាក់្ ១០.០០០ដុ្លាល រ ពើ B លោយបលងាើត្ែុើប ូដត្ក្លលើដ្ើរបស់ខលួន ដត្លប្កាយ
មក្ A បានលប្បើប្បាស់សារធ្នតុ្គើមើ ដដ្លល្វើឲ្យបាត់្បង់ត្នមលននដ្ើ លែើយត្នមលរបស់ដ្ើប្ត្ូេបានធ្នល ក់្ចុ្ោះ។ A បាត់្បង់
្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល។ 
 ឧទាែរណ៍ននក្រណើ  គ ៖ A ខចើប្បាក់្ ១០.០០០ដុ្លាល រ ពើ B លែើយបានោក់្ប្បាត្ិលភាគ។ លប្កាយមក្ លោយ
លមើលលឃើញប្ទ្ពយរបស់ A ធ្នល ក់្ចុ្ោះ ធ្ននាគ្នរក៏្បង្ហគ ប់ឲ្យ A ោក់្ប្បាត្ិលភាគបដនថមលទ្ៀត្។ A បានយល់ប្ពមថ្ន ខលួននឹង
យក្ប្បាត្ិលភាគបដនថមមក្ោក់្ឲ្យ្នាគ្នរ ប ុដនត A មិនបានយក្មក្ោក់្លនាោះលទ្។ A បាត់្បង់្លប្បលោរន៍ននការ
ក្ំណត់្លពល។ 
  លែតុ្ដដ្លបានក្ណំត់្ក្ាុងច្ណុំច្ ឃ មានន័យថ្ន ភាគើទាងំពើរបានប្ពមលប្ពៀងគ្នា លលើលែតុ្ននការបាត់្បង់
្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពលលនាោះលែើយ ។  
     ឧ. លៅក្ាុងក្ចិ្ចសនាខចើបរលិភាគលោយមានការប្បាក់្រវាង A និង B មានរយៈលពល ៣ឆ្អា  ំ លែើយមានការ
ប្បាក់្ ១% ក្ាុងមួយឆ្អា  ំ ដដ្លប្ត្ូេបង់ជាលរៀងរាល់ដខ។ លៅក្ាុងក្ិច្ចសនាលនោះ មានប្បការមួយដច្ងថ្ន “ប្បសិនលបើកូ្ន
បំណុលខក្ខ្នមនិបានបង់ការប្បាក់្សប្មាប់រយៈលពលមួយដខ កូ្នបណុំលនឹងលបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លព
ល។  
ដូ្ច្លនោះ មាច ស់បណុំលអាច្អោះអាងអពំើការលបាោះបង់្លប្បលោរន៍ននការក្ណំត់្លពល លៅលពលដដ្លកូ្នបណុំលមនិបាន
បង់ការប្បាក់្។”  
  
   ២.៥ អានុភាពននការក្ណំត់្លពល (មាប្ា ៣២៩ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
   ក្ាុងក្រណើ ដដ្លមានការក្ំណត់្លពលចាប់ល្តើមច្ំលពាោះអានុភាពននក្ិច្ចសនា អានុភាពលនាោះមិនប្ត្ូេលក្ើត្
លឡើងរែូត្ដ្ល់លពលក្ណំត់្លនាោះមក្ដ្ល់ ។ ក្ាុងក្រណើ ដដ្លមានក្ណំត់្លពលចាប់ល្តើមច្ំលពាោះការអនុេត្តកិ្ច្ចសនា 
មាច ស់បណុំលមិនអាច្ទាមទារឲ្យកូ្នបណុំលអនុេត្តកាត្ពវកិ្ច្ចមុនលពលក្ណំត់្លនាោះបានលឡើយ ។  ក្ាុងក្រណើ ដដ្ល
មានការក្ំណត់្លពលច្ប់ច្ំលពាោះអានុភាពននក្ិច្ចសនា អានុភាពលនាោះប្ត្ូេរលត់្លៅលពលក្ំណត់្លនាោះមក្ដ្ល់ ។  
 
៣. អំឡងុទពល  ( មាប្ោ ៣៣២ នន្ប្កមរដ្ឋបបទេណី្ )  
  ៣.១. រលបៀបក្ណំត់្អឡុំងលពល 
 ជាទូ្លៅ ការក្ំណត់្អំឡុងលពល អាច្ក្ំណត់្បានអាប្ស័យលៅគូភាគើននក្ិច្ចសនា ដដ្លសនមត្ ឬ ប្ពមលប្ពៀង
គ្នា  ក្ាុងការក្ំណត់្អឡុំងលពល លដ្ើមបើឲ្យមានអានុភាពគត្ិយុត្ត បានលក្ើត្លឡើង ឬ បាន្ុត្រលត់្ ។  
 ឧ. ក្ិច្ចសនាល  ការមួយបានល្វើលឡើងរវាងភាគើ “A” និង ភាគើ “B” លោយភាគើទាងំពើរបានក្ំណត់្អំឡុងលពល
ននការបំលពញការង្ហរឲ្យលែើយក្ាុងរយៈលពល ១០ នលា លែើយក្ិច្ចសនាបានល្វើលឡើង លៅនលាទ្ើ១០ ដខ េចិ្េិកា ឆ្អា  ំ២០១១ 
លែើយនលាបញ្ច ប់ននក្ិច្ចសនានលាទ្ើ២០ ដខ េចិ្េិកា ឆ្អា  ំ២០១១ ។  
 អំឡុងលពលអាច្ក្ំណត់្ជា លមា ង នាទ្ើ េនិាទ្ើ នលា សបាត ែ៍ ដខ ឬ ឆ្អា  ំបាន (មាប្ា ៣៣២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ។   
 
 ៣.២.  ការគណនាអឡុំងលពល    
  - ការគណនាអំឡុងលពលជាលមា ង នាទ្ើ ឬ េនិាទ្ើ (មាប្ា ៣៣៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
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   ប្បសិនលបើក្ាុងក្ចិ្ចសនាគូភាគើបានក្ំណត់្អឡុំងលពលជាលមា ង នាទ្ើ ឬ េនិាទ្ើ ប្ត្ូេល្វើការគណនាពើលពល
ដដ្លបានចាប់ល្តើម រែូត្ដ្ល់លពលច្ប់ននអំឡុងលពលលនាោះ ។  
 ឧ. ក្ិច្ចសនាល  ការមួយបានល្វើលឡើងរវាងភាគើ “A” និង ភាគើ “B” លោយភាគើទាងំពើរបានក្ំណត់្អំឡុងលពល 
ននការបំលពញការង្ហរឲ្យលែើយក្ាុងរយៈលពល ១០ លមា ង លែើយក្ិច្ចសនាបានល្វើលឡើង លៅនលាទ្ើ១០ ដខ េចិ្េិកា ឆ្អា  ំ
២០១១ លៅលេលាលមា ង ០៨ ប្ពឹក្ លែើយនលាបញ្ច ប់ននក្ិច្ចសនាគឺលៅនលាទ្ើ១០ ដខ េចិ្េិកា ឆ្អា  ំ២០១១ លៅលេលាលមា ង 
០៦ លាា ច្ ។ 
   -ការគណនាអំឡុងលពលជានលា សបាត ែ៍ ដខ ឬ ឆ្អា  ំ(មាប្ា ៣៣៤ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
   ប្បសិនលបើក្ាុងក្ចិ្ចសនាគូភាគើបានក្ំណត់្អឡុំងលពលជានលា សបាត ែ៍ ដខ ឬ ឆ្អា  ំេញិ មិនប្ត្ូេគិត្បញ្ចូ ល
នលាដដ្លចាប់ល្តើមននអំឡុងលពលលនោះលទ្ លលើក្ដលងដត្អំឡុងលពលលនោះបានចាប់ល្តើមពើលមា ងសូនយ ។ លនោះមានន័យថ្ន 
ប្បសិនលបើក្ិច្ចសនាល្វើលឡើងមនិច្ំលមា ងសូនយលទ្ លនាោះនលាននការចាប់ល្តើមក្ិច្ចសនាមិនប្ត្ូេរាប់បញ្ចូ លលទ្ ។  
 ឧ. ក្ិច្ចសនាល  ការមួយបានល្វើលឡើង រវាងភាគើ “A” និង ភាគើ “B” លោយភាគើទាងំពើរបានក្ំណត់្អំឡុងលពល
ននការបំលពញការង្ហរឲ្យលែើយក្ាុងរយៈលពល ១០នលា លែើយក្ិច្ចសនាបានល្វើលឡើង លៅនលាទ្ើ១០ ដខ េចិ្េិកា ឆ្អា ២ំ០១១ 
លែើយនលាបញ្ច ប់ននក្ិច្ចសនានលាទ្ើ២០ ដខ េចិ្េិកា ឆ្អា  ំ២០១១ ។ ក្ាុងរយៈលពល ១០នលាលនោះ នលាទ្ើ១ មិនប្ត្ូេបានរាប់
បញ្ចូ លក្ាុងអំឡុងលពលននការគណនាលទ្ លែើយអំឡុងលពលដដ្លប្ត្ូេគណនាលនាោះគឺយក្លមា ងសូនយនននលាទ្ើ ១១ ដខ 
េចិ្េិកា ឆ្អា  ំ២០១១ ជាច្ំណុច្ចាប់ល្តើម ។ ប្បសិនលបើនលាចុ្ងលប្កាយននការក្ំណត់្អំឡុងលពលបានមក្ដ្ល់ច្ំនលាបុណយ 
នលាអាទ្ិត្យ ឬ នលាឈប់សប្មាក្ល្សងលទ្ៀត្ដដ្លច្ាប់ ឬ បទ្ោឋ នគត្ិយុត្តបានក្ណំត់្ អឡុំងលពលប្ត្ូេច្ប់លពញលលញ 
លៅលពល្ុត្នលាល្វើការបនាទ ប់ពើនលាឈប់លនាោះ ។  
 ឧ. ក្ិច្ចសនាល  ការរវាងរដ្ឋ និង ភាគើ A លោយក្ំណត់្នលាបញ្ច ប់កាត្ពវក្ិច្ចននការអនុេត្តក្ាុងរយៈលពល ១០នលា 
ចាប់ពើនលាទ្ើ ១០ ដខ េចិ្េិកា ឆ្អា  ំ២០១១។ ប្បសិនលបើនលាទ្ើ ២០ ដខ េចិ្េិកា ឆ្អា  ំ២០១១ បានមក្ដ្ល់លៅនលាបុណយ នលា
អាទ្ិត្យ ឬ នលាឈប់សប្មាក្ល្សងលទ្ៀត្ អំឡុងលពលប្ត្ូេច្ប់លពញលលញលៅលពល្ុត្នលាល្វើការបនាទ ប់ពើនលាឈប់លនាោះ ។ 
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១. ន្ិយមន្័យនន្ការបង្ហា ញឆន្ទៈ 
 ការបង្ហា ញឆនទៈ គឺភាគើមានលគ្នលបណំងបលងាើត្អានុភាពគត្ិយុត្តិ ។ ការបង្ហា ញឆនទៈប្ត្ូេមានអានុភាពចាប់ពើ
លពលដដ្លការរូនដ្ំណឹងអំពើការបង្ហា ញឆនទៈលនាោះបានលៅដ្ល់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ (មាប្ា ៣១០ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  
 
២. ន្ិយមន្័យនន្កិច្ចស្ន្ា 
 ក្ិច្ចសនា គឺជាក្ិរោិដដ្លបុគគលពើរនាក់្ ឬលប្ច្ើននាក់្មានឆនទៈប្ត្ូេគ្នា ប្ពមបលងាើត្ដក្ដប្ប ឬរលំត់្នូេកាត្ពវក្ិច្ច
(មាប្ា ៣១១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។     
 
ផ្នែកទី១ ការបទងកើតកិច្ចស្ន្ា 
 ១. លកខខណ្ឌ បទងកើតកិច្ចស្ន្ា 
 ក្ិច្ចសនាបលងាើត្ និងមានអានុភាពលៅបានលុោះប្ាដត្សំលណើ  និងសវើការប្ត្ូេគ្នា  ។ ប ុដនត ច្ំលពាោះក្រណើ ដដ្ល       
ក្ិច្ចសនាដដ្លភាគើមាខ ងទ្ទ្លួក្រណើ យក្ិច្ចល្វើអនុបបទាននូេក្មមសិទ្ធិលលើអច្លនេត្ថុ ឬក្រណើ យក្ិច្ចល្វើលទ្ធក្មមនូេ    
ក្មមសិទ្ធិលលើអច្លនេត្ថុអាច្នងឹមានអានុភាពលៅបានលុោះប្ាដត្បានល្វើលិខិត្យថ្នេូត្ (មាប្ា ៣៣៦ ននប្ក្មរដ្ឋ       
បបលេណើ )។ លិខិត្យថ្នេូត្ក្ាុងន័យលនោះ សំលៅលៅលលើលិខតិ្យថ្នេូត្ដដ្លល្វើលឡើងលោយសារការ ើ ឬ លខិិត្ដដ្ល     
មស្រនតើមានសមត្ថក្ិច្ចល្វើលឡើងលដ្ើមបើល្វើនើត្ិេ ិ្ ើននការចុ្ោះបញ្ា ើ (មាប្ា ៩ ននច្ាប់សតើពើការអនុេត្តប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
 
 ២. ន្ិយមន្័យស្ទំណ្ើ  ន្ិងស្វកីារ 
 សំលណើ  គឺជាការសុបំលងាើត្ក្ិច្ចសនាដដ្លល្វើលឡើងលោយមានឆនទៈភាា ប់ខលួនជាមយួនងឹច្ណំងគតិ្យុត្តក្ាុង
ក្រណើ ដដ្លមានសវើការរបស់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ច្ំលពាោះសំលណើ លនោះ(ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ១ ននមាប្ា ៣៣៧ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
និយមន័យននសំលណើ លនោះមានន័យថ្ន សំលណើ  គជឺាការបង្ហា ញឆនទៈថ្ន នឹងភាា ប់ជាមួយនងឹច្ណំងគត្ិយុត្តក្ចិ្ចសនា
ដដ្លបលងាើត្លឡើង ក្ាុងក្រណើ ដដ្លភាគើមាខ ងលទ្ៀត្្តល់សវើការច្ំលពាោះសំលណើ លនោះ លែើយក្ិច្ចសនាប្ត្ូេបលងាើត្លោយ
សំលណើ  នងិសវើការប្ត្ូេគ្នា  ។ «ការអលញ្ា ើញឲ្យល្វើសំលណើ » ប្ត្ូេដបងដច្ក្ឲ្យោច់្ពើ «សំលណើ »។ ការអលញ្ា ើញឲ្យល្វើសំលណើ  
គឺប្សលដ្ៀងគ្នា នឹងសំលណើ ដដ្រ ប ុដនត វាមិនមានឆនទៈភាា ប់ខលួនជាមួយច្ណំងគត្ិយុត្តក្ាុងក្រណើ ដដ្លមានសវើការរបស់   
ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ច្ំលពាោះសំលណើ លនោះលទ្។ ឧទាែរណ៍ ជាទូ្លៅ ការ្ាយពាណិរចក្មមអំពើទ្នំិញ គជឺាការអលញ្ា ើញឲ្យល្វើ
សំលណើ  ពើលប្ពាោះអាក្្ាយពាណិរាក្មមប្ត្ូេការប្ត្ួត្ពិនតិ្យទ្នំិញក្ាុងឃ្ល ងំ និងល្វើការច្រចារ ជាមួយអាក្ដដ្លលឆលើយត្ប
នឹងពាណិរាក្មម មុនលពលសលប្មច្ច្ិត្តថ្នលក់្ ឬ មិនលក់្ទ្ំនិញ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ ការលឆលើយត្បលៅនឹងការ្ាយ
ពាណិរាក្មម គឺជាសំលណើ  លែើយអាក្្ាយពាណិរាក្មមអាច្ល្វើការលប្រើសលរ ើសក្ាុងការល្វើសវើការត្បលៅនឹងសំលណើ ទាងំ
លនាោះ ឬក៏្ អត់្។ លែើយគំរូ្លិត្្លដដ្លោក់្ាងំលៅមុខហាងទ្ំនិញ នងិ កាាឡុក្លក់្ទ្ំនិញាមការបញ្ញា        
ជាលដ្ើម គឺជាការអលញ្ា ើញឲ្យល្វើសំលណើ  មិនដមនជាសំលណើ លទ្ លប្ពាោះថ្នលទាោះបើជាអាក្ទ្ិញលមើលគំរូ្ លិត្្ល និង              
កាាឡុក្លនាោះ លែើយបានរូនដ្ណឹំងលៅអាក្លក់្ថ្ន “ច្ង់ទ្ិញមួយលនោះ” ក៏្លោយលបើសិនជាមិនមានទ្ំនិញលៅ
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ក្ាុងឃ្ល ងំលនាោះលទ្ ក៏្ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញមិនអាច្លក្ើត្លឡើង្ងដដ្រ។ ក្ិច្ចសនាលក្ើត្លឡើង លៅលប្កាយលពលអាក្លក់្
បានបញ្ញា ក់្អំពើទ្ំនិញដដ្លលៅក្ាុងឃ្ល ងំសិន។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ ការបង្ហា ញឆនទៈថ្ន “ច្ង់ទ្ិញ” ដដ្លល្វើលឡើងលោយ
អាក្ទ្ិញដដ្លបានលមើលគំរូទ្ំនញិ និង កាាឡុក្ គឺជាសំលណើ  លែើយក្ិច្ចសនាលក្ើត្លឡើង លៅច្ណុំច្លពលអាក្លក់្
បាន   ្តល់សវើការ លប្កាយលពលដដ្លបានពិនិត្យលមើលទ្ំនញិដដ្លមានក្ាុងឃ្ល ងំរចួ្រាល់ ។ 
 ដូ្ច្បានបង្ហា ញខ្ងលលើ សក្មមភាពមួយច្ំនួនលមើលលៅហាក់្ដូ្ច្ជាសំលណើ ក៏្លោយ  ក៏្ក្ាុងក្រណើ ដដ្លចាបំាច់្
ប្ត្ូេល្វើការច្ចារ និង ពនិិត្យទ្ំនិញក្ាុងឃ្ល ងំជាលដ្ើម មុនលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា សក្មមភាពលនាោះមិនដមនជាសំលណើ លទ្ 
ប្គ្នន់ដត្ជាការអលញ្ា ើញឲ្យល្វើសំលណើ ប ុលណ្តណ ោះ។ 
 ឧ១. លលាក្ A  និោយលៅកាន់លលាក្ B ថ្ន “ខញុ ំច្ង់លក់្្ទោះក្ាុងត្នមល ៥០.០០០ ដុ្លាល រ”។  សំដ្ើរបស់លលាក្ 
A គឺជាសំលណើ ។  
 ឧ២. លលាក្ A បានប្បកាសាមកាដសត្ថ្ន “ខញុចំ្ង់លក់្្ទោះរបស់ខញុកំ្ាុងត្នមល ៥០.០០០ដុ្លាល រ”។ ការ
ប្បកាសលនោះមិនដមនជាសំលណើ លទ្ វាគឺជាការអលញ្ា ើញឲ្យល្វើសលំណើ  ពើលប្ពាោះ ជាទូ្លៅក្ាុងក្រណើ លនោះ ការលឆលើយត្បនឹង
ប្ត្ូេល្វើលឡើងលប្ច្ើនពើអាក្អានការដសត្ លែើយ A នងឹច្រចារជាមួយនឹងអាក្លឆលើយត្បទាងំលនាោះលដ្ើមបើសលប្មច្ថ្ននឹងលក់្
ឲ្យអាក្ណ្ត។ A មិនប្ត្ូេបានច្ងភាា ប់កាត្ពវកិ្ច្ចឲ្យលក់្្ទោះលៅឲ្យប្គប់ការលឆលើយត្បលទ្។ ប្គប់ការលឆលើយត្បពើអាក្អាន
ការដសត្គឺជា សំលណើ  លែើយ A នឹងល្វើ ឬ មិនល្វើសវើការច្លំពាោះសំលណើ ទាងំលនាោះ។ ប ុដនត ប្បសិនលបើការប្បកាសបាន
បញ្ញា ក់្ោ ងច្ាស់ថ្ន «ខញុនំឹងលក់្្ទោះអាក្ដដ្លយល់ប្ពមមុនលគ» លពលលនាោះ ការប្បកាសគឺជា សំលណើ  លែើយ A ប្ត្ូេ
ដត្លក់្លៅមនុសសដ្ំបូងដដ្លលឆលើយត្បថ្ន ប្ពមទ្ិញ្ទោះ។  
 - សវើការ គឺជាការបង្ហា ញឆនទៈដដ្លអាក្ទ្ទ្លួសំលណើ យល់ប្ពមច្ំលពាោះសំលណើ លនាោះ (មាប្ា ៣៣៧ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ៣ 
ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ។  
 ឧ. ាមឧទាែរណ៍ទ្ើ១ ខ្ងលលើ ប្បសិនលបើលលាក្ B លឆលើយថ្ន “ខញុ ំយល់ប្ពមទ្ទ្ួលទិ្ញ្ទោះក្ាុងត្នមល ៥០.០០០ ដុ្លាល រ” 
លនាោះការលឆលើយត្បរបស់លលាក្ B ជាសវើការ។  
  លោយសារដត្ក្ិច្ចសនាលនោះ គជឺាការល្ទរក្មមសិទ្ធលិលើអច្លនេត្ថុ លទាោះបើជាសំលណើ  និង សវើការប្ត្ូេគ្នា ក៏្
លោយ ក៏្ក្ចិ្ចសនាលនោះមនិមានអានុភាពដដ្រ លុោះប្ាដត្ក្ិច្ចសនាលនោះល្វើលឡើងលោយលិខតិ្យថ្នេូត្ (ក្ថ្នខណឌ  ២ 
មាប្ា ៣៣៦ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  នងិ មាប្ា ៩ ននច្ាប់សតើពើការអនុេត្តប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
 
៣. ស្ទំណ្ើ ផ្ដ្លមាន្កំណ្ត់អំឡងុទពលស្ប្មាប់ស្វកីារ (មាប្ោ ៣៣៨ នន្ប្កមរដ្ឋបបទេណី្)  

សំលណើ អាច្ល្វើលឡើងលោយក្ណំត់្នូេអំឡុងលពលសំរាប់សវើការ ។ អំឡុងលពលសប្មាប់សវើការប្ត្ូេគតិ្ពើនលា
ដដ្លរូនដ្ណឹំង លបើមនិច្ាស់ថ្នអាក្លសាើក្ណំត់្លពលល្សង ។ មានន័យថ្នអឡុំងលពលសប្មាប់ល្វើសវើការអាច្ភាា ប់ 
ជាមួយសំលណើ បាន ។ មួយលទ្ៀត្លនាោះ សំលណើ អាច្នឹងបាត់្បង់អានុភាពប្បសិនលបើភាគើមាខ ងមិនបាន្តល់សវើការក្ាុង
អំឡុងលពលក្ណំត់្សប្មាប់សវើការលនាោះ ។  
 ឧ. A បានប្បាប់ B ថ្ន ច្ង់លក់្ឡានរបស់ខលួនក្ាុងត្នមល ១០០០០ ដុ្លាល រ លែើយលសាើឲ្យ B ល្វើការលឆលើយត្បក្ាុង    
រយៈលពល ១០ នលា។ រយៈលពល ១០នលា ប្ត្ូេចាប់ល្តើមរាប់ចាប់ពើលពល A បានប្បាប់ លែើយប្បសិនលបើក្ាុងក្ំឡុងលពល 
១០នលាលនាោះ បានក្នលង្ុត្ សលំណើ លនាោះនឹងបាត់្បង់អានុភាព។ 
 
៤. ស្វកីារទោយមាន្បផ្ន្ថមការផ្កផ្ប្ប (មាប្ោ ៣៤២ នន្ប្កមរដ្ឋបបទេណី្) 
 សវើការលោយមានការបដនថមការដក្ដប្បសារធ្នតុ្ច្ំលពាោះសំលណើ  មិនប្ត្ូេកាល យជាសវើការមានសុពលភាពលទ្ ដត្
សវើការលនាោះមានអានុភាពជាសលំណើ លមើ ។ ប ុដនត ប្បសិនលបើការដក្ដប្បលនាោះមិនល្វើលអាយមានការដក្ដប្បសារធ្នតុ្លទ្ 
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សវើការលនាោះប្ត្ូេមានអានុភាពជាសវើការ ។ ្ទុយលៅេញិ លបើអាក្លសាើត្វា ភាល មក្ិច្ចសនាមនិប្ត្ូេបានបលងាើត្លទ្ ។ លគ្នល
បំណងននបញ្ញត្តិលនោះ គឺលដ្ើមបើលអាយមានការបលងាើត្ក្ចិ្ចសនាាមលទ្ធភាពដដ្លអាច្ល្វើបាន ាមរយៈការសប្មប
សប្មួលរវាង្លប្បលោរន៍របស់ភាគើទាងំពើរក្ាុងការច្រចារលលើក្ិច្ចសនា ។  
 ឧ១. A បានល្វើសំលណើ លក់្ឡានឲ្យ B ក្ាុងត្នមល ១០.០០០ ដុ្លាល រ។ B បានលឆលើយថ្នរលយនត លនោះមានត្នមលនលល
លពក្ លែើយប្បសនិលបើរលយនតលនោះលក់្ក្ាុងត្នមលប្ត្ឹមដត្ ៨.០០០ ដុ្លាល រ លនាោះ B នឹងទ្ិញ។ ការលឆលើយត្បរបស់ B មិន
ដមនជាសវើការលទ្  ប ុដនតជាសំលណើ លមើ។ ប្បសិនលបើ A យល់ប្ពមលក់្ក្ាុងត្នមល ៨០០០ដុ្លាល រ លនោះគឺជាសវើការរបស់ A 
ច្ំលពាោះសំលណើ របស់ B លែើយក្ិច្ចសនានឹងលក្ើត្មានលឡើង។ 
 
 
 
  
 
 
 
 ឧ២. A បានល្វើសំលណើ លក់្ម ូតូ្ឲ្យ B ក្ាុងត្នមល ១.០០០ ដុ្លាល រ លោយប្បាប់ឲ្យ B មក្យក្លៅនលាដសអក្។            
B លឆលើយថ្ន “ខញុ ំនឹងទ្ិញម ូតូ្លនោះក្ាុងត្នមល ១.០០០ ដុ្លាល រ លែើយនលាដសអក្ខញុ ំនឹងមក្យក្ម ូតូ្លនោះ ប ុដនតសូមលាងសមាអ ត្ 
ម ូតូ្ឲ្យខញុ ំ្ ង”  ។ លក្ខខណឌ ដដ្ល B សុំឲ្យលាងម ូតូ្ឲ្យសាអ ត្ មនិបានដក្ដប្បសារធ្នតុ្ននសំលណើ លដ្ើមលនាោះលទ្។        
លែតុ្លនោះលែើយ ការលឆលើយត្បរបស់ B ជាសវើការដដ្លមានអានុភាព។       
  
  

   ២.សំលណើ លមើ ទ្ិញក្ាុងត្នមល ៨.០០០ដុ្លាល រ 

៣.សវើការលក្់ក្ាុងត្នមល ៨.០០០ដុ្លាល រ 

១. សំលណើ លក្ឡ់ានក្ាុងត្នមល ១០.០០០ដុ្លាល រ 

A B 
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មាន       ឬ             គ្នម ន មានសុពលភាព ឬ គ្នម ន 

គ្នម ន          ឬ             មាន មានេកិារៈ ឬគ្នម ន 

ប្ត្ូេបានលុបលចាល ឬ 
អត្?់ 

មាន       ឬ             គ្នម ន 

ផ្នែកទី២  េិការៈកែងុការបង្ហា ញឆន្ទៈ ន្ិងស្ពុលភាពនន្កិច្ចស្ន្ា 

 សុពលភាព នងិអានុភាពៈ  
ក្ិច្ចសនាប្ត្ូេបានបលងាើត្ 

 
 
                        
 

 
         មានអានុភាពលក្ើត្លឡើង             គ្នម នអានុភាពលក្ើត្លឡើង  
 
 
 
               
 
 
   
         
 
    មានសុពលភាព       បាត់្បង់សុពលភាព        មានសុពលភាព 
 
     មានអានុភាព  គ្នម នអានុភាព          មានអានុភាព 
 
១. ទស្ច្កតីទនតើម (ស្ពុលភាព ន្ិង ការលបុទោលកិច្ចស្ន្ា) 
 លដ្ើមបើឲ្យក្ិច្ចសនាមានសុពលភាព និង មិនអាច្លុបលចាលបាន ប្ត្ូេមានលក្ខខណឌ ពើរ គ៖ឺ  
 ១.១. លក្ខខណឌ ទាក់្ទ្ងលៅនងឹគូភាគើ 
  - ប្គប់ភាគើទាងំអស់ប្ត្ូេមានសមត្ថភាពដូ្ច្ខ្ងលប្កាម៖ 
   +សមត្ថភាពទ្ទ្ួលសិទ្ធិ គជឺាសមត្ថភាពរបស់រូបេនតបុគគល និង នើត្បុិគគលដដ្លអាច្កាល យជាប្បធ្នន
ននសិទ្ធិ និង កាត្ពវក្ចិ្ច (មាប្ា ៦ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ប្បសិនលបើភាគើណ្តមាខ ងននក្ិច្ចសនាមិនមានសមត្ថភាព
ទ្ទ្ួលសិទ្ធិលទ្លនាោះ ក្ិច្ចសនានឹងគ្នម នសុពលភាពលទ្។  
   +សមត្ថភាពខ្ងឆនទៈ គឺជាសមត្ថភាពដដ្លអាច្យល់ដ្ឹង នងិ េនិិច្េ័យអំពើលទ្ធ្ លាម្លូេច្ាប់នន
សក្មមភាពរបស់ខលួន (មាប្ា ១៤ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ប្បសិនលបើភាគើណ្តមាខ ងននក្ចិ្ចសនាមិនមានសមត្ថភាព
ខ្ងឆនទៈលទ្លនាោះ ក្ិច្ចសនានឹងមានសុពលភាព ប ុដនតអាច្លុបលចាលបាន។ 
   +សមត្ថភាពក្ាុងការល្វើសក្មមភាព គឺជាសមត្ថភាពក្ាុងការល្វើក្ិច្ចសនា ឬ សក្មមភាពឯក្លាភាគើ
ដដ្លមិនអាច្លុបលចាលបានលោយឯក្ឯង (ចាប់ពើមាប្ា ១៦ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ប្បសិនលបើភាគើណ្តមាខ ងនន  
ក្ិច្ចសនាមិនមានសមត្ថភាពក្ាុងការល្វើសក្មមភាពលទ្ លនាោះក្ិច្ចសនាមានសុពលភាព ដត្អាច្លុបលចាលបាន។ 
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  - ការបង្ហា ញឆនទៈរបស់ភាគើសងខ្ង ប្ត្ូេដត្មិនមានេកិារៈ។ ការបង្ហា ញឆនទៈលោយគ្នម នេកិារៈ គឺជាការបង្ហា ញ
ឆនទៈលោយគ្នម នការភាន់ប្ច្ឡ ំគ្នម នការឆលបាក្ គ្នម នការគប្មាមក្ំដែង គ្នម នការបង្ហា ញឆនទៈមិនពិត្ ឬ គ្នម នអំលពើលឆលៀត្
ឱកាសលោយមានលគ្នលបណំងលក្ងយក្ច្ំលណញែសួលែតុ្។ ប្បសនិលបើការបង្ហា ញឆនទៈលនាោះមានេកិារៈ លនាោះ      
ក្ិច្ចសនាមានសុពលភាព ដត្អាច្លុបលចាលបាន។ 
 
 ១.២. លក្ខខណឌ ទូ្លៅទាក់្ទ្ងលៅនងឹខលមឹសារ 
  ក្ិច្ចសនាដដ្លល្វើលឡើងលោយ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិននច្ាប់ សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអលៅក្ាុង
សងគម ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ(មាប្ា ៣៥៤ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  
 ឧ១. A បានល្វើក្ិច្ចសនាជាមួយ B លោយឲ្យ B លៅសមាល ប់ C ក្ាុងត្នមល ១,០០០,០០០ ដុ្លាល រ។ ក្ិច្ចសនាលនោះ ប្ត្ូេ
ចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ។   
 
                              A                            B 
 

                              សមាល ប់  
 

                            C 
 ឧ២. A បានល្វើក្ិច្ចសនាជាមួយ B លោយឲ្យ B ដលងលោះ C ក្ាុងត្នមល ១,០០០,០០០ ដុ្លាល រ។   
ក្ិច្ចសនាលនោះ ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ។   
 
                                   A       B 
            ដលងលោះ 
 
              C 
២. ប្បទភទនន្េិការៈកែងុការបង្ហា ញឆន្ទៈ 
 េកិារៈននការបង្ហា ញឆនទៈរមួមាន៖  
 ២.១. ការភាន់ប្ច្ឡ ំ(មាប្ា ៣៤៦ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
  ក្. នយិមន័យននការភាន់ប្ច្ឡ ំ
  ការភាន់ប្ច្ឡ ំ មានន័យថ្ន គឺជាការបង្ហា ញនូេឆនទៈលៅលលើក្ិច្ចសនាលោយការយល់ប្ច្ឡអំពំើខលឹមសារនន      
ក្ិច្ចសនា ។ ការបង្ហា ញឆនទៈមាន បើ ដ្ំណ្តក់្កាល ដូ្ច្ខ្ងលប្កាម ៖ 
 
 
 
   

   

  លៅក្ាុងដ្ណំ្តក់្កាលននការបង្ហា ញឆនទៈនើមួយៗ អាច្មានការភាន់ប្ច្ឡលំក្ើត្លឡើង ដូ្ច្ខ្ងលប្កាម ៖ 
  ឧ១. A បានបលងាើត្ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញ្ុលរនជាមួយ B លោយសារដត្ A ភាន់ប្ច្ឡថំ្នខលួន បានបរលិភាគ្ុលរន 
ដដ្លមានលៅ្ទោះរបស់ខលួនអស់លែើយ ប ុដនតាមពតិ្ លៅ្ទោះរបស់គ្នត់្លៅសល់្ុលរន ៥០ ដ្លលទ្ៀត្ ។ ការភាន់ប្ច្ឡំ
លនោះ គឺជាការភាន់ប្ច្ឡលំៅក្ាុងដ្ំណ្តក់្កាលននមូលលែតុ្ននការបង្ហា ញឆនទៈ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ A អាច្លុបកិ្ច្ចសនា

១,០០០,០០០ ដុ្លាល រ 

១,០០០,០០០ ដុ្លាល រ 

មូលលែតុ្ដដ្ល 
 បលងាើត្នូេឆនទៈខ្ងក្ាុង 

(ឆនទៈពិត្) 

ឆនទៈខ្ងក្ាុង 
(ឆនទៈពិត្) 

ឆនទៈដដ្លបានបង្ហា ញ  
(អាច្ជាឆនទៈពិត្ ឬជាឆនទៈ

មិនពិត្) 
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លចាលបាន លុោះប្ាដត្ច្ណុំច្ដដ្លភាន់ប្ច្ឡ ំ គឺជាច្ណុំច្ដដ្ល A យល់លឃើញថ្នសំខ្ន់ក្ាុងការបលងាើត្ក្ចិ្ចសនា 
លែើយ B សថិត្លៅក្ាុងសាថ នភាពដដ្លអាច្ដ្ងឹអំពើភាពសខំ្ន់ននច្ណុំច្លនោះ និងការភាន់ប្ច្ឡរំបស់ A (មាប្ា 
៣៤៦ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
  ឧ២. A មក្ពើប្បលទ្សរប ុន លែើយមិត្តេក្តិរបស់ A ប្បាប់ A លៅមុនលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនាថ្ន “្ុលរន” គឺជាពាក្យ
ដខមរដដ្លមានន័យថ្ន “សាវ យ” លែើយ A បានលរឿដបបលនោះ លៅលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនាជាមួយ B ។ ការភាន់ប្ច្ឡលំនោះ គឺ
ជាការភាន់ប្ច្ឡលំៅក្ាុងដ្ំណ្តក់្កាលននឆនទៈខ្ងក្ាុង។ ្ុលរន ឬ សាវ យ ដដ្លជាក្មមេត្ថុននក្ិច្ចសនាលក់្ទិ្ញលនោះ ជា
ច្ំណុច្សខំ្ន់ននក្ិច្ចសនា លែើយលបើ B សថិត្លៅក្ាុងសាថ នភាពដដ្លអាច្ដ្ងឹអំពើការភាន់ប្ច្ឡលំនោះ A អាច្លុបលចាលនូេ
ក្ិច្ចសនាបាន លោយលែតុ្ថ្ន ការបង្ហា ញឆនទៈរបស់ A មានេកិារៈ (មាប្ា ៣៤៦ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
  ឧ៣. A ច្ង់ទ្ិញ្ុលរន លែើយច្ង់និោយថ្ន “សូមលេច្ខចប់្ុលរន” ប ុដនត គ្នត់្បានប្បាប់លៅអាក្លក់្លោយ
ក្ំែុសថ្ន ឲ្យខចប់សាវ យលៅេញិ។ ការភាន់ប្ច្ឡលំនោះ គឺជា ការភាន់ប្ច្ឡំលៅក្ាុងដំ្ណ្តក់្កាលននការបង្ហា ញឆនទៈ
ខ្ងលប្ៅ។ ក្រណើ លនោះយក្មក្អនុេត្តដូ្ច្គ្នា ក្ាុង ឧទាែរណ៍ទ្ើ២ ខ្ងលលើ។  
  ខ. លក្ខខណឌ ននការភាន់ប្ច្ឡ ំ(មាប្ា ៣៤៦ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 លក្ខខណឌ ននការភាន់ប្ច្ឡលំៅក្ាុងក្ថ្នខណឌ ទ្ើ១ ៖  
① ភាគើមានការភាន់ប្ច្ឡ ំ 
② ច្ំណុច្ដដ្លភាន់ប្ច្ឡជំាច្ណុំច្សំខ្ន់ក្ាុងក្ចិ្ចសនា 
③ ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្អាច្ដ្ឹងពើច្ំណុច្ ① 
 ឧ.  B បានចុ្ោះក្ិច្ចសនាទ្ញិលសៀេលៅប្ក្មនើត្ិេ ិ្ ើរដ្ឋបបលេណើ ពើ A។ ការពិត្ B ច្ង់ទ្ិញលសៀេលៅប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  
ប ុដនត B ភាន់ប្ច្ឡចុំ្ោះក្ិច្ចសនាទ្ិញប្ក្មនើត្ិេ ិ្ ើរដ្ឋបបលេណើ  លប្ពាោះ B មិនដមនជាអាក្ច្ាប់ លែើយមិនអាច្ដបងដច្ក្
ភាពខុសគ្នា រវាងប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  និង ប្ក្មនើត្ិេ ិ្ ើរដ្ឋបបលេណើ ។ លៅក្ាុងក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញលនោះ ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  ឬ 
ប្ក្មនើត្ិេ ិ្ ើរដ្ឋបបលេណើ ដដ្លជាក្មមេត្ថុននក្ិច្ចសនាគឺជាច្ណុំច្សំខ្ន់ននក្ិច្ចសនា។ 
 លក្ខខណឌ ននការភាន់ប្ច្ឡលំៅក្ាុងក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ៖  
① ភាគើមានការភាន់ប្ច្ឡ ំ
② ភាគើដដ្លភាន់ប្ច្ឡ ំ មានការភាន់ប្ច្ឡអំពំើច្ណុំច្ននក្ិច្ចសនាដដ្លខលួនយល់លឃើញថ្នសខំ្ន់ ឬ ច្ំណុច្ដដ្ល
ខលួនយល់លឃើញថ្នសខំ្ន់ក្ាុងការបលងាើត្ក្ចិ្ចសនា  
③ ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្បានដ្ឹងពើ ① និង ② ខ្ងលលើ 
  ឧ១. (ការភាន់ប្ច្ឡអំពំើច្ណុំច្ននក្ិច្ចសនាដដ្លខលួនយល់លឃើញថ្នសំខ្ន់) ៖ B បានចុ្ោះកិ្ច្ចសនាទ្ិញ       
កុ្ំពយូទ័្រពើ A។ លៅលពលដដ្ល B ទ្ទ្ួលបានកុ្ំពយូទ័្រ លែើយលបើក្ប្បអប់លមើល លឃើញថ្ន Logo DELL ដដ្លមានលៅលលើ 
កុ្ំពយូទ័្រមានទ្ំែំ្  ំខុសពើ Logo DELL តូ្ច្ ដដ្លខលួនធ្នល ប់មានលៅក្ាុងការោិល័យ។ ទ្ែំ ំLogo ននកុ្ំពយូទ័្រ គឺគ្នម ន
ឥទ្ធិពលអវើដ្ល់មុខង្ហររបស់កុ្ំពយូទ័្រលនាោះលទ្ លែតុ្លនោះលែើយ ទ្ំែនំន Logo ជាទូ្លៅមិនដមនជាច្ំណុច្សំខ្ន់ននក្ិច្ច
សនាលនាោះលទ្។ ប ុដនត ច្ំលពាោះ B កុ្ពំយូទ័្រដដ្លមានទ្ំែ ំ Logo ដូ្ច្លៅនឹងកុ្ំពយូទ័្រក្ាុងការោិល័យរបស់ខលួន គជឺា
ច្ំណុច្សំខ្ន់ លែតុ្លនោះលែើយ ទ្ំែនំន Logo គជឺាច្ំណុច្ននក្ិច្ចសនាដដ្ល B គិត្ថ្នសំខ្ន់។   
  ឧ២. (ការភាន់ប្ច្ឡអំំពើច្ណុំច្ដដ្លខលួនយល់លឃើញថ្នសំខ្ន់ក្ាុងការបលងាើត្ក្ិច្ចសនា) ៖ B ដ្ឹងថ្នលៅ        
សបាត ែ៍លប្កាយ លេញៀេរបស់គ្នត់្នឹងមក្លលង លែើយលេញៀេលនាោះ ជាអាក្គ្នបំ្ទ្េចិ្ិប្ត្ក្រ X ដូ្លច្ាោះលែើយ B ក៏្បានលៅទ្ញិ
ផ្តទ ងំគំនូរដដ្លគូរលោយេចិ្ិប្ត្ក្រ X ពើហាងរបស់ A ប ុដនតាមពតិ្លេញៀេលនាោះគឺជាអាក្គ្នបំ្ទ្ េចិ្ិប្ត្ក្រ Y លៅេញិ។           
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ក្ាុងក្រណើ លនោះ លេញៀេដដ្លប្ត្ូេមក្លលង B គឺជាអាក្គ្នបំ្ទ្េចិ្ិប្ត្ក្រ X ឬក៏្អត់្ មនិដមនជាច្ំណុច្ននក្ិច្ចសនាលនាោះលទ្ 
ប ុដនត គឺជាច្ណុំច្ដដ្ល B យល់លឃើញថ្នសំខ្ន់ក្ាុងការបលងាើត្ក្ិច្ចសនា។  
 
 លក្ខខណឌ ននការភាន់ប្ច្ឡកំ្ាុងក្ថ្នខណឌ ទ្ើ៣ ៖  
①    ភាគើទាងំសងខ្ងមានការភាន់ប្ច្ឡ ំ

 ②  ច្ំណុច្ដដ្លមានការភាន់ប្ច្ឡ ំ គឺជាច្ណុំច្សំខ្ន់ននក្ិច្ចសនា ឬ ច្ណុំច្ននក្ចិ្ចសនាដដ្លភាគើទាងំ
សងខ្ងយល់លឃើញថ្នសំខ្ន់ ឬ ច្ណុំច្ដដ្លភាគើទាងំសងខ្ងយល់លឃើញថ្នសំខ្ន់ក្ាុងការបលងាើត្ក្ិច្ចសនា 
 ឧ១. (ការភាន់ប្ច្ឡរំមួអំពើច្ំណុច្សំខ្ន់ននក្ចិ្ចសនា) ៖ A ដដ្លជាអាក្លបើក្ហាងលក់្នាឡកិានដ្ បានាងំលក់្
នាឡកិាដដ្លមានត្នមលខពស់មា ក្ FRANK លែើយបានប្ច្ឡោំក់្នាឡកិាដដ្លមានត្នមលលថ្នក្មា ក្ FLANK ចូ្លជាមួយ។ 
B យល់ប្ច្ឡថំ្ន នាឡកិាលនាោះជានាឡកិាមា ក្ FRANK លែើយទ្ិញក្ាុងត្នមល ១០មុឺន ដុ្លាល រ។ មា ក្របស់នាឡកិា ជា 
FRANK  ឬ ជា FLANK គឺជាច្ំណុច្សំខ្ន់ននក្ចិ្ចសនា។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ អាក្លក់្ A និង អាក្ទ្ិញ B មានការភាន់
ប្ច្ឡដូំ្ច្គ្នា ។ លទាោះបើជា A មិនដ្ឹងអពំើការភាន់ប្ច្ឡរំបស់ B ក៏្លោយ ក៏្ B អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាលនោះបានដដ្រ។ 
 ឧ២. (ការភាន់ប្ច្ឡរំមួអំពើច្ណុំច្ននក្ិច្ចសនាដដ្លយល់លឃើញថ្នសំខ្ន់) ៖ A ច្ង់រើក្អណតូ ង លៅដ្ើ X របស់
ខលួន ប ុដនតលោយគិត្ថ្នលៅលប្កាមដ្ើមានផ្តទ ងំលមដដ្លមិនអាច្រើក្អណតូ ងបាន ក៏្បានលក់្ដ្ើ X លនាោះ លៅឲ្យ B។ B គិត្
ថ្នលោយសារលៅលប្កាមដ្ើ X មានលម លនាោះអាច្សាងសង់អាគ្នរបានរងឹមា ំលែើយក៏្បានទ្ញិដ្ើ X លនាោះ។ ការពិត្ លៅ
លប្កាមដ្ើ X លនាោះមិនមានលមលទ្ លែតុ្លនោះ ទាងំ A និង B ភាន់ប្ច្ឡថំ្ន មានផ្តទ ងំលម។ លៅលប្កាមដ្ើដដ្លជាក្មមេត្ថុននក្ចិ្ច
សនាលក់្ទ្ិញលនាោះ មានលម ឬមិនមាន គឺជាលក្ខណៈសារធ្នតុ្ននេត្ថុដដ្លជាក្មមេត្ថុននការលក់្ទ្ិញ ដូ្ច្លនោះ វាជា
ច្ំណុច្ននក្ិច្ចសនា ប ុដនត ជាទូ្លៅ មិនអាច្លៅថ្ន ជាច្ណុំច្សំខ្ន់ននក្ិច្ចសនាបានលទ្។ ប ុដនត ទាងំ A និង B 
សុទ្ធដត្គតិ្ថ្ន លនោះគឺជាច្ណុំច្សំខ្ន់ននក្ិច្ចសនា លែើយអាក្ទាងំពើរមានការភាន់ប្ច្ឡអំំពើច្ណុំច្លនោះ។   លទាោះបើជា 
A មិនដ្ងឹអំពើការភាន់ប្ច្ឡរំបស់ B ក៏្លោយ ក៏្ B អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាលនោះបានដដ្រ។ 
 ឧ៣. (ការភាន់ប្ច្ឡរំមួអំពើច្ំណុច្ដដ្លយល់លឃើញថ្នសំខ្ន់ក្ាុងការបលងាើត្ក្ិច្ចសនា)៖ A ជាមាច ស់សណ្តឋ គ្នរលៅ
ក្ាុងទ្ើប្ក្ងុ X គ្នត់្គិត្ថ្ន លៅទ្ើប្ក្ុង X នឹងមានការប្បក្តួ្បាល់ទាត់្ លែើយនឹងមានលេញៀេលប្ច្ើន ដូ្លច្ាោះលែើយ A ក៏្បាន
លឡើងត្នមលនលលជាងត្នមល្ មមា ២ដ្ង។ ការប្បក្ួត្លនោះ ប្ត្ូេបានបតូរទ្ើាងំលៅទ្ើប្ក្ងុ Y េញិ។ លដ្ើមបើចូ្លរមួលមើលការ
ប្បក្ួត្ក្ើឡាបាល់ទាត់្លៅទ្ើប្ក្ងុ X, B ក៏្បានក្ក់្សណ្តឋ គ្នរ របស់ A។ A និង B មិនបានដ្ឹងពើការផ្តល ស់បតូរទ្ើាងំ
លនោះលទ្។ B បានគិត្ថ្នត្នមលសាា ក់្លៅនលលបនតិច្ដមន ប ុដនតលោយសារមានការប្បក្ួត្លៅទ្ើលនាោះ លេញៀេគ្នម នរលប្មើសណ្ត
ល្សងលប្ៅពើសាា ក់្លៅក្ាុងសណ្តឋ គ្នរលនាោះលទ្។ ការពិត្ ការប្បក្ួត្លនាោះល្វើលៅទ្ើប្ក្ុង Y លែើយ A និង B មានការភាន់
ប្ច្ឡថំ្ន ប្បក្ួត្លៅទ្ើប្ក្ុង X។ ការផ្តល ស់បតូរ ទ្ើាងំននការប្បក្ួត្បានល្វើលឡើងលៅមុនលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា។ ការ
ប្បក្ួត្ក្ើឡាបាល់ទាត់្ ល្វើលឡើងលៅទ្ើប្ក្ុង X ឬ មិនដមនលនាោះ មិនដមនជាច្ណុំច្ននក្ិច្ចសនាលទ្ ប ុដនត A និង B បាន
គិត្ថ្នលនោះគឺជាច្ំណុច្សំខ្ន់ក្ាុងការបលងាើត្ក្ិច្ចសនា លែើយអាក្ទាងំពើរមានការភាន់ប្ច្ឡអំំពើច្ំណុច្លនោះ។ 
លទាោះបើជា A មិនដ្ឹងអពំើការភាន់ប្ច្ឡរំបស់ B ក៏្លោយ ក៏្ B អាច្លុបលចាលក្ចិ្ចសនាលនោះបានដដ្រ។    
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 ប ុដនត ក្ាុងក្រណើ ដដ្លការផ្តល ស់បតូរទ្ើាងំពើទ្ើប្ក្ុង X លៅ Y ល្វើលឡើងលៅលប្កាយលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា លនាោះមិនដមន
ជាការភាន់ប្ច្ឡលំទ្ លប្ពាោះលៅលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា ភាគើមនិមានការភាន់ប្ច្ឡពំើមូលលែតុ្នន ការបលងាើត្ក្ិច្ចសនា
លទ្។ 
 
 
 
 
  គ. អានុភាពននការលុបលចាលលោយសារការភាន់ប្ច្ឡ ំ
   គ.១ អានុភាពប្បត្សិក្មម 
 ក្ិច្ចសនាដដ្លមានការភាន់ប្ច្ឡ ំអាច្លុបលចាលបាន លែើយសក្មមភាពដដ្លប្ត្ូេបានលុបលចាលលនាោះ ប្ត្ូេចាត់្
ទុ្ក្ជាលមាឃៈាងំពើដ្ំបូង (មាប្ា៣៥៨ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  
   គ.២ ការសងាេកាលកិ្ 
 ក្ាុងក្រណើ លុបលចាលក្ិច្ចសនា ាេកាលិក្ដដ្លទ្ទ្លួបានពើក្ិច្ចសនានឹងកាល យជាលសច្ក្តើច្លប្មើនឥត្លែតុ្ 
(មាប្ា ៧៣៦ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  លបើបុគគលដដ្លទ្ទ្ួលបាន្លប្បលោរន៍ មានលច្ត្នា ឬ 
ក្ំែុស ច្ំលពាោះក្ចិ្ចសនាដដ្លប្ត្ូេបានបាត់្បង់អានុភាព បុគគលដដ្លបានទ្ទ្លួ្លប្បលោរន៍លនាោះ មាន
ក្រណើ យក្ិច្ចប្ត្ូេសង្លប្បលោរន៍លនាោះ លោយភាា ប់ជាមយួនឹងការប្បាក់្។ លលើសពើលនោះ លបើបុគគលដដ្លប្ត្ូេបាត់្បង់
្លប្បលោរន៍ទ្ទ្លួការខូច្ខ្ត្ បុគគលដដ្លបានទ្ទ្លួ្លប្បលោរន៍ប្ត្ូេទ្ទ្លួខុសប្ត្ូេលលើសណំងននការខូច្
ខ្ត្ (មាប្ា៧៣៧ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ និង ទ្ើ៣)។  
   គ.៣ ការការពារត្ត្យិរន  
  ការលុបលចាលនូេក្ិច្ចសនាលោយការភាន់ប្ច្ឡ ំ លប្ៅពើភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ អាច្អោះអាងច្ំលពាោះត្ត្ិយរនបាន។ 
ប ុដនត ប្បសិនលបើត្ត្ិយរនជារនសុច្រតិ្ លែើយគ្នម នក្ែុំសអំពើការភាន់ប្ច្ឡ ំ លនាោះមិនអាច្អោះអាងនូេការលុបលចាល
ច្ំលពាោះត្ត្ិយរនលនាោះបានលឡើយ (មាប្ា៣៤៦ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ៤ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  
  
 ត្ត្យិរនមុនលពលលុបលចាល 
  A បានលក់្េត្ថុមយួឲ្យ B លែើយ B បានលក់្បនតលៅឲ្យ C ។ លប្កាយមក្ ក្ិច្ចសនារវាង A និង B ប្ត្ូេបានលុប
លចាល។ ក្រណើ លនោះ C គឺជាត្ត្ិយរនមុនលពលលុបលចាលក្ចិ្ចសនា។ 
 
 ត្ត្យិរនលប្កាយលពលលុបលចាល 
  A បានលក់្េត្ថុមួយឲ្យ B បនាទ ប់មក្ក្ចិ្ចសនារវាង A និង B ប្ត្ូេបានលុបលចាល។ លប្កាយមក្ B បានលក់្បនត
លៅឲ្យ C ។ ក្រណើ លនោះ C គឺជាត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា។ 
 

បតូរទ្ើាងំពើទ្ើប្ក្ុង X លៅ ទ្ើប្ក្ុង Y 

   បលងាើត្ក្ិច្ច
សនា 

   បលងាើត្ក្ិច្ច
សនា 

បតូរទ្ើាងំពើទ្ើប្ក្ុង X លៅ ទ្ើប្ក្ុង Y 
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 ក្ាុងវាក្យខណឌ ២ ក្ថ្នខណឌ ៤ ននមាប្ា៣៤៦ មិនមានដបងដច្ក្ត្ត្ិយរនមុន ឬក៏្ លប្កាយការលុបលចាលក្ិច្ច
សនាលនាោះលទ្ លែតុ្លនោះលែើយអាច្ល្វើការបក្ប្សាយថ្នគឺសំលៅលៅលលើត្ត្ិយរនទាងំមុន និងលប្កាយការលុបលចាល
ក្ិច្ចសនាបាន។ ប ុដនត លបើលោងាមប្ទ្ឹសតើច្ាប់ សាថ នភាពរបស់ត្ត្ិយរនមុនលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា និង             
ត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនាមានភាពខុសគ្នា  លែតុ្លនោះលែើយគួរល្វើការដបងដច្ក្ឲ្យោច់្ពើគ្នា ។ ពាក្យ
ថ្ន «ត្ត្យិរន» ក្ាុងវាក្យខណឌ ២ ក្ថ្នខណឌ ៤ ននមាប្ា៣៤៦ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  មានគំនតិ្មួយលលើក្លឡើងថ្ន 

សំលៅលៅលលើដត្ត្ត្ិយរនលៅមុនលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនាដត្ប ុលណ្តណ ោះ។ 
 ភាពខុសគ្នា ាមលគ្នលរំែននប្ទ្ឹសតើ 
 ត្ត្ិយរនមុនលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា៖ ទ្ទ្ួលរងការខូច្ខ្ត្លោយសារដត្អានុភាពប្បត្ិសក្មម 

ននការលុបលចាល ។ ការលុបលចាលគឺជាបញ្ញា ោច់្លោយដឡក្ ដូ្លច្ាោះការលុបលចាលគួរការពារាម 
រយៈបញ្ញត្តិោច់្លោយដឡក្ដដ្លដច្ងក្ាុង វាក្យខណឌ ២ ក្ថ្នខណឌ ៤ ននមាប្ា៣៤៦ ននប្ក្មរដ្ឋ     
បបលេណើ ។ 

 ត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា ៖ ទ្ទ្ួលរងការខូច្ខ្ត្លោយសារដត្ចុ្ោះក្ិច្ចសនា
ជាមួយរនដដ្លគ្នម នសិទ្ធិ មិនដមនលោយសារដត្អានុភាពប្បត្ិសក្មមននការលុបលចាលលនាោះលទ្ ។ 
ដូ្លច្ាោះ អាច្ពិចារណ្តថ្នប្ត្ូេការពារាមប្បព័នធដដ្លការពារបុគគលដដ្លចុ្ោះក្ិច្ចសនាជាមួយរន
ដដ្លគ្នម នសិទ្ធ ិ ឬក៏្រនដដ្លមិនមានសិទ្ធិលពញលលញាមរយៈមាប្ា១៣៤ មាប្ា១៩៣ និង
មាប្ា៣៥៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  ជាលដ្ើម។ 

 
 ត្ត្យិរនមុនលពលលុបលចាលក្ចិ្ចសនា 
 លៅលពល   C ល្វើពាណិរាក្មមជាមួយ B, B ជារនដដ្លមានសិទ្ធ។ិ ប ុដនត ប្បសិនលបើលប្កាយមក្ A លុបលចាលក្ិច្ច
សនាលនាោះ B នឹងកាល យជាបុគគលគ្នម នសិទ្ធិាងំពើដ្ំបូងាមអានុភាពប្បត្ិសក្មម។ 
 
 
 
① A លក់្ដ្ើឲ្យ B 
② B លក់្បនតដ្ើដ្ដដ្លលនាោះលៅ C 
 
 
 
 
 

③ A បានលុបលចាលក្ចិ្ចសនាទ្ិញលក់្ដ្ើជាមួយ B 
 
 ត្ត្យិរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ចិ្ចសនា 
  លៅលពល  C ល្វើពាណិរាក្មមជាមួយ B, B គឺជារនដដ្លគ្នម នសិទ្ធរិចួ្លៅលែើយ។ 
 
 

③ 

① ② 

② ① 

A B C 

A B C 
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① A លក់្ដ្ើឲ្យលៅ B 
② A បានលុបក្ិច្ចសនាទ្ិញលក់្ដ្ើជាមួយ B 
③ B បានលក់្បនតដ្ើលនាោះលៅឲ្យ C 

 
េ ិ្ ើការពារត្ត្យិរន 

 ការការពារត្ត្ិយរនមុនលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា ៖ រនដដ្លសុច្រតិ្ និងគ្នម នក្ំែុស C ប្ត្ូេទ្ទ្លួបាន
ការការពារាមរយៈ  វាក្យខណឌ ២ ក្ថ្នខណឌ ៤ ននមាប្ា៣៤៦។ សុច្រតិ្ និងគ្នម នក្ំែុសមានន័យថ្ន 
លពលដដ្ល B និង C ចុ្ោះក្ិច្ចសនាជាមួយគ្នា , C មិនបានដ្ឹងអំពើការភាន់ប្ច្ឡរំបស់ A ប្ពមទាងំមិនមាន
ក្ំែុសក្ាុងការមិនបានដ្ឹងលនាោះ។ 

 ការការពារត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា ៖ ក្ាុងវាក្យខណឌ ២ ក្ថ្នខណឌ ៤ ននមាប្ា៣៤៦ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  មិនបានបដ្ិលស្ច្ាស់លាស់អំពើត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនាលនាោះលទ្ លែតុ្
លនោះលែើយ លយើងអាច្បក្ប្សាយថ្ន វាក្យខណឌ ២ ក្ថ្នខណឌ ៤ ននមាប្ា៣៤៦ ក៏្ការពារត្ត្ិយរនលប្កាយ
លពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា្ងដដ្រ។ ប ុដនត ាមរយៈលែតុ្្លដដ្លបានពនយល់ខ្ងលលើការការពារត្ត្ិយរន
លប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា មានប្ទ្ឹសតើដដ្លយក្ាមប្បព័នធការពាររនដដ្លបានចុ្ោះក្ិច្ចសនាជាមួយ
រនដដ្លគ្នម នសិទ្ធិ (ឬក៏្ រនដដ្លមានសិទ្ធមិិនលពញលលញ) ។  

 
សលងខបប្ទ្សឹតើទាងំ៤  

(ប្ទ្សឹតើទាងំ៤លនោះ គជឺាប្ទ្សឹតើដដ្លបានល្វើការបក្ប្សាយក្ាុងការអនុេត្តលៅប្បលទ្សរប ុន) 
 

ប្ទ្ឹសតើ មាប្ា អត្ថន័យ 

១ ៣៤៦-៤ 

   ាមប្ទ្ឹសតើអាក្ច្ាប់មួយច្ំនួនយល់ថ្ន មិនដមនការពារដត្ត្ត្ិយរនមុនការលុបលចាលក្ិច្ច
សនាប ុលណ្តណ ោះលទ្ ត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក៏្ប្ត្ូេបានការពារដដ្រ។ មានន័យថ្ន ពាក្យ
ថ្ន “ត្ត្ិយរន” លៅក្ាុងមាប្ាលនោះ សំលៅទាងំត្ត្ិយរនមុនការលុបលចាលក្ិច្ចសនា និង ត្ត្ិ
យរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា។ មាប្ាលនោះ ការពារច្ំលពាោះដត្ត្ត្ិយរនសុច្រតិ្ និង 
គ្នម ន    ក្ំែុស។ 

២  ១៩៣ 

មាប្ាលនោះ ជាមាប្ាការពាររនដដ្លបានទ្ទ្ួលច្លនេត្ថុពើបុគគលដដ្លគ្នម នសិទ្ធិ ដូ្ច្លនោះ 
ប្បសិនលបើលប្បើមាប្ាលនោះ អាច្ការពារត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលបាន។ ប ុដនត អនុេត្តបាន
ច្ំលពាោះដត្ក្រណើ ច្លនេត្ថុដត្ប ុលណ្តណ ោះ។ មាប្ាលនោះ ការពារដត្ត្ត្ិយរនដដ្លបានទ្ទ្ួលការល្ទរ
ការកាន់កាប់នូេច្លនេត្ថុ លោយក្ិច្ចសនាអនុបបទានក្មមសិទ្ធិដដ្លមានសុពលភាព លែើយ
លោយសុច្រតិ្ និង គ្នម នក្ំែុសប ុលណ្តណ ោះ។ 

៣ ១៣៤ គំនិត្លោោះប្សាយលោយដ្អក្លលើភាពមុនលប្កាយ ននការចុ្ោះបញ្ា ើ (ក្រណើ អច្លនេត្ថុ) និងការកាន់

A B C 

① ③ 

② 
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១៣៥ កាប់ (ក្រណើ ច្លនេត្ថុ) 

៤ 

៣៥៣-២
(អនុេត្ត
លោយ 
ប្សលដ្ៀង) 

លគ្នលគំនិត្ការពារត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនាាមរយៈការអនុេត្តលោយប្សលដ្ៀង 
នឹងមាប្ា៣៥៣ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២។ មានន័យថ្ន ការពារត្ត្ិយរនដដ្លសុច្រតិ្ និង គ្នម នក្ំែុស្ាន់
្ារ។ 

 

 ការបក្ប្សាយប្ទ្សឹតើទ្ើ៣  
ាម្លូេច្ាប់ អានុភាពប្បត្ិសក្មមននការលុបលចាល នាឲំ្យទ្នំាក់្ទ្ំនងក្ិច្ចសនារវាង A នងិ B មិនបាន
លក្ើត្លឡើងាងំពើដ្ំបូង។ ប ុដនត ភាពពិត្ជាក់្ដសតង លយើងអាច្លមើលលឃើញថ្ន ទ្ំនាក់្ទ្ំនងក្ិច្ចសនារវាង A 
និង B មានអត្ថិភាពរចួ្លៅលែើយមុនលពលមានការលុបលចាល។ លែតុ្លនោះ លយើងអាច្លមើលលឃើញថ្ន លប្កាយ
លពល A ល្ទរក្មមសិទ្ធលិលើេត្ថុដដ្លជាក្មមេត្ថុននក្ិច្ចសនាលៅ
ឲ្យ B ក្មមសិទ្ធលិនាោះ នឹងប្ត្ឡប់ពើ B មក្ A េញិ លៅលពល
មានការលុបលចាល។ លោងាមការបក្ប្សាយខ្ងលលើ
លនោះ លប្កាយលពលមានការល្ទរបងវលិក្មមសទិ្ធិពើ B លៅ A 
លែើយបនាទ ប់មក្ B ក៏្បានលក់្សិទ្ធិលនាោះលៅឲ្យ C ។ 
និោយរមួ ទ្ំនាក់្ទ្ំនងដបបលនោះដូ្ច្គ្នា លៅនឹងការលក់្ជាន់គ្នា ដដ្រ។ ដូ្លច្ាោះ ប្បសនិលបើ C បានបំលពញ
លក្ខខណឌ ត្ាងំ (ប្បសនិលបើក្មមេត្ថុជាច្លនេត្ថុគឺការកាន់កាប់, ប្បសនិលបើក្មមេត្ថុជាអច្លនេត្ថុគកឺារចុ្ោះ
បញ្ា ើ) មុន A លនាោះ C អាច្ល្វើលទ្ធក្មមក្មមសិទ្ធបិាន។  
 ាមពាក្យលពច្ន៍ក្ាុងមាប្ា ១៣៤ និង មាប្ា ១៣៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  មិនបានក្ណំត់្ថ្ន ត្ត្យិរន
លនាោះជាត្ត្ិយរនសុច្រតិ្ ឬ ក៏្ទុ្ច្ចរតិ្លនាោះលទ្ ដូ្លច្ាោះលបើអនុលលាមាមពាក្យលពច្ន៍ក្ាុងមាប្ាលនោះ លទាោះ
បើជា C ជារនទុ្ច្ចរតិ្ក៏្លោយ (មានន័យថ្ន C បានដ្ឹងអំពើការភាន់ប្ច្ឡរំបស់ A) ក៏្ប្ត្ូេបានការពារ
្ងដដ្រ។ ប ុដនត ក៏្មានការបក្ប្សាយលដ្ើមបើរយួដ្ល់ B ដដ្លជារនសុច្រតិ្្ងដដ្រ លោយលគ អាច្ល្វើការ
បក្ប្សាយថ្ន “ត្ត្យិរនដដ្លក្ណំត់្ក្ាុងមាប្ា ១៣៤ គឺសលំៅដត្លៅលលើ           ត្ត្ិយរនដដ្ល
សុច្រតិ្ នងិគ្នម នក្ំែុស ឬក៏្ត្ត្ិយរនដដ្លសុច្រតិ្ និងគ្នម នក្ំែុស្ាន់្ារ្ងដដ្រ” ដូ្លច្ាោះ ប្បសនិលបើ
លយើងប្បកាន់យក្ការបក្ប្សាយដបបលនោះ C មិនទ្ទ្លួបានការការពារលទ្ ប្បសនិលបើ C ជារនទុ្ច្ចរតិ្           
(ការបក្ប្សាយដបបលនោះ ប្សបលៅនងឹលគ្នលការណ៍ននភាពសុច្រតិ្ នងិភាពលសាម ោះប្ត្ង់ ដដ្លមាន
បញ្ញត្តិលៅក្ាុងមាប្ា ៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ប្បលទ្សក្មពុជា)។  

ឧ. ក្ាុងក្រណើ  A (មាច ស់ដ្ើ) បានលក់្ដ្ើឲ្យ B (B មិនទាន់បានចុ្ោះបញ្ា ើលទ្ ដត្ B សុច្រតិ្) 
បនាទ ប់មក្ A ក៏្បានលក់្ដ្ើដ្ដដ្លលនាោះឲ្យលៅ C (C បានដ្ងឹថ្ន A បានលក់្ដ្ើលនាោះឲ្យ B រចួ្លែើយ 
ដត្ C ទុ្ច្ចរតិ្ក៏្បានចុ្ោះបញ្ា ើភាល ម)  ក្រណើ លនោះ លបើដ្អក្ាមការបក្ប្សាយមាប្ា ១៣៤ និង 
មាប្ា១៣៥ ខ្ងលលើ C ប្ត្ូេបានការពារ ប ុដនត ដ្អក្លលើភាពសុច្រតិ្ និងភាពលសាម ោះប្ត្ង់ នងឹ 
ការពារ្លប្បលោរន៍របស់ B ក្រណើ លនោះ លយើងអាច្ល្វើការបក្ប្សាយដដ្លជាមល្ាបាយក្ាុងការ
ការពារ B (ការទ្ទ្ួលបានក្មមសិទ្ធកិ្ាុងក្រណើ អច្លនេត្ថុប្ត្ូេបានលក់្ជាន់គ្នា ) លោយ B អាច្    
អនុេត្តសទិ្ធិឧបាលទ្សក្មមរបស់មាច ស់បណុំលដដ្លខលួនមានច្ំលពាោះ A លែើយ B ត្ំណ្តងឲ្យ A 
ទាមទារឲ្យលុបការចុ្ោះបញ្ា ើរវាង A និង C ។    ដូ្ច្លនោះ B អាច្ទាមទារឲ្យ A អនុេត្តក្ិច្ចសនា នងិ
ល្វើការល្ទរក្មមសិទ្ធិលលើដ្ើលនាោះមក្ឲ្យខលួនេញិបាន។  

 
A B C 

② 

① ③ 

   កាត្ពវកិ្ច្ចសងប្ត្ឡបល់ៅេញិ 
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ការទ្ទ្ួលបានក្មមសិទ្ធិក្ាុងក្រណើ អច្លនេត្ថុប្ត្ូេបានលក់្ជាន់គ្នា  គឺល្វើការបក្ប្សាយដូ្ច្ខ្ងលប្កាម៖ 
 ករណី្អច្លន្េតថុប្តូេបាន្លក់ជាន្់គ្នែ  ន្ិង ជន្អាប្កក់ខ្ល ងំ 

    ① 

A       B 

 

② 

  ③ 

 

C  (ចុ្ោះបញ្ា ើ) 
 

① A (អាក្លក់្) និង B (អាក្ទ្ញិទ្ើ១) បលងាើត្ក្ចិ្ចសនាលក់្ទ្ិញដ្ើ 
② A និង C (អាក្ទ្ិញទ្ើ២) បលងាើត្ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញដ្ើ  
③ A បានចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរក្មមសិទ្ធិលលើដ្ើឲ្យលៅ C  

 
លដ្ើមបើល្ទរក្មមសិទ្ធិលលើអច្លនេត្ថុលោយការប្ពមលប្ពៀង  ចាបំាច់្ប្ត្ូេមានការចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរក្មមសិទ្ធិ (មាប្ា 

១៣៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ លទាោះបើជា B បានទ្ិញដ្ើមុន C ក៏្លោយ ប ុដនត មិនទាន់បានចុ្ោះបញ្ា ើ លែតុ្លនោះ មិនអាច្
ល្វើលទ្ធក្មមក្មមសិទ្ធិលលើដ្ើបានលទ្។ ្ទុយលៅេញិ C បានទ្ិញដ្ើលប្កាយ B លទ្ ប ុដនត បានចុ្ោះបញ្ា ើរចួ្លែើយ លែតុ្លនោះ
បានល្វើលទ្ធក្មមក្មមសទិ្ធិលលើដ្ើលែើយ។ ដូ្ច្លនោះ B មិនអាច្ទាមទារ C ឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើអពំើការលុបការចុ្ោះបញ្ា ើលោយដ្អក្លលើ
ក្មមសទិ្ធិបានលទ្។ 

ប្បសិនលបើ C គឺជា “រនទុ្ច្ចរតិ្” លត្ើប្ត្ូេគិត្ោ ងណ្ត? ក្រណើ  C ជារនទុ្ច្ចរតិ្ ពុំមានភាពចាបំាច់្ក្ាុងការ
ការពារ C លទ្ លែតុ្លនោះលយើងហាក់្ដូ្ច្ជាអាច្ទ្ទ្ួលសាគ ល់ការទាមទារឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើអំពើការលុបការចុ្ោះបញ្ា ើលោយដ្អក្លលើ
ក្មមសិទ្ធិរបស់ B ច្ំលពាោះ C បាន។ ប ុដនត ក្រណើ លនោះក៏្មិនអាច្ទ្ទ្ួលសាគ ល់បានដដ្រ។ លោយសារដត្ លទាោះបើជា C ជារន
ទុ្ច្ចរតិ្ក៏្លោយ ដត្ B មិនមានការចុ្ោះបញ្ា ើលទ្ លែតុ្លនោះ B មិនទាន់បានល្វើលទ្ធក្មមននក្មមសិទ្ធិលទ្។ ការការពារ B អាច្
ល្វើាមរយៈការទាមទារសំណងការខូច្ខ្ត្លោយដ្អក្លលើការមិនអនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ចដដ្ល B មានច្ំលពាោះ A ជាលដ្ើម។ 

ការបក្ប្សាយខ្ងលលើ គឺជាលគ្នលការណ៍ននការលក់្ជាន់គ្នា ច្ំលពាោះអច្លនេត្ថុលោយដ្អក្លលើប្ក្មរដ្ឋ          
បបលេណើ ក្មពុជា។ ប ុដនត ក្រណើ  A ឬ C មានភាពអាប្ក្ក់្ខ្ល ងំ អាច្មានលទ្ធភាពក្ាុងការពិចារណ្តជាក្រណើ លលើក្ដលង
ថ្ន B អាច្ល្វើលទ្ធក្មមក្មមសិទ្ធិបាន។ ក្រណើ លនោះ គជឺាមល្ាបាយដដ្លលប្បើប្បាស់សិទ្ធិឧបាលទ្សក្មមរបស់មាច ស់
បំណុលដដ្លមានដច្ងក្ាុងមាប្ា ៤២២ ក្ថ្ន.២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ។ មានន័យថ្ន យក្ “សិទ្ធិទាមទារឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើ
ល្ទរលោយដ្អក្លលើក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញ”  ដដ្ល B មានច្ំលពាោះ A ល្វើជាសិទ្ធិលលើបណុំលដដ្លប្ត្ូេបានធ្ននា លែើយ
យក្ “សិទ្ធិទាមទារឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើអំពើការលុបការចុ្ោះបញ្ា ើលោយដ្អក្លលើក្មមសទិ្ធ”ិ ដដ្ល A មានច្ំលពាោះ C ល្វើជាសិទ្ធិលលើ
បំណុលដដ្លប្ត្ូេល្វើឧបាលទ្សក្មម លែើយ B ល្វើឧបាលទ្សក្មមលលើ A លោយោក់្ពាក្យបណតឹ ងលៅ C ទាមទារឲ្យចុ្ោះ
បញ្ា ើអំពើការលុបលចាលការចុ្ោះបញ្ា ើ។ ដូ្ច្លនោះ “សិទ្ធិទាមទារឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើអំពើការលុបការចុ្ោះបញ្ា ើលោយដ្អក្លលើក្មមសិទ្ធ”ិ 
ដដ្ល A មានច្ំលពាោះ C លក្ើត្លឡើងក្ាុងក្រណើ ដដ្លក្ចិ្ចសនាលក់្ទ្ិញរវាង A និង C លមាឃៈ។ 
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A       B 

 

② 

             ③ 

 

 

C 

 
①. សិទ្ធិទាមទារឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរក្មមសិទ្ធិលោយដ្អក្លលើក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញ 

②. សិទ្ធិទាមទារឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើអពំើការលុបលចាលការចុ្ោះបញ្ា ើលោយដ្អក្លលើក្មមសទិ្ធ ិ
③. ការោក់្ពាក្យបណតឹ ងទាមទារឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើអំពើការលុបការចុ្ោះបញ្ា ើលោយដ្អក្លលើសទិ្ធិឧបាលទ្សក្មមរបស់មាច ស់

បំណុល 

 
ប្បសិនលបើ B ឈាោះក្តើ លនាោះការចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរក្មមសិទ្ធិពើ A លៅ C នឹងប្ត្ូេលុបលចាល។ លបើដូ្លច្ាោះ B អាច្

ទាមទារឲ្យ A ចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរបាន។ ប្បសនិលបើ A សែការ លនាោះ A និង B ប្ត្ូេោក់្ពាក្យសុំចុ្ោះបញ្ា ើរមួគ្នា ។ ប្បសិនលបើ A 
មិន    សែការលទ្ លនាោះ B ប្ត្ូេោក់្ពាក្យបណតឹ ងច្ំលពាោះ A ទាមទារឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរក្មមសទិ្ធិ។ 

បញ្ញា  លត្ើក្រណើណ្តខលោះដដ្លក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ញិរវាង A នងិ C លៅជាលមាឃៈ។ មូលោឋ នក្ាុងការពចិារណ្ត 
គឺលមាឃភាពននក្ិច្ចសនាលោយការបំពានលគ្នលការណ៍ននភាពសុច្រតិ្ និងភាពលសាម ោះប្ត្ង់ និង ការបំពានសណ្តត ប់
ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ នងិទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ (មាប្ា ៥ និងមាប្ា ៣៥៤ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ មានន័យថ្ន ប្ត្ូេបក្
ប្សាយថ្ន ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញរវាង A និង C បំពានលគ្នលការណ៍ននភាពសុច្រតិ្ និងភាពលសាម ោះប្ត្ង់ និង ការបំពាន
សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និងទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ លែតុ្លនោះលមាឃភាព។ 

លត្ើការបក្ប្សាយអំពើលមាឃភាពននក្ិច្ចសនា ដបបលនោះបានឬលទ្ លែើយលទាោះបើជាបក្ប្សាយបានក៏្លោយ 
លត្ើក្រណើណ្តខលោះដដ្លក្ិច្ចសនាប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈលនាោះ អាប្ស័យលលើការបក្ប្សាយលគ្នលការណ៍ននភាពសុច្រតិ្ 
និងភាពលសាម ោះប្ត្ង់ និង សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ នងិទ្លំនៀមទ្មាល ប់លអលៅក្ាុងប្បលទ្សក្មពុជា។ លដ្ើមបើបក្ប្សាយថ្ន
ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ញិរវាង A និង C លមាឃៈ ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញលនាោះចាបំាច់្ប្ត្ូេដត្មានភាពអាប្ក្ក់្ខ្ល ងំ លែើយ ដដ្ល
សងគមមនិអាច្ទ្ទ្លួយក្បាន។ ឧទាែរណ៍ សាថ នភាពខ្ងលប្កាម អាច្ជាសាថ នភាពមយួដដ្លជាមូលោឋ នក្ាុងការ
ពិចារណ្តភាពអាប្ក្ក់្ ។ 

 B ក្ំពុងលរៀបច្នំើត្ិេ ិ្ ើចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរក្មមសទិ្ធិ ប្សាប់ដត្ A និង C ឃុបឃតិ្គ្នា  លែើយឆលបាក្ ឬគប្មាម
ក្ំដែង B លដ្ើមបើរារាងំការោក់្ពាក្យសុំចុ្ោះបញ្ា ើរបស់ B ។ 

 B បានពឹងពាក់្ C ឲ្យល្វើជាឈមួញក្ណ្តត លក្ាុងការបលងាើត្ក្ិច្ចសនារវាង A និង B លែើយលប្កាយពើ
បានបលងាើត្ក្ិច្ចសនារវាង  A នងិ  B រចួ្ ប្សាប់ដត្ C បពំានការលរឿទុ្ក្ច្តិ្តរបស់ B  លោយបានទ្ញិដ្ើដ្ដដ្លលនាោះពើ A ។ 

 A បានទ្ទ្ួលប្បាក់្នលលលក់្ទ្ញិដ្ើពើ B រចួ្លែើយ ដត្លប្កាយមក្លៅដត្លក់្ឲ្យលៅ C លទ្ៀត្ លែើយ
ទ្ទ្ួលបានប្បាក់្នលលលក់្ទ្ិញពើរដ្ង លែើយ C ក៏្បានដ្ឹងពើបញ្ញា លនោះដដ្រ ។ 
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្ទុយលៅេញិ លទាោះបើជាក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញរវាង A និង C ប្ត្ូេបានលមាឃៈលោយសារ្ទុយនងឹលគ្នលការណ៍នន
ភាពសុច្រតិ្ និង ភាពលសាម ោះប្ត្ង់ និងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និងទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ(ភាពអាប្ក្ក់្ខ្ល ងំ)ក៏្លោយ ក៏្
ប្ត្ូេដត្ពិចារណ្តអំពើទ្នំាក់្ទ្នំងមាប្ា ៧៤១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ (ការ្តល់ាេកាលកិ្លោយមូលលែតុ្ខុសច្ាប់) 
ដដ្រទាក់្ទ្ងនឹងសិទ្ធិទាមទារឲ្យលុបការចុ្ោះបញ្ា ើរបស់ A ច្ំលពាោះ C លនាោះ។ លពាលគឺ ក្រណើ ការទាមទាររបស់ A ឲ្យលុប
លចាលការចុ្ោះបញ្ា ើ ច្ំលពាោះ C វា្ទុយនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ លនាោះ អាច្យក្មក្អនុេត្តលោយប្សលដ្ៀងនឹងមាប្ា 
៧៤១(សូមលមើល បដនថមប្ត្ង់ច្ំណុច្ “ឃ. ទ្ំនាក់្ទ្ំនងជាមយួ ការ្តល់ាេកាលកិ្លោយមូលលែតុ្ខុសច្ាប់ 
(មាប្ា ៧៤១)”ននច្ណុំច្ ២.១១. ) 
 

មានន័យថ្ន ការទាមទារឲ្យលុបការចុ្ោះបញ្ា ើរបស់ A ច្ំលពាោះ C មិនអាច្ទ្ទ្ួលសាគ ល់បានលទ្។ ដូ្ច្លនោះ អាច្
បក្ប្សាយបានថ្ន ការអនុេត្តសិទ្ធិឧបាលទ្សក្មមរបស់ B លលើសិទ្ធទិាមទារឲ្យលុបលចាលការចុ្ោះបញ្ា ើរបស់ A មិនអាច្
ល្វើបានលឡើយ។ ប ុដនត ការអនុេត្តសិទ្ធិឧបាលទ្សក្មមរបស់មាច ស់បណុំល B គឺជាការអនុេត្តសិទ្ធិលដ្ើមបើរួយសលស្រង្ហគ ោះដ្ល់ 
B ដដ្លជារនរងលប្គ្នោះ លែតុ្លនោះមិនចាបំាច់្យក្មាប្ា ៧៤១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ មក្អនុេត្តលលើការទាមទារឲ្យលុប
ការចុ្ោះបញ្ា ើរបស់ B លទ្ គឺ អាច្បក្ប្សាយថ្ន ការអនុេត្តសទិ្ធិឧបាលទ្សក្មមរបស់ B ច្ំលពាោះ C អាច្ល្វើបាន(អាប្ស័យ
លៅលលើការបក្ប្សាយអំពើការ្តល់ាេកាលិក្លោយមូលលែតុ្ខុសច្ាប់លៅក្ាុងប្បលទ្សក្មពុជា)។ 

 ការល្ទរបងវិលក្មមសិទ្ធពិើ B លៅ A មិនដមនជាការល្ទរក្មមសិទ្ធលិោយការប្ពមលប្ពៀងលនាោះលទ្ ដូ្ច្លនោះ
មិនអាច្លប្បើមាប្ា ១៣៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ បានលទ្។ 
 

 ការបក្ប្សាយប្ទ្សឹតើទ្ើ៤  
លគ្នលគំនិត្ការពារត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនាាមរយៈការអនុេត្តលោយប្សលដ្ៀងនឹងមាប្ា
៣៥៣ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ។ មានន័យថ្ន ការពារត្ត្ិយរនដដ្លសុច្រតិ្ និង គ្នម នក្ែុំស្ាន់្ារ។ 
 ក្ថ្នខណឌ  ២ មាប្ា ៣៥៣ គឺជាបញ្ញត្តិដដ្លការពារត្ត្ិយរនដដ្លមានទ្ំនាក់្ទ្ំនង្ល

ប្បលោរន៍ ក្ាុងក្ិច្ចសនាដដ្លល្វើលឡើងលោយការបង្ហា ញឆនទៈមិនពិត្ លែើយមានអត្ថន័យដូ្ច្ខ្ង
លប្កាម៖ 

១ .មានអត្ថិភាពននរូបភាពខ្ងលប្ៅមិនពិត្(លក្ខខណឌ ១) 
២ .មាច ស់សិទ្ធមិានក្ំែុសច្ំលពាោះការបលងាើត្រូបភាពខ្ងលប្ៅមិនពិត្(លក្ខខណឌ ២) 
៣ .ចាបំាច់្ប្ត្ូេការពារត្ត្ិយរនដដ្លបានល្វើពាណិរាក្មមលោយលរឿជាក់្លលើរូបភាព          
ខ្ងលប្ៅមិនពិត្)មានន័យថ្ន ត្ត្ិយរនជារនសុច្រតិ្ និងគ្នម នក្ំែុស្ាន់្ារ)។
(លក្ខខណឌ ៣) 
ឧ. A (អាក្លក់្) និង B (អាក្ទ្ិញ) បានបលងាើត្ក្ចិ្ចសនា។ ប ុដនត A បានលុបលចាលក្ិច្ច
សនាលនាោះ។ បនាទ ប់ពើការលុបលចាលក្ិច្ចសនាលនាោះ B បានល្ទរក្មមេត្ថុននការលក់្ទ្ិញ 
លៅឲ្យ C ាមក្ចិ្ចសនា ដូ្លច្ាោះ C ជាត្ត្ិយរនលប្កាយការលុបលចាលក្ិច្ចសនា។ 
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 ១ .លប្កាយលពលលុបលចាលក្ចិ្ចសនាមានលៅសល់រូបភាពខ្ងលប្ៅមិនពិត្ថ្ន B ជា
មាច ស់សិទ្ធិដ្ដដ្ល(ការកាន់កាប់, ល ម្ ោះក្ាុងប័ណណក្មមសិទ្ធជិាលដ្ើម)។ (ឧ. របស់
លក្ខខណឌ  ១) 

 ២ .A មានក្ំែុសដដ្លមិនបានលុបលចាលភាល មៗនូេរូបភាពខ្ងលប្ៅមិនពិត្បនាទ ប់ពើ
លុបលចាលក្ិច្ចសនា។ (ឧ. របស់លក្ខខណឌ  ២) 

 ៣ .C សុច្រតិ្ និងគ្នម នក្ំែុស្ាន់្ារ(មានន័យថ្ន C លរឿជាក់្ថ្ន B ជាមាច ស់សិទ្ធិ 
លែើយមិនមានក្ំែុស្ាន់្ារក្ាុងការលរឿជាក់្)។ (ឧ. របស់លក្ខខណឌ  ៣) 
 

 

២.២. ការឆលបាក្ (មាប្ា.៣៤៧ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
ក្. នយិមន័យ 

 បុគគលដដ្លបានល្វើការបង្ហា ញឆនទៈ លោយសារការឆលបាក្របស់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ អាច្លុបលចាលនូេក្ចិ្ចសនា 
លោយលែតុ្ថ្ន ការបង្ហា ញឆនទៈលនាោះមានេកិារៈ។ 

 ឧទាែរណ៍ បុគគលកិ្របស់ហាងលក់្ម ូតូ្ X  បានបញ្ចុ ោះបញ្ចូលអត្ិលរិនឲ្យលរឿនូេអងគលែតុ្ថ្ន ម ូតូ្លនោះ្លិត្ 
លោយ “ប្ក្ុមែ ុនA” ដដ្លជាម ូតូ្ក្ពុំងលពញនិយម ទាងំដ្ឹងថ្នការពិត្ម ូតូ្លនោះគឺជា ្លតិ្្លរបស់       
“ប្ក្ុមែ ុន B” លែើយអត្លិិរន ក៏្លរឿ និង បានទ្ិញម ូតូ្លនោះ។ អត្ិលិរនអាច្លុបលចាល ក្ិច្ចសនាលោយ
ដ្អក្លលើការឆលបាក្បាន។ 

សគំ្នល់ ៖ ការឆលបាក្ាមមាប្ា ៣៤៧ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  ខុសពើក្រណើ បទ្ឆលបាក្ដដ្លមានដច្ង និង ្តនាទ លទាស
ាមមាប្ា ៣៧៧ និង មាប្ា ៣៧៨ ននប្ក្មប្ពែមទ្ណឌ ។ មានក្រណើ មួយច្នំួនអាច្ជាសក្មមភាពឆលបាក្លរឿងរដ្ឋ     
បបលេណើ ្ង និងប្ពែមទ្ណឌ ្ង លែើយក៏្មានក្រណើ មួយច្នំនួអាច្ជាលរឿងរដ្ឋបបលេណើ  ឬ លរឿងប្ពែមទ្ណឌ ដត្មួយ។  

 
ខ. លក្ខខណឌ ននការឆលបាក្ 

① សក្មមភាពលបាក្បលញ្ញេ ត្ ឬ បនំេលការពិត្ 
 សក្មមភាពប្បាប់អងគលែតុ្មិនពិត្ ឬ សក្មមភាពលាក់្អងគលែតុ្ ឬ បំនេលអងគលែតុ្។ ប ុដនត ចាបំាច់្ប្ត្ូេសថតិ្លៅ

ក្ាុងក្ប្មតិ្ ដដ្លមិនប្ត្ូេបានអនុញ្ញញ ត្លោយសងគម។ 
 ក្ាុងក្រណើ ត្ត្យិរនលប្ៅពើភាគើននក្ិច្ចសនាជាអាក្ល្វើសក្មមភាពឆលបាក្ អាក្បង្ហា ញឆនទៈ (អាក្ដដ្លប្ត្ូេ

បានលគឆលបាក្) អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាបាន លោយដ្អក្លលើភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ននក្ិច្ចសនាបានដ្ឹង ឬ អាច្
ដ្ឹងអំពើការឆលបាក្លនាោះ (មាប្ា៣៤៧-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  

“សក្មមភាពប្បាប់អងគលែតុ្មិនពិត្” ឧទាែរណ៍៖ លៅលពលលក់្ដ្ើលៅលប្ត្ើយមាខ ងននទ្លនល គ្នត់្លក់្ក្ាុង
ត្នមលនលល លោយប្បាប់អងគលែតុ្មិនពិត្ថ្ន នឹងមានគលប្មាងសាងសង់សាព នលៅឆ្អា លំប្កាយ។ 

“សក្មមភាពលាក់្អងគលែតុ្” ឧទាែរណ៍៖ លៅលពលលក់្ដ្ើ គ្នត់្បានលក់្ក្ាុងត្នមលនលល លោយមិនបាន
ប្បាប់ពើលរឿងលែតុ្ ដដ្លដ្ើលនាោះមានជាប់ែុើប ូដត្ក្។ 

 មិនចាត់្ទុ្ក្ជាការឆលបាក្លទ្ ការភាន់ប្ច្ឡលំៅក្ាុងក្ប្មិត្មយួដដ្លអាច្ទ្ទ្លួសាគ ល់ជាលក្ខណៈច្រចារ ឬ 
បលច្ចក្លទ្សលៅក្ាុងក្ិច្ចការពាណិរាក្មម ឬ បលច្ចក្លទ្សល្សងលទ្ៀត្។ 
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ឧ១. ភាគើមាខ ងបាន្សពវ្ាយថ្ន ្ទោះដដ្លខលួនលក់្លនាោះលៅរិត្ប្ពលានយនតលហាោះ លែើយច្ំណ្តយលពលលដ្ើរ
ដត្ ៥នាទ្ើប ុលណ្តណ ោះ ប ុដនតលៅលពលភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ទ្ិញ្ទោះលនាោះ លែើយលដ្ើរលៅប្ពលានយនតលហាោះ គ្នត់្ច្ំណ្តយ
លពល ៦នាទ្ើ។ ការដប្បប្បួលលនោះ សងគមអាច្ទ្ទ្ួលយក្បាន។ 
ឧ២. អាក្លក់្ម ូតូ្បាននិោយលៅកាន់អាក្ទ្ិញថ្ន ម ូតូ្លនោះសុើសាងំដត្ ១លើប្ត្ប ុលណ្តណ ោះសប្មាប់ច្មាា យ ៦០
គើឡូដម ប្ត្ ប ុដនត អាក្ទ្ិញរិោះបានដត្ ៥៥គើឡូដម ប្ត្ដត្ប ុលណ្តណ ោះ។ ការដប្បប្បួលលនោះ សងគមអាច្ទ្ទ្ួលយក្បា
ន។ 

② លច្ត្នាននការឆលបាក្ 
 លច្ត្នាកុ្ែក្ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ឲ្យយល់ប្ច្ឡអំងគលែតុ្ លែើយភាគើលនាោះក៏្បង្ហា ញឆនទៈាមរយៈការយល់ប្ច្ឡំ

អងគលែតុ្លនាោះ។ 
 ក្រណើ អាក្ដដ្លបានប្បាប់អងគលែតុ្មិនពិត្ មិនបានដ្ឹងអពំើភាពមិនពិត្លទ្លនាោះ អាក្ប្បាប់អងគលែតុ្ លនាោះ 

មិនមានលច្ត្នាលទ្។  
ឧ. ក្រណើ លក់្នាឡកិាមា ក្លបើដក្លងកាល យ ក្ាុងត្នមលខពស់លោយ លរឿថ្នជារបស់ពតិ្ លនាោះអាក្លក់្លនាោះ មិន
មានលច្ត្នាឆលបាក្លទ្។ ប ុដនត ក្រណើ លនោះ អាច្ជាក្រណើ  ការបង្ហា ញព័ត៌្មានមិនពិត្ (មាប្ា ៣៤៨ ននប្ក្មរដ្ឋ
បបលេណើ ) លៅេញិ។ 

③ ការយល់ប្ច្ឡអំងគលែតុ្របស់អាក្បង្ហា ញឆនទៈ 
 អាក្បង្ហា ញឆនទៈ លរឿជាក់្ថ្នសក្មមភាពកុ្ែក្លនាោះ ជាអងគលែតុ្ពិត្។ 

ឧ. ក្រណើ អាក្លក់្ទ្នំិញដក្លងកាល យលៅក្ាុង្ារដដ្លមានលក់្ទាងំទ្នំិញដក្លងកាល យ និង ទ្ំនិញពតិ្ប្បាក្ដ្ 
បាននិោយលៅកាន់អាក្ទ្ិញថ្ន ទ្ំនិញលនោះជាទ្ំនិញពតិ្ប្បាក្ដ្ ដត្លក់្ក្ាុងត្នមល ៨០ដុ្លាល រ ដដ្លត្នមល
ទ្ំនិញពតិ្ប្បាក្ដ្គឺ ១០០ ដុ្លាល រ លែើយត្នមលទ្ំនិញដក្លងកាល យគឺ ៣០ ដុ្លាល រ។  

១. អាក្ទ្ញិលរឿជាក់្ថ្ន ទ្ំនញិលនោះ ជាទ្នំិញពតិ្។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ ជាការឆលបាក្។ 
២.ប្បសិនលបើអាក្ទ្ញិ គិត្ថ្នទ្ំនិញលនោះអាច្ជាទ្ំនិញដក្លងកាល យ ប ុដនតប្បសិនជាទ្នំិញពតិ្ លែើយមាន

ត្នមលលថ្នក្ដបបលនោះ គ្នត់្ច្ំលណញ គ្នត់្ក៏្ទ្ិញ។ ក្រណើ លនោះ មនិដមនជាការឆលបាក្លទ្។  
④ ការបង្ហា ញឆនទៈលោយដ្អក្លលើការយល់ប្ច្ឡអំងគលែតុ្ 
 ក្រណើ អងគលែតុ្ដដ្លយល់ប្ច្ឡលំនាោះ មិនប ោះពាល់ដ្ល់ការសលប្មច្ច្តិ្តក្ាុងការបង្ហា ញ ឬ មិនបង្ហា ញឆនទៈ

របស់អាក្បង្ហា ញឆនទៈលទ្ លនាោះអាក្មានសទិ្ធិលុបលចាលមនិអាច្លុបលចាលលោយមូលលែតុ្ការឆលបាក្លនាោះ
លទ្។  

ឧ. B ដដ្លជាបុគគលិក្របស់ហាងលក់្ទូ្រស័ពទ X បានលក់្ទូ្រស័ពទ iPhone ឲ្យអាក្ទ្ិញ A លោយបាន
ប្បាប់ថ្ន iPhone លនោះជា្លិត្្លពិត្ ដដ្លាមការពិត្ទូ្រស័ពទលនាោះគឺជា្លិត្្លដក្លងកាល យ លែើយលក់្
ក្ាុងត្នមល្លិត្្លពិត្។ គុណភាពននទូ្រស័ពទទាងំពើរលនោះខុសគ្នា  ព័ត៌្មានដដ្ល B ប្បាប់មក្ A ល្វើឲ្យ A 
បង្ហា ញឆនទៈទ្ិញលោយមានការភាន់ប្ច្ឡអំងគលែតុ្ ដូ្ច្លនោះ A អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាលោយសារការ
ឆលបាក្ បាន។ 

ឧ. B ដដ្លជាបុគគលកិ្របស់ហាងលក់្ទូ្រស័ពទ X បានលក់្ទូ្រស័ពទឲ្យអាក្ទ្ញិ A លោយបានប្បាប់ថ្ន 
ល ម្ ោះរបស់ខលួនគ ឺC ដត្ាមពតិ្ខលួនល ម្ ោះ B។ ល ម្ ោះរបស់បុគគលិក្ មិនប ោះពាល់ដ្ល់ការបង្ហា ញឆនទៈរបស់ 
A លនាោះលទ្ ដូ្ច្លនោះ A មិនអាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាលោយសារការឆលបាក្លឡើយ។ 
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ឧ. ប្បសិនលបើអាក្លក់្បានកុ្ែក្អាក្ទ្ិញថ្ន នាឡកិាមា ក្លបើ A ជានាឡកិាមា ក្លបើ B (នាឡកិា
មា ក្លបើ A និង B មានត្នមលដូ្ច្គ្នា ) លនាោះជាការឆលបាក្។ ្ទុយមក្េញិ លទាោះបើជានាឡកិាមា ក្លបើ B មានត្នមល
លថ្នក្ជាងនាឡកិាមា ក្លបើ A ក៏្លោយ ក៏្ជាការឆលបាក្ដដ្រ។ ក្រណើ  ការឆលបាក្ ភាគលប្ច្ើនគឺការលក់្ក្ាុងត្នមល
នលលជាងត្នមល្មមាលោយការកុ្ែក្ ប ុដនត ក្រណើ លក់្ក្ាុងត្នមលទាបជាងត្នមល្មមាលោយការកុ្ែក្ ក៏្ជាការ
ឆលបាក្ដដ្រ។ ឧ. ក្រណើ លក់្េត្ថុដដ្លគ្នម នការលពញនិយមក្ាុងត្នមលលថ្នក្បំ្ុត្លោយនិោយកុ្ែក្ថ្នជាេត្ថុលអ 
ក៏្ជា ការឆលបាក្ដដ្រ។ 

   គ. ការឆលបាក្លោយត្ត្យិរន (មាប្ា ៣៤៧-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 ក្រណើ អាក្ល្វើសក្មមភាពឆលបាក្ ជាត្ត្ិយរនលប្ៅពើភាគើននក្ិច្ចសនា លបើភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ននក្ិច្ចសនាបាន

ដ្ឹងអំពើការឆលបាក្ ឬ អាច្ដ្ងឹអំពើការឆលបាក្ លនាោះអាក្បង្ហា ញឆនទៈ (អាក្ដដ្លប្ត្ូេបានលគឆលបាក្) អាច្
លុបលចាលក្ិច្ចសនាបាន។  

ឧទាែរណ៍ ៖ ក្រណើ  B ដដ្លជាបុគគលកិ្ក្ាុងប្ក្ុមែ ុន A បាននិោយនូេអងគលែតុ្មនិពិត្ថ្ន          
«ប្ក្ុមែ ុន A គឺបុប្ត្សមព័នឌរបស់ប្ក្ុមែ ុនដ៏្លបើល ម្ ោះ C» លែើយល្វើឲ្យអាក្ទ្ិញ D លរឿជាក់្ ក៏្ទ្ិញម ូតូ្ដដ្ល   
្លិត្លោយប្ក្ុមែ ុន A ពើ E ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ អាក្ទ្ិញ D អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាលនាោះបានលុោះប្ាដត្ E 
បានដ្ឹង ឬក៏្អាច្ដ្ឹងអំពើការភាន់ប្ច្ឡនូំេអងគលែតុ្លោយសារការឆលបាក្។ 

   ឃ. ការការពារត្ត្យិរន (មាប្ា ៣៤៧-៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 ដូ្ច្គ្នា លៅនងឹការពិភាក្ាអំពើច្ំណុច្ននការភាន់ប្ច្ឡ ំ(លមើល២.១)។ 

 

២.៣. ព័ត៌្មានមនិពតិ្ (មាប្ា ៣៤៨ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
ក្. នយិមន័យ 

 លៅលពលល្វើក្ចិ្ចសនា លបើលែតុ្ដដ្លបានបង្ហា ញលោយភាគើមាខ ងលនាោះខុសពើការពតិ្ លែើយភាគើមាខ ងលទ្ៀត្
បានបង្ហា ញឆនទៈលោយលរឿជាក់្ថ្ន លែតុ្ទាងំលនាោះជាការពតិ្ ប ុដនត ប្បសិនលបើភាគើលនាោះដ្ងឹថ្ន លែតុ្លនាោះមនិ
ដមនជាការពតិ្ ខលួននឹងមិនបង្ហា ញឆនទៈលទ្ ភាគើលនាោះអាច្លុបលចាលក្ចិ្ចសនាបានលោយលែតុ្ថ្នការ
បង្ហា ញឆនទៈលនាោះមានេកិារៈ (មាប្ា ៣៤៨-១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

 ច្ំណុច្សតើអំពើការបង្ហា ញឆនទៈដដ្លល្វើលឡើងលោយព័ត៌្មានមនិពិត្ គបឺ្សលដ្ៀងគ្នា នឹងការឆលបាក្។ ប ុដនត      
ការឆលបាក្លក្ើត្លឡើងដត្ក្ាុងក្រណើ ដដ្លអាក្្តល់ព័ត៌្មានមិនពិត្មានលច្ត្នាប ុលណ្តណ ោះ។ ច្ំដណក្ព័ត៌្មានមិន
ពិត្ លទាោះបើជាអាក្បង្ហា ញព័ត៌្មានមិនពិត្លនាោះគ្នម នលច្ត្នា ឬ គ្នម នក្ំែុសក៏្លោយ ក៏្លក្ើត្មានលឡើងដដ្រ។ មាន
ក្រណើ ជាលប្ច្ើនដដ្លព័ត៌្មានមិនពិត្ និង ការឆលបាក្លក្ើត្លឡើងទាងំ២ ច្ំលពាោះក្រណើ ដបបលនោះ អាក្បង្ហា ញឆនទៈ
អាច្លលើក្យក្ទាងំ ២ មក្អោះអាងបាន។  

ឧទាែរណ៍១៖ ហាងគំនូរ B បានយល់ប្ច្ឡថំ្ន គនូំររូបអងគរ្ ំជាគំនូររូបអងគរេត្ត លែើយក៏្បានបិទ្
អក្សរថ្ន «រូបអងគរេត្ត»។ A ដដ្លលរឿជាក់្លលើអក្សរដដ្លបិទ្លនាោះ ក៏្ទ្ិញគំនូរលនាោះ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះប្បសិនលបើ 
A បានដ្ឹងថ្នគំនូរលនាោះមិនដមនជាគំនូររូបអងគរេត្ត លនាោះគ្នត់្មិនទ្ិញលទ្ លនាោះ A អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនា
លនាោះបានលោយដ្អក្លលើព័ត៌្មានមិនពិត្។  

ខ. លក្ខខណឌ ននព័ត៌្មានមនិពតិ្ 
① ការបង្ហា ញព័ត៌្មានមនិពតិ្លោយភាគើននក្ចិ្ចសនា 
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 ប្បសិនលបើមានលែតុ្ថ្ន ភាគើននក្ិច្ចសនាបានបង្ហា ញព័ត៌្មានមិនពិត្ លនាោះភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ននក្ិច្ចសនាពុំ
ចាបំាច់្ដ្ឹងថ្នលែតុ្លនាោះមិនពតិ្លនាោះលទ្ លទាោះបើជាមានក្ំែុសក្ាុងការមិនដ្ងឹក៏្លោយ ក៏្អាច្លុបលចាលក្ចិ្ច
សនាបានដដ្រ។ ច្ំណុច្លនោះគ ឹខុសពើការឆលបាក្ដដ្លចាបំាច់្ប្ត្ូេមានលច្ត្នាកុ្ែក្របស់ភាគើននក្ិច្ចសនា។ 

ឧទាែរណ៍២៖ លៅក្ាុងឧទាែរណ៍១ខ្ងលលើ លទាោះបើជាហាងគំនូរ B លរឿថ្នគំនូរលនាោះ ជារូបអងគរេត្ត 
លោយគ្នម នក្ែុំស លែើយបានបង្ហា ញថ្ន “លនោះគជឺារូបអងគរេត្ត” លោយសារជាងគំនូរ X ដដ្លបានគូរគំនូរ      
ឲ្យហាង B  បាននិោយកុ្ែក្លៅមាច ស់ហាង B ថ្ន “លនោះគជឺារូបអងគរេត្ត” ក៏្លោយ ក៏្ព័ត៌្មានមិនពិត្ លក្ើត្
លឡើងដដ្រ ដូ្លច្ាោះ អាក្ទ្ិញ A អាច្លុបលចាលក្ចិ្ចសនាបាន។ 

② ពុចំាបំាច់្មានលច្ត្នារបស់អាក្បង្ហា ញព័ត៌្មានមនិពតិ្លទ្ 
 ជាទូ្លៅ ប្បសិនលបើមានលច្ត្នា ភាគលប្ច្ើនលគពិចារណ្តលៅលលើការឆលបាក្ ប ុដនត លបើគ្នម នលច្ត្នាលទ្ លនាោះភាគ

លប្ច្ើនលគពិចារណ្តលៅលលើការបង្ហា ញព័ត៌្មានមនិពិត្។ 

③ ភាគើយល់ប្ច្ឡអំងគលែតុ្ 
 ភាគើចាបំាច់្ប្ត្ូេលរឿថ្ន ព័ត៌្មានមិនពតិ្លនាោះគឺជាព័ត៌្មានពតិ្។ 

 

④ ភាគើនងឹមនិបង្ហា ញឆនទៈលទ្ លបើមនិមានការយល់ប្ច្ឡ ំ
ប្បសិនលបើភាគើដដ្លបង្ហា ញឆនទៈដ្ឹងថ្ន លែតុ្ដដ្លភាគើមាខ ងលទ្ៀត្បានបង្ហា ញលៅលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនាមនិ

ដមនជាការពតិ្ ខលួននឹងមនិបង្ហា ញឆនទៈលទ្។ 
លៅលពលបង្ហា ញឆនទៈក្ាុងការទ្ិញេត្ថុអវើមួយ ព័ត៌្មាន ជាលប្ច្ើនដដ្លទាក់្ទ្ងនឹងេត្ថុ មានឥទ្ធិពលច្ំលពាោះការ

សលប្មច្ច្ិត្តទ្ិញ។ ព័ត៌្មានខលោះមានឥទ្ធិពលខ្ល ងំ លែើយព័ត៌្មានខលោះមិនមានឥទ្ធពិលខ្ល ងំ ដ្ល់ការសលប្មច្ច្ិត្តទ្ិញ
លទ្។ ព័ត៌្មានមិនពតិ្លក្ើត្លឡើងក្ាុងក្រណើ ដដ្លមានការភាន់ប្ច្ឡលំៅព័ត៌្មានដដ្លសំខ្ន់ក្ាុងការសលប្មច្ច្ិត្ត។ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ឧទាែរណ៍៖ លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ទ្ើ១ និង ទ្ើ២ ខ្ងលលើ លដ្ើមបើលុបលចាលក្ិច្ចសនា A ប្ត្េូសថិត្លៅ
ក្ាុងសាថ នភាពដដ្លប្ត្ូេការគំនូររូបអងគរេត្ត លែើយលបើដ្ឹងថ្នរូបលនាោះមិនដមនជារូបអងគរេត្តលទ្ នឹងមិនទ្ិញរូប
លនាោះលទ្។ ្ទុយលៅេញិ ប្បសិនលបើ A ទ្ិញរូបលនាោះលោយសារដត្រូបលនាោះសាអ ត្ លែើយលទាោះបើជាមិនដមនរូប   
អងគរេត្ត ក៏្លោយក៏្ A លនាោះលៅដត្ទ្ិញដដ្រ ដូ្លច្ាោះ A មិនអាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាបានលទ្។ 

Honda 

ឆនទៈទ្ិញ 

ពណ៌ 
២០១៤ 

ម ូដដ្ល 

ត្នមល 
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គ. ការទាមទារសណំងការខូច្ខ្ត្ (មាប្ា ៣៤៨-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 លដ្ើមបើលុបលចាលលោយដ្អក្ាមព័ត៌្មានមិនពិត្ ពុំចាបំាច់្មានក្ំែុសរបស់អាក្បង្ហា ញព័ត៌្មានមិនពិត្លនាោះ

លទ្។ ក្ាុងក្រណើ ដដ្លអាក្បង្ហា ញព័ត៌្មានមិនពតិ្មានក្ំែុស  អាក្បង្ហា ញឆនទៈអាច្ទាមទារ សណំងការខូច្
ខ្ត្រំនសួការលុបលចាល ឬ រមួជាមួយការលុបលចាលក៏្បាន។ 

ឧ. ហាងគំនូរ B បានយល់ប្ច្ឡថំ្ន គនូំររូបអងគរ្ំ ជាគំនូររូបអងគរេត្ត លែើយក៏្បានបិទ្អក្សរថ្ន        
«រូបអងគរេត្ត»។ A ដដ្លលរឿជាក់្លលើអក្សរដដ្លបិទ្លនាោះ ក៏្ទ្ញិគំនូរលនាោះ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះប្បសិនលបើ A បាន
ដ្ឹងថ្នគំនូរលនាោះមិនដមនជាគំនូររូបអងគរេត្ត លនាោះគ្នត់្មិនទ្ញិលទ្ លនាោះ A អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាលនាោះបាន
លោយដ្អក្លលើព័ត៌្មានមិនពិត្។ ្ទុយលៅេញិ ប្បសនិលបើ B បានលមើលគំនូរលនាោះឲ្យច្ាស់លាស់ លនាោះ B នងឹ
ដ្ឹងប្បាក្ដ្ថ្នគំនូរលនោះមនិដមនជារូបអងគរេត្តលទ្ ប ុដនត B មិនបានលមើលគនូំរលនាោះឲ្យច្ាស់លទ្ លែើយបាន
បង្ហា ញថ្នលនាោះជាគនូំររូបអងគរេត្ត ដូ្លច្ាោះ មាច ស់ហាងលក់្គំនូរ B លនាោះមានក្ែុំស។ អាក្ទ្ញិ A លប្ៅពើអាច្
លុបលចាលក្ិច្ចសនា ក៏្អាច្ទាមទារនលលដ្កឹ្រញ្ាូ នរូបគនូំរជាសណំងការខូច្ខ្ត្ពើ B បានដដ្រ។ 

 លទាោះបើជា បញ្ញត្តនិនការឆលបាក្ ការរលំលាេលលើសាថ នភាព ការគប្មាមក្ំដែង អំលពើលក្ងយក្ច្ំលណញែួស
លែតុ្មិនបានបង្ហា ញអំពើការទាមទារសំណងការខូច្ខ្ត្ក៏្លោយ ក៏្ក្រណើ ទាងំលនោះអាច្ទាមទារសំណង
ការខូច្ខ្ត្បានដដ្រ (លោងាមអំលពើអនើត្ានុកូ្ល ជាអាទ្ិ៍)។ 

ឃ. ការការពារត្ត្យិរន 
 ដូ្ច្គ្នា លៅនងឹការពិភាក្ាអំពើច្ំណុច្ននការភាន់ប្ច្ឡ ំ(លមើល២.១)។ 

 

២.៤. ការរលំលាេបពំានលលើសាថ នភាព 
  ក្. នយិមន័យ 

 លៅលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា លបើភាគើមាខ ងននក្ិច្ចសនាបានលប្បើឋានៈខលួនដដ្លមានអាទ្ិភាពជាងភាគើ មាខ ង
លទ្ៀត្ ខ្ងដ្ាក្លសដ្ឋក្ិច្ច ឬ ដ្ាក្សងគម ឬ បានលប្បើសាថ នភាពល្សងលទ្ៀត្ដដ្លភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ មិនអាច្
ប្បឆ្អងំត្បបានលទ្ ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្លនាោះអាច្លុបលចាលនូេក្ចិ្ចសនាបាន លោយលែតុ្ថ្ន ការបង្ហា ញឆនទៈ
លនាោះមានេកិារៈ (មាប្ា ៣៤៩-១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

 ច្ំណុច្ននការលប្បើប្បាស់នូេសាថ នភាពលំបាក្របស់អាក្បង្ហា ញឆនទៈ គបឺ្សលដ្ៀងគ្នា នឹងអំលពើលក្ងយក្ច្ំលណញ
ែួសលែតុ្។ ប ុដនត លបើលប្បៀបល្ៀបនឹងការលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្ ការរលំលាេបំពានលលើសាថ នភាព មាន
ក្ប្មិត្ននការលគៀបសងាត់្ច្ំលពាោះអាក្បង្ហា ញឆនទៈ ខ្ល ងំជាងការលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្។ មា ងលទ្ៀត្ 
លទាោះបើជាអាក្រលំលាេលលើសាថ នភាពមិនទ្ទ្ួលបានច្ំលណញែួសលែតុ្ក៏្លោយ ក៏្អាក្បង្ហា ញឆនទៈអាច្លុប
លចាលបានដដ្រ។ 

ឧទាែរណ៍៖A បានរួលដ្ើ X ពើប្ក្ុមែ ុនអច្លនេត្ថុ B លដ្ើមបើលរៀបច្ំតូ្បតូ្ច្មួយសប្មាប់រើេភាព
ប្បចានំលា។ ក្នលងមក្ ក្ិច្ចសនារួលប្ត្ូេល្វើលមើជាលរៀងរាល់ឆ្អា  ំ លែើយឆ្អា លំនោះ A សងឃមឹថ្នប្បាក្ដ្ជាល្វើលមើដូ្ច្
សពវដ្ង។ ប ុដនត B ដ្ឹងថ្ន A នឹងមិនអាច្បនតរើេភាពបានលទ្ លបើមិនល្វើក្ិច្ចសនាលមើ ដូ្ច្លនោះ A នឹងមិនហា ន
ប្បដក្ក្ជាមយួនិងការពឹងពាក់្របស់ B លទ្។ លែតុ្លនោះ B បាននិោយប្បាប់ A ថ្ន លបើ A ឲ្យខចើ ១០០០ 
ដុ្លាល រ លនាោះលទ្ើបប្ពមល្វើក្ិច្ចសនាលមើ។ A នឹង មិនអាច្បនតរើេភាពបានលទ្ លបើ B មិនល្វើក្ិច្ចសនាលមើ ដូ្ច្លនោះ 
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A អស់រលប្មើស ក៏្បានឲ្យប្បាក់្លៅ B ខចើច្ំនួន ១០០០ ដុ្លាល រ។ A អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាខចើប្បាក់្ លោយ
ដ្អក្លលើការរលំលាេបំពានលលើសាថ នភាពបាន។ 

ខ. លក្ខខណឌ ននការរលំលាេបពំានលលើសាថ នភាព 
①. ការរលំលាេបពំានលលើសាថ នភាពលោយភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ននក្ចិ្ចសនា 

 “ការលប្បើលោយមិនប្ត្មឹប្ត្ូេនូេឋានៈខលួនដដ្លមានអាទ្ភិាពជាងភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ ខ្ងដ្ាក្លសដ្ឋក្ិច្ច ឬ ដ្ាក្
សងគម ឬ បានលប្បើសាថ នភាពល្សងលទ្ៀត្ដដ្លភាគើមាខ ងលទ្ៀត្មិនអាច្ប្បឆ្អងំត្បបាន”។ ប្គ្នន់ដត្លប្បើឋានៈ
ដដ្លខលួនមានអាទ្ិភាព មិនបលំពញលក្ខខណឌ លទ្ គឺប្ត្ូេលប្បើប្បាស់លោយមនិប្ត្មឹប្ត្េូ លទ្ើបបំលពញលក្ខខណឌ
ននការរលំលាេបំពានលលើសាថ នភាពលនោះ។ 

ឧទាែរណ៍១. (លប្បើប្បាស់អាទ្ិភាពភាពខ្ងលសដ្ឋក្ិច្ច) ៖ A គឺជាប្ក្ុមែ ុន្លតិ្រលយនតដ៏្្ំមួយ 
លែើយប្ក្ុមែ ុន b c d ជាប្ក្ុមែ ុនខ្ា ត្តូ្ច្ដដ្ល្លតិ្ក្ញ្ច ក់្រលយនត។ ប្ក្ុមែ ុន b c d លក់្ក្ញ្ច ក់្លៅឲ្យ
ប្ក្ុមែ ុន A ។ លោយសារដត្ b ជាប្ក្ុមែ ុនខ្ា ត្តូ្ច្ ប្បសនិលបើមិនអាច្ល្វើក្ចិ្ចសនាលក់្ជាមួយប្ក្ុមែ ុន 
A លទ្ ប្ក្ុមែ ុនរបស់ខលួន នឹងដ្ួលរល។ំ ប្ក្ុមែ ុន A ដ្ឹងថ្ន ប្ក្ុមែ ុន b  មិនហា នបដ្ិលស្នងឹសំលណើ រ
របស់ខលួនលទ្ លែើយក៏្បានលសាើឲ្យប្ក្ុមែ ុន b ទ្ិញរលយនតរបស់ខលួន ១០ លប្គឿង។ ប្ក្ុមែ ុន b បានគិត្ថ្ន 
លបើខលួនមនិទ្ិញរលយនតលទ្ ប្ក្ុមែ ុន A នឹងមនិបនតក្ិច្ចសនាជាមួយខលួនលនាោះលទ្ ដូ្លច្ាោះលែើយ ប្ក្ុមែ ុន b 
ក៏្សុខចិ្ត្តទ្ិញរលយនតដដ្លមនិចាបំាច់្ទាងំ ១០ លប្គឿងលនាោះ។        

ឧទាែរណ៍២. (លប្បើប្បាស់អាទ្ិភាពខ្ងសងគម) ៖ នាយទាហានលសាើសុំទ្ញិដ្ើពើកូ្នទាហាន។ 
លទាោះបើជា កូ្នទាហានមិនច្ង់លក់្ក៏្លោយ ក៏្ប្ត្ូេដត្បងខំច្តិ្តលក់្ដដ្រ។ 
②. លច្ត្នារបស់អាក្រលំលាេបពំានលលើសាថ នភាព 

 ចាបំាច់្ប្ត្ូេមានលច្ត្នាលប្បើឋានៈដដ្លមានអាទ្ភិាពរបស់ខលួន ល្វើឲ្យភាគើមាខ ងលទ្ៀត្បង្ហា ញឆនទៈ។ 
 ក្រណើ គ្នម នលគ្នលបណំងលប្បើឋានៈដដ្លមានអាទ្ិភាពរបស់ខលួនលទ្ ប ុដនតភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ជាអាក្មាន ការដប្ក្ង

ច្ិត្តលោយខលួនឯង លែើយបង្ហា ញឆនទៈដដ្លមិនដមនជាឆនទៈពិត្ លនាោះមិនមានលច្ត្នាលទ្។ 

ឧទាែរណ៍៣. លមទាហានច្ង់ពប្ងើក្ដ្ើ្ទោះរបស់ខលួន។ កូ្នទាហានបានដ្ឹងអពំើបណំងរបស់លមខលួន 
លែើយកូ្នទាហានច្ង់យក្ច្តិ្តលម ក៏្លសាើលក់្ដ្ើរបស់ខលួនឲ្យលម ដត្ាមការពិត្ខលួនមនិមានលគ្នលបណំងលក់្
ដ្ើលនាោះលទ្ លប្ពាោះជាដ្ើលក្រ ត ិ៍របស់ឪពុក្មាត យ។ លមទាហានក៏្បានទ្ិញដ្ើលនាោះ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ លមទាហានគ្នម ន
លច្ត្នាលប្បើប្បាស់ឋានៈរបស់ខលួនលោយមិនប្ត្ឹមប្ត្ូេលនាោះលទ្ ដូ្លច្ាោះ កូ្នទាហានមិនអាច្លុបលចាលក្ចិ្ចសនា
បានលឡើយ។ 

④ . ការបង្ហា ញឆនទៈលោយសារការរងសមាព ្លលើលសរ ើភាពក្ាុងការសលប្មច្ច្តិ្ត 
 ប្បសិនលបើគ្នម នទ្ំនាក់្ទ្ំនងរវាង សមាព ្លលើលសរ ើភាពក្ាុងការសលប្មច្ច្តិ្ត លក្ើត្លច្ញពើសាថ នភាពដដ្លមនិ

អាច្ប្បឆ្អងំត្ប និង ការបង្ហា ញឆនទៈរបស់អាក្បង្ហា ញឆនទៈលទ្លនាោះ  អាក្បង្ហា ញឆនទៈមិនអាច្លុបលចាលក្ចិ្ច
សនា លោយសារ ការរលំលាេបំពានលលើសាថ នភាពបានលឡើយ។ 

ឧ. លោងាមឧទាែរណ៍ទ្ើ១ខ្ងលលើ b សថិត្លៅក្ាុងសាថ នភាពទ្ន់លខាយជាង A ដដ្លមិនអាច្
បដ្ិលស្សំលណើ របស់ A បាន លនាោះលក្ខខណឌ ននការបង្ហា ញឆនទៈលោយសារការរងសមាព ្លលើលសរ ើភាពក្ាុង
ការសលប្មច្ច្តិ្ត ប្ត្ូេបានបំលពញ។ ្ទុយមក្េញិ ប្បសិនលបើ b ទ្ិញរលយនតលនាោះលោយសារដត្ខលួនច្ង់បានដត្
លប្កាយមក្ b ផ្តល ស់បតូរច្តិ្តដបរជាមិនច្ង់បានរលយនតលនាោះលៅេញិ លនាោះលក្ខខណឌ ននការបង្ហា ញឆនទៈ
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លោយសារការរងសមាព ្លលើលសរ ើភាពក្ាុងការសលប្មច្ច្ិត្ត មិនប្ត្ូេបានបំលពញលទ្។ ដូ្លច្ាោះ b មិនអាច្លុប
លចាលក្ិច្ចសនាបានលទ្។ 

គ. ការការពារត្ត្យិរន 
 ដូ្ច្គ្នា លៅនងឹការពិភាក្ាអំពើច្ំណុច្ននការភាន់ប្ច្ឡ(ំលមើល ២.១)។ 

 
២.៥. ការគប្មាមក្ដំែង (មាប្ា ៣៥០ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 

ក្. នយិមន័យ 
 បុគគលដដ្លបានបង្ហា ញឆនទៈលោយសារមានការគប្មាមក្ំដែងពើសណំ្តក់្ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ ឬ ពើសំណ្តក់្         
ត្ត្ិយរន អាច្លុបលចាលនូេក្ិច្ចសនាបាន លោយលែតុ្ថ្ន ការបង្ហា ញឆនទៈលនាោះមានេកិារៈ (មាប្ា ៣៥០ 
ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។  

 សាថ នភាពននការគ្នបសងគត់្លៅលលើឆនទៈ ច្ណុំច្ននការបង្ហា ញឆនទៈលនាោះ គឺប្សលដ្ៀងគ្នា នឹងការរលំលាេលលើ
សាថ នភាព នងិ ការលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្។ ប ុដនត ការរលំលាេលលើសាថ នភាព និង ការលក្ងយក្
ច្ំលណញែួសលែតុ្ គឺប្គ្នន់ដត្លប្បើប្បាស់នូេសាថ នភាពលបំាក្របស់អាក្បង្ហា ញឆនទៈប ុលណ្តណ ោះ ្ទុយមក្េញិ 
ការគប្មាមក្ំដែងគឺខុសគ្នា ប្ត្ង់ច្ណុំច្ដដ្លមានការេ័យខ្ល ច្លោយសារអំលពើគប្មាមក្ំដែងរបស់អាក្
គប្មាមក្ំដែង។  

ឧ. A បាននិោយលៅកាន់ B ថ្ន “លបើមិនច្ង់សាល ប់លទ្ ឆ្អប់ទ្ិញលូបុរាណលនោះ ក្ាុងត្នមល ១០.០០០
ដុ្លាល រលៅ.. !” ប្បសិនលបើ B ទ្ិញលូបុរាណលនោះក្ាុងត្នមល ១០.០០០ដុ្លាល រ លោយសារមានការេ័យខ្ល ច្, B 
អាច្លុបលចាលក្ចិ្ចសនាលោយដ្អក្លលើការគប្មាមក្ំដែងបាន។ 

ខ. លក្ខខណឌ ននការគប្មាមក្ដំែង 
①. សក្មមភាពគប្មាមក្ដំែងលោយខុសច្ាប់ 

 សក្មមភាពដដ្លល្វើឲ្យភាគើមាខ ងលទ្ៀត្េ័យខ្ល ច្ លោយល្វើឲ្យដ្ឹងថ្នលៅលពលលប្កាយនឹងមានការខូច្ខ្ត្
លក្ើត្លឡើង។ ប ុដនតប្ត្ូេសថិត្លៅក្ាុងក្ប្មតិ្ដដ្លសងគម មិនអាច្ទ្ទ្ួលយក្បាន ។ 

 លទាោះបើជា ត្ត្ិយរនលប្ៅពើភាគើននក្ចិ្ចសនាជាអាក្ល្វើសក្មមភាពគប្មាមក្ំដែងក៏្លោយ ក៏្បំលពញ 
លក្ខខណឌ ដដ្រ។ 

 េ ិ្ ើដដ្លនាឲំ្យមានការខូច្ខ្ត្៖សក្មមភាពដដ្លនាឲំ្យលក្ើត្មានការេ័យខ្ល ច្ច្ំលពាោះភាគើមាខ ងលទ្ៀត្រមួមាន 
ការនិោយលោយផ្តទ ល់មាត់្ ការសរលសរជាលិខិត្ និង កាយេកិារជាលដ្ើម។ 

 អត្ថន័យដដ្លនាឲំ្យមានការខូច្ខ្ត្៖ អត្ថន័យដដ្លនាឲំ្យលក្ើត្មានការេ័យខ្ល ច្ច្ំលពាោះភាគើមាខ ង លទ្ៀត្រមួ
មាន ការគប្មាមទាក់្ទ្ងនងឹរើេតិ្ រាងកាយ ប្ទ្ពយសមបត្ត ិក្ិត្តិយស លសរ ើភាព ជាលដ្ើម។ 

 ក្ប្មិត្ដដ្លសងគមមិនអាច្ទ្ទ្លួបាន៖ លបើជាសក្មមភាពលៅក្ាុងក្ប្មតិ្ដដ្លអាច្និោយថ្នជាការលប្បើ
សិទ្ធិលោយប្ត្មឹប្ត្ូេ លនាោះមនិអាច្និោយថ្ន មានភាព្ទុយច្ាប់ លែើយក៏្មនិលក្ើត្មាននូេការគប្មាម
ក្ំដែងលនាោះដដ្រ។ ឧ. មាច ស់បណុំលបាននិោយលោយសមតើខ្ល ងំៗលៅកូ្នបណុំលដដ្លដ្ល់លពលក្ំណត់្
សងលែើយលៅដត្មិនទាន់សងប្បាក់្លទ្ៀត្លនាោះថ្ន លបើមិនប្ពមសងប្បាក់្លទ្ ឬ មិនោក់្អវើមួយមក្ធ្ននាលទ្
លនាោះ ខលួននងឹបតឹងលៅតុ្លាការ ដដ្លជាលែតុ្ល្វើឲ្យមានការេ័យខ្ល ច្លែើយកូ្នបំណុលក៏្ប្ពមបលងាើត្សិទ្ធិ
លលើការបញ្ញច  ំ ប ុដនតលនោះជាការលប្បើប្បាស់សទិ្ធិលោយប្ត្មឹប្ត្ូេ លែើយមនិអាច្នោិយថ្នខុសច្ាប់លនាោះលទ្ 



39 
 

ដូ្ច្លនោះ មិនអាច្លុបលចាលក្ចិ្ចសនាបលងាើត្សទិ្ធិលលើការបញ្ញច  ំលោយលែតុ្ថ្នមានការគប្មាមក្ំដែងលនាោះ
លឡើយ។ 

②. លច្ត្នាគប្មាមក្ដំែង 
 គឺជាលច្ត្នាគប្មាមភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ឲ្យមានការេ័យខ្ល ច្ លែើយភាគើក៏្បង្ហា ញឆនទៈជាក្ណំត់្ាមរយៈការ

េ័យខ្ល ច្លនាោះ។ 
 ក្រណើ ល្វើសក្មមភាពដដ្លលមើលលៅហាក់្ដូ្ច្ជាការគប្មាមក្ំដែងដត្ពុមំានបណំង ល្វើឲ្យភាគើមាខ ងលទ្ៀត្មាន

ការេ័យខ្ល ច្លទ្ លនាោះមិនមានលច្ត្នាលទ្។ ឧទាែរណ៍៖ លៅលពលបលងាើត្ក្ចិ្ចសនា ភាគើមាខ ងបានោក់្
កាលំេលើងរ័រលៅក្ាុងកាបូបរបស់ខលួន លែើយភាគើមាខ ងលទ្ៀត្បានលឃើញកាលំេលើងរ័រលៅក្ាុងកាបូបលនាោះ លោយគិត្
ថ្នលបើខលួនមនិប្ពមចុ្ោះកិ្ច្ចសនាលទ្លនាោះ ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្នងឹយក្កាលំេលើងមក្បាញ់ខលួន លែតុ្លនោះក៏្ប្ពមចុ្ោះ   
ក្ិច្ចសនា លោយសារការេ័យខ្ល ច្។ ក្រណើ លនោះ មិនមានលច្ត្នាក្ាុងការគប្មាមក្ំដែងលទ្។ 
 

③. អាក្បង្ហា ញឆនទៈមានការេ័យខ្ល ច្ 
 លដ្ើមបើបំលពញលក្ខខណឌ ននការគប្មាមក្ំដែង ភាគើមាខ ងដដ្លបង្ហា ញឆនទៈ ប្ត្ូេដត្មានការេ័យខ្ល ច្លៅលពល

បលងាើត្ក្ចិ្ចសនា។ ប ុដនត ក្រណើ ដដ្លអាក្បង្ហា ញឆនទៈជាមនុសសដដ្លមានសាម រត្ើែាងឹែារ  លែើយលទាោះបើជា
មានការគប្មាមពើអាក្គប្មាមក្ដំែងក៏្លោយ ក៏្មិនមានការេ័យខ្ល ច្ដដ្រលនាោះ ការគប្មាមក្ំដែងមនិលក្ើត្
លឡើងលទ្។ 

④. ការបង្ហា ញឆនទៈលោយសារការគប្មាមក្ដំែង 
 ប្បសិនលបើការបង្ហា ញឆនទៈរបស់អាក្បង្ហា ញឆនទៈ ល្វើលឡើងលោយសារឥទ្ធពិលអវើមួយល្វើឲ្យេ័យខ្ល ច្ លនាោះជា

ការគប្មាមក្ំដែង។ 

ឧ. លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ទ្ិញលូបុរាណខ្ងលលើ ប្បសិនលបើ B ច្ង់បានលូបុរាណលនាោះាងំពើលដ្ើម 
លែើយក៏្បានលៅរួប A លដ្ើមបើទ្ិញលូលនាោះក្ាុងត្នមល ១០.០០០ដុ្លាល រ ប ុដនតលពលលនាោះមិនដ្ងឹ លែតុ្អវើ B បាន  
គប្មាមក្ំដែង A ។ ក្រណើ លនោះ A បានលក់្លូបុរាណដដ្លខលួនច្ង់លក់្ប្សាប់ លែតុ្លនោះ មិនអាច្លុបលចាល
ក្ិច្ចសនាលោយសារការគប្មាមក្ំដែងបានលទ្ លប្ពាោះមិនមានទ្ំនាក់្ទ្ំនងរវាងការេ័យខ្ល ច្ និង ការបង្ហា ញឆ
នទៈរបស់ A លទ្។ 

គ. ការការពារត្ត្យិរន 
 ត្ត្ិយរនមុនលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា មិនប្ត្ូេបានការពារលទ្ លប្ពាោះមិនមានបញ្ញត្តសិតើពើការ ការពារត្ត្ិយ

រន។ និោយរមួ លគអាច្អោះអាងអពំើអានុភាពននការលុបលចាលច្ំលពាោះត្ត្ិយរនមុនលពលលុបលចាល       
ក្ិច្ចសនា បានប្គប់លពល។ 

 ច្ំលពាោះត្ត្ិយរនលប្កាយលពលការលុបលចាលក្ិច្ចសនា អាច្មានគនំិត្ថ្ន មិនប្ត្ូេទ្ទ្លួបាននូេការការពារ
លទ្ ប ុដនត ក៏្អាច្ពិចារណ្តលប្បើប្ទ្ឹសតើទាក់្ទ្ងនងឹការការពារត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនាដដ្ល
បានពិភាក្ាលៅក្ាុងច្ណុំច្សតើពើការភាន់ប្ច្ឡំ្ ងដដ្រ(លមើល ២.១)។ 
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២.៦. អលំពើលក្ងយក្ច្លំណញែួសលែតុ្ (មាប្ា ៣៥១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
ក្. ការបង្ហា ញឆនទៈលោយដ្អក្លលើអលំពើលក្ងយក្ច្លំណញែួសលែតុ្ 

 ក្ាុងក្រណើ ដដ្លភាគើមាខ ងបានល្វើក្ិច្ចសនាលោយលឆលៀត្ឱកាសដដ្លភាគើមាច ងលទ្ៀត្ក្ំពុងរួបប្បទ្ោះការលំបាក្
ខ្ងដ្ាក្លសដ្ឋក្ិច្ច ឬ ភាពលាង់ ឬ ការខវោះការពិលសា្ន៍ លែើយបានលក្ងយក្ច្ំលណញោ ងសនធឹក្សនាធ ប់ពើក្ចិ្ច
សនាលនាោះ ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្លនាោះអាច្លុបលចាលនូេក្ិច្ចសនាបាន លោយលែតុ្ថ្នការបង្ហា ញឆនទៈលនាោះមាន 
េកិារៈ (មាប្ា ៣៥១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

 ប្សលដ្ៀងគ្នា នឹងការរលំលាេលលើសាថ នភាព។ ក្ប្មតិ្ននការគ្នបសងាត់្លលើការបង្ហា ញឆនទៈននអំលពើលក្ងច្ំលណញ
ែួសលែតុ្គ ឺទាបជាងការរលំលាេលលើសាថ នភាព ប ុដនត លទាោះជាក្ប្មិត្ននការគ្នបសងាត់្លលើការបង្ហា ញឆនទៈននអំលពើ
លក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្ទាបជាងក្ប្មិត្ការរលំលាេលលើសាថ នភាព ក៏្លោយ ក៏្អាច្លុបលចាលបានដដ្រ។   
្ទុយមក្េញិ ក្ាុងក្រណើ ដដ្លអាក្ល្វើអំលពើលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្បានច្ំលណញែួសលែតុ្ លុោះប្ាដត្
បានទ្ទ្ួល្លច្ំលណញែួសលែតុ្លនាោះប ុលណ្តណ ោះ លទ្ើបអាក្បង្ហា ញឆនទៈអាច្លុបលចាលបាន។  

ឧ. A ជាអាក្ដ្ឹក្អាក្ដ្ំលណើ រ បានលឆលៀត្ឱកាសលពល B ដដ្លលទ្ើបដត្មក្ប្បលទ្សក្មពុជាលលើក្ដ្ំបូង 
លែើយមិនបានដ្ឹងអវើ លោយបាននិោយត្នមលច្ំលពាោះការផ្តល ស់ទ្ើក្ាុងច្មាា យដដ្លជា្មមាមានត្នមល ១០ដុ្លាល រ 
ថ្នមានត្នមល ២០០ដុ្លាល រ។ លៅលពលល្វើដ្ំលណើ រាម្លូេ B បានដ្ឹងពើត្នមលសមរមយ លែើយគិត្ថ្នលៅលពលលៅ
ដ្ល់ទ្ិសលៅលែើយ មិនច្ង់បង់ប្បាក់្លប្ច្ើនដ្ល់លៅ ២០០ដុ្លាល រ លនោះលទ្។ B អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនា
ជាមួយ A លោយមូលលែតុ្ការលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្ លែើយ បដ្ិលស្មិនបង់ប្បាក់្ ២០០ដុ្លាល រលនាោះ
បាន។ ប ុដនត B បានទ្ទ្ួលប្បលោរន៍ពើការដ្ឹក្រញ្ាូ នរបស់ A ដដ្លជាលសច្ក្តើច្លប្មើនឥត្លែតុ្លនោះ គ្នត់្ប្ត្ូេ
បង់ប្បាក់្ឲ្យ A ច្ំនួន ១០ ដុ្លាល រដដ្លជាត្នមល្មមា (មាប្ា ៧៣៦-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

ខ. លក្ខខណឌ ននអលំពើលក្ងយក្ច្លំណញែួសលែតុ្ 
 ①       ការលឆលៀត្ឱកាសរបស់ភាគើមាខ ងននក្ចិ្ចសនាច្លំពាោះភាគើមាច ងលទ្ៀត្ ដដ្លក្ពុំងរបួប្បទ្ោះការលបំាក្ ខ្ង
ដ្ាក្លសដ្ឋក្ចិ្ច ឬ ភាពលាង់ ឬ ការខវោះការពលិសា្ន៍ 
 ប្សលដ្ៀងគ្នា លៅនឹងលក្ខខណឌ ននក្រណើ ការរលំលាេបពំានលលើសាថ នភាព (មាប្ា ៣៤៩ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 

ដដ្លដច្ងថ្ន “លប្បើលោយមិនប្ត្ឹមប្ត្ូេនូេឋានៈខលួនដដ្លមានអាទ្ិភាពជាងភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ ខ្ងដ្ាក្លសដ្ឋក្ចិ្ច 
ឬ ដ្ាក្សងគម” ប ុដនត លក្ខខណឌ  “លឆលៀត្ឱកាសដដ្លភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ក្ំពុងរួបប្បទ្ោះការលំបាក្ខ្ងដ្ាក្   
លសដ្ឋក្ិច្ច ឬ ភាពលាង់ ឬ ការខវោះពិលសា្ន៍” ននអំលពើលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្ មានក្ប្មិត្ននលសរ ើភាព
ក្ាុងការសលប្មច្ច្ិត្ត និង ក្ប្មិត្ននសពំា្ទាបជាង។ រំនួសឲ្យក្ប្មតិ្សំពា្ទាប អំលពើលក្ងយក្ច្ំលណញ
ែួសលែតុ្ប្ត្ូេមានលក្ខខណឌ  “យក្ច្ំលណញោ ងសនធឹក្សនាធ ប់”។ 

ឧ១.  ក្រណើ រនបរលទ្សដដ្លលទ្ើបដត្មក្ក្មពុជាជាលលើក្ដ្បូំង មិនធ្នល ប់សាគ ល់សាថ នភាព និង ខវោះ
បទ្ពិលសា្ន៍លៅក្មពុជា បានចុ្ោះក្ចិ្ចសនាជាមួយពាណិរាក្រដខមរ លែើយពាណិរាក្រដខមរបានលឆលៀត្ឱកាស
លក្ងច្ំលណញលលើរនបរលទ្សលនាោះ។  

ឧ២. ក្រណើ អាក្មានបទ្ពិលសា្ន៍ខ្ងលក់្ដូ្រ បានលឆលៀត្ឱកាសល្វើក្ិច្ចសនាជាមយួសិសសដដ្ល
គ្នម នបទ្ពិលសា្ន៍ឲ្យទ្ិញេត្ថុដដ្លមានត្នមលនលលែសួលែតុ្។ 
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②  ឆនទៈននអលំពើលក្ងយក្ច្លំណញែួសលែតុ្ 
 ចាបំាច់្ប្ត្ូេមានឆនទៈបលងាើត្ក្ចិ្ចសនាលោយលឆលៀត្ឱកាសដដ្លអាក្បង្ហា ញឆនទៈក្ំពុងរួបប្បទ្ោះការលំបាក្

ខ្ងដ្ាក្លសដ្ឋក្ចិ្ច ឬ ភាពលាង់ ឬ ការខវោះពិលសា្ន៍”។ 
 

③ ការបង្ហា ញឆនទៈលោយសាររងសពំា្ក្ាុងការសលប្មច្ច្តិ្តលោយលសរ ើ 
 មានដត្ក្ាុងក្រណើ ដដ្លសំពា្ក្ាុងការសលប្មច្ច្ិត្តលោយលសរ ើដដ្លលក្ើត្លច្ញពើការលំបាក្ខ្ងដ្ាក្លសដ្ឋក្ចិ្ច 

ឬ ភាពលាង់ ឬ ការខវោះពិលសា្ន៍លនាោះមានឥទ្ធិពលដ្ល់ការបង្ហា ញឆនទៈរបស់អាក្បង្ហា ញឆនទៈដត្ប ុលណ្តណ ោះលទ្ 
លទ្ើបលក្ើត្លឡើងនូេអំលពើលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្បាន។ 
⑤ អាក្ល្វើអលំពើលក្ងយក្ច្លំណញែួសលែតុ្ទ្ទ្លួបានប្បលោរន៍ោ ងលប្ច្ើនសនធកឹ្សនាធ ប់ 

 ជា្មមា លៅក្ាុងក្ចិ្ចការរនំញួ អាក្ល្វើរំនួញដត្ងដត្ច្ង់លក់្េត្ថុ ឬ លសវាឲ្យបាននលល និង ឲ្យបានលប្ច្ើន លដ្ើមបើ
ទ្ទ្ួលបានច្ំលណញលប្ច្ើន ដូ្ច្លនោះ មិនដមនមានន័យថ្ន ទ្ំនិញដូ្ច្គ្នា  ដបរជាលក់្នលលជាងលេញៀេល្សងលទ្ៀត្ 
លែើយលៅថ្ន ជាអំលពើលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្ភាល មលនាោះលទ្។ លត្ើក្ប្មិត្ប ុណ្តណ លទ្ើបកាល យជាអំលពើលក្ង
យក្ច្ំលណញែសួលែតុ្លនាោះ គឺចាបំាច់្ប្ត្ូេសិក្ាលៅាមក្រណើ នើមួយៗ។ 

គ. ការការពារត្ត្យិរន 
 មិនមានបញ្ញត្តិការពារត្ត្ិយរនលទ្ ដូ្ច្លនោះ ត្ត្ិយរន មុនលពលលុបលចាលក្ចិ្ចសនា មិនប្ត្ូេបានការពារ

លទ្។ មានន័យថ្ន ច្ំលពាោះត្ត្ិយរនមុនលពលលុបលចាល លគអាច្អោះអាងពើអានុភាពននការលុបលចាលបាន
ប្គប់លពលច្ំលពាោះត្ត្ិយរនមុនលពលលុបលចាលក្ិច្ចសនា ។ 

 ច្ំលពាោះត្ត្ិយរនលប្កាយលពលការលុបលចាលក្ិច្ចសនា មានគំនិត្ខលោះលលើក្លឡើងថ្ន មនិគួរទ្ទ្លួបានការ
ការពារលទ្ ប ុដនតក៏្មានគំនតិ្ខលោះថ្ន គួរអនុេត្តប្ទ្ឹសតើទាក់្ទ្ងនឹងការការពារត្ត្ិយរនលប្កាយលពលលុបលចាល 
ដដ្លបានពិភាក្ាលៅក្ាុងច្ណុំច្សតើពើការភាន់ប្ច្ឡំ្ ងដដ្រ(លមើល ២.១)។ 
 

២.៧. សរបុមាប្ា ៣៤៧ ដ្ល់មាប្ា ៣៥១ 
 
  ការឆលបាក្ (មាប្ា

៣៤៧ ននប្ក្មរដ្ឋ
បបលេណើ ) 

ពត័្ម៌ានមិនពិត្ 
(មាប្ា ៣៤៨ ននប្ក្ម
រដ្ឋបបលេណើ ) 

ការរលំលាេបំពានលលើ
សាថ នភាព (មាប្ា
៣៤៩ ននប្ក្មរដ្ឋ
បបលេណើ ) 

ការគប្មាមកំ្ដែង 
(មាប្ា ៣៥០ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 

អំលពើលក្ងយក្
ចំ្លណញែសួលែតុ្ 
(មាប្ា ៣៥១ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 

ល
ក្ខខ
ណ
ឌ 

អត្ថនយ័នន 
អំលពើមិនប្តឹ្ម
ប្តូ្េ 

សក្មមភាពកុ្ែក្ ការបង្ហា ញពត័្ម៌ានមិន
ពិត្ 

ការរលំលាេបំពានលលើ
សាថ នភាព 

ការគប្មាមកំ្ដែង ការលឆលៀត្ឱកាសនន 
ការលំបាក្ខ្ងដ ា្ក្
លសដ្ឋកិ្ច្ច ឬ ភាព
លាងល់លល  ឬ ការខវោះ
បទ្ពិលសា្ន ៍

លច្ត្នារបស ់
អាក្ល វ្ើអំលពើ 
មិនប្តឹ្មប្តូ្េ 

ចាបំាច្ ់ មិនចាបំាច្ ់ ចាបំាច្ ់ ចាបំាច្ ់ ចាបំាច្ ់

សាថ នភាព ល្ូេ
ចិ្ត្តននអាក្ 
បង្ហា ញឆនទៈ 

ការយលប់្ច្ឡអំងគ
លែតុ្លក្ើត្ពើ
សក្មមភាពកុ្ែក្ 

ការយលប់្ច្ឡអំងគ
លែតុ្លក្ើត្ពើការបង្ហា ញ
ពត័្ម៌ានមិនពិត្ 

ការរងសំពា ល្សរ ើ
ភាពក្ាុងការសលប្មច្
ចិ្ត្តលក្ើត្ពើសាថ នភាព

ការេយ័ខ្ល ច្ដដ្ល 
លក្ើត្ពើការគប្មាម 
កំ្ដែង 

ការរងសំពា ល្សរ ើ
ភាពក្ាុងការសលប្មច្
ចិ្ត្តលោយសារការ
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មិនអាច្ប្បឆ្អងំបាន 
(ក្ប្មិត្ខ្ល ងំ) 

លំបាក្ដ ា្ក្លសដ្ឋ
កិ្ច្ច ឬ ភាពលាង់ ឬ 
ការខវោះពើលសា្ន ៍
(ក្ប្មិត្ប្សាល) 

ទំ្នាក្ទំ់្នង 
រវាងសាថ ន 
ភាព ល្ូេចិ្ត្តនន
អាក្បង្ហា ញ   
ឆនទៈ និង ការ 
បង្ហា ញឆនទៈ 

ការបង្ហា ញឆនទៈ
លោយសារការ
យលប់្ច្ឡអំងគ
លែតុ្ 

មិនប្តឹ្មដត្ការយល់
ប្ច្ឡអំងគលែតុ្
ប ុលណ្តណ ោះលទ្ ចាបំាច្ប់្តូ្េ
មានទំ្នាក្ទំ់្នងដដ្ល
អាច្និោយ បានថ្ន 
ប្បសិនលបើគ្នម នការ 
យលប់្ច្ឡលំទ្លនាោះ នឹង
មិនមានការបង្ហា ញ     
ឆនទៈលនោះលទ្ 

ការបង្ហា ញឆនទៈ 
លោយសាការរងសំ
ពា្លសរ ើភាពក្ាុងការ
សលប្មច្ចិ្ត្ត   
(ក្ប្មិត្ខ្ល ងំ) 

ការបង្ហា ញឆនទៈ
លោយសារការេយ័
ខ្ល ច្ 

ការបង្ហា ញឆនទៈ
លោយសារការរង    
សំពា្លសរ ើភាពក្ាុង
ការសលប្មច្ចិ្ត្ត
(ក្ប្មិត្ប្សាល) 

លក្ខខណឌ  
ល្សងលទ្ៀត្ 

    ្លប្បលោរនោ៍ ង 
សនធឹក្សនាធ បរ់បស ់
អាក្ល វ្ើអំលពើមិនប្តឹ្ម
ប្តូ្េ 

ក្រណើ ត្តិ្យ
រនលប្ៅពើភា
គើននកិ្ច្ច
សនា ជាអាក្
ល វ្ើអំលពើមិន
ប្តឹ្មប្តូ្េ 

អាច្លុបលចាល
បាន លុោះប្ាដត្ 
ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្នន
កិ្ច្ចសនាបានដឹ្ង 
ឬ អាច្ដឹ្ងពើការ
ឆលបាក្ 

មិនអាច្លុបលចាល
បានលទ្ 

មិនអាច្លុបលចាល
បានលទ្ 

អាច្លុបលចាល
បានប្គបល់ពល 

មិនអាច្លុបលចាល 
បានលទ្ 

កា
រកា
រពា
រត្
ត្យ

រន
 

ត្តិ្យរនមុន
លពលលុប
លចាលកិ្ច្ច
សនា 

ការពារាមមាប្ា 
៣៤៧-៣ 

ការពារាមមាប្ា   
៣៤៨-៣ 

ការពារាមមាប្ា 
៣៤៩-២ 

មិនការពារ មិនការពារ 

ត្តិ្យរនលៅ
លប្កាយលពល
លុបលចាល
កិ្ច្ចសនា 

ការពារាមប្ទឹ្សតើ 
ការពារត្តិ្យរនន
លប្កាយលពល លុប
លចាលកិ្ច្ចសនា 

ការពារាមប្ទឹ្សតើ
ការពារត្តិ្យរន
លប្កាយលពលលុប
លចាលកិ្ច្ចសនា 

ការពារាមប្ទឹ្សតើ
ការពារត្តិ្យរន 
លប្កាយលពលលុប
លចាលកិ្ច្ចសនា 

អាច្ការពារាម
ប្ទឹ្សតើការពារត្តិ្
យរន លប្កាយ
លពលលុបលចាល
កិ្ច្ចសនា 

អាច្ការពារាម
ប្ទឹ្សតើការពារត្តិ្យ
រនលប្កាយលពលលុប
លចាលកិ្ច្ចសនា 

 
 ការរលំលាេបំពានលលើសាថ នភាព   អំលពើលក្ងយក្ច្ំលណញែួសលែតុ្ 
       (មាប្ា ៣៤៩ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )   (មាប្ា ៣៥១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 
A    B         A        B 
 
 

ក្ិច្ចសនា ក្ិច្ចសន្យា 
 

មិនច្ង់ចុ្ោះក្ិច្ចសនាលនោះលទ្ ដត្លទាោះជា
បដ្ិលស្ ក្៏មនិ អាច្បដ្ិលស្បានដដ្រ 
លែតុ្លនោះក្ប៏ានចុ្ោះក្ិច្ចសនាលៅ។     
ច្ង់លុបលចាល។ 

លុបលចាល 

មិនសូេយលល់ទ្ ប ុដនតលមើលលៅដូ្ច្ជាក្ិច្ចសនាលអដដ្រ ក្៏
ប្ពមបលងាើត្ក្ិច្ចសនា។ លប្កាយលពលពិចារណ្តមតងលទ្ៀត្ 
លឃើញថ្នជាក្ិច្ចសនាដដ្លនាឲំ្យខូច្ខ្ត្្លប្បលោរន៍ 
លទ្ើបច្ង់លុបលចាលក្ិច្ចសនា។ 

លុបលចាល 
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២.៨. ឋបនើយ្លូេច្តិ្ត (មាប្ា ៣៥២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 

ក្. នយិមន័យ 
ឋបនើយ្លូេច្ិត្ត គឺជា ការបង្ហា ញឆនទៈខ្ងលប្ៅដដ្លមានអត្ថន័យខុសពើឆនទៈខ្ងក្ាុង (ឆនទៈពតិ្) ទាងំដ្ឹង

ថ្នឆនទៈដដ្លបានបង្ហា ញលនាោះខុសពើឆនទៈខ្ងក្ាុង ក៏្ក្ិច្ចសនាលោយដ្អក្លលើឋបនើយ្លូេច្ិត្តលនាោះមានសុពលភាពដដ្រ 
(លប្ពាោះក្ាុងមាប្ា ៣៥២ ដច្ងថ្ន ក្ិច្ចសនាលនាោះមិនប្ត្ូេរារាងំអានុភាពលឡើយ)។ និោយមា ងលទ្ៀត្ គឺជាប្បព័នធ 
ដដ្លបលងាើត្ឲ្យក្ចិ្ចសនាមានសុពលភាព លទាោះបើជាអត្ថន័យននក្ិច្ចសនាខុសពើច្ិត្តរបស់ខលួន លែើយលប្កាយមក្
និោយថ្ន “និោយលលងលទ្” ក៏្លោយ  ក៏្ក្ិច្ចសនាលនាោះមានសុពលភាពដដ្រ។ 

ឧ. ហាងគំនូរ B បានលសាើលៅជាងគំនូរ A ថ្ន “លក់្រូបលនោះឲ្យខញុ ំមក្!” ដដ្លរូបលនាោះ ជារូបដដ្ល A លពញច្ិត្ត 
លែើយគ្នម នបណំងនឹងលក់្រូបលនាោះលទ្។  A គិត្ថ្ននងឹោក់្ត្នមលឲ្យខពស់ កុ្ំឲ្យ B មានលទ្ធភាពទ្ិញ លដ្ើមបើកុ្ំឲ្យ B សួរ
នាតំ្លៅលទ្ៀត្ រចួ្ក៏្និោយថ្ន “លបើឲ្យប្បាក់្ ១ លានដុ្លាល រ ខញុ ំនឹងលក់្ឲ្យ” ។ សំលណើ របស់ A លនោះ គឺជាឋបនើយ្លូេ
ច្ិត្ត។ ប្បសិនលបើ B យល់ប្ពមលោយខុសពើការរពំឹងទុ្ក្របស់ A ថ្ន “បាន! ខញុ ំទ្ិញក្ាុងត្នមល ១លាន ដុ្លាល រលនោះ” លនាោះ           
ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ញិលោយសារ ឋបនើយ្លូេច្ិត្តនឹងលក្ើត្មានលឡើង។ 

 
ខ. លក្ខខណឌ  

 ① អត្ថភិាពននការបង្ហា ញឆនទៈ 
លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ខ្ងលលើ អត្ថិភាពននការបង្ហា ញឆនទៈ គឺការបង្ហា ញឆនទៈរបស់ A ថ្ន “លបើឲ្យប្បាក់្ ១ លាន

ដុ្លាល រ ខញុ ំនឹងលក់្ឲ្យ”។ 
 
 ② ឆនទៈដដ្លបានបង្ហា ញ មនិប្ត្េូគ្នា នងឹ ឆនទៈខ្ងក្ាុង 
ភាពខុសគ្នា រវាងឆនទៈខ្ងក្ាុង និង ឆនទៈដដ្លបង្ហា ញមក្លប្ៅ។ ក្ាុងឧទាែរណ៍ខ្ងលលើ គឺ A លពញច្ិត្ត លែើយ

គ្នម នបណំងនងឹលក់្រូបលនាោះលទ្ ប ុដនតដបរជានិោយថ្ន នឹងលក់្ឲ្យលៅេញិ។ 
   
 ③ អាក្បង្ហា ញឆនទៈដ្ងឹថ្នឆនទៈដដ្លបានបង្ហា ញ មនិប្ត្េូគ្នា នងឹឆនទៈខ្ងក្ាុង 
លក្ខខណឌ លនោះ ប្ត្ូេបានបលងាើត្លឡើងលដ្ើមបើបង្ហា ញអំពើភាពខុសគ្នា ពើការភាន់ប្ច្ឡ ំ និង ការបង្ហា ញឆនទៈមិនពតិ្។  

ភាពខុសគ្នា រវាងឆនទៈខ្ងក្ាុង និង ឆនទៈខ្ងលប្ៅមាន២ក្រណើ គ ឺ ក្រណើ អាក្បង្ហា ញឆនទៈដ្ឹងពើភាពខុសគ្នា រវាងការ
បង្ហា ញឆនទៈ នងិឆនទៈខ្ងក្ាុង(ឋបនើយ្លូេច្ិត្ត) និង ក្រណើ អាក្បង្ហា ញឆនទៈមិនបានដ្ឹងពើភាពខុសគ្នា រវាងការ
បង្ហា ញឆនទៈ និងឆនទៈខ្ងក្ាុង(ការភាន់ប្ច្ឡ)ំ។  

លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ខ្ងលលើលនោះ “A គិត្ថ្ននងឹោក់្ត្នមលខពស់ដដ្ល B មិនមានលទ្ធភាពទ្ិញ លដ្ើមបើឲ្យ B បញ្ឈប់” 
គឺជាសាថ នភាពដដ្លបញ្ញា ក់្ថ្ន A បានដ្ឹងពើភាពខុសគ្នា រវាងការបង្ហា ញឆនទៈ និងឆនទៈខ្ងក្ាុង។ 
  គ. អានុភាព 

 ក្ិច្ចសនាលោយដ្អក្លលើឋបនើយ្លូេច្ិត្ត មានសុពលភាពជានិច្ច។ មិនអាច្យក្មូលលែតុ្ ឋបនើយ្លូេ
ច្ិត្ត មក្អោះអាងពើលមាឃភាព ឬ លុបលចាលលនាោះលទ្។ ប ុដនត ប្បសិនលបើអាក្បង្ហា ញឆនទៈអាច្បញ្ញា ក់្ពើ     
ឆនទៈរបស់ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ននក្ចិ្ចសនា (ការណ៍ដដ្លបានដ្ងឹថ្ន ការបង្ហា ញឆនទៈរបស់អាក្បង្ហា ញឆនទៈ 
មិនដមនជាឆនទៈពិត្ប្បាក្ដ្លទ្) លនាោះអាក្បង្ហា ញឆនទៈអាច្បដ្ិលស្ការអនុេត្តក្ចិ្ចសនាច្ំលពាោះភាគើមាខ ង
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លទ្ៀត្បាន។ លទាោះបើជាក្រណើ លនោះក៏្លោយ ក៏្ក្ិច្ចសនាមានសុពលភាពដដ្រ អាក្បង្ហា ញឆនទៈប្គ្នន់ដត្
អាច្ បដ្ិលស្ការអនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ចដត្ប ុលណ្តណ ោះ។ 

 ទ្ំនាក់្ទ្នំងគត្ិយុត្តក្ាុងក្រណើ អាក្បង្ហា ញឆនទៈ A បញ្ញា ក់្អំពើឆនទៈទុ្ច្ចរតិ្របស់ B ដដ្លជាភាគើមាខ ង
លទ្ៀត្ននក្ិច្ចសនា ក្ាុងការបដ្លិស្ការអនុេត្តក្ិច្ចសនា ៖  

១. ក្រណើ េត្ថុដដ្លជាក្មមេត្ថុគឺជាច្លនេត្ថុ ក្មមសិទ្ធិនងឹប្ត្ូេល្ទរលៅលពលជាមួយគ្នា និងក្ិច្ចសនា (មាប្ា
១៣៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ដូ្ច្ឧទាែរណ៍ខ្ងលលើ B នឹងកាល យជាក្មមសិទ្ធក្រ ដត្ A អាច្បដ្ិលស្ការប្បគល់បាន។ 
ប ុដនត អាក្ទ្ទ្ួលបនត C ដដ្លបានទ្ិញច្លនេត្ថុលនាោះពើ B  អាច្ល្វើលទ្ធក្មមក្មមសទិ្ធិពើ B បាន ដូ្ច្លនោះ C នឹងកាល យជា
ក្មមសិទ្ធកិ្រោ ងលពញសិទ្ធ។ិ ដូ្លច្ាោះ C អាច្ទាមទារឲ្យ A ប្បគល់លោយដ្អក្លលើក្មមសិទ្ធ ិបាន លែើយ A មិនអាច្
បដ្ិលស្ការទាមទាររបស់ C បានលទ្។ 

                  
  A          B               C 
 
 
 
 

២. ក្រណើ េត្ថុដដ្លជាក្មមេត្ថុគឺជាអច្លនេត្ថុ លបើគ្នម នការចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរលទ្ ក្មមសទិ្ធិក៏្មនិប្ត្ូេបានល្ទរដដ្រ 
(មាប្ា ១៣៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ដូ្ច្លនោះ ក្ាុងក្រណើ ដដ្ល A បដ្ិលស្ការចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរលៅ B លនាោះក្មមសិទ្ធិប្ត្ូេ លៅ
នឹង A     ដ្ដដ្ល។ ដូ្លច្ាោះ អាក្ទ្ទ្លួបនត C ដដ្លបានទ្ញិអច្លនេត្ថុលនាោះពើ B មិនអាច្ល្វើលទ្ធក្មមក្មមសទិ្ធិលលើ 
អច្លនេត្ថុលនាោះពើ B បានលទ្។ C អាច្ទាមទារសណំងការខូច្ខ្ត្លោយដ្អក្លលើការមនិអនុេត្តកាត្ពវកិ្ច្ច ឬ ការ
ទ្ទ្ួលខុសប្ត្ូេក្ាុងការធ្ននា (មាប្ា ៥៣១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) របស់ B បាន។ 

 
  
        A      B     C 
 

   
 
 

២.៩. ការបង្ហា ញឆនទៈមនិពតិ្ (មាប្ា ៣៥៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
ក្. នយិមន័យ 

 ការបង្ហា ញឆនទៈដដ្លមានអត្ថន័យខុសពើឆនទៈខ្ងក្ាុង លោយមានការឃុបឃតិ្ជាមួយនឹងភាគើមាខ ង
លទ្ៀត្ ទាងំដ្ឹងថ្នខុសពើឆនទៈខ្ងក្ាុង លែើយបលងាើត្រូបភាពខ្ងលប្ៅថ្នជាអំលពើប្សបច្ាប់។ 

ឧ. A បានរំពាក់្ប្បាក់្ X លប្ច្ើន លែើយមានដ្ើដដ្លជាក្មមសទិ្ធិរបស់ខលួន ប ុដនត លដ្ើមបើលរៀសវាងមាច ស់
បំណុលល្វើការរបឹអូសដ្ើរបស់ខលួន គ្នត់្បានលៅពភិាក្ាជាមួយមិត្តេក្តិរបស់គ្នត់្គ ឺ B លែើយបានល្វើ
លិខិត្ក្ចិ្ចសនាលក់្ទ្ិញដក្លងកាល យដដ្លមានអត្ថន័យប្បគល់អច្លនេត្ថុឲ្យលៅ B និងបានចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរ
ក្មមសិទ្ធិលលើដ្ើរបស់ខលួនឲ្យលៅ B ្ងដដ្រ។ លោយសារ B កាល យជាក្មមសិទ្ធិក្រលៅក្ាុងលសៀេលៅចុ្ោះបញ្ា ើ 

ដ្ើ ដី 

ច្លនេត្ថុ ច្លនេត្ថុ អាក្លក្់ អាក្ទិ្ញ អាក្ទិ្ញបនត 

ម.១៥៥ 

ម.១៣៣ ម.១៣៣ 

អាក្លក្់ អាក្ទិ្ញ អាក្ទិ្ញបនត 

ម.១៣៥ ម.១៣៥ 

មិនអាច្ទាមទារាម ម.១៥៥ បានលទ្ ការចុ្ោះបញ្ា ើ 
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លែតុ្លនោះ X ដដ្លជាមាច ស់បណុំលរបស់ A មិនអាច្របឹអូសដ្ើលនាោះបានលទ្។ ប ុដនត ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញ A 
រវាង B លនោះ គឺជាក្ិច្ចសនាដដ្លលក្ើត្លឡើងពើការបង្ហា ញឆនទៈមនិពិត្ ដដ្លប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ        
ដូ្ច្លនោះ X អាច្របឹអូសដ្ើលនាោះបាន លប្កាយពើបានលុបការចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរក្មមសិទ្ធិពើ A លៅ B រចួ្។ ក្ាុង
ក្រណើ ដដ្ល B សែការក្ាុងការលុបការចុ្ោះបញ្ា ើ X អាច្ោក់្ពាក្យសុំចុ្ោះបញ្ា ើជាមយួ B លោយដ្អក្លលើ  
ឧបាលទ្សក្មម លែើយលសាើសុំលុបការចុ្ោះបញ្ា ើបាន (មាប្ា ៤២២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ក្រណើ ដដ្ល B 
មិនប្ពមសែការលទ្ X អាច្ោក់្ពាក្យបណតឹ ងអនុេត្តឧបាលទ្សក្មមលលើសិទ្ធិទាមទារឲ្យលុបការចុ្ោះបញ្ា ើ
ដដ្ល A មានច្ំលពាោះ B (មាប្ា ៤២២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) លែើយយក្សាលប្ក្មដដ្លឈាោះក្តើ ោក់្រូន
លៅមនទើរសុរលិោដ្ើ លសាើសុំឲ្យចុ្ោះបញ្ា ើអពំើការលុបការចុ្ោះបញ្ា ើបាន (មាប្ា ៥២៩ ននប្ក្មនើត្ិេ ិ្ ើរដ្ឋ
បបលេណើ )។ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ឧ. A បានរួលអច្លនេត្ថុដដ្លជាក្មមសិទ្ធិរបស់ខលួនឲ្យលៅ X ប ុដនតលោយគតិ្ថ្នច្ង់ លដ្ញ X លច្ញ 
A បានគតិ្ថ្ន ប្បសិនលបើខលួនបលងាើត្ែុើប ូដត្ក្លលើអច្លនេត្ថុលនាោះឲ្យលៅ B ដដ្លជារនទុ្ច្ចរតិ្ លនាោះ X 
នឹងរួបទុ្ក្ខលបំាក្លែើយនឹងចាក្លច្ញ លែើយក៏្បានល្វើលខិិត្ក្ិច្ចសនាខចើប្បាក់្ និង លខិិត្បលងាើត្ែុើប ូ
ដត្ក្ដក្លងកាល យជាមួយ B ។ លប្កាយមក្ រនទុ្ច្ចរតិ្ B ដបរជាបានលប្បើប្បាស់ក្ិច្ចសនាដក្លងកាល យទាងំលនោះ 
ទាមទារឲ្យ A បង់ប្បាក់្ឲ្យខលួន។ ក្ិច្ចសនាទាងំលនោះ ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ លប្ពាោះជាក្ចិ្ចសនាដដ្ល
លក្ើត្លឡើងលោយសារការ បង្ហា ញឆនទៈមនិពិត្ ដូ្ច្លនោះ A អាច្បដ្ិលស្ការទាមទាររបស់ B បាន។ 

ខ. លក្ខខណឌ  
 ① អត្ថិភាពននការបង្ហា ញឆនទៈ 
 ② ឆនទៈដដ្លបានបង្ហា ញខ្ងលប្ៅ មិនប្ត្ូេគ្នា នឹងឆនទៈខ្ងក្ាុង 

 ③ អាក្បង្ហា ញឆនទៈដ្ឹងថ្ន ឆនទៈដដ្លបានបង្ហា ញ មិនប្ត្ូេគ្នា នឹងឆនទៈខ្ងក្ាុង 
 ④ ការឃុបឃតិ្គ្នា  

 អាក្បង្ហា ញឆនទៈ និងភាគើមាខ ងលទ្ៀត្ននក្ិច្ចសនា ប្ពមលប្ពៀងគ្នា អំពើការបលងាើត្រូបភាពខ្ងលប្ៅមនិពតិ្។ 
 លបើគ្នម នការប្ពមលប្ពៀងលនោះលទ្ លនាោះវាជាឋបនើយ្លូេច្ិត្ត លែើយក្រណើ ដដ្លមានការប្ពមលប្ពៀងគ្នា  លនាោះ
វាជាការបង្ហា ញឆនទៈមនិពិត្។ 
គ. អានុភាព 

 ក្ិច្ចសនាលោយដ្អក្លលើការបង្ហា ញឆនទៈមិនពតិ្ ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ (មាប្ា ៣៥៣-១ ននប្ក្មរដ្ឋ           
បបលេណើ )។ ឧ. ពិចារណ្តអពំើក្រណើ  A បានលក់្ដ្ើលៅ B លោយដ្អក្លលើការបង្ហា ញឆនទៈមនិពិត្។ ក្ាុង
ក្រណើ ដដ្ល B បានទាមទារឲ្យ A ប្បគល់ដ្ើ និង ទាមទារចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរ លនាោះ A អាច្បដ្ិលស្ការទាមទារ

ច្ង់របឹអូស ប ុដនតមិនអាច្ 
របឹអូសបានលទ្ 

ការបង្ហា ញឆនទោះមនិពិត្ 

ចុ្ោះបញ្ា ើ 

A 

X 

B 
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របស់ B លោយអោះអាងពើលមាឃភាពននក្ចិ្ចសនាបាន។ មា ងលទ្ៀត្ ក្ាុងក្រណើ ដដ្ល A បានប្បគល់ដ្ើ និង 
បានចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរឲ្យ B រចួ្រាល់លែើយ លនាោះ A អាច្ទាមទារច្ំលពាោះ B ឲ្យប្បគល់ដ្ើ និង ទាមទារចុ្ោះបញ្ា ើមក្ឲ្យ
ខលួនេញិបាន លោយអោះអាង អពំើលមាឃភាពននក្ិច្ចសនា។ 

 មិនអាច្អោះអាងអំពើលមាឃភាពលនោះច្ំលពាោះ “ត្ត្ិយរនដដ្លមានទ្នំាក់្ទ្នំង្លប្បលោរន៍” (ត្លៅ លៅ
ថ្ន “ត្ត្ិយរន”)  បានលឡើយ (មាប្ា ៣៥៣-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ឧ. ពិចារណ្តអំពើក្រណើ  A បាន
ប្បគល់ដ្ើ និង បានចុ្ោះបញ្ា ើល្ទរឲ្យ B រចួ្រាល់។ ត្ត្ិយរនគសឺំលៅលលើ អាក្ទ្ិញបនតពើ B ឬ មាច ស់បណុំលែុើប ូ
ដត្ក្របស់ B ឬ មាច ស់បណុំលរបស់ B ដដ្លបានរបឹអូសដ្ើលនាោះ ជាលដ្ើម។ A មិនអាច្អោះអាងអំពើ  លមាឃភាព
ននក្ិច្ចសនាច្ំលពាោះ ត្ត្ិយរនទាងំលនោះបានលទ្ ដូ្ច្លនោះត្ត្យិរនអាច្អោះអាងថ្ន ការលក់្បនត ការបលងាើត្ែុើប ូ
ដត្ក្ ការរបឹអូស ទាងំលនោះ មានសុពលភាព។ A មិនអាច្ទាមទារច្ំលពាោះ B លអាយប្បគល់ដ្ើមក្េញិបានលទ្។ 

 ប ុដនតក្ាុងក្រណើ  “ត្ត្ិយរនលនាោះទុ្ច្ចរតិ្ ឬ មិនបានដឹ្ងអំពើការបង្ហា ញឆនទៈមិនពិត្លោយមានក្ំែុស
្ាន់្ារ” លនាោះលគអាច្អោះអាងអំពើលមាឃភាពននក្ិច្ចសនាច្ំលពាោះត្ត្ិយរនបាន។ ក្ាុងឧទាែរណ៍ខ្ងលលើ 
ប្បសិន លបើត្ត្ិយរនមានទ្ំនាក់្ទ្ំនង្លប្បលោរន៍ (ទ្ិញបនត បលងាើត្ែុើប ូដត្ក្ របឹអូស) បានដឹ្ង ឬ 
មានក្ំែុស្ាន់្ារក្ាុងការមិនបានដឹ្ងថ្ន ក្ិច្ចសនារវាង A និង B ជាការបង្ហា ញឆនទៈមិនពិត្ លនាោះ A 
អាច្អោះអាងអំពើលមាឃភាពននក្ិច្ចសនាច្ំលពាោះត្តិ្យរនបាន។ ដូ្ច្លនោះ A ក៏្អាច្ទាមទារលអាយ B 
ប្បគល់ដ្ើមក្េញិបានដដ្រ។ 

 
២.១០. ការលប្បៀបល្ៀបរវាង មាប្ា ៣៥២ នងិ មាប្ា ៣៥៣ 

 ឋបនើយ្លូេច្ិត្ត (មាប្ា ៣៥២ ននប្ក្មរដ្ឋ        
បបលេណើ ) 

ការបង្ហា ញឆនទៈមិនពិត្ (មាប្ា ៣៥៣ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 

លក្ខខណឌ  អត្ថិភាពននការបង្ហា ញឆនទៈ អត្ថិភាពននការបង្ហា ញឆនទៈ 
ឆនទៈខ្ងក្ាុង មិនប្ត្ូេគ្នា នឹង ឆនទៈដដ្លបាន 
បង្ហា ញ 

ឆនទៈខ្ងក្ាុង មិនប្ត្ូេគ្នា នឹង ឆនទៈដដ្លបាន 
បង្ហា ញ 

ការដ្ឹងអំពើភាពមនិប្ត្ូេគ្នា ននការបង្ហា ញឆនទៈ ការដ្ឹងអំពើភាពមនិប្ត្ូេគ្នា ននការបង្ហា ញឆនទៈ 
 ការឃុបឃតិ្គ្នា រវាងអាក្បង្ហា ញឆនទៈ និង ភាគើ

មាខ ងលទ្ៀត្ននក្ិច្ចសនា 
អានុភាពនន
ក្ិច្ចសនា 

មានសុពលភាព លមាឃភាព 

ទ្ំនាក់្ទ្នំង 
រវាងភាគើនន
ក្ិច្ចសនា 

មានសុពលភាព ប ុដនត ក្ាុងក្រណើ ដដ្លភាគើ 
មាខ ងលទ្ៀត្ននក្ិច្ចសនាជារនទុ្ច្ចរតិ្ លនាោះ 
អាច្បដ្ិលស្ការអនុេត្តក្ចិ្ចសនាបាន 

លមាឃភាព 

ទ្ំនាក់្
ទ្ំនងជាមួយ 
ត្ត្ិយរន 

មានសុពលភាព មិនអាច្អោះអាងអំពើលមាឃភាពច្ំលពាោះត្ត្ិយរន
ដដ្លសុច្រតិ្ និង គ្នម នក្ំែុស្ាន់្ារបានលទ្ 
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២.១១. ភាពខុសច្ាប់ ឬ ភាព្ទុយនងឹសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ នងិ ទ្លំនៀមទ្មាល ប់លអ (មាប្ា ៣៥៤ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
  ក្. នយិមន័យ 
   ក្.១ បញ្ញត្តដិដ្លអនុេត្តលោយបងខ ំ(មាប្ា ៣៥៤-១-ក្ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
 បញ្ញត្តិដដ្លអនុេត្តលោយបងខ ំ គឺជាបញ្ញត្តិដដ្លបដ្ិលស្អានុភាពននសក្មមភាពដដ្ល្ទុយនឹងបញ្ញត្តិលនាោះ។ 
មានបញ្ញត្តិមួយច្ំនួនដច្ងច្ាស់ថ្នជាបញ្ញត្តិដដ្លអនុេត្តលោយបងខំ ដូ្ច្ជា ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ ៣ ននមាប្ា ៥៨៥ ននប្ក្មរដ្ឋ
បបលេណើ សតើពើការក្ប្មិត្ការប្បាក់្ ជាលដ្ើម ប ុដនត ក៏្មានបញ្ញត្តិមួយច្ំនួនមិនក្ណំត់្ឲ្យច្ាស់ថ្នជាបញ្ញត្តិដដ្លអនុេត្ត
លោយបងខំ្ ងដដ្រ។ លែតុ្លនោះ ចាបំាច់្ប្ត្ូេមានការបក្ប្សាយលោយពិចារណ្តអំពើលគ្នលគំនិត្ននមាប្ាលនាោះ ថ្នជា 
បញ្ញត្តិអនុេត្តលោយបងខ ំឬមិនដមន។ ជា្មមា បញ្ញត្តិអនុេត្តលោយបងខំ ជាបញ្ញត្តិទាក់្ទ្ងនងឹសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ 
លែើយបញ្ញត្តិដដ្លមនិទាក់្ទ្ងនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ លៅថ្នបញ្ញត្តិដដ្លអនុេត្តាមការសម័ប្គច្តិ្ត។  
 

ក្.២ សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ នងិ ទ្លំនៀមទ្មាល ប់លអ (មាប្ា ៣៥៤-១-ខ ននប្ក្មរដ្ឋ         
បបលេណើ ) 

 សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ គឺជាប្បលោរន៍ទូ្លៅលៅក្ាុងសងគម និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់    
លក្ខណៈសើល្ម៌លៅក្ាុងសងគម។ អត្ថន័យននសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ គឺខុសគ្នា លៅាម
សម័យកាល និង ប្បលទ្សនើមយួៗ។ អត្ថន័យននក្ិច្ចសនាមយួ្ទុយនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់
លអ ឬអត់្លនាោះ គឺចាបំាច់្ប្ត្ូេល្វើការបក្ប្សាយលៅាមក្រណើ នើមួយៗ។ 

ឧ១. A បានចុ្ោះក្ចិ្ចសនាជាមយួ B លោយឲ្យ B លៅវាយ C លែើយ A សនាថ្ន នឹង្តល់ប្បាក់្ ១០០០ ដុ្លាល រ។ 
ក្ិច្ចសនាដបបលនោះ ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ លប្ពាោះជាក្ិច្ចសនា្ទុយលៅនងឹសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ។  

ឧ២.  A បានចុ្ោះកិ្ច្ចសនាលក់្ប្ក្លលៀនរបស់ខលួនលៅឲ្យ B ក្ាុងត្នមល ២០,០០០ ដុ្លាល រ ដដ្លនឹងប្ត្ូេអនុេត្ត
ក្ាុងរយៈលពល ៦ដខ ខ្ងមុខ។  
  លៅលពលដ្ល់ក្ណំត់្ក្ិច្ចសនា A ដដ្លបានទ្ទ្លួប្បាក់្លែើយ ពុំប្ពម្តល់ប្ក្លលៀនរបស់ខលួនាមការ
សនាលឡើយ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ B មិនអាច្បតងឹលៅតុ្លាការលដ្ើមបើបងខឲំ្យ A ប្បគល់ប្ក្លលៀនបានលទ្ លប្ពាោះក្ិច្ចសនា
ដបបលនោះ ្ទុយនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ។ ដូ្ច្គ្នា ដដ្រ B មិនអាច្ទាមទារឲ្យតុ្លាការបង្ហគ ប់ A សងប្បាក់្ដដ្ល
បានបង់រចួ្មក្ឲ្យខលួនេញិបានលទ្(មាប្ា ៧៤១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

ឧ៣. យុេត្ើមាា ក់្ចូ្លពិសារអាហារលៅក្ាុងលភារនើយោឋ នមយួ ប ុដនត លោយមិនមានប្បាក់្បង់នលលអាហារ មាច ស់
លភារនើយោឋ នបានល្វើក្ិច្ចសនាជាមួយយុេត្ើលនាោះ លោយឲ្យនាងរាលំៅលលើឆ្អក្លោយគ្នម នសំលលៀក្បំពាក់្រយៈលពល
មួយលមា ង (ក្ិច្ចសនានេក្មម, មាប្ា ៤៧៦ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ក្ិច្ចសនាប្បលេទ្លនោះ ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ 
លប្ពាោះជាក្ិច្ចសនា្ទុយលៅនឹងទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ។ 
 ក្. លទាោះបើជាមាច ស់លភារនើយោឋ ន និង យុេត្ើបានចុ្ោះកិ្ច្ចសនាលែើយក៏្លោយ ប្បសិនលបើយុេត្ើបដ្ិលស្មិន
ប្ពមអនុេត្តាមក្ចិ្ចសនា មាច ស់លភារនើយោឋ ន មិនអាច្ទាមទារលៅតុ្លាការឲ្យយុេត្ើលនាោះអនុេត្តាមក្ិច្ចសនារា ំ
លោយគ្នម នសំលលៀក្បពំាក់្បានលឡើយ។ 
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 ខ. យុេត្ើមិនមានកាត្ពវក្ចិ្ចរាលំទ្ ប ុដនត ប្បសនិលបើយុេត្ើបានរាលំែើយ យុេត្ើលនាោះមនិអាច្ទាមទារឲ្យមាច ស់
លភារនើយោឋ ន្តល់នូេាេកាលិក្ត្បមក្េញិបានលទ្ (មាប្ា ៧៤១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ។ លលើសពើលនោះលទ្ៀត្         
កាត្ពវក្ិច្ចបង់ប្បាក់្មិនរលត់្លោយសារក្ិច្ចសនានេក្មមលទ្(មាប្ា ៤៧៦ និង មាប្ា ៤៧៧ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )     
មានន័យថ្ន យុេត្ើលៅដត្មានកាត្ពវក្ចិ្ចបង់ប្បាក់្ដ្ដដ្ល លទាោះបើជាខលួនបានរាលំែើយក៏្លោយ។ 
 
មូលោឋ នមួយសប្មាប់ល្វើការេនិច័ិ្េយថ្នអំលពើដដ្ល្ទុយលៅនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ 
ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ ឬអត់្លនាោះ គឺពិចារណ្តថ្ន ប្បសិនលបើតុ្លាការបងខំឲ្យអនុេត្តក្ិច្ចសនាលនាោះ លត្ើមាន        
លក្ខណៈសមរមយ ដដ្រឬលទ្។ ឧទាែរណ៍ តុ្លាការលច្ញសាលប្ក្ម “បង្ហគ ប់ឲ្យ B វាយ C ក្ាុងអឡុំងលពល ១       
សបាត ែ៍” ឬ “បង្ហគ ប់ឲ្យ A េោះយក្ប្ក្លលៀនប្បគល់ឲ្យ B ភាល ម” លនាោះលឃើញថ្នមនិសមរមយ ក្ាុងការអនុេត្តលោយបងខំ
លនាោះលទ្។ ្ទុយលៅេញិ លបើតុ្លាការលច្ញសាលប្ក្ម “បង្ហគ ប់ឲ្យ A បង់ប្បាក់្ដដ្លជាត្នមលត្បសាងច្ំលពាោះការណ៍
ដដ្ល B បានវាយ C ឲ្យលៅ B” លនាោះក៏្មិនសមរមយក្ាុងការអនុេត្តលោយបងខំដដ្រ។ មូលលែតុ្ គឺប្បសិនលបើតុ្លាការ
រួយក្ាុងការអនុេត្តក្ិច្ចសនាដបបលនោះ លនាោះក្ិច្ចសនាឲ្យវាយមនុសស ឬ ក្ិច្ចសនាលក់្ប្ក្លលៀន ជាលដ្ើមលនោះ នឹង
លក្ើនលឡើងកាន់ដត្លប្ច្ើន លែើយនឹងកាល យជាការលលើក្ទ្ឹក្ច្តិ្តឲ្យមានអំលពើ្ទុយនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង 
ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអលៅេញិ។  

  ខ. លគ្នលបណំង 
 លោងាមលគ្នលការណ៍ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  ភាគើអាច្ក្ណំត់្អត្ថន័យននកិ្ច្ចសនាបានលោយលសរ ើ (មាប្ា 
៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ លនោះលៅថ្ន លគ្នលការណ៍លសរ ើភាពក្ាុងការបលងាើត្ក្ចិ្ចសនា។ ប ុដនត ប្បសិនលបើក្ចិ្ចសនា 
ដដ្លមានអត្ថន័យមិនសមរមយទាល់ដត្លសាោះក៏្មានអានុភាពដដ្រលនាោះ ជាលទ្ធ្ល តុ្លាការនឹងបងខំឲ្យអនុេត្តក្ចិ្ច
សនាដដ្លមានអត្ថន័យមនិសមរមយលនាោះ។ លដ្ើមបើលរៀសវាងនូេលទ្ធ្ លដបបលនោះ លទ្ើបល្វើឲ្យមានការក្ប្មិត្នូេលគ្នល
ការណ៍លសរ ើភាពក្ាុងការបលងាើត្ក្ិច្ចសនា លោយចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈនូេក្ចិ្ចសនាណ្តដដ្លមានអត្ថន័យ្ទុយនងឹស
ណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ។ 
  គ. អានុភាព 
 ក្រណើ ដដ្លអត្ថន័យននក្ិច្ចសនា ្ទុយនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ ក្ិច្ចសនាលនាោះ
ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ។ ក្ាុងក្រណើ ដដ្លអត្ថន័យននក្ិច្ចសនាមួយដ្ាក្ ្ទុយនឹងបញ្ញត្តអិនុេត្តលោយបងខ ំឬ សណ្តត ប់
ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ ប្បសិនលបើរក្ាទុ្ក្ដ្ាក្ដដ្លលៅសល់ មិនល្វើឲ្យប ោះពាល់ដ្ល់លគ្នលបំណង
របស់ភាគើលទ្ លនាោះមានដត្ដ្ាក្ដដ្ល្ទុយលៅនឹងបញ្ញត្តអិនុេត្តលោយបងខ ំ ឬសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀម
ទ្មាល ប់លអដត្ប ុលណ្តណ ោះលទ្ ដដ្លទុ្ក្ជាលមាឃៈ (មាប្ា ៣៥៤-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
 ឧ. ប្បសិនលៅក្ាុងក្ិច្ចសនាការង្ហរ មានភាា ប់លក្ខខណឌ ថ្ន “ក្ាុងក្រណើ ដដ្លក្មមក្រនលិោរិត្លនាោះ លរៀប
អាពាែ៍ពិពាែ៍ ប្ត្ូេបង់ប្បាក់្ពិន័យច្ំលពាោះនិលោរក្ច្ំននួ ១០០០ដុ្លាល រ”។ លក្ខខណឌ លនាោះប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ
លោយសារ្ ទុយលៅនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ លោយសារបំពានដ្ល់លសរ ើភាពននការលរៀបអាពា
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ែ៍ពិពាែ៍។ ប ុដនត ប្បការល្សងលទ្ៀត្លៅក្ាុងក្ិច្ចសនាការង្ហរ នឹងប្ត្ូេមានសុពលភាព នឹងមិនប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ
ដដ្លនាឲំ្យប ោះពាល់ដ្ល់ក្ិច្ចសនាការង្ហរលឡើយ។  
  ឃ. ទ្នំាក់្ទ្នំងជាមយួ ការ្តល់ាេកាលកិ្លោយមូលលែតុ្ខុសច្ាប់ (មាប្ា ៧៤១ ននប្ក្ម រដ្ឋ 
បបលេណើ ) 
 ក្ាុងក្រណើ ដដ្លក្ិច្ចសនាប្ត្ូេបានចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈ ភាគើទាងំសងខ្ង មិនមានកាត្ពវក្ិច្ចអនុេត្តក្ិច្ចសនា
លនាោះលទ្។ លប្ៅពើលនោះ ប្បសនិលបើភាគើបានអនុេត្តក្ិច្ចសនាលោយសម័ប្គច្ិត្ត លនាោះនឹងកាល យជាលសច្ក្តើច្លប្មើនលោយឥត្
លែតុ្ លែើយជាលគ្នលការណ៍ ភាគើដដ្លបានអនុេត្តរចួ្ អាច្ទាមទារឲ្យសងមក្េញិច្ំលពាោះភាគើទ្ទ្ួល្លប្បលោរន៍
បាន(មាប្ា ៧៣៦ និង មាប្ា ៧៣៧ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ ប ុដនត មាប្ា ៧៤១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ដច្ងអពំើក្រណើ
លលើក្ដលងថ្ន “ក្ាុងក្រណើ ដដ្លការទាមទាររបស់បុគគលដដ្លប្ត្ូេបានខូច្ខ្ត្ប្បលោរន៍ ច្ំលពាោះបុគគលដដ្លបាន
ទ្ទ្ួល្លប្បលោរន៍លនាោះ ្ទុយនឹងរលបៀបលរៀបរយសាធ្នរណៈ ឬ ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ ឬ ច្ាប់ដដ្លទាក់្ទ្ងនងឹ            
សណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ ការទាមទារឲ្យសងលនាោះ ពុំប្ត្ូេបានអនុញ្ញញ ត្លឡើយ”។ អវើដដ្លប្ត្ូេលផ្តត ត្ការយក្ច្ិត្ត
ទុ្ក្ោក់្លនាោះគ ឺ ការបដ្ិលស្ការទាមទារឲ្យសងមក្េញិលោយដ្អក្ាមមាប្ា ៧៤១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  លនាោះ មិន
ដមនក្ិច្ចសនា្ទុយលៅនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអលទ្ គឺការទាមទារឲ្យសងមក្េញិលនាោះ វា
្ទុយនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ។ មានន័យថ្ន ក្ាុងក្រណើ ដដ្លក្ិច្ចសនា្ទុយលៅនឹងស
ណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ ប្ត្ូេបានអនុេត្តលោយសម័ប្គច្តិ្ត លនាោះមានក្រណើ ខលោះប្ត្ូេអនុេត្តាម
មាប្ា ៧៤១ ដដ្លល្វើឲ្យភាគើមិនអាច្ទាមទារលសច្ក្តើច្លប្មើនឥត្លែតុ្លនាោះមក្េញិបាន និង ក្រណើ ខលោះមិនអនុេត្ត
មាប្ា ៧៤១ ដដ្លល្វើឲ្យភាគើអាច្ទាមទារលសច្ក្តើច្លប្មើនឥត្លែតុ្លនាោះមក្េញិបាន។ លបើនិោយឲ្យទូ្លាយ មាន
ន័យថ្ន ភាគលប្ច្ើន ភាគើដដ្លបានបលងាើត្ក្ិច្ចសនា្ទុយលៅនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ គឺជា
រនទុ្ច្ចរតិ្ទាងំសងខ្ង ដូ្ច្លនោះ ការទាមទារឲ្យប្បគល់មក្េញិរបស់ភាគើទុ្ច្ចរតិ្ ប្ត្ូេបានហាមឃ្ត់្លោយដ្អក្ាម
មាប្ា ៧៤១ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ។ ប ុដនត មានក្រណើ ខលោះភាគើមាខ ងននក្ចិ្ចសនា្ទុយនងឹសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង 
ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ ជារនទុ្ច្ចរតិ្ ដត្ភាគើមាខ ងលទ្ៀត្មិនសូេជាមានលច្ត្នាអាប្ក្ក់្លនាោះលទ្ និោយរមួ គឺគ្នត់្សថិត្លៅក្ាុង
ឋានៈជារនរង  លប្គ្នោះ។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ ការទាមទារឲ្យប្បគល់មក្េញិច្ំលពាោះភាគើទុ្ច្ចរតិ្ ប្ត្ូេបានហាមឃ្ត់្លោយ
មាប្ា ៧៤១ ប ុដនត ការទាមទារពើភាគើដដ្លមាន ឋានៈជារនរងលប្គ្នោះ លែើយមិនសូេមានលច្ត្នាអាប្ក្ក់្លនាោះ មិនប្ត្ូេ
អនុេត្តាមមាប្ា ៧៤១ លនាោះលទ្ លែតុ្លនោះលគអាច្ទាមទារឲ្យប្បគល់មក្េញិបាន។ 
 ឧ១. A (អាក្ទ្ិញ) និង B (អាក្លក់្) បានបលងាើត្ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញថ្នា លំញៀនខុសច្ាប់ក្ាុងត្នមល ១០០០ 
ដុ្លាល រ។ ក្ិច្ចសនាលនោះ ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈលោយសារ្ទុយលៅនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ 
ដូ្ច្លនោះ A មិនមានកាត្ពវក្ិច្ចបង់ប្បាក់្ ១០០០ដុ្លាល រច្ំលពាោះ B លនាោះលទ្។ ដូ្ច្លនោះ B មិនអាច្ោក់្ពាក្យបណតឹ ងលៅ
តុ្លាការទាមទារឲ្យ A បង់ប្បាក់្ ១០០០ដុ្លាល រលនោះ បានលទ្។ មា ងលទ្ៀត្ ប្បសិនលបើ A បានបង់ប្បាក់្ច្ំនួន ១០០០
ដុ្លាល រ ច្ំលពាោះ B លោយសម័ប្គច្ិត្ត លនាោះ A មិនអាច្ទាមទារឲ្យប្បគល់ប្បាក់្ ១០០០ដុ្លាល រ មក្េញិលោយដ្អក្លលើលសច្ក្តើ
ច្លប្មើនលោយឥត្លែតុ្បានលទ្។ មូលលែតុ្គ ឺ ការទាមទារឲ្យប្បគល់ប្បាក់្ដដ្លបានបង់លដ្ើមបើទ្ិញ  ថ្នា លំញៀនខុស
ច្ាប់មក្េញិលនោះ គឺជាសក្មមភាព្ទុយលៅនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និង ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអ។ និោយមា ងលទ្ៀត្ 
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ប្បសិនលបើតុ្លាការបងខំឲ្យអនុេត្តការទាមទារឲ្យប្បគល់មក្េញិច្ំលពាោះ A លនាោះការលក់្ទ្ញិ      ថ្នា លំញៀនខុសច្ាប់ 
នឹងលក្ើនលឡើងកាន់ដត្លប្ច្ើន។ 
 ឧ២. លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ទ្ើ១ ខ្ងលលើ ប្បសិនលបើ A បានលក់្ថ្នា លំញៀនខុសច្ាប់ឲ្យ B លោយកុ្ែក្ថ្ន ថ្នា ំ
លនាោះជាថ្នា បំ្សបច្ាប់ លត្ើទ្ំនាក់្ទ្ំនងគតិ្យុត្តនឹងលៅជាោ ងណ្តេញិ? ក្ាុងក្រណើ លនោះក៏្លោយ ក៏្ក្ិច្ចសនារវាង A 
និង B ប្ត្ូេចាត់្ទុ្ក្ជាលមាឃៈលោយសារ្ទុយនឹងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈដដ្រ។ ប ុដនត លប្កាយលពល B បានបង់ប្បាក់្
ឲ្យ A លែើយ លទ្ើបដ្ឹងថ្នជាថ្នា លំញៀនខុសច្ាប់ លនាោះមិនអាច្និោយថ្ន ការទាមទារឲ្យសងមក្េញិនូេប្បាក់្ដដ្ល
បានបង់ច្ំលពាោះ A លនាោះ្ទុយលៅនឹងសណ្តត ប់សាធ្នរណៈ នងិ ទ្ំលនៀមទ្មាល ប់លអលនាោះលទ្។ ដូ្ច្លនោះ ក្រណើ លនោះ មិន អនុ
េត្តមាប្ា ៧៤១ លទ្ លែើយ B អាច្ទាមទារឲ្យ A ប្បគល់ប្បាក់្ដដ្លបានបង់រចួ្លនាោះមក្េញិ លោយដ្អក្លលើលសច្ក្តើច្ំលរ ើ
នលោយឥត្លែតុ្បាន។  
 

២.១២. អលទ្ធភាពាងំពើដ្បូំង (មាប្ា ៣៥៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) 
  ក្. នយិមន័យ 
 គឺក្រណើ អលទ្ធភាពក្ាុងការសលប្មច្អត្ថន័យននក្ចិ្ចសនាលៅលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា (មាប្ា ៣៥៥-១ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ អលទ្ធភាព គឺេនិិច្េ័យាមមាប្ា ៣៩២ ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ។ ក្ិច្ចសនាដដ្លអលទ្ធ
ភាពក្ាុងការសលប្មច្ដបបលនោះ ប្បព័នធខលោះ ចាត់្ទុ្ក្ក្ិច្ចសនាលនោះជាលមាឃៈ ប ុដនត ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ក្មពុជាក្ណំត់្ថ្ន 
លទាោះបើជាក្ិច្ចសនាដបបលនោះក៏្លោយ ក៏្មានសុពលភាពដដ្រ។ 
 ឧ. A (អាក្លក់្) និង B (អាក្ទ្ិញ) បានបលងាើត្ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ិញដ្ើ និង អាគ្នរ ប ុដនតលៅមុនលពលបលងាើត្
ក្ិច្ចសនាលក់្ទ្ញិ អាគ្នរប្ត្ូេបានលេលើងលឆោះលខទច្អស់។ A មិនអាច្ប្បគល់អាគ្នរឲ្យ B បានលទ្ ដូ្ច្លនោះ ក្ិច្ចសនាលនោះ 
គឺអលទ្ធភាពក្ាុងការអនុេត្តាងំពើដ្ំបូង ប ុដនតលទាោះបើជាដបបលនោះក៏្លោយក៏្ក្ិច្ចសនាមានសុពលភាព ដដ្រ។ 
 
   ខ. អានុភាពននក្ចិ្ចសនា 
   ខ.១ លគ្នលការណ៍ 
 ក្ិច្ចសនាដដ្លអលទ្ធភាពាងំពើដ្ំបូង ក៏្មានសុពលភាពដដ្រ (មាប្ា ៣៥៥-១-១  ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 
   ខ.២ ការលុបលចាលក្ចិ្ចសនា 

 ក្ាុងក្រណើ ដដ្លក្ិច្ចសនាដដ្លអលទ្ធភាពាងំពើដ្បូំង ប្ត្ូេបានបលងាើត្លឡើង ជា្មមា ភាគើក៏្មនិ
បានដ្ឹងថ្ន ក្ិច្ចសនាលនោះអលទ្ធភាពាងំពើដ្ំបូងដដ្រ ដូ្លច្ាោះលែើយ ភាគលប្ច្ើន គឺអាច្លុបលចាល
បានលោយដ្អក្លលើការភាន់ប្ច្ឡរំមួ (មាប្ា ៣៥៥-១-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  និង មាប្ា ៣៤៦-៣ 
ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

ឧ. លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ខ្ងលលើ ប្បសិនលបើលៅលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា ភាគើទាងំសងខ្ង
យល់ប្ច្ឡថំ្នលៅមានអាគ្នរ លនាោះ A ឬ B អាច្លុបលចាលក្ិច្ចសនាបានលោយដ្អក្លលើការភាន់
ប្ច្ឡរំមួ (ភាន់ប្ច្ឡដូំ្ច្គ្នា )។  
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 លទាោះបើជាក្ាុងក្រណើ ដដ្លភាគើមាខ ងបានបលងាើត្ក្ិច្ចសនាលោយដ្ឹងថ្នក្ិច្ចសនាមិនអាច្សលប្មច្បាន
ាងំពើដ្បូំងក៏្លោយ ប្បសិនលបើភាគើមាខ ងលទ្ៀត្មនិបានដ្ងឹពើអលទ្ធភាពាងំពើដ្បូំងលនោះលទ្ ភាគ
លប្ច្ើនគឺទ្ទ្លួសាគ ល់ការលុបលចាលលោយដ្អក្លលើការភាន់ប្ច្ឡ ំ ដដ្លល្វើលឡើងលោយភាគើដដ្លមនិ
បានដ្ឹងពើអលទ្ធភាពាងំពើដ្បូំង  (មាប្ា ៣៥៥-១-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  នងិ មាប្ា៣៤៦-១ នន
ប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

ឧ. លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ខ្ងលលើ ប្បសិនលបើលៅលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា A (អាក្លក់្) បាន
ដ្ឹងថ្ន អាគ្នរប្ត្ូេលេលើងលឆោះអស់លែើយក៏្លោយ ប ុដនត ប្បសនិលបើ B (អាក្ទ្ិញ) មិនបានដ្ឹងលទ្ លនាោះ 
B អាច្លុបលចាលក្ចិ្ចសនាលោយដ្អក្លលើការភាន់ប្ច្ឡបំាន។ 

   ខ.៣ សណំងការខូច្ខ្ត្ 
① ក្រណើ ក្ិច្ចសនាប្ត្ូេបានលុបលចាល 
 អាច្ទាមទារសំណងការខូច្ខ្ត្លោយដ្អក្លលើ មាប្ា ៧៣៧- ៣ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  ។ 
 ② ក្រណើ ក្ចិ្ចសនាមិនទាន់ប្ត្ូេបានលុបលចាល 

 ប្បសិនលបើកូ្នបណុំលមានក្ែុំសអំពើអលទ្ធភាពក្ាុងការសលប្មច្បាននូេកាត្ពវក្ិច្ច កូ្នបំណុល
មានបនទុក្អនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ចដដ្លអលទ្ធភាពក្ាុងការអនុេត្ត ដូ្ច្លនោះ ប្ត្ូេទ្ទ្ួលខុសប្ត្ូេច្ំលពាោះការមិន
អនុេត្តកាត្ពវក្ិច្ច (មាប្ា ៣៨៩-២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ លែតុ្លនោះ កូ្នបណុំល ប្ត្ូេទ្ទ្ួលខុស
ប្ត្ូេសងសណំងការខូច្ខ្ត្ (មាប្ា ៣៩៨ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ )។ 

ឧ. លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ខ្ងលលើ ប្បសនិលបើមូលលែតុ្ដដ្លអាគ្នរប្ត្ូេលេលើងលឆោះអស់គឺបណ្តត ល 
មក្ពើ A (អាក្លក់្) បានដុ្ត្ពំនូក្លេលើងលៅដក្បរអាគ្នរ លនាោះ B (អាក្ទ្ិញ) អាច្ទាមទារឲ្យ A សង
សំណងការខូច្ខ្ត្លោយដ្អក្លលើអលទ្ធភាពក្ាុងការអនុេត្តកាត្ពវក្ចិ្ចបាន។ 

 ប្បសិនលបើកូ្នបណុំលមិនមានក្ំែុសអពំើអលទ្ធភាពក្ាុងការសលប្មច្បាននូេកាត្ពវក្ិច្ចលទ្លនាោះ 
កាត្ពវក្ចិ្ចរបស់កូ្នបណុំលមនិលក្ើត្លឡើងលទ្ (មាប្ា ៤១៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ ) ដូ្ច្លនោះ កូ្ន
បំណុលមិនទ្ទ្លួខុសប្ត្ូេច្ំលពាោះការមនិអនុេត្តកាត្ពវកិ្ច្ចលទ្។ ប ុដនត ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននមាប្ា 
៣៥៥ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  ដច្ងថ្ន “ក្ាុងក្រណើ ដដ្លភាគើដដ្លគួរដត្អាច្ដ្ឹងថ្ន អត្ថន័យននក្ចិ្ចសនា
មិនអាច្សលប្មច្ាងំពើដ្បូំងបាន ភាគើលនាោះប្ត្ូេទ្ទ្ួលខុសប្ត្ូេក្ាុងការសងសណំងការខូច្ខ្ត្
ច្ំលពាោះភាគើមាខ ងលទ្ៀត្”។ ដូ្ច្លនោះ លទាោះបើជាភាគើមនិមានក្ំែុសដ៏្លោយ ក្ាុងក្រណើ ដដ្លកូ្ន
បំណុលអាច្ដ្ឹងអពំើអត្ថន័យននក្ិច្ចសនាមិនអាច្សលប្មច្បានាងំពើលពលបលងាើត្ក្ចិ្ចសនា លនាោះ
កូ្នបណុំលប្ត្ូេទ្ទ្លួខុសប្ត្ូេច្ំលពាោះសណំងការខូច្ខ្ត្។ ប ុដនត ក្ថ្នខណឌ ទ្ើ២ ននមាប្ា ៣៥៥ 
មិនប្ត្ឹមដត្អនុេត្តច្ំលពាោះកូ្នបណុំលប ុលណ្តណ ោះលទ្ បញ្ញត្តិលនោះក៏្អនុេត្តច្ំលពាោះមាច ស់បណុំល្ងដដ្រ 
ដូ្ច្លនោះ ប្បសិនលបើមាច ស់បណុំលអាច្ដ្ងឹថ្ន អត្ថន័យននក្ិច្ចសនាមិនអាច្សលប្មច្បានាងំពើលពល
បលងាើត្ក្ចិ្ចសនា លនាោះមាច ស់បណុំលប្ត្ូេ ទ្ទ្ួលខុសប្ត្ូេសងការខូច្ខ្ត្ច្ំលពាោះកូ្នបណុំល។ 
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ឧ. លៅក្ាុងឧទាែរណ៍ខ្ងលលើ ប្បសិនលបើមូលលែតុ្ដដ្លលេលើងលឆោះអាគ្នរអស់ គឺបណ្តត ល 
មក្ពើត្ត្ិយរនជាអាក្ដុ្ត្ លនាោះ A មិនមានក្ែុំសក្ាុងក្រណើ លឆោះអាគ្នរលនោះលទ្ ដូ្ច្លនោះ B មិនអាច្
ទាមទារសណំងការខូច្ខ្ត្ច្លំពាោះ A លោយដ្អក្លលើមាប្ា ៣៩៨ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  បានលទ្។ 
ប ុដនត ប្បសិនលបើអាគ្នរលនាោះលឆោះលៅក្ាុងរយៈលពលមួយសបាត ែ៍មុនលពលបលងាើត្ក្ិច្ចសនា លែើយលៅ
មិនឆ្អា យពើ្ ទោះដដ្ល A ក្ំពុងសាា ក់្លៅលទ្លនាោះ A អាច្ដ្ឹងថ្នអាគ្នរប្ត្ូេលេលើងលឆោះអស់លៅមុនលពល
បលងាើត្ក្ចិ្ចសនា ប ុដនត A ដបរជាមិនបានបញ្ញា ក់្ពើសាថ នភាពរបស់អាគ្នរ លែើយមិនបានដ្ឹងថ្ន
អាគ្នរប្ត្ូេ  លេលើងលឆោះអស់លទ្ៀត្។ ក្ាុងក្រណើ លនោះ A អាច្ដ្ងឹថ្ន អត្ថន័យននក្ិច្ចសនា គឺមិនអាច្  
អនុេត្តបានាងំពើដ្ំបូង ដូ្ច្លនោះ B អាច្ទាមទារសំណងការខូច្ខ្ត្បានាមមាប្ា ៣៥៥ ក្ថ្ន
ខណឌ ទ្ើ២ ននប្ក្មរដ្ឋបបលេណើ  បាន។ 
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១. ករណីសកិា 
ករណី ១-១  សមំណើ  និងសវកីារ ១  
 X ច្បង់លក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូម៉ាូខដល M ររស់ែាួន។ Y ច្បង់ទិញោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូម៉ាូខដល M ខដល
ម្ររើរប្តស់រចួ្បម្ហើ ។ 
 A និង B ជ្ជមិតាររស់ X និង Y។ 
 X ប្តនឮពី A ថា Y ប្តនរកទិញនូវោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូ។ រ ា រ់មក X ប្តនម្សនើឲ្យ A រប្តរ់ Y ថា 
X នឹងលក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូររស់ែាួនម្ៅកនុងតថ្មា ១០០ ដុលាា រ។ 
 ម្ៅម្ពលជ្ជមួ គ្នន ម្ េះខដរ Y ប្តនឮពី B ថា X ច្បង់លក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូម៉ាូខដល M និង ប្តន
រប្តរ់ពីលកខែណ្ឌ ផងខដរ។ រ ា រ់មក Y ប្តនម្សនើឲ្យ B ម្ៅរប្តរ់ X ថា Y នឹងទិញោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូ
ររស់ X កនុងតថ្មា ១០០ ដុលាា រ ម្ៅម្ពលខដលសាំម្ណ្ើ ររស់ X មិនទន់ប្តនដល់ Y ម្ៅម្ ើ ។ 
 រ ៈម្ពលពីរ ឬ រី ម្ោ៉ាងម្រកា មក X និង Y ប្តនទទួលសាំម្ណ្ើ ទិញ/លក់ររស់ភាគីោខ ង
ម្ទៀត តមរ ៈ A និង B។ 
 ម្តើកិច្បចសនាលក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូ រតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងខដរ ឬ ម្ទ? 

 
ករណី ១-២  សមំណើ  និងសវកីារ ២ 
 X ោនអាផ្លតខមនមួ សាំរារ់ជួល។ ដូម្ច្បនេះ X ប្តនរិទររកាសម្ៅម្លើរងអួច្បថ្នរនារ់ម្ដា 
សរម្សរដូច្បខាងម្រកាម៖ 

 រនារ់ម្នេះ ម្ៅទាំម្នរ  
 - ោនទាំហាំ ១០០ ខម៉ារតរកឡា ោនរនារ់ម្គងច្បាំនួន ២ ផាេះប្ត  ១ រងគន់ ១ និង រនារ់
ទឹក ១  
 - តថ្មា ៥០០ ដុលាា រ កនុងមួ ខែ  
 - រ ៈម្ពលថ្នកិច្បចសនាគឺ ១ ឆ្ន ាំ 

 
 Y ប្តនអានម្សច្បកាីររកាសម្នេះ។ Y ប្តនជួរ X ម្ហើ  ប្តនរប្តរ់ X ថា ែាួនច្បង់ជួលរនារ់
ម្នេះម្ៅតមល័កខែ័ណ្ឌ ខដលប្តនររកាស។ 
 X មិនោនភាពរប្តកដររជ្ជម្ៅម្លើសមតថភាពខាងហិរញ្ញវតថុររស់ Y ម្រពាេះ X មិនធ្លា រ់
សាគ ល់ Y ពីមុន។ 
 ម្តើ X រតូវខតជួលរនារ់ឲ្យ Y ខដរ ឬ ម្ទ? 
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ករណី ១-៣ សមំណើ  និងសវកីារ ៣  
 X ម្រើកហាងលក់កុាំពយូទ័រមួ ។ 
 X ប្តនផា ពាណិ្ជាកមមម្ៅម្លើទាំព័រកាខសតដូច្បខាងម្រកាម ៖ 
(ការផា ពាណិ្ជាកមម ១) 
 

 រញ្ចុ េះតថ្មាកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ច្បាំនួន ៥០ ភាគរ  សាំរារ់ថ្ងៃអាទិតយម្នេះ 
 

 តថ្មាខដលប្តនរញ្ចុ េះម្នេះ គឺមិនោនច្បាំម្ណ្ញម្ទ ម្ហើ វាខងមទាំងម្ថាកជ្ជងតថ្មាម្ដើម
ម្ទៀតផង។ X កាំណ្ត់តថ្មាម្នេះ ម្ដា សារខតច្បង់ទក់ទញអតិងិជនមកហាងររស់ែាួន។ ម្ហើ  X 
ប្តនគិតថាយ៉ាងម្រច្បើនរាំផុត ោនអតិងិជនច្បាំនួន ១០  ក់ នឹងទិញកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ម្នេះ។ 
 រ៉ាុខនាែុសពីអវីខដលគ្នត់ប្តនរ ាំពឹងទុក គឺោនអតិងិជនច្បាំនួន ៥០  ក់ ប្តនមកទិញកុាំពយូទ័រ
 ួរថ្ដម៉ាូខដល L ម្នេះ។ 
 ម្តើ X រតូវខតលក់កុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ឲ្យម្ៅអតិងិជនទាំង ៥០  ក់ម្ េះ ខដរ ឬ ម្ទ? 
 ម្តើករណី្ម្នេះនឹងម្ៅជ្ជយ៉ាងោ ររសិនម្រើការផា ពាណិ្ជាកមម ម្ធ្វើម្ ើងដូច្បខាង
ម្រកាម ? 
(ការផា ពាណិ្ជាកមម ២) 
 

 រញ្ចុ េះតថ្មាកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ច្បាំនួន ៥០ ភាគរ  សាំរារ់ថ្ងៃអាទិតយម្នេះ 
 រញ្ចុ េះតថ្មាខតកុាំពយូទ័រច្បាំនួន ១០ ម្រគឿង រ៉ាុម្ោណ េះ អនកមកមុន ទទួលប្តនការរញ្ចុ េះតថ្មាមុន 

 

 
ករណី ១-៤ សមំណើ  និងសវកីារ ៤  
 X ម្រើកហាងលក់រង នាមួ ។ 
 Y ប្តនម្ ើញរង នាមួ ម្រគឿងខដលែាួនច្បង់ទិញម្ៅកនុងហាងររស់ X។ Y ប្តនច្បរចាអាំពី
តថ្មា និង លកខែណ្ឌ លាំអិតដថ្ទម្ទៀតម្ៅកនុងកិច្បចសនាជ្ជមួ  X។ រ៉ាុខនា Y មិនប្តនសម្រមច្បចិ្បតា
ទិញរង នាម្ៅកនុងហាងម្ េះម្ទ។ Y ប្តននិយ ម្ៅកាន់ X “សូមទុកម្ពលឲ្យែាុាំគិតជ្ជមួ 
រគួសារែាុាំរនាិច្បសិន។ សូមកុាំលក់រង នាម្នេះ ម្ៅឲ្យអនកដថ្ទ ម្ៅកនុងរ ៈម្ពល ១ សប្តា ហ៍”។ 
 ម្ៅម្ពលខដល Y ប្តនចាកម្ច្បញពីហាងម្ េះ X ប្តនឲ្យលិែិតមួ សនាឹក ខដលោនសរ
ម្សរអាំពីលទធផលថ្នការច្បរចា ដូច្បជ្ជតាំថ្ល ជ្ជម្ដើម ។ ម្ៅកនុងលិែិតម្ េះ ក៏ប្តនសរម្សរផងខដរ
ថា X នឹងចាត់ទុកថា Y  ល់រពមទិញរង នាជ្ជមួ នឹងល័កខែ័ណ្ឌ ខដលប្តនសរម្សរ ររសិនម្រើ 
Y មិនប្តនម្ឆាើ តរ ម្ៅកនុងរ ៈម្ពល ១ សប្តា ហ៍។ Y មិនប្តនដឹងអាំពីខផនកម្នេះម្ទ ម្ៅម្ពលខដល
គ្នត់ប្តនទទួលលិែិតម្នេះ។ 
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 Y ប្តនពិភាកាជ្ជមួ រគួសារររស់ែាួន ម្ហើ ជ្ជលទធផល Y ប្តនម្ប្តេះរង់ម្ចាលនូវការ
ទិញរង នាម្ េះ។ Y ប្តនអានលិែិតម្នេះខតមួ ខផនក ម្ដា មិនប្តនដឹងពីការចាត់ទុកររស់ X 
ម្ េះម្ទ ម្ហើ ក៏មិនប្តនម្ធ្វើការម្ឆាើ តរម្ៅ X វញិម្ េះម្ទ។ 
 ម្តើ X អាច្បទមទរឲ្យ Y រង់រប្តក់ប្តនខដរ ឬ ម្ទ? 

 
ករណី ១-៥  សមំណើ  និងសវកីារ ៥ 
 X ម្រើកហាងលក់ម្រគឿងសងាា រមឹមួ ។ 
 Y ប្តនមកហាងម្ េះម្ដើមបវីទិញសា ុងងមីមួ  ម្ៅថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា។ X ប្តនម្សនើលក់សា
 ុងម្ៅកនុងតថ្មា ២០០ ដុលាា រ។ X ក៏ប្តននិយ ថា “អនកអាច្ប កសា ុងម្ៅថ្ងៃម្នេះប្តន។ 
ម្ហើ  ែាុាំនឹងរង់ចាាំទទួលនូវការរង់រប្តក់ររស់អនកម្ៅកនុងរ ៈម្ពល ១ ខែ ររសិនម្រើ អនកមិនអាច្ប
រង់រប្តក់ប្តនម្ៅកនុងម្ពលឆ្រ់ៗម្នេះ”។ Y ប្តនម្ឆាើ តរថា គ្នត់ នឹងម្ផាើអីុខម៉ាលថាទិញ ឬ មិន
ទិញ ម្ៅម្ពលម្រកា ។ ម្ហើ  X ប្តននិយ   ល់រពម។ 
 រ ា រ់មក Y ប្តនម្ផាើអីុខម៉ាលម្ៅ X ម្ដើមបវីរប្តរ់ថា ែាួនសាំម្រច្បចិ្បតាទិញសា ុងម្ េះ ម្ហើ 
នឹងរង់រប្តក់ម្ៅមុនថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ហញ ។ 
 ម្តើកិច្បចសនាលក់ទិញរតវូប្តនរម្ងកើតម្ ើងខដរ ឬ ម្ទ? 
 ម្តើករណី្ម្នេះ នឹងម្ៅជ្ជយ៉ាងោ ម្ៅម្ពលខដល Y ប្តននិយ ថា គ្នត់នឹងរង់រប្តក់ម្ៅ
ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ម្ហើ  ប្តនម្សនើឲ្យ X មកផាេះររស់ែាួនម្ដើមបវមី្ធ្វើការររគល់សា ុង និង ទទួល
 ករប្តក់ថ្ងាទិញ ? 

 
ករណី ២ វិការៈកនងុការប្ង្ហា ញឆនទៈ  
 X ោនដី L ខដលតថ្មាររស់ដីម្ េះ គឺ ៣០,០០០ ដុលាា រ ខដលជ្ជតថ្មាធ្មមតម្ៅម្លើទីផារ។ 
X មិនធ្លា រ់ោនរទពិម្សាធ្ន៍ម្ៅកនុងការលក់ដីម្ េះម្ទ។ 
 ម្ៅថ្ងៃមួ  X ោនរាំណ្ងច្បង់លក់ដីររស់ែាួន ម្ៅកនុងតថ្មាមួ ខដលែពស់រាំផុតជ្ជរ ា ន់ 
ម្រពាេះ X រតូវការរប្តក់ម្ដើមបវីរង់នូវថ្ងាវេះកាត់សរោរ់ោា   M ររស់ែាួន ខដលោនជមៃឺធ្ៃន់ធ្ៃរ។ 
 X ប្តនជួរ Y ខដលជ្ជភាន ក់ងារអច្បលនរទពយ។ 
 Y ប្តនដឹងអាំពីសាថ នភាពររស់ M ម្ហើ ប្តននិយ ម្ៅកាន់ X ថា “ដី L ោនតថ្មាខត  
3,០០០ ដុលាា រម្ទ។ ែាុាំ អាច្បទិញម្ៅកនុងតាំថ្លម្នេះ ម្ហើ  ែាុាំ មិនអាច្បទទួល កនូវការច្បរចាម្ទ”។ 
តមពិត Y ដឹងអាំពីតថ្មាទីផារពិតរប្តកដររស់ដីម្ េះ។ 
 ជ្ជលទធផល ម្ដា មិនប្តនសួរពីមូលម្ហតុថ្នការវា តថ្មាម្លើដីម្ េះ និង មិនប្តនសួរម្ៅ
កាន់ភាន ក់ងារអច្បលនរទពយដថ្ទម្ទៀត X ប្តនលក់ដី L ម្ៅឲ្យ Y កនុងតថ្មា ៣,០០០ ដុលាា រ ម្ដា 
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គិតថា អវីខដល Y ប្តននិយ អាំពីតថ្មា ររខហលជ្ជរតឹមរតូវ ម្រពាេះ គ្នត់គឺជ្ជអនកជាំ ញ ម្ហើ  
គ្នត់គួរខតលក់ដី L កនុងតថ្មាម្ េះភាា ម ម្ទេះរីជ្ជគ្នត់ ោនលទធភាពអាច្បលក់ដីម្ េះម្ៅកនុងតថ្មា
ែពស់ជ្ជងម្នេះក៏ម្ដា ។ 
 រ ា រ់មក Y ប្តនលក់ដី L ឲ្យម្ៅ Z កនុងតថ្មា ៣,០០០ ដុលាា រ។ 
 X ប្តនដឹងថាតថ្មាខដល Y ប្តនផាល់ឲ្យ គឺោនតថ្មាម្ថាកខាា ាំងោស់ ម្ៅម្រកា ម្ពល M 
ប្តនធូ្រស្រសាលពីជមៃឺ។ 
 ម្តើ X អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាជ្ជមួ  Y និង ទមទរឲ្យ Z ររគល់ដី L មកវញិប្តនខដរ 
ឬ ម្ទ? សូមគិតពិចារោអាំពីោរតខដលអាច្បពាក់ព័នធ និង ថាម្តើអនកោ ខដលោនការចុ្បេះរញ្ា ី
កមមសិទធិម្លើដី L។ 
 ម្តើវា អាច្បជេះឥទធិពលម្ៅម្លើម្សច្បកាីសននិដាឋប នខដរ ឬ ម្ទ ររសិនម្រើ ការលុរម្ចាល រតូវប្តន
ម្ធ្វើម្ ើង ម្ៅមុន ឬ ម្ៅម្រកា ការលក់ដី L ម្ េះឲ្យម្ៅ Z ? 

 
ករណី ៣-១ ការត្ំណាង ១ 
 X គឺជ្ជអនកលក់មាូរអាហារ។ X ប្តនររគល់សិទធិឲ្យ Y ខដលជ្ជរុគគលិកររស់ែាួន ទិញអងករ
ច្បាំនួន ៥០០ គី ូរកាម ម្ៅកនុងតថ្មា ២០០ ដុលាា រ ឬ ម្ថាកជ្ជងម្នេះ ពី Z ខដលជ្ជអនកលក់ដុាំ។ 
 Y ប្តនម្ៅជួរ Z ម្ហើ  ប្តនម្ធ្វើការច្បរចាជ្ជមួ  Z ។ Z មិនប្តនរញ្ចុ េះតថ្មាឲ្យម្ថាកជ្ជង 
២៥០ ដុលាា រម្ទ។ ជ្ជចុ្បងម្រកា  Y ប្តនសាំម្រច្បចិ្បតាទិញអងករ ច្បាំនួន ៥០០ គី ូរកាម កនុងតថ្មា ២៥០ 
ដុលាា រ ម្រពាេះគ្នត់ គិតថា X នឹង ល់រពមម្ៅម្ពលម្រកា ។ រ៉ាុខនា X មិនប្តន ល់រពមនឹងតថ្មា
ម្នេះម្ទ។ ម្ដា អនុវតាតមកិច្បចរពមម្រពៀង Z ប្តនដឹកអងករច្បាំនួន ៥០០ គី ូរកាម ម្ៅឲ្យដល់ហាង
ររស់ X។ X រដិម្សធ្មិនរពមរង់ថ្ងាទិញ ២៥០ ដុលាា រម្ទ។ 
 សូមគិតពិចារោអាំពីការទមទរខដលអាច្បម្ធ្វើប្តនរវាង X Y និង Z។ 

 
ករណី ៣-២ ការត្ំណាង ២ 
 X គឺជ្ជភាគីោខ ងម្ៅកនុងកិច្បចសនា។ Y គឺជ្ជអនកតាំោងររស់ X ម្ៅកនុងកិច្បចសនាម្នេះ។ Z 
គឺជ្ជភាគីោខ ងម្ទៀតម្ៅកនុងកិច្បចសនា។ សូមពិចារោ អាំពីអានុភាពថ្នកិច្បចសនាខដលរម្ងកើត
ម្ ើងម្ដា  Y ខដលជ្ជអនកតាំោងររស់ X ជ្ជមួ នឹង Z ម្ៅកនុងករណី្នីមួ  ៗ ខាងម្រកាមម្នេះ 
 (១) ម្ៅកនុងករណី្ខដល Z ប្តនឆម្ប្តក Y  
 (២) ម្ៅកនុងករណី្ខដល Y ប្តនឆម្ប្តក Z  
 (៣) ម្ៅកនុងករណី្ខដល X ប្តនឆម្ប្តក Z  
 (៤) ម្ៅកនុងករណី្ខដល Z ប្តនឆម្ប្តក X 
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ករណី ៤ ការទារទារមៅកនងុករណីស្លងលះ  
 ម្តើ W និង កូនររស់គ្នត់ អាច្បទមទរអវីែាេះ ច្បាំម្ពាេះ H និង J ម្ដា ខផអកម្លើម្សច្បកាីខងាង
ការណ៍្ររស់ W ? 
 ម្តើ “ែាឹមសារថ្នសាលរកមខដលម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យតុលាការម្ច្បញ”  រតូវសរម្សរយ៉ាង
ដូច្បម្មាច្បម្ៅកនុងពាកយរណ្ាឹ ង ច្បាំម្ពាេះការទមទរនីមួ ៗ ? 
 

 (ម្សច្បកាីខងាងការណ៍្ររស់ W) 
 ែាុាំ គឺជ្ជស្តសាីោន ក់ោនអា ុ ៣៥ ឆ្ន ាំ។ 
 ែាុាំប្តនម្រៀរការជ្ជមួ នឹង H (ខដលជ្ជរុរសោនអា ុ ៣៨ ឆ្ន ាំ) កាលពី ១៣ ឆ្ន ាំមុន។ ពួក
ម្ ើងប្តនជួលអាផ្លតខមន (apartment) តូច្បមួ  ម្ហើ  រស់ម្ៅកនុងម្ែតា K ខដលជ្ជស្រសកុកាំម្ណ្ើ ត
ររស់ពួកម្ ើង។ 
 ពួកម្ ើងោនកូនច្បាំនួន ៣  ក់ គឺ A (អា ុ ១០ ឆ្ន ាំ) B (អា ុ ៦ ឆ្ន ាំ) និង C (អា ុ ៥ ឆ្ន ាំ)។ 
 ែាុាំប្តនលាឈរ់ពីការងារ ម្ៅម្ពលខដលែាុាំសរោលកូន A។ ចារ់តាំងពីម្ពលម្ េះមក ែាុាំ 
មិនខដលម្ៅម្ធ្វើការម្ៅខាងម្រៀម្ទៀតម្ ើ  ម្ហើ  ែាុាំម្ៅផាេះម្មើលខងកូន និង ម្ធ្វើការងារផាេះ។ 
 ម្រកា ពីកាំម្ណ្ើ តររស់ C ការច្បាំោ ររស់ម្ ើង គឺម្លើសពីច្បាំណូ្លររស់ H។ កាលពី ៤ 
ឆ្ន ាំមុន H ប្តនសម្រមច្បចិ្បតាម្ៅម្ធ្វើការម្ៅភនាំម្ពញ ម្ដើមបវីទទួលប្តនរប្តក់កថ្រមររម្សើរជ្ជងមុន។ 
កាលពីឆ្ន ាំដាំរូង គ្នត់ប្តនរត រ់មកផាេះវញិជ្ជម្រៀងរាល់ ២ ឬ ៣ ខែមាង ម្ដា ោនរប្តក់ខែមក
ជ្ជមួ ផង។ 
 រ៉ាុខនាម្រកា មក គ្នត់ចារ់ម្ផាើមមកផាេះមិនសូវញឹកញារ់ដូច្បមុនម្ទ។ ម្ហើ ម្ៅម្ពលែាេះ 
គ្នត់រត រ់មកផាេះវញិម្ដា មិនោនរប្តក់ខែមកជ្ជមួ ម្ទ។ 
 ម្ហើ ម្រកា មកម្ទៀត គ្នត់មិនប្តនរត រ់មកផាេះទល់ខតម្សាេះ។  
 ែាុាំប្តនដឹងថា H ោនស្រសីលួច្បលាក់ោន ក់ម្ ម្ េះ J កាលពី ពីរ រីឆ្ន ាំមុន ម្ហើ ប្តនចារ់ម្ផាើម
រស់ម្ៅជ្ជមួ គ្នន ម្ៅឯភនាំម្ពញ យ៉ាងម្ហាច្បោស់ក៏មួ ឆ្ន ាំខដរ។ មិនខតរ៉ាុម្ោណ េះ ពួកម្គ ោនកូន
មួ  ជ្ជមួ គ្នន ម្ទៀតផង។ 
 ម្ដា ោនអារមមណ៍្ថាឈឺចារ់នឹងដាំណឹ្ងខររម្នេះ ែាុាំប្តនលេះរង់គាំនិតច្បង់ផសេះផាទាំ ក់
ទាំនងរវាងែាុាំ និង H ម្ចាល។ ឥ ូវ ែាុាំច្បង់ខលងលេះជ្ជមួ គ្នត់ កាន់ខតឆ្រ់កាន់ខតររម្សើរ។ រ៉ាុខនា 
គ្នត់ ប្តនរប្តរ់ែាុាំថា គ្នត់មិន ល់រពមខលងលេះម្ទ ររសិនម្រើ ែាុាំមិនររគល់កូន ៣  ក់ ឲ្យម្ៅ
គ្នត់។ 
 ែាុាំប្តនរដិម្សធ្នឹងការទមទរររស់គ្នត់។ ែាុាំក៏ច្បង់ម្មើលខងរកាកូនររស់ែាុាំខដរ ម្រពាេះែាុាំ 
គិតថា កូនទាំងរីររស់ែាុាំ នឹងមិនោនសុភមងគលម្ទ ររសិនម្រើពួកម្គរស់ម្ៅជ្ជមួ នឹង J ម្ៅឯភនាំ
ម្ពញ។ ជ្ជក់ខសាង កូនទាំងរី ក់ររស់ែាុាំ ប្តនរប្តរ់ថា ពួកម្គច្បង់រស់ម្ៅជ្ជមួ ែាុាំ ម្ៅឯម្ែតា K។ 
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កងវល់ររស់ែាុាំ គឺថាម្តើែាុាំអាច្បផគត់ផគង់ចិ្បញ្ច ឹមរីប្តច់្បពួកម្គយ៉ាងោ។ ែាុាំមិនអាច្បខសវងរកការងារ
ម្ពញម្ោ៉ាងជ្ជមួ នឹងរប្តក់ខែរគរ់រគ្នន់សរោរ់ផគត់ផគង់រគួសារម្ ើ  ម្រពាេះែាុាំ រតូវច្បាំោ ម្ពល
កនុងការម្មើលខងរកាកូនររស់ែាុាំ។  
 ទនាឹមនឹងម្នេះ ែាុាំច្បង់រនាម្ររើរប្តស់ម៉ាូតូមួ ម្រគឿង ខដលគ្នត់ប្តនទិញកាលពី ៥ ឆ្ន ាំមុន។ ែាុាំ 
ម្ររើរប្តស់ម៉ាូតូម្នេះកនុងជីវភាពរស់ម្ៅររចាាំថ្ងៃ ម្ទេះជ្ជម្ៅម្រកា ម្ពលគ្នត់ប្តនចាកម្ច្បញម្ៅភនាំ
ម្ពញក៏ម្ដា ។ ែាុាំមិនអាច្បម្ច្បញម្ៅម្រៀប្តនម្ទ ររសិនម្រើគ្នត់  កម៉ាូតូម្នេះម្ៅភនាំម្ពញ។ 
 ែាុាំច្បង់ម្អា  H ទទួលែុសរតូវកនុង មជ្ជសាវ មី និង ឪពុកោន ក់។ 
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២. សណួំរទាក់ទងនងឹការអនវុត្តជាក់ស្សតង 
 

២.១. ប្ទប្បញ្ញត្តិទមូៅ និង ប្ុគគល  
 សណួំរ ១ អាពាហព៍ិពាហរ៍ប្សអ់នីត្ិជនស្ដ្លទទួលអត្តត ធីនភាព  
 ម្ៅកនុងោរត ២១ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ លកខែណ្ឌ ទទួលអតា ធី្នភាព ោន២ គឺតមរ ៈការ
ររកាសររស់តុលាការ ឬការម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍។ រឯីោរត ២២ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ “អនីតិជន
ខដលទទួលអតា ធី្នភាព រតូវប្តនចាត់ទុកថាប្តនដល់នីតិភាព”។ 
 ម្តើអនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព តមរ ៈការររកាស់ររស់តុលាការ អាច្បម្រៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនការ ល់រពមពីឪពុកោា   ឬអនកអាោពាប្តលប្តនខដរ
ឬម្ទ (ោរត ៩៤៨)? 

  
 សណួំរ ២ អនីត្ិជនស្ដ្លទទួលអត្តត ធីនភាព 
 ម្តើពាកយ “នីតិជន” និង “ប្តនដល់នីតិភាព” ែុសគ្នន យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ? ឧទហរណ៍្ ៖ ោរត ២២ 
ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ រញ្ហា ក់ថា អនីតិជនខដលទទួលអតា ធិ្នភាពរតូវប្តនចាត់ទុកថា ប្តនដល់នីតិ
ភាព។ រ៉ាុខនា ោនរញ្ញតាិែាេះថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្សាំម្ៅម្ៅម្លើ នីតិជន ម្ដា ផ្លា ល់ខតមាង។ ម្តើ
សរោរ់ករណី្ម្នេះ ពាកយ “ប្តនដល់នីតិភាព” សាំម្ៅម្ៅម្លើ “នីតិជន” ខដរឬម្ទ ? មា៉ាងម្ទៀត 
ររសិនម្រើរកមរដឋបរបវម្វណី្ម្ររើពាកយ “អនីតិជន” ម្តើពាកយម្នេះសាំម្ៅម្ៅម្លើពាកយ “ប្តនដល់នីតិ
ភាព” ខដរឬអត់ ? 

 

២.២. សទិធមិ្ប្ត្យកស 
 

២.៣. កាត្ពវកចិច កចិចសនា និង អំមពើអនីត្ានកុលូ 
 សណួំរ ៣ ការលបុ្មោល និង ត្ត្ិយជន  
  X ប្តនលក់ដីររស់ែាួនម្ៅឲ្យ Y។ រ ា រ់មក Y ប្តនលក់ដីម្ៅឲ្យ Z ម្ដា ម្ធ្វើជ្ជ
លិែិត ថាភូត។ ម្ៅមុនម្ពល Y និង Z ចុ្បេះរញ្ា ីររតិរតាិការលក់ទិញ X ប្តនលុរម្ចាលកិច្បច
សនាលក់ទិញជ្ជមួ នឹង Y ម្ដា មូលម្ហតុភាន់រច្ប ាំ។ Z គឺជ្ជជនសុច្បរតិនិងគ្នម នកាំហុសអាំពី
ការលុរម្ចាលម្នេះ។ 
 ម្តើ Z គឺជ្ជតតិ ជនខដលោនរញ្ញតាម្ៅកនុងោរត ៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ៣ ខដរឬម្ទ? ម្តើ X 
អាច្បអេះអាងអាំពីការលុរម្ចាលច្បាំម្ពាេះ Z ខដរឬម្ទ? 
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 សណួំរ ៤ ការលបុ្មោលមោយអនកស្ដ្លទទួលឋានៈប្នត  
 ោរត ៣៥៩ ោនឃ្លា មួ ខច្បងថា “អនកខដលទទួលរនាឋានៈ កនុងកិច្បចសនាពីអនករងាា ញ 
ឆនាៈ ក៏អាច្បអនុវតាសិទធិលុរម្ចាលប្តនខដរ”។ 
 ម្តើរុគគលោែាេះ ខដលរតូវចាត់ទុកថាជ្ជអនកខដលទទួលរនាឋានៈកនុងកិច្បចសនាពីអនក
រងាា ញឆនាៈ? 

  
 សណួំរ ៥ អម្ត្តការម្ាក់ស្ដ្លម្ត្ូវានកម្រិត្ 
 ររកាសររស់រកសួង ុតាិធ្ម៌ ម្លែ ១២៨ ក .ររក/១១ ចុ្បេះថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១១ 
កាំណ្ត់អាំពីអរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិតច្បាំនួន ១៨ ភាគរ  កនុង ១ ឆ្ន ាំ។ 
 ម្តើម្គ្នលរាំណ្ងថ្នការកាំណ្ត់អរតការរប្តក់ម្នេះគឺជ្ជអវី? 

 
 សណួំរ ៦ ការមធវើអំមណាយជាអចលនវត្ថុមៅឲ្យជនប្រមទស  
 X (សញ្ហា តិខែមរ) និង Y (ជនររម្ទស) ប្តនរពមម្រពៀងគ្នន រម្ងកើតកិច្បចសនាររទនកមម 
ម្ដា  X ឲ្យដីមួ កខនាងម្ៅ Y។ 
 ម្តើ Y អាច្បចាត់ខច្បងអច្បលនវតថុម្នេះខដរឬម្ទ? 

  
 សណួំរ ៧ “ប្ុគគលដ្ទទ” មៅកនងុការម្គប្់ម្គងមោយឈឆឺ្អា ល  
 ម្តើ “រុគគលដថ្ទ” ម្ៅកនុងោរត ៧២៩ សាំម្ៅម្ៅម្លើរុគគលោ ? 
 ម្តើញាតិម្លាហិត សាខាញាតិ ញាតិពនធ សហព័ទធ គឺជ្ជ “រុគគលដថ្ទ” ខដរឬម្ទ?  

 
 សណួំរ ៨ ការទារទារមោហ ុយមៅកនងុការម្គប្់ម្គងមោយឈឆឺ្អា ល  
 ១. ោរត ៧៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតាអាំពីសិទធិទមទរឲ្យសងម្សាហ ុ វញិររស់អនក
រគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល។ កថាែណ្ឌ ម្នេះ អនុញ្ហញ តឲ្យអនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល ទមទរសាមី
ែាួនសងវញិនូវម្សាហ ុ រគរ់រគងវតថុ។ ម្សាហ ុ ច្បាំោ សរោរ់រគរ់រគងមនុសស មិនរតូវប្តន
រារ់រញ្ចូ លម្ទ។ 
 ម្តើរញ្ញតាិោ ខដលរតូវ កមកអនុវតាច្បាំម្ពាេះម្សាហ ុ ខដលអនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល
ប្តនច្បាំោ កនុងការរគរ់រគងមនុសស? 
 ២. អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល ទទួលរងការែូច្បខាតម្ដា សារការរគរ់រគងម្ដា ឈឺ
ឆ្អ លម្ េះ។ ម្តើគ្នត់អាច្បទមទរសាំណ្ងការែូច្បខាតពីសាមីែាួនប្តនខដរឬម្ទ? 
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២.៤. ម្ាត្ិមភាគ 
 សណួំរ ៩ ហុបី្ ូស្ត្ក  
 ១. ម្តើការរម្ងកើតហីុរ៉ាូខតកម្លើសិទិធជួលអចិ្បថ្្នា ៍ ោនសារររម្យជន៍អវីែាេះដល់ោច ស់
រាំណុ្លហីុរ៉ាូខតក និង អនករម្ងកើតហីុរ៉ាូខតក? 
 ២. ម្តើការដាក់ហីុរ៉ាូខតកម្លើសិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍ អាច្បោនរតឹមករមិតោ? រតឹមអាំ ុង
ម្ពលថ្នសិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍? 

   

២.៥. ញាត្ ិ
 សណួំរ ១០ ការហារឃាត្់ការមរៀប្អាពាហព៍ិពាហរ៍វាងញាត្ិពនធ  
 តមោរត ៩៥២ ៖ ការហាមឃ្លត់ការម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងញាតិពនធ 
 (១). អាពាហ៍ពិពាហ៍ពុាំអាច្បម្ធ្វើប្តនម្ ើ រវាងញាតិពនធថ្នខែសផ្លា ល់។ រញ្ញតាិម្នេះរតូវ ក
មកអនុវតា ដូច្បគ្នន ខដរ ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលប្តនរញ្ច រ់ទាំ ក់ទាំនងញាតិពនធ ម្ដា រញ្ញតាិោរត 
៩៤១ (ការរលត់ទាំនងទាំនងញាតិពនធ) ឬោរត ១០១៦ (ការកាត់កាល់ថ្នសមុាំកូនម្ពញម្លញ) ថ្ន
រកមម្នេះ ឬ ...។ 
 (២). អាពាហ៍ពិពាហ៍ពុាំអាច្បម្ធ្វើប្តនម្ ើ  រវាងសាខាញាតិពនធ ម្ៅកនុង ៣ (រី) ថាន ក់ រារ់
ទាំងថាន ក់ទី ៣ (រី) ផង។ ...  
 ១. ម្ហតុអវីប្តនជ្ជោរត ៩៥២ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតាិយ៉ាងដូម្ច្បនេះ? ម្តើវា
ោនន័ យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 ២. ម្តើពាកយថា “រារ់ទាំងថាន ក់ទី៣ ផង” ោនន័ យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 

  
 សណួំរ ១១ អាពាហព៍ិពាហរ៍វាងញាត្ិពនធ 
 ម្តើរងរអូនររសុររស់រាី អាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ នឹងរងរអូនស្រសីររស់ររពនធប្តន
ខដរឬម្ទ? 
 ឧទហរណ៍្ A ោនរអូនររុស X។ B ោនរងស្រសី Y។ A ម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  B។ ម្តើ 
X អាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  Y ប្តនខដរ ឬម្ទ? 

 
 សណួំរ ១២  មមាឃភាពអាពាហព៍ិពាហ ៍
 ១. សូមពនយល់ច្បាំណុ្ច្ប (ែ) ថ្នោរត ៩៥៨ 
  ២. ម្តើអនកោោនសិទធិម្ោ ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍? ម្តើោនអាជ្ជា  ុកាលរ ាំលត់សិទធិម្នេះ
ខដរឬម្ទ? 
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 ៣. A ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  B រ៉ាុខនាពួកគ្នត់ មិនប្តនចុ្បេះសាំរុរតអាពាហ៍ពិពាហ៍
ម្ទ។ ម្រកា មក A ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  C ម្ហើ ពួកគ្នត់ប្តនចុ្បេះសាំរុរតអាពាហ៍
ពិពាហ៍ស្រសរច្បារ់។ ម្តើ C ឬ A ោនសិទធិម្លើកម្ ើងពីម្ោ ភាពថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B 
ខដរឬម្ទ? 
 ៤. ម្តើរតូវម្ដាេះស្រសា រញ្ហា ទក់ទងនឹងកូន និង ការខរងខច្បករទពយសមបវតាិយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប 
ម្ៅម្ពលខដលម្ោ ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B រតូវប្តនម្គម្លើកម្ ើង ម្ៅកនុងករណី្ទី 
៣? 

 
 សណួំរ ១៣ ប្ណតឹ ងទារទារឲ្យប្ញ្ជា ក់អំពីនត្ថិភាពទនប្ុត្តភាព  
 ម្តើការម្កើតម្ ើងម្ដា ម្ច្បត  ឬកាំហុសធ្ៃន់ធ្ៃរររស់ជនខដលរតូវប្តនចុ្បេះរញ្ា ីជ្ជឪពុក ឬ
ោា   ម្ៅកនុងោរត ១០០២ កថាែណ្ឌ ទី ៤ សាំម្ៅម្ៅម្លើអវី? សូមផាល់ឧទហរណ៍្ថ្នម្ច្បត  និង
កាំហុសធ្ៃន់ធ្ៃរ? 

 
 សណួំរ ១៤ ការកាត្់កាលស់មុកំនូមពញមលញ  
 ១. មិនោនរញ្ញតាិថ្នោរតោមួ អនុញ្ហញ តឲ្យឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹមកាត់កាល់សមុាំ កូនម្ពញ
ម្លញម្ទ រ៉ាុខនាវារតូវប្តនអនុញ្ហញ តម្ៅកនុងសមុាំកូនធ្មមត។ ក៏រ៉ាុខនា ររសិន ម្រើកូនសុាំតមរ ៈសមុាំកូន
ម្ពញម្លញមិនោនអាករបវកិរយិលអ រររពឹតាអាំម្ពើអសីលធ្ម៌ និងរាំផ្លា ញរទពយសមបវតាិររស់ឪពុក
ោា  ចិ្បញ្ច ឹម ម្ េះវាហាក់ដូច្បជ្ជ មិនសមម្ហតុផលខដលមិនអនុញ្ហញ តិឲ្យឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹមរ ាំលា 
សមុាំកូនម្នេះ។ ម្តើោនរញ្ញតាិោសរោរ់ម្ដាេះស្រសា រញ្ហា ម្នេះខដរឬម្ទ? 
 ២. ោរត ១០១៦ ោនលកខែណ្ឌ ច្បាំនួន ២ កនុងការកាត់កាលសមុាំកូនម្ពញម្លញខដលម្ធ្វើ
ម្ ើង ម្ដា កូនសមុាំ។ ឧទហរណ៍្ ៖ ម្ៅម្ពលខដលច្បាំណុ្ច្ប ក រតូវប្តនរាំម្ពញ រ៉ាុខនាច្បាំណុ្ច្ប ែ មិន
រតូវប្តនរាំម្ពញ ដូម្ច្បនេះពាកយសុាំកាត់កាល់ររស់កូនសុាំរតូវប្តនម្គម្លើកម្ចាល។ ម្តើោនវធីិ្ោ
ខដលអាច្បម្ធ្វើឲ្យកូនសុាំរចួ្បផុតពីការែូច្បខាត ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ? 

 
 សណួំរ ១៥  ការស្លងលះ និង អនកមានអំណាចមរា  
 ម្តើតុលាការរតវូសម្រមច្បអាំពីអនកោនអាំោច្បម្មប្តខដរឬម្ទ ររសិនម្រើភាគីទាំងសងខាង 
មិនប្តនម្សនើសុាំឲ្យកាំណ្ត់ពីការរគរ់រគងកូនម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងខលងលេះ?  
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២.៦. សនតត្កិរម 
 សណួំរ ១៦ អភ័ពវប្ុគគលទនសនតត្ិករម 
 B គឺជ្ជកូនររស់ A ម្ហើ  C គឺជ្ជកូនររស់ B។  
 (សាំណួ្រ) 
 ១. B សាា រ់ម្ៅឆ្ន ាំ ២០១២។ ម្រកា មក C ប្តនសោា រ់ A ម្ៅខែ កកកដា ឆ្ន ាំ២០១៣ ម្ហើ 
រតូវប្តនកាត់ម្ទសឱ្យជ្ជរ់ពនធ គ្នរពីរទឃ្លតកមម។ ម្តើ C អាច្បកាា  ជ្ជសនាតិជនជាំនួសតម
ោរត ១១៥៧ ប្តនខដរឬម្ទ ? ម្តើោរត ១១៥០ (អភ័ពវរុគគលថ្នសនាតិកមម) អនុវតាច្បាំម្ពាេះសនាតិ
ជនជាំនួសខដរឬម្ទ ? 
 ២. C ប្តនសោា រ់ B ម្ៅថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ម្ហើ តុលាការសម្រមច្បផា ា
ម្ទស C ឱ្យជ្ជរ់ពនធ គ្នរពីរទឃ្លតកមម។ រ ា រ់មក A ប្តនសាា រ់ម្ៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ 
២០១៣។ ម្តើ C អាច្បម្ធ្វើសនាតិកមមម្លើរទពយសមបវតាិររស់ A តមរ ៈសនាតិកមមជាំនួសប្តនខដរ
ឬម្ទ? 

  
 សណួំរ ១៧ សនតត្ិករម និង រត្កោសន៍  
 X (រុរស) ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  Y (ស្តសាី) ម្ហើ ោនកូនច្បាំនួន ៦  ក់។ ម្ៅ
ម្រកា ម្ពលខដល Y ទទួលមរណ្ភាព X ប្តនរស់ម្ៅជ្ជមួ នឹង Z ជ្ជលកខណ្ៈ អនីតិសងាវ ស។ 
X និង Z ោនកូនច្បាំនួន ២  ក់។ 
 X ទទួលមរណ្ភាព។ រទពយសមបវតាិទាំងអស់ររស់ X ខដលោនម្ៅម្ពលមរណ្ភាព គឺដី
មួ កខនាង។ 
(សាំណួ្រ) 
 ១. ម្តើអនកោគឺជ្ជសនាតិជនម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ? 
 ២. X ប្តនម្ធ្វើមតកសាសន៍ម្ៅមុនម្ពលគ្នត់ទទួលមរណ្ភាព។ ម្ៅកនុងមតកសាសន៍ X 
ប្តនសរម្សរថា ែាួនឲ្យដីម្ៅ Z និង កូន ២  ក់។ ម្តើកូនទាំង ៦  ក់ អាច្បម្ធ្វើសនាតិកមមម្លើដី
ររស់ X ប្តនខដរឬម្ទ? 
 ៣. Z ប្តនែចីលុ អនកដថ្ទសរោរ់រង់ថ្ងាពាប្តលររស់ X ម្ដា សារខត X ធ្លា ក់ែាួនឈឺ
ម្ៅម្ពលគ្នត់ទទួលមរណ្ភាព។ ម្តើការណ៍្ម្នេះជេះឥទធិពលដល់ការខច្បកមត៌កខដរឬម្ទ? 
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 សណួំរ ១៨ រត្កោសន៍ស្ដ្លគ្មម នចុះកាលប្រមិចេទ  
 ោនមតកសាសន៍ច្បាំនួន ២ ខដលមតកជន P ប្តនសរម្សរ។ កាលររមិ្ច្បេទរតូវប្តនសរម្សរ
ម្ៅកនុងមតកសាសន៍មួ  (មតកសាសន៍ ២) រ៉ាុខនា មិនរតូវប្តនសរម្សរម្ៅកនុងមតកសាសន៍មួ 
ម្ទៀត (មតកសាសន៍ ១)។  
 មតកសាសន៍ ១ កាំណ្ត់ថា មតកជនឲ្យដីម្ៅ A រង នាម្ៅ B និង ម៉ាូតូម្ៅ C។ ក៏រ៉ាុខនា 
មតកសាសន៍ ២ កាំណ្ត់ថាឲ្យដីម្ៅ X និង រង នាម្ៅ Y ម្ហើ មិនប្តនម្លើកម្ ើងពីម៉ាូតូម្ ើ ។ 
 ម្តើមតកសាសន៍ ១ ោនសុពលភាពខដរឬម្ទ? 

 
 សណួំរ ១៩  ការពិនិត្យប្ញ្ជា ក់រត្កោសន៍  
 សូមពនយល់អាំពីនីតិវធីិ្ថ្នការពិនិតយរញ្ា ក់មតកសាសន៍។ 
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ភាគ ២ 
 

រាយការណ៍ 
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ករណី ១-១៖   សមំណើ  និង សវកីារ ១ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កាតពវកិច្បច – ការរងាា ញឆនាៈ និង កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ សាំម្ណ្ើ  និង សវីការ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៣៦, ៣៣៧ និង ោរត ៣៤០ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ករណី្សិកា  X ច្បង់លក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូម៉ាូខដល M ររស់ែាួន។ Y ច្បង់ទិញោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូ 

ម៉ាូខដល M ខដលម្ររើរប្តស់រចួ្បម្ហើ ។ 
 A និង B ជ្ជមិតាររស់ X និង Y។ 
 X ប្តនឮពី A ថា Y ប្តនរកទិញនូវោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូ។ រ ា រ់មក X ប្តនម្សនើ
ឲ្យ A រប្តរ់ Y ថា X នឹងលក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូររស់ែាួនម្ៅកនុងតថ្មា ១០០ ដុលាា រ។ 
 ម្ៅម្ពលជ្ជមួ គ្នន ម្ េះខដរ Y ប្តនឮពី B ថា X ច្បង់លក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូម៉ាូ
ខដល M និង ប្តនរប្តរ់ពីល័កខែ័ណ្ឌ ផងខដរ។ រ ា រ់មក Y ប្តនម្សនើឲ្យ B ម្ៅ
រប្តរ់ X ថា Y នឹងទិញោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូររស់ X កនុងតថ្មា ១០០ ដុលាា រ ម្ៅម្ពល
ខដលសាំម្ណ្ើ ររស់ X មិនទន់ប្តនដល់ Y ម្ៅម្ ើ ។ 
 រ ៈម្ពលពីរ ឬ រី ម្ោ៉ាងម្រកា មក X និង Y ប្តនទទួលសាំម្ណ្ើ ទិញ/លក់
ររស់ភាគីោខ ងម្ទៀត តមរ ៈ A និង B។ 
 ម្តើកិច្បចសនាលក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូ រតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងខដរ ឬ ម្ទ? 

ការម្ធ្វើរទ
រងាា ញ និង 
ការពិភាកា
ម្ៅកនុងរកុម
ការងារ 
 
 
 
 
 
 
 

(ការម្ធ្វើរទរងាា ញ) 
 ជ្ជម្គ្នលការណ៍្ កិច្បចសនា ោនអានុភាពម្ដា សារសាំម្ណ្ើ  និង សវីការ
រតូវគ្នន  (ោរត ៣៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ កិច្បចសនា រតូវម្កើតម្ ើងម្ៅម្ពលខដល
ដាំណឹ្ងអាំពីសវីការប្តនមកដល់អនកម្សនើ (ោរត ៣៤០)។ 
 ម្តើសាំម្ណ្ើ ររស់ X ោនអានុភាពខដរ ឬ ម្ទ? 
 ោរត ៣៣៧ រញ្ញតាអាំពីនិ មន័ ថ្នសាំម្ណ្ើ  និង សវីការ។ 
   <សាំម្ណ្ើ  – កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី ២> 
 ការសុាំរម្ងកើតកិច្បចសនាខដលម្ធ្វើម្ ើង ម្ដា ោនឆនាៈភាា រ់ែាួនជ្ជមួ នឹង
ច្បាំណ្ងគតិ ុតា កនុងករណី្ខដលោនសវីការររស់ភាគីោខ ងម្ទៀតច្បាំម្ពាេះសាំម្ណ្ើ
ម្នេះ។ 
 សាំម្ណ្ើ រតូវោនអានុភាព ម្ៅម្ពលខដលសាំម្ណ្ើ ម្ េះប្តនដល់ភាគីោខ ង
ម្ទៀត។    
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ម្យរល់ ១ 
 
 
ម្យរល់ ២ 
 
 
ម្យរល់ ៣ 
 
ម្យរល់ ៤ 
 
ម្យរល់ ៥ 
 
 

    <សវីការ – កថាែណ្ឌ ទី ៣ និង ៤> 
 ការរងាា ញឆនាៈខដលអនកទទួលសាំម្ណ្ើ   ល់រពមច្បាំម្ពាេះសាំម្ណ្ើ ម្ េះ។ 
 សវីការរតូវោនអានុភាពម្ៅម្ពលខដលសវីការម្ េះប្តនដល់អនកម្សនើ។ 
 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ X ប្តនម្សនើឲ្យ A រប្តរ់ម្ៅ Y ថា X នឹងលក់ោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ា
អូររស់ែាួនម្ៅកនុងតថ្មា ១០០ ដុលាា រ ម្ហើ  A ក៏ប្តននិយ រប្តរ់ Y។ ដូម្ច្បនេះ 
សាំម្ណ្ើ ររស់ X រតូវោនអានុភាព ម្ៅម្ពលខដល A ប្តនរប្តរ់ Y ពីឆនាៈររស់  
X។ 
 រ ា រ់មក ម្តើការណ៍្ខដល Y ប្តនរប្តរ់ X ថា Y នឹងទិញោ៉ា ម្ញ៉ាម្សាម្រ ៉ាអូ
ររស់ X កនុងតថ្មា ១០០ ដុលាា រ តមរ ៈ B អាច្បរតូវប្តនម្គចាត់ទុកថាជ្ជសវីការ
ររស់ Y ខដរឬម្ទ? 
 ការណ៍្ម្នេះ មិនខមនជ្ជសវីការម្ទ រ៉ាុខនារគ្នន់ខតជ្ជសាំម្ណ្ើ ររស់ Y រ៉ាុម្ោណ េះ
ម្រពាេះ សាំម្ណ្ើ ររស់ X មិនទន់ប្តនដល់ Y ម្ៅម្ ើ  ផាុ ម្ៅវញិ សវីការរតូវ
ប្តនរងាា ញ ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលសាំម្ណ្ើ ប្តនដល់។ 
 ដូម្ច្បនេះ ែាុាំគិតថា កិច្បចសនាមិនរតវូប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ ើ ។ 
 
(ការពិភាកា) 
 ឆនាៈររស់ X និង Y ម្មើលម្ៅហាក់ដូច្បជ្ជរតូវគ្នន  ម្ហើ  X និង Y គួរខត
រម្ងកើតកិច្បចសនាប្តន។ ម្តើករណី្ម្នេះ កិច្បចសនាមិនម្កើតម្ ើងម្ទ? 
  
 កិច្បចសនា មិនរតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ទ ម្រពាេះ X ឬ Y អាច្បោនឆនាៈកនុងការ
រម្ងកើតកិច្បចសនាជ្ជមួ រុគគលម្ផសងម្ទៀត។ 
 
 ម្តើ A និង B គឺជ្ជអនកតាំោងររស់ X និង Y ខដរឬម្ទ? 
  
 A និង B គឺរគ្នន់ខតជ្ជអនក ាំសារម្ទ។ 
 
 ម្តើអនក ាំសារ និង អនកតាំោងែុសគ្នន យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ? ររសិនម្រើ A និង 
B គឺជ្ជអនកតាំោង ម្តើកិច្បចសនាលក់ទិញរតវូប្តនរម្ងកើតម្ ើងខដរឬម្ទ?  
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ម្យរល់ ៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្យរល់ ៧ 
 
ម្យរល់ ៨ 
 
 
ម្យរល់ ៩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្យរល់ ១០ 
 
 
 
 

  អនក ាំសារ គឺជ្ជរុគគលខដលជូនដាំណឹ្ងអាំពីឆនាៈររស់រុគគលោន ក់ម្ៅឲ្យ
រុគគលោន ក់ម្ផសងម្ទៀត ដូច្បជ្ជសាំរុរត ឬ វទិយុ ឬ ទូរស័ពា អាំពីឆនាៈម្ េះ ច្បាំខណ្កឯ
អនកតាំោងអាច្បរងាា ញឆនាៈររស់ែាួន ខដលមិនខមនជ្ជឆនាៈររស់ោច ស់សិទធិ រ៉ាុខនា
សថិតម្ៅកនុងទាំហាំថ្នសិទធិតាំោងច្បាំម្ពាេះភាគីោខ ងម្ទៀត។ ក៏រ៉ាុខនា ម្ៅម្ពលខដល
សិទធិតាំោង ោនលកខណ្ៈតូច្បច្បម្ងអៀត ម្ េះរពាំខដនខរងខច្បកការតាំោង និង 
អនក ាំសារ គឺមិនោនភាពច្បាស់លាស់ម្ទ។ 
 មា៉ាងម្ទៀត ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ ថាម្តើ A និង B គឺជ្ជអនក ាំសារ ឬមិនខមន 
មិនោនអវីជេះឥទធិពលដល់ម្សច្បកាីសននិដាឋប នម្ទ។ ច្បាំណុ្ច្បខដលោនឥទធិពលម្លើ
ម្សច្បកាីសននិដាឋប ន គឺថាម្តើសាំម្ណ្ើ  និង សវីការ រតូវគ្នន ខដរឬម្ទ។ 
 
 ម្តើោរត ៥១៧ រតូវ កមកអនុវតាម្ៅកនុងករណី្ម្នេះខដរឬម្ទ?         
   
 ោរត ៥១៧ គឺនិយ អាំពីការសនាលក់ទិញជ្ជមុនម្ដា ឯកម្ត 
ភាគី។ ករណី្ម្នេះ មិនជ្ជរ់ទក់ទងនឹងការសនាម្ទ។ 
 
 ម្តើ “ការសនាលក់ទិញជ្ជមុនម្ដា ឯកម្តភាគី” និង “សាំម្ណ្ើ ” ោនលកខ
ណ្ៈែុសគ្នន យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 តមការ ល់ររស់ែាុាំ គឺថាសាំម្ណ្ើ ជ្ជសកមមភាពឯកម្តភាគី ច្បាំខណ្កឯ 
ការសនាហាក់ដូច្បជ្ជកិច្បចសនា។ 
 ខាងម្រកាមម្នេះ គឺជ្ជការសនាលក់ទិញជ្ជមុនម្ដា ឯកម្តភាគី។ 
 រកុមហ ុនអាកាសច្បរណ៍្ “C” ប្តននិយ ម្ៅកាន់រកមុហ ុនផលិត នា
ម្ហាេះ “D” ថា ែាួននឹងរញ្ហា ទិញ នាម្ហាេះមួ ម្រគឿងម្ៅឆ្ន ាំម្រកា  ររសិនម្រើ
ច្បាំនួនអនកដាំម្ណ្ើ រ ោនការម្កើនម្ ើង។ រ ា រ់មក D ប្តនម្ឆាើ ថា ម្ ើងនឹងផលិត
 នាម្ហាេះមួ ម្រគឿង ររសិនម្រើអនករញ្ហា ទិញម្ៅឆ្ន ាំម្រកា ។  
  
 ការសនា គឺជ្ជររម្ភទមួ ថ្នកិច្បចសនា ខដលភាគីោខ ង ឬភាគីទាំង
សងខាង ោនកាតពវកិច្បចរតូវម្ធ្វើសវីការ ម្ៅម្ពលខដលភាគីោខ ងម្ទៀត ប្តនរងាា ញ
ឆនាៈ (ម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ) ម្ដើមបវរីាំម្ពញកិច្បចសនា ម្ពលអ គត។ ររសិនម្រើការសនា
ម្នេះ គឺជ្ជការសនាលក់ទិញជ្ជមុនម្ដា ឯកម្តភាគី ម្ េះកិច្បចសនាលក់ទិញ 
រតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើង ម្ៅម្ពលខដលភាគីោខ ងម្ទៀតថ្នការសនា រងាា ញឆនាៈ
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ម្យរល់ ១១ 
 
 
 
ម្យរល់ ១២ 
 
 
ម្យរល់ ១៣ 

រាំម្ពញការលក់ម្ េះ។ 
 ម្ៅកនុងឧទហរណ៍្ខាងម្លើ ការរពមម្រពៀងខដល D នឹងផលិត នាម្ហាេះ 
ររសិនម្រើ C ម្ធ្វើការរញ្ហា ទិញ គឺជ្ជ “ការសនាលក់ទិញជ្ជមុនម្ដា ឯកម្តភា
គី”។ C គឺជ្ជភាគីោខ ងម្ទៀតថ្នការសនា ម្ហើ  D គឺជ្ជអនកសនា ម្ៅកនុងោរត 
៥១៧ កថាែណ្ឌ ទី ១។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្ៅកនុងករណី្សិកាម្ដើម X និង Y មិនប្តនម្ធ្វើការរពមម្រពៀង 
ខដលោនលកខណ្ៈដូច្បជ្ជ “ការសនា” ម្ទ។ 
 
 ម្តើករណី្ឧទហរណ៍្ទក់ទងនឹង នាម្ហាេះខាងម្លើ ោនលកខណ្ៈែុស
គ្នន ខដរ ឬ ម្ទ ម្ៅនឹងករណី្ខដលពូសនាថាឲ្យរង នាមួ ម្ៅកមួ ររស់ែាួន ម្ៅ
ម្ពលខដលកមួ ម្ េះម្រៀរការ? 
  
 ករណី្ថ្នរង នា គឺជ្ជកិច្បចសនាររទនកមមម្ដា ភាា រ់លកខែណ្ឌ  មិនខមន
ជ្ជការសនាម្ទ។  
  
 លកខែណ្ឌ  គឺជ្ជរពឹតាិការណ៍្ខដលម្កើតម្ ើង ម្ពលអ គតម្ហើ ខដល
មិនម្ទៀតទត់។ 

 
ម្ធ្វើរទរងាា ញម្ៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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ករណី ១-២ ៖ សមំណើ  និង សវកីារ ២ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កាតពវកិច្បច – ការរងាា ញឆនាៈ និង កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ សាំម្ណ្ើ  និង សវីការ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ១, ៣៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី៣ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ករណី្សិកា  X ោនអាផ្លតខមនមួ សាំរារ់ជួល។ ដូម្ច្បនេះ X ប្តនរិទររកាសម្ៅម្លើ

រងអួច្បថ្នរនារ់ម្ដា សរម្សរដូច្បខាងម្រកាម៖ 
 

 រនារ់ម្នេះ ម្ៅទាំម្នរ  
 - ោនទាំហាំ ១០០ ខម៉ារតរកឡា ោនរនារ់ម្គងច្បាំនួន ២ ផាេះប្ត  ១ 
រងគន់ ១ និង រនារ់ទឹក ១  
 - តថ្មា ៥០០ ដុលាា រ កនុង មួ ខែ  
 - រ ៈម្ពលថ្នកិច្បចសនាគឺ ១ ឆ្ន ាំ 

 

 Y ប្តនអានម្សច្បកាីររកាសម្នេះ។ Y ប្តនជួរ X ម្ហើ  ប្តនរប្តរ់ X ថា 
ែាួនច្បង់ជួលរនារ់ម្នេះម្ៅតមល័កខែ័ណ្ឌ ខដលប្តនររកាស។ 
 X មិនោនភាពរប្តកដររជ្ជម្ៅម្លើសមតថភាពខាងហិរញ្ញវតថុររស់ Y 
ម្រពាេះ X មិនធ្លា រ់សាគ ល់ Y ពីមុន។ 
 ម្តើ X រតូវខតជួលរនារ់ឲ្យ Y ខដរ ឬ ម្ទ? 
 

ការពិភាកា
ម្ៅកនុងកិច្បច
ររជុាំរកមុ
ការងារ 
 
 
 
 
 
 
 

(ការម្ធ្វើរទរងាា ញ) 
 ោរត ៣៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ១ ខច្បងថា កិច្បចសនាោនអានុភាពម្ដា  
សារសាំម្ណ្ើ  និង សវីការរតូវគ្នន ។ 
 ការរិទររកាសផា ដាំណឹ្ងអាំពីការជួលអាផ្លតខមន គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ររស់ 
X។  
 Y ប្តនរប្តរ់ X ថាែាួនច្បង់ជួលរនារ់ម្ េះម្ៅតមលកខែណ្ឌ ខដលប្តន
ររកាស។ 
 Y ប្តនម្ធ្វើសវីការម្លើសាំម្ណ្ើ ររស់ X។ ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត សាំម្ណ្ើ
ររស់ X និង សវីការររស់ Y គឺរតូវគ្នន ។ ដូម្ច្បនេះ កិច្បចសនាជួលរវាង X និង Y រតូវ
ប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ដា ស្រសរច្បារ់។ 
  X មិនោនភាពរប្តកដររជ្ជអាំពីសាថ នភាពហិរញ្ញវតថុររស់ Y។ កងវល់
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ម្យរល់ ១ 
 
 
 
 
 
 

ម្យរល់ ២ 
 
 
 

ម្យរល់ ៣ 
 
 
 

ម្យរល់ ៤ 
 
 
 
 
 

ររស់ X អាច្បរតូវប្តនម្មើលម្ ើញតមរ ៈការដកសាំម្ណ្ើ ។ ក៏រ៉ាុខនា ោរត 
៣៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ ខច្បងថា ររសិនម្រើការដកសាំម្ណ្ើ ម្ៅដល់ភាគីោខ ងម្ទៀត 
ម្ៅម្ពលរពមគ្នន នឹងម្ពលសាំម្ណ្ើ ដល់ ឬមុនម្ពលសាំម្ណ្ើ ដល់ ម្ េះអានុភាព
សាំម្ណ្ើ មិនរតូវម្កើតម្ ើងម្ទ។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ ការជូនដាំណឹ្ងពីការដក
សាំម្ណ្ើ ររស់ X រតូវប្តនម្ធ្វើម្ ើងម្រកា ម្ពលខដលសាំម្ណ្ើ ប្តនដល់ Y។ ដូម្ច្បនេះ 
កិច្បចសនាម្នេះ គឺម្ៅខតោនសុពលភាព ររសិនម្រើម្ ើងគិតថា X ប្តនដក
សាំម្ណ្ើ ររស់ែាួន។ 
 ជ្ជសននិដាឋប ន X រតូវខតជួលរនារ់ឲ្យម្ៅ Y។ 
 

(ការពិភាកា) 
 ែាុាំោនគាំនិតែុសពីម្នេះ។ ែាុាំគិតថា ការរិទផា ររស់ X មិនខមនជ្ជ
សាំម្ណ្ើ ម្ទ រ៉ាុខនាគឺជ្ជការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ។ សកមមភាពររស់ Y គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ  
រ៉ាុខនា X មិនទន់ម្ធ្វើសវីការម្ៅម្ ើ ម្ទ។ ដូម្ច្បនេះ ភតិសនា មិនទន់រតូវប្តន
រម្ងកើតម្ ើងម្ៅម្ ើ ម្ទ។  
 ម្ហតុអវីប្តនជ្ជម្លាកគិតថា ការរិទផា ររស់ X គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ  និង 
សកមមភាពររស់ Y គឺជ្ជសវីការ? 
 

 ែាុាំ ឯកភាពនឹងការរងាា ញម្នេះ។ ម្ ើងគិតថា សកមមភាពររស់ X និង Y 
គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ  និងសវីការ ខដលរាំម្ពញលកខែណ្ឌ ថ្នោរត ៣៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ 
និង ទី៣។ 
 

 ែាុាំគិតថា ការផា ម្នេះ គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ររស់ X។ X មិនអាច្បដកសាំម្ណ្ើ ម្នេះ 
ប្តនម្ទ ពីម្រពាេះសាំម្ណ្ើ ម្នេះ រតូវប្តនម្ធ្វើម្ ើងម្ដា គូភាគីខដលមិននិយ ទល់
មុែគ្នន  (ោរត ៣៣៩ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 
 

 ែាុាំក៏គិតថា ការផា ម្នេះ គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ររស់ X ខដរ ម្រពាេះែាឹមសារថ្នការ
ផា ម្នេះ គឺោនរារ់រញ្ចូ លនូវធ្លតុសាំខាន់ៗ កនុងការរម្ងកើតភតិសនា ដូច្បជ្ជ
ច្បាំនួនរនារ់ តថ្មា និង រ ៈម្ពលជួល។ ម្នេះប្តនរាំម្ពញនិ មន័ សាំម្ណ្ើ  
(ោរត ៣៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ររសិនម្រើ X មិនោនឆនាៈភាា រ់ែាួនជ្ជមួ នឹង
ច្បាំណ្ងគតិ ុតា កនុងករណី្ខដលោនសវីការររស់ភាគីោខ ងម្ទៀត ម្ េះតថ្មា
ឈនួល ររខហលជ្ជមិនរតូវប្តនរិទផា ម្ទ។ 
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ម្យរល់ ៥ 
 
 

ម្យរល់ ៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ែាុាំម្មើលម្សច្បកាីកាំណ្ត់ថ្នោរត ៣៤៤។ ការរិទផា  រតូវប្តនម្គ
ពនយល់ថា មិនខមនជ្ជសាំម្ណ្ើ ម្ទ។ 
 

 ោរត ៣៤៤ គឺខច្បងអាំពីការដកសាំម្ណ្ើ ច្បាំម្ពាេះរុគគលខដលមិនប្តន
កាំណ្ត់ជ្ជក់លាក់ ដូច្បជ្ជ ការផា ពាណិ្ជាកមម។ 
 ម្សច្បកាីកាំណ្ត់ថ្នោរតម្នេះ ោនម្លើកម្ ើងពីគាំនិត “ការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើ
សាំម្ណ្ើ ”។ ម្សច្បកាីកាំណ្ត់ោរត សរម្សរថា ការផា ពាណិ្ជាកមម អាច្បរតូវ
ប្តនម្គម្មើលម្ ើញថា ជ្ជសាំម្ណ្ើ  ឬ ការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ”។ ររសិនម្រើការ
ផា ពាណិ្ជាកមមជ្ជក់លាក់មួ ច្បាំនួន អាច្បរតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជសាំម្ណ្ើ  ម្ េះ
ោរត ៣៤៤ រតវូ កមកអនុវតា។ 
 ភាពែុសគ្នន រវាងសាំម្ណ្ើ  និង ការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ  គឺោនដូច្បខាង
ម្រកាម។ ច្បាំណុ្ច្បសាំខាន់ម្ េះ គឺថាម្តើឆនាៈររស់អនកោ ជ្ជអនកសាំម្រច្បចុ្បង
ម្រកា អាំពីការរម្ងកើតកិច្បចសនា។  
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ អវីខដលម្ ើងគរបវីគិតពិចារោជ្ជដាំរូង គឺថាម្តើ ការ
ផា ររស់ X គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ  ខដរឬម្ទ។ ររសិនជ្ជម្ ើងគិតថា វាគឺជ្ជការ
អម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ  ម្ េះម្ ើងមិនចាាំប្តច់្បគិតពីការដកសាំម្ណ្ើ មកវញិម្ទ។ ែាុាំ
គិតថា ការផា  គឺជ្ជរគ្នន់ខតជ្ជការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ។ 
 

 

 

(ករណី្ធ្មមត) 
 

    ម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ  
 X      Y (អនកសម្រមច្បចិ្បតា) 
    ម្ធ្វើសវីការ 
(ការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ) 
 

     ការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ  
 
 X (អនកសម្រមច្បចិ្បតា)   ម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ          Y 
 
      ម្ធ្វើសវីការ 
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ម្យរល់ ៧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្យរល់ ៨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ែាុាំសូមម្លើកករណី្ច្បាំនួន ២។ ម្រើអនុវតាតមការសននិដាឋប នររស់រទ
រងាា ញ រញ្ហា មួ ច្បាំនួន ហាក់ដូច្បជ្ជអាច្បម្កើតោន។ 
 ទី ១ Y ប្តនមកជួលរនារ់ ម្រកា ម្ពលខដល X ប្តនជួលរនារ់ម្ េះម្ៅ
ឲ្យអនកដថ្ទរចួ្បម្ហើ ។ 
 ទី ២ Y ប្តនមកជួលរនារ់ រ៉ាុខនា ម្ទេះរីជ្ជរនារ់មិនទន់ោនអនកជួលក៏
ម្ដា  ក៏ X អាច្បរដិម្សធ្ប្តនខដរ ម្រពាេះ X គិតថា Y មិនខមនជ្ជមនុសសខដល
គួរឲ្យទុកចិ្បតា។ 
 តុលាការ រតូវទទួលសាគ ល់នូវការទមទរររស់ Y ខដលទមទរឲ្យ X 
អនុវតាកាតពវកិច្បចររស់ែាួនម្ដា ខផអកម្លើភតិសនា ឬការទទួលែុសរតូវច្បាំម្ពាេះ
ការរាំពានកិច្បចសនា ររសិនម្រើម្ ើងគិតថាការផា ម្នេះ គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ។ ម្នេះ គឺ
ម្ដា សារ ការម្សនើររស់ Y គឺជ្ជសវីការ ម្ហើ  ភតិសនា គឺរតូវប្តនរម្ងកើត
ម្ ើង រវាង X និង Y។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្តើម្នេះគឺជ្ជម្សច្បកាីសននិដាឋប នខដលសមម្ហតុផលខដរ ឬម្ទ? 
 
 ែាុាំគិតថា ម្យរល់ ៧ គឺជ្ជគាំនិតលអ។ 
 ោច ស់ផាេះសាមញ្ញោន ក់ ខតងខតោនរញ្ហា ប្តរមភថា ម្តើអនកខដលមកជួលផាេះ
ររស់ែាួន គឺជ្ជអនកោ ផាុ ម្ៅវញិ អនកទិញទាំនិញម្ៅផារទាំម្នើរ មិនោន
កងវល់ថាម្តើអនកោគឺជ្ជអនកមកទិញទាំនិញររស់ែាួនម្ េះម្ទ។ ម្នេះ គឺម្ដា 
សារខតកិច្បចសនាជួលផាេះ គឺជ្ជកិច្បចសនាោនរ ៈម្ពលខវង ម្ហើ ច្បាំម្ពាេះកិច្បច
សនាលក់ទិញម្ៅកនុងផារទាំម្នើរ គឺជ្ជទូម្ៅខតងខតរតូវប្តនអនុវតាម្ៅម្ពល
ជ្ជមួ គ្នន នឹងម្ពលរម្ងកើត។  
 ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទៀត កមមសិទធិករ ពនយល់ និង ច្បចារអាំពីែាឹមសារថ្នភតិ
សនាោនលកខណ្ៈលាំអិតជ្ជងលកខែណ្ឌ ខដលោនសរម្សរម្ៅកនុងម្សច្បកាី
ររកាសម្ េះ ជ្ជមួ នឹងអនកខដលប្តនមកម្សនើសុាំជួលផាេះ មុនម្ពលខដលចុ្បេះ
ហតថម្លខាម្លើកិច្បចសនា។ 
 ពិចារោម្លើច្បាំណុ្ច្បទាំងម្នេះ ែាុាំគិតថាការរិទផា ដូច្បកនុងករណី្ម្នេះ 
មិនប្តនភាា រ់នូវឆនាៈភាា រ់ែាួនជ្ជមួ នឹងច្បាំណ្ងគតិ ុតា កនុងករណី្ខដលោន
សវីការររស់ភាគីោខ ងម្ទៀត ម្ហើ  ការផា ខររម្នេះ ជ្ជទូម្ៅគឺជ្ជការអម្ញ្ា ើញ
ឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ។ 
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ម្យរល់ ៩ 
 
 
ម្យរល់ ១០  

 ម្តើអវីគឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ខដលរាំម្ពលលកខែណ្ឌ ម្ៅកនុងោរត ៣៣៧ កថាែណ្ឌ
ទី ១? ម្តើការរិទផា ខដលោនព័ត៌ោនរគរ់រគ្នន់ គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ខដរឬម្ទ?  
 
 ោរត ៣៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ តរមូវឲ្យោនឆនាៈភាា រ់ែាួនជ្ជមួ ច្បាំណ្ង
គតិ ុតាកនុងករណី្ខដលោនសវីការររស់ភាគីោខ ងម្ទៀត។ ថាម្តើព័ត៌ោនម្ៅកនុង
ការរិទផា គឺរគរ់រគ្នន់ខដរឬម្ទ គឺោនលកខណ្ៈពិប្តកសម្រមច្ប។ 

 
ម្ធ្វើរទរងាា ញម្ៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១២  
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ករណី ១-៣ ៖  សមំណើ  និង សវកីារ ៣ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កាតពវកិច្បច – ការរងាា ញឆនាៈ និង កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ សាំម្ណ្ើ  និង សវីការ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ១, ោរត ៣៣៧ និង ោរត ៣៤៤ ថ្នរកមរដឋប

របវម្វណី្ 
ករណី្សិកា  X ម្រើកហាងលក់កុាំពយូទ័រមួ ។ 

 X ប្តនផា ពាណិ្ជាកមមម្ៅម្លើទាំព័រកាខសតដូច្បខាងម្រកាម 
(ការផា ពាណិ្ជាកមម ១) 
 

 រញ្ចុ េះតថ្មាកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ច្បាំនួន ៥០ ភាគរ  សាំរារ់ថ្ងៃ
អាទិតយម្នេះ 

 

 តថ្មាខដលប្តនរញ្ចុ េះម្នេះ គឺមិនោនច្បាំម្ណ្ញម្ទ ម្ហើ វាខងមទាំងម្ថាក
ជ្ជងតថ្មាម្ដើមម្ទៀតផង។ X កាំណ្ត់តថ្មាម្នេះ ម្ដា សារខតច្បង់ទក់ទញអតិងិ
ជនមកហាងររស់ែាួន។ ម្ហើ  X ប្តនគិតថាយ៉ាងម្រច្បើនរាំផុត ោនអតិងិជន
ច្បាំនួន ១០  ក់ នឹងទិញកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ម្នេះ។ 
 រ៉ាុខនាែុសពីអវីខដលគ្នត់ប្តនរ ាំពឹងទុក គឺោនអតិងិជនច្បាំនួន ៥០  ក់ 
ប្តនមកទិញកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ម្នេះ។ 
 ម្តើ X រតូវខតលក់កុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ឲ្យម្ៅអតិងិជនទាំង ៥០  ក់
ម្ េះខដរឬម្ទ? 
 ម្តើករណី្ម្នេះនឹងម្ៅជ្ជយ៉ាងោ ររសិនម្រើការផា ពាណិ្ជាកមម ម្ធ្វើ
ម្ ើងដូច្បខាងម្រកាម ? 
(ការផា ពាណិ្ជាកមម ២) 
 

 រញ្ចុ េះតថ្មាកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម៉ាូខដល L ច្បាំនួន ៥០ ភាគរ  សាំរារ់ថ្ងៃ
អាទិតយម្នេះ 
 រញ្ចុ េះតថ្មាខតកុាំពយូទ័រច្បាំនួន ១០ ម្រគឿង រ៉ាុម្ោណ េះ អនកមកមុន ទទួល
ប្តនការរញ្ចុ េះតថ្មាមុន 
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ការពិភាកា
ម្ៅកនុងរកុម
ការងារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្យរល់ ១ 
 
 
 
ម្យរល់ ២ 

(ការម្ធ្វើរទរងាា ញ) 
 ោរត ៣៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ១ ខច្បងថា កិច្បចសនា រតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើង
ម្ៅម្ពលខដលសាំម្ណ្ើ  និង សវីការរតូវគ្នន ។ 
 ម្តើម្ៅម្ពលោខដលកិច្បចសនាោនអានុភាព? 
 ោរត ៣៣៧ ខច្បងថា សាំម្ណ្ើ  រតូវោនអានុភាពម្ៅម្ពលខដលសាំម្ណ្ើ  
ម្ េះប្តនដល់ភាគីោខ ងម្ទៀត ម្ហើ សវីការរតូវោនអានុភាពម្ៅម្ពលខដល
សវីការម្ េះ ប្តនដល់អនកម្សនើ។ 
 រញ្ហា ទី ១ ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ គឺថាម្តើការផា ពាណិ្ជាកមមម្ៅកនុង
កាខសត គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ខដរឬម្ទ។ 
 ែាុាំគិតថា ការផា ពាណិ្ជាកមមម្នេះ មិនខមនជ្ជសាំម្ណ្ើ ម្ទ រ៉ាុខនាគឺជ្ជការ
អម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ។ ដូម្ច្បនេះ ការរងាា ញឆនាៈទិញកុាំពយូទ័រពីអតិងិជនច្បាំនួន ៥០ 
 ក់ គឺមិនខមនជ្ជសវីការម្ទ។ ដូម្ច្បនេះ កិច្បចសនា មិនរតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងរវាង X 
និង អតិងិជនទាំង ៥០  ក់ម្ េះម្ទ ម្រពាេះគ្នម នភាពរតូវគ្នន រវាងសាំម្ណ្ើ  និង 
សវីការ។ 
 ជ្ជសននិដាឋប ន X មិនចាាំប្តច់្បលក់កុាំពយូទ័រ ួរថ្ដម្ៅឲ្យអតិងិជនទាំង ៥០ 
 ក់ម្ េះម្ទ។ 
 ចុ្បេះច្បាំម្ពាេះការផា ពាណិ្ជាកមមទី ២? ម្តើវាោនភាពែុសគ្នន ម្ៅនឹង
សាថ នភាពទី ១ ខដរឬម្ទ? ម្តើអតិងិជន ១០  ក់ដាំរូងប្តនម្ធ្វើសវីការខដរ ឬម្ទ? 
 ម្រើពិនិតយម្មើលោរត ៣៤៤ ការផា ពាណិ្ជាកមមររស់ X ហាក់ដូច្បជ្ជ
សាំម្ណ្ើ  ម្ហើ  អតិងិជន ១០  ក់ដាំរូង ខដលប្តនមកទិញកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដ គឺជ្ជ
សវីការ។ X រតូវលក់កុាំពយូទ័រឲ្យម្ៅអតិងិជន ១០  ក់ដាំរូង។ ម្នេះ គឺម្ដា សារ
ខតសាំម្ណ្ើ ររស់ X និង សវីការររស់អតិងិជនទាំង ១០  ក់ រតូវគ្នន  ម្ហើ  កិច្បច
សនាលក់ទិញច្បាំនួន ១០ រតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើង។ 
 
(ការពិភាកា) 
 ការផា ពាណិ្ជាកមមទាំងពីរម្នេះ ម្មើលម្ៅដូច្បគ្នន ។ ម្ហតុអវីក៏ការផា 
ពាណិ្ជាកមមទី ១ មិនខមនជ្ជសាំម្ណ្ើ  ខតខររជ្ជការផា ពាណិ្ជាកមមទី ២ គឺជ្ជ
សាំម្ណ្ើ ម្ៅវញិ? 
 
 ម្ដា ពិចារោម្ៅម្លើ ោរត ៣៤៤ ការផា ពាណិ្ជាកមមទី ១ គឺ
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ម្យរល់ ៣ 
 
 
 
 
 
 
ម្យរល់ ៤ 
 
 
 
 
ម្យរល់ ៥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្យរល់ ៦ 
 
 

រគ្នន់ខតជ្ជការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ។ ដូម្ច្បនេះ សាំម្ណ្ើ  និង សវីការ មិនទន់រតូវគ្នន
ម្ៅម្ ើ ម្ទ។ ការផា ពាណិ្ជាកមមទី ២ គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ  ម្រពាេះវាប្តនម្ធ្វើម្ ើង
ច្បាំម្ពាេះរុគគលខដលប្តនកាំណ្ត់ជ្ជក់លាក់។ ដូម្ច្បនេះ សាំម្ណ្ើ  និង សវីការរតូវគ្នន ។ 
ជ្ជលទធផល កិច្បចសនារតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើង។ 
 
 ការផា ពាណិ្ជាកមមទី ១ គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ  ខដលោនខច្បងម្ៅកនុងោរត 
៣៤៤ ខដលជ្ជសាំម្ណ្ើ ម្ធ្វើម្ ើងច្បាំម្ពាេះរុគគលខដលមិនប្តនកាំណ្ត់ជ្ជក់លាក់ 
ម្រពាេះ X មិនប្តនករមិតច្បាំនួនកុាំពយូទ័រ ួរថ្ដ ខដលរតូវរញ្ចុ េះតថ្មាម្ េះម្ទ។ ដូម្ច្បនេះ 
X រតូវលក់កុាំពយូទ័រឲ្យម្ៅអតិងិជនទាំង ៥០  ក់។ 
 សាំណួ្រររស់ែាុាំសួរថា ម្តើវានឹងោនអវីម្កើតម្ ើង ររសិនម្រើ X ោនខតកុាំ
ពយូទ័រច្បាំនួន ៣០ ម្រគឿង។ 
 
 ម្ ើងរតវូពិចារោម្ៅម្លើការណ៍្ ខដល X មិនខមនជ្ជរកុមហ ុនផលិតកុាំ
ពយូទ័រ ួរថ្ដ រ៉ាុខនារគ្នន់ខតជ្ជោច ស់ហាងកុាំពយូទ័រ ម្ៅម្ពលខដលម្ ើងពិចារោ
ម្ៅអតថន័ ថ្នពាណិ្ជាកមមទី ១។ ដូម្ច្បនេះ ការផា ពាណិ្ជាកមមទី ១ មិនរតូវប្តន
ចាត់ទុកថាជ្ជសាំម្ណ្ើ ម្ទ រ៉ាុខនារគ្នន់ខតជ្ជការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ។ 
 
 ម្សច្បកាីសននិដាឋប នររស់អនកម្ធ្វើរទរងាា ញ គឺថាការផា ពាណិ្ជាកមមទី ១ 
មិនខមនជ្ជសាំម្ណ្ើ ម្ទ ផាុ ម្ៅវញិការផា ពាណិ្ជាកមមទី ២ គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ។ ក៏
រ៉ាុខនា វាហាក់ដូច្បជ្ជអ ុតាិធ្ម៌។ 
 ម្ហតុអវីប្តនជ្ជការផា ពាណិ្ជាកមមទី ២ គឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ? ម្ហតុអវីប្តនជ្ជ
ម្លាកនិយ ថា X ោនឆនាៈភាា រ់ែាួនជ្ជមួ នឹងច្បាំណ្ងគតិ ុតាកនុងករណី្
ខដលោនសវីការពីអតិងិជន ខតកនុងការផា ពាណិ្ជាកមមទី ២? សាថ នភាពថ្ន
ករណី្ទាំង ២ ម្នេះ គឺម្មើលម្ៅដូច្បគ្នន ។ 
 រកមរដឋបរបវម្វណី្ មិនប្តនរញ្ញតាពីករណី្ម្នេះម្ទ រ៉ាុខនាម្ ើងគរបវីររងុ
ររ ័តនកនុងការរកស្រសា រកមរដឋបរបវម្វណី្ និង អងគម្ហតុ។    
 
 សរោរ់សុវតថិភាពថ្នកិច្បចការជាំនួញ ម្ ើងគរបវមី្ផ្លា តជ្ជសាំខាន់ម្ៅម្លើ
ទិដឋបភាព ម្ៅម្ពលម្ ើងម្ធ្វើការរកស្រសា អតថន័ ថ្នការផា ពាណិ្ជាកមម។  
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ម្យរល់ ៧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្យរល់ ៨ 
 
 
 
 
 
 
 

 ម្ ើងរតវូពិចារោថាម្តើ ការផា ពាណិ្ជាកមមទី ១ និង ការផា 
ពាណិ្ជាកមមទី ២ ជ្ជសាំម្ណ្ើ  ម្ ើងគរបវីពិចារោថាម្តើ X ោនឆនាៈភាា រ់ែាួន
ជ្ជមួ នឹងច្បាំណ្ងគតិ ុតាកនុងករណី្ខដលអតិងិជនប្តនម្ធ្វើសវីការ។ ម្នេះ គឺជ្ជ
និ មន័ ថ្នសាំម្ណ្ើ  ខដលោនខច្បងម្ៅកនុងោរត ៣៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ១។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ទាំងម្នេះ X មិនប្តនទទួលនូវផលច្បាំម្ណ្ញម្ទ ម្ៅម្ពល
ខដលគ្នត់លក់កុាំពយូទ័រម្ដា រញ្ចុ េះតថ្មា។ X រគ្នន់ខតច្បង់ទក់ទញនូវការចារ់
អារមមណ៍្ររស់អតិងិជនខតរ៉ាុម្ោណ េះ។ ពិចារោម្ៅម្លើអងគម្ហតុទាំងម្នេះ ែាុាំមិន
គិតថា X ោនឆនាៈកនុងការម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ម្ េះម្ទ។ 
 
 ការពិភាកាកនាងមក ហាក់ដូច្បជ្ជោនការភាន់រច្ប ាំរវាងសាំម្ណ្ើ  និង 
ការដកសាំម្ណ្ើ ។ 
 ោរត ៣៤៤ គឺជ្ជការដកសាំម្ណ្ើ ច្បាំម្ពាេះរុគគលខដលមិនប្តនកាំណ្ត់
ជ្ជក់លាក់។ ោរតម្នេះ រតូវ កមកអនុវតា ម្ៅម្ពលខដលសាំម្ណ្ើ  ប្តនម្ធ្វើម្ ើង
ច្បាំម្ពាេះរុគគលខដលមិនប្តនកាំណ្ត់ជ្ជក់លាក់។ ម្លើសពីម្នេះ ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ 
គ្នម នសកមមោមួ ររស់ X ខដលម្មើលម្ៅហាក់ដូច្បជ្ជការដកសាំម្ណ្ើ ។ ដូម្ច្បនេះ 
ែាុាំគិតថា ោរត ៣៤៤ មិនជ្ជរ់ពាក់ព័នធនឹងករណី្ម្នេះម្ទ។ 
 ជ្ជដាំរូង ម្ ើងរតូវពិចារោថាម្តើការផា ពាណិ្ជាកមមគឺជ្ជសាំម្ណ្ើ ខដរ 
ឬម្ទ។ ែាុាំ ល់ស្រសរជ្ជមួ នឹងគាំនិតខដលថា ការផា ពាណិ្ជាកមមទី ១ មិន
ខមនជ្ជសាំម្ណ្ើ  រ៉ាុខនារគ្នន់ខតជ្ជការអម្ញ្ា ើញឲ្យម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ  ម្រពាេះែាុាំមិនគិតថា X 
ោនឆនាៈភាា រ់ែាួនជ្ជមួ នឹងច្បាំណ្ងគតិ ុតា កនុងករណី្ខដលោនសវីការពីអតិងិ
ជនទាំងអស់ម្ទ ម្ហើ ម្ទេះរីជ្ជអតិងិជនមកម្រច្បើនជ្ជងច្បាំនួនខដលគ្នត់រ ាំពឹងទុក
ក៏ម្ដា ។ 
 ការផា ពាណិ្ជាកមមទី ២ គឺអាស្រស័ ម្ៅម្លើសាថ នភាពលាំអិត។ 
 

(ម្សច្បកាីសននិដាឋប នររស់សោជិករកមុការងារ) 
ការផា ពាណិ្ជាកមម ១ 
 សាំម្ណ្ើ   ៖  សោជិក ៨  ក់ 
 មិនខមនសាំម្ណ្ើ  ៖  សោជិក ៩  ក់ 
 មិនច្បាស់  ៖  សោជិក ១  ក់ 
ការផា ពាណិ្ជាកមម ២ 
 សាំម្ណ្ើ   ៖  សោជិក ១៦  ក់ 
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 មិនច្បាស់  ៖  សោជិក ១  ក់ 

 
រទរងាា ញម្ធ្វើម្ ើងម្ៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១២   
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ករណី ១-៤៖   សមំណើ  និង សវកីារ ៤ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កាតពវកិច្បច – ការរងាា ញឆនាៈ និង កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ សាំម្ណ្ើ  និង សវីការ (៣) 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ៣ និង ោរត ៣៤៣ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ករណី្សិកា  X ម្រើកហាងលក់រង នាមួ ។ 

 Y ប្តនម្ ើញរង នាមួ ម្រគឿងខដលែាួនច្បង់ទិញម្ៅកនុងហាងររស់ X។ 
Y ប្តនច្បរចាអាំពីតថ្មា និង លកខែណ្ឌ លាំអិតដថ្ទម្ទៀតម្ៅកនុងកិច្បចសនាជ្ជមួ  
X។ រ៉ាុខនា Y មិនប្តនសម្រមច្បចិ្បតាទិញរង នាម្ៅកនុងហាងម្ េះម្ទ។ Y ប្តន
និយ ម្ៅកាន់ X “សូមទុកម្ពលឲ្យែាុាំគិតជ្ជមួ រគួសារែាុាំរនាិច្បសិន។ សូមកុាំ
លក់រង នាម្នេះ ម្ៅឲ្យអនកដថ្ទ ម្ៅកនុងរ ៈម្ពល ១ សប្តា ហ៍”។ 
 ម្ៅម្ពលខដល Y ប្តនចាកម្ច្បញពីហាងម្ េះ X ប្តនឲ្យលិែិតមួ 
សនាឹក ខដលោនសរម្សរអាំពីលទធផលថ្នការច្បរចា ដូច្បជ្ជតាំថ្ល ជ្ជម្ដើម ។ ម្ៅ
កនុងលិែិតម្ េះ ក៏ប្តនសរម្សរផងខដរថា X នឹងចាត់ទុកថា Y នឹង ល់រពម
ទិញរង នាជ្ជមួ នឹងល័កខែ័ណ្ឌ ខដលប្តន សរម្សរ ររសិនម្រើ Y មិនប្តន
ម្ឆាើ តរ ម្ៅកនុងរ ៈម្ពល ១ សប្តា ហ៍។ Y មិនប្តនដឹងអាំពីខផនកម្នេះម្ទ ម្ៅ
ម្ពលខដលគ្នត់ ប្តនទទួលលិែិតម្នេះ។ 
 Y ប្តនពិភាកាជ្ជមួ រគួសារររស់ែាួន ម្ហើ ជ្ជលទធផល Y ប្តន
ម្ប្តេះរង់ម្ចាលនូវការទិញរង នាម្ េះ។ Y ប្តនអានលិែិតម្នេះខតមួ ខផនក 
ម្ដា មិនប្តនដឹងពីការចាត់ទុកររស់ X ម្ េះម្ទ ម្ហើ ក៏មិនប្តនម្ធ្វើការម្ឆាើ 
តរម្ៅ X វញិម្ េះម្ទ។ 
 ម្តើ X អាច្បទមទរឲ្យ Y រង់រប្តក់ប្តនខដរ ឬ ម្ទ? 

ការពិភាកា
ម្ៅកនុងរកុម
ការងារ 
 

១. ការពនយល់អាំពីករណី្ម្នេះ 
 X អាច្បទមទរ Y ឲ្យរង់រប្តក់ប្តន ររសិនម្រើកិច្បចសនាលក់ទិញ 
រង នារតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងរវាង X និង Y។ 
 ម្ដើមបវីរម្ងកើតកិច្បចសនា ចាាំប្តច់្បរតូវោនសាំម្ណ្ើ  និងសវីការរតូវគ្នន  (ោរត 
៣៣៦) ម្ហើ សវីការគឺជ្ជការរងាា ញឆនាៈខដលអនកទទួលសាំម្ណ្ើ   ល់រពម
ច្បាំម្ពាេះសាំម្ណ្ើ ម្ េះ (ោរត ៣៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ ម្នេះោនន័ ថា ជ្ជម្គ្នល
ការណ៍្ អនកទទួលសាំម្ណ្ើ  អាច្បមិនែវល់អាំពីសាំម្ណ្ើ ម្នេះ ម្ៅម្ពលខដលែាួនគ្នម ន
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ឆនាៈកនុងការទទួល កសាំម្ណ្ើ ម្ េះ។ ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត អនកទទួលសាំម្ណ្ើ  
មិនោនកាតពវកិច្បចកនុងការម្ឆាើ តរម្ៅនឹងសាំម្ណ្ើ ម្ េះ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ោរត ៣៤៣ រញ្ញតាអាំពីករណី្ម្លើកខលងថ្នោរត ៣៣៦ កថា
ែណ្ឌ ទី ១។ កិច្បចសនា រតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនសវីការខដល
រតូវប្តនរងាា ញច្បាស់លាស់ម្ េះម្ទ ម្ៅកនុងសាថ នភាពមួ ច្បាំនួន។ វាចាាំប្តច់្ប
ោនលកខែណ្ឌ ច្បាំនួន ២ ដូច្បខាងម្រកាមម្ដើមបវរីម្ងកើតកិច្បចសនាខដលសវីការមិន
រតូវប្តនរងាា ញច្បាស់លាស់។ 
 (១) ករណី្ខដលមិនចាាំប្តច់្បឲ្យោនដាំណឹ្ងអាំពីសវីការ ម្ដា សារឆនាៈ
ររស់អនកម្សនើ ឬ ម្ដា សារទាំម្នៀមទាំលារ់ថ្នកិច្បចការជាំនួញ 
 (២) សកមមភាពខដលទទួលសាគ ល់ជ្ជសវីការ 
 ម្ ើងចាាំប្តច់្បរតូវម្ធ្វើការរកស្រសា អតថន័ ថ្នលកខែណ្ឌ ទី (២)។ ដូម្ច្បនេះ 
កិច្បចសនាែាេះ អាច្បរតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ដា ភាពម្សៃៀមសាៃ ត់ ររសិនម្រើភាព
ម្សៃៀមសាៃ ត់ច្បាំម្ពាេះសាំម្ណ្ើ  អាច្បរតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជ “សកមមភាព” ខដលអាច្ប
ទទួលសាគ ល់ថាជ្ជសវីការ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ជ្ជអតថន័ ជ្ជទូម្ៅ ភាពម្សៃៀមសាៃ ត់ មិនខមនជ្ជ “សកមមភាព” 
ម្ទ។ ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទៀត  វាហាក់ដូច្បជ្ជផាុ នឹងម្គ្នលការណ៍្សវ័ ភាពថ្ន
រុគគលឯកជន (ោរត ៣) ររសិនម្រើអនកទទួលសាំម្ណ្ើ  រតូវរម្ងកើតកិច្បចសនា
ម្ដា មិនោនម្ធ្វើ “សកមមភាព” អវីម្ទ។ ដូម្ច្បនេះ “សកមមភាព” មិនរារ់រញ្ចូ លនូវ
ភាពម្សៃៀមសាៃ ត់ម្ទ។ 
 ជ្ជម្សច្បកាីសននិដាឋប ន ភាពម្សៃៀមសាៃ ត់ររស់ Y មិនរតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជ
សវីការម្ទ។ ជ្ជលទធផល កិច្បចសនារវាង X និង Y មិនរតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ទ 
ម្ េះ X ក៏មិនអាច្បទមទរ Y ឲ្យរង់រប្តក់ម្ េះម្ទ។ 
 

២. សាំណួ្រខដលពាក់ព័នធ 
 សូមពនយល់ោរត ៣៣៨ កថាែណ្ឌ ទី ៣។ ម្តើសាំម្ណ្ើ នឹងប្តត់រង់
អានុភាពម្ដា សវ័ ររវតាិខដរឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដលមិនោនសវីការ? 
 ពិតជ្ជរតឹមរតូវ។ សវីការនឹងប្តត់រង់អានុភាព។ 

 

ម្ធ្វើរទរងាា ញម្ៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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ករណី ១-៥៖   សមំណើ  និង សវកីារ ៥ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កាតពវកិច្បច – ការរងាា ញឆនាៈ និង កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ សាំម្ណ្ើ  និង សវីការ (៥) 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៣៦ និង ោរត ៣៤២ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ករណី្សិកា  X ប្តនម្រើកហាងលក់ម្រគឿងសងាា រមឹមួ ។ Y ប្តនមកហាងម្ េះម្ដើមបវី

ទិញសា ុងងមីមួ  ម្ៅថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា។ X ប្តនម្សនើលក់សា ុងកនុងតថ្មា 
២០០ ដុលាា រ។ X ក៏ប្តននិយ ថា “អនកអាច្ប កសា ុងម្ៅថ្ងៃម្នេះប្តន ម្ហើ 
ែាុាំនឹងរង់ចាាំទទួលនូវការរង់រប្តក់ររស់អនកម្ៅកនុងរ ៈម្ពល ១ ខែ ររសិនម្រើអនក
មិនអាច្បរង់រប្តក់ប្តនម្ៅកនុងម្ពលឆ្រ់ៗម្នេះ”។ Y ប្តនម្ឆាើ តរថា គ្នត់នឹងម្ផាើ
អីុខម៉ាលថាទិញ ឬមិនទិញម្ៅម្ពលម្រកា ។ X ប្តននិយ  ល់រពម។ 
 រ ា រ់មក Y ប្តនម្ផាើអីុខម៉ាលម្ៅឱ្យ X ថា ែាួនសម្រមច្បចិ្បតាទិញសា ុង
ម្ េះ ម្ហើ នឹងរង់រប្តក់ម្ៅមុនថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ហញ ។ 
 ម្តើកិច្បចសនាលក់ទិញរតវូប្តនរម្ងកើតម្ ើងខដរ ឬម្ទ? 
 ម្តើករណី្ម្នេះ នឹងម្ៅជ្ជយ៉ាងោ ម្ៅម្ពលខដល Y ប្តននិយ ថា 
គ្នត់នឹងរង់រប្តក់ម្ៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ម្ហើ ប្តនម្សនើឱ្យ X មកផាេះែាួនម្ដើមបវី
ម្ធ្វើការររគល់សា ុង និង ទទួល ករប្តក់ថ្ងាទិញ? 

ការពិភាកា
ម្ៅកនុងរកុម
ការងារ 
 

១. ម្តើកិច្បចសនាលក់ទិញរតវូប្តនរម្ងកើតម្ ើងខដរ ឬម្ទ? 
 ខផអកតមអងគម្ហតុម្ ើញថា X ប្តនដាក់សាំម្ណ្ើ ម្ៅ Y ម្ដើមបវីលក់សា ុង
ម្ៅថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ច្បាំនួន ៣ ច្បាំណុ្ច្ប គឺទី១ តថ្មា ២០០ ដុលាា រ, ទី២ អាច្ប 
 កសា ុងម្ៅថ្ងៃម្នេះប្តន និងទី៣ ទទួលនូវការរង់រប្តក់រ ៈម្ពល ១ ខែ។ 
 ខផអកតមោរត ៣៣៦ កិច្បចសនាម្កើតម្ ើងម្ពលសាំម្ណ្ើ  និងសវីការរតវូ
គ្នន ។ Y ម្ផាើសវីការរត រ់ម្ៅវញិ ម្តើសវីការរតូវជ្ជមួ សាំម្ណ្ើ រម្ទ? 
 Y ផាល់សវីការ ល់រពមទិញម្ដា សុាំរង់រប្តក់ម្ៅមុនថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ហញ  
ដូម្ច្បនេះការម្ធ្វើសវីការច្បាំម្ពាេះសាំម្ណ្ើ ររស់ X ពុាំរតូវគ្នន  និងសាំម្ណ្ើ ររស់ Y ម្រពាេះ
សាំម្ណ្ើ ររស់ X ប្តនកាំណ្ត់រ ៈរង់រប្តក់ គឺកនុងរ ៈម្ពល ១ ខែ គឺោនន័ ថា
គិតពីថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ហញ  ខត Y ប្តនផាល់សវីការម្ដា សុាំ
រង់រប្តក់ម្ៅមុនថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ហញ ម្ៅវញិ។ 
 តមអងគម្ហតុម្ ើញថាសាំម្ណ្ើ  និងសវីការ មិនរតូវគ្នន  ដូម្ច្បនេះកិច្បចសនា 
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ហាក់ដូច្បជ្ជមិនម្កើតម្ ើងខដរ។ ក៏រ៉ាុខនា ររសិនម្រើោរត ៣៤២ កថាែណ្ឌ ទី ២ 
រតូវប្តនម្គ កមកអនុវតាម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ  សវីការគឺោនសុពលភាព។ ដូម្ច្បនេះ 
ម្ដើមបវីម្ៅស្រសា រញ្ហា ម្នេះ វាោនសារសាំខាន់កនុងការរញ្ហា ក់ថាម្តើការខកខររសារ
ធ្លតុ ោនអតថន័ យ៉ាងោ។ 
 លកខែណ្ឌ សារធ្លតុថ្នសាំម្ណ្ើ  សាំម្ៅម្លើ “លកខែណ្ឌ ចាាំប្តត់ម្ៅកនុងកិច្បច
សនា”  ជ្ជពិម្សស វាជ្ជមូលម្ហតុខដលម្ធ្វើឲ្យអនកម្សនើពិចារោមាងម្ទៀត។ វា
ពាក់ព័នធនឹងកមមវតថុច្បាំរងថ្នការលក់ទិញ។ ឬកនុងន័ មា៉ាងម្ទៀត ម្គអាច្បនិយ 
ប្តនថា “លកខែណ្ឌ ច្បាំរងថ្នកិច្បចសនា”។ ឧទហរណ៍្ សាំម្ណ្ើ ររស់ X មិនប្តន
រញ្ហា ក់អាំពីទីកខនាងថ្នការររគល់ រ៉ាុខនា Y ប្តនម្សនើរសុាំឲ្យ X ររគល់សា ុងម្ៅ
ផាេះររស់ែាួន។ ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទៀត X និយ ថា ែាួននឹងរង់ចាាំទទួលនូវការរង់
រប្តក់កនុងរ ៈម្ពល ១ ខែ វាោនន័ ថា Y រតូវម្ធ្វើការរង់រប្តក់ម្ៅហាងររស់ X 
មិនខមនម្ៅផាេះររស់ Y ម្ទ។ 
 ដូម្ច្បនេះ ការពនាម្ពលរង់រប្តក់រហូតដល់ ១០ ថ្ងៃ ហាក់ដូច្បជ្ជការខកខររ
សារធ្លតុ ម្រពាេះ ការរង់រប្តក់រតូវម្ធ្វើម្ ើងម្ៅកាលររមិ្ច្បេទកាំណ្ត់ រ៉ាុខនាការរង់
រប្តក់ខររជ្ជរតវូប្តនម្ធ្វើម្ ើងម្ៅ ១០ ថ្ងៃម្រកា  ដូម្ច្បនេះ វាគឺជ្ជការខកខររសារធ្លតុ
ថ្នសាំម្ណ្ើ ។ 
 ជ្ជលទធផល ោរត ៣៤២ កថាែណ្ឌ ទី ២ មិនរតូវ កមកអនុវតាម្ៅកនុង
ករណី្ម្នេះម្ទ ម្ហើ កិច្បចសនាក៏មិនរតវូប្តនរម្ងកើតម្ ើងខដរ។ 
 
២. ម្តើករណី្ម្នេះ នឹងម្ៅជ្ជយ៉ាងោ ម្ៅម្ពលខដល Y ប្តននិយ ថា គ្នត់នឹង
រង់រប្តក់ម្ៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ម្ហើ ប្តនម្សនើឱ្យ X មកផាេះែាួនម្ដើមបវមី្ធ្វើការ
ររគល់សា ុង និងទទួល ករប្តក់ថ្ងាទិញ? 
 Y នឹងរង់រប្តក់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា និងប្តនឱ្យ X  មកររគល់សា ុង
ម្ៅផាេះែាួន។ 
 ម្ដើមបវីម្ដាេះស្រសា រញ្ហា ម្នេះ ច្បាំណុ្ច្បសាំខាន់ គឺថាម្តើការណ៍្ខដល X រតូវ
ររគល់សា ុងម្ៅផាេះររស់ រតូវប្តនម្គចាត់ទុកថាជ្ជការខកខររសាំម្ណ្ើ ខដរឬ
ម្ទ។ ររសិនម្រើវា មិនខមនជ្ជទាំលារ់កនុងការដឹកជញ្ាូ ន ឬររគល់ផលិតផល 
ម្ដា មិនោនរង់រប្តក់រខនថម ម្ េះវារតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជការខកខររសារធ្លតុ
ថ្នសាំម្ណ្ើ ។ 
 ដូម្ច្បនេះ ការម្ឆាើ  (សវីការ) ររស់ Y គឺចាត់ទុកថាជ្ជសាំម្ណ្ើ ងមី ម្រពាេះោនការ
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ខកខររសារធ្លតុថ្នសាំម្ណ្ើ  តមោរត ៣៤២ កថាែណ្ឌ ទី ១។ 

 
ម្ធ្វើរទរងាា ញម្ៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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ករណី ២ ៖   ការប្ង្ហា ញឆនទៈមោយមានវិការៈ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ការរងាា ញឆនាៈ និង កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ ការរងាា ញឆនាៈម្ដា ោនវកិារៈ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៤៥ ច្បាំណុ្ច្ប ែ និង គ, ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ៣, ោរត 

៣៤៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី ៣, ោរត ៣៤៩ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី ២, ោរត
៣៥១ និង ោរត ៣៥៨ កថាែណ្ឌ ទី ២  ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 

ករណី្  X ោនដី L ខដលតថ្មាររស់ដីម្ េះ គឺ ៣០,០០០ ដុលាា រ ខដលជ្ជតថ្មា 
ធ្មមតម្ៅម្លើទីផារ។ X មិនធ្លា រ់ោនរទពិម្សាធ្ន៍ម្ៅកនុងការលក់ដីម្ េះម្ទ។ 
 ម្ៅថ្ងៃមួ  X ោនរាំណ្ងច្បង់លក់ដីររស់ែាួន ម្ៅកនុងតថ្មាមួ ខដល
ែពស់រាំផុតជ្ជរ ា ន់ ម្រពាេះ X រតូវការរប្តក់ម្ដើមបវីរង់នូវថ្ងាវេះកាត់ជ្ជមុនសរោរ់
ោា   M ររស់ែាួន ខដលោនជមៃឺធ្ៃន់ធ្ៃរ។ 
 X ប្តនជួរ Y ខដលជ្ជភាន ក់ងារអច្បលនរទពយ។ 
 Y ប្តនដឹងអាំពីសាថ នភាពររស់ M ម្ហើ ប្តននិយ ម្ៅកាន់ X ថា “ដី 
L ោនតថ្មាខត 3,០០០ ដុលាា រម្ទ។ ែាុាំអាច្បទិញម្ៅកនុងតាំថ្លម្នេះ ម្ហើ  ែាុាំមិន
អាច្បទទួល កនូវការច្បរចាម្ទ”។ តមពិត Y ដឹងអាំពីតថ្មាទីផារពិតរប្តកដ
ររស់ដីម្ េះ។ 
 ជ្ជលទធផល ម្ដា មិនប្តនសួរពីមូលដាឋប នថ្នការវា តថ្មាម្លើដីម្ េះ និង 
មិនប្តនម្ៅសួរភាន ក់ងារអច្បលនរទពយដថ្ទម្ទៀត X ប្តនលក់ដី L ម្ៅឲ្យ Y កនុង
តថ្មា ៣,០០០ ដុលាា រ ម្ដា គិតថា អវីខដល Y ប្តននិយ អាំពីតថ្មា ររខហល
ជ្ជរតឹមរតូវ ម្រពាេះ គ្នត់គឺជ្ជអនកជាំ ញ ម្ហើ  X គួរខតលក់ដី L កនុងតថ្មាម្ េះ
ភាា ម ម្ទេះរីជ្ជគ្នត់ោនលទធភាពអាច្បលក់ដីម្ េះម្ៅកនុងតថ្មាែពស់ជ្ជងម្នេះក៏
ម្ដា ។ 
 រ ា រ់មក Y ប្តនលក់ដី L ឲ្យម្ៅ Z កនុងតថ្មា ៣០,០០០ ដុលាា រ។ 
 ម្ៅម្រកា ម្ពល M ប្តនធូ្រស្រសាលពីជមៃឺ X ប្តនដឹងថាតថ្មាខដល Y ប្តន
ផាល់ឲ្យ គឺជ្ជតថ្មាម្ថាកខាា ាំងោស់ ។ 
 ម្តើ X អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាជ្ជមួ  Y និង ទមទរឲ្យ Z ររគល់ដី L 
មកវញិប្តនខដរ ឬ ម្ទ? សូមគិតពិចារោអាំពីោរតខដលអាច្បពាក់ព័នធ និង ថា
ម្តើអនកោខដលោនការចុ្បេះរញ្ា ីកមមសិទធិម្លើដី L។ 
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 ម្តើវាអាច្បជេះឥទធិពលម្ៅម្លើម្សច្បកាីសននិដាឋប នខដរ ឬ ម្ទ ររសិនម្រើការ
លុរម្ចាល រតូវប្តនម្ធ្វើម្ ើង ម្ៅមុន ឬ ម្ៅម្រកា ការលក់ដី L ម្ េះឲ្យម្ៅ Z ?    

ការពិភាកា
ម្ៅកនុងរកុម
ការងារ 
 

១. ទិដឋបភាពទូម្ៅ 
 ជ្ជម្គ្នលការណ៍្ កិច្បចសនារតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ដា ការរពមម្រពៀង
ររស់គូភាគីទាំងសងខាង។ ក៏រ៉ាុខនា ភាគីអាច្បលុរកិច្បចសនាប្តន ររសិនម្រើការ
រងាា ញឆនាៈម្ េះោនវកិារៈ (ោរត ៣៤៥)។ ការរងាា ញឆនាៈខដលោនវកិារៈ 
ោនដូច្បជ្ជ ការភាន់រច្ប ាំ (ោរត ៣៤៦) ការឆម្ប្តក (ោរត ៣៤៧) ព័ត៌ោន
មិនពិត (ោរត ៣៤៨) ការរ ាំម្លាភរាំពានម្លើសាថ នភាព (ោរត ៣៤៩) ការ
គាំរាមកាំខហង (ោរត ៣៥០) និង អាំម្ពើម្កង កច្បាំម្ណ្ញហួសម្ហតុ (ោរត 
៣៥១)។ ោរតទាំងអស់ម្នេះរញ្ញតាថា ភាគីខដលលុរកិច្បចសនាម្ចាល មិនអាច្ប
អេះអាងពីការលុរម្ចាលម្ េះច្បាំម្ពាេះតតិ ជនម្ទ ម្ៅកនុងសាថ នភាពមួ ច្បាំនួន 
ម្លើកខលងខតោរត ៣៥០ និង ោរត ៣៥១។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ X ប្តនម្ធ្វើសវីការម្លើសាំម្ណ្ើ ររស់ Y ម្ៅកនុងសាថ នភាព
មួ ខដលមិនរររកតី។ ការរងាា ញឆនាៈររស់ X អាច្បោនវកិារៈ និង អាច្បលុរ
ម្ចាលប្តន។ សូមពិចារោ ថាម្តើ X អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាជ្ជមួ  Y ប្តន
ខដរឬម្ទ ម្ដា ខផអកម្លើោរតខាងម្លើ និង ថាម្តើ X អាច្បអេះអាងពីលុរម្ចាល
ច្បាំម្ពាេះ Z ប្តនខដរឬម្ទ។  
 
២. ការឆម្ប្តក 
 ក. លកខែណ្ឌ ថ្នការលុរម្ចាល (ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ១) 
   ①. អាំម្ពើឆម្ប្តកម្ដា ភាគីោខ ងម្ទៀត 
 ②. ការរងាា ញឆនាៈម្ដា សារការឆម្ប្តកម្ េះ 
 ែ. អនុវតាច្បាំម្ពាេះករណី្ម្នេះ 
 ①. វា គឺជ្ជការឆម្ប្តកខដល Y ប្តនរប្តរ់ពីតថ្មាដីដ៏ម្ថាកជ្ជងតថ្មាទី
ផារ ររសិនម្រើ Y ប្តននិយ ម្ដា ម្ច្បត  កនុងម្គ្នលរាំណ្ងម្ធ្វើម្អា  X 
ោនការភាន់រច្ប ាំ។  
 ②. Y ប្តនរងាា ញឆនាៈលក់ដី L ម្អា ម្ៅ Y កនុងតថ្មា ៣០០០ ដុលាា រ 
ម្ដា គិតថាអវីខដល Y ប្តននិយ  គឺជ្ជការពិត។ 
 គ. ម្សច្បកាីសននិដាឋប ន 
 ម្យងតមអនុវតាោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ ម្ េះ X អាច្បលុរម្ចាល
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កិច្បចសនាប្តន។ 
 
៣. ព័ត៌ោនមិនពិត 
 ក. លកខែណ្ឌ ថ្នការលុរម្ចាល (ោរត ៣៤៨ កថាែណ្ឌ ទី ១) 
 ① . ម្ហតុខដលរងាា ញម្ដា ភាគីែុសពីការពិត 
 ②. ភាគីោខ ងម្ទៀតនឹងមិនរងាា ញឆនាៈ ររសិនម្រើែាួនដឹងថាម្ហតុម្ េះ
មិនខមនជ្ជការពិត 
 ែ. អនុវតាច្បាំម្ពាេះករណី្ម្នេះ 
 ①. លកខែណ្ឌ  ១ ប្តនរាំម្ពញ ម្រពាេះ Y ប្តនរប្តរ់ X ថាដី L ោនតថ្មាខត 
៣០០០ ដុលាា រ ខដលតមការពិតតថ្មាម្ៅម្លើទីផារោនតថ្មាែពស់ជ្ជង ១០ ដង។ 
 ②. គាំនិតទក់ទងនឹងលកខែណ្ឌ  ២ រតូវប្តនខរងខច្បករវាងសោជិករកុម
ការងារ។ សោជិកែាេះោនគាំនិតថា លកខែណ្ឌ ម្នេះមិនរតូវប្តនរាំម្ពញម្ទ ម្រពាេះ 
X ោនរញ្ហា លាំប្តកខាងខផនកហិរញ្ញវតថុ ម្ហើ ចាាំប្តច់្បរតូវលក់ដីម្ េះ ម្ដា មិន
គិតពីតថ្មាថ្នដី។ សោជិកម្ផសងម្ទៀតោនគាំនិតផាុ ពីម្នេះ ម្រពាេះ X នឹងមិន
លក់ដីម្ៅកនុងតថ្មាម្ េះម្ទ ម្ទេះរីជ្ជម្ៅកនុងសាថ នភាពម្នេះក៏ម្ដា  ររសិនម្រើ
គ្នត់ប្តនដឹងថាតថ្មាម្ េះ គឺទរជ្ជងតថ្មាទីផារហួសម្ហតុ។ 
 គ. ម្សច្បកាីសននិដាឋប ន 
 វាអាស្រស័ ម្លើការអនុវតាលកខែណ្ឌ  ២ ថាម្តើ Y អាច្បលុរម្ចាលកិច្បច
សនាម្ េះខដរ ឬម្ទ ម្ដា ខផអកម្លើ ោរត ៣៤៨ កថាែណ្ឌ ទី ១។ 
  . រញ្ហា ពាក់ព័នធ 
 សោជិករកុមការងារ ប្តនម្លើកម្ ើងនូវសាំណួ្រអាំពីភាពែុសគ្នន រវាងការ
ឆម្ប្តក និង ព័ត៌ោនមិនពិត។ ម្ដា ខផអកម្លើការរកស្រសា លកខែណ្ឌ  ករណី្
ថ្នការឆម្ប្តក គឺខតងខតរាំម្ពញលកខែណ្ឌ ព័ត៌ោនមិនពិតផងខដរ។ ម្ ើងមិន
អាច្បខសវងរកច្បម្មាើ ច្បាស់លាស់ច្បាំម្ពាេះសាំណួ្រម្នេះប្តនម្ទ។ 
 
៤. ការរ ាំម្លាភរាំពានម្លើសាថ នភាព 
 ក. លកខែណ្ឌ ថ្នការលុរម្ចាល (ោរត ៣៤៩ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមរដឋប
របវម្វណី្ និង ោរត ៨១ ថ្នច្បារ់សាពីីការអនុវតារកមរដឋបរបវម្វណី្)។ 
 ①. ភាគីោខ ងោនឋានៈខដលោនអាទិភាពជ្ជងភាគីោខ ងម្ទៀតខាងខផនក
ម្សដឋបកិច្បច ឬខផនកសងគម ឬសាថ នភាពម្ផសងម្ទៀត ខដលភាគីោខ ងម្ទៀតមិនអាច្ប
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ររឆ្ាំងតរប្តន 
 ②. ភាគីម្ េះោនម្ររើឋានៈ ឬសាថ នភាពម្ េះម្ដា មិនរតឹមរតូវ 
 ែ. អនុវតាច្បាំម្ពាេះករណី្ម្នេះ 
 ①. X គឺជ្ជជនសាមញ្ញ និងរតូវការរប្តក់ជ្ជរ ា ន់ ច្បាំខណ្កឯ Y គឺជ្ជអនក
ជាំ ញខាងខផនកអច្បលនវតថុ ម្ហើ ក៏មិនចាាំប្តច់្បរតូវខតរម្ងកើតររតិរតាិការជាំនួញ
ជ្ជមួ  X ម្ េះម្ទ។ ម្នេះ ោនន័ ថា Y ោនឋានៈខាងខផនកម្សដឋបកិច្បចខដលោន
អាទិភាពជ្ជង។ ការណ៍្ម្នេះ ោនរាំម្ពញនូវលកខែណ្ឌ  ១។ 
 ②. ម្ៅកនុងសាថ នភាពម្នេះ Y ប្តនផាល់តថ្មាទរហួសម្ហតុ។ ម្នេះអាច្ប
និយ ប្តនថា ប្តនម្ររើនូវឋានៈខដលោនអាទិភាពជ្ជងម្ដា មិនរតឹមរតូវ។  
 គ. ម្សច្បកាីសននិដាឋប ន 
 ម្ដា អនុវតាោរត ៣៤៩ កថាែណ្ឌ ទី ១ ម្ េះ X អាច្បលុរម្ចាលកិច្បច
សនាប្តន។ 
  . រញ្ហា ពាក់ព័នធ 
 សោជិកប្តនម្លើកសាំណួ្រអាំពីលកខែណ្ឌ ទាំងម្នេះ។  សាំណួ្រម្នេះ គឺអាំពី
ភាពែុសគ្នន ករមិតោខដលរតូវចាត់ទុកជ្ជ “ឋានៈខដលោនអាទិភាព” ម្រពាេះ 
គាំលាតខាងខផនកសងគម និងម្សដឋបកិច្បច ខតងខតម្កើតោនរវាងភាគីម្ៅកនុងកិច្បចស
នា។ ជ្ជទូម្ៅ វាោនលកខណ្ៈលាំប្តកម្ៅកនុងការកាំណ្ត់និ មន័ ថ្នពាកយ 
“ឋានៈខដលោនអាទិភាពជ្ជង”។ “ម្ដា មិនរតឹមរតូវ” ម្ៅកនុងលកខែណ្ឌ  ២ ក៏
ោនលកខណ្ៈលាំប្តកម្ៅកនុងការកាំណ្ត់និ មន័ ខដរ ។ ម្ ើងចាាំប្តច់្បរតូវ
ពិចារោអាំពីអងគម្ហតុខដលពាក់ព័នធម្ៅកនុងករណី្នីមួ ៗ ម្ៅម្ពលខដល
ម្ ើងអនុវតាលកខែណ្ឌ ទាំងម្នេះ។ 
 
៥. អាំម្ពើម្កង កច្បាំម្ណ្ញហួសម្ហតុ 
 ក. លកខែណ្ឌ ថ្នការលុរម្ចាល (ោរត ៣៥១) 
 ①. ម្ឆាៀតឱ្កាសខដលភាគីោខ ងម្ទៀតកាំពុងជួរររទេះការលាំប្តកខាងខផនក 
ម្សដឋបកិច្បច ឬភាពលៃង់ ឬការែវេះការពិម្សាធ្ន៍ 
 ②. ម្កង កច្បាំម្ណ្ញយ៉ាងសនធឹកស ធ រ់ 
 ែ. អនុវតាច្បាំម្ពាេះករណី្ម្នេះ 
 ①. X មិនោនរទពិម្សាធ្ន៍ខាងជាំនួញអច្បលនវតថុ ម្ហើ  Y ម្សនើរនូវកិច្បច
ការជាំនួញអច្បលនវតថុម្ៅកនុងតថ្មាមួ ដ៏ទរ។ អងគម្ហតុម្នេះ រាំម្ពញលកខែណ្ឌ  
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①។ 
 ②. Y លក់ដីម្ េះរនាម្ៅកនុងតថ្មា ១០ ដងថ្ងាជ្ជងតថ្មាខដលគ្នត់ទិញពី 
X។ ម្នេះររខហលជ្ជការម្កង កច្បាំម្ណ្ញហួសម្ហតុ។ 
 គ. ម្សច្បកាីសននិដាឋប ន 
 ម្ដា អនុវតាោរត ៣៥១ ម្ េះ X អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាប្តន។ 
  . រញ្ហា ពាក់ព័នធ 
 វាមិនោនលកខណ្ៈច្បាស់លាស់ ថាម្តើសាថ នភាពោខដលជ្ជការ
លាំប្តកខាងខផនកម្សដឋបកិច្បច ឬភាពលៃង់ ឬការែវេះការពិម្សាធ្ន៍។ ជ្ជងម្នេះម្ៅ
ម្ទៀត លកខែណ្ឌ ទាំងម្នេះ គឺជ្ជរ់គ្នន នឹងលកខែណ្ឌ ថ្នការរងាា ញឆនាៈម្ដា ោន
វកិារៈទាំងរីខាងម្លើ ដូច្បជ្ជការឆម្ប្តក ព័ត៌ោនមិនពិត និងការរ ាំម្លាភរាំពាន
ម្លើសាថ នភាព។ ផាុ ម្ៅវញិ ោរត ៣៥១ មិនោនវធិ្លនអាំពីការការពារតតិ 
ជនម្ទ រ៉ាុខនារញ្ញតាិទាំងរីខាងម្លើោន។ ម្ ើងចាាំប្តច់្បរតូវពិចារោម្ៅម្លើមុែ
ងារ និង ការរកស្រសា ដ៏សីុជម្រៅម្ៅម្លើអាំម្ពើម្កង កច្បាំម្ណ្ញហួសម្ហតុ 
ម្ៅកនុងសាថ នភាពម្ផសងៗ ម្ទៀត។ 
  
៦. ការទមទរឲ្យររគល់ដីរត រ់មកវញិច្បាំម្ពាេះ Z 
 ក. វធិ្លនការការពារតតិ ជន 
 ដូច្បខដលប្តនពិភាកាខាងម្លើ X អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាលក់ទិញដី 
L ជ្ជមួ  Y ម្ដា សារខតការឆម្ប្តក ព័ត៌ោនមិនពិត ការរ ាំម្លាភរាំពានម្លើ
សាថ នភាព ឬ អាំពីម្កង កច្បាំម្ណ្ញហួសម្ហតុ ម្ទេះរីជ្ជរញ្ញតាិមួ ច្បាំនួន មិន
អាច្ប កមកអនុវតាម្ៅកនុងករណី្មួ ច្បាំនួនក៏ម្ដា ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា X មិនអាច្បទមទរឲ្យ Z ររគល់ដី L មកវញិប្តនរគរ់ករណី្ម្ េះ
ម្ទ ម្ទេះរីជ្ជ X លុរម្ចាលកិច្បចសនាជ្ជមួ  Y ក៏ម្ដា  ម្រពាេះោរតទាំងម្នេះ 
ោនរញ្ញតាិការពារតតិជន (ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ៣, ោរត ៣៤៨ កថា
ែណ្ឌ ទី ៣ និង ោរត ៣៤៩ កថាែណ្ឌ ទី ២) ម្លើកខលងោរត ៣៥១។ 
 រញ្ញតាិទាំងម្នេះ ខច្បងថា ការលុរម្ចាល មិនអាច្បអេះអាងច្បាំម្ពាេះតតិ  
ជន ខដលសុច្បរតិ និងគ្នម នកាំហុសអាំពីមូលម្ហតុថ្នការលុរម្ចាល។ ផាុ ម្ៅ
វញិ X អាច្បអេះអាងពីការលុរម្ចាល និងទមទរឲ្យ Z ររគល់ដី L រត រ់មក
វញិប្តនរគរ់ករណី្ ម្ទេះរីជ្ជ Z គឺជ្ជជនសុច្បរតិ និងគ្នម នកាំហុសអាំពីអាំម្ពើររស់ 
Y កនុងការម្កងច្បាំម្ណ្ញយ៉ាងម្រច្បើនសនធឹកស ធ រ់ក៏ម្ដា  ររសិនម្រើលកខែណ្ឌ
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ថ្នអាំម្ពើម្កង កច្បាំម្ណ្ញហួសម្ហតុរតូវប្តនរាំម្ពញ ម្រពាេះោរត ៣៥១ មិន
ោនរញ្ញតាិអាំពីការការពារតតិ ជនម្ទ។ ម្នេះោនន័ ថា ការលុរម្ចាលម្ដា 
ខផអកម្លើអាំម្ពើម្កង កច្បាំម្ណ្ញហួសម្ហតុ គឺជ្ជរញ្ញតាិខដលផាល់នូវលកខណ្ៈ
អនុម្រគ្នេះរាំផុតដល់ការអេះអាងររស់ X កនុងច្បាំម្ោមការរងាា ញឆនាៈខដលោន
វកិារៈទាំង ៤ ម្រពាេះ Z មិនោនមម្ធ្ាប្ត កនុងការររឆ្ាំងតរនឹងការលុរម្ចាល
ររស់ X ម្ទ។  
 ដូម្ច្បនេះ ម្ ើងមិនចាាំប្តច់្បពិចារោអាំពីការឆម្ប្តក ព័ត៌ោនមិនពិត និង 
ការរ ាំម្លាភរាំពានម្លើសាថ នភាពម្ទ ម្ៅម្ពលខដលម្ ើងគិតថាការលុរកិច្បចសនា
ម្ដា ខផអកម្លើអាំម្ពើម្កង កច្បាំម្ណ្ញហួសម្ហតុរតូវប្តនទទួលសាគ ល់។ ក៏រ៉ាុខនា 
ម្ ើងពិចារោពីករណី្ថ្នការលុរម្ចាល ម្ដា ោរតទាំងរីម្ផសងម្ទៀត។ 
 ែ. អតថន័ ថ្ន “តតិ ជន” ម្ៅកនុងោរតទាំងរីម្នេះ 
 សកមមភាពខដលអាច្បលុរម្ចាលប្តន រតូវប្តនចាត់ទុកថាម្ោ ៈតាំងពី
ដាំរូង (ោរត ៣៥៨ កថាែណ្ឌ ទី ២ អានុភាពររតិសកមម)។ ម្នេះ ោនន័ ថា 
ខផអកម្ៅតមរទឹសាី អនកទិញ (ដូច្បជ្ជ Y ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ) មិនអាច្បទទួលប្តន
កមមសិទធិម្លើកមមវតថុថ្នកិច្បចសនាលក់ទិញម្ ើ  ម្ៅម្ពលខដលអនកលក់ប្តន
លុរម្ចាលកិច្បចសនាលក់ទិញ។ ដូម្ច្បនេះ តតិ ជន (ដូច្បជ្ជ Z ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ) 
ប្តនប្តត់រង់កមមសិទធិ ខដលជ្ជលទធផលថ្នការលុរម្ចាល ម្ទេះរីជ្ជកមមសិទធិរតូវ
ប្តនម្ផារម្ដា ស្រសរច្បារ់ម្ៅឲ្យតតិ ជន ម្ៅម្ពលម្ធ្វើកិច្បចសនារវាងអនកទិញ 
និងតតិ ជនក៏ម្ដា  ម្រពាេះកិច្បចសនារវាងអនកលក់ និងអនកទិញម្ៅោនសុ
ពលភាពម្ៅម្ ើ ។ ក៏រ៉ាុខនា ម្សច្បកាីសននិដាឋប នម្នេះ គឺរ៉ាេះពាល់ម្ៅដល់សុវតថិភាព
ថ្នកិច្បចការជាំនួញ ម្ៅម្ពលខដលតតិ ជន (ដូច្បជ្ជ Z) ប្តនម្ជឿជ្ជក់ម្ៅម្លើកិច្បច
សនាមុន (ដូច្បជ្ជកិច្បចសនារវាង X និង Y) ថាោនសុពលភាព។ គុណ្វរិតាិ
ខដលម្កើតម្ច្បញពីអានុភាពររតិសកមមខររម្នេះ គឺរោា លមកពីតតិ ជនចុ្បេះ
កិច្បចសនាម្ៅមុនម្ពលការលុរម្ចាលកិច្បចសនាមុន។ ផាុ ម្ៅវញិ ម្ៅម្ពល
ខដលតតិ ជន រម្ងកើតកិច្បចការជាំនួញ ម្ៅម្រកា ម្ពលការលុរម្ចាលកិច្បចសនា
ម្នេះ រតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជររតិរតាិការជាំនួញជ្ជមួ នឹងរុគគលខដលមិនោន
សិទធិ ម្រពាេះអនកទិញប្តនប្តត់រង់កមមសិទធិ ម្ៅម្ពលខដលកិច្បចសនារតូវប្តន
រម្ងកើតម្ ើងរវាងអនកទិញ និង តតិ ជន។ 
 ដូម្ច្បនេះ “តតិ ជន” ម្ៅកនុងោរតថ្នការរងាា ញឆនាៈម្ដា ោនវកិារៈ 
សាំម្ៅម្ៅម្លើតតិ ជនខដលោនវតាោនមុនម្ពលលុរម្ចាល។ ម្ដើមបវីអនុវតា
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ោរតការពារតតិ ជនទាំងម្នេះ តតិ ជនចាាំប្តច់្បរតូវទទួលការចុ្បេះរញ្ា ីកមម
សិទធិ ររសិនម្រើកមមវតថុថ្នកិច្បចសនា គឺជ្ជអច្បលនវតថុ ម្រពាេះកមមសិទធិម្លើអច្បលន
វតថុ មិនរតូវប្តនម្ផារម្ទ ររសិនម្រើមិនប្តនចុ្បេះរញ្ា ី (ោរត ១៣៥)។ 
 គ. ករណី្ខដល Z ទិញដី L ម្ៅមុនការលុរម្ចាលររស់ X 
 X មិនអាច្បអេះអាងច្បាំម្ពាេះ Z ពីការលុរម្ចាលកិច្បចសនាជ្ជមួ នឹង Y 
ម្ដា ខផអកម្លើមូលម្ហតុការឆម្ប្តក ព័ត៌ោនមិនពិត ឬការរ ាំម្លាភរាំពានម្លើ
សាថ នភាពម្ េះម្ទ ររសិនម្រើ Z ប្តនទិញដីម្នេះម្ដា សុច្បរតិ និងគ្នម នកាំហុស
អាំពីមូលម្ហតុថ្នការលុរម្ចាល (ោរត ១៣៥)។ 
  . ករណី្ខដល Z ប្តនទិញដី L ម្ៅម្រកា ការលុរម្ចាលររស់ X 
 ដូច្បខដលប្តនម្រៀររារ់ម្ៅកនុងខផនក ែ រញ្ញតាិការពារតតិ ជនថ្នោរត 
៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ៣ ោរត ៣៤៨ កថាែណ្ឌ ទី ៣ និង ោរត ៣៤៩ កថា
ែណ្ឌ ទី ២ រតូវ កមកអនុវតាខតច្បាំម្ពាេះតតិ ជនខដលោនវតាោនម្ៅមុនការ
លុរម្ចាល។ ក៏រ៉ាុខនា វាម្ធ្វើឲ្យរ៉ាេះពាល់ជ្ជអវជិាោនដល់កិច្បចការជាំនួញ ររសិនម្រើ
តតិ ជនមិនរតូវប្តនម្គការពារម្ៅរគរ់សាថ នភាព ម្ៅម្ពលខដលែាួនម្ជឿជ្ជក់
ថាភាគីោខ ង គឺជ្ជោច ស់សិទធិស្រសរច្បារ់ ម្ហើ ប្តនទិញវតថុម្ េះម្ៅម្រកា ការ
លុរម្ចាល។ ច្បាំម្ពាេះរញ្ហា ម្នេះ ោនគាំនិតពីរដូច្បខាងម្រកាម1។ 
 ខផអកម្លើគាំនិតទី ១ សាថ នភាពម្នេះ រតូវប្តនម្គម្មើលម្ ើញដូច្បជ្ជការម្ផារ
ពីរដងជ្ជន់គ្នន ។ គាំនិតម្នេះ គិតថាកមមសិទធិរតូវប្តនម្ផារម្ៅភាគីខដលលុរម្ចាល
កិច្បចសនាវញិ ម្ដា មូលម្ហតុថ្នការលុរម្ចាលកិច្បចសនា ម្ហើ រ ា រ់មក
កមមសិទធិដខដល ក៏រតូវប្តនម្ផារម្ៅឲ្យតតិ ជន តមរ ៈកិច្បចសនាទី ២។ តម
រ ៈគាំនិតម្នេះ លកខែណ្ឌ តតាំង កាំណ្ត់អាំពីសិទធិជ្ជអាទិភាពរវាងភាគីខដលលុរ
ម្ចាលកិច្បចសនា និង តតិ ជន។ ដូម្ច្បនេះ X អាច្បទមទរឲ្យ Z ររគល់ដី L រត
 រ់មកវញិ ម្ៅម្ពលខដល X ប្តនចុ្បេះរញ្ា ីអាំពីការលុរម្ចាល មុនម្ពលខដល Z 
ចុ្បេះរញ្ា ីម្ផារកមមសិទធិដី L។ 
 គាំនិតទី ២ គឺជ្ជការអនុវតាស្រសម្ដៀងម្ៅនឹងោរត ៣៥៣ កថាែណ្ឌ ទី 
២។ គាំនិតម្នេះ គិតថា ការែកខានមិនប្តនចុ្បេះរញ្ា ីអាំពីការលុរម្ចាលររស់ភាគី
ខដលលុរម្ចាលកិច្បចសនា គឺោនលកខណ្ៈស្រសម្ដៀងគ្នន ម្ៅនឹងការរងាា ញឆនាៈ
មិនពិត។ ម្ដា ខផអកម្ៅម្លើគាំនិតម្នេះ X អាច្បទមទរឲ្យ Z ររគល់ដី L រត រ់
មកវញិប្តន ម្ៅម្ពលខដល Z គឺជ្ជជនទុច្បចរតិ ឬ សុច្បរតិនិងោនកាំហុសធ្ៃន់ធ្ៃរ

                                                        

1. សូមម្មើលម្សច្បកាីពនយល់អាំពីរកមរដឋបរបវម្វណី្ ភាគ ១ ទាំព័រ ១២៤ សរោរ់ព័ត៌ោនលាំអិត  
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អាំពីការលុរម្ចាល។ 
 រកុមការងារ មិនប្តនពិភាកាថាម្តើគាំនិតមួ ោលអជ្ជងគាំនិតមួ ោ
ម្ទ។ 
 
៧. សាំណួ្រពាក់ព័នធ 
 ម្តើ X អាច្បទមទរឲ្យ Y រង់រប្តក់ច្បាំនួន ៣,០០០ ដុលាា រ (ច្បាំនួនទឹករប្តក់
ខដល X ប្តនរង់ម្ៅឲ្យ Y) ឬ ៣០,០០០ ដុលាា រ (ច្បាំនួនទឹករប្តក់ខដល Z ប្តន
រង់ម្ៅឲ្យ Y) ប្តនខដរឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដល X មិនអាច្បទមទរឲ្យ Z ររគល់ដី L 
រត រ់មកវញិ? 
 ភាគីទាំងសងខាង ប្តត់រង់នូវមូលម្ហតុតមផាូវច្បារ់កនុងការកាន់ការ់
នូវផលររម្យជន៍ខដលទទួលប្តនពីការអនុវតាកិច្បចសនា ម្ៅម្ពលខដលកិច្បច
សនាម្ េះ រតូវប្តនលុរម្ចាលម្ដា សារខតអានុភាពររតិសកមម។ ភាគីទាំង
សងខាង រតូវសងនូវផលររម្យជន៍ឲ្យគ្នន ម្ៅវញិម្ៅមក។ ក៏រ៉ាុខនាជ្ជទូម្ៅ វា
ោនលកខណ្ៈលាំប្តកកនុងការខសវង ល់ថាម្តើផលររម្យជន៍ោខដលរតូវសង
ម្ៅវញិ។ ម្ ើងមិនប្តន្នដល់ការសម្រមច្ប កនូវម្សច្បកាីសននិដាឋប នោ
មួ ម្ៅម្ ើ ម្ទ ម្ហើ ច្បង់ពិភាកាម្ៅកនុងឱ្កាសម្រកា ។  

 
ម្ធ្វើរទរងាា ញម្ៅថ្ងៃទី ២២ និង ២៩ ខែ មី  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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ករណី ៣-១ ៖  ការត្ំណាង ១ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ការរងាា ញឆនាៈ និង កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ ការតាំោង 
ោរតពាក់ព័នធ  ោរត ៣៦៤, ៣៦៥, ៣៦៩, ៣៧០, ៣៧១, ៣៧២, ៦៤០, និង ៧៤៣ 

ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ករណី្សិកា  X គឺជ្ជអនកលក់មាូរអាហារ។ X ប្តនររគល់សិទធិឲ្យ Y ខដលជ្ជរុគគលិក

ររស់ែាួន ទិញអងករច្បាំនួន ៥០០ គី ូរកាម ម្ៅកនុងតថ្មា ២០០ ដុលាា រ ឬ ម្ថាក
ជ្ជងម្នេះ ពី Z ខដលជ្ជអនកលក់ដុាំ។ 
 Y ប្តនម្ៅជួរ Z ម្ហើ  ប្តនម្ធ្វើការច្បរចាជ្ជមួ  Z ។ Z មិនប្តនរញ្ចុ េះ
តថ្មាឲ្យម្ថាកជ្ជង ២៥០ ដុលាា រម្ទ។ ជ្ជចុ្បងម្រកា  Y ប្តនសាំម្រច្បចិ្បតាទិញអងករ 
ច្បាំនួន ៥០០ គី ូរកាម កនុងតថ្មា ២៥០ ដុលាា រ ម្រពាេះគ្នត់ គិតថា X នឹង ល់
រពមម្ៅម្ពលម្រកា ។ រ៉ាុខនា X មិនប្តន ល់រពមនឹងតថ្មាម្នេះម្ទ។ ម្ដា អនុ
វតាតមកិច្បចរពមម្រពៀង Z ប្តនដឹកអងករច្បាំនួន ៥០០ គី ូរកាម ម្ៅឲ្យដល់ហាង
ររស់ X។ X រដិម្សធ្មិនរពមរង់ថ្ងាទិញ ២៥០ ដុលាា រម្ទ។ 
 សូមគិតពិចារោអាំពីការទមទរខដលអាច្បម្ធ្វើប្តនរវាង X Y និង Z។ 

ការពិភាកា
ម្ៅកនុងរកុម
ការងារ 

I. លកខែណ្ឌ  និង អានុភាពថ្នអាំម្ពើតាំោង 
 ោរត ៣៦៤ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ខច្បងថា ម្ៅម្ពលអនកតាំោងប្តន
រម្ងកើតកិច្បចសនាជ្ជមួ នឹងភាគីោខ ងម្ទៀត ម្ដា រងាា ញថាែាួនម្ធ្វើកិច្បចសនា
ម្នេះសរោរ់ោច ស់សិទធិម្ៅកនុងទាំហាំថ្នសិទធិតាំោង ម្ េះអានុភាពថ្នកិច្បចសនា
រតូវោនច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិម្ដា ផ្លា ល់។ 
 លកខែណ្ឌ ម្ដើមបវីឲ្យអានុភាពថ្នអាំម្ពើតាំោងោនច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិ គឺោន
កាំណ្ត់ដូច្បខាងម្រកាម៖ 
 (ក)     ោនការររគល់សិទធិតាំោង 
 (ែ) រងាា ញថាែាួនម្ធ្វើកិច្បចសនា សរោរ់ោច ស់សិទធិកនុងទាំហាំថ្នសិទធិ
តាំោង 
 (គ)      ការរងាា ញឆនាៈរម្ងកើតកិច្បចសនា 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ Y ប្តនម្ធ្វើសវីការម្លើសាំម្ណ្ើ ររស់ Z។ ការណ៍្ម្នេះ 
ប្តនរាំម្ពញលកខែណ្ឌ  (គ)។ ម្ដា ខផអកម្លើអងគម្ហតុថា Z ប្តនររគល់អងករម្ៅ



ទំព័រ | 45  

ឲ្យហាងររស់ X ម្គអាច្បប្ត៉ានសាម នថា Y ប្តននិយ ម្ៅកាន់ Z ថា គ្នត់គឺជ្ជ
អនកតាំោងររស់ X កនុងការទិញអងករ។ ការណ៍្ម្នេះ ប្តនរាំម្ពញលកខែណ្ឌ  (ែ)។ 
 ក៏រ៉ាុខនា លកខែណ្ឌ  (ក) មិនទន់ប្តនរាំម្ពញម្ៅម្ ើ ម្ទ។ វាមិនោនការ
ររគល់សិទធិតាំោងម្ទ។ និយ ជ្ជរមួ ការតាំោងខដលរគរដណ្ា រ់ម្លើកិច្បច
សនា ខដល Y និង Z ប្តនរពមម្រពៀង គឺមិនោនម្ទ ម្រពាេះ X ប្តនផាល់សិទធិ
តាំោងឲ្យ Y ចុ្បេះកិច្បចសនាជ្ជមួ  Z កនុងការទិញអងករ ៥០០ គី ូរកាម ម្ៅកនុង
តថ្មា ២០០ ដុលាា រ ឬ ម្ថាកជ្ជងម្នេះ។  
 ដូម្ច្បនេះ អានុភាពថ្នកិច្បចសនាលក់ទិញម្នេះ មិនរតូវរម្ងកើតអានុភាព
ច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិ X ម្ទ។ 
 ម្នេះោនន័ ថា Z មិនអាច្បទមទរឲ្យ X អនុវតាកិច្បចសនា (រង់រប្តក់ 
២៥០ ដុលាា រ) ម្លើកខលងខតការតាំោងម្ដា ោនលកខែណ្ឌ ជ្ជររូភាពរតូវ
ប្តនរម្ងកើតម្ ើង។ ច្បាំណុ្ច្បម្នេះ នឹងពនយល់ម្ៅខាងម្រកាម។ 
 

II. ការទទួលែុសរតវូររស់អនកតាំោងម្ដា គ្នម នសិទធិ 
 ដូច្បខដលោនម្លើកម្ ើងម្ៅកនុងច្បាំណុ្ច្ប I គឺ Y មិនប្តនទទួលសិទធិ

តាំោងពី X កនុងការទិញអងករកនុងតថ្មា ២៥០ ដុលាា រម្ទ។ សកមមភាពររស់ Y គឺ
ជ្ជអាំម្ពើតាំោងម្ដា គ្នម នសិទធិ។ 

 អានុភាពថ្នកិច្បចសនាខដលម្ធ្វើម្ ើង ម្ដា អនកតាំោងម្ដា គ្នម នសិទធិ 
មិនរតូវរម្ងកើតអានុភាពច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិម្ទ ររសិនម្រើោច ស់សិទធិមិនប្តនផាល់
សចាច នុមតិ (ោរត ៣៦៩ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ោរត ៣៧០)។ 

 អនកតាំោងរតវូទទួលែុសរតូវច្បាំម្ពាេះការអនុវតាកាតពវកិច្បច ឬទទួលែុស
រតូវកនុងការសងការែូច្បខាត តមការម្រជើសម្រ ើសររស់ភាគីោខ ងម្ទៀត ម្លើក
ខលងខតោនម្ហតុខដល ាំឲ្យរចួ្បផុតពីការទទួលែុសរតូវ (ោរត ៣៧១)។ 
លកខែណ្ឌ ថ្នការរចួ្បផុតពីការទទួលែុសរតូវ គឺោនដូច្បខាងម្រកាម៖ 

 (ក) ភាគីោខ ងម្ទៀត ប្តនដឹងពីនតថិភាពថ្នការតាំោង (វាកយែណ្ឌ ទី ២) 
  ឬ 
 (ែ) អនកតាំោងគ្នម នកាំហុសកនុងការម្ធ្វើអាំម្ពើតាំោងម្ដា គ្នម នសិទធិ ម្ទេះ

រីជ្ជភាគីោខ ងម្ទៀត មិនប្តនដឹងអាំពីនតថិភាពថ្នសិទធិតាំោងម្ដា កាំហុសក៏
ម្ដា  (វាកយែណ្ឌ ទី ៣) 

 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ X ប្តនរដិម្សធ្មិនរង់រប្តក់។ ម្នេះ ោនរងាា ញពី
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ការរដិម្សធ្មិនផាល់សចាច នុមតិច្បាំម្ពាេះអាំម្ពើររស់ Y ម្ដា គ្នម នសិទធិតាំោង។ 
រ ា រ់មក ម្ ើងរតូវម្ធ្វើការពិចារោអាំពីការណ៍្ខដលខដលរតូវអនុវតាោរត 
៣៧១។ ករណី្សិកាម្នេះ មិនប្តនរងាា ញពីការប្តនដឹងឬមិនប្តនដឹងររស់ Z 
អាំពីទាំហាំថ្នសិទធិតាំោងររស់ Y ម្ទ។ ផាុ មកវញិ Y គឺោនកាំហុសយ៉ាងជ្ជក់
ខសាងកនុងការទិញអងករម្ដា មិនប្តនទទួលសិទធិតាំោង។ ដូម្ច្បនេះ ម្ដា ខផអក
ម្លើោរត ៣៧១ Z អាច្បទមទរឲ្យ Y រង់រប្តក់ច្បាំនួន ២៥០ ដុលាា រ ខដលជ្ជ
ការអនុវតាកាតពវកិច្បច ឬសងសាំណ្ងការែូច្បខាត ររសិនម្រើ Z មិនប្តនដឹងពី
នតថិភាពថ្នសិទធិតាំោងររស់ Y។ 
 

III. ការតាំោងខដលោនលកខណ្ៈជ្ជររូភាព 
 ោរត ៣៧២ កថាែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតាថា កនុងករណី្ខដលអនកតាំោងម្ធ្វើ
កិច្បចសនា ម្ដា ហួសពីទាំហាំថ្នសិទធិតាំោង ររសិនម្រើភាគីោខ ងម្ទៀតម្ជឿជ្ជក់
ថា អនកតាំោងោនសិទធិតាំោងម្ េះ ម្ហើ គ្នម នកាំហុសកនុងការម្ជឿម្ទម្ េះ 
ោច ស់សិទធិរតូវ ទទួលែុសរតូវកនុងការអនុវតាកិច្បចសនាម្ េះ ច្បាំម្ពាេះភាគីោខ ង 
ម្ទៀត។ រញ្ញតាិទាំងម្នេះ រតូវប្តនរញ្ញតាម្ៅកនុងោរត ៣៧២ កថាែណ្ឌ ទី ១ 
ដល់ កថាែណ្ឌ ទី ៣ ម្ហើ រតូវប្តនម្គម្ៅថា “ការតាំោងខដលោនលកខណ្ៈ
ជ្ជររូភាព”។ ម្ៅម្ពលខដលរញ្ញតាិម្នេះ រតូវប្តនអនុវតា ោច ស់សិទធិរតវូទទួល
ែុសរតូវច្បាំម្ពាេះការអនុវតាកាតពវកិច្បច ខដលរងកម្ ើងម្ដា អាំម្ពើតាំោងម្ដា 
គ្នម នសិទធិ។ 
 លកខែណ្ឌ ម្ៅកនុងកថាែណ្ឌ ទី ១ គឺោនដូច្បខាងម្រកាម៖ 
 (ក) ោច ស់សិទធិផាល់សិទធិតាំោងឲ្យអនកតាំោងចុ្បេះកិច្បចសនា 
 (ែ) អនកតាំោងម្ធ្វើកិច្បចសនាម្ដា ហួសពីទាំហាំថ្នសិទធិតាំោង (ក) 
 (គ) ភាគីោខ ងម្ទៀតម្ជឿជ្ជក់ថា អនកតាំោងោនសិទធិតាំោងច្បាំម្ពាេះកិច្បច
សនាម្ េះ 
 ( ) ភាគីោខ ងម្ទៀត គ្នម នកាំហុសកនុងការម្ជឿ 
 ការតាំោងខដលោនលកខណ្ៈជ្ជររូភាព មិនប្តនម្ធ្វើឲ្យអនកតាំោង
ម្ដា គ្នម នសិទធិរចួ្បផុតពីការទទួលែុសរតូវ ដូច្បខដលប្តនពនយល់ម្ៅកនុងច្បាំណុ្ច្ប 
II។ ដូម្ច្បនេះ ភាគីោខ ងម្ទៀត អាច្បទមទរទាំងោច ស់សិទធិ និង អនកតាំោងឲ្យអនុ
វតាកិច្បចសនា ដរារោលកខែណ្ឌ ខាងម្លើប្តនរាំម្ពញ។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ Z ប្តនដឹកអងករម្ៅឲ្យហាង X រចួ្បរាល់ម្ហើ ។ ម្តើ Z 
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អាច្បទមទរឲ្យរង់រប្តក់ ២៥០ ដុលាា រ ខដលជ្ជថ្ងាអងករ ម្ដា អនុវតាោរតម្នេះ
ប្តនខដរឬម្ទ? 
 X ប្តនផាល់ឲ្យ Y នូវសិទធិតាំោងកនុងការទិញអងករកនុងតថ្មា ២០០ ដុលាា រ 
ឬម្ថាកជ្ជងម្នេះ។ ក៏រ៉ាុខនា Y ប្តនទិញអងករកនុងតថ្មា ២៥០ ដុលាា រ។ ការណ៍្ម្នេះ 
ប្តនរាំម្ពញលកខែណ្ឌ  (ក) និង (ែ)។ ដូម្ច្បនេះ ម្សច្បកាីសននិដាឋប ន គឺអាស្រស័ ម្ៅ
ម្លើថាម្តើ Z ម្ជឿជ្ជក់ម្ដា គ្នម នកាំហុសថា Y រតូវប្តនផាល់សិទធិឲ្យទិញម្ៅកនុង
តថ្មាម្ េះខដរ ឬម្ទ (លកខែណ្ឌ  (ែ) និង (គ))។ ករណី្សិកា មិនប្តនរងាា ញពី
ការប្តនដឹង ឬមិនប្តនដឹងររស់ Z ពីទាំហាំថ្នសិទធិតាំោងម្ ើ ។ 
 ម្ដា ខផអកម្លើោរត ៣៧២ កថាែណ្ឌ ទី ១ X រតូវទទួលែុសរតូវច្បាំម្ពាេះ
ការអនុវតាកិច្បចសនា ររសិនម្រើ Z ម្ជឿជ្ជក់ម្ដា គ្នម នកាំហុសថា Y រតូវប្តន
ទទួលសិទធិតាំោងឲ្យទិញអងករកនុងតថ្មា ២៥០ ដុលាា រ។ ផាុ ម្ៅវញិ X មិន
ទទួលែុសរតូវច្បាំម្ពាេះការអនុវតាកិច្បចសនាម្ទ ររសិនម្រើ Z ប្តនម្ជឿជ្ជក់ម្ដា 
ោនកាំហុស ឬ ររសិនម្រើ Z ប្តនដឹងពីទាំហាំថ្នសិទធិតាំោង។ 
 ដូម្ច្បនេះ Z អាច្បទមទរឲ្យ X រង់រប្តក់ច្បាំនួន ២៥០ ដុលាា រ ខដលជ្ជថ្ងាទិញ
អងករ ររសិនម្រើ Z ប្តនម្ជឿជ្ជក់ម្ដា គ្នម នកាំហុសថា Y ប្តនទទួលសិទធិតាំោង
ឲ្យទិញអងករកនុងតថ្មា ២៥០ ដុលាា រ។ 
 

IV. ការទទួលែុសរតវូររស់អនកតាំោងច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិ 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ Y ររខហលជ្ជអាច្បរងកឲ្យោនការែូច្បខាតដល់ X 
ម្ដា ការចុ្បេះកិច្បចសនាម្រៀទាំហាំថ្នសិទធិតាំោង។ ម្តើ X អាច្បទមទរឲ្យ Y 
សងការែូច្បខាតររស់ែាួនប្តនខដរ ឬម្ទ? 
 រញ្ញតាិអាំពីការតាំោងម្ៅកនុងរកមរដឋបរបវម្វណី្ ខច្បងអាំពីអានុភាពថ្នអាំម្ពើ
តាំោងរវាងោច ស់សិទធិ និងភាគីោខ ងម្ទៀត និង រវាងអនកតាំោង និងភាគីោខ ង
ម្ទៀត រ៉ាុខនារញ្ញតាិម្នេះ មិនប្តនខច្បងម្ដា ផ្លា ល់ទក់ទងអាំពីការទទួលែុសរតូវ
ររស់អនកតាំោងច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិ ខដលែាួនប្តនម្ធ្វើកិច្បចសនាសរោរ់ោច ស់
សិទធិម្ដា គ្នម នសិទធិតាំោង។ 
 ផាុ ម្ៅវញិ ម្ដា ខផអកម្លើោរត ៣៦៥ សិទធិតាំោងរតូវប្តនរម្ងកើត
ម្ ើងម្ដា កិច្បចសនា ឬម្ដា ច្បារ់។ ដូម្ច្បនេះ អនកតាំោងខដលម្ធ្វើកិច្បចសនា
ជ្ជមួ ភាគីោខ ងម្ទៀតហួសពីទាំហាំថ្នសិទធិតាំោង អាច្បរតូវទទួលរតូវច្បាំម្ពាេះការ
រាំពានកិច្បចសនា។ 
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 ោរត ៣៦៥ រញ្ញតាដូច្បខាងម្លើក៏ពិតខមន រ៉ាុខនាវា មិនប្តនករមិតនូវ
ររម្ភទថ្នកិច្បចសនាខដលរម្ងកើតឲ្យោនសិទធិតាំោងម្ េះម្ទ។ ជ្ជទូម្ៅ ម្ទេះរី
ជ្ជសិទធិតាំោងភាគម្រច្បើន រតូវប្តនម្គម្មើលម្ ើញតមរ ៈកិច្បចសនាអាណ្តាិ 
ឬកិច្បចសនាការងារក៏ម្ដា  ក៏សិទធិតាំោងអាច្បរតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងតមរ ៈ
កិច្បចសនាររម្ភទ ម្ផសងម្ទៀតផងខដរ។  
 សោជិកមួ ច្បាំនួនគិតថា កិច្បចសនាអាណ្តាិ និងសិទធិតាំោង មិនស្រសរ
គ្នន ម្ទ។ ក៏រ៉ាុខនា ម្នេះគឺមិនរតឹមរតូវម្ទ។ រញ្ញតាិថ្នការតាំោង គឺម្ផ្លា តសាំខាន់ម្ៅ
ម្លើថាម្តើអានុភាពថ្នកិច្បចសនាខដលប្តនម្ធ្វើម្ ើងជ្ជមួ ភាគីោខ ងម្ទៀត រតូវ
រម្ងកើតអានុភាពច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិខដរឬម្ទ ផាុ ម្ៅវញិររម្ភទម្ផសងម្ទៀតថ្នកិច្បច
សនា គឺខច្បងអាំពីកាតពវកិច្បចររស់ោច ស់សិទធិនិងអនកតាំោងខដលោនច្បាំម្ពាេះគ្នន
ម្ៅវញិម្ៅមក។ ឬមា៉ាងម្ទៀត វធិ្លនថ្នការតាំោង និង វធិ្លនអាំពីកិច្បចសនា
ខដលជ្ជមូលដាឋប នថ្នការងារតាំោង គឺជ្ជច្បាំណុ្ច្បែុសគ្នន កនុងច្បាំម្ោមរុគគល
ទាំងរី គឺោច ស់សិទធិ អនកតាំោង និង ភាគីោខ ងម្ទៀត។ 
 

  រញ្ហា ថ្នកិច្បចសនាខដល 
   ាំឲ្យោនសិទធិតាំោង 
  X                       Y 
               ោច ស់សិទធិ                              អនកតាំោង 
                            

រញ្ហា ថ្ន                                               រញ្ហា ថ្នរញ្ញតាិការតាំោង   
រញ្ញតាិការតាំោង  
                                                   Z 

                                                     ភាគីោខ ងម្ទៀត 
     * រញ្ហា សាំម្ៅម្ៅម្លើការទទួលែុសរតូវ ឬកាតពវកិច្បច 
    
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ ការផាល់សិទធិតាំោងឲ្យ Y អាច្បរតូវប្តនម្គម្មើល
ម្ ើញថាជ្ជកិច្បចសនាអាណ្តាិ ឬជ្ជកិច្បចសនាខដលមិនរតូវប្តនម្គចាត់ថាន ក់ម្ៅ
កនុងរកមរដឋបរបវម្វណី្។ ររសិនម្រើកិច្បចសនាអាណ្តាិ Y រតូវទទួលរនាុកករណី្ 
កិច្បចររុងររ ័តនររស់អាណ្តាិគ្នហក។ (ោរត ៦៤០) វាគឺជ្ជការរាំពាន
ករណី្ កិច្បចកនុងការចុ្បេះកិច្បចសនាជ្ជមួ  Z ម្ដា មិនប្តនរញ្ហា ក់ថាម្តើែាួនរតូវ
ប្តនម្គអនុញ្ហញ តឲ្យទិញអងករម្ៅកនុងតថ្មា ២៥០ ដុលាា រ ខដរឬម្ទ ម្រពាេះថាការ
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រញ្ហា ក់ម្នេះ គឺមិនលាំប្តកម្ទ។ ម្ទេះរីសិទធិតាំោងគឺជ្ជររម្ភទម្ផសងម្ទៀតថ្នកិច្បច
សនាក៏ម្ដា  ក៏និម្យជិត ដូច្បជ្ជ Y រតូវទទួលរនាុកករណី្ កិច្បចជ្ជទូម្ៅកនុង
ការររុងររ ័តនច្បាំម្ពាេះការងារររស់ែាួន តមរ ៈកិច្បចសនាការងារ។ ម្ៅកនុង
ករណី្ម្នេះ Y រតូវទទួលែុសរតូវផងខដរ។ 
 ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទៀត ម្ដា ខផអកម្លើោរត ៧៤៣ គ្នត់រតូវទទួលែុសរតូវ
ច្បាំម្ពាេះអាំម្ពើអនីតានុកូល ររសិនជ្ជគ្នត់ោនកាំហុសកនុងអាំម្ពើតាំោងម្ដា 
គ្នម នសិទធិ និង សកមមភាពម្នេះម្ធ្វើឲ្យោនការែូច្បខាតច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិ។ 
 ខផអកតមច្បាំណុ្ច្បខាងម្លើ X អាច្បទមទរឲ្យ Y សងសាំណ្ងការែូច្បខាត
ខដលជ្ជការទទួលែុសរតូវច្បាំម្ពាេះអាំម្ពើអនីតានុកូល ឬការរាំពានកិច្បចសនារវាង 
X និង Y ររសិនជ្ជ X ទទួលរងការែូច្បខាតខដលរងកម្ ើងម្ដា សកមមភាព
ររស់ Y និង Y ោនកាំហុស ឬប្តនរាំពានករណី្ កិច្បចមួ ច្បាំនួនម្ៅកនុងកិច្បច 
សនា។ 
 

V. ម្សច្បកាីសននិដាឋប ន 
 ក. រវាង X និង Z 
 Z អាច្បទមទរឲ្យ X រង់រប្តក់ច្បាំនួន ២៥០ ដុលាា រ ររសិនម្រើ Z ប្តនម្ជឿ
ជ្ជក់ម្ដា គ្នម នកាំហុសថា Y ប្តនទទួលសិទធិតាំោងឲ្យទិញអងករកនុងតថ្មា ២៥០ 
ដុលាា រ។ 
ែ. រវាង Y និង Z 
 Z អាច្បទមទរឲ្យ Y រង់រប្តក់ ២៥០ ដុលាា រ ររសិនម្រើ Z មិនប្តនដឹង
អាំពីនតថិភាពថ្នសិទធិតាំោងររស់ Y។ 
គ. រវាង X និង Y 
 X អាច្បទមទរឲ្យ Y សងសាំណ្ងការែូច្បខាតខដលជ្ជការទទួលែុស
រតូវច្បាំម្ពាេះអាំម្ពើអនីតានុកូល ឬការរាំពានកិច្បចសនារវាង X និង Y ររសិនម្រើ X 
ទទួលរងការែូច្បខាតខដលរងកម្ ើងម្ដា អាំម្ពើររស់ Y និង Y ោនកាំហុស ឬ
រាំពានករណី្ កិច្បចម្ៅកនុងកិច្បចសនា។ 

 

 
ម្ធ្វើរទរងាា ញម្ៅថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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ករណី ៣-២ ៖ ការត្ំណាង ២ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ការរងាា ញឆនាៈ និង កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ ការតាំោង 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៤៧, ៣៦៤. ៣៥៩, ៣៦៦, ៣៦៨, ៣៦៩, ៣៧១ និង ៣៧៤ ថ្នរកម

រដឋបរបវម្វណី្ 
ករណី្  X គឺជ្ជភាគីោខ ងម្ៅកនុងកិច្បចសនា។ Y គឺជ្ជអនកតាំោងររស់ X ម្ៅកនុង

កិច្បចសនាម្នេះ។ Z គឺជ្ជភាគីោខ ងម្ទៀតម្ៅកនុងកិច្បចសនា។ សូមពិចារោ អាំពី
អានុភាពថ្នកិច្បចសនាខដលរម្ងកើតម្ ើងម្ដា  Y ខដលជ្ជអនកតាំោងររស់ X 
ជ្ជមួ នឹង Z ម្ៅកនុងករណី្នីមួ  ៗ ខាងម្រកាមម្នេះ 
 (១) ម្ៅកនុងករណី្ខដល Z ប្តនឆម្ប្តក Y  
 (២) ម្ៅកនុងករណី្ខដល Y ប្តនឆម្ប្តក Z  
 (៣) ម្ៅកនុងករណី្ខដល X ប្តនឆម្ប្តក Z  
 (៤) ម្ៅកនុងករណី្ខដល Z ប្តនឆម្ប្តក X    

ការពិភាកា
ម្ៅកនុងរកុម
ការងារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  X ោច ស់សិទធិ                        អានុភាពថ្ន  
                                               កិច្បចសនា  
       ផាល់សិទធិតាំោង 
 
 Y អនកតាំោង                                             Z ភាគីោខ ងម្ទៀត 
                            ការរពមម្រពៀង 
 
ករណី្ (១) និង (២) 
(ការម្ធ្វើរទរងាា ញ) 
 ភាគីោខ ងថ្នកិច្បចសនា X គឺោនសិទធិលុរម្ចាលកិច្បចសនា ម្ដា ខផអក
ម្លើោរត ៣៧៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ម្ៅម្ពល Z ប្តនឆម្ប្តក Y ម្ៅកនុងករណី្ទី 
(១)។ អនកតាំោងររស់ X គឺ Y ក៏ោនសិទធិលុរម្ចាលកិច្បចសនាម្ដា ខផអកម្លើ
ោរត ៣៥៩ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ោរត ៣៥៨ កថាែណ្ឌ ទី ២។ 
 (គ្នម នច្បម្មាើ ច្បាំម្ពាេះករណី្ ២) 
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សោជិក ក 
 
សោជិក ែ 
 
 
 
 
 
 
 
 
សោជិក ក 
 
 
 
 
 
 
 
សោជិក គ 
 
 
 
 
 
សោជិក   
 
 

 
(ការពិភាកា) 
 ម្តើម្ ើងគិតយ៉ាងដូច្បម្មាច្បច្បាំម្ពាេះទាំ ក់ទាំនងកនុងច្បាំម្ោម X Y និង Z? 
 
 កិច្បចសនាោនអានុភាពម្ដា សារសាំម្ណ្ើ  និង សវីការរតូវគ្នន  (ោរត 
៣៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ១) ម្ហើ អានុភាពថ្នកិច្បចសនាខដលម្ធ្វើម្ ើងម្ដា អាំម្ពើ
តាំោង គឺរតូវោនអានុភាពច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិ (ោរត ៣៦៤)។ ម្ៅកនុងករណី្
សិកា (១) និង (២) Y ប្តនរពមម្រពៀងជ្ជមួ  Z កនុងការរម្ងកើតកិច្បចសនា កនុង
 មជ្ជអនកតាំោងររស់ X។ ដូម្ច្បនេះ ជ្ជម្គ្នលការណ៍្ អានុភាពថ្នកិច្បចសនា គឺ
រតូវោនច្បាំម្ពាេះ X និង Z ។ ក៏រ៉ាុខនា ម្ ើងរតូវម្ធ្វើការពិចារោពីផលវបិ្តកថ្នការ
ឆម្ប្តកម្ៅកនុងករណី្នីមួ ៗ។ ដូម្ច្បនេះ ម្តើម្ៅកនុងករណី្ោមួ ខដលភាគីអាច្ប
លុរម្ចាលកិច្បចសនាម្ៅកនុងករណី្នីមួ ៗ ? 
 
 ម្ដា ម្យងម្លើោរត ៣៧៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ការរងាា ញឆនាៈម្ដា 
ោនវកិារៈ ដូច្បជ្ជ ការឆម្ប្តកកនុងោរត ៣៤៧ ការភាន់រច្ប ាំកនុងោរត ៣៤៦ 
រតូវវនិិច្បេ័ ម្ដា  ពិនិតយម្មើលម្លើអនកតាំោង មិនខមនវនិិច្បេ័ ច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិ
ម្ទ។ ែាុាំគិតថា ម្នេះគឺម្ដា សារអនកតាំោងគឺជ្ជអនករងាា ញឆនាៈកនុងការម្ធ្វើ
សាំម្ណ្ើ  ឬសវីកា មិនខមនោច ស់សិទធិម្ទ។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ (១) ការឆម្ប្តក រតវូប្តនម្ធ្វើម្ ើងម្ដា អនកតាំោង Y 
(អនកតាំោង)។ ដូម្ច្បនេះ កិច្បចសនា អាច្បរតូវប្តនម្គលុរម្ចាល។ 
 
 ែាុាំ ល់អាំពីច្បាំណុ្ច្បម្នេះ រ៉ាុខនាែាុាំ ោនសាំណួ្រមួ ។ 
 ទាំងោរត ៣៧៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ោរត ៣៧៤ មិនប្តនរញ្ញតា
ច្បាស់លាស់ម្ទថាម្តើអនកោ គឺជ្ជអនកោនសិទធិលុរម្ចាលកិច្បចសនា ម្តើជ្ជ
ោច ស់សិទធិ ឬអនកតាំោង ម្ៅម្ពលខដលភាគីោខ ងម្ទៀត ប្តនឆម្ប្តកច្បាំម្ពាេះអនក
តាំោង។ ម្តើអនកោអាច្បលុរម្ចាលម្ៅកនុងករណី្ (១)? ម្តើជ្ជ X ឬ Y ? 
 
 ែាុាំ គិតថា ោនខត X ម្ទ ខដលអាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនា ម្រពាេះ Y គឺជ្ជ
អនកតាំោងរ៉ាុខនាសិទធិតាំោងររស់អនកតាំោង រតូវរលត់ ម្ៅម្ពលខដលកិច្បច
សនា រតូវប្តនរញ្ច រ់ (ោរត ៣៦៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប គ)។ ម្នេះ ោនន័ 
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ថា Y មិនខមនជ្ជអនកតាំោងររស់ X ម្ទៀតម្ទ ម្ៅម្រកា ម្ពលខដល គ្នត់ ប្តន
រម្ងកើតកិច្បចសនាជ្ជមួ នឹង Z ម្រពាេះ X ប្តនផាល់សិទធិតាំោងឲ្យ Y រតឹមខត
រម្ងកើតកិច្បចសនាខតរ៉ាុម្ោណ េះ។  
 
 ែាុាំ ល់ស្រសរជ្ជមួ គាំនិតររស់  ។  
 ជ្ជការពិត អនកតាំោង ហាក់ដូច្បជ្ជោនសិទធិលុរម្ចាលកិច្បចសនា ម្ៅ
ម្ពលខដលែាុាំអានោរត ៣៤៧ និង ោរត ៣៥៩ ម្រពាេះអនកតាំោងគឺជ្ជអនក
រងាា ញឆនាៈ មិនខមនោច ស់សិទធិម្ទ។ ក៏រ៉ាុខនា ែាុាំគិតថាោច ស់សិទធិ គឺោនសិទធិលុរ
ម្ចាលកិច្បចសនា។ រខនថមម្ៅម្លើមូលម្ហតុខដលសោជិក   ប្តនម្លើកម្ ើង 
ជ្ជម្គ្នលការណ៍្ ទាំហាំថ្នសិទធិតាំោង រតូវប្តនកាំណ្ត់ម្ដា កិច្បចសនា ម្ដា 
ម្យងតមោរត ៣៦៦ កថាែណ្ឌ ទី ១។ ការលុរម្ចាលកិច្បចសនា គឺជ្ជ
សកមមភាពគតិ ុតាខដលែុសគ្នន ពីការរម្ងកើតកិច្បចសនា។ ដូម្ច្បនេះ អនកតាំោង 
មិនោនសិទធិលុរម្ចាលកិច្បចសនាម្ទ ររសិនម្រើគ្នត់មិនរតូវប្តនផាល់ឲ្យនូវសិទធិ
តាំោងកនុងការលុរម្ចាលកិច្បចសនា ដូច្បករណី្រម្ងកើតកិច្បចសនា។ 
 
 គាំនិតររស់ែាុាំ គឺែុសគ្នន ពីគាំនិតររស់សោជិក ក និង  ។  
 ែាុាំគិតថា “ភាគីខដលរងាា ញឆនាៈ” ម្ៅកនុងោរត ៣៤៧ និង ោរត 
៣៥៩ កថាែណ្ឌ ទី ១ សាំម្ៅម្ៅម្លើទាំងោច ស់សិទធិ និង អនកតាំោង។ ដូម្ច្បនេះ X 
និង Y អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាម្ៅកនុងករណី្ (១)។ ម្នេះ គឺម្ដា សារខតអនក
តាំោងរតូវការពារផលររម្យជន៍ររស់ោច ស់សិទធិ។ 
 
 ការរកស្រសា ររស់ែាុាំ គឺោនលកខណ្ៈែុសពីគាំនិតររស់សោជិក ង។ ែាុាំ 
គិតថា អនកតាំោងដូច្បជ្ជ Y មិនោនសិទធិលុរម្ចាលកិច្បចសនាម្ទ ម្ហើ ោន
ខតោច ស់សិទធិដូច្បជ្ជ X ខដលោនសិទធិលុរម្ចាល។ គាំនិតររស់ែាុាំ គឺខផអកម្លើ
ោរត ៣៦៦ កថាែណ្ឌ ទី ១។ ររសិនម្រើអនកតាំោងរតូវប្តនអនុញ្ហញ តឲ្យលុរ
ម្ចាលកិច្បចសនាម្ដា គ្នម នសិទធិតាំោងោមួ ជ្ជក់លាក់ម្ទ ម្ េះការលុរ
ម្ចាលអាច្បម្ធ្វើឲ្យប្តត់រង់ផលររម្យជន៍ររស់ X។ 
 
 ែាុាំ ោនសាំណួ្រមួ ច្បាំម្ពាេះករណី្សិកា (២)។ 
 ម្ៅកនុងករណី្សិកា (២) អនកតាំោង Y ប្តនឆម្ប្តកភាគីោខ ងម្ទៀត Z។ 
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 ម្រើគិតពិចារោម្ៅម្លើអានុភាពថ្នកិច្បចសនា ខដលរតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើង
ម្ដា អនកតាំោង ម្ េះអនកតាំោងហាក់ដូច្បជ្ជតតិ ជន ម្ៅកនុងកិច្បចសនា
ម្នេះ។ ម្តើម្ ើងអាច្បអនុវតាោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ ខដលរញ្ញតាអាំពីការ
ឆម្ប្តកររស់តតិ ជនម្ៅនឹងករណី្ទី (២) ម្នេះខដរឬម្ទ? 
 
 ែាុាំគិតថា ោរត ៣៧៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ រតូវ កមកអនុវតា ម្រពាេះរាល់
សកមមភាពតាំោង រតូវប្តនម្ធ្វើម្ ើងសរោរ់ោច ស់សិទធិ។ និយ ជ្ជរមួ Y មិន
រតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជតតិ ជនសុទធសាធ្ម្ េះម្ទ។ 
 
 ែាុាំ ល់ថា ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ ផាល់សិទធិរ ាំលា ដល់ភាគីម្ៅ
កនុងកិច្បចសនា ម្ហើ ម្ៅកនុងោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ ផាល់សិទធិម្នេះម្ៅឲ្យ 
តតិ ជន។ ម្តើវារតឹមរតវូខដរឬម្ទ? 
 
 ែាុាំ មិនគិតដូម្ច្បនេះម្ទ។ ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ គឺផាល់សិទធិលុរ
ម្ចាលឲ្យដល់ភាគីម្ៅកនុងកិច្បចសនា ម្ៅម្ពលខដលតតិ ជន ប្តនរររពឹតាអាំម្ពើ
ឆម្ប្តក។ លកខែណ្ឌ ម្ដើមបវីលុរម្ចាល គឺោនលកខណ្ៈម្ផសងគ្នន រវាងកថាែណ្ឌ
ទាំង ២។ ដូម្ច្បនេះ ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ អនុញ្ហញ តឲ្យភាគីម្ៅកនុងកិច្បច
សនាខដលទទួលរងនូវការឆម្ប្តក អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាប្តន ម្ៅម្ពល
ខដលភាគីោខ ងម្ទៀត ប្តនដឹង ឬមិនប្តនដឹងម្ដា ោនកាំហុស អាំពីការឆម្ប្តក
ររស់តតិ ជន។ ររសិនម្រើម្ ើងគិតថា កថាែណ្ឌ ម្នេះ រតូវអនុវតាម្ៅកនុង
ករណី្ខដលអនកតាំោង Y ប្តនឆម្ប្តកភាគីោខ ងម្ទៀត Z (ម្ៅម្ពលខដលម្ ើង
គិតថា អនកតាំោងម្នេះគឺជ្ជ “តតិ ជន” ម្ៅកនុងោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២) 
ម្ េះភាគីោខ ងម្ទៀត អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាប្តន ខតកនុងករណី្ខដលោច ស់
សិទធិ X ប្តនដឹង ឬ មិនប្តនដឹងម្ដា ោនកាំហុស អាំពីការឆម្ប្តកររស់អនក
តាំោង។ ក៏រ៉ាុខនា ម្តើម្សច្បកាីសននិដាឋប នម្នេះ រតឹមរតូវខដរឬម្ទ? 
 
 ែាុាំ គិតថាម្ៅកនុងករណី្ (២) ម្នេះ ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ មិនគរបវី
 កមកអនុវតាម្ទ ម្រពាេះ ោច ស់សិទធិខដលទទួលផលររម្យជន៍តមរ ៈសកមម
ភាពររស់អនកតាំោងររស់ែាួន គរបវទីទួល កនូវផលវបិ្តកខដលរងកម្ ើង
ម្ដា សកមមភាពមិនសមរមយររស់អនកតាំោង ដូច្បជ្ជការលុរម្ចាលម្ដា 
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សោជិក ក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខផអកម្លើការឆម្ប្តក។ 
 ដូម្ច្បនេះ Z គរបវីលុរម្ចាលកិច្បចសនារគរ់ម្ពល ម្ដា មិនចាាំប្តច់្ប
ពិចារោពីការដឹង ឬមិនដឹងររស់ X អាំពីការឆម្ប្តកររស់ Y។ ម្នេះ គឺជ្ជម្សច្បកាី
សននិដាឋប នខដល ុតាិធ្ម៌ជ្ជង។ 
 
ករណី្ (៣) និង (៤) 
(រទរងាា ញ) 
 ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ ខច្បងអាំពីលកខែណ្ឌ ច្បាំនួន ២ ម្ដើមបវីលុរ
ម្ចាលកិច្បចសនា 
 ១. ការឆម្ប្តកម្ធ្វើម្ ើងម្ដា តតិ ជន 
 ២. ភាគីោខ ងម្ទៀត ប្តនដឹងឬអាច្បនឹងប្តនដឹង 
 ករណី្ (៣) លកខែណ្ឌ ទាំងម្នេះ រតូវប្តនរាំម្ពញ។ ដូម្ច្បនេះ Z អាច្បលុរ
ម្ចាលកិច្បចសនាប្តន។ 
 ករណី្ (៤) ម្ដា ខផអកម្លើោរត ៣៥៨ កថាែណ្ឌ ទី ២ ទាំង X និង Y 
អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាប្តន។ 
 
(ការពិភាកា) 
 ម្តើរតូវ កោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ មកអនុវតាច្បាំម្ពាេះករណី្ (៣) ? 
មិនខមនោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ ម្ទ? ច្បាំណុ្ច្បសាំខាន់ គឺថាម្តើ Y គឺជ្ជតតិ 
ជនខដរ ឬម្ទ។ 
 ែាុាំសួរនូវសាំណួ្រម្នេះ ម្ដា សារមូលម្ហតុដូច្បខាងម្រកាម។ 
 ររសិនម្រើោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ រតវូ កមកអនុវតា ម្ៅកនុង
ករណី្ខដលោច ស់សិទធិ X ឆម្ប្តកភាគីោខ ងម្ទៀត Z ម្ហើ ជ្ជលទធផលថ្នការ
ឆម្ប្តក ភាគីោខ ងម្ទៀតរងាា ញឆនាៈរម្ងកើតកិច្បចសនាជ្ជមួ នឹងអនកតាំោង ម្ េះ
ភាគីោខ ងម្ទៀត អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាប្តនខតកនុងករណី្ខដលអនកតាំោង Y 
ប្តនដឹង ឬ មិនប្តនដឹងម្ដា ោនកាំហុសអាំពីការឆម្ប្តកររស់ោច ស់សិទធិ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្សច្បកាីសននិដាឋប នម្នេះ ហាក់ដូច្បជ្ជអ ុតាិធ្ម៌។ ម្គ្នលរាំណ្ងថ្ន
ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ គឺម្ដើមបវីការពាររុគគលខដលមិនចូ្បលរមួពាក់ព័នធនឹង
ការឆម្ប្តកពីផលវបិ្តកខដលមិនប្តនរ ាំពឹងទុកជ្ជមុន។ រ៉ាុខនាម្ៅកនុងករណី្ (៣) 
ម្ៅម្ពលខដលោច ស់សិទធិប្តនរររពឹតាអាំម្ពើឆម្ប្តក  គឺភាគីខដលទទួលរងអានុភាព
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សោជិក ជ 

ពីកិច្បចសនា គឺជ្ជអនករររពឹតាអាំម្ពើឆម្ប្តក។ ដូម្ច្បនេះ ម្ ើងមិនចាាំប្តច់្បពិចារោ
អាំពីផលវបិ្តកខដលមិនប្តនរ ាំពឹងទុកជ្ជមុន ខដលអាច្បម្កើតោនច្បាំម្ពាេះោច ស់សិទធិ
ម្ ើ ។ ដូម្ច្បនេះ ភាគីោខ ងម្ទៀត អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាជ្ជមួ ោច ស់សិទធិប្តន
រគរ់ករណី្ ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បពិចារោម្ៅម្លើការដឹង ឬមិនប្តនដឹងររស់អនក
តាំោងច្បាំម្ពាេះការឆម្ប្តកររស់ោច ស់សិទធិម្ទ។ 
 ដូម្ច្បនេះ ោរត ៣៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ រតូវ កមកអនុវតាច្បាំម្ពាេះករណី្ (៣)។ 
 
 ែាុាំោនម្យរលច្បាំម្ពាេះករណី្ (៤)។  
 ោរត ៣៥៨ កថាែណ្ឌ ទី ២ គឺរគ្នន់ខតរញ្ញតាអាំពីអានុភាពថ្នកិច្បចសនា
ខដលអាច្បលុរម្ចាលប្តន។ ក៏រ៉ាុខនា រញ្ហា ថ្នករណី្ (៤) គឺថាម្តើកិច្បចសនា អាច្ប
រតូវប្តនលុរម្ចាលខដរឬម្ទ។ 
 ែាុាំ គិតថា ម្ ើងគរបវពិីចារោអាំពីឥទធិពលថ្នការឆម្ប្តកម្ៅម្លើោច ស់
សិទធិ X និង អនកតាំោង Y ម្ៅកនុងករណី្ខដលភាគីោខ ងម្ទៀត Z ប្តនឆម្ប្តក
ោច ស់សិទធិ។ 
 ឧទហរណ៍្ X មិនអាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាប្តនម្ទ ររសិនម្រើការ
ឆម្ប្តក រតូវប្តនម្ធ្វើម្ ើង ម្ៅម្រកា ម្ពលខដល X ប្តនផាល់សិទធិតាំោងឲ្យម្ៅ 
Y រចួ្បម្ហើ ។ ម្នេះ គឺម្ដា សារខតការឆម្ប្តកររស់ Z មិនជេះឥទធិពលម្ៅម្លើ
ការផាល់សិទធិតាំោងររស់ X ម្ហើ សកមមភាពររស់អនកតាំោង Y កនុងការ
រម្ងកើតកិច្បចសនាជ្ជមួ នឹង Z គឺខផអកម្លើសិទធិតាំោងខដលមិនោនវកិារៈម្ទ។ 
 ផាុ ម្ៅវញិ X អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនា ររសិនម្រើ X ប្តនផាល់សិទធិ
តាំោងឲ្យ Y ម្ដា សារខតការឆម្ប្តកររស់ Z។ ម្រើម្មើលពីទាំ ក់ទាំនងសិទធិ
តាំោងរវាង X និង Y ម្ េះ Z គឺជ្ជតតិ ជន ។ ជ្ជលទធផល ោរត ៣៤៧ 
កថាែណ្ឌ ទី ២ ហាក់ដូច្បជ្ជ កមកអនុវតាប្តន។ ក៏រ៉ាុខនា សិទធិតាំោងររស់ X គឺ
រតូវប្តនម្ធ្វើម្ ើងម្ដា ខផអកម្លើផលររម្យជន៍ររស់ X។ ដូម្ច្បនេះ ម្ ើងមិនចាាំ
ប្តច់្បពិចារោពីផលររម្យជន៍ររស់ Y ម្ទ ម្រពាេះ Y ប្តនចុ្បេះកិច្បចសនាសរោរ់ 
X។ ដូម្ច្បនេះ X អាច្បលុរម្ចាលសិទធិតាំោង ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បពិចារោពីការ
ប្តនដឹង ឬ មិនប្តនដឹងររស់ Y អាំពីការឆម្ប្តកររស់ Z ម្ទ។  
 ម្តើ Z អាច្បរតូវប្តនអនុញ្ហញ តឲ្យទមទរការទទួលែុសរតួវររស់ Y ខដរ
ឬម្ទ ររសិនម្រើ Z មិនអាច្បទមទរឲ្យ X អនុវតាកាតពវកិច្បចម្ដា សារការលុរ
ម្ចាល? សកមមភាពររស់ Y កាា  ជ្ជការតាំោងម្ដា គ្នម នសិទធិ (ោរត ៣៦៩ 
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កថាែណ្ឌ ទី ១) តាំងពីដាំរូង ររសិនម្រើ X លុរម្ចាលសិទធិតាំោង។ ក៏រ៉ាុខនា Z 
ហាក់ដូច្បជ្ជជនទុច្បចរតិច្បាំម្ពាេះនតថិភាពថ្នសិទធិតាំោង ម្រពាេះ Z ប្តនរររពឹតាអាំម្ពើ
ឆម្ប្តក ម្ទើររោា លឲ្យោនការលុរម្ចាល។ ដូម្ច្បនេះ Z មិនរតូវប្តនអនុញ្ហញ តឲ្យ
ទមទរនូវការទទួលែុសរតូវររស់ Y កនុង មជ្ជអនកតាំោងម្ដា គ្នម នសិទធិ
ម្ េះម្ទ (ោរត ៣៧១ វាកយែណ្ឌ ទី ១)។ 

 
ប្តនម្ធ្វើរទរងាា ញម្ៅថ្ងៃទី ២២ និង ២៩ ខែ មី  ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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ករណី ៤ ៖ ការទារទារកនងុករណីស្លងលះ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ញាតិ 
ររធ្លនរទ ការតាំោង 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត  ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ករណី្  ម្តើ W និង កូនររស់គ្នត់ អាច្បទមទរអវីែាេះ ច្បាំម្ពាេះ H និង J ម្ដា ខផអក

ម្លើម្សច្បកាីខងាងការណ៍្ររស់ W ? 
 ម្តើ “ែាឹមសារថ្នសាលរកមខដលម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យតុលាការម្ច្បញ”  
រតូវសរម្សរយ៉ាងដូច្បម្មាច្បម្ៅកនុងពាកយរណ្ាឹ ង ច្បាំម្ពាេះការទមទរនីមួ ៗ ? 
 
 (ម្សច្បកាីខងាងការណ៍្ររស់ W) 
 ែាុាំ គឺជ្ជស្តសាីោន ក់ោនអា ុ ៣៥ ឆ្ន ាំ។ 
 ែាុាំប្តនម្រៀរការជ្ជមួ នឹង H (ខដលជ្ជរុរសោនអា ុ ៣៨ ឆ្ន ាំ) កាលពី 
១៣ ឆ្ន ាំមុន។ ពួកម្ ើងប្តនជួលអាផ្លតខមន (apartment) តូច្បមួ  ម្ហើ  រស់
ម្ៅកនុងម្ែតា K ខដលជ្ជស្រសុកកាំម្ណ្ើ តររស់ពួកម្ ើង។ 
 ពួកម្ ើងោនកូនច្បាំនួន ៣  ក់ គឺ A (អា ុ ១០ ឆ្ន ាំ) B (អា ុ ៦ ឆ្ន ាំ) 
និង C (អា ុ ៥ ឆ្ន ាំ)។ 
 ែាុាំប្តនលាឈរ់ពីការងារ ម្ៅម្ពលខដលែាុាំសរោលកូន A។ ចារ់តាំងពី
ម្ពលម្ េះមក ែាុាំ មិនខដលម្ៅម្ធ្វើការម្ៅខាងម្រៀម្ទៀតម្ ើ  ម្ហើ  ែាុាំម្ៅផាេះ
ម្មើលខងកូន និង ម្ធ្វើការងារផាេះ។ 
 ម្រកា ពីកាំម្ណ្ើ តររស់ C ការច្បាំោ ររស់ម្ ើង គឺម្លើសពីច្បាំណូ្ល
ររស់ H។ កាលពី ៤ ឆ្ន ាំមុន H ប្តនសម្រមច្បចិ្បតាម្ៅម្ធ្វើការម្ៅភនាំម្ពញ ម្ដើមបវី
ទទួលប្តនរប្តក់កថ្រមររម្សើរជ្ជងមុន។ កាលពីឆ្ន ាំដាំរូង គ្នត់ប្តនរត រ់មក
ផាេះវញិជ្ជម្រៀងរាល់ ២ ឬ ៣ ខែមាង ម្ដា ោនរប្តក់ខែមកជ្ជមួ ផង។ 
 រ៉ាុខនាម្រកា មក គ្នត់ចារ់ម្ផាើមមកផាេះមិនសូវញឹកញារ់ដូច្បមុនម្ទ។ ម្ហើ  
ម្ៅម្ពលែាេះ គ្នត់រត រ់មកផាេះវញិម្ដា មិនោនរប្តក់ខែមកជ្ជមួ ម្ទ។ 
 ម្ហើ ម្រកា មកម្ទៀត គ្នត់មិនប្តនរត រ់មកផាេះទល់ខតម្សាេះ។  
 ែាុាំប្តនដឹងថា H ោនស្រសីលួច្បលាក់ោន ក់ម្ ម្ េះ J កាលពី ពីរ រីឆ្ន ាំមុន 
ម្ហើ ប្តនចារ់ម្ផាើមរស់ម្ៅជ្ជមួ គ្នន ម្ៅឯភនាំម្ពញ យ៉ាងម្ហាច្បោស់ក៏មួ 
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ឆ្ន ាំខដរ។ មិនខតរ៉ាុម្ោណ េះ ពួកម្គ ោនកូនមួ  ជ្ជមួ គ្នន ម្ទៀតផង។ 
 ម្ដា ោនអារមមណ៍្ថាឈឺចារ់នឹងដាំណឹ្ងខររម្នេះ ែាុាំប្តនលេះរង់គាំនិត
ច្បង់ផសេះផាទាំ ក់ទាំនងរវាងែាុាំ និង H ម្ចាល។ ឥ ូវ ែាុាំច្បង់ខលងលេះជ្ជមួ 
គ្នត់ កាន់ខតឆ្រ់កាន់ខតររម្សើរ។ រ៉ាុខនា គ្នត់ ប្តនរប្តរ់ែាុាំថា គ្នត់មិន ល់រពម
ខលងលេះម្ទ ររសិនម្រើ ែាុាំមិនររគល់កូន ៣  ក់ ឲ្យម្ៅគ្នត់។ 
 ែាុាំប្តនរដិម្សធ្នឹងការទមទរររស់គ្នត់។ ែាុាំក៏ច្បង់ម្មើលខងរកាកូន
ររស់ែាុាំខដរ ម្រពាេះែាុាំ គិតថា កូនទាំងរីររស់ែាុាំ នឹងមិនោនសុភមងគលម្ទ 
ររសិនម្រើពួកម្គរស់ម្ៅជ្ជមួ នឹង J ម្ៅឯភនាំម្ពញ។ ជ្ជក់ខសាង កូនទាំងរី ក់
ររស់ែាុាំ ប្តនរប្តរ់ថា ពួកម្គច្បង់រស់ម្ៅជ្ជមួ ែាុាំ ម្ៅឯម្ែតា K។ កងវល់ររស់ែាុាំ 
គឺថាម្តើែាុាំអាច្បផគត់ផគង់ចិ្បញ្ច ឹមរីប្តច់្បពួកម្គយ៉ាងោ។ ែាុាំមិនអាច្បខសវងរកការងារ
ម្ពញម្ោ៉ាងជ្ជមួ នឹងរប្តក់ខែរគរ់រគ្នន់សរោរ់ផគត់ផគង់រគួសារម្ ើ  ម្រពាេះែាុាំ 
រតូវច្បាំោ ម្ពលកនុងការម្មើលខងរកាកូនររស់ែាុាំ។  
 ទនាឹមនឹងម្នេះ ែាុាំច្បង់រនាម្ររើរប្តស់ម៉ាូតូមួ ម្រគឿង ខដលគ្នត់ប្តនទិញ
កាលពី ៥ ឆ្ន ាំមុន។ ែាុាំ ម្ររើរប្តស់ម៉ាូតូម្នេះកនុងជីវភាពរស់ម្ៅររចាាំថ្ងៃ ម្ទេះជ្ជម្ៅ
ម្រកា ម្ពលគ្នត់ប្តនចាកម្ច្បញម្ៅភនាំម្ពញក៏ម្ដា ។ ែាុាំមិនអាច្បម្ច្បញម្ៅម្រៀ
ប្តនម្ទ ររសិនម្រើគ្នត់  កម៉ាូតូម្នេះម្ៅភនាំម្ពញ។ 
 ែាុាំច្បង់ម្អា  H ទទួលែុសរតូវកនុង មជ្ជសាវ មី និង ឪពុកោន ក់។ 

ការពិភាកា
ម្ៅកនុងរកុម
ការងារ 
 

 ១. ម្តើ W និងកូនររស់គ្នត់អាច្បទមទរអវីែាេះច្បាំម្ពាេះ H និង J ? 
W និងកូនររស់គ្នត់មិនអាច្បទមទរច្បាំម្ពាេះ J ប្តនម្ទ ម្ៅកនុងករណី្

ខដល J មិនប្តនដឹងថា H ប្តនម្រៀរការជ្ជមួ  W និងោនកូន ៣  ក់ រ៉ាុខនា W 
និងកូនអាច្បទមទរច្បាំម្ពាេះ H ដូច្បតម្ៅ៖ 

 -ខលងលេះ (ោរត ៩៧៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ក,  , ង) 
 -អាំោច្បម្មប្ត (ោរត ១០៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ១) 
 -អាហារកិច្បច (ោរត ១០៤០) 
 -ម្សាហ ុ ជីវភាពកនុងរ ៈម្ពល ៤ ឆ្ន ាំចុ្បងម្រកា  (ោរត ៩៧១ 

និង ោរត ៩៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ១) 
 -ម្ផារកមមសិទធិម្លើម៉ាូតូ ខដលជ្ជការខរងខច្បករទពយសមបវតាិ (ោរត 

៩៨០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ែ) 
 -ឲ្យទទួលែុសរតូវច្បាំម្ពាេះអាំម្ពើអនីតានុកូល (ោរត ៧៤៣) ។ 

 ខផអកតម ោរត ៩៧៥ W អាច្បម្លើកម្ ើងច្បាំម្ពាេះការទទួលែុសរតវូ
ម្ដា សាមគគីភាពច្បាំម្ពាេះកាតពវកិច្បច ដូម្ច្បនេះ W អាច្បរាឹងទមទរអាហារកិច្បចពី H  
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រ ៈម្ពល ០៤ ឆ្ន ាំកនាងមក ខដល H ែកខានមិនប្តនជួ ទាំនុកររមុងរគួសារ 
ម្រកា ម្ពលខដល H ប្តនមករស់ម្ៅ និងម្ធ្វើការម្ៅភនាំម្ពញ។ 

  W អាច្បដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងខលងលេះរចួ្ប គ្នត់អាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យ H រង់
អាហារកាតពវកិច្បច រនាុកថ្នម្សាហ ុ អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងម្សាហ ុ ចិ្បញ្ច ឹម
រីប្តច់្បកូន តមរញ្ញតាិោរត ៩៨៣ សាីពីការចាត់ខច្បងរកាការពារ។ 
 2 ម្រើ J ោនមូលម្ហតុទាំ ក់ទាំនងម្ធ្វើឲ្យ H មិនរង់រប្តក់ឲ្យ W និង 
រោា លឲ្យោនការខរកប្តក់រគួសារ W អាច្បទមទរការែូច្បខាតតមរញ្ញតាិ
ោរត ៧៤៣ សាីពីអាំម្ពើអនីតានុកូល។  
 
 ២. ម្តើែាឹមសារថ្នសាលរកមខដលម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យតុលាការម្ច្បញ
រតូវសរម្សរយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 W រតូវសរម្សរពាកយរណ្ាឹ ងម្ដា ម្គ្នរពម្ៅតមែាឹមសារថ្នោរត ៧៥ 
កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្ ជ្ជអាទិ៍៖ 
  1. W និង H ខលងលេះ។ 
  2. កាំណ្ត់ កោា   W ជ្ជអនកោនអាំោច្បម្មប្តម្លើកូនច្បាំនួន ៣
 ក់គឺ A, B, C។ 
   3. H រតូវរង់រប្តក់អាហារកិច្បចចិ្បញ្ច ឹមកូន A, B, C ច្បាំនួន **** 
ដុលាា រ (ម្រៀល) ជ្ជម្រៀងរាល់ខែ រហូតដល់កូនទាំងរី ក់ កាា  ជ្ជនីតិជន។ 
   4. ម្ផារកមមសិទធិម្លើម៉ាូតូម្ៅឲ្យ W ខដលជ្ជការខរងខច្បករទពយ
សមបវតាិ 
   5. H រតូវរង់រប្តក់ច្បាំនួន **** ដុលាា រ/ម្រៀល ម្ៅឲ្យ W។ 

 
ប្តនម្ធ្វើរទរងាា ញម្ៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ ម្មសា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ១ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ញាតិ 
ររធ្លនរទ អាពាហ៍ពិពាហ៍ររស់អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ២១, ២២ និង ៩៤៨ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្ៅកនុងោរត ២១ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ លកខែណ្ឌ ទទួលអតា ធី្នភាពោន 

២ គឺតមរ ៈការររកាសររស់តុលាការ ឬការម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍។ រឯីោរត 
២២ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ “អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព រតូវប្តនចាត់ទុកថា
ប្តនដល់នីតិភាព”។ 
 ម្តើអនីតិជនខដលប្តនទទួលអតា ធី្នភាព តមរ ៈការររកាសររស់
តុលាការ អាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនការ ល់រពមពីឪពុក
ោា   ឬអនកអាោពាប្តលប្តនខដរឬម្ទ (ោរត ៩៤៨) ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ការករមិតសមតថភាពររស់អនីតិជនោន ៣៖ 
 ១.អាពាហ៍ពិពាហ៍ (ោរត ៩៤៨) 
 ២.សមតថភាពម្ធ្វើសកមមភាព (ោរត ១៨, ១១៦៨...............) 
 ៣.អាំោច្បម្មប្ត (ោរត ១០៤៣ ដល់ ១០៤៧, មិនអាច្បរគរ់រគងរទពយសមបវតាិផ្លា ល់ែាួន 
ោរត ១០៥៣) 
 លកខែណ្ឌ ទទួលអតា ធី្នភាព (២១) ៖ 
 ក. ១. អនីតិជនោនអា ុ ១៦ ឆ្ន ាំម្ ើង 

២. អនីតិជនអាច្បរទរទង់ជីវភាពម្ដា ឯករាជយ (រតូវពិចារោកតា ម្រច្បើន ៖ ោនជាំ ញ 
ផ្លា ល់ែាួនការងារ និងរូកសមតថភាព ថាម្តើអាច្បដាំម្ណ្ើ រការងារម្ េះម្ដា ែាួនឯងប្តន
ខដរ ឬម្ទ?) 

  ៣. ផលររម្យជន៍អនីតិជន 
 ែ. អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
  ការទទួលអតា ធី្នភាព ៖ អនុវតាប្តនខតច្បាំម្ពាេះរកមរដឋបរបវម្វណី្ម្ទ មិនអាច្ប កម្ៅអនុវតា
កនុងរកមរពហមទណ្ឌ ម្ទ។ 
 ោនគាំនិត ២ ទក់ទងនឹងសាំណួ្រម្នេះ គឺ 

១. ម្រើរកស្រសា តមម្គ្នលគាំនិតថ្នោរត គឺមិនអាច្បអនុវតាច្បាំម្ពាេះោរត ៩៤៨ ម្រពាេះ 
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ោរតម្នេះ ម្ដើមបវីឱ្យររករអាជីវកមម។ 
  ២. ម្រើរកស្រសា តមពាកយម្ពច្បន៍ៈ គឺអាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តន។ 
  ទក់ទងនឹងរញ្ហា ម្នេះ គាំនិតររស់នីតិនិពនធ គឺទី ២ (ម្សច្បកាីកាំណ្ត់ពនយល់ោរត ២១ និង 
ោរត ២២)។ ម្លើសពីម្នេះម្ៅម្ទៀត ររសិនម្រើពិនិតយម្មើលោរត ៩៤៨ វាម្ររើពាកយ “នីតិភាព” 
ដូម្ច្បនេះរតូវម្កាា រទាំងអតា ធី្នភាព តមោរត ២២ ម្រពាេះោរតទាំងពីរ ម្ររើពាកយ “នីតិភាព” ខដរ។ 
ររសិនម្រើម្គមិនច្បង់ឱ្យម្កាា រោរត ៩៤៨ គឺម្គម្ររើពាកយថា “អា ុ ១៨ឆ្ន ាំ”។ ដូម្ច្បនេះ គ្នត់អាច្បម្រៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តន តមោរត ៩៤៨។ 
 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មី  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ២ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ រុគគល 
ររធ្លនរទ អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ២២ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើពាកយ “នីតិជន” និង “ប្តនដល់នីតិភាព” ែុសគ្នន យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ? 

ឧទហរណ៍្ ៖ ោរត ២២ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ រញ្ហា ក់ថា អនីតិជនខដលទទួល
អតា ធិ្នភាពរតូវប្តនចាត់ទុកថា ប្តនដល់នីតិភាព។ រ៉ាុខនា ោនរញ្ញតាិែាេះថ្ន
រកមរដឋបរបវម្វណី្សាំម្ៅម្ៅម្លើ នីតិជន ម្ដា ផ្លា ល់ខតមាង។ ម្តើសរោរ់ករណី្
ម្នេះ ពាកយ “ប្តនដល់នីតិភាព” សាំម្ៅម្ៅម្លើ “នីតិជន” ខដរឬម្ទ ? មា៉ាងម្ទៀត 
ររសិនម្រើរកមរដឋបរបវម្វណី្ម្ររើពាកយ “អនីតិជន” ម្តើពាកយម្នេះសាំម្ៅម្ៅម្លើពាកយ 
“ប្តនដល់នីតិភាព” ខដរឬអត់ ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ម្យងតមអតថន័ ថ្នោរត ១៧ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ខច្បងថា ៖ អនីតិជនសាំម្ៅម្ៅម្លើជន
ខដលោនអា ុម្រកាម ១៨ ឆ្ន ាំ។ ដូម្ច្បនេះ នីតិជន គឺសាំម្ៅម្ៅម្លើជនខដលោនអា ុចារ់ពី ១៨ ឆ្ន ាំ
ម្ ើងម្ៅ។ ក៏រ៉ាុខនា ររសិនអនីតិជនម្ េះប្តនទទួលអតា ធី្នភាព អនីតិជនម្ េះរតូវប្តនចាត់ទុក
ថា ប្តនដល់នីតិភាព។ កនុងន័ ម្នេះ អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាពនឹងរចួ្បផុតពីអាំោច្បម្មប្ត 
ឬ អាោពាប្តល ម្ហើ គ្នត់នឹងោនសមតថភាពម្ធ្វើសកមមភាពម្ដា ឯករាជយ ម្ហតុម្នេះ
សកមមភាពទាំងឡា ខដលម្ធ្វើម្ ើងម្ដា អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព មិនអាច្បរតូវលុរ
ម្ចាលម្ដា ខផអកម្លើោរត ១៨ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ម្ ើ ។  

រទរបវញ្ញតាិជ្ជម្រច្បើនថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ ខច្បងអាំពីការចាត់ទុកថាប្តនដល់នីតិភាពម្នេះ។ 
ជ្ជក់ខសាង ោរត ២១ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ខច្បងថា ៖ អនីតិជនខដលប្តនម្រៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ហើ  រតូវទទួលអតា ធី្នភាព ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនការររកាសពីតុលាការម្ទ។ 
ដូច្បគ្នន ខដរ ោរត ៩៦៨ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ខច្បងថា ៖ ររសិនម្រើអនីតិជនប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
អនីតិជនម្ េះរតូវប្តនចាត់ទុកថាប្តនដល់នីតិភាពម្ដា អាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ េះ កនុងការអនុវតា
រកមរដឋបរបវម្វណី្ម្នេះ។ ទនាឹមនឹងម្នេះខដរ អនីតិជនខដលម្ៅម្រកាមអាោពាប្តល ខដលប្តនរចួ្ប
ផុតពីអាោពាប្តលសរោរ់អនីតិជន រតូវប្តនចាត់ទុកថាប្តនដល់នីតិភាព។ 

រពមជ្ជមួ គ្នន ម្នេះ រទរបវញ្ញតាិែាេះថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ប្តនគូសរញ្ហា ក់ ម្ដា ម្ររើពាកយ 
“ប្តនកាា  ជ្ជនីតិជន” ម្ដើមបវីកាំណ្ត់ពីអាំ ុងម្ពលខដលរតូវគណ្  ដូច្បជ្ជោរត ១០០១ កថា
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ែណ្ឌ ទី ៤ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ប្តនខច្បងថា ៖ កនុងករណី្ខដលកូន ឬរចាេ ញាតិផ្លា ល់ររស់កូនម្ េះ 
ជ្ជអនីតិជន ឬជនម្ៅម្រកាមអាោពាប្តលទូម្ៅ ម្ៅម្ពលខដលែាួនប្តនដឹងថាជ្ជឪពុក អាំ ុង
ម្ពលខដលប្តនកាំណ្ត់ម្ៅកនុងកថាែណ្ឌ ទី ៣ ខាងម្លើម្នេះ រតូវគណ្ គិតចារ់ពីម្ពលខដលកូន 
ឬរចាេ ញាតិផ្លា ល់ររស់កូនម្ េះ ប្តនកាា  ជ្ជនីតិជន” ។ ដូម្ច្បនេះ ច្បាំម្ោទខដលម្ចាទម្ ើង គឺម្ៅ
រតង់ថា ម្តើពាកយ “នីតិជន” ម្ៅរតង់ោរតម្នេះ ម្កាា ររញ្ចូ លទាំង “អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្ន 
ភាព” ខដលរតូវប្តនចាត់ទុកថា “ប្តនដល់នីតិភាព” ខដរឬម្ទ ? 
 មុននឹងម្ឆាើ តរម្ៅនឹងសាំណួ្រម្នេះ ម្ ើងគរបវពិីចារោជ្ជមុនសិនថា ម្រើសិនជ្ជអនីតិ
ជនខដលទទួលអតា ធី្នភាពម្ហើ ម្ េះ ម្តើអនីតិជនម្ េះនឹងរតវូសថិតម្ៅម្រកាមអនកោនអាំោច្ប
ម្មប្ត ឬអនកអាោពាប្តលសរោរ់អនីតិជនម្ទៀតខដរឬម្ទ ? តមការពិត ម្ៅម្ពលខដលអនីតិ
ជនទទួលអតា ធី្នភាពរចួ្បម្ហើ  គឺគ្នត់ោនសមតថភាពម្ធ្វើសកមមភាពម្ដា ឯករាជយម្ដា ែាួន
ឯង ម្ហើ ក៏មិនរតូវសថិតម្ៅម្រកាមអាំោច្បម្មប្ត ឬអាោពាប្តលអវីម្ទៀតម្ ើ  ម្ពាលគឺអនីតិ
ជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព ោនសមតថភាពម្ធ្វើសកមមភាពដូច្បគ្នន ម្ៅនឹងនីតិជនខដរ។ ដូម្ច្បនេះ 
ពាកយ “នីតិជន” ខដលោនខច្បងម្ៅកនុងរកមរដឋបរបវម្វណី្ គួរគរបវីរកស្រសា ថាប្តនរមួរញ្ចូ លទាំង 
“អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព” ផងខដរ។ 
 ជ្ជការរកស្រសា តមរដិម្លាមវធីិ្វញិ ម្ ើញថា ររសិនម្រើរកមរដឋបរបវម្វណី្ម្ររើពាកយ “អ
នីតិជន” វញិម្ េះ គឺមិនរតូវរមួរញ្ចូ លទាំង “អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព” ម្ េះម្ទ។ 
ឧទហរណ៍្ ៖  
 ោរត ១០២៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ ប្តនតរមូវឲ្យតុលាការពិចារោម្ៅម្លើ
ភាពចាាំប្តច់្បពិម្សសម្ដើមបវីផលររម្យជន៍ររស់អនីតិជន ម្ដើមបវអីាច្បឲ្យរម្ងកើតសមុាំកូនប្តន ម្ៅកនុង
ករណី្ខដលរុគគលខដលនឹងកាា  ជ្ជកូនសុាំ ជ្ជអនីតិជន។ ម្ហតុដូម្ច្បនេះ ម្យងតមការរកស្រសា 
ខាងម្លើ ម្រើរុគគលខដលនឹងកាា  ជ្ជកូនសុាំ ជ្ជអនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព “ចាត់ទុកថាប្តន
ដល់នីតិភាព” ម្ េះពុាំចាាំប្តច់្ប កោរត ១០២៤ ម្នេះមកអនុវតាម្ទ។ 

ោរត ១០៧៤ និងោរត ១១០៩ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ មិនអនុញ្ហញ តឲ្យអនីតិជន អាច្បម្ធ្វើជ្ជ
អនកអាោពាប្តលសរោរ់អនីតិជន ឬជ្ជអនកអាោពាប្តលទូម្ៅម្ ើ ។ ក៏រ៉ាុខនាម្យងតម
ការរកស្រសា ខាងម្លើ អនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្នភាព អាច្បម្ធ្វើជ្ជអនកអាោពាប្តលប្តន។ 

ទនាឹមនឹងម្នេះខដរ ោនគាំនិតខដលរកស្រសា ថា ពាកយ “នីតិជន” សាំម្ៅម្ៅម្លើ “អនីតិជន
ខដលទទួលអតា ធី្នភាព” ឬអត់ គឺអាស្រស័ ម្ៅតមម្គ្នលរាំណ្ងថ្នោរតនីមួ ៗ។ 

ជ្ជសររុមក ការរកស្រសា ដូច្បខាងម្លើម្នេះ អាច្បអនុវតាប្តនសរោរ់ខតការអនុវតារកម 
រដឋបរបវម្វណី្រ៉ាុម្ោណ េះ។ ជ្ជមួ គ្នន ម្នេះ ការរកស្រសា ខាងម្លើក៏ោនលកខណ្ៈសមស្រសរម្ៅនឹង
ែាឹមសារថ្នោរត ៣២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្ ខដលអនុញ្ហញ តឲ្យអនីតិជនខដលទទួលអតា ធី្ន
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ភាព អាច្បម្ធ្វើសកមមភាពរណ្ាឹ ងម្ដា ែាួនឯងប្តន។ 
 សូមម្ធ្វើការកត់សោគ ល់ថា អានុភាពថ្នអតា ធី្នភាព មិនរតូវលាតសនធឹងម្ៅដល់វស័ិ  
សាធ្លរណ្ៈម្ េះម្ទ ដូច្បជ្ជការកាំណ្ត់អាំពីសិទិធម្ប្តេះម្ឆ្ន ត សិទធិទទួលទនម្រគឿងស្រសវងឹ ឬ ការ
ទទួលែុសរតូវរពហមទណ្ឌ  ជ្ជម្ដើម។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៣ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ កិច្បចសនា និងកាតពវកិច្បច 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១៣៥ និង ោរត ៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  X ប្តនលក់ដីររស់ែាួនម្ៅឲ្យ Y។ រ ា រ់មក Y ប្តនលក់ដីម្ៅឲ្យ Z 

ម្ដា ម្ធ្វើជ្ជលិែិត ថាភូត។ ម្ៅមុនម្ពល Y និង Z ចុ្បេះរញ្ា ីររតិរតាិការលក់
ទិញ X ប្តនលុរម្ចាលកិច្បចសនាលក់ទិញជ្ជមួ នឹង Y ម្ដា មូលម្ហតុភាន់
រច្ប ាំ។ Z គឺជ្ជជនសុច្បរតិនិងគ្នម នកាំហុសអាំពីការលុរម្ចាលម្នេះ។ 
 ម្តើ Z គឺជ្ជតតិ ជនខដលោនរញ្ញតាម្ៅកនុងោរត ៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី 
៣ ខដរឬម្ទ? ម្តើ X អាច្បអេះអាងអាំពីការលុរម្ចាលច្បាំម្ពាេះ Z ខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ោរត ៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤ រញ្ញតាអាំពីការលុរម្ចាលកិច្បចសនាម្ដា ខផអកម្លើមូលម្ហតុ
ការភាន់រច្ប ាំ អាច្បអេះអាងច្បាំម្ពាេះតតិ ជន ក៏ដូច្បជ្ជភាគីោខ ងម្ទៀត ម្លើកខលងខតតតិ ជន
ម្ េះគឺជ្ជជនសុច្បរតិ និងគ្នម នកាំហុស។ 
 រញ្ហា គឺថាម្តើតតិ ជន (អនកទិញពីភាគីោខ ងម្ទៀតថ្នភាគីខដលប្តនលុរកិច្បចសនា) ចាាំ
ប្តច់្បរតូវចុ្បេះរញ្ា ីអាំពីការម្ផារអច្បលនវតថុម្ៅមុនម្ពលលុរម្ចាល ម្ដើមបវទីទួលប្តននូវការការពារ
កនុង មជ្ជ “តតិ ជន” ម្ៅកនុងោរត ៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤ ខដរឬម្ទ។ ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត 
រញ្ហា ម្នេះគឺជ្ជអតថន័  និង ទាំហាំថ្ន “តតិ ជន”។ 
 ោនគាំនិតពីរទក់ទងនឹងអតថន័ ថ្នពាកយ “តតិ ជន”។ 
 ១. គាំនិតទី ១ 
 តតិ ជន ម្ៅកនុងោរត ៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤ មិនោនន័ ថាជ្ជមនុសសរគរ់គ្នន ម្រៀពី
ភាគីថ្នកិច្បចសនាខដលរតូវប្តនលុរម្ចាលម្ េះម្ទ រ៉ាុខនាពាកយតតិ ជនម្នេះ សាំម្ៅម្ៅម្លើ ជន
ខដលោនផលររម្យជន៍ស្រសរច្បារ់អាំពីការលុរម្ចាលកិច្បចសនា។ ម្គ្នលរាំណ្ងថ្នោរត 
៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤ គឺម្ដើមបវីម្ធ្វើឲ្យោនតុលយភាពផលររម្យជន៍រវាងភាគីខដលលុរកិច្បចសនា 
និង តតិ ជន។ ម្ដា ពិចារោម្ៅម្លើគាំនិតម្នេះ តតិ ជន គរបវរីតូវប្តនម្គករមិតរតឹមជន
ខដលោនផលររម្យជន៍រ៉ាុម្ោណ េះ។ 
 តតិ ជន ខដលមិនប្តនចុ្បេះរញ្ា ីនូវររតិរតាិការលក់ទិញររស់ែាួន ម្ៅម្ពលលុរម្ចាល 
មិនប្តនរាំម្ពញនូវលកខែណ្ឌ ខររម្នេះម្ទ ម្រពាេះកមមសិទធិ មិនរតូវប្តនម្ផារម្ ើ  ររសិនម្រើមិន
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ប្តនចុ្បេះរញ្ា ី (ោរត ១៣៥) ម្ដា មិនគិតពីការលុរម្ចាលររស់ X ម្ទ។ 
 ជ្ជម្សច្បកាីសននិដាឋប ន គាំនិតទី ១ គិតថា Z មិនខមនជ្ជតតិ ជន ម្ៅកនុងោរត ៣៦៤ កថា
ែណ្ឌ ទី ៤ ម្ហើ  X អាច្បអេះអាងការលុរម្ចាលររស់ែាួនច្បាំម្ពាេះ Z ប្តន។  
២. គាំនិតទី ២  
 “តតិ ជន” ម្ៅកនុងោរត ៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤ គឺមិនរតូវប្តនករមិតរតឹមតតិ ជន
ខដលទទួលប្តននូវការចុ្បេះរញ្ា ីមុនការលុរម្ចាលម្ េះម្ទ រ៉ាុខនាសាំម្ៅមនុសសរគរ់ររូ ម្លើកខលង
ភាគីថ្នកិច្បចសនាខដលរតូវប្តនលុរម្ចាល។  
 ខផអកម្ៅម្លើគាំនិតម្នេះ Z គឺជ្ជ “តតិ ជន” ម្ៅកនុងោរត ៣៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤ ម្ហើ  X 
មិនអាច្បអេះអាងអាំពីការលុរម្ចាលច្បាំម្ពាេះ Z ប្តនម្ទ។ 
 ម្ៅកនុងរកុមងារររស់ម្ ើង សោជិក ៧ ររូ គ្នាំរទ គាំនិតទី ២ និង សោជិក ៤ ររូម្ផសង
ម្ទៀត គ្នាំរទគាំនិតទី ១។ 

  
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ៤ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កាតពវកិច្បច កិច្បចសនា និងអាំម្ពើអនីតានុកូល 
ររធ្លនរទ ការលុរម្ដា អនកទទួលរនា 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៥៩, ៥១៣ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ោរត ៣៥៩ ោនឃ្លា មួ ខច្បងថា “អនកខដលទទួលរនាឋានៈកនុងកិច្បច

សនាពីអនករងាា ញឆនាៈ ក៏អាច្បអនុវតាសិទធិលុរម្ចាលប្តនខដរ”។ 
 ម្តើរុគគលោែាេះខដលរតូវចាត់ទុកថា ជ្ជអនកខដលទទួលរនាឋានៈកនុង
កិច្បចសនាពីអនករងាា ញឆនាៈ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 រុគគលដូច្បម្រៀររារ់ខាងម្រកាម អាច្បលុរកិច្បចសនាប្តន (ោរត ៣៥៩ កថាែណ្ឌ ទី ១) 

① អនកខដលរងាា ញឆនាៈម្ដា ោនវកិារៈ 
② អនកតាំោងខដលច្បារ់ប្តនកាំណ្ត់ 
③ សនាតិជន 
④ អនកទទួលរនាឋានៈកនុងកិច្បចសនាពីអនករងាា ញឆនាៈ 

 រញ្ហា ម្ៅកនុងសាំណួ្រម្នេះ គឺទក់ទងនឹងអតថន័ ថ្នឃ្លា  “អនកខដលទទួលរនាឋានៈកនុងកិច្បច
សនាពីអនកខដលរងាា ញឆនាៈ”។ 
 ច្បាំណុ្ច្បសាំខាន់គឺថា “ទទួលរនាឋានៈកនុងកិច្បចសនាពីអនករងាា ញឆនាៈ” មិនខមន “ទទួលរនា
នូវកមមវតថុថ្នកិច្បចសនា” ម្ទ។ 
 សូមពិចារោអាំពីភាពែុសគ្នន រវាងករណី្ពីរខាងម្រកាមម្នេះ ៖ 
 
<ករណី្ ១> 
 A និង B ប្តនរពមម្រពៀងគ្នន ថា A លក់រង នាឲ្យម្ៅ B ក៏រ៉ាុខនាកាលររមិ្ច្បេទថ្នការររគល់ 
និងការរង់រប្តក់ គឺម្ៅរ ៈម្ពល ១ ខែម្រកា ។  
 រ ា រ់មក B ប្តនរពមម្រពៀងជ្ជមួ នឹង C ថា B នឹងលក់រង នា និងររគល់រង នាម្ េះ
ឲ្យម្ៅ C ម្ៅម្រកា ការររគល់រង នាពី A ម្ៅ B។   
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       A                                      B 
             កិច្បចសនាលក់ទិញ ១ 
 

                                                       កិច្បចសនាលក់ទិញ ២ 
 
                                                C 
 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ C ទទួលប្តនកមមសិទធិម្លើរង នា តមរ ៈកិច្បចសនាលក់ទិញ ២ 
ខដលម្ធ្វើម្ ើងជ្ជមួ នឹង B។ C ោនសិទធិទមទរឲ្យររគល់ និងោនកាតពវកិច្បចរង់រប្តក់ច្បាំម្ពាេះ 
B។ កិច្បចសនាលក់ទិញ ២ គឺឯករាជយពីកិច្បចសនាលក់ទិញ ១ ខដលម្ធ្វើម្ ើងរវាង A និង B។ ភាគី
ថ្នកិច្បចសនាលក់ទិញ ១ គឺម្ៅខតជ្ជ A និង B ម្ទេះរីជ្ជម្ៅម្រកា កិច្បចសនាលក់ទិញ ២ រតូវ
ប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ហើ ក៏ម្ដា ។ ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត C មិនោនសិទធិទមទរ ឬកាតពវកិច្បច
ច្បាំម្ពាេះ A ម្ទ។  
 
<ករណី្ ២> 
  D និង E ប្តនរពមម្រពៀងគ្នន ថា D លក់រង នាឲ្យម្ៅ E រ៉ាុខនាកាលររមិ្ច្បេទថ្នការររគល់ 
និង ការរង់រប្តក់ គឺម្ៅរ ៈម្ពល ១ ខែម្រកា ។  
 ម្រកា មក E ប្តនរពមម្រពៀងជ្ជមួ  F ថា F នឹងទទួលនូវការររគល់រង នាម្ដា ផ្លា ល់
ពី D ម្ហើ ក៏រតវូរង់រប្តក់ម្ដា ផ្លា ល់ឲ្យម្ៅ D។ ពួកគ្នត់ក៏ប្តនរប្តរ់ D អាំពីការរពមម្រពៀងម្នេះ 
ម្ហើ  D ក៏ ល់រពមខដរ។ 
 
 កិច្បចសនាលក់ទិញ ៣ 
    D                                         E 
            
 

                                                    អនុរបវទនឋានៈកនុងកិច្បចសនា 
 

                                               F   
           
 កិច្បចសនារវាង E និង F រតូវប្តនម្គឲ្យម្ ម្ េះថាជ្ជ អនុរបវទនឋានៈកនុងកិច្បចសនា 
(ោរត ៥១៣)។ ការជូនដាំណឹ្ងម្ៅ D ឬការរពមម្រពៀងររស់ D ម្ធ្វើឲ្យអានុភាពថ្នការម្ធ្វើអនុរបវ
ទនឋានៈកនុងកិច្បចសនាប្តនដល់ D (ោរត ៥១៣ និង ោរត ៥០៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ ោនកិច្បចសនាខតមួ  គឺ “កិច្បចសនាលក់ទិញ ៣” ម្ហើ ម្ដា ខផអក
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ម្លើលទធផលថ្នអនុរបវទនឋានៈកនុងកិច្បចសនា ឋានៈររស់ភាគីោខ ងម្ៅកនុងកិច្បចសនាលក់ទិញ 
៣ រតូវប្តនម្ផារពី E ម្ៅ F។ ម្នេះោនន័ ថា F ោនសិទធិទមទរឲ្យររគល់ និង កាតពវកិច្បចរង់
រប្តក់ម្ដា ផ្លា ល់ច្បាំម្ពាេះ D រ៉ាុខនា មិនោនសិទធិទមទរ និងកាតពវកិច្បចខររម្នេះច្បាំម្ពាេះ E ម្ទ។ 
 “អនកខដលទទួលរនាឋានៈកនុងកិច្បចសនា” សាំម្ៅម្ៅម្លើរុគគលដូច្បជ្ជ F រ៉ាុខនាមិនរារ់
រញ្ចូ លនូវរុគគលដូច្បជ្ជ C ម្ េះម្ទ។  
 ដូម្ច្បនេះ F អាច្បលុរម្ចាលកិច្បចសនាលក់ទិញ ៣ ប្តន ររសិនម្រើ E រពមម្រពៀងចុ្បេះកិច្បច
សនាលក់ទិញ ៣ ជ្ជមួ  D ម្ដា សារខតការឆម្ប្តកររស់ D។ ផាុ ម្ៅវញិម្ៅកនុងករណី្ C 
មិនអាច្បលុរកិច្បចសនាលក់ទិញ ១ ប្តនម្ទ ម្ទេះរីជ្ជ B រពមម្រពៀងរម្ងកើតកិច្បចសនាលក់ទិញ ១ 
ជ្ជមួ  A ម្ដា សារខតការឆម្ប្តកររស់ A ក៏ម្ដា ។ 
 ម្សច្បកាីសននិដាឋប នម្ផសងគ្នន ម្នេះ រោា លមកពីភាពែុសគ្នន ថ្នទាំ ក់ទាំនងគតិ ុតាិរវាងភាគី
ទាំង ៣ ម្ៅកនុងករណី្នីមួ ៗ ដូច្បខដលប្តនម្រៀររារ់ខាងម្លើ។ វកិារៈកនុងការរងាា ញឆនាៈ គឺជ្ជ
រញ្ហា ថ្នកិច្បចសនា មិនខមនជ្ជរញ្ហា ថ្នកមមវតថុថ្នកិច្បចសនាម្ទ។ ឬអាច្បនិយ ម្ដា ែាីថា F ោន
ផលររម្យជន៍តមផាូវច្បារ់ម្ៅកនុងកិច្បចសនាលក់ទិញ ៣ ធ្ាំជ្ជងផលររម្យជន៍តមផាូវច្បារ់
ររស់ C ម្ៅកនុងកិច្បចសនាលក់ទិញ ១។ ដូម្ច្បនេះ ោនខតរុគគលខដលកាា  ជ្ជភាគីម្ៅកនុងកិច្បច
សនាម្ទ ខដលរតវូប្តនអនុញ្ហញ តឲ្យលុរកិច្បចសនា រ៉ាុខនាម្រើរគ្នន់ខតជ្ជោច ស់កមមសិទធិងមីថ្នកមមវតថុ
កនុងកិច្បចសនាម្ េះ មិនរតូវប្តនអនុញ្ហញ តឲ្យលុរម្ចាលកិច្បចសនាម្ទ។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២១ ខែ មិងុ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៥ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កិច្បចសនា 
ររធ្លនរទ អរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៥៨៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 

ោរត ១៧ ថ្នច្បារ់សាីពីការអនុវតារកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររកាសររស់រកសួង ុតាិធ្ម៌ ម្លែ ១២៨ ក .ររក/១១ ចុ្បេះថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 
២០១១ 

សាំណួ្រ  ររកាសររស់រកសួង ុតាិធ្ម៌ ម្លែ ១២៨ ក .ររក/១១ ចុ្បេះថ្ងៃទី ២១ 
ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១១ កាំណ្ត់អាំពីអរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិតច្បាំនួន ១៨ ភាគ
រ  កនុង ១ ឆ្ន ាំ។ 
 ម្តើម្គ្នលរាំណ្ងថ្នការកាំណ្ត់អរតការរប្តក់ម្នេះគឺជ្ជអវី? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. រញ្ញតាិពាក់ព័នធ 
 អរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត សាំម្ៅម្ៅម្លើអរតការរប្តក់អតិររោខដលអាច្ប
កាំណ្ត់ប្តនម្ដា ស្រសរច្បារ់ តមការរពមម្រពៀងររស់ភាគី។ អរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត
ម្នេះ រតូវប្តនកាំណ្ត់ម្ដា ច្បារ់ ឬរទដាឋប នគតិ ុតាម្ផសងម្ទៀត (ោរត ៥៨៥ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 ខផអកតមច្បាំណុ្ច្បម្នេះ ោរត ១៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នច្បារ់សាីពីការអនុវតារកមរដឋបរបវម្វណី្
ខច្បងថា ររកាសររស់រកសួង ុតាិធ្ម៌ រតូវកាំណ្ត់អរតការរប្តក់ចារ់ពី ១០ ភាគរ  ដល់ ៣០ 
ភាគរ  កនុង ១ ឆ្ន ាំ។  
 ម្រកា មក ររកាសររស់រកសួង ុតាិធ្ម៌ ម្លែ ១២៨ ក .ររក/១១ ចុ្បេះថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ 
ឆ្ន ាំ ២០១១ ប្តនកាំណ្ត់អរតរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត រតឹម ១៨ ភាគរ  កនុង ១ ឆ្ន ាំ។ 
 
២. ម្ហតុអវីប្តនជ្ជរកមរដឋបរបវម្វណី្មិនកាំណ្ត់អរតការរប្តក់ខដលរតវូប្តនករមិតម្ដា ផ្លា ល់ខតមាង? 
 សោជិកមួ ច្បាំនួនគិតថា ម្នេះគឺម្ដា សារខតរដាឋប ភិប្តល គួរគរបវអីាច្បផ្លា ស់រាូរម្គ្នល
នម្យប្ត ទក់ទងនឹងអរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត ឲ្យប្តនឆ្រ់រហ័ស ម្ដើមបវីសរមរ
សរមួលម្ៅតមការផ្លា ស់រាូរម្សដឋបកិច្បច។ 
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៣. ម្ហតុអវីប្តនជ្ជររកាសកាំណ្ត់អរតការរប្តក់ខដលរតវូប្តនករមិត រតឹម ១៨ ភាគរ កនុង ១ ឆ្ន ាំ? 
 អរតការរប្តក់ អាច្បនឹងកាន់ខតែពស់ម្ៅែពស់ម្ៅ ម្រើម្គ្នរពតមម្គ្នលការណ៍្ថ្នសវ័ ភាព
រុគគលឯកជន (ោរត ៣) ររសិនម្រើមិនោនអរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត ម្រពាេះជ្ជម្គ្នល
ការណ៍្ អនកឲ្យែចី គឺោនឋានៈខាងខផនកម្សដឋបកិច្បចែពស់ជ្ជងអនកែចី។ អរតការរប្តក់ែពស់ហួសម្ហតុ 
ម្ធ្វើឲ្យអនកឲ្យែចីទទួលប្តនផលររម្យជន៍យ៉ាងម្រច្បើន ផាុ ម្ៅវញិអនកែចីម្ៅខតរនាសងការរប្តក់
ម្សាើរខតជ្ជម្រៀងរហូត ម្ហើ រប្តក់ម្ដើមនឹងមិនរតូវប្តនកាត់រនថ ម្ទ ររសិនម្រើគ្នត់មិនោនសមតថ
ភាពខាងខផនកម្សដឋបកិច្បច កនុងការសងការរប្តក់ដ៏ែពស់ខររម្នេះ។ 
 ផាុ ម្ៅវញិ ររសិនម្រើអរតការរប្តក់ទរម្ពក វាក៏មិនលអខដរ។ អនកឲ្យែចី និងអនកវនិិម្យគ 
នឹងររឈមមុែនឹងហានិភ័ ថ្នការមិនសងរប្តក់ ម្ៅម្ពលែាួនឲ្យរប្តក់ម្គែចី។ ពួកគ្នត់អាច្បគិត
ថា ការទុករប្តក់ម្ដា ែាួនឯង ោនលកខណ្ៈររម្សើរជ្ជងការឲ្យរប្តក់ម្គែចី ររសិនម្រើអរតការ
រប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត ោនករមិតទរ ខដលអនកឲ្យែចីមិនអាច្បទទួលប្តនផលររម្យជន៍ឲ្យ
ប្តនធ្ាំជ្ជងហានិភ័ ។ ជ្ជលទធផល សកមមភាពម្សដឋបកិច្បច ោនលកខណ្ៈង ចុ្បេះ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្គោនការលាំប្តកកនុងការនិយ ថា ១៨ ភាគរ  គឺទរម្ពល ឬ ែពស់ម្ពក។ 
 
៤. រញ្ញតាិអាំពីអរតការរប្តក់ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន 
 ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន ោនច្បារ់សាំខាន់ច្បាំនួន ២ ខដលរគរ់រគងម្លើអរតការរប្តក់។ 
 ច្បារ់មួ រញ្ញតាអាំពីអានុភាពថ្នអរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត រវាងគូភាគី។ ច្បារ់
ម្នេះករមិតចារ់ពី ១៥ ភាគរ  ម្ៅ ២០ ភាគរ  កនុង ១ ឆ្ន ាំ ថ្នរប្តក់ម្ដើម។ អរតការរប្តក់ខដល
ប្តនរពមម្រពៀងខដលម្លើសពីករមិតម្នេះ រតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈ។ អរតការរប្តក់ម្នេះ ក៏អនុវតា
ច្បាំម្ពាេះអនកររករអាជីវកមមឲ្យរប្តក់ម្គែចី ដូច្បជ្ជធ្ គ្នរជ្ជម្ដើម។ 
 ច្បារ់មួ ម្ទៀត កាំណ្ត់ថាវាគឺជ្ជរទម្លមើសរពហមទណ្ឌ  ម្ៅម្ពលខដលការរប្តក់ម្លើសពី 
១០៩.៥ ភាគរ  កនុង ១ ឆ្ន ាំ។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៦ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ រទរបវញ្ញតាិទូម្ៅ 
ររធ្លនរទ ររទនកមមដីម្ៅជនររម្ទស 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ០៧ ោរត៣៥៤ ោរត ១១៥៥ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 

ោរត ៤៤ ថ្នរដឋបធ្មមនុញ្ញ 
សាំណួ្រ  X (សញ្ហា តិខែមរ) និង Y (ជនររម្ទស) ប្តនរពមម្រពៀងគ្នន រម្ងកើតកិច្បច

សនាររទនកមម ម្ដា  X ឲ្យដីមួ កខនាងម្ៅ Y។ 
 ម្តើ Y អាច្បចាត់ខច្បងអច្បលនវតថុម្នេះខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 រញ្ហា គឺថា រដិគ្នគ ហក Y ោនសញ្ហា តិររម្ទស។ 
 ោរត ៧ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ រញ្ញតាអាំពីការករមិតសមតថភាពររស់ជនររម្ទសកនុងការម្ធ្វើ
លទធកមមនូវសិទធិ។ ជនជ្ជតិររម្ទស មិនអាច្បទទួលប្តន ឬកាន់ការ់នូវសិទធិមួ ច្បាំនួនខដលរតូវ
ប្តនកាំណ្ត់ម្ ើ  កនុងករណី្ខដលោនរញ្ញតាិម្ផសងម្ៅកនុងច្បារ់ជ្ជតិ ឬសនធិសញ្ហញ  ឬ អនុសញ្ហញ
អនារជ្ជតិ។ ោរត ៤៤ ថ្នរដឋបធ្មមនុញ្ញ ខច្បងថា “ជនោក៏ោ ម្ទេះជ្ជរុគគលកាី ជ្ជសមូហភាពកាី 
ោនសិទធិជ្ជោច ស់កមមសិទធិ។ ោនខតររូវនារុគគល ឬនីតិរុគគលខដលោនសញ្ហា តិជ្ជខែមរម្ទ ម្ទើរ
ោនសិទធិជ្ជោច ស់កមមសិទធិម្លើដីធ្ាី”។ ច្បារ់ភូមិប្តល ឆ្ន ាំ ២០០២ ក៏ោនោរតស្រសម្ដៀងគ្នន ខដរ។ គឺ
ថា ជនជ្ជតិររម្ទស មិនរតូវប្តនអនុញ្ហញ តិឲ្យោនកមមសិទធិម្លើដីធ្ាីម្ទ។ 
 សោជិកមួ ច្បាំនួន គិតថា ោរត ១១៥៥ កថាែណ្ឌ ទី ៣ និង ទី ៤ គរបវី កមកអនុវតា
ម្ដា ស្រសម្ដៀង។ ម្តើគាំនិតម្នេះ អាច្បទទួល កប្តនខដរ ឬម្ទ? 
 វា ោនការលាំប្តកកនុងការរកស្រសា ខររម្នេះ ម្រពាេះកិច្បចសនាររទនកមម គឺោនលកខណ្ៈ 
ែុសពីសនាតិកមម។ 
 សនាតិកមម ចារ់ម្ផាើមម្ដា សវ័ ររវតាិ ម្ៅម្ពលមតកជនទទួលមរណ្ភាព។ សនាតិជន 
ម្ជៀសមិនផុតពីរតូវទទួលរនានូវសិទធិ និងកាតពវកិច្បចររស់មតកជន។ ម្ៅកនុងសាថ នភាពម្នេះ 
ររសិនម្រើសនាតិជនខដលជ្ជជនជ្ជតិររម្ទស ប្តនទទួលច្បាំខណ្កមត៌កតិច្បជ្ជងសនាតិជនខដល
ោនសញ្ហា តិខែមរ ម្ដា សារខតការហាមឃ្លត់ជនររម្ទសមិនឲ្យោនកមមសិទធិម្លើអច្បលនវតថុ 
ម្ េះវាហាក់ដូច្បជ្ជអ ុតាិធ្ម៌។ ោរត ១១៥៥ ខច្បងនូវរញ្ញតាិជួ សម្្ងាគ េះម្លើភាពអ ុតាិធ្ម៌ម្នេះ 
ម្ ើងរវាងសនាតិជនខដលោនសញ្ហា តិខែមរ និង សនាតិជនខដលោនសញ្ហា តិររម្ទស។ 
 ផាុ ម្ៅវញិ ររទនកមម គឺជ្ជសកមមភាពសម័រគចិ្បតា។ ររសិនម្រើទ ក ោនរាំណ្ងច្បង់ឲ្យ
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ដីររស់ែាួនម្ៅជនររម្ទស គ្នត់អាច្បម្រជើសម្រ ើសវធីិ្ម្ផសងម្ទៀតប្តន។ ឧទហរណ៍្ គ្នត់អាច្បលក់
ដីម្ េះម្ដា សម័រគចិ្បតា ម្ហើ  ករប្តក់ខដលប្តនមកពីការលក់ម្នេះ ឲ្យម្ៅជនររម្ទសម្ េះ 
ជាំនួសការឲ្យដីម្ េះម្ៅជនររម្ទសម្ដា ផ្លា ល់។ 
 សររុមក កិច្បចសនាររទនកមម រតវូទុកជ្ជម្ោ ៈ និង មិនោនវធីិ្ោអាច្បឲ្យរដិគ្នគ ហក
ខដលជ្ជជនររម្ទស កនុងការម្ធ្វើលទធកមមម្លើសិទធិទក់ទងនឹងអច្បលនវតថុ។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិងុ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៧ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ កាតពវកិច្បច កិច្បចសនា និងអាំម្ពើអនីតានុកូល 
ររធ្លនរទ “រុគគលដថ្ទ” ម្ៅកនុងការរគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៧២៩ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើ “រុគគលដថ្ទ” ម្ៅកនុងោរត ៧២៩ សាំម្ៅម្ៅម្លើរុគគលោ ? 

 ម្តើញាតិម្លាហិត សាខាញាតិ ញាតិពនធ សហព័ទធ គឺជ្ជ “រុគគលដថ្ទ” 
ខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 “រុគគលដថ្ទ” គឺសាំម្ៅម្លើរុគគលម្ផសងម្រៀែាួនឯងផ្លា ល់។ 
 ញាតិគឺជ្ជរុគគលឯករាជយ ម្ទេះរីជ្ជញាតិែាេះោនទាំ ក់ទាំនងញាតិភាព (ដូច្បជ្ជសហព័ទធ) 
ជិតជ្ជងញាតិម្ផសងម្ទៀតក៏ម្ដា ។ តមលកខណ្ៈរទឹសាី រុគគលោន ក់មិនខតងខតោនកាតពវកិច្បច
រាំម្ពញកិច្បចការររស់ញាតិររស់ែាួនម្ ើ ។ ដូម្ច្បនេះ ការរគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល អាច្បម្កើតោន
ម្ ើង ម្ទេះជ្ជម្ៅកនុងច្បាំម្ោមញាតិក៏ម្ដា ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា សហព័ទធោនកាតពវកិច្បចរតូវសហការ និងជួ សម្្ងាគ េះគ្នន ម្ៅវញិម្ៅមក (ោរត 
៩៦៦)។ សោជិករគសួាររតូវសម្្ងាគ េះគ្នន ម្ៅវញិម្ៅមក (ោរត ៩៤៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ដូម្ច្បនេះ 
ម្ៅម្ពលរុគគលោន ក់រគរ់រគងកិច្បចការររស់សហព័ទធ ឬសោជិករគួសារររស់ែាួន សកមមភាពម្នេះ
នឹងចាត់ទុកថាប្តនម្ធ្វើម្ ើងម្ៅកនុងទាំហាំថ្នកាតពវកិច្បចទាំងម្នេះ ម្ៅកនុងករណី្ជ្ជម្រច្បើន។ ម្ៅកនុង
ន័ ម្នេះ ការរគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល មិនសូវម្កើតោនម្ ើងម្ៅកនុងច្បាំម្ោមញាតិម្ទ រ៉ាុខនាវា
ម្កើតោនម្ ើងម្រច្បើនជ្ជមួ នឹងជនខដលមិនខមនជ្ជញាតិ។ ម្នេះម្ដា សារញាតិោនកាតពវកិច្បច
កនុងការរគរ់រគងកិច្បចការ ខដលវាោនន័ ថាលកខែណ្ឌ ថ្នការរគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល មិនប្តន
រាំម្ពញ ម្ហើ ការមិនរាំម្ពញលកខែណ្ឌ ម្នេះ គឺមិនខមនម្ដា សារញាតិ មិនខមនជ្ជ “រុគគលដថ្ទ” 
ម្ៅកនុងោរត ៧២៩ ម្ េះម្ទ។ 
 ម្ៅម្ពលខដលគិតអាំពីអតថិភាពថ្នកាតពវកិច្បច ម្ ើងមិនគួរគិតថាការទទួលែុសរតូវខាង
ខផនកសីលធ្ម៌ររស់ញាតិ ោនលកខណ្ៈដូច្បគ្នន នឹងកាតពវកិច្បចតមផាូវច្បារ់ររស់ញាតិម្ េះម្ទ។ 

 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២១ ខែ មិងុ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៨ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ការរគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល 
ររធ្លនរទ ការទមទរម្សាហ ុ  
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៧៣៤ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ១. ោរត ៧៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតាអាំពីសិទធិទមទរឲ្យសង

ម្សាហ ុ វញិររស់អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល។ កថាែណ្ឌ ម្នេះ អនុញ្ហញ តឲ្យ
អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល ទមទរសាមីែាួនសងវញិនូវម្សាហ ុ រគរ់រគង 
វតថុ។ ម្សាហ ុ ច្បាំោ សរោរ់រគរ់រគងមនុសស មិនរតូវប្តនរារ់រញ្ចូ លម្ទ។ 
 ម្តើរញ្ញតាិោ ខដលរតូវ កមកអនុវតាច្បាំម្ពាេះម្សាហ ុ ខដលអនករគរ់
រគងម្ដា ឈឺឆ្អ លប្តនច្បាំោ កនុងការរគរ់រគងមនុសស? 
 ២. អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល ទទួលរងការែូច្បខាតម្ដា សារការ
រគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ លម្ េះ។ ម្តើគ្នត់អាច្បទមទរសាំណ្ងការែូច្បខាត ពី 
សាមីែាួនប្តនខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១ 
 ជ្ជដាំរូង គឺគ្នម នោរតោមួ ថ្នជាំពូកទី ១៤ ខដលខរងខច្បកច្បាំម្ពាេះ “ការរគរ់រគងវតថុ” 
និង “ការរគរ់រគងមនុសស” ម្ដា ខ កពីគ្នន ម្ េះម្ទ ម្លើកខលងខតោរត ៧៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ 
ម្ហើ និ មន័ ថ្នពាកយទាំងម្ េះ គឺមិនច្បាស់លាស់។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្ ើងគិតថា ឧទហរណ៍្ថ្ន “ការរគរ់រគងវតថុ” គឺោនជនោោន ក់ប្តនជួសជុល
ផាេះររស់អនកជិតខាងម្ដើមបវីកុាំឲ្យោនទឹករជ្ជរចូ្បលតមពិដាន ម្ៅម្ពលខដលអនកជិតខាងម្ េះម្ធ្វើ
ដាំម្ណ្ើ រម្ៅឆ្ៃ  ពីផាេះ។ ម្ហើ ឧទហរណ៍្ថ្ន “ការរគរ់រគងមនុសស” គឺថាជនោោន ក់ប្តនម្មើល
ខងម្កមងខដលវម្ងវងផាូវ។ 
 សោជិកភាគម្រច្បើន គិតថា វាដូច្បជ្ជអ ុតាិធ្ម៌ និងមិនសមម្ហតុផលខដលថាការទមទរ
ឲ្យសងវញិនូវម្សាហ ុ ច្បាំោ  អាច្បរតូវប្តនទមទរខតច្បាំម្ពាេះម្សាហ ុ ច្បាំោ ថ្នការរគរ់
រគងវតថុ។ សោជិក ប្តនម្លើកម្ ើងនូវគាំនិតច្បាំនួន ៤ ម្ដើមបវមី្ដាេះស្រសា រញ្ហា ម្នេះ រ៉ាុខនាមិនោន
ម្សច្បកាីសននិដាឋប នជ្ជរមួម្ េះម្ទ។ 
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គាំនិត ១ 
 ម្ដា មិនគិតពីពាកយម្ពច្បន៍ថ្នោរត ៧៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ការទមទរឲ្យសងវញិនូវ
ម្សាហ ុ ចាាំប្តច់្ប និង ម្សាហ ុ រម្ងកើនតថ្មា រតូវប្តនអនុញ្ហញ តនូវរាល់ការរគរ់រគងកិច្បចការ។ 
 ឧទហរណ៍្ ម្ៅកនុងករណី្ម្កមងវម្ងវងផាូវ អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល ប្តនទិញមាូរ (វតថុ) 
សរោរ់កុោរម្ េះ (រុគគល/មនុសស)។ ម្ៅកនុងករណី្ថ្នការជួសជុលផាេះ អនករគរ់រគងម្ដា 
ឈឺឆ្អ ល ប្តនជួសជុលផាេះ (វតថុ) ឲ្យអនកជិតខាង (រុគគល/មនុសស)។ ម្តើអវីគឺជ្ជភាពែុសគ្នន ជ្ជ 
លកខណ្ៈសារធ្លតុរវាងករណី្ទាំងពីរខាងម្លើ? ដូច្បករណី្ម្នេះ វាោនការលាំប្តកម្ៅកនុងការខរង
ខច្បកររម្ភទទាំងពីរថ្នការរគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល។ ម្នេះោនន័ ថា ការខរងខច្បកររម្ភទថ្នការ
រគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល គឺោនលកខណ្ៈមិនសមម្ហតុផល។ 
 ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទៀត សោជិកែាេះ ប្តននិយ ថា ពាកយម្ពច្បន៍ថ្នោរត ៧៣៤ កថាែណ្ឌ ទី 
១ អាច្បរតូវប្តនម្គរកស្រសា ម្ដា រារ់រញ្ចូ លនូវការរគរ់រគងមនុសស រខនថមពីម្លើការរគរ់រគង
ម្លើវតថុ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា សោជិកជ្ជម្រច្បើន ប្តនគិតថា ពាកយម្ពច្បន៍ថ្នោរត ៧៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតា
អាំពី “ការរគរ់រគងវតថុ”។ 
 
គាំនិត ២  
 គាំនិតមួ ម្ទៀត គឺថាោច ស់សិទធិម្ៅកនុងករណី្ថ្នការរគរ់រគងមនុសស រតវូសងម្សាហ ុ 
ដល់អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល តមរ ៈម្សច្បកាីច្បម្រមើនម្ដា ឥតម្ហតុ (ោរត ៧៣៦ កថា
ែណ្ឌ ទី ១)។ គាំនិតម្នេះ គិតថា ម្ៅកនុងករណី្ថ្នការម្មើលខងម្កមង ោា  ររស់ម្កមងម្ េះ ប្តន
ទទួលនូវម្សច្បកាីច្បម្រមើន ម្រពាេះអនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល ប្តនរង់ម្សាហ ុ ច្បាំោ កនុងការ
ម្មើលខងម្កមងម្ េះជាំនួសឲ្យោា  ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល រតូវរគរ់រគងម្ដា ពាយមនិងររងុររ ័តនកនុង ម
ជ្ជអនករគរ់រគងម្ដា សុច្បរតិ តមវធីិ្ខដលសមរមយជ្ជងម្គ ម្ដើមបវីផលររម្យជន៍ររស់សាមីែាួន 
(ោរត ៧២៩ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ ម្ដា ពិចារោម្ៅម្លើករណី្ររស់អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល 
ម្សច្បកាីច្បម្រមើនររស់ោច ស់សិទធិ ហាក់ដូច្បជ្ជោន “មូលម្ហតុតមផាូវច្បារ់” ម្ដា ែវេះនូវលកខែណ្ឌ
ថ្នម្សច្បកាីច្បម្រមើនម្ដា ឥតម្ហតុ។ 
 
គាំនិត ៣ 
 ការសងម្សាហ ុ  រតូវប្តនអនុញ្ហញ តម្ដា ខផអកម្លើ “ម្គ្នលការណ៍្សុច្បរតិ និងម្សាម េះ
រតង់” (ោរត ៥)។ 
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 ក៏រ៉ាុខនា គាំនិតម្នេះ មិនប្តនពនយល់ថាម្តើម្ហតុអវីប្តនជ្ជម្គ្នលការណ៍្ម្នេះ រតូវ កមកអនុ
វតា និង ថាម្តើសិទធិទមទរឲ្យសងវញិនូវម្សាហ ុ  អាច្បរតវូប្តនទញម្ច្បញពីម្គ្នលការណ៍្ម្នេះ។ 
 
គាំនិត ៤ 
 ការសងម្សាហ ុ វញិ មិនរតូវប្តនម្គអនុញ្ហញ តម្ៅកនុងករណី្ថ្នការរគរ់រគងមនុសស 
ម្រពាេះគាំនិតនីមួ ៗ ោនច្បាំនុច្បម្ែា ជ្ជម្រច្បើន។ 
 
សាំណួ្រ ២ 
 ររសិនម្រើតមការរកស្រសា ពាកយម្ពច្បន៍ម្ដា រតង់ អនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល មិន
រតូវប្តនអនុញ្ហញ តឲ្យទមទរនូវការែូច្បខាត ខដលម្កើតម្ ើងម្ៅកនុងអាំ ុងម្ពលថ្នការរគរ់រគង
ម្ដា ឈឺឆ្អ លម្ទ ម្លើកខលងខតការែូច្បខាតម្នេះ រតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជច្បាំោ ចាាំប្តច់្ប ឬ
ច្បាំោ រម្ងកើនតថ្មាសរោរ់សាមីែាួន (ោរត ៧៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ម្ររៀរម្ធ្ៀរនឹងោរត 
៦៤៦ និងោរត ៧៣៤។ ការទមទរសាំណ្ងថ្នការែូច្បខាត មិនរតូវប្តនរញ្ញតាច្បាំម្ពាេះការែូច្ប
ខាតខដលរងកម្ ើងម្ៅកនុងអាំ ុងម្ពលថ្នការរគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ លម្ទ ផាុ ម្ៅវញិ វារតូវប្តន
ខច្បងយ៉ាងច្បាស់អាំពីការែូច្បខាតខដលរងកម្ ើងម្ដា ការចាត់ខច្បងកិច្បចការអាណ្តាិ (ោរត ៦៤៦ 
កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ ម្នេះ គឺជ្ជម្សច្បកាីសននិដាឋប នមួ ដ៏សមរមយ ម្រពាេះអនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល 
ម្ធ្វើសកមមភាពរគរ់រគងម្ដា ខផអកម្លើការជាំរញុផាូវចិ្បតាខាងខផនកមនុសសធ្ម៌។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ោនគាំនិតផាុ ពីម្នេះ។ ររសិនម្រើពិចារោអាំពីម្គ្នលរាំណ្ងថ្នការរគរ់រគងកិច្បច
ការ វាហាក់ដូច្បជ្ជោនភាពសមរមយ ខដលអនករគរ់រគងម្ដា ឈឺឆ្អ ល រតូវប្តនម្គអនុញ្ហញ ត
ឲ្យទមទរសាំណ្ងការែូច្បខាតខដលម្កើតោនម្ៅកនុងម្ពលរគរ់រគង។ ច្បាំណុ្ច្បម្ែា ម្ៅកនុង
គាំនិតម្នេះ គឺែវេះនូវមូលដាឋប នច្បាស់លាស់តមផាួវច្បារ់។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១២ ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៩ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ រប្តតិម្ភាគ 
ររធ្លនរទ ហីុរ៉ាូខតកម្លើសិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៨៤៤, ៨៤៥, ៨៤៣, ៨៥១, ៨៥២, ៧៦៩, ២៤៤, ២៤៧ ថ្នរកមរដឋបរបវ

ម្វណី្ 
សាំណួ្រ ១. ម្តើការរម្ងកើតហីុរ៉ាូខតកម្លើសិទិធជួលអចិ្បថ្្នា ៍ ោនសារររម្យជន៍

អវីែាេះដល់ោច ស់រាំណុ្លហីុរ៉ាូខតក និង អនករម្ងកើតហីុរ៉ាូខតក? 
 ២. ម្តើការដាក់ហីុរ៉ាូខតកម្លើសិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍ អាច្បោនរតឹមករមិត
ោ? រតឹមអាំ ុងម្ពលថ្នសិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១ 
 ជ្ជម្គ្នលការណ៍្ ហីុរ៉ាូខតករតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ដា ការរពមម្រពៀងគ្នន រវាងោច ស់រាំណុ្ល
និងកូនរាំណុ្ល ឬតតី ជនខដល កអច្បលនវតថុររស់ែាួនមកដាក់ជ្ជរប្តតិម្ភាគ (ោរត ៨៤៤)។ ក៏រ៉ាុខនា ម្ដើមបវីត
តាំងនឹងតតិ ជន ហីុរ៉ាូខតករតូវម្ធ្វើម្ ើងម្ដា លិែិត ថាភូត និង រតវូចុ្បេះរញ្ា ី (ោរត ៨៤៥)។ 
ហីុរ៉ាូខតក គឺជ្ជសិទធិរប្តតិម្ភាគររតយកស ខដលរតូវប្តនករមិតរតឹមខតអច្បលនវតថុ សិទធិជួលអចិ្បថ្្នា
 ៍ និងផលុរម្ភាគ ម្ហើ ោច ស់រាំណុ្លហីុរ៉ាូខតក ោនសិទិធទទួលប្តនការសងច្បាំម្ពាេះសិទិធម្លើ
រាំណុ្លររស់ែាួនជ្ជអាទិភាព។ មា៉ាងម្ទៀត ហីុរ៉ាូខតក  គឺជ្ជសិទធិខដលរតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងម្ដា 
គ្នម នការម្ផារការកាន់ការ់ (ោរត ៨៤៣)។ វា ោនន័ ថា ោច ស់រាំណុ្លហីុរ៉ាូខតក មិនចាាំប្តច់្ប
កាន់ការ់អច្បលនវតថុ ម្ហើ អនករម្ងកើតហីុរ៉ាូខតក គឺជ្ជអនកកាន់ការ់ និង រនាម្ររើអច្បលនវតថុម្ េះ។ 
 ម្ហតុដូម្ច្បនេះ ការរម្ងកើតហីុរ៉ាូខតកម្លើសិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍ ោនសារររម្យជន៍ដូច្បខាង
ម្រកាម៖ 

ច្បាំម្ពាេះោច ស់រាំណុ្លហីុរ៉ាូខតក៖  
 - គ្នម នរនាុកកនុងការរគរ់រគងសិទិធជួលអចិ្បថ្្នា ៍ វាោនន័ ថា គ្នម នការម្ផារនូវសិទធិ

ជួល អចិ្បថ្្នា ៍ 
 - ោនសិទិធទទួលសាំណ្ងជ្ជអាទិភាព វាោនន័ ថាោច ស់រាំណុ្លអាច្បរាឹងម្ៅ

តុលាការម្ដើមបវលីក់ម្ដា រងខាំនូវវតថុខដលជ្ជកមមវតថុ ម្ហើ ទទួលនូវការខច្បក
ច្បាំខណ្កពីថ្ងាលក់ម្ េះប្តន 

ច្បាំម្ពាេះអនករម្ងកើតហីុរ៉ាូខតក៖  
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 - អាច្បរនានូវការកាន់ការ់ ម្ររើរប្តស់ និងអាស្រស័ ផលនូវសិទិធជួលអចិ្បថ្្នា ៍ម្ េះ 
ម្ហើ អាច្បរម្ងកើតច្បាំណូ្លម្ដើមបវសីងរាំណុ្ល 

 - អាច្បរម្ងកើតហីុរ៉ាូខតកម្រច្បើន ម្លើសិទិធជួលអចិ្បថ្្នា ៍ប្តន។ ករណី្ម្នេះលាំដារ់អាទិ
ភាព គឺលាំដារ់ថ្នការចុ្បេះរញ្ា ី (ោរត ៨៥១) 

ឧទហរណ៍្ Y ោនសិទិធជួលអចិ្បថ្្នា ៍ម្ៅម្លើដី A ម្ហើ ប្តនដាាំខផាម្ឈើែាេះម្ៅម្លើ
ម្ េះ។ Y ោនគម្រោងែចីលុ ពីធ្ គ្នរ X ច្បាំនួន ១០០០ដុលាា រ កនុងម្គ្នលរាំណ្ងទិញសាំភារៈ
សរោរ់ម្ធ្វើកសិកមម ម្ដើមបវីរម្ងកើនររោិណ្ទិននផល ក៏រ៉ាុខនាគ្នត់ មិនោនរទពយសមបវតាិអវីម្ទ ម្រៀពី
សិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍ ខដលោនតថ្មាែពស់ជ្ជង ១០០០ ដុលាា រ។  

ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ ររសិនម្រើ Y លក់សិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍ម្នេះម្ៅឲ្យអនកដថ្ទ ម្ េះ Y អាច្ប
ទទួលប្តនរប្តក់ម្រច្បើនជ្ជង ១០០០ ដុលាា រ  ម្ហើ គ្នត់អាច្បទិញសោភ រៈប្តន រ៉ាុខនា គ្នត់មិនអាច្ប
ម្ធ្វើការដាាំដុេះម្ៅម្លើដី A ម្ទៀតប្តនម្ទ ម្រពាេះ  Y ប្តត់រង់សិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍ម្ៅម្លើដី A។ ផាុ 
ម្ៅវញិ ររសិនម្រើ Y  កសិទធិជួលអច្បថ្្នា ៍ម្ៅរម្ងកើតហីុរ៉ាូខតកឲ្យ X ម្ដើមបវីធ្ល រាំណុ្ល ម្ េះ 
X អាច្បឲ្យ Y ែចីលុ ច្បាំនួន ១០០០ ដុលាា រ ម្ហើ  Y អាច្បទិញសោភ រៈទាំងម្ េះប្តន។ ជ្ជងម្នេះ
ម្ៅម្ទៀត Y អាច្បដាាំខផាម្ឈើម្ៅម្លើដីម្ េះប្តន ម្រពាេះអនករម្ងកើតហីុរ៉ាូខតក ម្ៅខតអាច្បកាន់ការ់ដី 
A ប្តនដខដល។ ជ្ជការពិត X មិនចាាំប្តច់្បម្មើលខងទាំដី A ម្ េះម្ទ។ ររសិនម្រើ Y មិនអាច្បសង
រាំណុ្លប្តនម្ៅម្ពលកាលកាំណ្ត់ប្តនមកដល់ ម្ េះ X អាច្បដាក់ពាកយសុាំលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាេះ
សិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍ខដលោនម្ៅម្លើដី A ម្ហើ អាច្បទទួលការសងតមរ ៈការខច្បកច្បាំខណ្ក
រហូតដល់ ១០០០ ដុលាា រ និង ការរប្តក់ ជ្ជអាទិ៍ផងខដរ (ោរត ៨៥២)។   
 
សាំណួ្រ ២    

ហីុរ៉ាូខតកផ្លា ល់ មិនោនអាំ ុងម្ពលម្ទ។ ហីុរ៉ាូខតកោនអតថិភាព ដរារោសិទធិម្លើ
រាំណុ្លខដលរតូវប្តនធ្ល  ម្ៅខតោនអតថិភាព (ោរត ៧៦៩) ម្លើកខលង គនថីទី ៦ ជាំពូក ៥ 
ខផនកទី ៦។ ដូម្ច្បនេះ ហីុរ៉ាូខតកម្លើសិទិធជួលអចិ្បថ្្នា ៍ គឺោនអានុភាពរតឹមរ ៈម្ពលថ្នសិទិធជួល 
អចិ្បថ្្នា ៍រ៉ាុម្ោណ េះ។ តមោរត២៤៤ និងោរត ២៤៧ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ ៖ សិទិធជួលអចិ្បថ្្នា
 ៍ សម្ៅា ម្ៅម្លើសិទធិជួលអច្បលនវតថុ ខដលោនរ ៈម្ពលខវងចារ់ពី ១៥ ឆ្ន ាំម្ ើងម្ៅ ម្ហើ 
រតូវសថិតម្ៅកនុងអាំ ុងម្ពល ៥០ ឆ្ន ាំ។ 

ឧទហរណ៍្ កិច្បចសនាជួលអច្បលនវតថុមួ  ខដលោនសិទធិជួលអចិ្បថ្្នា ៍រ ៈម្ពល ២០
ឆ្ន ាំ។ ករណី្ផុតអាំ ុងម្ពលជួលម្នេះ ហីុរ៉ាូខតករតវូរលត់។ 
  ដូម្ច្បនេះ ររសិនម្រើភាគីច្បង់រម្ងកើតហីុរ៉ាូខតកម្លើសពីរ ៈម្ពលជួលម្នេះ វាក៏មិនអាច្បម្ៅរចួ្ប
ខដរ។ 
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ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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សណួំរ ១០ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ទាំ ក់ទាំនងញាតិ 
ររធ្លនរទ ការហាមឃ្លត់ការម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជញាតិពនធ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៩៥២  
សាំណួ្រ តមោរត ៩៥២ ៖ ការហាមឃ្លត់ការម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងញាតិពនធ 

 (១). អាពាហ៍ពិពាហ៍ពុាំអាច្បម្ធ្វើប្តនម្ ើ  រវាងញាតិពនធថ្នខែសផ្លា ល់។ 
រញ្ញតាិម្នេះរតូវ កមកអនុវតា ដូច្បគ្នន ខដរ ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលប្តនរញ្ច រ់
ទាំ ក់ទាំនងញាតិពនធ ម្ដា រញ្ញតាិោរត ៩៤១ (ការរលត់ទាំនងទាំនងញាតិពនធ) 
ឬោរត ១០១៦ (ការកាត់កាល់ថ្នសមុាំកូនម្ពញម្លញ) ថ្នរកមម្នេះ ឬ ...។ 
 (២). អាពាហ៍ពិពាហ៍ពុាំអាច្បម្ធ្វើប្តនម្ ើ  រវាងសាខាញាតិពនធ ម្ៅកនុង 
៣ (រី) ថាន ក់ រារ់ទាំងថាន ក់ទី ៣ (រី) ផង។ ...  
 ១. ម្ហតុអវីប្តនជ្ជោរត ៩៥២ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតាិ
យ៉ាងដូម្ច្បនេះ? ម្តើវាោនន័ យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 ២. ម្តើពាកយថា “រារ់ទាំងថាន ក់ទី៣ ផង” ោនន័ យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១ 
 ជ្ជធ្មមត ម្ៅម្ពលោនច្បាំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺមិនអាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ទៀតម្ េះ
ខដរ ម្ទេះរីជ្ជញាតិពនធ ឬមិនខមនជ្ជញាតិពនធ ឬញាតិម្លាហិតក៏ម្ដា ។  
 តមោរត ៩៥២ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ១ អាពាហ៍ពិពាហ៍ពុាំអាច្បម្ធ្វើ ប្តនម្ ើ រវាង
ញាតិពនធថ្នខែសផ្លា ល់ ម្នេះគឺរតូវប្តនច្បារ់ហាមដាច់្បខាត ម្ទេះរីជ្ជភាគីោខ ងខលងលេះជ្ជមួ ភាគី
ោខ ងម្ទៀតក៏ម្ដា  ឬភាគីោខ ងម្ទៀតទទួលមរណ្ភាពក៏ម្ដា ។ ច្បារ់មិនអនុញ្ហញ តឲ្យភាគីោខ ង
ម្ៅម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជញាតិពនធថ្នខែសផ្លា ល់ររស់ភាគីោខ ងម្ទៀតម្ េះខដរ។ ការម្ធ្វើដូម្ច្បនេះ គឺ
ម្ដើមបវីកុាំឲ្យោនទាំ ស់រវាងរកុមរគួសារថ្នញាតិទាំងម្ េះ និងការរកានូវររថ្ពណី្ទាំម្នៀមទាំលារ់
លអររស់ររជ្ជជ្ជតិខែមរផងខដរ។ 
 ឧទហរណ៍្ ៖ 
 ម្លាកស្រសី K ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ ម្លាក H។ ម្លាក H ោនញាតិម្លាហិត
ផ្លា ល់ ដូច្បជ្ជ កូន (ថាន ក់ទី ១) ឪពុក (ថាន ក់ទី ១)  ម្ៅ (ថាន ក់ទី ២)។ ម្លាកស្រសី K មិនអាច្បម្រៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ កូន ឬឪពុក ឬម្ៅររស់ H ម្ទ ម្ទេះរីជ្ជ K ប្តនខលងលេះជ្ជមួ នឹង H ឬ 
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H ទទួលមរណ្ភាពម្ហើ ក៏ម្ដា ។ 
  
សាំណួ្រ ២ 
 ច្បាំម្ពាេះពាកយថា ““រារ់ទាំងថាន ក់ទី៣ ផង” ោនន័ ថា ទាំង ៣ ថាន ក់។  
 ឧទហរណ៍្ ៖ 
 ម្លាក X ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ ម្លាកស្រសី W។ ម្លាកស្រសី W ោនសាខាញាតិ 
ដូច្បជ្ជ រងរអូន (ថាន ក់ទី ២)  មីង (ថាន ក់ទី ៣) កមួ ស្រសី (ថាន ក់ទី ៣)។ ម្ៅម្ពលពួកគ្នត់ ប្តនខលង
លេះ ឬម្ៅម្ពលខដលម្លាកស្រសី W ទទួលមរណ្ភាព ម្លាក X មិនអាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍
ជ្ជមួ រង រអូនស្រសីររស់ម្លាកស្រសី W ម្ទ ខងមទាំងមិនអាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ នឹងមីង ឬ
កមួ ស្រសីររស់ ម្លាកស្រសី W ខងមម្ទៀត។  
 រ៉ាុខនា ររសិនម្រើម្លាកស្រសី W ោនរងរអូនជីដូនមួ  (ថាន ក់ទី ៤) ម្លាក X អាច្បម្រៀរអាពាហ៍
ពិពាហ៍ជ្ជមួ ប្តន ម្រពាេះគ្នម នរញ្ញតាិោមួ ហាមឃ្លត់ម្ េះម្ទ។      
 
 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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សណួំរ ១១ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ញាតិ 
ររធ្លនរទ អាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ ញាតិពនធ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត៩៥២-១ 
សាំណួ្រ  ម្តើរងរអូនររសុររស់រាី អាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ នឹងរងរអូនស្រសី

ររស់ររពនធប្តនខដរឬម្ទ? 
 ឧទហរណ៍្ A ោនរអូនររុស X។ B ោនរងស្រសី Y។ A ម្រៀរ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  B។ ម្តើ X អាច្បម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  Y ប្តនខដរ 
ឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ោរត៩៥២ កថាែណ្ឌ ទី២ ខច្បងថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ពុាំអាច្បម្ធ្វើប្តនម្ ើ  រវាងសាខាញាតិ
ពនធម្ៅកនុង៣ ថាន ក់ រារ់ទាំងថាន ក់ទី ៣ ផង។ 
 ម្តើ X និង Y កាា  ជ្ជញាតិពនធនឹងគ្នន ម្រកា ម្ពល A និង B ម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ខដរឬម្ទ? 
 មិនោនរញ្ញតាិោមួ ខច្បងពីនិ មន័ ថ្នពាកយ “ញាតិពនធ” ម្ទ រ៉ាុខនាវាគួរខតអាច្បរក
ស្រសា ប្តនថាជ្ជញាតិម្លាហិតររស់សហព័ទធ។ 
 កនុងករណី្ម្នេះ X គឺជ្ជញាតិពនធររស់ B ម្ហើ  Y គឺជ្ជញាតិពនធររស់ A ម្រកា ម្ពល A 
និង B ម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ម្ទេះជ្ជយ៉ាងោក៏ម្ដា  ម្យងតមការរកស្រសា រម្រៀរម្នេះ X 
និង Y មិនោនទាំ ក់ទាំនងញាតិនឹងគ្នន ម្ទ។ 
    ដូច្បម្នេះ ោរត ៩៥១ កថាែណ្ឌ ទី ១ មិន កមកអនុវតាច្បាំម្ពាេះ X និង Y ម្ទ ម្ហើ ពួកម្គអាច្ប
ម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្តន។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២២ ខែ វចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១២  
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ រគួសារ – អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ររធ្លនរទ ម្ោ ភាពថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៩៥៨ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 

ោរត ៣ ច្បាំណុ្ច្ប (ក) ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល 
សាំណួ្រ  ១. សូមពនយល់ច្បាំណុ្ច្ប (ែ) ថ្នោរត ៩៥៨ 

  ២. ម្តើអនកោោនសិទធិម្ោ ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍? ម្តើោនអាជ្ជា  ុ
កាលរ ាំលត់សិទធិម្នេះខដរឬម្ទ? 

1.  ៣. A ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  B រ៉ាុខនាពួកគ្នត់ មិនប្តនចុ្បេះ
សាំរុរតអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ទ។ ម្រកា មក A ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  C 
ម្ហើ ពួកគ្នត់ប្តនចុ្បេះសាំរុរតអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្រសរច្បារ់។ ម្តើ C ឬ A ោនសិទធិ
ម្លើកម្ ើងពីម្ោ ភាពថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B ខដរឬម្ទ? 

2.  ៤. ម្តើរតវូម្ដាេះស្រសា រញ្ហា ទក់ទងនឹងកូន និង ការខរងខច្បករទពយ
សមបវតាិយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ម្ៅម្ពលខដលម្ោ ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B 
រតូវប្តនម្គម្លើកម្ ើង ម្ៅកនុងករណី្ទី ៣? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១ 
 ជ្ជទូម្ៅ នីតិវធីិ្ថ្នការម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺោន៤ដាំោក់កាល។ (ោរត ៩៥៥ កថា
ែណ្ឌ ទី ១)  
 i. ការដាក់ពាកយសុាំ 
 ii. ការជូនដាំណឹ្ងជ្ជសាធ្លរណ្ៈ 
 iii. ការចុ្បេះកិច្បចសនាអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 iv. ការចុ្បេះរញ្ា ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 ររសិនម្រើនីតិវធីិ្ោមួ ម្ៅកនុងច្បាំម្ោមនីតិវធីិ្ទាំងរួនខាងម្លើ មិនរតូវប្តនម្ធ្វើម្ ើងម្ទ
ម្ េះអាពាហ៍ពិពាហ៍រតវូចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈ។ (វាកយែណ្ឌ ទី ១ ថ្នោរត ៩៥៨ ច្បាំណុ្ច្ប (ែ)) 
ឧទហរណ៍្ អាពាហ៍ពិពាហ៍រតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈ ររសិនម្រើម្នាីអរតនុកូលដាឋប ន ម្ច្បញសាំរុរត
អាពាហ៍ពិពាហ៍ភាា ម ម្រកា ម្ពលខដលភាគីដាក់ពាកយសុាំម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ ម្ដា មិនឆាងកាត់
ដាំោក់កាលថ្នការជូនដាំណឹ្ងជ្ជសាធ្លរណ្ៈ និងការចុ្បេះកិច្បចសនាអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
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 ក៏រ៉ាុខនា ររសិនម្រើោនវកិារៈនីតិវធីិ្រនាិច្បរនាួច្ប ម្ េះអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ៅខតោនសុពលភាព
ដខដល។ (ោរត ៩៥៨ ច្បាំណុ្ច្ប ែ) ឧទហរណ៍្វកិារៈនីតិវធីិ្ោនរនាិច្បរនាួច្ប ម្ហើ អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍អាច្បចាត់ទុកថាោនសុពលភាព ម្ៅម្ពលខដលអនីតិជន ប្តនដាក់ពាកយសុាំម្រៀរអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ ម្ដា មិនោនការ ល់រពមពីអនកោនអាំោច្បម្មប្ត ឬអនកអាោពាប្តលសរោរ់ 
អនីតិជន ម្ហើ រ ា រ់មកម្នាីអរតនុកូលដាឋប ន ប្តនចុ្បេះរញ្ា ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ដា ម្ធ្វសររខហស 
រ ា រ់ពីនីតិវធីិ្ទាំងម្ េះ។ ឧទហរណ៍្មួ ម្ទៀតថ្នវកិារៈរនាិច្បរនាួច្ប គឺថាម្នាីអរតនុកូលដាឋប ន
ប្តនចុ្បេះរញ្ា ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ៅថ្ងៃទី ៨ ថ្នការជូនដាំណឹ្ងជ្ជសាធ្លរណ្ៈ ខដលវាគរបវីរតូវម្ធ្វើការ
ជូនដាំណឹ្ងរ ៈម្ពល ១០ ថ្ងៃ។ អាំ ុងម្ពលថ្នការជូនដាំណឹ្ងមិនរគរ់ខររម្នេះ អាច្បចាត់ទុកជ្ជ
វកិារៈរនាិច្បរនាួច្ប។ 
 
សាំណួ្រ ២ 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ខដលអាច្បលុរម្ចាលប្តន រតវូកាា  ជ្ជម្ោ ៈ តមរ ៈពាកយសុាំររស់ 
ភាគីខដលោនសិទធិលុរម្ចាល។ (ោរត ៩៦០-៩៦៣) រ៉ាុខនា អាពាហ៍ពិពាហ៍ខដលម្ោ ៈ ជ្ជ
ទូម្ៅរតវូប្តនចាត់ទុកថាម្ោ ៈ ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនការម្ធ្វើសកមមភាពអវីមួ ម្ទ ដរារោ
ោនម្ហតុខដលប្តនកាំណ្ត់ ម្ៅកនុងោរត ៩៥៨ ច្បាំណុ្ច្ប ក និង ែ។ ដូច្បម្នេះ មិនោនភាព
ចាាំប្តច់្បកនុងការពិចារោអាំពីនរោោនសិទធិម្ោ ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្នេះ និង អាជ្ជា  ុកាល
រលត់សិទធិ។ 
 ជ្ជការពិត ោរត ៣ ច្បាំណុ្ច្ប ក ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល ខច្បង
អាំពីរណ្ាឹ ង “ទមទរឲ្យរញ្ហា ក់” អាំពីម្ោ ភាពថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍ តមរញ្ញតាិថ្នោរត ៩៥៨ ថ្ន
រកមរដឋបរបវម្វណី្ រ៉ាុខនាមិនខច្បងអាំពីរណ្ាឹ ង “ទមទរឲ្យម្ោ ភាព” អាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ទ។ 
 ម្តើនរោោនសិទធិដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងម្នេះ? 
 ោរត ១ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគលខច្បងថា ច្បារ់ម្នេះោនម្គ្នល
ម្ៅរញ្ញតានូវករណី្ពិម្សសថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្ ច្បាំម្ពាេះនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈ
រុគគល។ ក៏រ៉ាុខនា ច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល មិនប្តនខច្បងនូវរញ្ញតាិពិម្សស
ោមួ ទក់ទងនឹងរញ្ហា ម្នេះម្ទ ម្ហើ ោរត ១៣ ថ្នច្បារ់ម្នេះ មិនប្តនកាំណ្ត់ថា ោរត ៧៤
ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្ មិនរតូវ កមកអនុវតាម្ ើ ។ ដូម្ច្បនេះ ថាម្តើនរោអាច្បដាក់ពាកយ 
រណ្ាឹ ងប្តន គឺខផអកម្ៅម្លើរញ្ញតាិទូម្ៅថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្។ ជ្ជពិសស ម្នេះ គឺជ្ជរញ្ហា ជ្ជរ់
ទក់ទងនឹងោរត ៧៤ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្។ 
 ម្យងតមោរត ៧៤ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្ ោនខតជនខដលោនផលររម្យជន៍
កនុងរណ្ាឹ ងរ៉ាុម្ោណ េះខដលអាច្បដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងប្តន។ 
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 អងគម្ហតុម្ៅកនុងសាំណួ្រទី ៣ គឺជ្ជឧទហរណ៍្ដ៏លអកនុងការពិចារោម្លើរញ្ហា ម្នេះ។      
 
សាំណួ្រ ៣ 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B រតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈ តមោរត ៩៥៨ ច្បាំណុ្ច្ប ែ 
ម្ដា សារខតមិនប្តនរាំម្ពញនូវលកខែណ្ឌ ចាាំប្តច់្ប។ រ ា រ់មក ម្តើ C រតូវប្តនម្គអនុញ្ហញ តឲ្យ
ម្លើកម្ ើងពីម្ោ ភាពថ្នអាពិពាហ៍ពិពាហ៍ខដរឬម្ទ? ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត ម្តើ C ោនផល
ររម្យជន៍កនុងការដាក់រណ្ាឹ ងរញ្ហា ក់ម្ោ ភាពថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B ខដរឬម្ទ? 
 ររសិនម្រើម្ ើងពិនិតយម្មើលករណី្ម្នេះខតមួ ខភាត C ហាក់ដូច្បជ្ជគ្នម នផលររម្យជន៍កនុង
ការម្លើកម្ ើងពីម្ោ ភាពថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B ម្រពាេះគ្នត់គឺជ្ជររពនធស្រសរច្បារ់
ររស់ A។ ក៏រ៉ាុខនា ររសិនម្រើម្ោ ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B មិនទន់រតូវប្តនរញ្ហា ក់ 
ម្ េះសិទធិ និង កាតពវកិច្បចម្ដា ខផអកម្លើអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B ហាក់ដូច្បជ្ជម្កើតោន 
ម្ ើង។ ឧទហរណ៍្ A និង B ោនទាំ ក់ទាំនងអនីតិសងាវ សដូច្បជ្ជរាីររពនធ ។ សនាតិកមម ក៏ោន
អានុភាពខដរ។ 
 ដូម្ច្បនេះ ម្ ើងគិតថា C និង A រតូវប្តនអនុញ្ហញ តឲ្យដាក់រណ្ាឹ ងរញ្ហា ក់ពីម្ោ ភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង A និង B។  
 ទក់ទងនឹងរណ្ាឹ ងម្នេះ C រតូវដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងរញ្ហា ក់ពីម្ោ ភាពថ្នអាពាហ៍ពិពាហ៍
រវាង A និង B ខដលោន A និង B ជ្ជចុ្បងច្បម្មាើ  ម្ដា ខផអកម្លើោរត ៦ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្ន
ច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល ផាុ ម្ៅវញិ ចុ្បងច្បម្មាើ  គឺោនខត B ម្ៅម្ពល
ខដល A ជ្ជអនកដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង ម្ដា ខផអកម្លើោរត ៦ កថាែណ្ឌ ទី ១។ 
 
សាំណួ្រ ៤ 
 មិនោនរញ្ញតាិថ្នោរតោមួ  ខច្បងម្ដា ផ្លា ល់កនុងការរគរ់រគងម្ៅម្លើកូន និង រទពយ
សមបវតាិម្ទ ផាុ ម្ៅវញិោរត ៩៦៤ ខច្បងខតអាំពីអានុភាពថ្នម្ោ ភាព។ ម្តើម្ ើងរតូវពិចារោ
ម្ៅម្លើរញ្ហា ម្នេះយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 ឧរោថា A និង B ោនកូនោន ក់ គឺ D។ 
 ម្ដា សារខតអាពាហ៍ពិពាហ៍ររស់ A និង B រតូវទុកជ្ជម្ោ ៈ តាំងពីដាំរូងម្ េះ ោរត 
៩៨៨ មិនរតូវមកអនុវតាម្ ើ ។ ដូម្ច្បនេះ A មិនរតូវប្តនម្គសនមតថាជ្ជឪពុកររស់ D ម្ទ ម្ហើ ក៏
មិនោនអាំោច្បម្មប្តម្លើ D ខដរ ផាុ ម្ៅវញិ B គឺជ្ជោា   (ោរត ៩៨៧) និងោនអាំោច្បម្មប្ត
ម្លើ D។ ក៏រ៉ាុខនាររសិនម្រើ A ចុ្បេះរញ្ា ីែាួនគ្នត់ផ្លា ល់ជ្ជឪពុកររស់ D ម្ៅកនុងសាំរុរតកាំម្ណ្ើ តររស់ 
D ម្ដា ោនហតថម្លខា និង សាន មម្មថ្ដ ម្ េះ A រតូវប្តនចាត់ទុកថាប្តនទទួលសាគ ល់ D។ 
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(ោរត ៩៩៨) 
 ច្បាំម្ពាេះការខរងខច្បករទពយសមបវតាិវញិ? ររសិនម្រើ A និង B រតូវប្តនម្គម្មើលម្ ើញថាជ្ជរាី
ររពនធរស់ម្ៅជ្ជមួ គ្នន ជ្ជអនីតិសងាវ ស ខដលោនន័ ថាគឺជ្ជរុរសស្តសាីរស់ម្ៅជ្ជមួ គ្នន ជ្ជរាី
ររពនធ ម្ដា មិនប្តនរាំម្ពញនីតិវធីិ្ថ្នការម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ ខដលោនខច្បងម្ៅកនុងរកមរដឋប
របវម្វណី្ រញ្ហា ម្នេះ គឺអាស្រស័ ម្ៅម្លើរញ្ញតាិអាំពីរទពយសមបវតាិថ្នរាីររពនធស្រសរច្បារ់ រតវូ កមក
អនុវតាច្បាំម្ពាេះរាីររពនធខដលរស់ម្ៅជ្ជមួ គ្នន ជ្ជអនីតិសងាវ សខដរឬម្ទ។ ម្ ើងនឹងមិនពិភាកា
អាំពីរញ្ហា ម្នេះម្ទ ម្រពាេះអាពាហ៍ពិពាហ៍តមខររអនីតិសងាវ ស គឺជ្ជរញ្ហា ផាូវច្បារ់ដ៏ធ្ាំមួ ។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០១ ខែ ម្មសា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៣ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ទាំ ក់ទាំនងញាតិ 
ររធ្លនរទ រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យរញ្ហា ក់អាំពីនតថិភាពថ្នរុតាភាព 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១០០២ 
សាំណួ្រ  ម្តើការម្កើតម្ ើងម្ដា ម្ច្បត  ឬកាំហុសធ្ៃន់ធ្ៃរររស់ជនខដលរតូវប្តនចុ្បេះ

រញ្ា ីជ្ជឪពុក ឬោា   ម្ៅកនុងោរត ១០០២ កថាែណ្ឌ ទី ៤ សាំម្ៅម្ៅម្លើអវី? 
សូមផាល់ឧទហរណ៍្ថ្នម្ច្បត  និងកាំហុសធ្ៃន់ធ្ៃរ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
ឧទហរណ៍្១៖   
 ម្លាក X ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ ម្លាកស្រសី Y។ ម្លាក X ោនទាំ ក់ទាំនងម្សនហា 
ជ្ជមួ ម្លាកស្រសី Z ទទួលប្តនកូនោន ក់ ម្ដា សារគ្នម នច្បាំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ រ ា រ់មក 
ម្លាក X រតូវចុ្បេះជ្ជឪពុក និង Y រតូវប្តនចុ្បេះជ្ជោា   ម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅកាំម្ណ្ើ តររស់កូន។  
ឧទហរណ៍្២៖  
 ម្លាកស្រសី Y ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ ម្លាក X។ ម្លាកស្រសី Y ោនទាំ ក់ទាំនង
ម្សនហាជ្ជមួ ម្លាក Z ទទួលប្តនកូនោន ក់ ម្ដា សារគ្នម នច្បាំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ម្ទេះរីជ្ជ Y 
ប្តនរប្តរ់ X ថាឪពុកររស់កូនគឺជ្ជ X ក៏ម្ដា  ក៏ X ោនមនាិលសងស័ ពីម្រឿងម្នេះ ម្រពាេះែាួនប្តន
ម្ៅររម្ទស ៣ សប្តា ហ៍ ម្ៅកនុងអាំ ុងម្ពលខដលប្ត៉ានររោណ្ថាោនថ្ផាម្ពាេះ។ ក៏រ៉ាុខនា ម្លាក X 
រតូវចុ្បេះជ្ជឪពុក និង Y រតូវប្តនចុ្បេះជ្ជោា   ម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅកាំម្ណ្ើ តររស់កូន ម្ដា ប្តរមភថាខាា ច្ប
ខរកប្តក់រគួសារម្ដា សារការម្សុើរអម្ងកតររស់ែាួន។ 
 ការចុ្បេះជ្ជឪពុក ឬោា   ម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅកាំម្ណ្ើ តររស់កូនម្នេះ គឺម្ធ្វើម្ ើងតមរ ៈការ
សនមត តមផាូវច្បារ់ (ោរត ៩៨៧ និងោរត ៩៨៨) ឬតមរ ៈការទទួលសាគ ល់ (ោរត ៩៩៧ 
និងោរត ៩៩៨)។ ការចុ្បេះជ្ជឪពុក ឬោា   ម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅកាំម្ណ្ើ តររស់កូន គឺរតូវម្ធ្វើម្ដា ឆនាៈ
ររស់ឪពុក ឬោា  ម្ េះ ម្ដា ពិតរប្តកដ។ ម្ទេះជ្ជយ៉ាងោ ការចុ្បេះរញ្ា ីជ្ជឪពុក ឬោា  ម្នេះ 
រតូវម្រើកឲ្យោនរណ្ាឹ ងទមទរឲ្យរញ្ហា ក់អាំពីនតថិភាពថ្នរុតាភាពប្តន ម្ៅម្ពលោោនការវកិារៈ
ថ្នការសនមត ឬការទទួលសាគ ល់ម្ េះ។ 
 រ៉ាុខនា រណ្ាឹ ងទមទរខររម្នេះរតូវប្តនហាមឃ្លត់ច្បាំម្ពាេះ ការចុ្បេះជ្ជឪពុក ឬជ្ជោា  ខដល
ម្កើតម្ ើងម្ដា ម្ច្បត  ឬម្ដា កាំហុសធ្ៃន់ធ្ៃរររស់ជនខដលរតូវប្តនចុ្បេះជ្ជឪពុក ឬោា   ម្ៅកនុង
ម្សៀវម្ៅ ឬម្រើអាំ ុងម្ពល ២០ ឆ្ន ាំ ប្តនកនាងផុត គិតចារ់ពីថ្ងៃកាំម្ណ្ើ តររស់កូន ឬថ្ងៃខដល
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អានុភាពថ្នការទទួលសាគ ល់ប្តនម្កើតម្ ើង។ 
 ការម្កើតម្ ើងម្ដា ម្ច្បត ម្នេះ ោនដូច្បជ្ជ ម្ៅម្ពលដឹងថា មិនខមនជ្ជកូនររស់ែាួន
ម្ហើ  រុរសម្ េះម្ៅខតសុែចិ្បតាចុ្បេះដាក់ែាួនជ្ជឪពុក ម្ៅកនុងម្សៀវម្ៅកាំម្ណ្ើ តររស់កូនម្ទៀត។
ច្បាំខណ្កកាំហុសធ្ៃន់ធ្ៃរវញិ ោនដូច្បជ្ជ ម្ៅម្ពលចុ្បេះថាជ្ជឪពុកររស់កូន រុរសម្ េះមិនប្តន ក
ចិ្បតាទុកដាក់កនុងការដឹង ឬការស្រសាវរជ្ជវអាំពីអតថិភាពថ្នកូនម្ េះម្ ើ ។   
 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៤ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ ទាំ ក់ទាំនងញាតិ 
ររធ្លនរទ ការកាត់កាលសមុាំកូនម្ពញម្លញ 
ោរតពាក់ព័នធ ១. ោរត ១០១៥ និងោរត ១០១៦ 

២. ោរត ១០១៦, ១០៤៨, និង ោរត ១០៥២ 
សាំណួ្រ  ១. មិនោនរញ្ញតាិថ្នោរតោមួ អនុញ្ហញ តឲ្យឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹមកាត់

កាល់សមុាំ កូនម្ពញម្លញម្ទ រ៉ាុខនាវារតូវប្តនអនុញ្ហញ តម្ៅកនុងសមុាំកូនធ្មមត។ ក៏
រ៉ាុខនា ររសិន ម្រើកូនសុាំតមរ ៈសមុាំកូនម្ពញម្លញមិនោនអាករបវកិរយិលអ 
រររពឹតាអាំម្ពើអសីលធ្ម៌ និងរាំផ្លា ញរទពយសមបវតាិររស់ឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹម ម្ េះវា
ហាក់ដូច្បជ្ជ មិនសមម្ហតុផលខដលមិនអនុញ្ហញ តិឲ្យឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹមរ ាំលា 
សមុាំកូនម្នេះ។ ម្តើោនរញ្ញតាិោសរោរ់ម្ដាេះស្រសា រញ្ហា ម្នេះខដរឬម្ទ? 
 ២. ោរត ១០១៦ ោនលកខែណ្ឌ ច្បាំនួន ២ កនុងការកាត់កាលសមុាំកូនម្ពញ
ម្លញខដលម្ធ្វើម្ ើង ម្ដា កូនសមុាំ។ ឧទហរណ៍្ ៖ ម្ៅម្ពលខដលច្បាំណុ្ច្ប ក 
រតូវប្តនរាំម្ពញ រ៉ាុខនាច្បាំណុ្ច្ប ែ មិនរតវូប្តនរាំម្ពញ ដូម្ច្បនេះពាកយសុាំកាត់កាល់
ររស់កូនសុាំរតវូប្តនម្គម្លើកម្ចាល។ ម្តើោនវធីិ្ោខដលអាច្បម្ធ្វើឲ្យកូនសុាំរចួ្ប
ផុតពីការែូច្បខាត ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១ 
 ម្គ្នលរាំណ្ងថ្នសមុាំកូនម្ពញម្លញ គឺម្ដើមបវរីកឪពុកោា  ងមីមួ ខដលជ្ជទីរ ាំពឹង និងខដល
ោនភាពកក់ម្ៀា សរោរ់ឲ្យកូនសុាំម្ េះោនអ គតររម្សើរជ្ជងមុន។ ម្ៅម្ពលខដលការរម្ងកើតសមុាំ
កូនម្ពញម្លញោនអានុភាព  ទាំ ក់ទាំនងញាតិរវាងកូនសុាំ និងឪពុកោា  រម្ងកើតរតវូប្តនកាត់ 
ផ្លា ច់្ប ខដលែុសពីសមុាំកូនធ្មមត។ ដូម្ច្បនេះ តួ ទីររស់ឪពុកោា  រម្ងកើតពីមុនរតូវប្តនម្ផារមកឲ្យ
ឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹមវញិ ដូច្បោនខច្បងកនុងោរត ១០១៥ សាីពីអានុភាពថ្នសមុាំកូនម្ពញម្លញ “(១) 
ម្ដា រម្ងកើតសមុ ាំកូនម្ពញម្លញ កូនសុាំរតូវទទួលប្តនឋានៈដូច្បគ្នន នឹងកូនរម្ងកើត ររស់ឪពុកោា  
ចិ្បញ្ច ឹមនឹងរតូវទទួលប្តននូវសិទធិ និងករណី្កិច្បច ដូច្បគ្នន នឹងកូនរម្ងកើត ម្ៅកនុងទាំ ក់ទាំនងជ្ជមួ 
នឹងឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹម។ .. (៣) កូនសុាំ រតូវសថិតម្ៅម្រកាមអាំោច្បម្មប្តររស់ឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹម។” 
ម្ៅកនុងជាំពូកទី ៥ សាី អាំពីអាំោច្បម្មប្ត ក៏មិនោនរញ្ញតាិោខដលអនុញ្ហញ តឲ្យអនកោនអាំោច្ប
ម្មប្តម្ធ្វើការកាត់កាល់កូនររស់ែាួនម្ េះម្ទ។     
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 ដូម្ច្បនេះ ររសិនម្រើកូនរររពឹតាអប្ត មុែក៏ម្ដា  គឺគ្នម នវធីិ្អវីម្រៀពីឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹមរតូវ
ែិតែាំអរ់រ ាំកូន ម្ដើមបវីឲ្យកូនកាា  ជ្ជកូនលអ ខតរ៉ាុម្ោណ េះ។ 
 
សាំណួ្រ ២ 
 តមោរត ១០១៦ ៖ ការកាត់កាលថ្នសមុាំកូនម្ពញម្លញ 
 ១. ម្រើ ល់ម្ ើញថា ោនភាពចាាំប្តច់្បពិម្សសម្ដើមបវផីលររម្យជន៍ររស់កូនសុាំ តុលាការ
អាច្បកាត់កាល់ភាគីថ្នសមុ ាំកួនប្តន តមពាកយសុាំររស់កូនសុាំ ឪពុកោា  រម្ងកើត ឬតាំោងអ យការ 
លុេះរតខត កនុងករណី្ខដលរតូវនឹងច្បាំណុ្ច្បទាំងអស់ខដលកាំណ្ត់ម្ៅកនុងច្បាំណុ្ច្បនីមួ ៗខាងម្រកាម
ម្នេះ ៖ 
 ក. ម្រើោនការម្ធ្វើប្តរម្ដា ឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹម ម្ប្តេះរង់កូនសុាំម្ចាលម្ដា គាំនិតទុច្បចរតិ ឬ
ម្ហតុម្ផសងៗម្ទៀតខដលរាំពានផលររម្យជន៍ររស់កូនសុាំយ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរ។ 
 ែ. ម្រើឪពុកោា  រម្ងកើតអាច្បរគរ់រគងខងរកាម្ដា សមរមយ។ 
 ២. ការកាត់កាល់ ពុាំអាច្បម្ធ្វើប្តនម្ ើ  ម្រៀពីម្យងតមរញ្ញតាិថ្នកថាែណ្ឌ ទី ១ ខាងម្លើ
ម្នេះ។ 
 តមរញ្ញតាិម្នេះ គឺចាាំប្តច់្បរតូវខតោនលកខែណ្ឌ ទាំងពីរម្នេះ ម្រើពុាំដូម្ច្បនេះម្ទ ពាកយសុាំកាត់កាល់
ខដលម្ធ្វើម្ ើងម្ដា អនកពាក់ព័នធ រតូវប្តនម្លើកម្ចាល ម្រពាេះថា ម្ទេះរីជ្ជោនការម្ធ្វើប្តរម្ដា 
ឪពុកោា  ចិ្បញ្ច ឹម ម្ប្តេះរង់កូនសុាំម្ចាលម្ដា គាំនិតទុច្បចរតិ ឬម្ហតុម្ផសងៗម្ទៀតខដលរាំពានផល
ររម្យជន៍ររស់កូនសុាំយ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរ ក៏ម្ដា  ម្រើឪពុកោា  រម្ងកើតមិនអាច្បរគរ់រគងខងរកាម្ដា 
សមរមយ ម្ េះម្ទ គឺ ាំឲ្យកូនសុាំម្ េះ មិនោនផលលអដខដល ម្ៅម្ពលខដល ញាតិភាពជ្ជមួ 
ឪពុកោា  រតូវប្តនរម្ងកើតម្ ើងវញិម្ េះ។ 
 ដូម្ច្បនេះ វធីិ្ខដលអាច្បម្ធ្វើឲ្យកូនសុាំរចួ្បផុតពីការែូច្បខាត ម្ៅកនុងករណី្ខាងម្លើម្នេះ គឺរតូវ
ររកាសការពយួរ ឬដកហូតអាំោច្បម្មប្ត (ោរត ១០៤៨) ម្ហើ ចារ់ម្ផាើមអាោពាប្តល
សរោរ់អនីតិជន (ោរត ១០៥២)។ 
 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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សណួំរ ១៥  
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ រគួសារ  
ររធ្លនរទ ការខលងលេះ អនកោនអាំោច្បម្មប្ត 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១០៣៧ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 

ោរត ១៨២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្ 
ោរត ២២ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល 

សាំណួ្រ  ម្តើតុលាការរតវូសម្រមច្បអាំពីអនកោនអាំោច្បម្មប្តខដរឬម្ទ ររសិនម្រើ 
ភាគីទាំងសងខាង មិនប្តនម្សនើសុាំឲ្យកាំណ្ត់ពីការរគរ់រគងកូនម្ៅកនុងរណ្ាឹ ង
ខលងលេះ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. ម្គ្នលការណ៍្ “សិទធិចាត់ខច្បងររស់ភាគី”  
 ម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងរដឋបរបវម្វណី្ធ្មមត តុលាការរតូវសម្រមច្បខតការទមទរខដលភាគីទមទរ
ឲ្យម្ៅរកមជាំនុាំជរមេះ។ តុលាការមិនអាច្បម្ធ្វើការវនិិច្បេ័ ម្ៅម្លើច្បាំណុ្ច្បខដលភាគីមិនប្តនម្លើក
ម្ ើងម្ទ។ ម្គ្នលការណ៍្ម្នេះ រតូវប្តនម្គឲ្យម្ ម្ េះថា “សិទធិចាត់ខច្បងររស់ភាគី” ខដលោនខច្បង
ម្ៅកនុង ោរត ១៨២ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្។ 

 
២. លកខណ្ៈថ្នការកាំណ្ត់អនកោនអាំោច្បម្មប្ត 
 ក៏រ៉ាុខនា នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល ោនរញ្ញតាិម្លើកខលងម្ៅនឹងម្គ្នលការណ៍្
ម្នេះ។ ម្គ្នលការណ៍្ “សិទធិចាត់ខច្បងររស់ភាគី”  គឺរតូវប្តនករមិតម្ៅកនុងរញ្ហា មួ ច្បាំនួន។ ោរត 
២២ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល ខច្បងថា ររសិនម្រើ
តុលាការម្ច្បញសាលរកម ឬសាលដីកាខដលទទួលសាគ ល់ការទមទរររស់ម្ដើមម្ចាទម្ៅកនុង 
រណ្ាឹ ងទមទរលុរម្ចាលនូវច្បាំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬខលងលេះគ្នន  តុលាការរតូវម្ធ្វើម្សច្បកាី
សម្រមច្បអាំពីការកាំណ្ត់អនកោនអាំោច្បម្មប្តម្ដា ឆ ា នុសិទធិ។ ម្នេះ ោនន័ ថាតុលាការអាច្ប 
និងគរបវកីាំណ្ត់អនកោនអាំោច្បម្មប្តម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនការទមទរររស់ភាគី។ ម្ៅកនុងន័ 
ម្នេះ តុលាការម្ធ្វើសកមមភាពយ៉ាងសកមមម្ៅកនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល។ 
 មូលម្ហតុ គឺររសិនម្រើអនកោនអាំោច្បម្មប្ត មិនរតូវប្តនម្គកាំណ្ត់ម្ៅម្ពលខលងលេះម្ទ 
ម្ េះអាំោច្បម្មប្ត មិនរតូវប្តនម្គអនុវតា ម្ហើ វានឹងម្ធ្វើឲ្យោនគុណ្វរិតាិដល់កុោរ ទក់ទងនឹង
ការអរ់រ ាំ ការរស់ម្ៅ ជ្ជម្ដើម។ ដូម្ច្បនេះ ការកាំណ្ត់អាំពីអនកោនអាំោច្បម្មប្តម្ៅកនុងករណី្ខលង
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លេះ គឺោនសារសាំខាន់ោស់។ 
 

៣. ភាពែុសគ្នន នឹងការខរងខច្បករទពយសមបវតាិ 
 ការខរងខច្បករទពយសមបវតាិម្ៅម្ពលខលងលេះ គឺោនលកខណ្ៈែុសគ្នន ពីការកាំណ្ត់អនក
ោនអាំោច្បម្មប្ត។ ការ ឺតយ៉ា វ ឬ ការមិនកាំណ្ត់ពីការខរងខច្បករទពយសមបវតាិ គឺោនផលរ៉ាេះ
ពាល់ដល់ផលររម្យជន៍ររស់ភាគីខតរ៉ាុម្ោណ េះ។ ដូម្ច្បនេះ ម្គ្នលការណ៍្សិទធិចាត់ខច្បងររស់ភាគី 
រតូវ កមកអនុវតាម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ។ ោរត ២២ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង
ទក់ទងនឹងឋានៈរុគគល អនុញ្ហញ តឲ្យតុលាការម្ធ្វើការវនិិច្បេ័ អាំពីការខរងខច្បករទពយសមបវតាិ ម្ៅ
ម្ពលខដលភាគីម្ធ្វើការទមទរ។ ជ្ជងម្នេះម្ៅម្ទៀត ភាគីរតូវប្តនអនុញ្ហញ តឲ្យម្ធ្វើការទមទរខរង
ខច្បករទពយសមបវតាិម្ដា ឯករាជយ តមរ ៈនីតិវធីិ្ម្រឿងកាីរដឋបរបវម្វណី្ខដលមិនខមនជ្ជរណ្ាឹ ង (ោរត 
២ ច្បាំណុ្ច្ប ៤-៦ ថ្នឧរសមព័នធថ្នច្បារ់សាពីីនីតិវធីិ្ថ្នម្រឿងកាីរដឋបរបវម្វណី្ខដលមិនខមនជ្ជរណ្ាឹ ង)។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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សណួំរ ១៦ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ រគួសារ 
ររធ្លនរទ អភ័ពវរុគគលថ្នសនាតិកមម 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១១៥០ ោរត ១១៥៧ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  B គឺជ្ជកូនររស់ A ម្ហើ  C គឺជ្ជកូនររស់ B។  

 (សាំណួ្រ) 
 ១. B សាា រ់ម្ៅឆ្ន ាំ ២០១២។ ម្រកា មក C ប្តនសោា រ់ A ម្ៅខែ កកកដា 
ឆ្ន ាំ២០១៣ ម្ហើ រតូវប្តនកាត់ម្ទសឱ្យជ្ជរ់ពនធ គ្នរពីរទឃ្លតកមម។ ម្តើ C 
អាច្បកាា  ជ្ជសនាតិជនជាំនួសតមោរត ១១៥៧ ប្តនខដរឬម្ទ ? ម្តើោរត 
១១៥០ (អភ័ពវរុគគលថ្នសនាតិកមម) អនុវតាច្បាំម្ពាេះសនាតិជនជាំនួសខដរឬម្ទ ? 
 ២. C ប្តនសោា រ់ B ម្ៅថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ម្ហើ 
តុលាការសម្រមច្បផា ា ម្ទស C ឱ្យជ្ជរ់ពនធ គ្នរពីរទឃ្លតកមម។ រ ា រ់មក A 
ប្តនសាា រ់ម្ៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៣។ ម្តើ C អាច្បម្ធ្វើសនាតិកមមម្លើ
រទពយសមបវតាិររស់ A តមរ ៈសនាតិកមមជាំនួសប្តនខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 សាំណួ្រ ១ 
 ម្ដា ខផអកម្លើោរត ១១៥៧ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ C គឺជ្ជសនាតិជនជាំនួសររស់ A។ 
រ ា រ់មក សនាតិជនជាំនួស C ម្នេះ ប្តនសោា រ់មតកជន A ម្ដា ម្ច្បត ។ ដូម្ច្បនេះ C រតូវប្តនម្គ
ចាត់ទុកថាជ្ជ អភ័ពវរុគគលថ្នសនាតិកមម ម្ដា ខផអកម្លើែាឹមសារថ្នោរត ១១៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ 
ច្បាំណុ្ច្ប ក ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្។ 
 ដូម្ច្បនេះ C កាា  ជ្ជអភ័ពវរុគគលថ្នសនាតិកមម។ 

 
សាំណួ្រ ២ 
 ជ្ជម្គ្នលការណ៍្ អភ័ពវរុគគលថ្នសនាតិកមម គរបវីរតូវប្តនម្គរកស្រសា ម្ដា មិនដាច់្ប 

ខាត។ ដូម្ច្បនេះ ររសិនម្រើ C គឺជ្ជអភ័ពវរុគគលថ្នសនាតិកមមររស់ B ម្ េះវាមិនោនន័ ថា C គឺជ្ជ
អភ័ពវរុគគលថ្នសនាតិកមមររស់ A ម្ដា សវ័ ររវតាិម្ េះម្ទ។ ក៏រ៉ាុខនា ម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ ោនគាំនិត
ពីរខដលម្លើកម្ ើង ម្ដើមបវីម្ធ្វើការរកស្រសា ម្ៅម្លើោរត ១១៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ក ថ្ន
រកមរដឋបរបវម្វណី្ ខដលខច្បងថា ៖ “រុគគលខដលប្តនទទួលម្ទស ម្ដា ោនម្ច្បត ម្ធ្វើឃ្លត ឬ រ៉ាុន
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រ៉ាងម្ធ្វើឃ្លតម្លើមតកជន ឬម្លើជនខដលោនលាំដារ់សនាតិកមមមុន ឬ លាំដារ់សនាតិកមមម្សមើគ្នន  
ម្ទេះម្ដា ផ្លា ល់កាី ម្ដា ររម្យលកាី” ។  

គាំនិតទី ១ ៖ រកមរដឋបរបវម្វណី្ ខច្បងពីលាំដារ់សនាតិជន ម្ពាលគឺសនាតិជនលាំដារ់ទី ១ 
សនាតិជនលាំដារ់ទី ២ និង សនាតិជនលាំដារ់ទី ៣ ច្បាំខណ្កឯសនាតិជនជាំនួស គឺជ្ជសនាតិជន
ម្ដា ខ កម្ផសងម្ទៀត។ ម្ហតុដូម្ច្បនេះ ជ្ជក់ខសាង ោរត ១១៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ក ថ្នរកម
រដឋបរបវម្វណី្ ប្តនម្ររើខតពាកយ “សនាតិជនលាំដារ់មុន ឬ លាំដារ់ម្សមើគ្នន ” រ៉ាុម្ោណ េះ មិនប្តនម្ររើពាកយ 
“សនាតិជនជាំនួស” ម្ទ។ ជ្ជលទធផល គឺមិនអាច្ប កោរត ១១៥០ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ម្ៅអនុវតា
ម្លើករណី្សាំណួ្រខាងម្លើម្នេះម្ទ។ 

គាំនិតទី ២ ៖ រញ្ញតាិថ្នោរត ១១៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ក ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ រតូវអនុ
វតាស្រសម្ដៀងគ្នន ម្ៅម្លើសនាតិជនជាំនួស។ តមការពិត ោរត ១១៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ក 
ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ ចាត់ទុកជ្ជអភ័ពវរុគគល ច្បាំម្ពាេះអនកខដលសោា រ់សនាតិជនលាំដារ់មុន ឬ 
លាំដារ់ម្សមើគ្នន ។ ម្គ្នលគាំនិតថ្នោរតម្នេះ គឺច្បង់ដាក់ម្ទសម្ៅម្លើជនខដលសោា រ់សនាតិជន
លាំដារ់មុន ម្ដើមបវឱី្យែាួនទទួលប្តនមរតក ឬ ច្បង់ដាក់ម្ទសម្ៅម្លើជនខដលសោា រ់សនាតិជន
លាំដារ់ម្សមើ ម្ដើមបវឱី្យែាួនប្តនទទួលមរតកម្រច្បើនជ្ជងធ្មមត។ ដូច្បគ្នន ខដរ សនាតិជនជាំនួសអាច្បនឹង
សោា រ់សនាតិជន ម្ដើមបវឱី្យគ្នត់ទទួលប្តនមរតក ោនន័ ថា ម្រើសនាតិជនម្ៅរស់រានោនជីវតិ 
សនាតិជនជាំនួសរប្តកដជ្ជមិនអាច្បទទួលប្តនរទពយសមបវតាិភាា មម្ េះម្ទ។ ម្ហតុម្នេះ គួរខតរក
ស្រសា ថា សនាតិជនជាំនួសខដលសោា រ់សនាតិជន ក៏រតូវចាត់ទុកថាជ្ជអភ័ពវរុគគលខដរ។ 

សររុម្សច្បកាីមក C មិនអាច្បកាា  ជ្ជសនាតិជនជាំនួស ច្បាំម្ពាេះសនាតិកមមររស់ A ម្ េះម្ទ។ 
 ជ្ជលទធផល សោជិកទាំងអស់ថ្នរកុមការងារ ម្រជើសម្រ ើស កគាំនិតទី ២។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៧ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ សនាតិកមម 
ររធ្លនរទ សនាតិកមម និង មតកសាសន៍ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៩៨៨ កថាែណ្ឌ ទី ១, ៩៩៣, ១១៤៩ កថាែណ្ឌ ទី ១, ១១៥៦ កថាែណ្ឌ

ទី ១, ១១៦១ កថាែណ្ឌ ទី ១, ១២៣០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ ថ្នរកមរដឋប
របវម្វណី្ 

សាំណួ្រ  X (រុរស) ប្តនម្រៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្ជមួ  Y (ស្តសាី) ម្ហើ ោនកូនច្បាំនួន 
៦  ក់។ ម្ៅម្រកា ម្ពលខដល Y ទទួលមរណ្ភាព X ប្តនរស់ម្ៅជ្ជមួ នឹង 
Z ជ្ជលកខណ្ៈ អនីតិសងាវ ស។ X និង Z ោនកូនច្បាំនួន ២  ក់។ 
 X ទទួលមរណ្ភាព។ រទពយសមបវតាិទាំងអស់ររស់ X ខដលោនម្ៅ
ម្ពលមរណ្ភាព គឺដីមួ កខនាង។ 
(សាំណួ្រ) 
 ១. ម្តើអនកោគឺជ្ជសនាតិជនម្ៅកនុងករណី្ម្នេះ? 
 ២. X ប្តនម្ធ្វើមតកសាសន៍ម្ៅមុនម្ពលគ្នត់ទទួលមរណ្ភាព។ ម្ៅកនុង
មតកសាសន៍  X  ប្តនសរម្សរថា ែាួនឲ្យដីម្ៅ Z និង កូន ២  ក់។ ម្តើកូនទាំង 
៦  ក់ អាច្បម្ធ្វើសនាតិកមមម្លើដីររស់ X ប្តនខដរឬម្ទ? 
 ៣. Z ប្តនែចីលុ អនកដថ្ទសរោរ់រង់ថ្ងាពាប្តលររស់ X ម្ដា សារ
ខត X ធ្លា ក់ែាួនឈឺម្ៅម្ពលគ្នត់ទទួលមរណ្ភាព។ ម្តើការណ៍្ម្នេះជេះឥទធិពល
ដល់ការខច្បកមត៌កខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១ 
 កូន និងររពនធខដលម្ៅរស់ររស់មតកជន គឺជ្ជសនាតិជន ម្ៅម្ពលខដលមតកជនទទួល
មរណ្ភាព (ោរត ១១៤៩ កថាែណ្ឌ ទី ១ ោរត ១១៥៦ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ោរត ១១៦១ កថា
ែណ្ឌ ទី ១)។ ក៏រ៉ាុខនា “កូន” និង “ររពនធ” រតូវខតកូន និងររពនធស្រសរច្បារ់។ 
 Y ប្តនទទួលមរណ្ភាព ម្ៅមុនម្ពល X ទទួលមរណ្ភាព។ ដូម្ច្បនេះ Y គឺមិនខមនជ្ជសនា 
តិជនររស់ X ម្ទ។ 
 កូនទាំង ៦  ក់ររស់ X និង Y គឺជ្ជកូនស្រសរច្បារ់ររស់ X។ ដូម្ច្បនេះ កូនទាំង ៦  ក់ម្ េះ 
គឺជ្ជសនាតិជនររស់ X។ 
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 ររពនធខដលរស់ម្ៅជ្ជមួ គ្នន ជ្ជលកខណ្ៈអនីតិសងាវ ស មិនខមនជ្ជររពនធស្រសរច្បារ់ម្ទ។ 
ដូម្ច្បនេះ Z មិនខមនជ្ជសនាតិជនររស់ X។ 
 កូន ២  ក់ររស់ X និង Z គឺមិនខមនជ្ជកូនស្រសរច្បារ់ររស់ X ម្ទ ររសិនម្រើ X មិនប្តន
ទទួលសាគ ល់ (ោរត ៩៩៣) ម្រពាេះកូនទាំងពីរ ក់ម្នេះ មិនរតូវសនមតថាជ្ជកូនស្រសរច្បារ់ររស់ 
X តមរ ៈោរត ៩៨៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ ម្ទ។ ដូម្ច្បនេះ កូនទាំង ២ ររស់ X និង Z អាច្បកាា  ជ្ជ
សនាតិជនររស់ X  លុេះរតខត X ទទួលសាគ ល់កូនទាំងពីរម្ េះ។ 
 
សាំណួ្រ ២ 
 រទពយសមបវតាិពាក់កោា លររស់ X គឺជ្ជភាគររមុងររស់កូនទាំង ៦  ក់ ខដលជ្ជរចាេ
ញាតិផ្លា ល់ (ោរត ១២៣០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ)។ ែាឹមសារថ្នមតកសាសន៍ររស់ X ប្តន
រាំពានម្ៅភាគររមងុថ្នកូនទាំង ៦  ក់ ម្រពាេះដីម្ េះ គឺជ្ជមត៌ក។ 
 ដូម្ច្បនេះ កូនទាំង ៦  ក់ ោនសិទធិទមទរឲ្យកាត់រនថ ម្ដើមបវីរ្ងគរ់ភាគររមុង ពី Z និង 
កូនទាំង ២  ក់។ ជ្ជលទធផលថ្នការកាត់រនថ  កូនទាំង ៦  ក់ អាច្បទទួលប្តនដីផងខដរ។ 
 
សាំណួ្រ ៣ 
 ដូច្បខដលោនម្រៀររារ់ខាងម្លើ Z មិនខមនជ្ជសនាតិជនររស់ X ម្ទ។ ដូម្ច្បនេះ គ្នត់ មិនអាច្ប
ចូ្បលរមួនូវការខរងខច្បកមត៌កម្ទ ម្ទេះរីជ្ជគ្នត់ ប្តនរង់ថ្ងាពាប្តលររស់ X ក៏ម្ដា ។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៨ 
 

ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ សនាតិកមម 
ររធ្លនរទ មតកសាសន៍មិនោនកាលររមិ្ច្បេទ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១១៧០ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ោនមតកសាសន៍ច្បាំនួន ២ ខដលមតកជន P ប្តនសរម្សរ។ កាល

ររមិ្ច្បេទរតូវប្តនសរម្សរម្ៅកនុងមតកសាសន៍មួ  (មតកសាសន៍ ២) រ៉ាុខនា មិន
រតូវប្តនសរម្សរម្ៅកនុងមតកសាសន៍មួ ម្ទៀត (មតកសាសន៍ ១)។  
 មតកសាសន៍ ១ កាំណ្ត់ថា មតកជនឲ្យដីម្ៅ A រង នាម្ៅ B និង ម៉ាូតូ
ម្ៅ C។ ក៏រ៉ាុខនា មតកសាសន៍ ២ កាំណ្ត់ថាឲ្យដីម្ៅ X និង រង នាម្ៅ Y ម្ហើ 
មិនប្តនម្លើកម្ ើងពីម៉ាូតូម្ ើ ។ 
 ម្តើមតកសាសន៍ ១ ោនសុពលភាពខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការវភិាគ 
 វាកយែណ្ឌ ទី ២ ថ្នោរត ១១៧០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ប្តនខច្បងថា មតកសាសន៍ខដលគ្នម ន
ការចុ្បេះថ្ងៃខែឆ្ន ាំ រតូវចាត់ទុកថាោនសុពលភាព លុេះរតខតមតកសាសន៍ម្ េះ មិនផាុ នឹងមតក
សាសន៍ម្ផសងម្ទៀតខដលប្តនម្ធ្វើម្ដា ោច ស់រោា ាំដូច្បគ្នន ។ ដូម្ច្បនេះ ច្បាំណុ្ច្បអាំពីរង នា និងដីម្ៅ
កនុងមតកសាសន៍ ១ គឺមិនោនសុពលភាពម្ទ ម្រពាេះច្បាំណុ្ច្បទាំងម្នេះ ប្តនរងាា ញឲ្យម្ ើញច្បាស់
ថាគឺវាផាុ នឹងច្បាំណុ្ច្បខដលប្តនកាំណ្ត់ម្ៅកនុងមតកសាសន៍ ២។ ក៏រ៉ាុខនាោរតម្នេះ មិនប្តនផាល់
ច្បម្មាើ ម្ដា ផ្លា ល់ម្ៅម្លើសុពលភាពថ្នច្បាំណុ្ច្ប ខដលទក់ទងនឹងម៉ាូតូម្ៅកនុងមតកសាសន៍ទី 

ែាុាំនឹងឲ្យ 
 ដីម្ៅ A 
 រង នាម្ៅ B 
 ម៉ាូតូម្ៅ C 
 

 (ហតថម្លខាររស់ P) 

ែាុាំនឹងឲ្យ 
 ដីម្ៅ X 
 រង នាម្ៅ Y 
 

xx.yy.2013 
 (ហតថម្លខាររស់ P) 
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១។ ម្ ើងរតូវម្ធ្វើការពិចារោម្ៅម្លើច្បាំណុ្ច្បពីរទក់ទងនឹងការរកស្រសា ោរត ១១៧០ កថា
ែណ្ឌ ទី ២។ 
 ដូច្បខដលប្តនម្លើកម្ ើងខាងម្លើ ច្បាំណុ្ច្បអាំពីដី និងរង នា គឺោនភាពផាុ គ្នន រវាងមតក
សាសន៍ទាំងពីរ។ ដូម្ច្បនេះ ម្តើមតកសាសន៍ទី ១ ទាំងមូលរតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈឬម្ទ? និយ ជ្ជ
រមួ ម្តើែាឹមសារទាំងមូលថ្នមតកសាសន៍ខដលមិនោនកាលររមិ្ច្បេទ រតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈ
ម្ដា សារោរត ១១៧០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ខដរឬម្ទ ម្ទេះរីជ្ជោនខតែាឹមសារមួ ខផនកផាុ នឹង
មតកសាសន៍ោនកាលររមិ្ច្បេទ ? (រញ្ហា ទី ១) 
 ររសិនជ្ជច្បម្មាើ  រដិម្សធ្ ម្ េះសុពលភាពថ្នមតកសាសន៍នឹងរតូវប្តនកាំណ្ត់ម្ដា 
ខផអកម្ៅតមច្បាំណុ្ច្បនីមួ ៗ។  មតកសាសន៍ទី ១ ប្តនកាំណ្ត់ថា ឲ្យម៉ាូតូម្ៅ C ផាុ ម្ៅវញិ
មតកសាសន៍ទី ២ មិនប្តនកាំណ្ត់អាំពីច្បាំណុ្ច្បម្នេះម្ទ។ ម្តើច្បាំណុ្ច្បម្ៅកនុងមតកសាសន៍ ១ ផាុ 
នឹងមតកសាសន៍ ២ អាំពីការចាត់ខច្បងម៉ាូតូខដរឬម្ទ? ជ្ជរមួ ម្តើច្បាំណុ្ច្បអាំពីរទពយសមបវតាិជ្ជក់លាក់
ោមួ ម្ៅកនុងមតកសាសន៍ខដលមិនោនកាលររមិ្ច្បេទ រតូវចាត់ទុកថាផាុ នឹងមតកសាសន៍
ខដលោនកាលររមិ្ច្បេទខដរឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដលច្បាំណុ្ច្បម្ េះមិនប្តនកាំណ្ត់ម្ៅកនុងមតកសាសន៍
ខដលោនកាលររមិ្ច្បេទ? (រញ្ហា ទី ២) 
 
រញ្ហា ទី ១ 
 ម្តើែាឹមសារទាំងមូលថ្នមតកសាសន៍ខដលមិនោនកាលររមិ្ច្បេទ រតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈ
ម្ដា សារោរត ១១៧០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ខដរឬម្ទ ម្ទេះរីជ្ជោនខតែាឹមសារមួ ខផនកផាុ នឹង
មតកសាសន៍ោនកាលររមិ្ច្បេទ ? 
 ោរត ១១៧០ កថាែណ្ឌ ទី ២ មិនោនខច្បងអាំពីច្បាំណុ្ច្បម្នេះម្ទ។ ក៏រ៉ាុខនា ោរត ១១៨៩ 
កថាែណ្ឌ ទី ២ រញ្ញតាថា ម្រើមតកសាសន៍ខដលប្តនម្ធ្វើម្រកា ម្នេះ ោនភាពផាុ គ្នន នឹងមតក
សាសន៍ម្ដលប្តនម្ធ្វើមុន រតូវចាត់ទុកថាមតកសាសន៍ខដលប្តនម្ធ្វើម្រកា ម្នេះ ប្តនលុរម្ចាល
មតកសាសន៍ខដលប្តនម្ធ្វើមុន ច្បាំម្ពាេះខផនកខដលផាុ គ្នន ម្ េះ។ ម្នេះ ោនន័ ថា ែាឹមសារថ្ន
មតកសាសន៍ទាំងមូលមិនរតូវប្តនចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈម្ទ ម្ៅម្ពលមតកសាសន៍ពីរ ខដលោន
កាលររមិ្ច្បេទ ផាុ គ្នន ម្ដា ខផនក។ គាំនិតរគឹេះថ្នោរតម្នេះ គឺថាឆនាៈររស់មតកជនកនុងការ
ចាត់ខច្បងរទពយសមបវតាិររស់ែាួន ម្ៅកនុងមតកសាសន៍ គឺរតូវខតម្គ្នរពឲ្យប្តនម្រច្បើនតមខដលអាច្ប
ម្ធ្វើម្ៅប្តន។ គាំនិតម្នេះ អាច្បរតូវប្តនម្គ កមកអនុវតាផងខដរ ម្ៅម្ពលពិចារោអាំពីសុពល
ភាពថ្នមតកសាសន៍ខដលមិនោនកាលររមិ្ច្បេទ។ 
 ដូម្ច្បនេះ ោនខតខផនកខដលផាុ គ្នន ថ្នមតកសាសន៍ខដលមិនោនកាលររមិ្ច្បេទ គឺរតូវទុកជ្ជ
ម្ោ ៈ ម្ដា ម្យងម្ៅម្លើោរត ១១៧០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ម្ៅម្ពលខដលោនែាឹមសារមួ ខផនក 
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ផាុ គ្នន នឹងមតកសាសន៍ខដលោនកាលររមិ្ច្បេទ។ 
 
រញ្ហា ទី ២ 
 ម្តើច្បាំណុ្ច្បអាំពីរទពយសមបវតាិជ្ជក់លាក់ោមួ  ម្ៅកនុងមតកសាសន៍ខដលមិនោនកាល
ររមិ្ច្បេទ រតវូចាត់ទុកថាផាុ នឹងមតកសាសន៍ខដលោនកាលររមិ្ច្បេទខដរឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដល
ច្បាំណុ្ច្បម្ េះមិនប្តនកាំណ្ត់ម្ៅកនុងមតកសាសន៍ខដលោនកាលររមិ្ច្បេទ? 
 គឺអាច្បោនគាំនិតច្បាំនួន ២។ 
 គាំនិតទី ១ គឺថា មតកសាសន៍ទី ២ មិនផាុ គ្នន ម្ទ ម្ៅម្ពលខដលមតកសាសន៍មិនោន
កាលររមិ្ច្បេទចាត់ខច្បងរទពយសមបវតាិ រ៉ាុខនាមតកសាសន៍ខដលោនកាលររមិ្ច្បេទ រកាភាពម្សៃៀម
សាៃ ត់អាំពីការចាត់ខច្បងរទពយម្ េះ។ ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត ការម្សៃៀមសាៃ ត់ មិនខមនជ្ជខផនកថ្ន
មតកសាសន៍ម្ទ។  ម្ៅម្ពលអនុវតាតមគាំនិតម្នេះ ច្បាំណុ្ច្បអាំពីម៉ាូតូម្ៅកនុងមតកសាសន៍ ១ គឺោន
សុពលភាព។ 
 គាំនិតទី ២ គឺថាភាពម្សៃៀមសាៃ ត់ទក់ទងនឹងរទពយសមបវតាិមួ ច្បាំនួន ោនន័ ថាមតកជន
ោនរាំណ្ងច្បង់ចាត់ខច្បងរទពយសមបវតាិម្ េះតមរញ្ញតាិថ្នសនាិតកមមតមច្បារ់។ គាំនិតម្នេះគិតថា 
ភាពម្សៃៀមសាៃ ត់អាំពីការចាត់ខច្បងរទពយសមបវតាិ គឺម្ៅខតជ្ជខផនកមួ ថ្នមតកសាសន៍។ ម្ៅម្ពល
អនុវតាតមគាំនិតម្នេះ ច្បាំណុ្ច្បអាំពីការចាត់ខច្បងម៉ាូតូម្ៅកនុងមតកសាសន៍ទី ១ គឺរតូវទុកជ្ជម្ោ ៈ  
ម្រពាេះច្បាំណុ្ច្បម្នេះ ផាុ នឹងមតកសាសន៍ ២ ខដលមតកជនរងាា ញឆនាៈររស់ែាួនថា ម៉ាូតូម្ េះរតវូ
ម្ធ្វើសនាតិកមមរនាម្ដា ខផអកម្លើរញ្ញតាិថ្នសនាតិកមមម្ដា ច្បារ់។ 
 សោជិកទាំងអស់ គ្នាំរទគាំនិតទី ១។ 
សននិដាឋប ន 
 ម្ដា ម្យងម្លើមតិភាគម្រច្បើនររស់សោជិករកុមការងារ ច្បាំណុ្ច្បអាំពីដី និងរង នាម្ៅ
កនុងមតកសាសន៍ ១ រតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោ ៈ រ៉ាុខនាច្បាំណុ្ច្បអាំពីម៉ាូតូ គឺោនសុពលភាព។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិងុ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៩ 
 
ច្បារ់ រកមរដឋបរបវម្វណី្ 
ររម្ភទ រគួសារ 
ររធ្លនរទ ការពិនិតយរញ្ហា ក់មតកសាសន៍ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១២១៣ ថ្នរកមរដឋបរបវម្វណី្ 
សាំណួ្រ  សូមពនយល់អាំពីនីតិវធីិ្ថ្នការពិនិតយរញ្ា ក់មតកសាសន៍។ 
(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. ម្គ្នលរាំណ្ងថ្នការពិនិតយ 
 ម្គ្នលរាំណ្ងថ្នការពិនិតយមតកសាសន៍ (ោរត ១២១៣) គឺម្ដើមបវីរញ្ហា ក់អាំពីអតថិភាព 
និងលកខែណ្ឌ ម្ៅកនុងមតកសាសន៍។ វា មិនខមនម្ធ្វើម្ ើងសរោរ់រញ្ហា ក់ថាម្តើមតកសាសន៍ម្នេះ 
ោនសុពលភាពម្ េះម្ទ។ 
 
២. ម្តើមតកសាសន៍ររម្ភទោែាេះខដលរតវូម្ធ្វើការពិនិតយរញ្ហា ក់? 
 រាល់ររម្ភទមតកសាសន៍រតូវម្ធ្វើការពិនិតយរញ្ហា ក់ ម្លើកខលងខតមតកសាសន៍ខដលម្ធ្វើ
ម្ ើងម្ដា លិែិត ថាភូត (ោរត ១២១៣ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី២)។ ជ្ជធ្មមត ច្បារ់ម្ដើមថ្ន
មតកសាសន៍ខដលម្ធ្វើម្ ើងម្ដា លិែិត ថាភូត គឺរតូវប្តនរកាទុកម្ៅការយិល័ ររស់សារ
ការ។ី ដូម្ច្បនេះ វាោនលកខណ្ៈងា ស្រសួលកនុងការខសវងរកច្បារ់ម្ដើមថ្នលិែិតមតកសាសន៍ ម្ហើ  
ម្គមិនអាច្បខកាងរនាាំែាឹមសារម្ៅកនុងលិែិតមតកសាសន៍ម្ េះប្តនម្ទ។ ម្នេះ គឺជ្ជមូលម្ហតុ មតក
សាសន៍ខដលម្ធ្វើម្ ើងម្ដា លិែិត ថាភូត មិនចាាំប្តច់្បម្ធ្វើការពិនិតយរញ្ហា ក់ម្ៅតុលាការ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា មតកសាសន៍ម្ដា លិែិតសាំងាត់ (ោរត ១១៧៥) គឺមិនខមនជ្ជមតកសាសន៍
ខដលម្ធ្វើម្ ើងម្ដា លិែិត ថាភូតម្ទ ម្រពាេះរុគគលខដលប្តនសរម្សរមតកសាសន៍ម្នេះ គឺជ្ជ
មតកជន ម្ទេះរីជ្ជលិែិតម្នេះ ប្តនដាក់ជូនម្ៅសារការ ី ម្ហើ  សារការបី្តនចុ្បេះហតថម្លខាក៏ 
ម្ដា ។ ដូម្ច្បនេះ វាគរបវមី្ធ្វើការពិនិតយរញ្ហា ក់។ 
 
៣. ម្តើនរោគឺជ្ជអនកដាក់ពាកយសុាំពិនិតយរញ្ហា ក់មតកសាសន៍? 
 - អនកខងរការគរ់រគងលិែិតមតកសាសន៍ 
 - សនាតិជន ឬ ជនខដលោនពាក់ព័នធនឹងផលររម្យជន៍ម្ផសងម្ទៀត ខដលប្តនរកម្ ើញ
លិែិតមតកសាសន៍ ររសិនម្រើគ្នម នអនកខងរការគរ់រគង 
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៤. នីតិវធីិ្ម្ៅតុលាការ 
 ការពិនិតយរញ្ហា ក់មតកសាសន៍ រតូវម្ធ្វើម្ ើងម្ដា ខផអកម្លើនីតិវធីិ្ថ្នម្រឿងកាីរដឋបរបវម្វណី្
ខដលមិនខមនជ្ជរណ្ាឹ ង (ោរត ១-១ ឧរសមព័នធ ៥-៥ ថ្នច្បារ់សាពីីនីតិវធីិ្ថ្នម្រឿងកាីរដឋបរបវម្វណី្
ខដលមិនខមនជ្ជរណ្ាឹ ង) 
 ① រុគគលខដលទទួលែុសរតូវកនុងការដាក់ពាកយសុាំ គរបវីដាក់ពាកយសុាំម្ៅតុលាការថ្នទី
កខនាងខដលចារ់ម្ផាើមសនាតិកមមម្ េះ។ ពាកយសុាំ គរបវីរញ្ហា ក់ឲ្យច្បាស់អាំពីកាលររមិ្ច្បេទថ្នការចារ់
ម្ផាើមសនាតិកមម (ថ្ងៃខដលមតកជនប្តនទទួលមរណ្ភាព) ម្រពាេះពាកយសុាំឲ្យពិនិតយមតកសាសន៍ 
រតូវប្តនអនុញ្ហញ តម្ៅម្រកា រពឹតាការណ៍្ម្ េះខតរ៉ាុម្ោណ េះ (ោរត ១២១៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្នេះ មិនចាាំប្តច់្បោនភាគីោខ ងម្ទៀតម្ទ។ 
 ② តុលាការ រតូវកាំណ្ត់កាលររមិ្ច្បេទម្ដើមបវីម្ធ្វើការពិនិតយ និង ម្កាេះម្ៅសនាតិជន និងជន
ខដលោនពាក់ព័នធផលររម្យជន៍។ 
 ③ ម្ៅកាលររមិ្ច្បេទថ្នការពិនិតយរញ្ហា ក់ តុលាការរតូវម្ធ្វើការពិនិតយរញ្ហា ក់អាំពីលកខែណ្ឌ
ថ្នលិែិតមតកសាសន៍ ដូច្បជ្ជររម្ភទថ្នរកដាស ច្បាំនួនទាំព័រ ោនម្ប្តេះរតខដរឬម្ទ ែាឹមសារថ្ន
លិែិតមតកសាសន៍ ោនហតថម្លខា កាលររមិ្ច្បេទខដរឬម្ទ ជ្ជអាទិ៍។ រកឡារញ្ា ីរតូវសរម្សរអាំពី
ការណ៍្ម្នេះម្ៅកនុងកាំណ្ត់ម្ហតុ ក៏ដូច្បជ្ជវតាោនររស់អនកចូ្បលរមួ ម្សច្បកាីខងាងការណ៍្ររស់អនក
ចូ្បលរមួររសិនម្រើោន។ 
 ម្ៅកនុងការអនុវតាម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន រកឡារញ្ា ីរតូវម្ធ្វើការងតច្បមាង ឬ ងតលិែិតមតក
សាសន៍ម្ េះភាា រ់ជ្ជមួ នឹងកាំណ្ត់ម្ហតុ ម្ហើ នីតិវធីិ្នឹងរតូវប្តនរញ្ច រ់ម្ដា មិនោនម្ច្បញ
ម្សច្បកាីសម្រមច្បអវីម្ទ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រដឋបរបវម្វណី្ថ្នម្រឿងកាីខដលមិនខមនជ្ជរណ្ាឹ ង ហាក់ដូច្បជ្ជតរមូវឲ្យ
ម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប (ោរត ១ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី ២)។ ម្តើតុលាការរតូវម្ច្បញដីកាសម្រមច្បខដរ 
ឬ ម្ទ? ររសិនជ្ជរតវូម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប ម្តើដីកាសម្រមច្បម្ េះ រតូវកាំណ្ត់ពីអវីែាេះ ? គាំនិតមួ ថា 
ដីកាសម្រមច្បម្នេះ រតូវម្ធ្វើការកាំណ្ត់ពីអតថិភាពថ្នលិែិតមតកសាសន៍។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣  

 



 
 

កម្រង 
ករណីសកិា 

និង 
សណួំរចមរលើយ 

អពំកីារអនុវត្តជាក់ស្សតង 
ទាក់ទងនឹង 

ម្ករនីត្ិវធិីរដ្ឋប្បមវណី 
 
 

ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ ២០១២ ដល់ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

 

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ររព័នធច្បារ់ និង តុលាការ 
រកុមការងាររាជរណ្ឌិ តសភាវជិ្ជា ជីវៈតុលាការ 



  



មាត្ិកា 
ទំពរ័ 
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១. ប្ទប្បញ្ញត្តិទូមៅ និង នីត្វិិធីននការជម្រះកត ី

 សណួំរ ១ ត្នរលននករមវត្ថ ុ
 ម្តើវាកយែណ្ឌ ទី ១ និង វាកយែណ្ឌ ទី ២ ថ្នោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ ែុសគាន យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 វាកយែណ្ឌ ទី ១ ខច្បងថា តុលាការ អាច្បកាំណ្ត់តថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ងម្ដា ឆ ា នុសិទធិសម
ម្ហតុផល កនុងករណី្ខដលោន “ការលាំប្តកកនុងការគណ្ តថ្មល” ។ ផាុ ម្ៅវញិ វាកយែណ្ឌ ទី ២ 
ខច្បងថា តថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង រតូវចាត់ទុកថា ៥,៥០០,០០០ ម្រៀល ម្ៅម្ពលខដល “តថ្មលម្ ះមិន
អាច្បគណ្ ប្តន”។ 
 

 សណួំរ ២ ការផ្លល សប់្តូរករមវត្ថុននប្ណតឹ ង និង ពនធដាក់ពាកយសុ ំ 
 ម្តើតុលាការគួរគណ្ ពនធដាក់ពាកយសុាំមាងម្ទៀត ម្ដា ខផែកម្លើកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ងងមី ម្ហើ 
សងច្បាំខណ្កម្លើសខដលម្ដើមម្ចាទប្តនរង់ ម្ៅកនុងកមមវតថុថ្នការទមទរម្ដើមម្ៅគាត់វញិខដរឬម្ទ 
ម្ៅម្ពលគាត់ផ្ទល ស់រាូរការទមទរខដលោនតថ្មលតិច្បជ្ជងការទមទរម្ដើម? 

 

 សណួំរ ៣ ការដាក់ប្នទុកននម្បាក់ម្ប្ដាប្់កតី 
 ម្តើសកមមភាពោែលះចាត់ទុកជ្ជ “សកមមភាពរណ្ាឹ ងខដលមិនចាាំប្តច់្បកនុងការតទល់ ឬការ
ការពារែលួន ឬប្តនម្ធ្វើឲ្យនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងោនការ ឺតយ៉ា វ” ម្ៅកនុងោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ២ ? 

 

 សណួំរ ៤  នីត្ិវិធីមដ្ើរបកីំណត្ជ់ាស្ថថ ពរនូវចំនួនម្បាក់ម្ប្ដាប្់កតី 
 សូមររងាា ញពីនីតិវធីិ្ម្ដើមបីកាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី (ោរត ៦៦)។ 

 

 សណួំរ ៥  ការប្ង្គា ប្់ឲ្យដាក់ម្បាត្ិមភាគ 
 ១. ម្ៅម្ពលតុលាការកាំណ្ត់រប្តក់ររដារ់កាី ម្តើ រប្តតិម្ភាគម្លើរប្តក់ររដារ់កាីរតូវ  កមក
គណ្ ម្ដា ខផែកម្លើរប្តក់ររដារ់កាីោែលះ? 
 ២. ម្តើតុលាការរតូវម្ធ្វើយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ម្ៅម្ពលខដលោនពាកយសុាំររស់ចុ្បងច្បម្មលើ រងាា រ់ឲ្យ
ដាក់រប្តតិម្ភាគ (ោរត ៦៧) និងពាកយសុាំររស់ម្ដើមម្ចាទឲ្យផាល់ជាំនួ សម្គងាា ះម្លើរណ្ាឹ ង រតូវ
ប្តនដាក់មកម្ៅម្ពលជ្ជមួ គាន ? ម្តើពាកយសុាំមួ ោោនអាទិភាពជ្ជង? 
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 សណួំរ ៦ ការពិន័យមៅមលើអនកជំនាញខាងមកាសលវិច័យ  
 ម្តើតុលាការអាច្បដាក់ពិន័ សីុវលិម្ៅម្លើអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប ប្តនខដរ ឬម្ទ ម្ៅ
ម្ពលខដលអនកជាំ ញម្នះមិនោនវតាោនម្ដា គាម នមូលម្ហតុរតឹមរតូវ ? 

 

 សណួំរ ៧  ររណភាពរប្សភ់ាគី  
 (អងាម្ហតុ) 
 ម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យចុ្បងច្បម្មលើ ររគល់ដី។ 
 (សាំណួ្រ) - សាំណួ្រនីមួ ៗ ខាងម្រកាមគឺឯករាជយដាច់្បម្ដា ខែកពីគាន  
 ១. ម្ៅកាលររមិ្ច្បេទថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ កូនររស់ម្ដើមម្ចាទប្តនកាន់
ដីកាម្កាះ និងលិែិតរញ្ា ក់ពីម្មឃុាំថាម្ដើមម្ចាទប្តនទទួលមរណ្ភាព។ 
 ម្តើតុលាការរតវូម្ធ្វើដូច្បម្មាច្ប? 
 ២. សាលរកមទទួលសាា ល់ការទមទរឲ្យររគល់ដីររស់ម្ដើមម្ចាទ ប្តន ចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ 
ម្រកា មក ម្ដើមម្ចាទទទួលមរណ្ភាព។ 
 ម្តើនីតិវធីិ្រ ា រ់ម្ដើមបីអនុវតាសាលរកមរតូវម្ធ្វើដូច្បម្មាច្ប? 

 

 សណួំរ ៨ សករមភាពប្ណតឹ ងស្ដ្លបានមធវើកនងុអំឡងុមពលផ្លា កនីត្ិវិធី 
 តុលាការមិនប្តនដឹងអាំពីមូលម្ហតុថ្នការផ្ទែ កនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង ដូច្បជ្ជមរណ្ភាពររស់ភាគី 
ម្ហើ ក៏ប្តនរនានីតិវធីិ្។ 
 ម្តើតុលាការអាច្បរនានីតិវធីិ្រ ា រ់ប្តនខដរឬម្ទ ខដលនីតិវធីិ្រ ា រ់ប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ៅម្រកា 
ោនមូលម្ហតុថ្នការផ្ទែ ក? 

 

 សណួំរ ៩ ការម្ប្កាសពីការអនុវត្តជាប្ម ត្ ះអាសនន 
 ម្តើ “សាលរកមខដលសម្រមច្បអាំពីការទមទរសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ” ម្ៅកនុងោរត ១៩៦ គឺ
ជ្ជសាលរកមយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 ម្តើរណ្ាឹ ងខាងម្រកាមម្នះ គឺជ្ជរណ្ាឹ ងសម្រមច្បអាំពីការទមទរសិទធិម្លើរទពយសមបតាិខដរ 
ឬម្ទ? រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យសងរប្តក់? រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យររគល់ដី ? រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យររគល់វតថុ? 
ការរ ាំលា កិច្បចសនា និងទមទរឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ? ខរងខច្បករទពយរមួ? ទមទរឲ្យខរងខច្បក
មត៌ក? 
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 សណួំរ ១០ ស្ថលម្ករកំបាងំរុខ  
 ចុ្បងច្បម្មលើ  ប្តនចូ្បលរមួកាលររមិ្ច្បេទថ្ននីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផល និងប្តន
ខងលងការណ៍្ទទួលសាា ល់ការអះអាង និងការទមទរររស់ម្ដើមម្ចាទនូវរប្តក់ម្ដើម ២០០០ដុលាល រ 
ការរប្តក់ ១% កនុងមួ ខែ និងការរប្តក់ពិន័  ១% កនុងមួ ខែ។ រ៉ាុខនាចុ្បងច្បម្មលើ ម្សនើសុាំឱ្យម្ដើម
ម្ចាទម្លើកខលងការរប្តក់ពិន័  និងរនថ ការរប្តក់មករតឹម ០,៥% កនុងមួ ខែ។ ម្ដើមម្ចាទប្តន
រដិម្សធ្ច្បាំម្ពាះការម្សនើសុាំររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ទក់ទិននឹងការម្លើកខលងការរប្តក់ពិន័  និងរនថ 
ការរប្តក់។ 
 លុះម្ៅកាលររមិ្ច្បេទថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ចុ្បងច្បម្មលើ ប្តនទទួលដាំណឹ្ង
ពីដីកាម្កាះរចួ្បម្ហើ  រ៉ាុខនាមិនប្តនចូ្បលរមួនីតិវធីិ្ថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ម្ដា គាម ន
មូលម្ហតុ ម្ហើ សាលាដាំរូងសម្រមច្បម្ច្បញសាលរកម។ 
 ម្តើសាលរកមខដលសាលាដាំរូងម្ច្បញម្នះ គឺជ្ជសាលរកមកាំប្តាំងមុែចុ្បងច្បម្មលើ  ឬសាល
រកមច្បាំម្ពាះមុែចុ្បងច្បម្មលើ  (សាលរកមធ្មមត)? 

 

 សណួំរ ១១ អវត្តមានរប្សច់ុងចមរលើយមៅកនងុប្ណតឹ ងស្លងលះ  
 ទិដឋភាពទូម្ៅ  

 ម្ៅកនុងការអនុវតា តុលាការមិនអាច្បរញ្ាូ នដីកាម្កាះ និងពាកយរណ្ាឹ ងម្ៅឲ្យចុ្បងច្បម្មលើ ម្ៅ
កនុងករណី្មួ ច្បាំនួន។ ឧទហរណ៍្ ផាះររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ម្ៅឆ្ៃ  ម្ពកពីតុលាការ ផលូវោនការ
លាំប្តកកនុងការម្ធ្វើដាំម្ណ្ើ រ ឬ ភាគីមិនោនអាស ដាឋ នជ្ជក់លាក់។ ចុ្បងច្បម្មលើ ែលះរដិម្សធ្មិន
រពមទទួល។ ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត ចុ្បងច្បម្មលើ មួ ច្បាំនួន មិនរពមរងាា ញែលួនម្ៅតុលាការ ម្ទះរីជ្ជ
ពួកគាត់ប្តនទទួលដីកាម្កាះ និងពាកយរណ្ាឹ ងក៏ម្ដា ។ 
 រញ្ា ទាំងអស់ក៏ម្កើតោនម្ែើងម្ៅកនុងករណី្ខលងលះផងខដរ។ 
 សាំណួ្រ 

 ១. ម្រឿងកាីខលងលះ រតូវអនុវតាតមនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល (ោរត ៣ ច្បាំនុច្ប 
គ ថ្នច្បារ់សាពីីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល)។ ោរត ១៣ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង
ទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល ខច្បងពីការមិនអនុវតាោរត ២០១ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋ
របម្វណី្ (ខដលរញ្ញតាអាំពីសាលរកមកាំប្តាំងមុែ) ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល។ 
ម្តើតុលាការរតវូរញ្ច រ់ម្រឿងកាីខលងលះ ម្ដា មិនម្ច្បញសាលរកមខលងលះយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ម្ៅ
ម្ពលខដលរញ្ា ទាំងម្នះម្កើតោនម្ែើង? 
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 ម្តើតុលាការអាច្បម្ច្បញសាលរកមច្បាំម្ពាះមុែខដរឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដលតុលាការរញ្ាូ នដីកា
ម្កាះ និងពាកយរណ្ាឹ ង រ៉ាុខនាភាគីចុ្បងច្បម្មលើ មិនោនវតាោន? 
 ២. ម្តើការមិនអនុវតាោរត ២០០ និង ោរត ២០១ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ ម្ៅកនុងនីតិ
វធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល ផាល់ផលរ៉ាះពាល់ជ្ជអវជិាោនដល់ផលររម្យជន៍ររស់ម្ដើម
ម្ចាទខដរឬម្ទ? ឧទហរណ៍្ ម្ដើមម្ចាទមិនអាច្បម្រៀរការជ្ជមួ នឹងអនកដថ្ទម្ទៀតប្តន។ 

 

 សណួំរ ១២ ខលឹរស្ថរននការសះជា 
 ម្តើតុលាការអាច្បម្ធ្វើកាំណ្ត់ម្ហតុសាីពីការសះជ្ជ ច្បាំម្ពាះការរពមម្រពៀងខដលផាុ ពីច្បារ់ 
ប្តនខដរឬម្ទ?  
 ឧរោថា ម្រកា ពីប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងមកតុលាការរចួ្បម្ហើ  គូភាគីប្តនរពមម្រពៀងគាន
សងរប្តក់កមចីជ្ជដាំោក់កាល ជ្ជមួ នឹងការរពមម្រពៀងរង់ការរប្តក់ច្បាំនួន ២០ ភាគរ  កនុង
មួ ឆ្ន ាំ (ម្លើសពីអរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តនករមិត)។ 

 

 សណួំរ ១៣ នីត្ិវិធីននមរឿងកតីចំននួទឹកម្បាក់ត្ិច  
 ១. សូមពនយល់អាំពី “ទសសនៈវទិាមូលដាឋ នថ្ននីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប” ។ 
 ២. មូលម្ហតុដូច្បម្មាច្ប ប្តនរញ្ញ តាិពិម្សសសាីពីនីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីច្បាំនួន ទឹករប្តក់តិច្ប
កាំណ្ត់កមមវតថុរណ្ាឹ ង មិនម្លើសពី ១.០០០.០០០ (មួ លាន) ម្រៀល?  
 ៣. ការដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប អាច្បម្ធ្វើម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ប្តន ម្ដា 
រកឡារញ្ា ី រតូវកត់រតម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ររស់ម្ដើមម្ចាទ កនុងកាំណ្ត់ម្ហតុ ។ កាំណ្ត់ម្ហតុម្នះ
រតូវចាត់ទុកថា ជ្ជពាកយរណ្ាឹ ង (ោរត ២២៥ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ ម្តើរតវូសរម្សរច្បាំណុ្ច្បអវីែលះម្ៅ
កនុងកាំណ្ត់ម្ហតុម្នះ ? 
 ៤. ម្តើតុលាការរតូវម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប ម្ៅមុនម្ពលជូនដាំណឹ្ងម្ៅឲ្យម្ដើមម្ចាទ ម្ៅម្ពល
ខដលចុ្បងច្បម្មលើ  ម្ធ្វើម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ឲ្យម្ផាររណ្ាឹ ងម្ៅ ជ្ជនីតិវធីិ្ធ្មមត (ោរត ២៣៣) ខដរ 
ឬម្ទ ? 
 ៥. សូមពនយល់ោរត ២៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ។ 
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 ៦. ម្តើោរត ៩៧ (ការសាកលបងម្ធ្វើការផសះផា) រតូវ កមកអនុវតាម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នម្រឿងកាី
ទឹករប្តក់តិច្បខដរឬម្ទ  ម្រើោរត ២៣៩  មិនឲ្យ កោរត ១០៤ (ការសាកលបងផសះផាម្ៅកនុង
នីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផល) ?  
 ៧. ម្តើគុណ្វរិតាថ្ននីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងថ្នម្រឿងកាីទឹករប្តក់ច្បាំនួនតិច្បោនអវីែលះ? សូមរងាា ញអាំពី
ទរមង់រតឹមរតូវ ខដលរកឡារញ្ា ីរតូវររគល់ម្ៅឲ្យភាគី តមោរត ២២៦ កថាែណ្ឌ ទី ១។ 
 ៨. ម្តើ “កាំណ្ត់ម្ហតុជាំនួសលិែិតសាលរកម” គឺជ្ជអវី? ម្តើកាំណ្ត់ម្ហតុជាំនួសលិែិតសាល
រកមម្នះ រតូវសរម្សរច្បាំណុ្ច្បោែលះ? 

 

 សណួំរ ១៤ ការមធវើប្ណតឹ ងស្ថរទុកខរតងមទៀត្ 
 ម្ដើមរណ្ាឹ ងសាទុកខប្តនដកពាកយរណ្ាឹ ងសាទុកខ រ ា រ់មកប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងសារទុកខ
មួ ម្ផសងម្ទៀតម្ៅកនុងម្រឿងកាីដខដល។ 
 ម្តើតុលាការកាំពូលរតូវចាត់ការយ៉ាងោច្បាំម្ពាះពាកយរណ្ាឹ ងសាទុកខម្លើកទី ២ ម្នះ? 

 

២. ការអនវុត្តមដាយប្ងខ ំ

 សណួំរ ១៥ ការជូនដ្ំណឹងអំពីដ្ីកាសមម្រចមៅកនងុនតី្ិវិធីអនុវត្ត 
 ម្តើរាល់ដីកាសម្រមច្បខដលម្ច្បញម្ដា តុលាការអនុវតា ចាាំប្តច់្បរតូវជូនដាំណឹ្ងម្ៅដល់កូន
រាំណុ្លខដរឬម្ទ? ម្តើម្ៅកនុងករណី្ោែលះ ខដលមិនចាាំប្តច់្បម្ធ្វើការជូនដាំណឹ្ង? 

 

 សណួំរ ១៦ របូ្រនតអនុវត្តសម្មាប្់ការអនុវត្តមដាយប្ងខំចំមពាះសទិធិមលើប្ំណុល 
 ម្តើគួរសរម្សរអវីម្ៅកនុងររូមនាអនុវតា ម្ៅម្ពលោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាោនរាំណ្ងច្បង់
អនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល? 
 

 សណួំរ ១៧ ការលបុ្មោលការអនុវត្តមដាយប្ងខំ 
 ម្ៅកនុងការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ រុគាលខដលម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ទិញអច្បលនវតថុររស់
កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា ប្តនរង់រប្តក់ធា ម្លើសាំម្ណ្ើ ទិញរចួ្បរាល់ម្ហើ  (ោរត ៤៣៧ កថា
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ែណ្ឌ ទី ១)។ ម្រកា មក កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា ប្តនអនុវតាកាតពវកិច្បចម្ដា ផ្ទា ល់ច្បាំម្ពាះោច ស់
រាំណុ្លថ្នការអនុវតា។  
 ម្តើកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា ឬោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាអាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យលុរម្ចាល
ការអនុវតាប្តនខដរឬម្ទ? 
 ម្តើោរត ៤៤២ កថាែណ្ឌ ទី ២ រតូវប្តនម្គ កមកអនុវតាច្បាំម្ពាះករណី្ម្នះខដរឬម្ទ? សូម
ម្លើកឧទហរណ៍្ថ្នការមិនអនុញ្ញ តឲ្យលក់ ម្ៅកនុងោរត ៤២២ កថាែណ្ឌ ទី ២។ 

 

 សណួំរ ១៨ អានុភាពននការរបឹ្អូសសទិធិមលើប្ំណុល 
 A ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លម្លើ B ម្ហើ  B ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លម្លើ C ម្តើ A អាច្បររឹអូស
រទពយររស់ C ប្តន ឬម្ទ ? 

 

 សណួំរ ១៩ ការរបឹ្អូសជាប្ម ត្ ះអាសននចំមពាះម្ទពយសរបត្តិរប្សក់នូប្ំណុលទី ៣ 
 ម្តើោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាអាច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ម្លើរទពយសមបតាិររស់កូន
រាំណុ្លទី ៣ ជ្ជមុន ម្ដើមបីធា ការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លប្តនខដរ ឬម្ទ? 

 

 សណួំរ ២០ ការរបឹ្អូសចំមពាះសទិធិមលើប្ំណុលនាមពលអនាគត្ 
 X ជ្ជោច ស់ផារ។ Y ជួលតូរម្ៅកនុងផារររស់ X ម្ដា ោនកិច្បចសនាជួលរ ៈម្ពល ២៥ 
ឆ្ន ាំ (២០១៣ ដល់ ២០២៧) ម្ហើ ប្តនរង់ថ្ងលឈ្នួលសរោរ់រ ៈម្ពល ១៥ ឆ្ន ាំ ដាំរូងម្ៅឲ្យ X។ 
 Z ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ X។ 
 ម្តើ Z អាច្បដាក់ពាកយសុាំអនុវតា ម្ៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ច្បាំម្ពាះថ្ងលឈ្នូលសរោរ់រ ៈម្ពល ១០ 
ឆ្ន ាំ ខដលម្កើតោន ម្ពលអ គតប្តនខដរឬម្ទ? 

 

 សណួំរ ២១ នីត្ិវិធីននការលក់សទិធិមលើប្ំណុល 
 ម្ហតុអវីតុលាការអនុវតាចាាំប្តច់្បរតូវសួរកូនរាំណុ្ល ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការលក់សិទធិម្លើ
រាំណុ្លខដលោនលកខែណ្ឌ  ឬ ោនកាំណ្ត់ម្ពល (ោរត ៤១៣ កថាែណ្ឌ ទី ២)? 
 ម្តើតុលាការអនុវតារតូវម្ធ្វើយ៉ាងោ ររសិនម្រើកូនរាំណុ្លមិន ល់រពមច្បាំម្ពាះការលក់? 
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 សណួំរ ២២ ការលក់ និងការម្ប្រូលសទិធិមលើប្ំណុលស្ដ្លម្ត្ូវបានរបឹ្អូស 
 X ជួលតូរម្ៅកនុងផារឲ្យម្ៅ Y ម្ដា ោនកិច្បចសនាជួលរ ៈម្ពល ២៥ ឆ្ន ាំ។ 
 Z ោនសិទធិម្លើរាំណុ្ល ខដលោនម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ច្បាំម្ពាះ X។ 
 Z ប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលខដល X ោន
ច្បាំម្ពាះ Y ម្ហើ តុលាការអនុវតា ប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូសសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងល
ឈ្នួល និងដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យលក់ (ោរត ៤១៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ អាជ្ជា សាលាប្តនលក់សិទធិ
ម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលម្ៅឲ្យ W តមដីកាសម្រមច្បររស់តុលាការ ម្ហើ  W ប្តនរង់
រប្តក់សរោរ់ការទិញសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួល។ 
 ម្តើ W អាច្បររមូលសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលខដលែលួនប្តនទិញ តមវធីិ្
ោ? 

 

 សណួំរ ២៣ ការកំណត្់មពលសម្មាប្់ការទារទារស្ចកចំស្ណក 
 ម្ហតុអវីប្តនជ្ជោរត ៤១៥ មិនប្តនខច្បងអាំពីការកាំណ្ត់ម្ពលសរោរ់ការទមទរខច្បក
ច្បាំខណ្កម្ៅកនុងការអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល ផាុ ម្ៅវញិតុលាការអនុវតា រតូវកាំណ្ត់កាល
ររមិ្ច្បេទជ្ជក់លាក់ និងជូនដាំណឹ្ងជ្ជសាធារណ្ៈម្ៅកនុងការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ 
(ោរត ៤២២) ? 

 

 សណួំរ ២៤ ការអនុវត្តមដាយប្ងខំចំមពាះសទិធិជួល 
 X ជួលតូរម្ៅកនុងផារឲ្យម្ៅ Y ម្ដា ោនកិច្បចសនាជួលរ ៈម្ពល ២៥ ឆ្ន ាំ។ 
 Z ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ Y ខដលោនម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់។ 
 Z ប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិជួលររស់ Y ម្ៅអាជ្ជា សាលា ម្ហើ អាជ្ជា សាលា 
ប្តនម្ផារការកាន់ការ់ម្លើតូរម្ ះពី Y មកឲ្យ Z ខដលជ្ជការអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិជួល ម្ទះរីជ្ជ
ោរត ៤១៦ និង ោរត ៤០៣ កថាែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតាថាពាកយសុាំអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិជួល រតូវដាក់
ម្ៅតុលាការអនុវតាក៏ 
ម្ដា ។ 
 ម្តើតុលាការអាច្បលុរម្ចាលនីតិវធីិ្ខដលអាជ្ជា សាលាប្តនម្ធ្វើរចួ្បម្ហើ ខដរឬម្ទ? 



ទំពរ័ | 10  

 

 ម្តើអនកោោនសិទធិដាក់ពាកយសុាំលុរម្ចាលម្នះ? ម្តើោច ស់រាំណុ្លម្ផសងម្ទៀតររស់ Y 
ោនសិទធិដាក់ពាកយសុាំម្នះខដរឬម្ទ? 
 ម្តើអនកោជ្ជចុ្បងច្បម្មលើ ម្ៅកនុងពាកយសុាំម្នះ? 

 

 សណួំរ ២៥ ការចុះប្ញ្ជអីំពីការរបឹ្អូស  
 ោច ស់រាំណុ្លប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន។ រ ា រ់មកការររឹអូសជ្ជរ
ម្ោា ះអាសននម្នះរតូវប្តនទទួលសាា ល់ និងរតូវប្តនចុ្បះរញ្ា ី។ ម្រកា មកោច ស់រាំណុ្លប្តនដាក់
ពាកយរណ្ាឹ ង ម្ហើ ក៏ឈ្នះកាី។ ឥែូវចូ្បលដល់ដាំោក់កាលថ្នការអនុវតា។ ដូម្ច្បនះ តុលាការអនុវតា
ប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមការ អនុវតា ម្តើរកឡារញ្ា ីរតូវផាុកផ្ទា ក់ម្ៅការយិល័ សុរមិ្យដី 
ឲ្យចុ្បះរញ្ា ីររឹអូសមាងម្ទៀតខដរឬម្ទ? ម្តើការចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននរតូវលុរ
ម្ចាលខដរឬម្ទ? 

 

 សណួំរ ២៦ ការបាត្់ប្ង់ ឬការមទទរអចលនវត្ថុមៅកនងុការលក់មដាយប្ងខំ 
 X គឺជ្ជោច ស់រាំណុ្លររស់ Y។ X ោនសាលរកមចុ្បងម្រកា ។ ម្ដា ខផែកម្លើពាកយសុាំ
ររស់ X តុលាការអនុវតាប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ A 
ររស់ Y។ ម្រកា មក អច្បលនវតថុ A រតូវប្តនប្តត់រង់ ឬ ក៏កាល  ជ្ជកមមសិទធិររស់តតិ ជន Z។ 
 ១. ម្តើតុលាការរតូវលុរម្ចាលការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ A ខដរ ឬម្ទ? 
 ២. ម្តើតតិ ជន Z អាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យតុលាការលុរម្ចាលការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះ
អច្បលនវតថុ A  ខដរ ឬម្ទ? 

 

 សណួំរ ២៧ ការលក់មដាយស័មម្គចតិ្តមៅកនងុនីត្ិវិធីលកម់ដាយប្ងខំ 
 ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ មិនោនអនកម្ដញថ្ងល។ ម្រកា មក ោច ស់រាំណុ្ល ល់រពម
ជ្ជមួ កូនរាំណុ្លថាែលួននឹងទិញអច្បលនវតថុររស់កូនរាំណុ្ល។ 
 ម្តើតុលាការអនុវតាអាច្បរញ្ច រ់នីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បរនាម្ៅនីតិវធីិ្រ ា រ់
ម្ទៀតប្តនខដរឬម្ទ? 
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 សណួំរ ២៨ ការទិញមដាយមាា សប់្ំណុលននការអនុវត្ត 
 ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំមួ  មិនោនសាំម្ណ្ើ ទិញម្ទ។ ម្រកា មក ោច ស់រាំណុ្លថ្ន
ការអនុវតា ផាល់សាំម្ណ្ើ ទិញម្ៅកនុងតថ្មលអរបររោខដលប្តនកាំណ្ត់ម្ដា តុលាការ។ 
 ម្តើតុលាការអាច្បអនុញ្ញ តការលក់ម្ៅឲ្យោច ស់រាំណុ្លខដរ ឬម្ទ? 

 

 សណួំរ ២៩ ការផ្លា កការលក់មដាយប្ងខំ 
 X គឺជ្ជោច ស់រាំណុ្លររស់ Y ។ ម្ដា ខផែកម្លើពាកយសុាំររស់ X តុលាការអនុវតាប្តនម្ច្បញ
ដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ A ររស់ Y។ នីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ ប្តន
រនារហូតដល់តុលាការអនុវតាម្ច្បញដីកាសម្រមច្បអនុញ្ញ តឲ្យលក់អច្បលនវតថុ A ម្ៅឲ្យ Z ខដលជ្ជ
អនកទិញ។ Y ប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងជាំទស់ច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បម្នះ និង ទមទរឲ្យតុលាការថ្នរ
ណ្ាឹ ងជាំទស់ផ្ទែ កការអនុវតាម្ដា រងខាំ។ 
 ម្តើតុលាការថ្នរណ្ាឹ ងជាំទស់ រតូវចាត់ការច្បាំម្ពាះការទមទរឲ្យផ្ទែ កការអនុវតាម្ដា រងខាំ
ម្នះ យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ររសិនម្រើគាម នតុលាការោោនសមតថកិច្បចម្លើការទមទរម្នះ? 

 

 សណួំរ ៣០ ការអនុវត្តមដាយប្ងខំកនងុករណីមាា សប់្ំណុលមម្ចើននាក ់
 A, B និង C ោនលិែិតអនុវតាច្បាំម្ពាះ D។ សិទធិម្លើរាំណុ្លនីមួ ៗ គឺោនម្គាលរាំណ្ង
ឲ្យសងជ្ជរប្តក់។ 
 ោច ស់រាំណុ្លនីមួ ៗ ប្តនដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំម្លើដីររស់ D ខតមួ ដូច្បគាន ។ 
 A គឺជ្ជអនកម្សនើទិញម្ៅកនុងតថ្មលអតិររោ។ តុលាការអនុវតាប្តនអនុញ្ញ តឲ្យលក់ដីររស់ D 
ឲ្យម្ៅ A។ A ប្តនរង់រប្តក់ថ្ងលទិញ។ 
 A ប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ ម្ហើ តុលាការអនុ
វតា ប្តនទទួលសាា ល់ពាកយសុាំម្នះ។ តុលាការអនុវតាមិនប្តនជូនដាំណឹ្ងអាំពីដីកាសម្រមច្បម្នះម្ៅ B 
និង C ម្ទ។ 
 ម្តើ B និង C អាច្បដាក់រណ្ាឹ ងជាំទស់ច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ 
(ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ៤) និង ទមទរឲ្យខរងខច្បកច្បាំខណ្កប្តនខដរឬម្ទ? 
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 សណួំរ ៣១ ម្ទពយសរបត្តិមៅមលើដ្សី្ដ្លម្ត្ូវបានមគអនវុត្ត  
 តុលាការអនុវតាប្តនលក់ដីររស់កូនរាំណុ្ល និងប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឱ្យររគល់
អច្បលនវតថុ។ ម្ៅម្ពលអាជ្ជា សាលាអនុវតាការររគល់ដីម្ៅឱ្យោច ស់រាំណុ្ល អាជ្ជា សាលាររទះ
ម្ឃើញែាមមួ ម្ៅម្លើដីម្ ះ។  
 ម្តើតុលាការអនុវតារតូវម្ធ្វើនីតិវធីិ្ដូច្បម្មាច្បម្ៅកនុងករណី្ម្នះ? 
 ម្តើតុលាការអនុវតាអាច្បម្ច្បញដីកាសម្រមច្បឱ្យរះុម្រ ើែាមប្តនខដរ ឬម្ទ? 

 

 សណួំរ ៣២ ការអនុវត្តដ្ីកាសមម្រចប្ង្គា ប្់ឲ្យម្ប្គល ់ 
 អងាម្ហតុ 
 ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំ អនកទិញរតវូដាក់ពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់
ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ (ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១) ច្បាំម្ពាះកូនរាំណុ្លខដលម្ៅខតកាន់ការ់
អច្បលវតថុម្ ះ ម្ៅម្រកា ម្ពលអនកទិញ ប្តនរង់រប្តក់ថ្ងលទិញ។ តុលាការអនុវតា ប្តនទទួលពាកយ
សុាំ និង ម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ។ 
 កូនរាំណុ្លប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងជាំទស់ម្ៅនឹងដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ 
រ៉ាុខនាតុលាការឧទធរណ៍្ ប្តនម្លើកម្ចាលរណ្ាឹ ងជាំទស់ម្ ះ។ 
 អនកទិញ ប្តន កដីកាសម្រមច្បម្លើកម្ចាលម្នះម្ៅតុលាការអនុវតា ម្ដើមបីអនុវតាដីកា
សម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ។ 
 តុលាការអនុវតាប្តនរដិម្សធ្មិនអនុវតាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ ម្ដា 
រប្តរ់ម្ៅអនកទិញថា គាត់រតូវោនម្សច្បកាីរញ្ា ក់ពីសាលាឧទធរណ៍្ថា រណ្ាឹ ងជាំទស់ម្នះរតូវប្តន
ម្លើកម្ចាល និង ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ ចូ្បលជ្ជសាថ ពរជ្ជមុនសិន។ តុលាការ
អនុវតា ក៏ប្តនរប្តរ់ម្ៅអនកទិញថា គាត់គរបដីាក់ពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញររូមនាអនុវតាម្ៅតុលាការអនុវតា
ផងខដរ។ 
សាំណួ្រ ៖ 
 ១. ម្តើតុលាការអនុវតារតវូម្ច្បញម្សច្បកាីរញ្ា ក់ថា ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ
ចូ្បលជ្ជសាថ ពរខដរឬម្ទ? 
 ២. ម្តើសាលាឧទធរណ៍្រតូវម្ច្បញររូមនាអនុវតា ម្ៅម្លើដីកាសម្រមច្បម្លើកម្ចាលរណ្ាឹ ងជាំទស់ 
តមពាកយសុាំររស់អនកទិញខដរឬម្ទ? 
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 ៣. ម្តើដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ រតូវប្តនម្គចាត់ទុកថាជ្ជ “ដីកាសម្រមច្ប
រងាា រ់ឲ្យផាល់តវកាលិក” ខដរឬម្ទ? ម្តើវាអាច្បជ្ជលិែិតអនុវតាខដរឬម្ទ? 

 

៣. ការោត្់ស្ចងរកាការពារ 

 សណួំរ ៣៣ ការត្វ៉ា រប្សត់្ត្ិយជនចំមពាះការរបឹ្អូសជាប្ម ត្ ះអាសនន 
 តុលាការប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុររស់កូន
រាំណុ្ល។ រ៉ាុខនា អច្បលនវតថុម្ ះ ប្តនកាល  ជ្ជកមមសិទធិររស់តតិ ជន។ ម្តើតតិ ជនរតូវម្ធ្វើដូច្ប
ម្មាច្ប ម្ដើមបីលុរម្ចាលការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុខដលជ្ជកមមសិទធិររស់ែលួន? 

 

 សណួំរ ៣៤ ការលបុ្មោលការោត្់ស្ចងរកាការពារ 
 តុលាការ ប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរកាការពារ ខដលោនែលឹមសារ ៖ ររឹអូសជ្ជរម្ោា ះ
អាសនននូវរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្លច្បាំនួន ២ កខនលង (ដី A និង ដី B)។ រ ា រ់ពីោនការដាក់
ពាកយសុាំតវា៉ា តុលាការប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូសខតរទពយសមបតាិ មួ កខនលងររស់កូនរាំណុ្ល 
ម្ហើ លុរម្ចាលការររឹអូសរទពយសមបតាិមួ កខនលងម្ទៀត (ដី B)។ ឧរោថា ដីកាសម្រមច្បអាំពី
ពាកយសុាំតវា៉ាម្នះប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ រ៉ាុខនា ោច ស់រាំណុ្ល ប្តនទទួលសាំណ្ងពីកូនរាំណុ្ល ខដល
ជ្ជមូលម្ហតុ ាំឲ្យកូនរាំណុ្លដាក់ពាកយសុាំលុរម្ចាលដីកាសម្រមច្បរកាការពារ ម្ដា សារការ
ផ្ទល ស់រាូរសាថ នភាព។ 
 កនុងករណី្ខររម្នះ ខផែកតមោរត ៥៥៨ ម្តើដីកាសម្រមច្បច្បមួ ោខដលតុលាការរតូវ
លុរ? ដីកាសម្រមច្បររឹអូសម្ដើម ឬ ដីកាសម្រមច្បម្រកា ខដលប្តនខកខររដីកាសម្រមច្បមុន ? 

 

 សណួំរ ៣៥ ការចុះប្ញ្ជអីំពីការលបុ្មោលការោត្់ស្ចងរកាការពារ 
 ររសិនម្រើតុលាការប្តនសម្រមច្បម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរកាការពារ ម្ដើមបមី្ធ្វើការររឹអូសជ្ជរ
ម្ោា ះអាសននម្លើអច្បលនវតថុមួ ។ រ ា រ់ពីោនពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បរកាការពារ 
តុលាការក៏ប្តនសម្រមច្បលុរម្ចាលការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុមួ ។ ម្ដើមបី
លុរការចុ្បះរញ្ា ីការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ម្តើកូនរាំណុ្លចាាំប្តច់្បដាក់ពាកយសុាំ ម្ហើ 
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រកឡារញ្ា ីផាុកផ្ទា ក់ឲ្យលុរការចុ្បះរញ្ា ី ឬ រកឡារញ្ា ីអាច្បផាុកផ្ទា ក់ម្ដា សវ័ ររវតាិម្ដា មិន
ចាាំប្តច់្បោនការម្សនើសុាំររស់កូនរាំណុ្ល ? 

 

 សណួំរ ៣៦ ការរបឹ្អូសម្ទពយសរបត្តិរប្សក់នូប្ំណុលទី ៣ 
 ម្តើោច ស់រាំណុ្លអាច្បររឹអូសរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្លទី ៣ ម្ៅម្រកា ម្ពលម្ច្បញ
ដីការរឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់កូនរាំណុ្លខដលោនម្លើកូន
រាំណុ្លទី ៣ ឬម្ទ? 
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ភាគ ២ 
 

របាយការណ៍ 
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សណួំរ ១ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ តថ្មលថ្នកមមវតថុរណ្ាឹ ង 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៦០ និង ៦១ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើវាកយែណ្ឌ ទី ១ និង វាកយែណ្ឌ ទី ២ ថ្នោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ 

ែុសគាន យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 វាកយែណ្ឌ ទី ១ ខច្បងថា តុលាការ អាច្បកាំណ្ត់តថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង
ម្ដា ឆ ា នុសិទធិសមម្ហតុផល កនុងករណី្ខដលោន “ការលាំប្តកកនុងការ
គណ្ តថ្មល”។ ផាុ ម្ៅវញិ វាកយែណ្ឌ ទី ២ ខច្បងថា តថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង រតូវ
ចាត់ទុកថា ៥,៥០០,០០០ ម្រៀល ម្ៅម្ពលខដល “តថ្មលម្ ះមិនអាច្បគណ្ ” 
ប្តន។ 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. អតថន័ ថ្នការគណ្ តថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង 

 ម្ដើមម្ចាទ រតូវរង់ពនធម្ៅតុលាការ ម្ៅម្ពលខដលគាត់ ដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង (ោរត ៦១ 
កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ការមិនប្តនរង់ពនធ  ាំឲ្យរណ្ាឹ ងរតូវប្តនម្គម្លើកម្ចាល (ោរត ៧៨ កថា
ែណ្ឌ ទី ២ និង ១)។ 
 ពនធដាក់ពាកយសុាំ រតូវប្តនកាំណ្ត់ម្ដា ររូមនាខដលោនខច្បងម្ៅកនុងោរត ៦១ កថា
ែណ្ឌ ទី ១។ ររូមនាម្នះ គឺខផែកម្ៅម្លើតថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង។ តថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង រតូវប្តន
គណ្ ម្ដា ខផែកម្ៅម្លើតថ្មលថ្នផលររម្យជន៍ខដលប្តនទមទរម្ៅកនុងរណ្ាឹ ង (ោរត ៦០ 
កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 ដូម្ច្បនះ ការគណ្ តថ្មលថ្នផលររម្យជន៍ខដលទមទរម្ៅកនុងរណ្ាឹ ង គឺោនសារសាំខាន់
ោស់ ម្ៅម្ពលចារ់ម្ផាើមរណ្ាឹ ង មិនរតឹមខតសរោរ់ោច ស់រាំណុ្លម្ទ គឺខងមទាំងសរោរ់
តុលាការផងខដរ។ 

    
២. ករណី្ខដលការគណ្  មិនអាច្បម្ធ្វើប្តន ឬពិប្តកកនុងការគណ្  

 តុលាការ រតូវកាំណ្ត់កាំណ្ត់តថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង ម្ដា ឆ ា នុសិទធិសមម្ហតុផល កនុង
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ករណី្ខដលោនការលាំប្តកកនុងការគណ្  (ោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ វាកយែណ្ឌ ទី ១)។ ជ្ជង
ម្នះម្ៅម្ទៀត តថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង រតូវចាត់ទុកថាោនច្បាំនួន ៥,៥០០,០០០ ម្រៀល ររសិនម្រើ
តថ្មលម្ ះ មិនអាច្បគណ្ ប្តន (ោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ វាកយែណ្ឌ ទី ២)។ 
 សាំណួ្រ សួរថាម្តើករណី្ររម្ភទោែលះ គឺជ្ជ “ការលាំប្តកកនុងការគណ្ ” និង ករណី្ោ
ែលះ គឺជ្ជករណី្ថ្ន “ការមិនអាច្បគណ្ ”។ 
 វាមិនោនខែសរ ា ត់ច្បាស់លាស់កនុងការខញករវាង “ពិប្តកគណ្ ” និង “មិនអាច្ប
គណ្ ” ម្ៅកនុងោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ ម្ ះម្ទ។ ខផែកម្ៅម្លើការរកស្រសា  កមមវតថុមួ 
អាច្បរតូវប្តនម្គចាត់ទុកថា “ពិប្តកគណ្ ” ផង និង “មិនអាច្បគណ្ ” ផង។ 
 ក៏រ៉ាុខនាោនគាំនិតមួ  ដូច្បខាងលម្រកាម៖ 
 កមមវតថុទមទរម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងរដឋរបម្វណី្ អាច្បរតូវប្តនខរងខច្បកជ្ជពីរររម្ភទ គឺការទមទរ
ទក់ទងនឹងសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ និង ការទមទរខដលមិនទក់ទងនឹងសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ។ 
 ឧទហរណ៍្ថ្នររម្ភទទី ១ គឺការទមទរម្ដា ខផែកម្លើសិទធិររតយកស ដូច្បជ្ជការទមទរ
ឲ្យររគល់វញិម្ដា ខផែកម្លើកមមសិទធិ និង ការទមទរម្ដា ខផែកម្លើសិទធិទមទរ (សិទធិទមទរ
ម្នះ ោនន័ ថាជ្ជសិទធិទមទរម្ៅកនុងរកមរដឋរបម្វណី្) ដូច្បជ្ជការទមទរខដលោនម្គាល
រាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ម្ដា ខផែកម្លើកិច្បចសនា។ ឧទហរណ៍្ថ្នររម្ភទទី ២ គឺជ្ជការទមទរ
ខលងលះ។ 
 ជ្ជម្គាលការណ៍្ ការទមទរខដលមិនទក់ទងនឹងសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ គឺមិនោនតថ្មល
ម្សដឋកិច្បចម្ទ។  ដូម្ច្បនះ ម្គ “មិនអាច្ប” គណ្ តថ្មលថ្នកមមវតថុររម្ភទម្នះម្ទ។ ោរត ៦០ កថាែណ្ឌ
ទី ៣ វាកយែណ្ឌ ទី ២ រតូវ កមកអនុវតាច្បាំម្ពាះករណី្ម្នះ។ 
 ផាុ ម្ៅវញិ ការទមទរខដលទក់ទងនឹងសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ ខតងខតោនតថ្មលម្សដឋ
កិច្បច អាច្បតិច្បឬម្រច្បើន ម្ហើ ជ្ជលកខណ្ៈរទឹសាី តថ្មលថ្នផលររម្យជន៍ខដលប្តនទមទរម្ៅកនុង 
រណ្ាឹ ង អាច្បគណ្ ប្តននូវតថ្មលម្សដឋកិច្បចររស់វា។ ម្ៅម្ពលែលះ វាោនលកខណ្ៈងា ស្រសលួកនុង
ការគណ្ ។ ឧទហរណ៍្ តថ្មលថ្នផលររម្យជន៍ខដលប្តនទមទរម្ៅកនុងរណ្ាឹ ង គឺដូច្បជ្ជកនុង
ករណី្ខដលម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យសងរប្តក់កនុងទាំហាំជ្ជក់លាក់ោមួ ។ ម្ហើ ម្ៅម្ពលែលះ វាក៏
ោនការលាំប្តកកនុងការគណ្ ។ ឧទហរណ៍្ ការគណ្  អាច្បោនការលាំប្តកកនុងករណី្ខដល
ម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យរញ្ា ក់សិទធិររតយកសមួ ច្បាំនួនដូច្បជ្ជ សិទធិជួលអចិ្បថ្គនា ៍ និង ហីុរ៉ាូខតក។ 
ម្ៅកនុងករណី្ខររម្នះ ោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ វាកយែណ្ឌ ទី ១ រតូវ កមកអនុវតា។  
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៣. អតថន័ ថ្នររកាស 
 ោន “ររកាសសាីពីររម្ភទពាកយសុាំខដលតរមូវឲ្យរង់ពនធ ច្បាំនួនទឹករប្តក់ថ្នពនធដាក់ពាកយ
សុាំ និងច្បាំនួនពនធខដលរតូវរង់ម្ដើមបីម្ធ្វើសកមមភាពម្រៅពីពាកយសុាំម្ៅតុលាការឲ្យសម្រមច្បម្សច្បកាី 
និង ោរតដាឋ នសរោរ់គណ្ រប្តក់ររដារ់កាីតុលាការម្រៅពីពនធ និងតថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង” (ត
ម្ៅម្ៅថា “ររកាសសាីពីពនធ”)។ 
 ររកាសសាីពីពនធ ខច្បងលាំអិតអាំពីររូមនាកនុងការគណ្ តថ្មលថ្នផលររម្យជន៍ខដលប្តន
ទមទរម្ៅកនុងរណ្ាឹ ង (ោរត ៥ ឧរសមព័នធ ៤) ម្ដើមបីផាល់នូវភាព ុតាិធ្ម៌ដល់ម្ដើមម្ចាទម្ៅកនុង
ម្រឿងកាីររម្ភទដូច្បគាន  និងររសិទធផលកនុងការគណ្ ររស់តុលាការ។ វាអាច្បជួ សម្គងាា ះកនុងការ
គណ្ តថ្មលផលររម្យជន៍ខដលប្តនទមទរកនុងរណ្ាឹ ង។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្នះគឺជ្ជោរតដាឋ ន។ តុលាការអាច្បគណ្ ម្ដា តថ្មលសមម្ហតុផល ម្ដា ខផែក
ម្លើឆ ា នុសិទធិសមម្ហតុផល (ររការ ៥ ថ្នររកាសសាពីីពនធ)។ 
 ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត ររកាសសាីពីពនធម្នះ មិនគណ្ នូវតថ្មលកមមវតថុម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងម្ដា 
សវ័ ររវតាិម្ ះម្ទ។ ដាំរូង ររកាសម្នះ មិនប្តនរគរដណ្ា រ់ម្លើរគរ់រណ្ាឹ ងទមទរម្ ះម្ទ គឺ
ោនខតម្ៅម្លើរណ្ាឹ ងទមទរសាមញ្ញធ្មមត។ រ ា រ់មក ម្ទះរីជ្ជររម្ភទសាមញ្ញធ្មមតម្នះ 
រតូវប្តនរគរដណ្ា រ់ក៏ម្ដា  ក៏តថ្មលផលររម្យជន៍ខដលប្តនទមទរកនុងរណ្ាឹ ងមិនរតូវគណ្ 
ម្ដា សវ័ ររវតាិម្ ះម្ទ។ ឧទហរណ៍្ តថ្មលកមមវតថុរណ្ាឹ ង គឺម្សមើនឹងពាក់កោា លថ្នតថ្មលវតថុ 
ម្ៅម្ពលខដលម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យររគល់នូវច្បលនវតថុ ឬ អច្បលនវតថុម្ដា ខផែកម្លើកមមសិទធិ 
(ច្បាំណុ្ច្បទី ៣ ថ្នខផនក “រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យផាល់តវកាលិក” ម្ៅកនុងឧរសមព័នធ ៤ ថ្នររកាសសាីពី
ពនធ)។ តុលាការម្ៅខតរតូវខសវងរកពីតថ្មលថ្ន “ច្បលនវតថុ” ម្ ះ។ 
 
៤. ការគណ្ តថ្មលផលររម្យជន៍ខដលប្តនទមទរម្ៅកនុងរណ្ាឹ ង ម្ៅកនុងករណី្មួ ច្បាំនួន 

 ខាងម្រកាមម្នះ គឺជ្ជឧទហរណ៍្ថ្នរណ្ាឹ ងដថ្ទម្ផសងម្ទៀត ខដលសោជិកប្តនម្លើកម្ែើង 
 ការររគល់ច្បលនវតថុ 

 ដូច្បខដលប្តនម្លើកម្ែើង ម្ៅកនុងករណី្ថ្នការទមទរឲ្យររគល់ច្បលនវតថុ តថ្មលថ្នកមមវតថុ
រណ្ាឹ ង គឺម្សមើនឹងពាក់កោា លថ្នតថ្មលច្បលនវតថុ។ ជ្ជក់ខសាង ច្បលនវតថុ គឺោនតថ្មលម្សដឋកិច្បច។ 
ដូម្ច្បនះ ម្គអាច្បគណ្ តថ្មលច្បលនវតថុប្តន។ ដូច្បម្នះ វាោនលកខណ្ៈងា ស្រសលួកនុងការគណ្ 
ច្បលនវតថុររម្ភទមួ ច្បាំនួនខដលោនតថ្មលមិនខររររួលម្ៅម្លើទីផារ រ៉ាុខនា វាោនលកខណ្ៈ
លាំប្តកកនុងគណ្ តថ្មលច្បលនវតថុររម្ភទដថ្ទម្ផសងម្ទៀត។ 
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 ចុ្បះច្បាំម្ពាះករណី្ខដលច្បលនវតថុ គឺជ្ជវតថុសកាក រៈរូជ្ជខាងសាស ម្ៅកនុងរគួសារ ម្តើវានឹង
ម្ៅជ្ជយ៉ាងោ? គាំនិតមួ គិតថា វតថុសកាក រៈខាងសាស  គឺជ្ជច្បលនវតថុធ្មមត។ គាំនិតមួ 
ម្ទៀតគិតថា វតថុររម្ភទម្នះ មិនោនតថ្មលម្សដឋកិច្បចម្ទ ម្ហើ ម្គមិនអាច្បគណ្ តថ្មលថ្នការ
ររគល់ច្បលនវតថុររម្ភទម្នះម្ទ។ ម្ដា ខផែកម្ៅម្លើគាំនិតទី ២ ម្នះ ោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ 
វាកយែណ្ឌ ទី ២ រតូវ កមកអនុវតា។ 

 
 សាំណ្ងការែូច្បខាតថ្នអាំម្ពើអនីតានុកូល 

 ឧទហរណ៍្ ម្ដើមម្ចាទរងម្រគាះថាន ក់ច្បរាច្បរណ៍្ ម្ដា សារខតចុ្បងម្ចាទម្រើកររម្ដា ែវះ
ការររុងររ ័តន និងោនរងររួស។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ ម្ដើមម្ចាទមិនអាច្បទមទរឲ្យររគល់មក
វញិនូវរាងកា ខដលោនសុែភាពលែម្ ះម្ទ រ៉ាុខនាអាច្បទមទរសាំណ្ងការែូច្បខាតជ្ជរប្តក់ 
(ោរត ៧៥៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្)។ ដូម្ច្បនះ វាមិនចូ្បលកនុងករណី្ថ្នការលាំប្តកកនុង
ការគណ្  ឬ មិនអាច្បគណ្ តថ្មលផលររម្យជន៍ខដលប្តនទមទរម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងម្ទ ម្ទះរី
ជ្ជលទធផលថ្នអាំម្ពើអនីតានុកូលគឺជ្ជែូច្បខាតខាងររូរាងកា ។ ដូម្ច្បនះ ោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី 
៣ មិនរតូវ កអនុវតាម្ទ។ 
 
 រណ្ាឹ ងទមទរទក់ទងនឹងសិទធិរុគាល (ោរត ១០ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្) 

 ឧទហរណ៍្ រុគាលោន ក់ទទួលរងការែូច្បខាតម្ដា សារខតសាំម្លងរ ាំខានយ៉ាងខាល ាំងខដល
រងកម្ែើងម្ដា អនកជិតខាង។ ម្គមិនអាច្បគណ្ តថ្មលថ្នផលររម្យជន៍ខដលប្តនទមទរម្ៅ
កនុងរណ្ាឹ ងប្តនម្ែើ  ម្ៅម្ពលខដលម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យរញ្ឈរ់នូវសាំម្លងរ ាំខានម្ដា ខផែក
ម្លើសិទធិរុគាល (ោរត ១១ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្) និង ោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ វាកយែណ្ឌ ទី ២ 
រតូវ កមកអនុវតា។ ក៏រ៉ាុខនា វាមិនចូ្បលកនុងករណី្ថ្នការលាំប្តកគណ្  ឬមិនអាច្បគណ្  ម្ៅ
ម្ពលខដលម្ដើមម្ចាទទមទរសាំណ្ងថ្នការែូច្បខាត ច្បាំម្ពាះការរាំពានសិទធិរុគាលម្ដា សារសាំ
ម្លងរ ាំខាន (ោរត ១៣ និង ោរត ៧៤៣ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្) និង ោរត ៦០ កថាែណ្ឌ ទី ៣ 
មិនរតូវ កមកអនុវតាម្ទ។ 

 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ២ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ ការផ្ទល ស់រាូរកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង និង ពនធដាក់ពាកយសុាំ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៦១ និង ២១៧ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើតុលាការគួរគណ្ ពនធដាក់ពាកយសុាំមាងម្ទៀត ម្ដា ខផែកម្លើកមមវតថុ

ថ្នរណ្ាឹ ងងមី ម្ហើ សងច្បាំខណ្កម្លើសខដលម្ដើមម្ចាទប្តនរង់ ម្ៅកនុងកមមវតថុ
ថ្នការទមទរម្ដើមម្ៅគាត់វញិខដរឬម្ទ ម្ៅម្ពលគាត់ផ្ទល ស់រាូរការទមទរ
ខដលោនតថ្មលតិច្បជ្ជងការទមទរម្ដើម?         

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. លកខណ្ៈថ្នការកាត់រនថ ច្បាំនួនថ្នការទមទរ 
 ឧទហរណ៍្ ម្ដើមម្ចាទប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងទមទរឲ្យសងរប្តក់ច្បាំនួន ១០,០០០ ដុលាល រ 
ច្បាំម្ពាះចុ្បងច្បម្មលើ ។ ម្រកា មក ម្ដើមម្ចាទប្តនកាត់រនថ ច្បាំនួនថ្នកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ងមករតឹម 
៥,០០០ ដុលាល រវញិ ម្រពាះចុ្បងច្បម្មលើ ប្តនសងរចួ្ប ៥,០០០ ដុលាល រម្ហើ ម្រកា ម្ពលដាក់ពាកយ 
រណ្ាឹ ង។ 
 ម្តើសកមមភាពថ្នការកាត់រនថ ច្បាំនួនថ្នកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ងររស់ម្ដើមម្ចាទម្នះ ោនលកខណ្ៈ
ខររោ? 
 គាំនិតមួ  ចាត់ទុកថាជ្ជការផ្ទល ស់រាូរកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង (ោរត ៨៤) និង គាំនិតមួ ម្ផសង
ម្ទៀតគឺ ការដកពាកយរណ្ាឹ ងម្ដា ខផនក (ោរត ២១៧ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ សោជិកភាគម្រច្បើនគាាំ
រទគាំនិតទី ២ ម្ហើ សោជិកែលះម្ទៀតគាាំរទគាំនិតទី ១។ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នោរត ២១៧ ម្ររើ
ពាកយ “ដកពាកយរណ្ាឹ ងមួ ខផនក”។ ពាកយម្នះ ោនន័ ដូច្បករណី្ខាងម្លើ។ 
 ររសិនម្រើម្ធ្វើការរកស្រសា ដូច្បគាំនិតទី២ មិនតរមូវឲ្យោនដីកាសម្រមច្បអនុញ្ញ តឲ្យកាត់
រនថ កមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ងម្ ះម្ទ រ៉ាុខនាចាាំប្តច់្បរតវូោនការ ល់រពមពីចុ្បងច្បម្មលើ  ម្រកា ពីចុ្បង
ច្បម្មលើ ប្តនដាក់ឯកសារម្រតៀម ឬ ប្តនម្ឆលើ ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផល ឬ 
ប្តនម្ធ្វើការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ (ោរត ២១៧ កថាែណ្ឌ ទី ២) ខផែកម្លើររម្យជន៍ថ្ន
រណ្ាឹ ង។ 
 

២. លទធភាពកនុងការសងពនធដាក់ពាកយសុាំ និង នីតិវធីិ្ 
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 កាតពវកិច្បចកនុងការរង់ពនធដាក់ពាកយសុាំ ម្កើតោនម្ែើងម្ៅម្ពលដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង (ោរត
៦១ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ការែកខានមិនប្តនរង់ នឹងរោា លឲ្យោនការម្លើកពាកយរណ្ាឹ ងម្ចាល
ម្ដា ដីកាសម្រមច្ប (ោរត៧៨ កថាែណ្ឌ ទី ២ និងទី ១)។ ដូម្ច្បនះ ការគណ្ ពនធដាក់ពាកយសុាំគឺ
ខផែកខតម្លើតថ្មលថ្នកមមវតថុរណ្ាឹ ង ម្ៅម្ពលដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង (ោរត ៦១ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ភាព
លាំប្តកថ្នម្រឿងកាី និង រនាុកជ្ជក់ខសាងររស់តុលាការ មិនរតូវ កមកពិចារោម្ទ។ ឧទហរណ៍្ 
ពនធដាក់ពាកយសុាំោនច្បាំនួនដូច្បគាន រវាងករណី្សាលរកមកាំប្តាំងមុែ រតូវប្តនម្ច្បញម្ៅម្រកា ការ
ម្ធ្វើនីតិវធីិ្ម្រតៀមការទញម្ហតុផលខតមាង និង នីតិវធីិ្ទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ខតមាង និង 
ករណី្ខដលតុលាការកាំណ្ត់កាលររមិ្ច្បេទម្រតៀមទញម្ហតុផល និង ទញម្ហតុផលម្រច្បើនដង
អស់រ ៈម្ពលជ្ជម្រច្បើនឆ្ន ាំ ដរារោតថ្មលថ្នកមមវតថុរណ្ាឹ ងោនតថ្មលម្សមើគាន ម្ៅកនុងករណី្ទាំងពីរ។ 
 ោរត ៦១ កថាែណ្ឌ ទី ៨ ខច្បងអាំពីករណី្ខដលពនធដាក់ពាកយសុាំរតូវសងម្ៅវញិ។ 
ពិចារោអាំពីោរតម្នះ ពនធដាក់ពាកយសុាំមិនរតូវប្តនសងម្ៅវញិម្ទ ម្រៅពីករណី្ខដលោនខច្បង
ម្ៅកនុងោរតម្នះ។ 
 ពាក់កោា លថ្នពនធខដលប្តនរង់រចួ្ប នឹងរតូវសងម្ៅវញិ ម្ៅកនុងករណី្ខដលដកពាកយ 
រណ្ាឹ ងម្ៅដាំោក់កាលដាំរូងថ្ននីតិវធីិ្ (ោរត៦១ កថាែណ្ឌ ទី ៨ ច្បាំណុ្ច្ប ែ)។ ចាាំប្តច់្បរតូវោន
ពាកយសុាំម្ដា រុគាលខដលរង់ពនធដាក់ពាកយសុាំ ម្ដើមបីសងរតែរ់ម្ៅវញិ (ោរត ៦១ កថាែណ្ឌ
ទី ៨)។ 
 ម្ពលកាំណ្ត់សរោរ់ការដាក់ពាកយសុាំម្នះ គឺមិនច្បាស់លាស់ម្ទ ម្រពាះរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វ
ណី្មិនោនខច្បង រ៉ាុខនាច្បារ់ជរ៉ាុនកាំណ្ត់រ ៈម្ពល ៥ ឆ្ន ាំ។  
 

៣. ម្សច្បកាីសននិដាឋ ន 
 តមរ ៈពាកយសុាំររស់ម្ដើមម្ចាទ ខផនកថ្នពនធដាក់ពាកយសុាំខដលប្តនរង់រចួ្ប រតូវសង 
រតែរ់វញិខតកនុងករណី្ខដលគាត់កាត់រនថ កមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង ម្ៅមុនម្ពលចារ់ម្ផាើមនីតិវធីិ្ទញ
ម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់។ ច្បាំនួនថ្នពនធដាក់ពាកយសុាំខដលរតូវសងរតែរ់ម្ៅម្ដើមម្ចាទវញិ គឺ
ពាក់កោា លថ្នពនធដាក់ពាកយសុាំ ខដលប្តនរង់សរោរ់កមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ង ខដលរតវូប្តនកាត់ 
រនថ ។     

 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៣ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ ការដាក់រនាុកថ្នរប្តក់ររដារ់កាី 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើសកមមភាពោែលះចាត់ទុកជ្ជ “សកមមភាពរណ្ាឹ ងខដលមិនចាាំប្តច់្ប

កនុងការតទល់ ឬការការពារែលួន ឬប្តនម្ធ្វើឲ្យនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងោនការ ឺតយ៉ា វ”  
ម្ៅកនុងោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ២ ? 

(ការពិភាកាកនុងរកមុការងារ) 
១. ោរតម្នះ រតូវប្តនរម្ងកើតម្ែើងម្ដើមបីឲ្យោនភាព ុតាិធ្ម៌ទក់ទងនឹងរប្តក់ររដារ់កាី។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ជ្ជទូម្ៅ វាោនលកខណ្ៈលាំប្តក កនុងការកាំណ្ត់ថាម្តើសកមមភាពជ្ជក់លាក់ោ
មួ  គឺជ្ជសកមមភាពមិនចាាំប្តច់្ប និង សកមមភាពជ្ជក់លាក់ោមួ ម្ធ្វើឲ្យនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងោនការ
 ឺតយ៉ាវ ម្រពាះសកមមភាពរណ្ាឹ ងនីមួ ៗ រតវូប្តនតភាា រ់គាន ពីមួ ម្ៅមួ ខដលជ្ជម្ស៊េរថី្ន ុទធ
សាស្តសាររស់ភាគី។ 
 ឧទហរណ៍្  ោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ២ អាច្បរតវូប្តន កមកអនុវតាម្ៅកនុងករណី្ទាំងពីរ
ខាងម្រកាមម្នះ ៖ 
ករណី្ទី ១ 
 A ឲ្យ B ែចីរប្តក់ច្បាំនួន ១០០០ ដុលាល រ។ រ ៈម្ពល ៧ ឆ្ន ាំ កនលងផុតម្ៅ A ដាក់ពាកយ 
រណ្ាឹ ងឲ្យ B សងរប្តក់ ១០០០ ដុលាល រ មកវញិ។ ដូម្ច្បនះ ម្ៅម្ពលដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង អាំែុងម្ពល
ថ្នអាជ្ជា  ុកាលថ្នការរ ាំលត់សិទធិម្លើរាំណុ្ល ប្តនកនលងផុតម្ហើ  (ោរត ៤៨២ ថ្នរកមរដឋ
របម្វណី្)។ 
 ក៏រ៉ាុខនា តាំងពីដាំរូង B រគាន់ខតរដិម្សធ្ពីការរម្ងកើតកិច្បចសនាែចីររមិ្ភាគ និងមិនប្តន
ម្លើកម្ែើងពីអាជ្ជា  ុកាលថ្នការរ ាំលត់សិទធិម្លើរាំណុ្លម្ទ។ A ប្តនច្បាំោ រប្តក់ និងម្ពល
ម្វលាកនុងការររមូលនូវភសាុតង ម្ដើមបរីញ្ា ក់អាំពីអតថិភាពថ្នកិច្បចសនា អស់រ ៈម្ពល ១ ឆ្ន ាំ។ 
ម្រកា មក B គិតថាែលួននឹងអាច្បចាញ់រណ្ាឹ ង ម្ ះ B ក៏ប្តនម្លើកម្ែើងពីអាជ្ជា  ុកាលថ្នការ
រ ាំលត់សិទធិម្លើរាំណុ្ល ម្ៅកនុងការទញម្ហតុផលចុ្បងម្រកា ។ ជ្ជលទធផល តុលាការ ទទួល
សាា ល់នូវអាជ្ជា  ុកាលថ្នការរ ាំលត់សិទធិម្លើរាំណុ្ល និង រចានម្ចាលការទមទរររស់ A។ 
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 ម្តើការម្លើកម្ែើងពីអាជ្ជា  ុកាលថ្នការរ ាំលត់សិទធិម្លើរាំណុ្ល អាច្បជ្ជមូលម្ហតុកនុងការ
ដាក់រនាុកម្លើរប្តក់ររដារ់កាីម្លើ B ខដរឬម្ទ ម្រពាះវាប្តនម្ធ្វើឲ្យនីតិវធីិ្ោនការ ឺតយ៉ា វ ? 
 
ករណី្ទី ២ 
 តុលាការតរមូវឲ្យភាគី C ដាក់នូវឯកសារម្រតៀម (ោរត ១០១ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ក៏រ៉ាុខនា C 
ម្ៅខតនិយ ដខដលថា “ែាុាំ រតូវការជួរសាកសសីាំខាន់ោន ក់ ខដលផាល់ច្បម្មលើ មកខាងម្ ើងែាុាំកនុង
ការម្រៀរច្បាំឯកសារម្រតៀម រ៉ាុខនាគាត់ខតងខតរវល់ខាល ាំងោស់។ ែាុាំមិនដឹងថាម្ៅម្ពលោខដលែាុាំ
អាច្បជួរគាត់ម្ទ។ ែាុាំនឹងពាយមឲ្យអស់ពីសមតថភាពកនុងការររគល់ឯកសារម្រតៀមឲ្យប្តនមុន
កាលររមិ្ច្បេទ ថ្ននីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ទញម្ហតុផលម្លើកម្រកា ” ម្ហើ  C មិនប្តនដាក់ឯក
សារម្រតៀមម្ៅកាលររមិ្ច្បេទថ្ននីតិវធីិ្ម្រតៀមទញម្ហតុផលម្លើកម្រកា ច្បាំនួន ២ ឬ៣ ម្លើក។ ជ្ជ
លទធផល ភាគីោខ ងម្ទៀត D ប្តនច្បាំោ ម្ពល ូរ កនុងការម្លើកម្ែើងពីមម្ធ្ាប្ត តទល់ 
ម្ហើ តុលាការោនមូលដាឋ នរគរ់រគាន់សរោរ់ម្ច្បញសាលរកម។ C ប្តនឈ្នះរណ្ាឹ ង។ 
 ម្តើការ ឺតយ៉ា វកនុងការររគល់នូវឯកសារម្រតៀមអាច្បជ្ជមូលម្ហតុ កនុងការដាក់រនាុកនូវ
រប្តក់ររដារ់កាីមួ ខផនកដល់ C ខដរឬម្ទ ម្រពាះវាប្តនម្ធ្វើឲ្យនីតិវធីិ្ោនការ ឺតយ៉ា វ? 
 
២. សាំណួ្រខដលពាក់ព័នធ 
 ម្តើោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ២ រតូវ កមកអនុវតាខតកនុងករណី្ខដលភាគីោខ ង ោនគាំនិត
ទុច្បចរតិម្ធ្វើសកមមភាពរណ្ាឹ ងមិនចាាំប្តច់្ប ឬករណី្ខដលប្តនម្ធ្វើឲ្យនីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងោនការ ឺត
យ៉ាវ? 
 ោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ២ មិនោនម្លើកម្ែើងពីរញ្ា ម្នះច្បាស់លាស់ម្ទ។ ក៏រ៉ាុខនា ោន
ឃ្លល មួ ថា “តមកាលៈម្ទសៈ”។ ដូម្ច្បនះ ម្ ើងអាច្បពិចារោម្ៅម្លើពាកយថា កាលៈម្ទសៈម្នះ 
ជ្ជភាពសុច្បរតិ ឬទុច្បចរតិ ឬកាំហុសររស់ភាគី។ 
 
៣. សោជិកោន ក់ ប្តនម្លើកម្ែើងពីករណី្ខាងម្រកាមខដលទក់ទងនឹងការដាក់រនាុករប្តក់
ររដារ់កាី។ 
 
ករណី្ ៣ 
 E ប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងទមទរររគល់ដីរតែរ់វញិ ច្បាំម្ពាះ F ខដលប្តនកាន់ការ់ដី
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ររស់ E ម្ដា គាម នមូលម្ហតុគតិ ុតាិ។ F គឺជ្ជជនរកីរក។ តុលាការសម្រមច្បដាក់រនាុករប្តក់
ររដារ់កាីម្លើ E ខដលជ្ជភាគីឈ្នះកាី ម្រពាះតុលាការគិតថា ររសិនម្រើ F ទទួលរនាុករប្តក់ររដារ់
កាី ម្ ះគាត់មិនអាច្បអនុវតាសិទធិពឹងពាក់តុលាការប្តនម្ទ (ោរត ២ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 
 តុលាការម្ៅកនុងករណី្ម្នះ ោនការ ល់រច្បែាំម្ៅម្លើោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ២។ ភាព
រកីរក មិនខមនជ្ជកតា ម្ដើមបីសម្រមច្បពីរនាុកថ្នរប្តក់ររដារ់កាីម្ទ។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ នីតិវធីិ្ោន
ឈានដល់ការម្ច្បញសាលរកម។ ម្នះោនន័ ថា F ប្តនពឹងពាក់តុលាការរចួ្បរាល់ម្ហើ  (ោរត 
៦៥ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ម្សច្បកាីសម្រមច្បអាំពីរនាុករប្តក់ររដារ់កាីម្ៅកនុងសាលរកម មិនប្តនរាំពាន
ម្លើសិទធិពឹងពាក់តុលាការររស់ F ម្ទ។ 
 ជាំនួ សម្គងាា ះម្លើរណ្ាឹ ង (ោរត ៦៩ និង ៧០)  គរបី កមកអនុវតា ររសិនម្រើភាគី មិន
អាច្បដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង ឬម្ធ្វើសកមមភាពរណ្ាឹ ង ម្ៅពាក់កោា លនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង ម្ដា សារខត
ភាពរកីរក។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៤ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ នីតិវធីិ្ម្ដើមបីកាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៦១, ៦២, ៦៣, ៦៤, ៦៥, ៦៦ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  សូមររងាា ញពីនីតិវធីិ្ម្ដើមបីកាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី 

(ោរត ៦៦)។     
(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. វធីិ្កនុងការសម្រមច្បអាំពីរនាុករប្តក់ររដារ់កាី 
 ភាគីខដលចាញ់កាីរតវូទទួលរនាុករប្តក់ររដារ់កាី ម្ៅម្ពលកមមវតថុថ្នការទមទរ រតវូប្តន
ទទួលសាា ល់ ឬមិនរតូវប្តនទទួលសាា ល់ ម្ៅកនុងរណ្ាឹ ង (ោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី 
១)។ ផាុ ម្ៅវញិ តុលាការរតូវសម្រមច្បនូវរនាុករប្តក់ររដារ់កាីម្ដា ឆ ា នុសិទធិ ម្ៅម្ពលខដល
កមមវតថុថ្នការទមទររតូវប្តនទទួលសាា ល់ខតមួ ខផនក (ោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី 
២)។ ការដាក់រនាុករប្តក់ររដារ់កាីម្នះ រតូវប្តនកាំណ្ត់ម្ៅកនុងម្សច្បកាីសម្រមច្បខដលរញ្ច រ់ម្រឿងកាី 
ដូច្បជ្ជសាលរកម (ោរត ៦៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ោរត ១៨២ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ 
 គូភាគី អាច្បទមទរឲ្យភាគីោខ ងម្ទៀតរង់នូវច្បាំនួនខដលប្តនគណ្ ម្ដា ម្សច្បកាីសម្រមច្ប
ខាងម្លើ។ 
 ម្ៅកនុងការអនុវតាម្ៅកនុងររម្ទសកមពុជ្ជ តុលាការសម្រមច្បអាំពីការរនាុករប្តក់ររដារ់កាី 
ម្ដា កាំណ្ត់ច្បាំនួនជ្ជក់លាក់ (ឧទហរណ៍្ “ដាក់រនាុករប្តក់ររដារ់កាីច្បាំនួន ២០០ ដុលាល រម្លើភាគី
ម្ដើមម្ចាទ)។ ខផែកម្ៅម្លើការអនុវតាម្នះ នីតិវធីិ្ម្ដើមបកីាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី 
(ោរត ៦៦) គឺមិនចាាំប្តច់្បម្ទ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ការអនុវតាម្ៅកមពុជ្ជខររម្នះ អាច្បនឹងោនភាពអ ុតាិធ្ម៌ និង មិនរតឹមរតូវម្ៅកនុង
ករណី្មួ ច្បាំនួន។ ម្សាហ៊េុ ភាគី (ោរត ៦៣) មិនរតូវប្តនដឹងម្ទ ម្ៅម្ពលតុលាការម្ច្បញ 
ម្សច្បកាីសម្រមច្ប ដូច្បជ្ជសាលរកម និង ដីកាសម្រមច្ប ខដលែុសពីច្បាំនួនថ្នពនធដាក់ពាកយសុាំ 
(ោរត ៦១) និង រប្តក់ររដារ់កាីតុលាការម្រៅពីពនធ (ោរត ៦២) អាច្បរតូវប្តនដឹងច្បាស់ពីសាំណុ្ាំ
ម្រឿង ម្រពាះមិនោននីតិវធីិ្ខដលភាគីរតូវរា ការណ៍្ម្ៅតុលាការ អាំពីម្សាហ៊េុ ច្បាំោ ខដល
ែលួនរតូវរង់។ ដូម្ច្បនះ វាោនការលាំប្តកកនុងការសម្រមច្បនូវរនាុកថ្នរប្តក់ររដារ់កាីររករម្ដា 
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 ុតាិធ្ម៌ និងរតឹមរតូវ ម្ៅកនុងម្សច្បកាីសម្រមច្បដូច្បជ្ជសាលរកម ម្រពាះរប្តក់ររដារ់កាីខដលភាគី
នីមួ ៗ ប្តនច្បាំោ  មិនរតូវប្តន កមកពិចារោម្ទ។ 
 ការអនុវតាម្ៅររម្ទសជរ៉ាុនអាំពីការសម្រមច្បថ្នរនាុករប្តក់ររដារ់កាី គឺោនលកខណ្ៈែុស
គាន ពីការអនុវតាម្ៅររម្ទសកមពុជ្ជ។ ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន ជ្ជទូម្ៅ តុលាការសម្រមច្បអាំពីរនាុករប្តក់
ររដារ់កាីជ្ជភាគរ  កនុងច្បម្ ល ះពី ០ ភាគរ  ម្ៅ ១០០ ភាគរ  ម្ៅកនុងសាលរកម។ 
  
<ឧទហរណ៍្>  
 ម្ដើមម្ចាទដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង និងទមទរឲ្យចុ្បងច្បម្មលើ សងរប្តក់ច្បាំនួន ១០,០០០ ដុលាល រ 
រ៉ាុខនា តុលាការទទួលសាា ល់ខត ៤,០០០ ដុលាល រម្ទ ម្ៅកនុងសាលរកម។ ម្សច្បកាីសម្រមច្បរញ្ច រ់ថ្ន
សាលរកម នឹងសរម្សរដូច្បខាងម្រកាម ម្ហើ ម្រើនិយ ម្ដា សាមញ្ញម្ៅ គឺម្ដើមម្ចាទឈ្នះខត 
៤០ ភាគរ ថ្នកមមវតថុទមទរម្ដើមររស់ែលួន។ 
 ១. ចុ្បងច្បម្មលើ រតូវសងរប្តក់ច្បាំនួណ្ ៤,០០០ ដុលាល រ ម្ៅឲ្យម្ដើមម្ចាទ។ 
 ២. រចានម្ចាលការទមទរម្ផសងម្ទៀត ។ 
 ៣. ៦០ ភាគរ  ថ្នរប្តក់ររដារ់កាី គឺជ្ជរនាុកររស់ម្ដើមម្ចាទ និង ៤០ ភាគរ  គឺជ្ជ
រនាុកររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ។ 
 

 នីតិវធីិ្ម្ដើមបីកាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី (ោរត ៦៦) នឹងរតូវ កមកអនុវតា
ម្ដើមបីរញ្ា ក់នូវច្បាំនួនថ្នរនាុករប្តក់ររដារ់កាីម្ៅកនុងការអនុវតា។ 
 

២. វធីិ្កាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី 
 ភាគីនីមួ អាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យកាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី ម្ៅរកឡារញ្ា ី
ររស់តុលាការថ្នការជាំនុាំជរមះម្លើកទី ១ (មិនខមនដាក់ពាកយសុាំម្ៅតុលាការម្ទ) ម្ៅម្រកា 
ម្ពលខដលម្សច្បកាីសម្រមច្បអាំពីរនាុករប្តក់ររដារ់កាី រម្ងកើតអានុភាពថ្នការអនុវតា។ ឧទហរណ៍្
ថ្នការរម្ងកើតអានុភាពអនុវតា គឺសាលរកមចុ្បងម្រកា  (ោរត ១៩៥ ោរត ១៩៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ 
និង ោរត ១៩៣) និង ការររកាសឲ្យអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ោរត ១៩៦ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 ការពនយល់ខាងម្រកាមម្នះ គឺខផែកម្លើនីតិវធីិ្ម្ៅកនុងររម្ទសជរ៉ាុន។ នីតិវធីិ្លាំអិតមួ 
ច្បាំនួន ោនខច្បងម្ៅកនុងវធិានខដលកាំណ្ត់ម្ដា តុលាការកាំពូលថ្នររម្ទសជរ៉ាុន (ដូច្បគាន នឹង
ររកាសខដលម្ច្បញម្ដា រកសួង ុតាិធ្ម៌ថ្នរពះរាជ្ជោច្បរកកមពុជ្ជខដរ) រ៉ាុខនា វធិានទាំងម្នះ 
មិនោនអតថិភាពម្ៅកនុងររម្ទសកមពុជ្ជ ម្ពលរច្បចុរបននម្ទ។ រ៉ាុខនា នីតិវធីិ្ខាងម្រកាមម្នះ អាច្ប 
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 កមកអនុវតាប្តនម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នររម្ទសកមពុជ្ជ។ 
 ជ្ជដាំរូង ភាគីោខ ង (ម្ដើមម្ចាទ ឬចុ្បងច្បម្មលើ ) រតូវដាក់ពាកយសុាំកាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួន
រប្តក់ររដារ់កាីច្បាំម្ពាះភាគីោខ ងម្ទៀត និងព័ត៌ោនលាំអិតអាំពីរប្តក់ររដារ់កាីខដលគាត់ប្តនរង់។ 
រខនថមពីម្នះ អនកដាក់ពាកយសុាំ រតូវដាក់ភសាុតងរញ្ា ក់នូវការច្បាំោ ររស់ែលួន ររសិនម្រើការ
ច្បាំោ ម្ ះ មិនប្តនរងាា ញច្បាស់ម្ៅកនុងសាំណុ្ាំ ម្រឿង។ ជ្ជទូម្ៅ ពនធដាក់ពាកយសុាំ និង រប្តក់
ររដារ់កាីតុលាការម្រៅពីពនធ គឺប្តនរងាា ញច្បាស់ម្ៅកនុងសាំណុ្ាំ ម្រឿង ម្ហើ ភសាុតងោនសារ
សាំខាន់សរោរ់រងាា ញរប្តក់ររដារ់កាីភាគី។ ដូម្ច្បនះ អនកដាក់ពាកយសុាំ រតវូដាក់នូវភសាុតង ដូច្បជ្ជ 
រងាក ន់ទទួលរប្តក់ ម្ដើមបរីងាា ញថាគាត់ប្តនរង់នូវរប្តក់ររដារ់កាីភាគីោមួ ។ 
 រកឡារញ្ា ី ម្សនើសុាំឲ្យភាគីោខ ងម្ទៀត ដាក់នូវព័ត៌ោនលាំអិតអាំពីរប្តក់ររដារ់កាីខដលែលួន
ប្តនរង់ និងភសាុតងចាាំប្តច់្ប។ 
 រ ា រ់មក រកឡារញ្ា ី រតូវខសវងរកនូវរប្តក់ររដារ់កាីខដលភាគីនីមួ ៗ ប្តនរង់ ម្ហើ 
រតូវម្ធ្វើការទូទត់ជ្ជមួ នឹងគាន  ច្បាំម្ពាះទឹករប្តក់ខដលរតូវគាន  (ោរត ៦៦ កថាែណ្ឌ ទី ២) ម្ហើ 
រតូវម្ច្បញនូវការចាត់ខច្បងជ្ជលា លកខណ៍្អកសរ ដូច្បខាងម្រកាម ៖ 

“ច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាីខដលភាគីោខ ងម្ទៀត រតូវទទួលរនាុកកនុងសាលរកម 
(សាំណុ្ាំ ម្រឿងម្លែ) កាលររមិ្ច្បេទ (ថ្ងៃទី ខែ ឆ្ន ាំ) គឺ (ច្បាំនួន) ដុលាល រ ដូច្បភាា រ់
កនុងឧរសមព័នធ”  

 ម្ៅកនុងឧរសមព័នធ រតូវសរម្សរអាំពីច្បាំណុ្ច្បលាំអិតអាំពីរប្តក់ររដារ់កាី ខដលរកឡារញ្ា ីទទួល 
សាា ល់ ការគណ្ អាំពីច្បាំនួនខដលភាគីនីមួ ៗ រតូវទទួលរនាុក និង លទធផលថ្នការទូទត់។  
 

<ឧទហរណ៍្> 
 ម្ៅកនុងករណី្ខាងម្លើ ច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី រតូវប្តនម្គដាក់រនាុកម្លើម្ដើមម្ចាទ ច្បាំនួន 
៦០ ភាគរ  និង ៤០ ភាគរ  ម្លើចុ្បងច្បម្មលើ ។ 
 សនមតថា ម្ដើមម្ចាទ ច្បាំោ រប្តក់ ២០០ ដុលាល រ និង ចុ្បងច្បម្មលើ ច្បាំោ រប្តក់ ១០០ 
ដុលាល រ ខដលម្នះជ្ជរប្តក់ររដារ់កាី។ 
 ម្ដើមម្ចាទប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យកាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាី។ 
 

 រនាុកថ្នច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាីខដលម្ដើមម្ចាទប្តនរង់ (២០០ ដុលាល រ) គឺដូច្បខាងម្រកាម៖  
 <រនាុកររស់ម្ដើមម្ចាទ>        <រនាុកររស់ចុ្បងច្បម្មលើ > 
 ២០០ ដុលាល រ x ៦០ %= ១២០ ដុលាល រ      ២០០ ដុលាល រ x ៤០ %= ៨០ ដុលាល   - A 
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 រនាុកថ្នច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាីខដលចុ្បងច្បម្មលើ ប្តនរង់ (១០០ ដុលាល រ) គឺដូច្បខាងម្រកាម៖ 
 <រនាុកររស់ម្ដើមម្ចាទ>    <រនាុកររស់ចុ្បងច្បម្មលើ > 
 ១០០ ដុលាល រ x ៦០ %= ៦០ ដុលាល រ   - B  ១០០ ដុលាល រ x ៤០ %= ៤០ ដុលាល  
 

 ជ្ជលកខណ្ៈរទឹសាី ការគណ្ ម្នះ ោនន័ ថាម្ដើមម្ចាទអាច្បទមទរ ៨០ ដុលាល រ (A) ពី
ចុ្បងច្បម្មលើ  ម្ហើ ចុ្បងច្បម្មលើ  អាច្បទមទរ ៦០ ដុលាល រ (B) ពីម្ដើមម្ចាទ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ច្បាំនួនទឹករប្តក់ ៦០ ដុលាល រ រតូវប្តនទូទត់ (ោរត ៦៦ កថាែណ្ឌ ទី ២) ម្ហើ ជ្ជ
លទធផល ម្ៅសល់សិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំនួន ២០ ដុលាល រ ខដលម្ដើមម្ចាទោនច្បាំម្ពាះចុ្បងច្បម្មលើ ។ 
ដូម្ច្បនះ ការចាត់ខច្បងគឺដូច្បខាងម្រកាម ៖     

“ច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាីខដលភាគីោខ ងម្ទៀត (ភាគីចុ្បងច្បម្មលើ ) រតូវទទួល
រនាុកកនុងសាលរកមម្លែ ០០០០ ចុ្បះថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៣ គឺ 
២០ ដុលាល រ ដូច្បភាា រ់កនុងឧរសមព័នធ”   

 ការចាត់ខច្បងនឹងដូច្បខាងម្រកាមម្នះ ររសិនម្រើចុ្បងច្បម្មលើ ប្តនដាក់ពាកយសុាំ មិនខមនម្ដើម
ម្ចាទ ម្ៅកនុងករណី្ដូច្បគាន ម្នះ។ ចុ្បងច្បម្មលើ  មិនអាច្បទមទរម្សាហ៊េុ អវីម្ទ ម្ៅម្រកា ការ
ទូទត់   

“ច្បាំនួនរប្តក់ររដារ់កាីខដលភាគីោខ ងម្ទៀត (ភាគីម្ដើមម្ចាទ) រតូវទទួល
រនាុកកនុងសាលរកមម្លែ ០០០០ ចុ្បះថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៣ គឺ ០ 
ដុលាល រ ដូច្បភាា រ់កនុងឧរសមព័នធ”    

 

 អវីខដលរកឡារញ្ា ីម្ធ្វើ គឺជ្ជ “ការចាត់ខច្បង” រ៉ាុខនាមិនខមនជ្ជដីកាសម្រមច្ប ម្ហើ ក៏មិនខមន
ជ្ជកាំណ្ត់ម្ហតុ។ ម្នះ គឺជ្ជឯកសារជ្ជលា លកខណ៍្អកសរ។ ម្ហើ ឯកសារម្នះ គឺជ្ជលិែិត 
អនុវតា (ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ច្ប)។  
 ភាគីអាច្បដាក់រណ្ាឹ ងតវា៉ាច្បាំម្ពាះការចាត់ខច្បងររស់រកឡារញ្ា ី ខដលកាំណ្ត់ជ្ជសាថ ពរនូវ
ច្បាំនួនទឹករប្តក់ររដារ់កាី ម្ៅតុលាការខដលរកឡារញ្ា ីសថិតម្ៅ កនុងអាំែុងម្ពល ១ សប្តា ហ៍ 
(ោរត ៦៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤ និង ោរត ២១៥)។ 

 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៥ 
  
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ ការរងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៦១, ៦២, ៦៣, ៦៧, ៦៨, ៦៩ និង ៧០ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ១. ម្ៅម្ពលតុលាការកាំណ្ត់រប្តក់ររដារ់កាី ម្តើ រប្តតិម្ភាគម្លើរប្តក់

ររដារ់កាីរតូវ  កមកគណ្ ម្ដា ខផែកម្លើរប្តក់ររដារ់កាីោែលះ? 
 ២. ម្តើតុលាការរតូវម្ធ្វើយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ម្ៅម្ពលខដលោនពាកយសុាំររស់
ចុ្បងច្បម្មលើ រងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ (ោរត ៦៧) និងពាកយសុាំររស់ម្ដើមម្ចាទ
ឲ្យផាល់ជាំនួ សម្គងាា ះម្លើរណ្ាឹ ង រតូវប្តនដាក់មកម្ៅម្ពលជ្ជមួ គាន ? ម្តើ
ពាកយសុាំមួ ោោនអាទិភាពជ្ជង? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១ 

 តុលាការរតូវរងាា រ់ឲ្យម្ដើមម្ចាទដាក់រប្តតិម្ភាគម្លើររដារ់កាី តមពាកយសុាំររស់ចុ្បង
ច្បម្មលើ  ម្ដា ដីកាសម្រមច្ប ររសិនម្រើម្ដើមម្ចាទគាម នលាំម្ៅឋាន ទីសាន ក់ការ ឬកខនលងអាជីវកមម
ម្ៅកនុងរពះរាជ្ជោច្បរកកមពុជ្ជ (ោរត ៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ១)។  
 

 ម្តើោរតម្នះ ោនម្គាលរាំណ្ងយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 ភាគីខដលចាញ់កាីរតវូទទួលរនាុករប្តក់ររដារ់កាី (ោរត ៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ចុ្បង
ច្បម្មលើ  អាច្បទមទរនូវរប្តក់ររដារ់កាី ខដលែលួនប្តនរង់កនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងពីម្ដើមម្ចាទ 
ររសិនម្រើចុ្បងច្បម្មលើ ឈ្នះកាី។ ការរងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តក់ររដារ់កាី គឺម្ដើមបធីា ថាចុ្បងច្បម្មលើ អាច្ប
ររមូលរប្តក់ររដារ់កាី ម្ពលអ គត ម្រពាះជ្ជទូម្ៅ ោនការលាំប្តកកនុងការររមូលរប្តក់
ររដារ់កាីម្នះពីម្ដើមម្ចាទ ជ្ជពិម្សសគឺម្ដើមម្ចាទខដលគាម នលាំម្ៅឋាន ទីសាន ក់ការ ឬទីកខនលង
អាជីវកមមម្ៅកនុងរពះរាជ្ជោច្បរកកមពុជ្ជ។ 
 

 ម្តើកនុងករណី្ោែលះខដលតុលាការអាច្បរងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ? 
 ម្ៅកនុងករណី្ខដល        

 ក. ចុ្បងច្បម្មលើ ប្តនដាក់ពាកយសុាំម្ច្បញដីកាសម្រមច្បម្នះ ម្ៅមុនម្ពលម្ធ្វើម្សច្បកាីម្ដាះសារ
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ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផល ឬប្តនម្ឆលើ ទញម្ហតុផលអាំពីអងាម្សច្បកាី
ថ្នរណ្ាឹ ងម្ៅកនុងការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ម្រកា ពីប្តនដឹងថាោនមូលម្ហតុ
ខដលតរមូវឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ  
និង 

 ែ. ម្ដើមម្ចាទគាម នលាំម្ៅឋាន ទីសាន ក់ការ ឬទីកខនលងអាជីវកមមម្ៅកនុងរពះរាជ្ជោច្បរក
កមពុជ្ជ (ោរត ៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី ២) 
 “ម្ដើមម្ចាទខដលគាម នលាំម្ៅឋាន ទីសាន ក់ការ ឬទីកខនលងអាជីវកមមម្ៅកនុងរពះរាជ្ជោច្បរក
កមពុជ្ជ” មិនខមនោនន័ ថាជ្ជជនររម្ទស ឬនីតិរុគាលររម្ទសម្ ះម្ទ។ 
 ផាុ ពីោរត ៦៩ (ការផាល់ជាំនួ សម្គងាា ះម្លើរណ្ាឹ ង) លទធភាពខដលចុ្បងច្បម្មលើ អាច្ប
ឈ្នះកាី មិនខមនជ្ជលកខែណ្ឌ ម្ទ។ 
 

 ម្តើម្ ើងរតូវគណ្ ច្បាំនួនថ្នរប្តតិម្ភាគយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប?  
 តុលាការរតូវសម្រមច្បច្បាំនួនថ្នរប្តតិម្ភាគ ម្ដា ខផែកម្ៅម្លើច្បាំនួនសររុថ្នរប្តក់ររដារ់កាី
ខដលចុ្បងច្បម្មលើ រតូវច្បាំោ ម្ៅរគរ់ថាន ក់ថ្នការជាំនុាំជរមះជ្ជមូលដាឋ ន (ោរត ៦៧ កថាែណ្ឌ ទី 
៤ និង ៥)។ 
 ោនខតច្បាំនួនថ្នរប្តក់ររដារ់កាីខដលចុ្បងច្បម្មលើ រតូវច្បាំោ ម្ទ ខដលរតូវប្តនម្គ កមក
ពិចារោ។ ច្បាំម្ពាះម្សាហ៊េុ ច្បាំោ ររស់ម្ដើមម្ចាទ មិនរតូវ កមកពិចារោម្ទ។ 
 រប្តក់ររដារ់កាី ោនរីររម្ភទ គឺពនធដាក់ពាកយសុាំ (ោរត ៦១) រប្តក់ររដារ់កាីតុលាការ
ម្រៅពីពនធ (ោរត ៦២) និង រប្តក់ររដារ់កាីភាគី (ោរត ៦៣)។  
 ពនធដាក់ពាកយសុាំ គឺជ្ជរប្តក់ររដារ់កាីខដលម្ដើមម្ចាទរតូវរង់។ ដូម្ច្បនះ វាមិនខមនជ្ជមូល
ដាឋ នម្ៅកនុងម្សច្បកាីសម្រមច្បពីច្បាំនួនថ្នរប្តក់ររដារ់កាីម្ទ។ 
 ចុ្បងច្បម្មលើ  រង់រប្តក់ររដារ់កាីតុលាការ និងរប្តក់ររដារ់កាីភាគី រ៉ាុខនាគាត់នឹងរតូវរង់
ម្រច្បើនខងមម្ទៀត ម្រពាះការរងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ គឺរតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ៅម្ពលចារ់ម្ផាើមនីតិវធីិ្ 
រណ្ាឹ ង។ ដូម្ច្បនះ តុលាការរតូវកាំណ្ត់អាំពីច្បាំនួនម្សាហ៊េុ ច្បាំោ សមរមយ ខដលចុ្បងច្បម្មលើ រតូវ
ច្បាំោ   ម្ពលអ គតម្ៅរគរ់ថាន ក់ថ្នការជាំនុាំជរមះ ម្ដា ខផែកម្ៅម្លើររម្ភទថ្នម្រឿងកាី 
នីមួ ៗ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ការប្ត៉ានសាម នជ្ជមុននូវរប្តក់ររដារ់កាីខដលរតូវរង់ ម្ពលអ គត មិនខមនជ្ជ
ម្រឿងងា ស្រសលួម្ទ។ វាក៏មិនខមនថាមិនអាច្បម្ធ្វើម្ៅប្តនម្ ះម្ទ រ៉ាុខនាវាមិនចាាំប្តច់្បកនុងការប្ត៉ាន
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សាម នឲ្យជ្ជក់លាក់។  តុលាការអាច្បរងាា រ់ឲ្យរខនថមរប្តតិម្ភាគ ររសិនច្បាំនួនថ្នរប្តតិម្ភាគម្ដើម 
មិនរគរ់រគាន់ (ោរត ៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ២)។ 
 

 ម្តើនឹងោនអវីម្កើតម្ែើងររសិនម្រើម្ដើមម្ចាទមិនដាក់រប្តតិម្ភាគ? 
 ចុ្បងច្បម្មលើ  អាច្បរដិម្សធ្មិនរពមតទល់នឹងរណ្ាឹ ងម្នះរហូតដល់ម្ពលខដលម្ដើមម្ចាទ
ដាក់រប្តតិម្ភាគ (ោរត ៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។  
 តុលាការ គរបីម្ច្បញសាលរកមម្លើកម្ចាលនូវរណ្ាឹ ង ម្ដា មិនឆលងកាត់ការទញម្ហតុ
ផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ររសិនម្រើម្ដើមម្ចាទ មិនប្តនដាក់រប្តតិម្ភាគកនុងអាំែុងម្ពលខដលកាំណ្ត់
ម្ដា តុលាការ (ោរត ៦៨)។ សាលរកមម្នះ មិនែុសពីសាលរកមធ្មមត។ សាលរកមម្នះ រតូវ
ម្ច្បញម្ៅកនុងតុលាការ (ោរត ១៨៨ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
      
សាំណួ្រ ២ 

 ម្គាលរាំណ្ងថ្នជាំនួ សម្គងាា ះម្លើរណ្ាឹ ង (ោរត ៦៩ និង ៧០) គឺម្ដើមបីជួ ដល់ភាគី
ខដលរកីរក (ជ្ជពិម្សសម្ដើមម្ចាទ) ម្ដើមបីទទួលប្តនសិទធិពឹងពាក់តុលាការ។ ផាុ ម្ៅវញិ 
ដូច្បខដលប្តនម្រៀររារ់ខាងម្លើ ការរងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ គឺម្ដើមបកីារពារផលររម្យជន៍ររស់
ចុ្បងច្បម្មលើ ។ ផលររម្យជន៍ទាំងម្នះ គឺោនភាពផាុ គាន ។ 
 ម្រើខផែកម្ៅម្លើពាកយម្ពច្បន៍ថ្នោរត ៦១ រហូតដល់ោរត ៦៣ និង ោរត ៧០ កថា
ែណ្ឌ ទី ១ អានុភាពថ្នជាំនួ សម្គងាា ះម្លើរណ្ាឹ ង មិនប្តនរគរដណ្ា រ់ម្លើរញ្ញតាិថ្នរប្តតិម្ភាគ 
ម្ដា ខផែកម្លើោរត ៦៧ ម្ទ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា សោជិកមួ ច្បាំនួន គិតថា អានុភាពថ្នជាំនួ សម្គងាា ះម្លើរណ្ាឹ ង រគរដណ្ា រ់ម្លើ
រប្តតិម្ភាគផងខដរ។ ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត ម្ៅកនុងគាំនិតររស់ពួកគាត់ អានុភាពថ្នជាំនួ សម្គងាា ះ
ម្លើរណ្ាឹ ង ោនអានុភាពជ្ជងការរងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ។ អានុភាពថ្នដីកាសម្រមច្បឲ្យជួ  
សម្គងាា ះម្លើរណ្ាឹ ង ោនអានុភាពជ្ជងការរងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ ម្ទះរីជ្ជការរងាា រ់ឲ្យដាក់
រប្តតិម្ភាគ រតូវប្តនម្ច្បញមុនក៏ម្ដា ។ ម្នះគឺម្ដា សារខតសិទធិពឹងពាក់តុលាការគឺោនសារ
សាំខាន់ជ្ជង។ 

 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ កកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ៦ 

 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ ការពិន័ ម្ៅម្លើអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១៣២ កថាែណ្ឌ ទី ៣ និង ោរត ១៤៧ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើតុលាការអាច្បដាក់ពិន័ សីុវលិម្ៅម្លើអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប 

ប្តនខដរ ឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដលអនកជាំ ញម្នះមិនោនវតាោនម្ដា គាម នមូល
ម្ហតុរតឹមរតូវ ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. ការពិភាកាអាំពីសាំណួ្រម្នះ 
 ក. ោរត ១៤៧ ប្តនខច្បងថារញ្ញតាិអាំពីការសាកសួរសាកសី រតូវ កមកអនុវតាដូច្បគាន
ច្បាំម្ពាះ អនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប ផងខដរ ម្លើកខលងខតោរត ១៣២ កថាែណ្ឌ ទី ២។ 
ោរត ១៣២ កថាែណ្ឌ ទី ២ អនុញ្ញ តឲ្យតុលាការរងាា រ់ឲ្យ ាំែលួនសាកសីខដលមិនរពមចូ្បលែលួន
មកតុលាការម្ដា គាម នមូលម្ហតុរតឹមរតូវ។ ច្បាំម្ពាះការមិនអនុវតាោរត ១៣២ កថាែណ្ឌ ទី ២ 
គឺោនន័ ថាតុលាការមិនរតូវប្តនអនុញ្ញ តឲ្យរងខាំអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប ខដលអវតាោន
ម្ដា គាម នមូលម្ហតុរតឹមរតូវ ឲ្យមករងាា ញែលួនម្ៅតុលាការប្តនម្ែើ ។ ផាុ ម្ៅវញិ ោរត 
១៤៧ មិនប្តនម្លើកខលងច្បាំម្ពាះការអនុវតាដូច្បគាន នឹងោរត ១៣២ កថាែណ្ឌ ទី ៣ ច្បាំម្ពាះអនក
ជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប ។ ម្ដា ពិចារោម្ៅម្លើពាកយម្ពច្បន៍ម្ៅកនុងោរត ១៤៧ តុលាការហាក់
ដូច្បជ្ជអាច្បដាក់ពិន័ សីុវលិ ម្ៅម្លើអនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប  ខដលមិនរពមចូ្បលែលួនមក
តុលាការម្ដា គាម នមូលម្ហតុរតឹមរតូវ។ 
 ែ. សូមពិនិតយម្មើលពីភាពែុសគាន រវាងអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  និង សាកសីធ្មមត 
 ភាពែុសគាន ដ៏ធ្ាំ គឺលទធភាពខដលអាច្បជាំនួសប្តន។ 
 ឧរោថា ម្ដើមម្ចាទ ទមទរសាំណ្ងការែូច្បខាតច្បាំម្ពាះចុ្បងច្បាំម្លើ ម្ៅកនុងករណី្ម្រគាះ
ថាន ក់ច្បរាច្បរណ៍្។ 
 ភាគីោខ ង ឬភាគីទាំងសងខាង ររខហលជ្ជម្សនើសុាំឲ្យសាកសួររុគាលខដលប្តនម្ៅកខនលង
ម្កើតម្ហតុថ្នម្រគាះថាន ក់ម្ ះ កនុង មជ្ជសាកសី។ ររសិនម្រើម្ហតុការណ៍្ថ្នម្រគាះថាន ក់ច្បរាច្បរណ៍្
ខដលប្តនម្លើកម្ែើងម្ដា គូភាគី ោនភាពផាុ គាន  សាកសីម្នះ នឹងផាល់នូវសកខីកមមនូវម្ហតុ
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ការណ៍្ខដលែលួនប្តនម្ឃើញ និងសាា រ់លឺម្ៅកខនលងម្កើតម្ហតុ។ ជ្ជទូម្ៅ អវីខដលរុគាលោន ក់ប្តន
ដឹង ឬច្បងចាាំអាំពីម្ហតុការណ៍្ម្រគាះថាន ក់ច្បរាច្បរណ៍្ គឺោនលកខណ្ៈែុសគាន  ម្ទះរីជ្ជោនមនុសស
ម្រច្បើន ក់ ប្តនម្ឃើញម្ហតុការណ៍្ម្ ះក៏ម្ដា ។ ម្ៅកនុងន័ ម្នះ សាកសីមិនអាច្បរតូវប្តនម្គ
ជាំនួសម្ទ។  
 រខនថមពីម្លើការរញ្ា ក់ពីទិដឋភាពថ្នម្រគាះថាន ក់ម្ដា សាកសី ម្ដើមម្ចាទក៏អាច្បម្សនើសុាំឲ្យ
សាកសួរអនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប  ម្ដើមបរីងាា ញពីទាំ ក់ទាំនងម្ហតុនិងរច្បច័ រវាងម្រគាះថាន ក់
ច្បរាច្បរណ៍្ និង ររួសសាន មម្លើររូរាងកា ររស់ម្ដើមម្ចាទ ម្ៅម្ពលខដលវា ោនការលាំប្តក
សរោរ់ម្ៅរកមកនុងការដឹង ថាម្តើររួសសាន មោខដលរងកម្ែើងម្ដា ម្រគាះថាន ក់ម្នះ។ ម្វជា
រណ្ឌិ ត នឹងរតូវប្តនចាត់តាំងកនុងការម្ធ្វើម្កាសលវច័ិ្ប ម្នះ។ អនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប  គឺជ្ជ
រុគាលខដលោនរទពិម្សាធ្ន៍ខាងវជិ្ជា ជីវៈ និង ច្បាំម្ណ្ះដឹងរម្ច្បចកម្ទស និង ផាល់សកខីកមមម្ដា 
ខផែកម្លើរទពិម្សាធ្ន៍ទាំងម្នះ។ រុគាលោក៏អាច្បផាល់សកខីកមមអាំពីទាំ ក់ទាំនងម្ហតុ និង រច្បច័ 
ម្នះខដរ ដរារោគាត់ោនរទពិម្សាធ្ន៍វជិ្ជា ជីវៈ និងច្បាំម្ណ្ះដឹង។ ម្ៅកនុងន័ ម្នះ អនកជាំ ញ
ម្កាសលវច័ិ្ប  អាច្បជាំនួសប្តន។ 
 ដូម្ច្បនះ ភាពចាាំប្តច់្បកនុងការទទួល កសកខីកមមពីអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប ោោន ក់ គឺ
ោនលកខណ្ៈទរជ្ជងការទទួល កសកខីកមមពីសាកសីធ្មមត។ 
 ម្នះ គឺជ្ជមូលម្ហតុខដលោរត ១៣២ កថាែណ្ឌ ទី ២ រញ្ញតាពីមម្ធ្ាប្ត ចារ់រងខាំសាកសី
ឲ្យចូ្បលមកតុលាការប្តន ម្ហើ ផាុ ម្ៅវញិ វាមិនរតវូអនុវតាច្បាំម្ពាះអនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប  
ប្តន។ 
 រខនថមពីម្លើការរងាា រ់ឲ្យ ាំែលួនម្នះ ោរត ១៣៣ កថាែណ្ឌ ទី ៣ រញ្ញតាពីការពិន័ ម្ៅ
ម្លើសាកសីខដលមិនរពមចូ្បលែលួនមកតុលាការ។ ម្នះ ចាត់ទុកជ្ជការដាក់ទណ្ឌ កមមច្បាំម្ពាះការមិន
ម្គារពកាតពវកិច្បចជ្ជសាកសីខដលោនខច្បងម្ៅកនុងោរត ១៣២ កថាែណ្ឌ ទី ១។ ជនខដលរតូវប្តន
ម្រជើសតាំងឲ្យម្ធ្វើជ្ជអនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប   រតវូោនកាតពវកិច្បចកនុងការផាល់នូវសកខីកមមខដលជ្ជ
លទធផលថ្នការម្ធ្វើម្កាសលវច័ិ្ប  (ោរត ១៤៤)។ ដូម្ច្បនះ វាោនលកខណ្ៈសមម្ហតុផលកនុងការ
ដាក់ទណ្ឌ កមមដល់អនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  ខដលមិនអនុវតាតមការរងាា រ់។ 
 គ. តមរ ៈមូលម្ហតុម្នះ តុលាការអាច្បដាក់ពិន័ សីុវលិដល់អនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប  
ម្ៅម្ពលខដលគាត់មិនរពមចូ្បលែលួនមកតុលាការម្ដា គាម នមូលម្ហតុរតឹមរតូវ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា វាអាស្រស័ ម្ៅម្លើឆ ា នុសិទធិររស់តុលាការ ថាម្តើតុលាការពិតជ្ជដាក់ពិន័  
សីុវលិដល់អនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប  ឬយ៉ាងោ ម្រពាះោរត ១៣២ កថាែណ្ឌ ទី ៣ ម្ររើពាកយ 
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“អាច្ប” មិនខមន “រតូវ” ម្ ះម្ទ ម្ហើ ោរត ៣ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្ពិន័ សីុវលិ ក៏រញ្ញតាថា នីតិ
វធីិ្ម្នះ រតូវចារ់ម្ផាើមម្ដា ឆ ា នុសិទធិររស់តុលាការខដរ។ 
 
២. សាំណួ្រពាក់ព័នធ 
 ក. ម្តើករណី្ររម្ភទោខដលរតវូម្ររើអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  ម្ៅររម្ទសកមពុជ្ជ ? 
 សោជិកមួ ច្បាំនួន រងាា រ់ឲ្យម្ធ្វើម្កាសលវច័ិ្ប  ម្ៅកនុងករណី្កាំណ្ត់ថាម្តើជ្ជហតថម្លខា
ពិតឬមិនខមន ការទទួលសាា ល់ និងរតម្ៅម្លើឯកសារមួ ច្បាំនួន រតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ដា អនក
អះអាងខដរឬម្ទ។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ តុលាការអាច្បចាត់តាំងមគនាីម្ៅកនុង  កដាឋ នជាំ ញថ្នរកសួងមហា
ថ្ផា ម្រពាះគាម ននរោសាកសមជ្ជងមគនាីម្ៅកនុង  កដាឋ នម្នះ។ 
 ែ. ម្តើវាគឺជ្ជសិទធិ ឬកាតពវកិច្បចររស់អនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប កនុងការចូ្បលែលួនមក
តុលាការ? 
 អនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  ោនកាតពវកិច្បចរតូវចូ្បលែលួនមកតុលាការកនុងការផាល់សកខី
កមមនូវគាំនិតម្យរល់ររស់ែលួន ម្រពាះការផាល់សកខីកមម គឺជ្ជកាតពវកិច្បចររស់អនកជាំ ញខាង 
ម្កាសលវច័ិ្ប  (ោរត ១៤៤ កថាែណ្ឌ ទី ២) ម្ហើ តុលាការ អាច្បអនុញ្ញ តឲ្យគាត់រម្ញ្ចញ
ម្យរល់ម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ (ោរត ១៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 អនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  ក៏ោនសិទធិចូ្បលរមួម្ៅកនុងសវ ការ ម្ហើ អាច្បម្សនើសុាំឲ្យ
តុលាការម្ធ្វើការសាកសួរសាកសី ឬសាមីភាគី ឬអាច្បសាកសួរម្ដា ផ្ទា ល់ម្ៅម្លើជនទាំងម្ ះ 
(ោរត ១៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ ម្នះ ម្ដា សារខតអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  រតូវខតម្ធ្វើការ
ម្ដា ខផែកម្ៅម្លើអងាម្ហតុ។ ឧទហរណ៍្ ម្វជារណ្ឌិ តមិនអាច្បម្ធ្វើម្រាគវភិាគម្ៅម្លើមូលម្ហតុថ្ន
រងកររួសសាន មដល់ភាគី ម្ៅកនុងករណី្ខាងម្លើ ររសិនម្រើម្វជារណ្ឌិ តមិនប្តនដឹងថាម្តើម្រគាះថាន ក់
ម្ ះម្កើតម្ែើងយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប។ ដូម្ច្បនះ អនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  អាច្បចូ្បលរមួសវ ការ និង
សួរសាមីភាគី ឬសាកសនូីវសាំណួ្រមួ ច្បាំនួនម្ដើមបទីទួលប្តននូវព័ត៌ោនចាាំប្តច់្ប។ 
 គ. ម្តើវាគឺជ្ជការម្ធ្វើម្កាសលវច័ិ្ប ខដរឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដលតុលាការប្តនសួរម្ៅអាជ្ជា ធ្រ
មូលដាឋ ន ដូច្បជ្ជការយិសុរមិ្យដី អាំពីការវាស់ទាំហាំដី ឬរញ្ា ក់កមមសិទធិម្លើដីវវិាទ? 
 ច្បាំណុ្ច្បទាំងម្នះ មិនខមនជ្ជការម្ធ្វើម្កាសលវច័ិ្ប ម្ទ ម្រពាះច្បាំម្ណ្ះដឹងពិម្សស មិនចាាំ
ប្តច់្បតរមូវឲ្យោនម្ទ ម្ដើមបីដឹងអាំពីកមមសិទធិ ឬទាំហាំថ្នដី។ 
 ការសួរអាជ្ជា ធ្រមូលដាឋ ន អាច្បជ្ជការររគល់កិច្បចការស្រសាវរជ្ជវ (ោរត ១៣០) 



ទំពរ័ | 36  

 

 ឃ. ម្តើតុលាការអាច្បខសវងរកអងាម្ហតុផាុ នឹងម្យរល់ររស់អនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប 
ខដរឬម្ទ? 
 ម្កាសលវច័ិ្ប  គឺជ្ជររម្ភទមួ ថ្នភសាុតង។ វធីិ្ម្ររើរប្តស់ភសាុតងម្នះកនុងការខសវងរក
នូវអងាម្ហតុ គឺមិនោនលកខណ្ៈែុសខរលកពីភសាុតងររម្ភទម្ផសងម្ទៀតម្ទ។  ដូម្ច្បនះ តុលាការ
អាច្បខសវងរកអងាម្ហតុម្ដា ខផែកម្លើជាំម្នឿទុកចិ្បតាម្ដា ម្សររីរស់ែលួន ម្ទះរីជ្ជជាំម្នឿទុកចិ្បតា
ម្នះ ផាុ នឹងម្យរល់ររស់អនកជាំ ញម្កាសលវច័ិ្ប ក៏ម្ដា  (ោរត ១៨៤)។ ជ្ជការពិត 
តុលាការរតូវពនយល់ម្ៅកនុងសាលរកម ឬសាលដីការរស់ែលួន ថាម្តើមូលម្ហតុអវីប្តនជ្ជមិនម្ជឿ
ម្លើម្កាសលវច័ិ្ប ។ 
 ង. សូមម្លាកសាស្តសាចារយជួ ពនយល់អាំពីវធីិ្ចាត់តាំងអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប ម្ៅ
ររម្ទសជរ៉ាុន។ 
 ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន តុលាការសួរម្ៅកាន់ម្រកខជនខដលជ្ជអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  
ថាម្តើគាត់អាច្បម្ធ្វើម្កាសលវច័ិ្ប ប្តនខដរឬម្ទ ម្ហើ ទទួល កការ ល់រពមររស់គាត់ជ្ជមុន 
មុននឹងម្ធ្វើការខតងតាំងជ្ជផលូវការ ម្ដា ខផែកម្លើោរត ១៤៤ កថាែណ្ឌ ទី ១។ 
 ម្ដា ការម្ធ្វើខររម្នះ តុលាការអាច្បចាត់តាំងអនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  ខដលអាច្ប
រាំម្ពញការងារម្កាសលវច័ិ្ប ម្ដា រតឹមរតូវម្ៅតមកាលររមិ្ច្បេទកាំណ្ត់។ ដូម្ច្បនះ អវតាោនររស់
អនកជាំ ញខាងម្កាសលវច័ិ្ប  គឺករមនឹងម្កើតោនោស់ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ ម្មសា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៧ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ មរណ្ភាពររស់ភាគី 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១៧១ កថាែណ្ឌ ទី ១, ១៧៥, ១៧៦, ១៧៨ កថាែណ្ឌ ទី ១, ៣៥១ កថា

ែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប គ, ៣៥៦ កថាែណ្ឌ ទី ២ ទី ៣ និងទី ៤, ៣៥៧ កថាែណ្ឌ ទី 
១, ៣៥៩ កថាែណ្ឌ ទី ១, ៣៦០, ៣៦២ កថាែណ្ឌ ទី ១, ៣៦៤ កថាែណ្ឌ ទី១ 
ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 

សាំណួ្រ អងាម្ហតុ 
 ម្ដើមម្ចាទទមទរឲ្យចុ្បងច្បម្មលើ ររគល់ដី។ 
សាំណួ្រ (សាំណួ្រនីមួ ៗ ខាងម្រកាមគឺឯករាជយដាច់្បម្ដា ខែកពីគាន ) 
 ១. ម្ៅកាលររមិ្ច្បេទថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ កូនររស់
ម្ដើមម្ចាទប្តនកាន់ដីកាម្កាះ និងលិែិតរញ្ា ក់ពីម្មឃុាំថាម្ដើមម្ចាទប្តនទទួល
មរណ្ភាព។ 
 ម្តើតុលាការរតវូម្ធ្វើដូច្បម្មាច្ប? 
 ២. សាលរកមទទួលសាា ល់ការទមទរឲ្យររគល់ដីររស់ម្ដើមម្ចាទ ប្តន 
ចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ ម្រកា មក ម្ដើមម្ចាទទទួលមរណ្ភាព។ 
 ម្តើនីតិវធីិ្រ ា រ់ម្ដើមបីអនុវតាសាលរកមរតូវម្ធ្វើដូច្បម្មាច្ប?  

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១  
១. ការផ្ទែ កនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 

 ម្ៅម្ពលភាគីទទួលមរណ្ភាព នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងរតូវផ្ទែ ក (ោរត ១៧៣ កថាែណ្ឌ ទី ១ 
ច្បាំណុ្ច្ប ក)។ 
 ររសិនម្រើតុលាការរនានីតិវធីិ្ ម្ដា មិនោនការផ្ទែ ក ម្ដា មូលម្ហតុមរណ្ភាពររស់
ភាគី ម្ ះនីតិវធីិ្ខដលម្ធ្វើម្ែើងម្ដា តុលាការម្ៅម្រកា ម្ពលផ្ទែ ក រតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោឃៈ 
(ោរត ១៧៨ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ រញ្ញតាិម្នះ ោនការម្លើកខលង។ ររសិនម្រើភាគីោនអនកតាំោង
ម្ដា អាណ្តាិ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងមិនរតូវប្តនផ្ទែ កម្ទ ម្ហើ អនកតាំោងម្ដា អាណ្តាិរគាន់ខតជូន
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ដាំណឹ្ងអាំពីការណ៍្ម្នះម្ៅតុលាការ (ោរត ១៧៣ កថាែណ្ឌ ទី ៣) ជ្ជការម្ស្រសច្ប។ 
 ម្តើសកមមភាពរណ្ាឹ ងរតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោឃៈខដរ ឬ ម្ទ ម្ៅម្ពលខដលតុលាការមិនប្តន
ដឹងពីមរណ្ភាពររស់ភាគី? 
 សោជិករកុមការងារមិនប្តនពិភាកាឈានដល់ម្សច្បកាីសននិដាឋ នមួ ម្ទ។ គាំនិត ១ គិត
ថានីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងមិនរតូវប្តនចាត់ទុកថាម្ោឃៈម្ទ ម្រពាះតុលាការមិនោនកាំហុស និងប្តនម្ធ្វើ
នីតិវធីី្យ៉ាងរតឹមរតូវ។ គាំនិតមួ ម្ផសងម្ទៀត គិតថាសកមមភាពរណ្ាឹ ងរតូវចាត់ទុកជ្ជម្ោឃៈ 
ម្រពាះការផ្ទែ កនីតិវធីិ្ គឺជ្ជផលររម្យជន៍ររស់ជនខដលរតូវទទួលរនា។ 

     
២. នីតិវធីិ្ទទួលរនា 

 សកមមភាពរណ្ាឹ ងខដលរតូវផ្ទែ កម្ដា សារមរណ្ភាពររស់ភាគី នឹងរតូវរនាម្ែើងវញិ 
ម្ៅម្ពលខដលសនាតិជនររស់ភាគីខដលទទួលមរណ្ភាព ទទួលរនានូវនីតិវធីិ្ (ោរត ១៧៣ 
កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ក)។ 
 នីតិវធីិ្សរោរ់ទទួលរនានីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ង គឺដូច្បខាងម្រកាម ៖  

① រុគាលខដលោនរាំណ្ងទទួលរនា ឬភាគីោខ ងម្ទៀត អាច្បដាក់ពាកយសុាំទទួលរនានីតិវធីិ្
ថ្នរណ្ាឹ ងម្ៅតុលាការប្តន (ោរត ១៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ១)  

 ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ តុលាការរតូវសួរកូនម្ ះ ថាម្តើគាត់ោនរាំណ្ងនឹងទទួលរនានូវនីតិ
វធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងររស់ឪពុកែលួនខដរឬម្ទ។ ររសិនម្រើគាត់ម្ឆលើ ថា ទទួលរនា ម្នះចាត់ទុកថាជ្ជពាកយ
សុាំទទួលរនានីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ង។ ររសិនម្រើកូនម្ ះ មិនប្តនដាក់ពាកយសុាំជ្ជលា លកខណ៍្អកសរ
ម្ទ រកឡារញ្ា ីរតវូកត់រតពាកយសុាំម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ម្នះកនុងកាំណ្ត់ម្ហតុ។ 

② តុលាការជូនដាំណឹ្ងម្ៅភាគីោខ ងម្ទៀត (ោរត ១៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ២) 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ តុលាការមិនចាាំប្តច់្បជូនដាំណឹ្ងអាំពីពាកយសុាំម្នះម្ៅចុ្បងច្បម្មលើ ម្ទៀតម្ទ 
ររសិនម្រើពាកយសុាំរតូវប្តនដាក់ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ម្រពាះចុ្បង
ច្បម្មលើ ប្តនដឹង អាំពីពាកយសុាំម្នះម្ៅកនុងសវ ការ។ 

③ តុលាការរតូវម្ធ្វើការស្រសាវរជ្ជវថាម្តើភាគីខដលោនរាំណ្ងទទួលរនា ប្តនរាំម្ពញលកខ
ែណ្ឌ  ម្ៅកនុងច្បាំណុ្ច្បនីមួ ថ្នោរត ១៧៣ កថាែណ្ឌ ទី ២ ម្ដា ឆ ា នុសិទធិររស់ែលួន 
(ោរត ១៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ 

 ម្ៅកនុងករណី្ថ្នមរណ្ភាពររស់ភាគី តុលាការរតូវស្រសាវរជ្ជវថាម្តើភាគីម្ដើមទទួលមរណ្
ភាពខមនឬមិនខមន ម្ហើ ថាម្តើអនកខដលោនរាំណ្ងទទួលរនាគឺជ្ជសនាតិជនខមនឬម្ទ (សនាតិ
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ជន តមន័ ម្ៅកនុងរកមរដឋរបម្វណី្) និងអាំែុងម្ពលសរោរ់ម្ធ្វើការម្ប្តះរង់សនាតិកមមប្តន
កនលងផុតម្ហើ ឬម្ៅ (ោរត ១៧៣ កថាែណ្ឌ ទី ៤)។ អាំែុងម្ពលម្នះ គឺោនរ ៈម្ពល ៣ ខែ 
ចារ់តាំងពីប្តនដឹងថា សនាតិកមមច្បាំម្ពាះែលូនប្តនចារ់ម្ផាើម (ោរត ១២៤៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកម
រដឋរបម្វណី្)។  

④ តុលាការរតូវម្ធ្វើការសម្រមច្បថាម្តើអនុញ្ញ តឲ្យទទួលរនា ឬមិនឲ្យទទួលរនា ម្ដា ដីកា
សម្រមច្ប (ោរត ១៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ៣ និង ទី ៤) 

⑤ ភាគីោនសិទធិរាឹងជាំទស់ច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បម្លើកម្ចាលពាកយសុាំ (ោរត ១៧៥ កថា
ែណ្ឌ ទី ៣)។  

 
 ៣. រញ្ា ទក់ទងនឹងការទទួលរនា 
 មត៌ក នឹងសថិតម្ៅម្រកាមកមមសិទធិអវភិាគ (ោរត ១១៤៨ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្)។ ក៏រ៉ាុខនា ម្តើ
សនាតិជនោន ក់ ឬសនាតិជនមួ ច្បាំនួនកនុងច្បាំម្ោមសនាតិជនទាំងអស់ អាច្បរតូវប្តនអនុញ្ញ តឲ្យ
ទទួលរនានីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងខដរឬម្ទ? ររសិនម្រើមិនអាច្ប តុលាការចាាំប្តច់្បរតូវម្ធ្វើការស្រសាវរជ្ជវ ថា
ម្តើ “កូន” ខដលោនវតាោនម្ៅតុលាការ គឺជ្ជសនាតិជនខតោន ក់ ឬ មិនខមន ម្ហើ រតូវម្លើក
ម្ចាលពាកយសុាំទទួលរនាម្នះ ររសិនម្រើោនសនាតិជនដថ្ទម្ផសងម្ទៀតម្ៅកនុងករណី្ម្នះ។  
 រញ្ា ម្នះ អាច្បរតវូប្តននិយ មា៉ាងម្ទៀតថាម្តើ រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យររគល់មតក៌ គឺរតូវ
ទទួលរនាតមរ ៈសហរណ្ាឹ ងឬម្ទ (ោរត ៤១)។ 
 ច្បម្មលើ  គឺអាស្រស័ ម្ៅម្លើលកខណ្ៈថ្នសិទធិទមទរ ខដលរញ្ញតាម្ៅកនុងច្បារ់សារធាតុ (=
រកមរដឋរបម្វណី្)។ ដូម្ច្បនះ ររសិនម្រើសិទធិម្ ះ អាច្បរតូវប្តនអនុវតាម្ដា សនាតិជនមួ ច្បាំនួនម្ៅ
កនុងច្បាំម្ោមសនាតិជនទាំងអស់ ម្ ះសនាតិជនខតមួ ច្បាំនួនម្ៅកនុងច្បាំម្ោមសនាតិជនទាំង
អស់ ក៏រតូវប្តនអនុញ្ញ តឲ្យដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងទមទរសិទធិម្ ះផងខដរ។ 
 ការទមទរឲ្យររគល់អច្បលនវតថុអវភិាគ គឺរតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជសកមមភាពខងទាំ ម្ដើមបី
រម្ញ្ច ៀសនូវការែូច្បខាត និងការប្តត់រង់។ ោច ស់កមមសិទធិអវភិាគោន ក់ៗ អាច្បម្ធ្វើសកមមភាពខង
រកាម្ដា ឯកឯងប្តន (ោរត ២០៦ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្)។ គាំនិតមួ ម្ផសងម្ទៀត គឺថាការ
ទមទរឲ្យររគល់រតែរ់មកវញិនូវអច្បលនវតថុអវភិាគ រតវូប្តនម្ធ្វើម្ែើងសរោរ់ោច ស់កមមសិទធិ
អវភិាគទាំងអស់ ម្ទះរីជ្ជការទមទរ មិនអាច្បខរងខច្បកប្តនក៏ម្ដា  (ោរត ៣២៤ កថាែណ្ឌ
ទី ២)។ ររសិនម្រើររកាន់ កគាំនិតម្នះ សនាតិជនមួ ច្បាំនួន កនុងច្បាំម្ោមសនាតិជនទាំងអស់
ខដលជ្ជោច ស់កមមសិទធិអវភិាគម្លើអច្បលនវតថុ អាច្បកាល  ជ្ជភាគីថ្នរណ្ាឹ ងទមទរឲ្យររគល់វញិ
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ខតឯកឯងប្តន។ 
  
សាំណួ្រ ២ 

 ១. នីតិវធីិ្កនុងការម្ច្បញររូមនាអនុវតា 
 ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលសាលរកមប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពរ ភាគីខដលច្បង់អនុវតាសាលរកម ចាាំ
ប្តច់្បរតូវដាក់ពាកយសុាំឲ្យផាល់ររូមនាអនុវតាម្ៅរកឡារញ្ា ីខដលោនសាំណុ្ាំ ម្រឿង (ោរត ៣៥៤ 
កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 
 រ៉ាុខនា ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ ម្ដើមម្ចាទទទួលមរណ្ភាព ម្ៅម្រកា ម្ពលសាលរកមចូ្បលជ្ជ
សាថ ពរ។ ម្តើសនាតិជនអាច្បអនុវតាសាលរកមខដលមតកជនទទួលប្តនខដរឬម្ទ? ររសិនម្រើអាច្ប
អនុវតាប្តន ម្តើរតវូអនុវតានីតិវធីិ្យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 សនាតិជនររស់ជនខដលោនម្ឈាម ះម្ៅកនុងលិែិតអនុវតា ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលលិែិត
អនុវតារតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើង អាច្បអនុវតាលិែិតអនុវតាម្ ះ (ោរត ៣៥១ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប គ 
និង ក)។ ក៏រ៉ាុខនា នីតិវធីិ្កនុងការទទួលប្តនររូមនាអនុវតា គឺោនលកខណ្ៈែុសគាន ។ សនាតិជន រតូវ
ោនររូមនាអនុវតាពិម្សស ម្រពាះម្ឈាម ះររស់សនាតិជន មិនរតូវប្តនសរម្សរចូ្បលម្ៅកនុងលិែិត
អនុវតាម្ទ (ោរត ៣៥៦ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 សនាតិជន រតូវដាក់ពាកយសុាំផាល់ររូមនាអនុវតាពិម្សសម្ៅរកឡារញ្ា ីថ្នតុលាការខដល
ោនសាំណុ្ាំ ម្រឿង និងរតវូរងាា ញថាគាត់គឺជ្ជរុគាលខដលោនសិទធិកនុងការអនុវតាលិែិតអនុវតាកនុង
 មជ្ជសនាតិជន (អនកទទួលរនា) ម្ដា ភសាុតងជ្ជឯកសារ ម្លើកខលងខតភាពច្បាស់លាស់ពី
ការណ៍្ម្នះ (ោរត ៣៥៦ កថាែណ្ឌ ទី ២ និង ទី ៣)។ រកឡារញ្ា ី ចាាំប្តច់្បរតូវទទួលម្សច្បកាី
អនុញ្ញ តពីតុលាការ ម្ៅមុនម្ពលម្ច្បញររូមនាអនុវតាពិម្សស (ោរត ៣៥៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤) ម្ទះ
រីជ្ជម្សច្បកាីអនុញ្ញ តម្នះ មិនោនសារសាំខាន់កនុងការម្ច្បញររូមនាអនុវតាធ្មមតក៏ម្ដា ។ ច្បាំណុ្ច្ប
ខដលរតវូសរម្សរម្ៅកនុងររូមនាអនុវតាពិម្សស និង លិែិតអនុវតាម្ដើម គឺោនលកខណ្ៈែុសពីការ
ម្ច្បញររូមនាអនុវតាធ្មមត (ោរត ៣៥៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ និង ោរត ៣៥៩ កថាែណ្ឌ ទី 
១ ច្បាំណុ្ច្ប គ)។ ររូមនាអនុវតាពិម្សស និង ឯកសារម្ផសងៗ ខដលោច ស់រាំណុ្លដាក់ តមោរត 
៣៥៦ ដូច្បជ្ជឯកសាររញ្ា ក់ពីសនាតិកមម រតូវរញ្ាូ នផងខដរ (ោរត ៣៦០ វាកយែណ្ឌ ទី ២)។ 
រខនថមពីម្លើពាកយសុាំតវា៉ាអាំពីការផាល់ររូមនាអនុវតា (ោរត ៣៦២ កថាែណ្ឌ ទី ១) កូនរាំណុ្លោន
សិទធិដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាច្បាំម្ពាះការផាល់ររូមនាអនុវតា ម្ៅម្ពលខដលម្ច្បញររូមនាអនុវតាពិម្សស 
(ោរត ៣៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
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 ដូច្បខដលប្តនពិភាកាម្ៅកនុងសាំណួ្រទី ១ សនាតិជនោន ក់អាច្បទមទរឲ្យររគល់អច្បលន
វតថុអវភិាគ ម្ទះរីជ្ជោនសនាតិជនពីរ ក់ ឬម្រច្បើន ក់ក៏ម្ដា ។ ម្នះោនន័ ថា សនាតិជន
ោន ក់អាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យផាល់ររូមនាអនុវតាពិម្សសប្តន។ 
 ម្រកា ពីទទួលប្តនររូមនាអនុវតាពិម្សស សនាតិជនអាច្បដាក់ពាកយសុាំអនុវតាច្បាំម្ពាះ
អច្បលនវតថុ កនុង មោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា (ោរត ៥២៤)។សនាតិជន មិនចាាំប្តច់្បអនុវតាតម
នីតិវធីិ្ថ្នការទទួលរនាម្ទ ម្រពាះោរត ១៧៥ គឺម្ៅកនុងគនធីទី ២ (នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងថ្នការជរមះកាី
ម្លើកទី ១) មិនខមនម្ៅកនុងគនធីទី ២ (រទរបញ្ញតាិទូម្ៅ) ម្ហើ មិនរតូវ កមកអនុវតាម្ៅកនុងនីតិ
វធីិ្អនុវតាម្ែើ ។ 

 
 ២. រញ្ា ទក់ទង 
 ម្តើនីតិវធីិ្រតូវម្ធ្វើយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ម្ៅម្ពលខដលោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា (ម្ដើមម្ចាទ) 
ទទួលមរណ្ភាព ម្រកា ការអនុវតាចារ់ម្ផាើម? 
 មិនោនរញ្ញតាិថ្នោរតខដលខច្បងអាំពីករណី្ម្នះម្ទ។ គាំនិតមួ  គឺថាសនាតិជនគរបីដាក់
ពាកយសុាំឲ្យផាល់ររូមនាអនុវតាពិម្សសម្ៅរកឡារញ្ា ីថ្នតុលាការខដលោនសាំណុ្ាំ ម្រឿង ម្ហើ 
រ ា រ់មករតូវដាក់ររូមនាអនុវតាពិម្សសម្នះម្ៅតុលាការអនុវតា ម្ដើមបីរនានីតិវធីិ្អនុវតាសរោរ់
សនាតិជន។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៨ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ សកមមភាពរណ្ាឹ ងខដលម្ធ្វើម្ែើងម្ៅកនុងអាំែុងម្ពលផ្ទែ ក 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១៧៣, ោរត ១៧៤, ោរត ១៧៨ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ   តុលាការមិនប្តនដឹងអាំពីមូលម្ហតុថ្នការផ្ទែ កនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង ដូច្បជ្ជ

មរណ្ភាពររស់ភាគី ម្ហើ ក៏ប្តនរនានីតិវធីិ្។ 
 ម្តើតុលាការអាច្បរនានីតិវធីិ្រ ា រ់ប្តនខដរឬម្ទ ខដលនីតិវធីិ្រ ា រ់ប្តន
ម្ធ្វើម្ែើងម្ៅម្រកា ោនមូលម្ហតុថ្នការផ្ទែ ក? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 តមម្យរល់ថ្នការអនុវតាោរត ១៧៨ អានុភាពថ្នការផ្ទែ ក ខច្បងហាមមិនឲ្យទាំង
តុលាការ និង ភាគីម្ធ្វើសកមមភាពរណ្ាឹ ងម្ទ។ វាោនន័ ថា តុលាការមិនអាច្បច្បាំោត់ការនីតិវធីិ្
រនាម្ទ កនុងករណី្ខដលោនម្ហតុថ្នការផ្ទែ កម្កើតោនម្ទបើង។ រញ្ា ម្ៅរតង់ថាម្តើោរត ១៧៣ 
និង ោរត ១៧៨ អនុវតាកនុងករណី្ខដលតុលាការប្តនដឹងពីម្ហតុម្ ះខដរឬម្ទ។ ោរតម្នះរតូវ
ប្តនអនុវតាម្ដា ពិចារោម្ៅម្លើការណ៍្ខដលការប្តនដឹងររស់តុលាការ។ ម្លើសពីម្នះ ោរត
ម្នះ ខច្បងរតឹមខតហាមមិនឲ្យរនា រ៉ាុខនាមិនោនខច្បងពីករណី្ខដល នីតិវធីិ្រតូវប្តនរនាម្ដា 
តុលាការ ឬភាគី រតូវទុកជ្ជម្ោឃភាព ឬយ៉ាងោ។ 
 កនុងការអនុវតាជ្ជក់ខសាង តុលាការមិនងា ដឹងពីមូលម្ហតុថ្នការផ្ទែ កម្ទ ម្លើកខលងខត
ោនការជូនដាំណឹ្ងពីភាគីខដលរតូវទទួលរនារណ្ាឹ ង។ ម្នះជ្ជការម្គារពសិទធិររស់ភាគីច្បាំម្ពាះ
នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង។ ម្គាលការណ៍្ច្បាំម្ពាះមុែ និងសិទធិទមទរឲ្យសាកសួរ។ ម្លើសពីម្នះ វាការពារ
ផលររម្យជន៍ដល់ភាគីខដលរតវូទទួលរងអានុភាពថ្នសាលរកម ដូច្បជ្ជសនាតិជនជ្ជម្ដើម។ 
ររសិនម្រើម្ ើងពិនិតយម្មើលម្លើការផ្ទែ ក វាហាក់ដូច្បជ្ជការពារខតភាគីោខ ងខដលសាល រ់ ម្រច្បើនជ្ជង
ភាគីខដលម្ៅរស់ រ៉ាុខនាជ្ជក់ខសាង វាការពារភាគីទាំងសងខាង។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ខដលរណ្ាឹ ងរតូវប្តនផ្ទែ ក រណ្ាឹ ងមិនរតូវប្តនរញ្ច រ់ម្ទ ម្លើកខលងខតគាម ន
រុគាលមកទទួលរនានូវសិទធិ និងកាតពវកិច្បច (ោរត ១៧៤)។ រុគាលខដលប្តនរញ្ា ក់ម្ៅកនុង
ោរត ១៧៣ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ក រហូតដល់ច្បាំណុ្ច្ប ង រតវូទទួលរនានូវនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
(ោរត ១៧៣ កថាែណ្ឌ ទី ២) ម្រពាះ ររសិនម្រើរណ្ាឹ ងម្នះរតវូរញ្ច រ់ ម្ ះវានឹងដាក់រនាុកដល់
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ភាគីខដលម្ៅរស់ ខដលគាត់រតូវដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងងមី ម្ហើ រតូវខសវងរកភាគីងមីម្ទៀត។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ខដលសនាតិជនមិនជាំទស់ ច្បាំម្ពាះនីតិវធីិ្ខដលតុលាការរនាម្ដា គាម ននីតិ
វធីិ្ទទួលរនា (ោរត ១៧៣ កថាែណ្ឌ ទី ២) ម្ៅម្រកា ម្ពលោនម្ហតុថ្នការផ្ទែ ក ម្តើោន
អានុភាពដូច្បម្មាច្បច្បាំម្ពាះនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង ?  
 ម្ៅជរ៉ាុន វារតូវប្តនម្គចាត់ទុកជ្ជម្ោឃៈ រ៉ាុខនាោនករណី្ម្លើកខលងច្បាំនួន ២។ ររសិន
ម្រើសនាតិជនផាល់សចាច នុមតិដល់សកមមភាពម្ ះ វានឹងោនសុពលភាព រគឺាត់ចូ្បលរមួនីតិវធីិ្
ម្ហើ ម្ហើ ម្រកា មកសនាតិជនម្ ះរដិម្សធ្ ក៏សកមមភាពោនសុពលភាពខដរ។ 
 ោនគាំនិតច្បាំនួន ៣   
 គាំនិតទី ១ សកមមភាពម្ ះម្ៅខតោនសុពលភាព ម្រពាះោរត ១៧៨ ហាមមិនឲ្យម្ធ្វើ
សកមមភាព ខតមិនោនរញ្ា ក់អាំពីម្ោឃភាពឬម្ទ ម្ទះរីជ្ជភាគីទទួលសាា ល់ រមិឺនទទួលសាា ល់
ក៏ម្ដា ។ 
 គាំនិតទី ២ ររសិនម្រើភាគីទទួលសាា ល់ ម្ ះវាោនសុពលភាព 
 គាំនិតទី៣ វាមិនោនសុពលភាពម្ទ ម្ទះរីជ្ជោនការទទួលសាា ល់ក៏ម្ដា  ម្រពាះ ោរត 
១៧៨ ហាមមិនឲ្យម្ធ្វើសកមមភាព ដូម្ច្បនះ ររសិនម្រើប្តនម្ធ្វើសកមមភាព ម្ ះម្គចាត់ទុកថាការម្ធ្វើ
សកមមភាពម្នះ គឺែុសច្បារ់។ 
 ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន  ោរត ១៧៨ កថាែណ្ឌ  ១ មិនោន រ៉ាុខនាវាោនខតកថាែណ្ឌ ទី ២។ ជ្ជ
ម្គាលការណ៍្ ររសិនម្រើោនម្ហតុថ្នការផ្ទែ ក វា ាំឲ្យមិនអាច្បរនានីតិវធីិ្ប្តន ម្ហើ ររសិនម្រើ
នីតិវធីិ្រតូវប្តនរនា ម្ ះវារតូវប្តនចាត់ទុកថា ម្ោឃៈ។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ វចិ្បេកា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៩ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ ការររកាសពីការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ១៩៦ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើ “សាលរកមខដលសម្រមច្បអាំពីការទមទរសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ” ម្ៅ

កនុងោរត ១៩៦ គឺជ្ជសាលរកមយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប? 
 ម្តើរណ្ាឹ ងខាងម្រកាមម្នះ គឺជ្ជរណ្ាឹ ងសម្រមច្បអាំពីការទមទរសិទធិម្លើ
រទពយសមបតាិខដរ ឬម្ទ? រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យសងរប្តក់? រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យ
ររគល់ដី ? រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យររគល់វតថុ? ការរ ាំលា កិច្បចសនា និងទមទរឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុ? ខរងខច្បករទពយរមួ? ទមទរឲ្យខរងខច្បកមត៌ក? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. តួ ទីថ្នការររកាសការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន 
 ជ្ជម្គាលការណ៍្ សាលរកម អាច្ប កម្ៅអនុវតាប្តន ម្ៅម្រកា ម្ពលចូ្បលជ្ជសាថ ពរ 
(ោរត ១៩៥ និងោរត ១៩៤)។ ការររកាសឲ្យអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ោរត ១៩៦) គឺ
ររម្ភទម្សច្បកាីសម្រមច្បពិម្សសមួ  ខដលអនុញ្ញ តឲ្យភាគីឈ្នះកាី អនុវតាសាលរកម ម្ៅមុន
ម្ពលខដលសាលរកមម្ ះចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ 
 ោរត ១៩៦ កថាែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតាអាំពីលកខែណ្ឌ សរោរ់ការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន 
ម្ដើមបីម្ធ្វើឲ្យោនតុលយភាពរវាងផលររម្យជន៍ររស់ភាគីឈ្នះកាី សរោរ់ការអនុវតាមុនម្ពល
កាំណ្ត់ និង សិទធិររស់ភាគីខដលចាញ់កាីកនុងការម្ធ្វើរណ្ាឹ ងឧទធរណ៍្ 
 ① សាលរកមខដលសម្រមច្បអាំពីការទមទរសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ 
 ② ភាពចាាំប្តច់្ប 
 សាលរកម ឬសាលដីការងាា រ់ឲ្យផាល់តវកាលិកខដលភាា រ់ជ្ជមួ នឹងការររកាសឲ្យអនុ
វតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន គឺជ្ជលិែិតអនុវតា (ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ែ)។ ម្ដើមម្ចាទ
ខដលោនសាលរកម ឬសាលដីការរម្ភទម្នះ អាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យអនុវតា ម្ៅម្ពលមុនខដល
សាលរកម ឬសាលដីកាម្នះចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ 
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២. លកខែណ្ឌ ទី ១ - សាលរកមខដលសម្រមច្បអាំពីការទមទរសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ 
 ការររកាសឲ្យអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន រតូវប្តនអនុវតាខតម្ៅម្លើសាលរកមទក់ទងនឹង
សិទធិម្លើរទពយសមបតាិរ៉ាុម្ោណ ះ។ ម្នះ ម្រពាះខតជ្ជទូម្ៅ វាោនភាពងា ស្រសួលកនុងការសង
សាំណ្ងការែូច្បខាតខដលរោា លមកពីការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន ររសិនម្រើសាលរកមម្ ះ 
រតូវប្តនលុរម្ចាលម្ដា តុលាការជ្ជន់ែពស់។ 
 ម្តើសាលរកមខដលសម្រមច្បអាំពីការទមទរសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ ោនអវីែលះ? 
 សិទធិម្លើរទពយសមបតាិោនន័ ថា គឺជ្ជសិទធិម្លើផលររម្យជន៍ខាងខផនកម្សដឋកិច្បច។ ការ
ទមទរឲ្យររគល់ច្បលនវតថុ និង អច្បលនវតថុ ម្ដា ខផែកម្លើកមមសិទធិ ឬកិច្បចសនា គឺជ្ជសិទធិម្លើ
រទពយសមបតាិ ម្ហើ ការទមទរឲ្យសងរប្តក់ក៏ជ្ជសិទធិម្លើរទពយសមបតាិខដរ ម្ហើ  តុលាការអាច្ប
ររកាសពីការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសននម្លើសិទធិទាំងម្ ះប្តន។ ផាុ ម្ៅវញិ សិទធិដថ្ទម្ផសងម្ទៀត
ខដលមិនខមនជ្ជសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ ោនដូច្បជ្ជសិទធិខដលទក់ទងនឹងឋានៈរុគាលជ្ជម្ដើម។ 
ឧទហរណ៍្ តុលាការមិនអាច្បររកាសឲ្យអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសននម្លើសាលរកមអនុញ្ញ តឲ្យ
ខលងលះម្ទ។ 
 ការរ ាំលា កិច្បចសនា ជ្ជទូម្ៅគឺជ្ជ “អងាម្ហតុចាាំប្តច់្បម្ដើមបីរញ្ា ក់ការទមទរ” (ោរត 
៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ែ) ម្ហើ មិនខមនជ្ជការទមទរម្ ះម្ទ។ ររសិនម្រើម្ដើមម្ចាទ 
ទមទរឲ្យររគល់កមមវតថុថ្នកិច្បចសនាខដលរតូវប្តនរ ាំលា  ឬសងរប្តក់ខដលប្តនរង់ ម្ ះ
សាលរកម គឺសម្រមច្បអាំពីការទមទរម្លើរទពយសមបតាិ។ ផាុ ម្ៅវញិ ររសិនម្រើម្ដើមម្ចាទ 
ទមទរឲ្យរញ្ា ក់អាំពីនតថិភាពថ្នកាតពវកិច្បច ខដលរលត់ម្ដា សារការរ ាំលា កិច្បចសនា ឬ 
អតថិភាពថ្នការទមទរឲ្យររគល់នូវកមមវតថុថ្នកិច្បចសនាខដលរតវូប្តនម្គរ ាំលា ប្តនវញិ ការអនុ
វតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន មិនអាច្បរតូវប្តនររកាស ម្រពាះសាលរកមម្ ះ មិនខមនជ្ជ “សាលរកម
រងាា រ់ឲ្យផាល់តវកាលិក” និង មិនអាច្បអនុវតាប្តនម្ទ (ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ក)។ 
 ោនគាំនិតពីរទក់ទងនឹងរណ្ាឹ ងទមទរឲ្យខរងខច្បករទពយរមួ ម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងខលងលះ។ 
គាំនិតទី ១ គឺថាការររកាសឲ្យអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន គឺមិនរតូវប្តនអនុញ្ញ តម្ទ ម្រពាះការខរង
ខច្បករទពយសមបតាិ គឺជ្ជរញ្ា ខដលរតូវពិចារោ ម្ៅម្រកា ម្ពលតុលាការពិចារោអាំពីការ
ទមទរខលងលះខដលមិនខមនជ្ជសិទធិម្លើរទពយសមបតាិ រតូវប្តនទទួលសាា ល់។ គាំនិតមួ ម្ទៀត 
គឺថាការររកាសអាំពីការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន រតូវប្តនអនុញ្ញ ត។ គាំនិតម្នះសងកត់ធ្ៃន់ម្ៅ
ម្លើភាពចាាំប្តច់្ប និង ភាពឯករាជយពីសិទធិខលងលះ។ 
 ររសិន “ការទមទរមត៌ក” ម្ៅកនុងសាំនួរម្នះ ោនន័ ថាជ្ជ ការខរងខច្បកមត៌ក ម្ ះវា
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នឹងរតូវចាត់ការម្ដា នីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ខដលមិនខមនជ្ជរណ្ាឹ ង (ោរត ២, តរាងឧរសមព័នធ ៤-
១៦ ថ្នច្បារ់សាពីីនីតិវធីិ្ថ្នម្រឿងកាីរដឋរបម្វណី្ខដលមិនខមនជ្ជរណ្ាឹ ង)។ ច្បារ់នីតិវធីិ្ម្នះ មិនោន
ោរតោខដលអនុញ្ញ តឲ្យោនការររកាសឲ្យអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសននម្ៅកនុងដីកាសម្រមច្ប
ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្រឿងកាីរដឋរបម្វណី្ខដលមិនខមនជ្ជរណ្ាឹ ងម្ទ។ 
៣. លកខែណ្ឌ ទី ២ - ភាពចាាំប្តច់្ប 
 តុលាការគរបពិីចារោម្ៅម្លើកតា ខាងម្រកាមម្នះ ម្ៅម្ពលខដលម្គគិតដល់ភាព
ចាាំប្តច់្បថ្នការររកាសឲ្យអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន 
 - ភាពលាំប្តកថ្នការសងសាំណ្ងការែូច្បខាតខដលរោា លមកពីការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះ
អាសនន ម្ៅម្លើភាគីចាញ់កាី ររសិនម្រើសាលរកមម្ ះ រតូវប្តនតុលាការជ្ជន់ែពស់លុរម្ចាល។ 
ឧទហរណ៍្ ររម្ភទថ្នការទមទរ និង សាថ នភាពជ្ជក់ខសាងថ្នភាគីខដលទទួលរងឥទធិពលពី
កតា ម្នះ។ 
 - ភាពចាាំប្តច់្បររស់ភាគីខដលឈ្នះ សរោរ់ការអនុវតាភាល ម ៗ 
 - លទធភាពថ្នការលុរសាលរកមម្ៅតុលាការជ្ជក់ែពស់ 
៤. រប្តតិម្ភាគ និងការររកាសឲ្យរចួ្បផុតពីការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន 
 តុលាការក៏រតូវពិចារោផងខដរ ពីការរខនថមនូវការរងាា រ់ឲ្យភាគីឈ្នះកាីដាក់រប្តតិម្ភាគ 
(ោរត ១៩៦ កថាែណ្ឌ ទី ១) និង ការររកាសឲ្យរចួ្បផុតពីការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសននម្ដា ឲ្យ
ភាគីចាញ់កាីដាក់រប្តតិម្ភាគ (ោរត ១៩៦ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 
៥. ម្សច្បកាីសននិដាឋ ន 
 រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យសងរប្តក់ រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យររគល់ដី រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យររគល់វតថុ គឺ
ជ្ជរណ្ាឹ ងសម្រមច្បអាំពីការទមទរម្លើរទពយសមបតាិ។  
 ក៏រ៉ាុខនា អវីខដលរតវូកត់សោា ល់ គឺការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន មិនអាច្បរតូវប្តនររកាស
រគរ់ករណី្ថ្នរណ្ាឹ ងខាងម្លើម្ ះម្ទ។ តុលាការរតូវពិចារោអាំពីភាពចាាំប្តច់្បររស់វា។ 
 ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត តុលាការ ក៏រតូវពិចារោអាំពីការរងាា រ់ឲ្យដាក់រប្តតិម្ភាគ និង ការ
ររកាសឲ្យរចួ្បផុតពីការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសននផងខដរ។ 

 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១០ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ សាលរកមកាំប្តាំងមុែ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ២០១ និង ២០២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ   ចុ្បងច្បម្មលើ  ប្តនចូ្បលរមួកាលររមិ្ច្បេទថ្ននីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញ

ម្ហតុផល និងប្តនខងលងការណ៍្ទទួលសាា ល់ការអះអាង និងការទមទរររស់
ម្ដើមម្ចាទនូវរប្តក់ម្ដើម ២០០០ដុលាល រ ការរប្តក់ ១% កនុងមួ ខែ និងការរប្តក់
ពិន័  ១% កនុងមួ ខែ។ រ៉ាុខនាចុ្បងច្បម្មលើ ម្សនើសុាំឱ្យម្ដើមម្ចាទម្លើកខលងការ
រប្តក់ពិន័  និងរនថ ការរប្តក់មករតឹម ០,៥% កនុងមួ ខែ។ ម្ដើមម្ចាទប្តន
រដិម្សធ្ច្បាំម្ពាះការម្សនើសុាំររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ទក់ទិននឹងការម្លើកខលងការរប្តក់
ពិន័  និងរនថ ការរប្តក់។ 
 លុះម្ៅកាលររមិ្ច្បេទថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ចុ្បងច្បម្មលើ 
ប្តនទទួលដាំណឹ្ងពីដីកាម្កាះរចួ្បម្ហើ  រ៉ាុខនាមិនប្តនចូ្បលរមួនីតិវធីិ្ថ្នការទញ
ម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ម្ដា គាម នមូលម្ហតុ ម្ហើ សាលាដាំរូងសម្រមច្ប
ម្ច្បញសាលរកម។ 
 ម្តើសាលរកមខដលសាលាដាំរូងម្ច្បញម្នះ គឺជ្ជសាលរកមកាំប្តាំងមុែចុ្បង
ច្បម្មលើ  ឬសាលរកមច្បាំម្ពាះមុែចុ្បងច្បម្មលើ  (សាលរកមធ្មមត)? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 សាលរកមកាំប្តាំងមុែអាច្បម្ច្បញករណី្ៈ 

 ១.អវតាោនចុ្បងច្បម្មលើ ម្ៅនីតិវធីិ្ទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ 
 ២.អងាម្ហតុខដលអះអាងគាាំរទការទមទរររស់ម្ដើមម្ចាទ 
 ៣.ចុ្បងច្បម្មលើ មិនប្តនម្ធ្វើវវិាទច្បាំម្ពាះអងាម្ហតុ ២ កនុងនីតិវធីិ្ម្រតៀម និងផ្ទា ល់ោត់ 
 ៤.នតថិភាពថ្នអងាម្ហតុខដលោនខច្បងកនុងោរត ២០២ 

 ម្ដើមបីច្បម្មលើ នឹងសាំណួ្រម្នះ ម្ ើងគរបីពិចារោ ថាម្តើការម្សនើសុាំម្លើកខលងការរប្តក់
ពិន័  និងរនថ ការរប្តក់  គឺជ្ជច្បាំណុ្ច្បវវិាទខដរ ឬម្ទ។ 
 ោរត ២០១ កថាែណ្ឌ ទី ២ ោនពាកយពីរ “ការអះអាង” និង “ការទមទរ”។ ការទមទរ 
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គឺជ្ជទាំ ក់ទាំនងផលូវច្បារ់ ឬគតិ ុតាិ ខដលម្ដើមម្ចាទទមទរឱ្យតុលាការសម្រមច្បតមផលូវច្បារ់។ 
រឯីការអះអាង គឺជ្ជម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ខដលម្ដើមម្ចាទការពារនូវការទមទរររស់ែលួន។ 

ម្ៅកនុងអងាម្ហតុៈ 
ការទមទរ គឺរប្តក់ ២០០០ ការរប្តក់ ១% និងការរប្តក់ពិន័  ១%។ 
ការអះអាងខដលចាាំប្តច់្បម្ដើមបីគាាំរទដល់ការទមទរៈ 

- ការរពមម្រពៀង (ោរត ៥៧៩ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្) (រឯីការររគល់រប្តក់ 
តមោរត ៥៧៨ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្ គឺជ្ជអានុភាពថ្នកិច្បចសនា មិនខមន
ជ្ជលកខណ្ឌ ថ្នការរម្ងកើតកិច្បចសនាម្ទ) 
- ម្ធ្វើជ្ជលា លកខណ៍្អកសរ (ោរត ៥៨៣ កថាែណ្ឌ ទី ៣) និង 
- កាំណ្ត់កាលររមិ្ច្បេទថ្នកិច្បចសនា 

 អវីខដលជ្ជការគាាំរទដល់ការទមទរ គឺជ្ជការអះអាង។ រឯីការអះអាង គឺជ្ជភសាុតង។ 
 ដូម្ច្បនះការម្សនើសុាំ ម្លើកខលងការរប្តក់ពិន័  និងរនថ ការរប្តក់ មិនខមនជ្ជច្បាំណុ្ច្បវវិាទម្ទ 
ម្រពាះមិនរាំម្ពញលកខែណ្ឌ ថ្នច្បាំណុ្ច្ប “ការអះអាងចាាំប្តច់្បខដលជ្ជមូលម្ហតុថ្នការទមទរ” រ៉ាុខនា
រគាន់ខតជ្ជការរងាា ញពីការផសះផា។ 
 ដូម្ច្បនះ សាលរកម គឺជ្ជសាលរកមកាំប្តាំងមុែ។ 
  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១១ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ អវតាោនររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងខលងលះ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ក, ោរត ៧៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ និងទី ២, 

ោរត ៧៩ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី ២, ោរត ២០១, ោរត ២៤៧ កថាែណ្ឌ ទី 
១, ោរត ២៥២ កថាែណ្ឌ ទី ២, ោរត ២៥៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី ៤, ោរត 
២៥៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ោរត ១៣ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល  

សាំណួ្រ  ទិដឋភាពទូម្ៅ  
 ម្ៅកនុងការអនុវតា តុលាការមិនអាច្បរញ្ាូ នដីកាម្កាះ និងពាកយរណ្ាឹ ង
ម្ៅឲ្យចុ្បងច្បម្មលើ ម្ៅកនុងករណី្មួ ច្បាំនួន។ ឧទហរណ៍្ ផាះររស់ចុ្បងច្បម្មលើ 
ម្ៅឆ្ៃ  ម្ពកពីតុលាការ ផលូវោនការលាំប្តកកនុងការម្ធ្វើដាំម្ណ្ើ រ ឬ ភាគីមិនោន
អាស ដាឋ នជ្ជក់លាក់។ ចុ្បងច្បម្មលើ ែលះរដិម្សធ្មិនរពមទទួល។ ជ្ជងម្នះម្ៅ
ម្ទៀត ចុ្បងច្បម្មលើ មួ ច្បាំនួន មិនរពមរងាា ញែលួនម្ៅតុលាការ ម្ទះរីជ្ជពួកគាត់
ប្តនទទួលដីកាម្កាះ និងពាកយរណ្ាឹ ងក៏ម្ដា ។ 
 រញ្ា ទាំងអស់ក៏ម្កើតោនម្ែើងម្ៅកនុងករណី្ខលងលះផងខដរ។ 
 សាំណួ្រ 

 ១. ម្រឿងកាីខលងលះ រតូវអនុវតាតមនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈ
រុគាល (ោរត ៣ ច្បាំនុច្ប គ ថ្នច្បារ់សាពីីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល)។ 
ោរត ១៣ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល ខច្បងពីការមិន
អនុវតាោរត ២០១ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ (ខដលរញ្ញតាអាំពី
សាលរកមកាំប្តាំងមុែ) ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល។ ម្តើ
តុលាការរតូវរញ្ច រ់ម្រឿងកាីខលងលះ ម្ដា មិនម្ច្បញសាលរកមខលងលះយ៉ាង
ដូច្បម្មាច្ប ម្ៅម្ពលខដលរញ្ា ទាំងម្នះម្កើតោនម្ែើង? 
 ម្តើតុលាការអាច្បម្ច្បញសាលរកមច្បាំម្ពាះមុែខដរឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដល
តុលាការរញ្ាូ នដីកាម្កាះ និងពាកយរណ្ាឹ ង រ៉ាុខនាភាគីចុ្បងច្បម្មលើ មិនោន
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វតាោន? 
 ២. ម្តើការមិនអនុវតាោរត ២០០ និង ោរត ២០១ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋ
របម្វណី្ ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល ផាល់ផលរ៉ាះពាល់ជ្ជ
អវជិាោនដល់ផលររម្យជន៍ររស់ម្ដើមម្ចាទខដរឬម្ទ? ឧទហរណ៍្ ម្ដើមម្ចាទ
មិនអាច្បម្រៀរការជ្ជមួ នឹងអនកដថ្ទម្ទៀតប្តន។ 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 សាំណួ្រម្នះ ោនរារ់រញ្ចូ លនូវរញ្ា អាំពីការរញ្ាូ ន និង អវតាោនររស់ភាគីម្ៅកនុងកាល
ររមិ្ច្បេទររស់តុលាការ។ ដូម្ច្បនះ ែាុាំសូមពនយល់មាងមួ ៗ។ 
 
១. ដាំោក់កាលថ្នការរញ្ាួ នពាកយរណ្ាឹ ង និងដីកាម្កាះ 
 ម្តើនឹងោនអវីម្កើតម្ែើង ររសិនម្រើពាកយរណ្ាឹ ងមិនរតវូប្តនម្គរញ្ាូ ន? 

 ម្រកា ម្ពលម្ដើមម្ចាទដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងម្ៅតុលាការ (ោរត ៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ១) 
តុលាការរតូវរញ្ាូ នពាកយរណ្ាឹ ង និងដីកាម្កាះម្ៅចុ្បងច្បម្មលើ  (ោរត ៧៩ កថាែណ្ឌ ទី ១, ោរត 
២៤២)។ ោរត ២៤៥ រហូតដល់ោរត ២៥៧ ខច្បងអាំពីវធីិ្កនុងការរញ្ាូ ន។ តុលាការរតូវម្រជើស
ម្រ ើសវធីិ្សមរមយម្ៅកនុងករណី្នីមួ ៗ។ 
 ររសិនម្រើតុលាការមិនម្ធ្វើការរញ្ាូ នម្ទ ម្ ះម្គមិនអនុញ្ញ តឲ្យរនានីតិវធីិ្ម្ៅដាំោក់
កាលរ ា រ់ម្ទៀតម្ទ ម្រពាះចុ្បងច្បម្មលើ នឹងកាល  ជ្ជភាគីថ្នរណ្ាឹ ងម្ៅម្ពលខដលពាកយរណ្ាឹ ងរតូវ
ប្តនម្គម្ធ្វើការរញ្ាូ ន។ 
 
 ម្តើតុលាការរតវូម្ធ្វើដូច្បម្មាច្ប ររសិនម្រើចុ្បងច្បម្មលើ រដិម្សធ្មិនទទួលពាកយរណ្ាឹ ង ? 

 ការរញ្ាូ នរតូវម្ធ្វើម្ែើង ម្ដា ការររគល់នូវឯកសារខដលរតូវរញ្ាូ នម្ៅជនខដលរតូវ
ទទួលការរញ្ាូ នម្ ះ ម្លើកខលងខតកនុងករណី្ខដលោនរញ្ញតាិពិម្សសម្ៅកនុងច្បារ់ (ោរត 
២៤៧ កថាែណ្ឌ ទី ១, ម្គាលការណ៍្ថ្នការរញ្ាូ នម្ដា ការររគល់)។ ក៏រ៉ាុខនា ររសិនម្រើជនខដល
រតូវទទួលការរញ្ាូ ន មិនរពមទទួល កការរញ្ាូ នម្ដា គាម នមូលម្ហតុរតឹមរតូវ ឯកសារម្ ះ 
អាច្បទុកម្ៅកខនលងខដលរតូវរញ្ាូ នម្ ះប្តន (ោរត ២៥២ កថាែណ្ឌ ទី ២, ការរញ្ាូ នម្ដា ទុក
ម្ចាល)។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ ការរញ្ាូ នរតូវោនសុពលភាព ម្ទះរីជ្ជអនកទទួល មិនប្តនអាន 
និង វនិិច្បេ័ ពីែលឹមសារថ្នឯកសារខដលរតូវប្តនរញ្ាូ នក៏ម្ដា ។ 
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 ម្តើតុលាការរតវូម្ធ្វើដូច្បម្មាច្ប ររសិនម្រើអាស័ ដាឋ នររស់ចុ្បងច្បម្មលើ  ពុាំច្បាស់លាស់ ? 
 ម្ដើមម្ចាទ រតូវខតសរម្សរអាស័ ដាឋ នររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ម្ៅកនុងពាកយរណ្ាឹ ង (ោរត ៧៥ 
កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ក)។ ការមិនសរម្សរពីអាស ដាឋ ន  ាំឲ្យរណ្ាឹ ងរតូវប្តនម្គម្លើកម្ចាល 
(ោរត ៧៨ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ ម្នះោនន័ ថាម្ដើមម្ចាទ ចាាំប្តច់្បរតូវខតម្ធ្វើការខសវងរក
អាស ដាឋ នររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ។ តុលាការរតូវរងាា រ់ម្ដើមម្ចាទម្ធ្វើការខកតរមូវការែវះខាត (ម្ដា 
ផាល់នូវអាស ដាឋ នពិតរប្តកដររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ) ររសិនម្រើតុលាការមិនអាច្បរញ្ាូ នពាកយរណ្ាឹ ង
ម្ៅអាស័ ដាឋ នររស់ចុ្បងច្បម្មលើ  ខដលម្ដើមម្ចាទប្តនសរម្សរម្ៅកនុងពាកយរណ្ាឹ ង (ោរត ៧៩ 
កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ១, ោរត ៧៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ១)។ តុលាការ រតូវម្លើក 
រណ្ាឹ ងម្ចាល ររសិនម្រើចុ្បងច្បម្មលើ មិនអាច្បខកតរមូវការែវះខាតម្ ះ (ោរត ៧៩ កថាែណ្ឌ ទី ២ 
វាកយែណ្ឌ ទី ១, ោរត ៧៨ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្ទះរីជ្ជម្ដើមម្ចាទប្តនម្ធ្វើការស្រសាវរជ្ជវម្ហើ  ម្ៅខតមិនអាច្បខសវងរកអាស 
ដាឋ នររស់ចុ្បងច្បម្មលើ ។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ ម្ដើមម្ចាទនឹងប្តត់រង់មម្ធ្ាប្ត ពឹងពាក់តុលាការ 
ររសិនម្រើអាស ដាឋ នររស់ចុ្បងច្បម្មលើ  តរមូវឲ្យោនជ្ជដាច់្បខាត។ ម្ដើមបីម្ជៀសវាងនូវរញ្ា ម្នះ 
ការរញ្ាូ នតមការផា ជ្ជសាធារណ្ៈ រតូវប្តនរម្ងកើតម្ែើង (ោរត ២៥៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ 
ច្បាំណុ្ច្ប ក)។ 
 ម្ទះរីប្តនែិតែាំររឹងខររងម្ធ្វើការស្រសាវរជ្ជវរកលាំម្ៅឋាន ឬទីសាំោក់ររស់ភាគី ឬ
កខនលងម្ផសងម្ទៀតខដលរតូវម្ធ្វើការរញ្ាូ នក៏ម្ដា  ក៏ម្ៅខតរកមិនម្ឃើញ ម្ ះរកឡារញ្ា ីអាច្បម្ធ្វើ
ការរញ្ាូ នតមការផា ជ្ជសាធារណ្ៈប្តន ម្ដា ទទួល កការ ល់រពមពីតុលាការ (ោរត 
២៥៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ក)។ រកឡារញ្ា ីរតូវអនុវតានីតិវធីិ្ខដលោនខច្បងម្ៅកនុងោរត 
២៥៦ ម្រកា ពីទទួលការ ល់រពម។ 
 
 រញ្ា លាំប្តក - ម្តើការនិយ តមទូរស័ពា អាច្បរតវូប្តនចាត់ទុកជ្ជការរញ្ាូ នខដរឬម្ទ? 

 ជ្ជធ្មមត ម្ដើមម្ចាទសរម្សរម្លែទូរស័ពាររស់ភាគីទាំងសងខាងម្ៅកនុងពាកយរណ្ាឹ ង 
រខនថមពីលីច្បាំណុ្ច្បសាំខាន់ខដលតរមូវឲ្យោនម្ៅកនុងោរត ៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ២ និងទី ៣ ម្ដើមបជី្ជ
ការងា ស្រសលួដល់តុលាការ និងឲ្យនីតិវធីិ្ដាំម្ណ្ើ រការប្តនម្លឿន។ ម្តើតុលាការ អាច្បម្កាះម្ៅ
ភាគីតមរ ៈទូរស័ពាខដរឬម្ទ ? ជ្ជទូម្ៅ ម្តើការនិយ តមទូរស័ពា អាច្បរតូវប្តនចាត់ទុកជ្ជការ
រញ្ាូ នរតឹមរតូវតមផលូវច្បារ់ខដរឬម្ទ? 
 ការនិយ តមទូរស័ពា អាច្បរតវូប្តនចាត់ទុកថាជ្ជ “ការជូនដាំណឹ្ង” រតឹមរតូវតមច្បារ់ 
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ដរារោរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្រញ្ញតាថា អាច្បម្ធ្វើការជូនដាំណឹ្ងតមវធីិ្សមរមយ ម្ហើ ម្ៅ
ររម្ទសជរ៉ាុន ការនិយ តមទូរស័ពាអាច្បទទួល កប្តនម្ៅកនុងសាថ នភាពមួ ច្បាំនួន។  ក៏រ៉ាុខនា 
ការនិយ តមទូរស័ពា មិនខមនជ្ជ “ការរញ្ាូ ន” ម្ទ ម្រពាះការរញ្ាូ ន រតូវម្ធ្វើម្ែើងម្ដា វធីិ្ខដល
ោនខច្បងម្ៅកនុងរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្។  
 រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្កមពុជ្ជ មិនប្តនខច្បងច្បាស់លាស់ពីរញ្ា ម្នះម្ទ។ ក៏រ៉ាុខនា ដូច្បជ្ជ
ោរត ២១៣ កថាែណ្ឌ ទី ១ រញ្ញតាថា ដីកាសម្រមច្បនឹងោនអានុភាព លុះរតខតរតូវប្តន “ជូន
ដាំណឹ្ង” តមវធីិ្ខដលអាច្បទទួលសាា ល់ថាសមរមយ ម្ហើ ការនិយ តមទូរស័ពា អាច្បរតូវប្តន
ចាត់ទុកថា “វធីិ្សមរមយ”។ ផាុ ម្ៅវញិ ពាកយរណ្ាឹ ង និងដីកាម្កាះ  រតូវម្ធ្វើការរញ្ាូ ន (ោរត 
៧៩ កថាែណ្ឌ ទី ១, ោរត ២៤២ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ វធីិ្ខដលរតូវម្ធ្វើការរញ្ាូ ន រតវូប្តនរញ្ញតាម្ៅ
កនុងោរត ២៤៥ ដល់ោរត ២៤៧។ ការនិយ ទូរស័ពា មិនរតូវប្តនរារ់រញ្ចូ លម្ៅកនុងការវធីិ្
ទាំងម្ ះម្ទ។ ម្នះ ោនន័ ថា មិនខមនជ្ជការរញ្ាូ នរតឹមរតវូតមច្បារ់ម្ទ ខដលតុលាការ
និយ ម្ៅកាន់ចុ្បងច្បម្មលើ តមរ ៈទូរស័ពា ម្ហើ រប្តរ់ចុ្បងច្បម្មលើ អាំពីែលឹមសារថ្នពាកយរណ្ាឹ ង 
និងកាលររមិ្ច្បេទសវ ការ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ររខហលជ្ជម្គអាច្បអនុញ្ញ តឲ្យនិយ តមទូរស័ពាម្ៅកាន់ចុ្បងច្បម្មលើ  រខនថមពី
ម្លើការរញ្ាូ ន ម្ដើមបីធា ឲ្យរប្តកដការរញ្ាូ នប្តនដល់ចុ្បងច្បម្មលើ ។ 
 
២. ដាំោក់កាលថ្ននីតិវធីិ្ម្រតៀមទញម្ហតុផល 
 ម្រកា ពាកយរណ្ាឹ ង និងដីកាម្កាះរតូវប្តនរញ្ាូ នម្ៅចុ្បងច្បម្មលើ  នីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការ
ទញម្ហតុផលនឹងចារ់ម្ផាើម។ ក៏រ៉ាុខនា ចុ្បងច្បម្មលើ ែលះរដិម្សធ្មិនរពមចូ្បលរមួនីតិវធីិ្ម្រតៀមម្លើក
ទី ១ ម្ទ។ ម្តើតុលាការរតូវម្ធ្វើដូច្បម្មាច្បម្ៅកនុងករណី្ខររម្នះ? 
 ររសិនម្រើករណី្ម្នះ ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងរដឋរបម្វណី្  តុលាការរតូវរញ្ច រ់នីតិវធីិ្ម្រតៀម
ទញម្ហតុផល ម្ហើ កាំណ្ត់កាលររមិ្ច្បេទនីតិវធីិ្ទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ (ោរត ២០១ 
កថាែណ្ឌ ទី ១)។ នីតិវធីិ្ម្នះ ោនលកខែណ្ឌ ស្រសម្ដៀងគាន ម្ៅនឹងករណី្ខលងលះខដរ ម្រពាះ ោរត 
១៣ ថ្នច្បារ់សាីពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល មិនអនុវតាខតោរត ២០១ កថាែណ្ឌ ទី 
២ ម្ទ។ 
 
៣. ដាំោក់កាលថ្ននីតិវធីិ្ទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ និង ការម្ច្បញសាលរកម 
 ម្ៅកនុងម្រឿងកាីរដឋរបម្វណី្ធ្មមត ររសិនម្រើចុ្បងច្បម្មលើ អវតាោនម្ៅកាលររមិ្ច្បេទថ្ននីតិវធីិ្
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ទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ តុលាការរតូវរញ្ច រ់នីតិវធីិ្ទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ និង 
ម្ច្បញសាលរកមកាំប្តាំងមុែ ម្ដា ចាត់ទុកថាចុ្បងច្បម្មលើ ប្តនសារភាពតមម្សច្បកាីខងលងការណ៍្
ររស់ម្ដើមម្ចាទ ររសិនម្រើចុ្បងច្បម្មលើ មិនប្តនម្ធ្វើវវិាទម្លើការអះអាងររស់ម្ដើមម្ចាទ ម្ៅកាល
ររមិ្ច្បេទថ្ននីតិវធីិ្ម្រតៀមទញសរោរ់ការទញម្ហតុផល (សាលរកមកាំប្តាំងមុែ ោរត ២០១ 
កថាែណ្ឌ ទី ២)។ ោនន័ ថា ម្ដើមម្ចាទមិនចាាំប្តច់្បដាក់ភសាុតង ម្ហើ តុលាការអាច្បទទួល
សាា ល់អងាម្ហតុម្ ះម្ដា មិនចាាំប្តច់្បពិនិតយភសាុតង។ ម្នះគឺជ្ជករណី្ម្លើកខលងម្ៅនឹង 
“ម្គាលការណ៍្សម្រមច្បម្សច្បកាីម្ដា ភសាុតង” (ោរត ១២៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ោរត ២០១ កថាែណ្ឌ ទី ២ មិនរតូវ កមកអនុវតាច្បាំម្ពាះករណី្រណ្ាឹ ងទក់ទង
នឹងឋានៈរុគាល (ោរត ៩ ថ្នច្បារ់សាពីីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល)។ ម្នះមិនខមន
ោនន័ ថា តុលាការមិនរតូវប្តនម្គអនុញ្ញ តឲ្យម្ច្បញសាលរកមច្បាំម្ពាះមុែម្ ះម្ទ រ៉ាុខនាវាោន
ន័ ថាតុលាការមិនរតូវប្តនម្គអនុញ្ញ តឲ្យម្ច្បញសាលរកមកាំប្តាំងមុែ។ ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត 
ម្គាលការណ៍្សម្រមច្បម្សច្បកាីម្ដា ភសាុតង រតូវ កមកអនុវតាជ្ជធ្មមត។ ម្ដើមម្ចាទចាាំប្តច់្ប
រតូវដាក់ភសាុតងខដលជ្ជមូលម្ហតុថ្នអងាម្ហតុខដលអះអាង ម្ហើ តុលាការរតូវទទួលសាា ល់
អងាម្ហតុម្ដា ខផែកម្លើភសាុតង (ោរត ១២៣ កថាែណ្ឌ ទី ១) ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទង
នឹងឋានៈរុគាល ម្ទះរីជ្ជចុ្បងច្បម្មលើ អវតាោនម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់។ 
 
៤. សាលរកមសាថ ពរ 
 ជ្ជម្គាលការណ៍្ សាលរកម/សាលដីកា ចូ្បលជ្ជសាថ ពរ ម្ៅម្ពលខដលអាំែុងម្ពល
សរោរ់ម្ធ្វើរណ្ាឹ ងឧប្តស្រស័ ប្តនកនលងផុតម្ៅម្ដា មិនប្តនម្ធ្វើរណ្ាឹ ង ម្ហើ អាំែុងម្ពលម្នះ 
គឺោនរ ៈម្ពល ១ ខែ ចារ់តាំងពីការរញ្ាូ នសាលរកម (ោរត ១៩៣ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ោរត 
២៦៤ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ថ្ងៃខដលម្ធ្វើការរញ្ាូ ន មិនរតូវរារ់រញ្ចូ លម្ៅកនុងអាំែុងម្ពលម្នះម្ទ 
(ោរត ៣៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្) ម្ហើ អាំែុងម្ពលម្នះ រតូវរញ្ច រ់មុន ១ ថ្ងៃ 
ខដលរតវូគាន នឹងថ្ងៃចារ់ម្ផាើម។ ឧទហរណ៍្ ៖ ររសិនម្រើសាលរកម រតូវប្តនរញ្ាូ នម្ៅថ្ងៃទី ៨ ខែ 
កុមភៈ អាំែុងម្ពលសរោរ់ម្ធ្វើឧប្តស្រស័  រតូវប្តនរញ្ច រ់ម្ៅថ្ងៃទី ៧ ខែ មី  ម្ហើ ភាគីមិនអាច្ប
ម្ធ្វើរណ្ាឹ ងឧប្តស្រស័ ប្តនម្ទៀតម្ទ ម្ៅម្រកា ពាក់កោា ល រ់ថ្នថ្ងៃទី ០៧ និង ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មី
 ។ រញ្ញតាិម្នះ ក៏រតូវ កមកអនុវតាផងខដរ ម្ៅកនុងករណី្ខដលម្ច្បញសាលរកមកាំប្តាំងមុែ និង 
កនុងករណី្ថ្ននីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល។ 
 សាលរកម នឹងរតូវប្តនរញ្ាូ នតមរ ៈការផា ជ្ជសាធារណ្ៈ ររសិនម្រើលាំម្ៅឋាន
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ររស់ចុ្បងច្បម្មលើ  ឬទីកខនលងម្ផសងម្ទៀត ខដលរតូវម្ធ្វើការរញ្ាូ ន មិនរតវូប្តនម្គសាា ល់ (ោរត 
២៥៥)។ ការរញ្ាូ នសាលរកមនឹងោនអានុភាព ម្ៅម្រកា អាំែុងម្ពល ២ សប្តា ហ៍ ម្ដា គិត
ចារ់ពីថ្ងៃទី ១ ខដលប្តនរិទផា  (ោរត ២៥៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ១) រ៉ាុខនា វាោន
អានុភាពម្ៅថ្ងៃរ ា រ់ពីថ្ងៃរិទររកាស ររសិនម្រើការរញ្ាូ នតមការផា ជ្ជសាធារណ្ៈប្តនម្ធ្វើ
មាងរចួ្បមកម្ហើ  ម្ៅកនុងករណី្ដខដល (ោរត ២៥៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ២ និង ោរត 
២៥៥ កថាែណ្ឌ ទី ៤)។ ម្ៅកនុងករណី្ទាំងម្នះ អាំែុងម្ពលម្ពលម្ធ្វើរណ្ាឹ ងឧប្តស្រស័ ចារ់ម្ផាើម 
ម្រកា ម្ពលការរញ្ាូ នសាលរកមម្ដា ការផា ជ្ជសាធារណ្ៈ ោនអានុភាព។ 
 
៥. ផលរ៉ាះពាល់ម្ៅម្លើផលររម្យជន៍ររស់ម្ដើមម្ចាទ ម្ដា មិនប្តនម្ធ្វើការរញ្ាូ ន ឬ 
អវតាោនររស់ចុ្បងច្បម្មលើ  
 ដូច្បខដលប្តនម្លើកម្ែើង នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទក់ទងនឹងឋានៈរុគាល និង រកមនីតិវធីិ្រដឋ
របម្វណី្ រញ្ញតាពីនីតិវធីិ្សរោរ់ករណី្ខដលពាកយរណ្ាឹ ង និងដីកាម្កាះ មិនអាច្បរតូវប្តនម្ធ្វើការ
រញ្ាូ នម្ដា វធីិ្ធ្មមត និងសរោរ់ករណី្ខដលចុ្បងច្បម្មលើ រដិម្សធ្មិនរពមចូ្បលរមួកនុងនីតិវធីិ្
ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផល និង នីតិវធីិ្ទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់។ 
 តុលាការរតូវប្តនអនុញ្ញ តឲ្យម្ច្បញសាលរកមម្ៅកនុងករណី្ខររម្នះ និង វនិិច្បេ័ ម្ៅម្លើ
ការទមទរឲ្យខលងលះ ការខរងខច្បករទពយសមបតាិ និង កាំណ្ត់អនកោនអាំោច្បម្មប្ត។ ម្ៅកនុង
ន័ ម្នះ ការមិនប្តនរញ្ាូ នពាកយរណ្ាឹ ង និងដីកាម្កាះ រពមទាំងអវតាោនររស់ចុ្បងច្បម្មលើ មិន
ោនផលរ៉ាះពាល់ជ្ជអវជិាោនដល់ម្ដើមម្ចាទម្ទ។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១២ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ ែលឹមសារថ្នកាំណ្ត់ម្ហតុសះជ្ជ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ២២០, ២២២, ២៤០, ៣០៧, ៣៦៣ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើតុលាការអាច្បម្ធ្វើកាំណ្ត់ម្ហតុសាីពីការសះជ្ជ ច្បាំម្ពាះការរពមម្រពៀង

ខដលផាុ ពីច្បារ់ ប្តនខដរឬម្ទ?  
 ឧរោថា ម្រកា ពីប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងមកតុលាការរចួ្បម្ហើ  គូភាគី
ប្តនរពមម្រពៀងគាន សងរប្តក់កមចីជ្ជដាំោក់កាល ជ្ជមួ នឹងការរពមម្រពៀងរង់
ការរប្តក់ច្បាំនួន ២០ ភាគរ  កនុងមួ ឆ្ន ាំ (ម្លើសពីអរតការរប្តក់ខដលរតូវប្តន
ករមិត)។ 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
ការសះជ្ជោនពីរររម្ភទ គឺការរពមម្រពៀងរវាងគូភាគីម្ៅម្លើសិទិធជ្ជសារធាតុ ខដលោន

ខច្បងម្ៅកនុងរកមរដឋរបម្វណី្ និង ការសះជ្ជខដលជ្ជការរញ្ច រ់នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង។ ម្ទះរីជ្ជោរត 
៣ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្ប្តនទទួលសាា ល់ម្គាលការណ៍្ថ្នសវ័ ភាពររស់រុគាលឯកជនក៏ម្ដា  ក៏
រកមរដឋរបម្វណី្ម្ធ្វើការខរងខច្បករវាងរញ្ញតាិអនុវតាម្ដា រងខាំ និង រញ្ញតាិរគងារ់ឆនាៈររស់ភាគីផង
ខដរ។ ម្រពាះខតម្ហតុដូម្ច្បនះម្ហើ ម្ទើរ ោរត ៣៥៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្ ចាត់
ទុកជ្ជម្ោឃៈ ច្បាំម្ពាះការរពមម្រពៀងខដលផាុ ម្ៅនឹងរញ្ញតាិអនុវតាម្ដា រងខាំ។ 

តមការពិត ការសះជ្ជ គឺជ្ជការរពមម្រពៀងរវាងគូភាគីថ្នវវិាទ ម្ហតុដូម្ច្បនះ ការសះជ្ជ
ម្ដា ម្យងតមរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ ក៏ដូច្បជ្ជការសះជ្ជម្ៅម្រៅតុលាការខដរ គឺមិនអាច្បម្ធ្វើ
ម្ែើងម្ដា ផាុ នឹងរញ្ញតាិខដលអនុវតាម្ដា រងខាំម្ ះម្ទ។ កនុងន័ ម្នះ ការសះជ្ជម្ៅកនុងនីតិវធីិ្
ថ្នរណ្ាឹ ង មិនរតូវម្ធ្វើម្ែើងម្ដា ែុសម្ៅនឹងរញ្ញតាិថ្នច្បារ់សារធាតុម្ែើ  ម្រពាះថា ច្បារ់មិន
អនុញ្ញ តឱ្យោនការរពមម្រពៀងម្រៅផលូវតុលាការផាុ ម្ៅនឹងរញ្ញតាិអនុវតាម្ដា រងខាំម្ទ ដូម្ច្បនះ ការ
សះជ្ជ ឬ ការរពមម្រពៀងតមផលូវរណ្ាឹ ង ក៏រតឹខតមិនរតូវផាុ ម្ៅនឹងរញ្ញតាិអនុវតាម្ដា រងខាំម្ៅ
ម្ទៀត ម្ហើ កាំណ្ត់ម្ហតុសះជ្ជ ោនអានុភាពដូច្បសាលរកមសាថ ពរ ម្ដា ខផែកម្លើោរត ២២២ 
ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្។ 

ជ្ជរមួ តុលាការមិនរតូវអនុញ្ញ តឱ្យោនការកត់រតនូវការរពមម្រពៀងខដលផាុ ច្បារ់ ម្ៅ
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កនុងកាំណ្ត់ម្ហតុសាីពីការសះជ្ជម្ទ។ ម្ៅកនុងករណី្ខដលការរពមម្រពៀងផាុ ច្បារ់ម្នះ រតូវប្តន
សរម្សរម្ៅកនុងកាំណ្ត់ម្ហតុ ម្ ះតុលាការរតូវរញ្ា ក់ផងថា ការរពមម្រពៀងខររម្នះ មិនរតូវ
ោនអានុភាពម្ទ ម្ហើ គរបរីនានីតិវធីិ្រហូតដល់ការម្ច្បញសាលរកមខតមាង។ 

អរតការរប្តក់អតិររោម្ៅកនុងកិច្បចសនាែចីររមិ្ភាគ ខដលរតូវប្តនករមិតម្ដា ច្បារ់ គឺ 
១៨ ភាគរ  កនុងមួ ឆ្ន ាំ។ ដូម្ច្បនះ ការរពមម្រពៀងឲ្យសងការរប្តក់រហូតដល់ ២០ ភាគរ  កនុង
មួ ឆ្ន ាំ គឺជ្ជការរពមម្រពៀងខដលផាុ ពីរញ្ញតាិខដលរតូវអនុវតាម្ដា រងខាំ។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ 
តុលាការមិនអាច្បទទួលសាា ល់ការរប្តក់កនុងករមិតម្លើសពីអរតការរប្តក់ ខដលរតូវប្តនករមិត
ម្ែើ  ម្ៅកនុងសាលរកម ឬសាលដីកាចុ្បងម្រកា ។ ដូម្ច្បនះ តុលាការមិនអាច្បទទួល កសាំម្ណ្ើ
ររស់គូភាគី ររសិនម្រើគូភាគី រពមម្រពៀងគាន សងរប្តក់កមចីជ្ជដាំោក់កាល ជ្ជមួ នឹងការរពម
ម្រពៀងរង់ការរប្តក់ច្បាំនួន ២០ ភាគរ  កនុង ១ ឆ្ន ាំ។  

ជុាំវញិរញ្ា ម្នះ អាច្បោនច្បាំម្ោទម្ែើងថា ម្តើរតូវម្ធ្វើយ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ររសិនម្រើម្ៅកនុង
កាំណ្ត់ម្ហតុសាីពីការសះជ្ជ ោនកត់រតនូវអរតការរប្តក់ខដលម្លើសពីអរតការរប្តក់ខដលរតូវ
ករមិត។  
 ររឈ្មនឹងសាថ នភាពខររម្នះ អាច្បោនវធីិ្ម្ដាះស្រសា ច្បាំនួន ០៤ យ៉ាង ម្ពាលគឺ ៖ 
 វធីិ្ទីមួ  ៖ ករណី្ខររម្នះ គឺជ្ជមូលម្ហតុថ្នការជាំនុាំជរមះសាជ្ជងមី ម្ដា ខផែកតមការ
រកស្រសា ោរត ៣០៧ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ឈ្ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្។ ោរត ៣០៧ 
កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ឈ្ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ ប្តនខច្បងពីមូលម្ហតុថ្នការជាំនុាំជរមះសាជ្ជ
ងមី ម្ៅកនុងករណី្ខដលោនការម្ភលច្បរញ្ចូ លម្សច្បកាីវនិិច្បេ័ ម្លើច្បាំណុ្ច្បសាំខាន់ៗ ខដលអាច្បោន
ឥទិធពលម្ៅម្លើសាលរកម ឬ សាលដីកា។ ងវីតបិតខតោរត ៣០៧ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ប្តនម្ររើខតពាកយសាលរកម ឬ សាលដីកាក៏ម្ដា  ម្គក៏អាច្បព ល តការអនុវតាម្ៅម្លើ
កាំណ្ត់ម្ហតុសះជ្ជប្តនខដរ ម្ដា សារខតកាំណ្ត់ម្ហតុសះជ្ជោនអានុភាពដូច្បជ្ជសាលរកម
សាថ ពរខដរ។ 
 វធីិ្ទីពីរ ៖ ភាគីអាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យកាំណ្ត់កាលររមិ្ច្បេទសាជ្ជងមី ម្ដា សារខតការសះជ្ជ
ែុសច្បារ់ មិនអាច្បោនអានុភាពរញ្ច រ់នីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងម្ ះម្ទ។ ម្ៅរតង់ច្បាំណុ្ច្បម្នះ ម្យង
តម ២៤០ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ តុលាការរតូវកាំណ្ត់កាលររមិ្ច្បេទ តមពាកយសុាំ ឬ ម្ដា 
ឆ ា នុសិទិធប្តន។ រ ា រ់មក តុលាការនឹងរនានីតិវធីិ្ រហូតដល់ការម្ច្បញសាលរកមចុ្បងម្រកា ។  
 វធីិ្ទីរី ៖ ភាគីអាច្បដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង ម្ដើមបីរញ្ា ក់ពីម្ោឃភាពថ្នការរពមម្រពៀង។ ម្ៅកនុង
ករណី្ខររម្នះ តុលាការរតូវម្ធ្វើការវនិិច្បេ័ ម្លើរណ្ាឹ ងម្នះ ម្ដា ម្ច្បញជ្ជសាលរកម។ 
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 វធីិ្ទីរួន ៖ ភាគីអាច្បដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាច្បាំម្ពាះការទមទរ តមរញ្ញតាិថ្នោរត ៣៦៣ 
ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ វចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៣ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប 
ោរតពាក់ព័នធ នីតិវធីិ្ថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប 
សាំណួ្រ ោរត ២២៣ ដល់ ោរត ២៣៩ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
   ១. សូមពនយល់អាំពី “ទសសនៈវទិាមូលដាឋ នថ្ននីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងម្រឿងកាី

ច្បាំនួន ទឹករប្តក់តិច្ប” ។ 
 ២. មូលម្ហតុដូច្បម្មាច្ប ប្តនរញ្ញ តាិពិម្សសសាីពីនីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងម្រឿងកាី
ច្បាំនួន ទឹករប្តក់តិច្បកាំណ្ត់កមមវតថុរណ្ាឹ ង មិនម្លើសពី ១.០០០.០០០ (មួ 
លាន) ម្រៀល?  
 ៣. ការដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប អាច្បម្ធ្វើម្ដា 
ផ្ទា ល់ោត់ ប្តន ម្ដា រកឡារញ្ា ី រតូវកត់រតម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ររស់ម្ដើម
ម្ចាទ កនុងកាំណ្ត់ម្ហតុ ។ កាំណ្ត់ម្ហតុម្នះរតូវចាត់ទុកថា ជ្ជពាកយរណ្ាឹ ង 
(ោរត ២២៥ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ ម្តើរតូវសរម្សរច្បាំណុ្ច្បអវីែលះម្ៅកនុងកាំណ្ត់
ម្ហតុម្នះ ? 
 ៤. ម្តើតុលាការរតូវម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប ម្ៅមុនម្ពលជូនដាំណឹ្ងម្ៅឲ្យ
ម្ដើមម្ចាទ ម្ៅម្ពលខដលចុ្បងច្បម្មលើ  ម្ធ្វើម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ឲ្យម្ផាររណ្ាឹ ងម្ៅ 
ជ្ជនីតិវធីិ្ធ្មមត (ោរត ២៣៣) ខដរ ឬម្ទ ? 
 ៥. សូមពនយល់ោរត ២៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ។ 
 ៦. ម្តើោរត ៩៧ (ការសាកលបងម្ធ្វើការផសះផា) រតូវ កមកអនុវតា
ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បខដរឬម្ទ  ម្រើោរត ២៣៩  មិនឲ្យ ក
ោរត ១០៤ (ការសាកលបងផសះផាម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញ
ម្ហតុផល) ?  
 ៧. ម្តើគុណ្វរិតាថ្ននីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងថ្នម្រឿងកាីទឹករប្តក់ច្បាំនួនតិច្ប ោនអវី 
ែលះ? សូមរងាា ញអាំពីទរមង់រតឹមរតូវ ខដលរកឡារញ្ា ីរតូវររគល់ម្ៅឲ្យភាគី 
តមោរត ២២៦ កថាែណ្ឌ ទី ១។ 
 ៨. ម្តើ “កាំណ្ត់ម្ហតុជាំនួសលិែិតសាលរកម” គឺជ្ជអវី? ម្តើកាំណ្ត់ម្ហតុ
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ជាំនួសលិែិតសាលរកមម្នះ រតូវសរម្សរច្បាំណុ្ច្បោែលះ? 
(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
សាំណួ្រ ១  

 ទសសនៈជ្ជមូលដាឋ នថ្នរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប គឺជ្ជម្គាលការណ៍្ តុលាការ រតូវម្ធ្វើ
ការម្ដាះស្រសា ម្រឿងកាីតមនីតិវធី្មមត។ រ៉ាុខនា ច្បាំម្ពាះម្រឿងកាីតូច្បតច្បជ្ជមួ នឹងឆនាៈច្បាស់
លាស់ កនុងការការពារផលររម្យជន៍ររស់ភាគី  ាំឲ្យោនការខច្បងនូវរញ្ញ តាិពិម្សស កនុងការ
ម្ដាះស្រសា ោនលកខណ្ៈសាមញ្ញ និងម្លឿន ។  
 ច្បាំម្ពាះនីតិវធីិ្កនុងម្រឿងរដឋរបម្វណី្រតូវប្តនខរងខច្បកជ្ជពីរធ្ាំៗរមួោន៖ នីតិវធីិ្ម្លឿន និង 
នីតិវធីិ្ច្បាស់លាស់ ។ ែណ្ៈខដលរណ្ាឹ ងម្កើតម្ែើង ភាគីម្ដើមម្ចាទោនសិទធិម្រជើសម្រ ើស ម្ដា 
ភាគីម្ដើមម្ចាទ អាច្បម្ធ្វើការម្រជើសម្រ ើសតមររម្ភទនីតិវធីិ្ោមួ តមជម្រមើសររស់ែលួន ោន
ន័ ថា តមនីតិវធីិ្ម្លឿនក៏ប្តន ឬ តមនីតិវធីិ្ច្បាស់លាស់ក៏ប្តន ។ ម្លើសពីម្នះម្ទៀត ជ្ជការ
ររម្សើរនិងឥតម្ខាច ះរាំផុត លាឹកោ ការខច្បងម្ដាះស្រសា រណ្ាឹ ងមួ រតូវប្តនរច្បប្តច់្បរញ្ចូ លគាន
ទាំងពីរ ម្ដា ម្ធ្វើការច្បាំោត់ការម្រឿងម្ ះប្តនម្លឿន និងច្បាស់លាស់ ។  
 រ៉ាុខនា ជ្ជក់ខសាង ការម្ដាះស្រសា ម្រឿងកាីនីមួ ៗ ពុាំអាច្បសម្រមច្បប្តនម្ទនូវម្គាលគាំនិត
ទាំងម្លឿន និងច្បាស់លាស់។ ម្ដា ម្ហតុថា ម្រើជម្រមើស កម្លឿនម្ ះ អាច្បនឹងជួរភាពមិន
ច្បាស់លាស់។ ផាុ ម្ៅវញិ ម្រើជម្រមើស កច្បាស់លាស់ ច្បាស់ោស់ការច្បាំោត់ការម្រឿង
ម្ ះពិតជ្ជមិនអាច្បម្ដាះស្រសា ប្តនម្លឿនជ្ជដាច់្បខាត។ ជ្ជទូម្ៅ ររម្ភទនីតិវធីិ្ទាំងពីរម្នះពុាំ
អាច្បរតូវប្តន កមកអនុវតាទាំងពីរកនុងម្ពលខតមួ ប្តនម្ទ ។  
 ច្បាំម្ពាះរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ថ្នរពះរាជ្ជោច្បរកកមពុជ្ជ រតូវប្តនអនុម្លាមតមនីតិវធីិ្ 
ខដល ភាពលមែិត និងោនលកខណ្ៈច្បាស់លាស់។ មូលម្ហតុ ម្ៅម្ពលតុលាការម្ច្បញសាល
រកម ម្ហើ សាលរកមម្នះចូ្បលជ្ជសាថ ពរ រ ា រ់មកតុលាការអនុវតារតូវអនុវតាតមែលឹមសារ 
ដូច្បខដលោនខច្បងកនុងសាលរកម អាំពីសិទធិ និងកាតពវកិច្បចខដលោនលកខណ្ៈច្បាស់លាស់ ។ 
ដូម្ច្បនះ ម្ៅម្ពលការអនុវតាតមម្សច្បកាីសម្រមច្បររស់សាលរកមម្ ះ រប្តកដោស់ផលរ៉ាះ
ពាល់ថ្នការអនុវតាម្ ះនឹងោនឥទធិពលខាល ាំងម្ៅម្លើផលររម្យជន៍ររស់គូភាគី ។  
 ជ្ជម្គាលការណ៍្ តុលាការរតូវម្ធ្វើការច្បាំោត់ការម្រឿងររករម្ដា ភាពលមែិត និង
ច្បាស់លាស់ ម្ដើមបីរកាប្តននូវផលររម្យជន៍ររស់ភាគី ម្ទះរីជ្ជរតូវច្បាំោ ម្ពលហាក់ដូច្ប
ជ្ជខវងរនាិច្បក៏ម្ដា  ។ ម្ទះរីជ្ជយ៉ាងោក៏ម្ដា  ទក់ទិននីតិវធីិ្ោនលកខណ្ៈលមែិតក៏ោន
គុណ្វរិតាិផងខដរ ម្ដា ម្ពលែលះរតវូច្បាំោ ម្សាហ៊េុ ម្រច្បើន និងរតូវការម្ពលម្វលា ូរ ។  
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 ច្បាំម្ពាះវវិាទខដលោនតថ្មលកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ងច្បាំនួន ១.០០០.០០០ (មួ លាន) ដុលាល រអា
ម្មរកិ រប្តកដោស់រតវូចាត់ចូ្បលជ្ជកមមវតថុរណ្ាឹ ងខដលោនច្បាំនួនទឹករប្តក់ម្រច្បើន ម្ដា ម្ហតុ
ម្នះ ោច ស់រាំណុ្លម្ទះជ្ជរតូវច្បាំោ ម្ពល ូររនាិច្ប ខតអវីខដលទទួលប្តនគឺជ្ជភាពច្បាស់លា
ស់។ ដូច្បម្នះ ច្បាំោត់ការរណ្ាឹ ងរតូវម្ធ្វើម្ដា ោនភាពលមែិត និងរប្តកដររជ្ជ។ ម្លើសពីម្នះ 
ម្រើម្ធ្វើការម្ររៀរម្ធ្ៀររវាងកមមវតថុរតឹមខត ១.០០០.០០០ (មួ លាន) ម្រៀល និង ១.០០០.០០០ 
(មួ លាន) ដុលាល អាម្មរកិ គឺោនលកខណ្ៈែុសគាន ជ្ជខាល ាំង។ វា ោនន័ ថា ររសិនម្រើរតវូ
ច្បាំោ ម្រច្បើន ច្បាំម្ពាះកមមវតថុរណ្ាឹ ងរតឹមខត ១.០០០.០០០ (មួ លាន) ម្រៀល វាគឺជ្ជការមួ 
មិនសមរមយខដរ ។  
 ឧទហរណ៍្៖ វវិាទខដលោនកមមវតថុថ្នរណ្ាឹ ងច្បាំនួន ១.០០០.០០០ (មួ លាន) ម្រៀល 
រ៉ាុខនា ភាគីរតូវច្បាំោ ម្លើម្សា ហ៊េុ ជ្ជម្រច្បើនររម្ភទរមួោន៖ ម្សា ហ៊េុ រប្តក់ររដារ់កាី 
ម្សាហ៊េុ ម្ធ្វើដាំម្ណ្ើ រ ម្សាហ៊េុ សាន ក់ម្ៅ ច្បាំោ ម្ពលម្វលាម្ដើមបចូី្បលរមួនីតិវធី្ម្ដា រតូវម្ធ្វើ
ការសុាំច្បារ់ម្ហើ ម្ៅម្ពលម្រើករប្តក់ខែ សាថ រ័ន ឬ អងាភាពការងារសាមីនឹងរតូវកាត់រប្តក់ខែ 
និងច្បាំោ ម្ផសង ៗ ម្ទៀត ។ ល។  
 ដូច្បម្នះ ជ្ជមួ រណ្ាឹ ងទមទររតឹមខត ១.០០០.០០០ (មួ លាន) ម្រៀល ម្ៅម្ពលចុ្បង
រញ្ច រ់  ម្ពលែលះអាច្បខាតក៏ថាប្តន ។  
 ជ្ជក់ខសាង ពាក់ព័នធនឹងរណ្ាឹ ងររម្ភទម្នះ ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុនោនទសសនៈពីរ ម្ដា ប្តន
ម្លើកម្ែើងថា ម្ទះជ្ជកមមវតថុរណ្ាឹ ងតូច្ប ឬធ្ាំក៏ម្ដា  តុលាការរតូវម្ធ្វើការម្ដាះស្រសា ម្ដា 
 កចិ្បតាទុកដាក់ និងម្ដា លមែិតម្ៅតមនីតិវធីិ្នីមួ ៗ ឲ្យប្តនរគរ់រជងុម្រជ្ជ  ម្ដើមបីឲ្យភាគី
ទទួលប្តន ុតាិធ្ម៌ ។ រឯី ទសសនៈមួ ម្ទៀត ប្តនម្លើកម្ែើងថា ច្បាំោត់ការម្រឿង កាីរតវូម្ធ្វើតម
ទាំហាំថ្នម្រឿងកាី។ ោនន័ ថា ម្រើជ្ជររម្ភទម្រឿងកាីធ្ាំរតវូម្ធ្វើការម្ដាះស្រសា ម្ដា  លមែិត និង
ច្បាស់លាស់។ រ៉ាុខនា ម្រើជ្ជររម្ភទម្រឿងកាីតូច្បតច្ប គួររតូវប្តនច្បាំោត់ការតមនីតិវធីិ្សាមញ្ញៗ 
ជ្ជការម្ស្រសច្ប ។ ម្ឆលើ តរនឹងគាំនិតទីពីរម្នះ ោនការគាាំរទម្រច្បើនមិនរតឹមខតររម្ទសជរ៉ាុនម្ទ ម្ៅ
ោនរោា ររម្ទសម្ផសងៗ ដូច្បជ្ជ៖ អាលលឺម៉ាង់ អាម្មរកិ  ។ល។   
 ជ្ជលទធផល ម្ទើរម្ធ្វើឲ្យោនការរម្ងកើតឲ្យោនររម្ភទម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បម្កើតម្ែើង។ ជ្ជ
ម្គាលការណ៍្ រាល់ច្បាំោត់ការម្រឿងកាីរតូវម្ធ្វើឲ្យប្តនលមែិត និងច្បាស់លាស់។ រឯីររម្ភទរណ្ាឹ ង
ម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បជ្ជរញ្ញ តាិពិម្សស ម្ដា ម្ធ្វើការម្ដាះស្រសា ឲ្យប្តនរហ័ស តមររូភាពជ្ជ
ការសម្ងខរនីតិវធីិ្ ។  
 កមមវតថុថ្នវវិាទអាច្បោនតថ្មលតិច្ប ឬម្រច្បើន ដូច្បម្នះ ររសិនម្រើនីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងរតូវអនុវតា
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ដូច្បគាន ច្បាំម្ពាះរគរ់ម្រឿងកាី ម្ ះវានឹង ាំឲ្យោនការរ៉ាះពាល់ដល់លកខណ្ៈ និងោនភាពមិនស្រសរ
ច្បាំម្ពាះផលររម្យជន៍ថ្នរណ្ាឹ ងផងខដរ ។1 
 នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប ជ្ជនីតិវធីិ្ពិម្សសមួ  សរោរ់ម្ដើមម្ចាទខដល
ោនរាំណ្ងច្បង់ម្ដាះស្រសា ម្រឿងកាីឲ្យប្តនឆ្រ់រហ័ស នូវវវិាទច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្បខដលោនតថ្មល
ម្សដឋកិច្បចទរ តមនីតិវធីិ្ខររសម្ងខរខមនខទន ម្ររៀរម្ធ្ៀរជ្ជមួ នីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងធ្មមត 
ម្ដា គាម នឆលងកាត់នីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផល ឬ/និង ការផសះផាម្ទ។ ជ្ជងម្នះ
ម្ៅម្ទៀត ចុ្បងច្បម្មលើ ខដលច្បង់ពនយឺតនីតិវធីិ្ម្នះ អាច្បម្សនើឲ្យតុលាការម្ផារនីតិវធីិ្ម្នះម្ៅនីតិវធីិ្ 
រណ្ាឹ ងធ្មមតវញិ (ោរត ២៣៣ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ោរត ២៣៥ កថាែណ្ឌ ទី ១)។  
 

សាំណួ្រ ២ 
 វតាោនថ្នរញ្ញ តាិពិម្សស សាីពីរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បខដលជ្ជខផនកដ៏ពិម្សសមួ 
ខដលោនខច្បងកនុងរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ រម្ងកើតម្ែើងកនុងរាំណ្ង ម្ដើមបីម្ធ្វើការម្ដាះស្រសា ម្រឿង
កាីខដលោនលកខណ្ៈតូច្បតច្ប ររករម្ដា ភាពរលូន ខដលរញ្ា ម្នះខតងម្កើតោនម្រច្បើនម្ៅ
កនុងជីវភាពរស់ម្ៅររចាាំថ្ងៃររស់ររជ្ជជន ។ ម្លើសពីម្នះ ម្គាលរាំណ្ងដ៏សាំខាន់រាំផុតម្ ះគឺ 
ម្ដើមបីឲ្យររជ្ជពលរដឋធ្មមតអាច្ប កម្រឿងកាី ខដលជ្ជរ់ជិតសនិទធនឹងជីវភាពររស់ែលួនម្ែើង
តុលាការ និងទទួលនូវការសម្គងាា ះសិទធិររស់ែលួនទន់ម្ពល ម្ដា ច្បាំោ ម្ពលម្វលា និង 
ម្សា ហ៊េុ ខដលសមស្រសរនឹងតថ្មលម្សដឋកិច្បចថ្នម្រឿងកាី ។  
 ជ្ជក់ខសាង ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន និងររម្ទសអភិវឌ្ឍន៍ម្ផសងម្ទៀតកាី ការម្ដាះស្រសា ររម្ភទ
ម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បជ្ជសមតថកិច្បចររស់សាលាលហុ (Summary Court)។ ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន 
សាលាលហុោនសមតថកិច្បចម្ដាះស្រសា រណ្ាឹ ងខដលកមមវតថុរណ្ាឹ ង ខដលោនតថ្មលររោណ្
ម្រកាម ១៤.០០០ (មួ មឺុនរួនពាន់) ដុលាល រអាម្មរកិ ម្ហើ  ម្រើម្លើសពីម្នះ គឺជ្ជសមតថកិច្បចម្ដាះ
ស្រសា ម្ៅសាលាដាំរូង ។ រ៉ាុខនា ច្បាំម្ពាះសាថ នភាពកមពុជ្ជខដលជ្ជររម្ទសកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ការ
ម្ដាះស្រសា ម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប រតូវប្តនខច្បងជ្ជរញ្ញ តិាពិម្សសសាីពីនីតិវធីិ្ថ្នសាលាដាំរូងខត
មាង  ។     
 ច្បាំម្ពាះរណ្ាឹ ងទាំងឡា ោ ខដលអាច្បម្ដាះស្រសា តមនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងច្បាំនួនទឹករប្តក់
តិច្ប គឺជ្ជររម្ភទថ្នរណ្ាឹ ង ខដលោនម្គាលរាំណ្ងទមទរសាំណ្ងជ្ជទឹករប្តក់ មិនម្លើសពី 
១.០០០.០០០ (មួ លាន) ម្រៀល (ោរត ២២៤ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ម្លើសពីម្នះម្ទៀត អាច្បម្ដាះ

                                                        
1 និក្ខេបបទថ្នា ខប់រញិ្ញា បត្រជាន់ខ្ពសរ់បស ់ឯកឧត្តរ ហុ ីមស្ថភា ក្ត្ោមត្បធានបទ “ទសិក្ៅអភវិឌិ្ឍនត៍្ខមនរីវិធិរីដ្ឋបបក្វណីននោរជនំ ជំត្មះក្ ីខទ១ី”, ទំព័រ 
១៧០,  ។ 
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ស្រសា តមនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងទឹករប្តក់តិច្បប្តន លុះរតោ ោនការរពមម្រពៀងរវាងម្ដើមម្ចាទ និង
ចុ្បងច្បម្មលើ  (ោរត ២២៤ និង ោរត ២៣៣)។  
 

សាំណួ្រ ៣  
 ច្បាំម្ពាះរណ្ាឹ ងធ្មមត ការសរម្សរពាកយរណ្ាឹ ងរតវូម្គារពតមលកខណ្ឌ ដូច្បខដលោនខច្បង
កនុង ោរត ៧៥ រតង់កថាែណ្ឌ ទី ២ និង ទី ៣ ។  ពាក់ព័នធនឹងរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប វញិ
ម្ដា សាំអាងម្លើោរត ២២៥ ប្តនខច្បងថាយ៉ាងច្បាស់ថា ពុាំចាាំប្តច់្បរតវូស្រសរតមលកខណ្ឌ  ដូច្ប
ោនខច្បងកនុងច្បាំណុ្ច្ប ែ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នោរត ៧៥ ម្ ះម្ទ ម្ហើ  វាោនលកខណ្ៈរគរ់រគាន់
កនុងការរញ្ា ក់អាំពីច្បាំណុ្ច្បវវិាទ ជាំនួសឲ្យែលឹមសារថ្នសាលរកមខដលទមទរ និង អងាម្ហតុ
ចាាំប្តច់្បម្ដើមបីរញ្ា ក់នូវការទមទរ។  
 ដូម្ច្បនះ ច្បាំម្ពាះទរមង់ពាកយរណ្ាឹ ងថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្បរតូវសរម្សរនូវ ច្បាំណុ្ច្បដូច្ប
ោនខច្បងកនុង ោរត ៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ក និង ែ និង កថាែណ្ឌ ទី ៣ ឬ ច្បាំណុ្ច្បខដល
ជ្ជរញ្ា វវិាទ ជាំនួសឲ្យច្បាំណុ្ច្បខដលោនខច្បងម្ៅកនុងោរត ៧៥ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ែ ។  
 ការដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប ក៏អាច្បម្ធ្វើម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ប្តន (ោរត 
២២៥ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ម្ៅម្ពលខដលម្ដើមម្ចាទដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ម្ដើមម្ចាទ
រតូវ ម្ធ្វើម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ ច្បាំម្ពាះមុែរកឡារញ្ា ីខដលទទួលពាកយរណ្ាឹ ង ។ រឯី រកឡារញ្ា ីរតូវ
កត់រតនូវម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ររស់ម្ដើមម្ចាទម្ ះកនុងកាំណ្ត់ម្ហតុ ។ ច្បាំម្ពាះករណី្ម្នះ កាំណ្ត់
ម្ហតុម្ ះរតូវប្តនចាត់ទុកថាជ្ជ “ពាកយរណ្ាឹ ង”។ ច្បាំណុ្ច្បខដលរតវូសរម្សរម្ៅកនុងកាំណ្ត់ម្ហតុ 
ខដលចាត់ទុកជ្ជ“ពាកយរណ្ាឹ ង” រតូវសរម្សរនូវច្បាំណុ្ច្បទាំងឡា ដូច្បខដលកនុងពាកយរណ្ាឹ ងខដ
រ។ អវីខដលោនលកខណ្ៈែុសគាន រវាង “ពាកយរណ្ាឹ ង” និង “កាំណ្ត់ម្ហតុខដលជ្ជចាត់ទុកជ្ជពាកយ
រណ្ាឹ ង” គឺរគាន់ខតម្ៅរតង់អតថន័ ថ្នច្បាំណ្ងម្ជើងររម្ភទឯកសារនីមួ ៗ ខតរ៉ាុម្ោណ ះ។ ក៏រ៉ាុខនា 
ទក់ទិននឹងទរមង់ថ្នកាំណ្ត់ម្ហតុម្នះ ច្បារ់ពុាំប្តនខច្បងឲ្យប្តនច្បាស់ពី ទរមង់អរបរោថា រតវូ
សរម្សរខររោម្ ះម្ទ។ ដូច្បម្នះ ទរមង់ថ្នកាំណ្ត់ម្ហតុអាច្បសរម្សរតមខររោក៏ប្តន 
រ៉ាុខនា រតូវដឹងថាកាំណ្ត់ម្ហតុរតវូសរម្សរអាំពីអវី។ ច្បាំណុ្ច្បម្នះគឺជ្ជ កាតពវកិច្បចររស់រកឡារញ្ា ី 
កនុងការកត់រតម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ររស់ម្ដើមម្ចាទ ម្ដា ខផែកម្លើលកខែណ្ឌ ថ្នរណ្ាឹ ង។ ចុ្បង
ម្រកា  សាមីុរកឡារញ្ា ីររូម្ ះរតូវចុ្បះហតថម្លខាម្លើកាំណ្ត់ម្ហតុម្ ះ ។ ច្បាំម្ពាះ ម្ដើមម្ចាទ 
ការចុ្បះហតថម្លខា ឬផាិតសាន មម្មថ្ដអាច្បម្ធ្វើក៏ប្តន ឬមិនម្ធ្វើក៏ប្តន ពីម្រពាះថា ពុាំោនោរតោ
មួ ខច្បងឲ្យប្តនច្បាស់ម្ ះម្ទ។ រ៉ាុខនា ច្បាំម្ពាះរកឡារញ្ា ីដាច់្បខាត រតវូចុ្បះហតថម្លខាម្ដា ខាន
ពុាំប្តន ពីម្រពាះការចុ្បះហតថម្លខាររស់រកឡារញ្ា ី រញ្ា ក់ពីការទទួលែុសរតូវររស់សាមីុរកឡា
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រញ្ា ីររូម្ ះម្ៅម្លើកាំណ្ត់ម្ហតុថា ែលួនជ្ជអនកម្ធ្វើកាំណ្ត់ម្ហតុម្ ះ ។  
 មូលម្ហតុ ច្បារ់អនុញ្ញ តិាឲ្យោនការម្ធ្វើរណ្ាឹ ងម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ម្ដា ម្ហតុថា កនុង 
រររិទម្ៅកមពុជ្ជ ម្ពលរច្បចុរបនន ភាគម្រច្បើនរាំផុតថ្នររជ្ជជនខដលជួរវវិាទម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប
ជ្ជអនករកីរក រឯីសមតថភាពថ្នការ ល់ដឹងម្លើវស័ិ ច្បារ់ក៏ម្ៅោនករមិត។ ដូម្ច្បនះ ម្ដើមបរីងកឲ្យ
ោនភាពងា ស្រសលួ ម្ដើមម្ចាទរគាន់ខតរប្តរ់ម្ៅរកឡារញ្ា ីជ្ជការម្ស្រសច្ប។ រកឡារញ្ា ីនឹងម្ធ្វើ
ការកត់រតរាល់ពាកយសាំដីខដលម្ដើមម្ចាទប្តននិយ  ជ្ជមួ នឹងការម្ធ្វើកាំណ្ត់ម្ហតុម្នះ វា
ោនលកខណ្ៈជ្ជពាកយរណ្ាឹ ង រកឡារញ្ា ីជ្ជអនកទទួលែុសរតូវការម្ធ្វើកាំណ្ត់ម្ហតុម្នះ។ ម្លើស
ពីម្នះម្ទៀត ម្គអាច្បនិយ ប្តនថា កាំណ្ត់ម្ហតុខដលប្តនម្ធ្វើម្ដា រកឡារញ្ា ី ម្ពលម្នះ  ាំ
ឲ្យោននីតិវធីិ្សវ ការមួ រតូវប្តនម្កើតម្ែើង ។ 
 មា៉ាងវញិម្ទៀត កាំណ្ត់ម្ហតុម្នះនឹងរតូវកត់រតនូវរាល់រា៉ា វម្ដា ខផែកម្ៅម្លើម្សច្បកាីខងលង
ការណ៍្ររស់ម្ដើមម្ចាទ។ ដូច្បម្នះ ម្ៅម្ពលម្ធ្វើកាំណ្ត់ម្ហតុម្នះម្ហើ  រកឡារញ្ា ី គួររងាា ញ
កាំណ្ត់ម្ហតុម្នះឲ្យម្ដើមម្ចាទម្មើល ម្ហើ ររសិនម្រើគាម នរញ្ា  ឬគាម នការខកខររអវីម្ទ ម្ដើមម្ចាទ
អាច្បម្ធ្វើការចុ្បះហតថម្លខា ឬ ផាិតសាម មម្មថ្ដម្លើកាំណ្ត់ម្ហតុម្នះក៏ប្តនខដរ ។ 
 

សាំណួ្រ ៤ 
 ច្បាំម្ពាះម្រឿងកាីទមទរឲ្យរង់រប្តក់ ខដលោនច្បាំនួនមិនម្លើសពី ១.០០០.០០០ (មួ 
លាន) ម្រៀល ររសិនម្រើម្ដើមម្ចាទ រតវូប្តនម្គអនុញ្ញ តឲ្យោនសិទធិម្ធ្វើការម្រជើសម្រ ើសនីតិវធីិ្រ
ណ្ាឹ ងធ្មមតប្តន ម្ ះចុ្បងច្បម្មលើ ក៏គរបីអនុញ្ញ តឲ្យម្រជើសម្រ ើសដូច្បគាន ខដរ ម្ដើមបីរកាសមភាព
រវាងភាគីទាំងសងខាង។ 
 កនុងករណី្ ចុ្បងច្បម្មលើ រតូវប្តនម្ដើមម្ចាទរាឹងតមនីតិវធីិ្ថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប 
ម្ហើ  ចុ្បងច្បម្មលើ ោនគាំនិតច្បង់ឲ្យតុលាការម្ធ្វើការវនិិច្បេ័  និងសម្រមច្បម្សច្បកាីម្ដា នីតិវធីិ្ 
រណ្ាឹ ងធ្មមត ម្ដា ម្ហតុថា ចុ្បងច្បម្មលើ  ល់ថា ម្រឿងម្នះជ្ជររម្ភទម្រឿងខដលោនលកខណ្ៈ
ហាក់ដូច្បជ្ជោនភាពសមុគសាម ញ និងច្បង់ឲ្យតុលាការម្ធ្វើការខសវងរក ុតាិធ្ម៌មកឲ្យែលួនឲ្យប្តន
ច្បាស់លាស់។ ដូច្បម្នះ ចុ្បងច្បម្មលើ អាច្បម្ធ្វើម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ឲ្យតុលាការម្ធ្វើការម្ផាររណ្ាឹ ង
ម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បម្ ះម្ៅនីតិវធីិ្ធ្មមតប្តន (ោរត ២៣៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 រ ា រ់ពី ចុ្បងច្បម្មលើ ប្តនម្ធ្វើម្សច្បកាីការណ៍្ម្ផាររណ្ាឹ ងពីររម្ភទម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប មក
ជ្ជរណ្ាឹ ងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងធ្មមតរចួ្ប រកឡារញ្ា ី រតូវម្ធ្វើការជូនដាំណឹ្ងម្នះម្ៅម្ដើមម្ចាទភាល ម អាំពី
ការម្ផារនូវរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បម្ៅនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងធ្មមតវញិ (ោរត២៣៣ កថាែណ្ឌ ទី ៣) 
។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ តុលាការមិនម្ច្បញជ្ជដីកាសម្រមច្បម្ដើមបីផ្ទល ស់រាូររណ្ាឹ ងម្ទ ម្រពាះោរត 
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២៣៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ ខច្បងថា រណ្ាឹ ងរតូវប្តនម្ផារម្ៅនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងធ្មមតម្ដា សវ័ ររវតាិ 
ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនដីកាសម្រមច្ប ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលចុ្បងច្បម្មលើ ម្ធ្វើម្សច្បកាីខងលងការណ៍្។ 
 

សាំណួ្រ ៥  
 ោរត ២៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ ប្តនខច្បងថា៖ “តុលាការរតូវម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប
ថា ការជាំនុាំជរមះ និងការសរមច្បម្សច្បកាីម្លើរណ្ាឹ ងរតូវម្ធ្វើតមនីតិវធីិ្ធ្មមត  កនុងករណី្ខដលការ
ម្កាះម្ៅចុ្បងច្បម្មលើ តមកាលររមិ្ច្បេទដាំរូង សរោរ់ការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ 
ររសិនម្រើការម្កាះម្ៅម្ ះពុាំម្ធ្វើម្ដា ការរញ្ាូ ន តមការផា ជ្ជសាធារណ្ៈ”។  
 នីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងថ្នម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប អនុវតាប្តនខតកនុងករណី្ខដលោនការរពមម្រពៀង
ររស់ចុ្បងច្បម្មលើ  កនុងការទទួល កនីតិវធីិ្ម្ដាះស្រសា វវិាទឆ្រ់រហ័ស ជាំនួសឲ្យនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង
ធ្មមត។ កនុងករណី្ខដលោរត ២៣៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ  កមកអនុវតា គឺចុ្បងច្បម្មលើ 
មិនោនឱ្កាសកនុងការម្សនើសុាំឲ្យម្ផារម្ៅនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងធ្មមត។ ម្គគិតថា វាហាក់ដូច្បជ្ជ
អ ុតាិធ្ម៌សរោរ់ចុ្បងច្បម្មលើ  ខដលរតូវប្តនដកហូតសិទធិកនុងការម្ផារនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង។ 
 

សាំណួ្រ ៦  
 រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ ប្តនខច្បងនូវរញ្ា ផសះផាម្ដា ោនរញ្ញ តាិកនុង ោរត ១០៤ 
(ការសាកលបងផសះផាម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផល) និង ោរត៩៧ (ការ
សាកលបងម្ធ្វើការផសះផា) ។ 
 ជ្ជក់ខសាង ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប នីតិវធីិ្ថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា 
ផ្ទា ល់ោត់រតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងខតមាង ម្ដា គាម ននីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផលម្ទ។ 
អាស្រស័ ម្ហតុម្នះ ម្ទើរម្ធ្វើឲ្យនីតិវធីិ្ថ្នការសាកលបងផសះផា ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការ
ទញម្ហតុផល ពុាំអាច្បរតូវប្តន កអនុវតាកនុងរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បម្ែើ ។ រ៉ាុខនា ច្បាំម្ពាះ 
រណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បគឺ តុលាការអាច្បម្ធ្វើការផសះផាប្តន មុននីតិវធីិ្ថ្នការទញម្ហតុផល
ម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ឬ កនុងអាំែុងម្ពលថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ក៏ប្តន ។ 
 
 
 
សាំណួ្រ ៧  
 ទរមង់ឧទហរណ៍្ ៖ 
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រពះរាជ្ជោច្បរកកមពុជ្ជ 
ជ្ជតិ សាស  រពះមហាកសរត 

សាលាដាំរូងម្ែតាម្ពាធ្ិ៍សាត់                 ------ 
 

អតថន័ ថ្ននីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប 
 

១. ម្គាលការណ៍្ជាំនុាំជរមះតមកាលររមិ្ច្បេទខតមួ ថ្ងៃ 
 ច្បាំម្ពាះរណ្ាឹ ងររម្ភទម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្បខររម្នះ តុលាការនឹងរតវូម្ធ្វើការ
រញ្ច រ់ការជាំនុាំជរមះម្ៅកាលររមិ្ច្បេទទី ១ ថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ខតមាង  
(ោរត ២២៩ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ការជាំនុាំជាំរះខតមួ ថ្ងៃម្នះ វាស្រសរម្ៅនឹងម្គាលគាំនិត
ជ្ជមូលដាឋ នថ្នរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប។ ម្លើសពីម្នះម្ទៀត តុលាការរតូវម្ធ្វើច្បាំោត់
ការម្រឿងកាីររម្ភទម្នះឲ្យប្តនម្លឿនរាំផុត ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរនឹងម្រឿងកាីថ្នររម្ភទរណ្ាឹ ង
ធ្មមត។ ដូម្ច្បនះ តុលាការអាច្បសម្រមច្បម្គាលរាំណ្ងម្នះប្តន លាឹកោ គាម នរណ្ាឹ ងតរ
កនុងរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប ។ 
២. ពុាំអនុញ្ញ តឲ្យម្ធ្វើឧប្តស្រស័  ច្បាំម្ពាះសាលរកមចុ្បងម្រកា  
 ម្ៅកនុងររម្ភទរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប  ភាគីខដលចាញ់កាីពុាំរតូវប្តនផាល់ 
សិទធិឲ្យម្ធ្វើរណ្ាឹ ងឧប្តស្រស័  ច្បាំម្ពាះសាលរកមចុ្បងម្រកា ថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប 
(ោរត ២២៦ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប ែ)។ 
 ម្លើកខលងខតការរាឹងទស់ច្បាំម្ពាះសាលរកមកាំប្តាំងមុែ (ោរត ២៣៨ វាកយ
ែណ្ឌ ទី ២)។ ការម្ដាះស្រសា រញ្ា ម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងម្រឿងកាីទឹករប្តក់តិច្ប គឺោនម្គាល
រាំណ្ងឲ្យការជួ សម្គងាា ះសិទធិោនលកខណ្ៈងា ស្រសួល និង ឆ្រ់រហ័ស។ 
៣. ការករមិតនូវការពិនិតយភសាតុង៖ 
 ការពិនិតយភសាុតង អាច្បម្ធ្វើប្តនច្បាំម្ពាះខតភសាុតងខដលអាច្បពិនិតយប្តនភាល មៗ 
(ោរត ២៣១)។ ដូម្ច្បនះ ការររគល់កិច្បចការស្រសាវរជ្ជវ (ោរត ១៣០) ដីកាសម្រមច្ប
រងាា រ់ឲ្យផាល់ឯកសារ (ោរត ១៥២) ការសាកសួរសាកសី ខដលចាាំប្តច់្បោនដីកាម្កាះ 
ក៏មិនរតវូ កមកអនុវតាច្បាំម្ពាះនីតិវធីិ្ម្នះខដរ។  
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៤. ការម្ផាររណ្ាឹ ងម្ៅនីតិវធីិ្ធ្មមត ម្ដា ម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ររស់ចុ្បងច្បម្មលើ  
 ចុ្បងច្បម្មលើ អាច្បម្ធ្វើម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ឲ្យម្ផាររណ្ាឹ ង ម្ៅនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងធ្មមតប្ត
ន។ ក៏រ៉ាុខនា ករណី្ម្នះ មិនរតូវ កមកអនុវតា ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលចុ្បងច្បម្មលើ ប្តនម្ធ្វើ
ការម្ឆលើ ទញម្ហតុផលម្ៅកាលររមិ្ច្បេទដាំរូង សរោរ់ការទញម្ហតុផលម្ដា 
ផ្ទា ល់ោត់ ។  

 

សាំណួ្រ ៨  
 ជ្ជម្គាលការណ៍្ កនុងម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប តុលាការរតូវម្ធ្វើការររកាសសាលរកមភាល
មៗ ម្រកា ម្ពលខដលការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ប្តនរញ្ច រ់ (ោរត ២៣៦ កថាែណ្ឌ
ទី ១)។ ច្បាំម្ពាះសាម រតីថ្នរញ្ញ តាិម្នះហាក់ដូច្បជ្ជោនលកខណ្ៈែុសគាន ម្ៅនឹងម្រឿងកាីធ្មមត 
ម្ដា តុលាការរតូវម្ធ្វើការររកាសសាលរកមម្ដា ខផែក ម្លើច្បារ់ម្ដើមថ្នមូលសាលរកម 
(ោរត ១៨៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ វាកយែណ្ឌ ទី ១) ។  
 វាោនន័ ថា តុលាការអាច្បររកាសសាលរកមម្ដា រប្តរ់ម្សច្បកាីសម្រមច្បរញ្ច រ់ និង
ែលឹមសារថ្នសាំអាងម្ហតុប្តន (ោរត ២៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ២ វាកយែណ្ឌ ទី ២) ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បម្ធ្វើ
លិែិតសាលរកម (ោរត ១៨៨)។ កនុងករណី្ម្នះ តុលាការរតូវរងាា រ់ឲ្យរកឡារញ្ា ីម្ធ្វើកាំណ្ត់
ម្ហតុជាំនួសលិែិតសាលរកម (ោរត ២៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ៣) ។ ពាក់ព័នធនឹង ច្បាំណ្ងម្ជើងថ្ន
សាលរកមថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប ឬ កាំណ្ត់ម្ហតុជាំនួសសាលរកមរតូវសរម្សរថា “សាល
រកមថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប” (ោរត ២៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ៤) ។ 
 ដូម្ច្បនះ រកឡារញ្ា ី គរបរីញ្ចូ លនូវច្បាំណុ្ច្បខដលោនខច្បងម្ៅកនុងោរត ២៣៦ កថាែណ្ឌ
ទី ៣ ម្ហើ រញ្ា ក់ថា “សាលរកមថ្នរណ្ាឹ ងថ្នម្រឿងកាីច្បាំនួនទឹករប្តក់តិច្ប”។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិងុ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៤ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ រណ្ាឹ ង 
ររធានរទ ការម្ធ្វើរណ្ាឹ ងសាទុកខមាងម្ទៀត 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ២៦៤, ២៦៩, ២៨៦ 
សាំណួ្រ  ម្ដើមរណ្ាឹ ងសាទុកខប្តនដកពាកយរណ្ាឹ ងសាទុកខ រ ា រ់មកប្តនដាក់

ពាកយរណ្ាឹ ងសារទុកខមួ ម្ផសងម្ទៀតម្ៅកនុងម្រឿងកាីដខដល។ 
 ម្តើតុលាការកាំពូលរតូវចាត់ការយ៉ាងោ ច្បាំម្ពាះពាកយរណ្ាឹ ងសាទុកខ
ម្លើកទី ២ ម្នះ?         

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 តុលាការកាំពូលគួរចាត់ការពាកយរណ្ាឹ ងសាទុកខម្នះ ជ្ជពាកយរណ្ាឹ ងស្រសរច្បារ់ ររសិនម្រើ
ពាកយរណ្ាឹ ងម្នះប្តនម្ធ្វើម្ែើង ម្ៅកនុងអាំែុងម្ពលសរោរ់ម្ធ្វើរណ្ាឹ ងសាទុកខ ខដលជ្ជទូម្ៅគឺ 
រ ៈម្ពល ១ ខែគិតចារ់ពីម្ពលរញ្ាូ នសាលរកម (ោរត ២៨៦ និង ២៦៤)។ ម្នះម្រពាះខត 
រណ្ាឹ ងសាទុកខមិនរតូវប្តនចាត់ការតាំងពីដាំរូងម្ៅតុលាការថ្នរណ្ាឹ ងសាទុកខម្ទ ម្ៅម្ពលខដល
រណ្ាឹ ងម្នះរតូវប្តនដក (ោរត ២៨៥ និង ោរត ២៦៩ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ ដូម្ច្បនះ ការដករណ្ាឹ ង
សាទុកខ មិនោនអានុភាពម្ធ្វើឲ្យសាលដីកាថ្នសាលាឧទធរណ៍្ចូ្បលជ្ជសាថ ពរម្ ះម្ទ ម្ៅម្ពល
ខដលរណ្ាឹ ងម្នះរតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ៅកនុងអាំែុងម្ពលសរោរ់ម្ធ្វើរណ្ាឹ ងសាទុកខ។ 
 ការពិភាកាម្នះ អាច្ប កមកអនុវតា ម្ៅកនុងករណី្ការដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងឧទធរណ៍្មាងម្ទៀត
ខដរ។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៥ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការជូនដាំណឹ្ងអាំពីដីកាសម្រមច្បម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការអនុវតា 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ២១៣, ៣៣៥, ៣៣៧, ៤១៩ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើរាល់ដីកាសម្រមច្បខដលម្ច្បញម្ដា តុលាការអនុវតា ចាាំប្តច់្បរតូវជូន

ដាំណឹ្ងម្ៅដល់កូនរាំណុ្លខដរឬម្ទ? ម្តើម្ៅកនុងករណី្ោែលះ ខដលមិនចាាំ
ប្តច់្បម្ធ្វើការជូនដាំណឹ្ង? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ការសម្រមច្បម្សច្បកាីទាំងអស់ររស់តុលាការអនុវតា រតូវម្ធ្វើម្ែើងម្ដា ដីកាសម្រមច្ប (ោរត 
៣៣៧)។ 
 ដីកាសម្រមច្បនឹងោនអានុភាព លុះរតខតរតូវប្តនជូនដាំណឹ្ងតមវធីិ្ខដលអាច្បទទួល
សាា ល់ថា សមរមយ (ោរត ២១៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ោរតម្នះ ក៏រតូវ កមកអនុវតាដូច្បគាន ច្បាំម្ពាះ
នីតិវធីិ្អនុវតា ម្លើកខលងខតោនរញ្ញតាិខច្បងម្ផសងពីម្នះ (ោរត ៣៣៥)។ ករណី្ម្លើកខលងមួ 
ម្ៅកនុងច្បាំម្ោមករណី្ម្លើកខលងម្ផសងម្ទៀត គឺដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើម ការលក់ម្ដា រងខាំ។ ដីកា
សម្រមច្បម្នះ រតូវម្ធ្វើការរញ្ាូ ន ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បម្ធ្វើការជូនដាំណឹ្ងតមវធីិ្ខដលទទួលសាា ល់ថា 
សមរមយម្ ះម្ទ (ោរត ៤១៩ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 
 ដូម្ច្បនះ រគរ់ដីកាសម្រមច្ប គួរម្ធ្វើការជូនដាំណឹ្ងតមវធីិ្ខដលអាច្បទទួលសាា ល់ថាសមរមយ 
ររសិនម្រើ មិនរតូវតរមូវឲ្យោនការរញ្ាូ នដីកាសម្រមច្បម្នះ។ ររសិនម្រើមិនដូម្ចាន ះម្ទ ដីកា
សម្រមច្បម្ ះមិនោនអានុភាពម្ទ។   

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣  

 
  



ទំពរ័ | 69  

 

សណួំរ ១៦ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ររូមនាអនុវតាសរោរ់ការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៥៥, ៣៥៦, ៣៥៧ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើគួរសរម្សរអវីម្ៅកនុងររូមនាអនុវតា ម្ៅម្ពលោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុ

វតាោនរាំណ្ងច្បង់អនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល?     
(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ោរត ៣៥៧ ខច្បងពីអវីខដលរតូវសរម្សរម្ៅកនុងររូមនាអនុវតា។ 
 ររូមនាអនុវតារតូវម្ច្បញ និង ភាា រ់ជ្ជមួ លិែិតអនុវតាម្ៅម្រកា ម្ពលខដលរកឡារញ្ា ី ឬ 
សារការពិីនិតយអាំពីអតថិភាពថ្នសុពលភាពររស់លិែិតអនុវតា និង អតាសញ្ញ ណ្ររស់ោច ស់
រាំណុ្ល និង កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា។ ម្លើសពីម្នះ ពួកម្គរតូវរតតួពិនិតយថាម្តើលកខែណ្ឌ  ឬ 
ម្ពលកាំណ្ត់រតូវប្តនរាំម្ពញម្ហើ ឬម្ៅ ម្ៅម្ពលខដលការទមទរម្ៅកនុងលិែិតអនុវតាោន
ភាា រ់លកខែណ្ឌ  ឬ ម្ពលកាំណ្ត់ម្ ះ (ោរត ៣៥៦ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ឆនាៈររស់ោច ស់រាំណុ្លថ្ន
ការអនុវតាអាំពីររម្ភទថ្នការអនុវតាខដលគាត់រតូវដាក់ពាកយសុាំម្ៅតុលាការអនុវតា មិនោនពាក់
ព័នធជ្ជមួ នីតិវធីិ្ថ្នការម្ច្បញររូមនាអនុវតាម្ទ។ ដូម្ច្បនះ ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា មិនរតូវការ 
សរម្សរពីររម្ភទថ្នការអនុវតាខដលគាត់ច្បង់ដាក់ពាកយសុាំ ម្ៅកនុងពាកយសុាំររូមនាអនុវតាម្ទ (ោរត 
៣៥៥ កថាែណ្ឌ ទី ១) ម្ហើ រកឡារញ្ា ី ឬ សារការ ីក៏មិនចាាំប្តច់្បសរម្សរពីរញ្ា ម្នះ ម្ៅកនុងររូ
មនាអនុវតាខដរ។ ម្ឈាម ះររស់កូនរាំណុ្លទី៣ ក៏មិនរតវូសរម្សរ ម្ៅកនុងររូមនាអនុវតាខដរ ម្ៅ
ម្ពលោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា ោនរាំណ្ងច្បង់ដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំ ច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើ
រាំណុ្ល។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ វចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៧ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការលុរម្ចាលការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៦៣, ៣៦៧, ៤២៧, ៤៤៦ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្ៅកនុងការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ រុគាលខដលម្ធ្វើសាំម្ណ្ើ ទិញ

អច្បលនវតថុររស់កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា ប្តនរង់រប្តក់ធា ម្លើសាំម្ណ្ើ ទិញ
រចួ្បរាល់ម្ហើ  (ោរត ៤៣៧ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ម្រកា មក កូនរាំណុ្លថ្នការ
អនុវតា ប្តនអនុវតាកាតពវកិច្បចម្ដា ផ្ទា ល់ច្បាំម្ពាះោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា។  
 ម្តើកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា ឬោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាអាច្បដាក់ពាកយ
សុាំឲ្យលុរម្ចាលការអនុវតាប្តនខដរឬម្ទ? 
 ម្តើោរត ៤៤២ កថាែណ្ឌ ទី ២ រតូវប្តនម្គ កមកអនុវតាច្បាំម្ពាះករណី្
ម្នះខដរឬម្ទ? សូមម្លើកឧទហរណ៍្ថ្នការមិនអនុញ្ញ តឲ្យលក់ ម្ៅកនុងោរត 
៤២២ កថាែណ្ឌ ទី ២។ 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. នីតិវធីិ្ខដលរតវូម្ធ្វើម្ៅកនុងករណី្ម្នះ 
 ជ្ជម្គាលការណ៍្ ោច ស់រាំណុ្លរតូវដកពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំ ម្រពាះកាតពវកិច្បច រតវូប្តន
អនុវតារចួ្បរាល់ម្ហើ ។ ក៏រ៉ាុខនា ការ ល់រពមររស់អនកម្សនើទិញកនុងតថ្មលអតិររោ ឬអនកទិញ តរមវូ
ឲ្យោនម្ដើមបីដកពាកយសុាំការលក់ម្ដា រងខាំ ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលោនសាំម្ណ្ើ ទិញ (ោរត 
៤៤៦)។ 
 កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា រតូវដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាច្បាំម្ពាះការទមទរម្ដើមបីលុរម្ចាលការ
អនុវតា ររសិនម្រើោច ស់រាំណុ្ល មិនសម័រគចិ្បតាដកពាកយសុាំ (ោរត ៣៦៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ជ្ជង
ម្នះម្ៅម្ទៀត កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា អាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យផ្ទែ កការអនុវតា ររសិនម្រើគាត់ច្បង់
រញ្ឈរ់នីតិវធីិ្ថ្នការអនុវតាម្ដា រងខាំម្ ះជ្ជរម្ោា ះអាសននសិន (ោរត ៣៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 តុលាការអនុវតារតូវរនាការលក់ និងនីតិវធីិ្ថ្នការខច្បកច្បាំខណ្ក ររសិនម្រើភាគីមិនប្តនម្ធ្វើ
សកមមភាពដូច្បប្តនម្រៀររារ់ខាងម្លើ ម្ទះរីជ្ជការណ៍្ខដលកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតាប្តនអនុវតា
កាតពវកិច្បច រតូវប្តនម្គដឹងម្ហើ ក៏ម្ដា ។ មា៉ាងម្ទៀត ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា មិនគួរទទួល
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ប្តនការខច្បកច្បាំខណ្កពីរប្តក់ថ្ងលលក់ម្ទ ម្ហើ ោច ស់រាំណុ្លខដលោនលាំដារ់ទរជ្ជងោច ស់
រាំណុ្ថ្នការអនុវតា ឬកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា គរបីទទួលប្តនរប្តក់ពីថ្ងលលក់។ 
 

២. លទធភាពថ្នការអនុវតាោរត ៤២៧ 
 តុលាការអនុវតា មិនរតូវប្តនអនុញ្ញ តឲ្យលុរការអនុវតា (ោរត ៤២៧) ម្ដា ខផែកម្លើ
មូលម្ហតុថា សិទធិម្លើរាំណុ្លម្ៅកនុងលិែិតអនុវតា រតូវប្តនរលត់ម្ដា ការសងម្ ះម្ទ។ 
ការណ៍្ម្នះ មិនខមនជ្ជ “សាថ នភាពខដលរារាាំងការម្ផារអច្បលនវតថុម្ដា ការលក់” ម្ទ។ តុលាការ
អនុវតា មិនគួរម្ធ្វើការពិនិតយម្ៅម្លើអតថិភាពថ្នសិទធិម្លើរាំណុ្លម្ទ។ ម្នះគឺជ្ជតួ ទីររស់តុលាការ
ថ្នរណ្ាឹ ងអងាម្សច្បកាី។ 
 

៣. ឧទហរណ៍្ថ្នការអនុវតាោរត ៤២២ កថាែណ្ឌ ទី ២ 
 ខាងម្រកាមម្នះ គឺជ្ជឧទហរណ៍្ថ្នការមិនអនុញ្ញ តឲ្យលក់ម្ៅកនុងោរត ៤២២ កថា
ែណ្ឌ ទី ២។ កថាែណ្ឌ ម្នះ មិនរតូវ កមកអនុវតាម្ៅកនុងករណី្៖ 

 នីតិវធីិ្អនុវតាប្តនរនារហូតដល់តាំោក់កាលលក់ ម្ដា ខផែកម្លើលិែិតអនុវតាខដលគាម ន
ររូមនាអនុវតា ម្រពាះតុលាការអនុវតា មិនប្តនម្ធ្វើការពិនិតយ ម្ៅម្ពលខដលម្ច្បញដីកា
សម្រមច្បចារ់ម្ផាើម (ច្បាំណុ្ច្ប ក) 

 កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា គឺជ្ជអនកម្សនើទិញម្ៅកនុងតថ្មលអតិររោ ខដលរតូវប្តនហាម
ម្ដា ោរត ៤៣៨ (ច្បាំណុ្ច្ប ែ) 

 អច្បលនវតថុប្តនទទួលរងការែូច្បខាតធ្ៃន់ធ្ៃរ ម្ហើ អនកម្សនើទិញម្ៅកនុងតថ្មលអតិររោម្សនើ
សុាំកុាំឲ្យអនុញ្ញ តការលក់ (ច្បាំណុ្ច្ប គ) 

 ការកាំណ្ត់ថ្ងលលក់អរបររោរតូវប្តនគណ្ ម្ែើង ម្ដា ខផែកម្លើររូមនាមិនសមម្ហតុ
ផល (ច្បាំណុ្ច្ប ឃ) 

 តុលាការអនុវតាមិនប្តនរកាទុកនូវច្បារ់ច្បាំលងថ្នឯកសារលាំអិត និងរប្ត ការណ៍្វា 
តថ្មលសរោរ់ផាល់ឲ្យសាធារណ្ជនម្មើល ខដលតរមូវឲ្យោនខផែកតមោរត ៤៣៤ កថា
ែណ្ឌ ទី ១ (ច្បាំណុ្ច្ប ង) 

 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ១៨ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ អានុភាពថ្នការររឹអូសច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៧៩, ោរត ៤០៣, ោរត ៤១០, ោរត ៤១៣, ោរត ៤០៥ ថ្នរកម

នីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ   A ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លម្លើ B ម្ហើ  B ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លម្លើ C ម្តើ 

A អាច្បររឹអូសរទពយររស់ C ប្តន ឬម្ទ ? 
(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 

តមោរត ៣៧៩ ខច្បងថា “ការររឹអូស អាច្បម្ធ្វើប្តនច្បាំម្ពាះររូរទពយ ឬអររូរទពយទាំងអស់
ខដលធាល ក់ម្ៅម្លើកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា......” ។ ររូរទពយសាំម្ៅម្លើច្បលនវតថុ និងអច្បលនវតថុ រ ី
ឯអររូរទពយ សាំម្ៅម្លើសិទធិម្លើរាំណុ្លជ្ជម្ដើម។ តមោរតម្នះ រទពយខដលរតូវររឹអូសគឺជ្ជ
រទពយររស់កូនរាំណុ្ល  ដូម្ច្បនះគឺមិនអាច្បររឹអូសរទពយររស់តតី ជនប្តនម្ទ។  

រ៉ាុខនាក៏ោនវធីិ្ខដល A អាច្បររឹអូសរទពយររស់ C ប្តនខដរ ម្តើម្ធ្វើតមវធីិ្ោ  ? 
 ម្ដា ខផែកម្លើោរត ៤០៣ កថាែណ្ឌ ទី ៥ តុលាការម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូស និងហាម
មិនឲ្យកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា B ម្ធ្វើការររមូលសិទធិម្លើរាំណុ្ល ឬការចាត់ខច្បងម្ផសងម្ទៀត 
ម្ហើ ហាមមិនឲ្យ កូនរាំណុ្លទី ៣ (C) សងរាំណុ្លឲ្យកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា (B) ម្ទ ។  

ម្រកា ពីតុលាការម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូសម្ហើ  ម្តើោច ស់រាំណុ្ល (A) អាច្បម្ធ្វើអវីប្តន
ែលះ? 

តមោរត ៤១០ កថាែណ្ឌ ទី ១ គឺ A អាច្បររមូលរាំណុ្លពីកូនរាំណុ្លទី៣ (C) ប្តន។ 
ម្នះ មិនខមនប្តនន័ ថា C ម្ផារឲ្យ A ខតមាងម្ទ ខត A ោនឋានៈដូច្ប B ខតរ៉ាុម្ោណ ះ ។ តម ៤១០ 
ម្នះ គឺ A ោនសិទធិឲ្យ C សងមកគាត់ផ្ទា ល់ប្តន ។  

កនុងករណី្ខដលកាលកាំណ្ត់សងសរោរ់ C អនុវតាកាតពវកិច្បចច្បាំម្ពាះ B ប្តនមកដល់ 
ម្ហើ  C ប្តនទទួលការរញ្ាូ នដីកាសម្រមច្បររឹអូសម្ហើ  រ៉ាុខនា C មិនរពមសង A ម្តើ A រតូវម្ធ្វើ
ដូច្បម្មាច្ប? A រតូវម្ធ្វើរណ្ាឹ ងទមទរររមូលរាំណុ្ល ខដលជ្ជរណ្ាឹ ងអងាម្សច្បកាីទមទររាំណុ្ល
ខដលតុលាការរតូវម្ច្បញសាលរកម  ាំឲ្យ A អាច្បអនុវតាម្ដា រងខាំម្លើ C ប្តន។ 

 ររសិនម្រើកាលកាំណ្ត់សង ខដល C រតូវអនុវតាកាតពវកិច្បចច្បាំម្ពាះ B មិនទន់មកដល់ 
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ម្តើ តុលាការអាច្បម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូសប្តនខដរឬម្ទ? ររសិនម្រើខផែកម្លើោរត ៣៧៩ ម្គ
អាច្បររឹអូសប្តនទាំងអស់ ម្រពាះោរតម្នះមិនហាមម្ ះម្ទ ម្ហើ ក៏គាម នោរតោកាំណ្ត់ថា 
ទល់ខតដល់ម្ពលសងម្ទើរអាច្បររឹអូសប្តនខដរ ។  

ោនវធីិ្ ២ យ៉ាងខដលោច ស់រាំណុ្ល A អាច្បម្ធ្វើគឺ ៖ 
១. A ឲ្យ C សងមកែលួនម្ដា ផ្ទា ល់  
២. A សុាំឲ្យតុលាការសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យលក់រាូរជ្ជរប្តក់តមោរត ៤១៣  
តមោរត ៤១៣ ោនន័ ថាលក់សិទធិម្លើរាំណុ្លសិន ឧទហរណ៍្ កាលកាំណ្ត់សង

ខដល C រតូវអនុវតាកាតពវកិច្បចច្បាំម្ពាះ B មិនទន់មកដល់ ម្ទ ម្ហើ  D ទិញសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ 
A (ម្ៅកនុងករណី្ខដល A ច្បង់ប្តនលុ ម្លឿន)  ាំឲ្យលក់ប្តនម្ថាក រ៉ាុខនាររសិនម្រើ A ចាាំដល់
ម្ពលកាំណ្ត់ខដល C រតូវអនុវតាកាតពវកិច្បច  ាំឲ្យអាច្បលក់ប្តនរប្តក់ម្រច្បើនជ្ជង។  

ម្តើតុលាការអាច្បម្ច្បញសាលរកមម្ដា រងាា រ់ឲ្យ C សងរប្តក់ម្ៅ A  ម្ៅម្ពលដល់
កាំណ្ត់សង តមោរត ៧៦ (រណ្ាឹ ងទមទរឲ្យផាល់តវកាលិកម្ៅម្ពលអ គត) ប្តនខដរ
ឬម្ទ? ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន ម្ៅរកមអាច្បោនលទធភាពរកស្រសា ដូច្បកនុងោរត ៧៦ ខដរ។  

ររសិនម្រើ C អះអាងថាែលួនប្តនសងម្ៅ B រចួ្បម្ហើ  ម្តើ A រតូវម្ធ្វើអវីែលះ? ម្តើ A រតូវម្ធ្វើដូច្ប
ម្មាច្បម្ដើមបីដឹងថា C ប្តនសងម្ហើ ឬម្ៅ ររសិនម្រើ A មិនប្តនដឹងម្រឿងររស់ B និង C ?  

ម្នះជ្ជច្បាំណុ្ច្បម្ែា កនុងការទមទរសិទធិម្លើរាំណុ្ល។ (ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន ក៏ោនច្បាំណុ្ច្ប
ម្ែា ដូច្បគាន ផងខដរ)។ ររសិនម្រើកូនរាំណុ្ល ចូ្បលអនារាគមន៍តមោរត ៤៣ ម្ ះនីតិវធីិ្ោន
ភាពងា ស្រសលួ ក៏រ៉ាុខនាររសិនម្រើ B មិនចូ្បលអនារាគមន៍ម្ទ  ាំឲ្យនីតិវធីិ្ោនការលាំប្តក។  

កនុងករណី្ខដល A មិនប្តនដឹងពីសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ B ខដលោនម្ៅម្លើ C ម្ទ  ាំឲ្យ 
A និង តុលាការអាច្បស្រសាវរជ្ជវតមោរត ៤០៥ ម្ដា ដាស់ម្តឿនឲ្យកូនរាំណុ្លទី ៣ (C) ម្ធ្វើ
ម្សច្បកាីខងលងការណ៍្ ថាម្តើោនរាំណុ្ល និងោនឆនាៈសង ខដរឬម្ទ។ (ម្ៅររម្ទសជរ៉ាុន ម្គដាក់
ពាកយសុាំដាស់ម្តឿន ជ្ជមួ នឹងពាកយសុាំររមូលរាំណុ្ល)។  

ម្តើរតូវអនុវតាោរត ៤០៥ កថាែណ្ឌ ទី ២ យ៉ាងម្ម៉ាច្ប ររសិនម្រើកូនរាំណុ្លម្ឆលើ កុហកថា
គាម នសិទធិម្លើរាំណុ្ល? ម្តើរតូវម្ធ្វើដូច្បម្មាច្បម្ទើរដឹងថា C និយ កុហក?  

ររសិនម្រើកូនរាំណុ្លទី ៣ (C) ថាគាម នរាំណុ្លម្ទ ករណី្ម្នះគឺរតូវរញ្ច រ់ម្ហើ  រ៉ាុខនា
ររសិនម្រើ A មិនម្ជឿ  ាំឲ្យ A រតូវម្ធ្វើរណ្ាឹ ងររមូលរាំណុ្លតមោរត ៤១០។ ច្បាំម្ពាះការអនុវតា
ច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល និងច្បលនវតថុ តុលាការអនុវតាមិនអាច្បសម្រមច្បថាោនឬគាម នសិទធិម្លើ
រាំណុ្លម្ទ ។ វាោនន័ ថាោនខតោច ស់រាំណុ្ល A ម្ទ ខដលសម្រមច្បថារតូវរាឹងររមូលរាំណុ្ល
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តមោរត ៤១០ ឬម្ទ ។  
 ោរត ៤១០ កថាែណ្ឌ ទី៤ ខច្បងថា “ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតារតូវទទួលែុសរតូវច្បាំម្ពាះ
កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា កនុងការសងការែូច្បខាតខដលម្កើតម្ែើង ម្ដា សារការមិនអនុវតាសិទធិ
ម្លើរាំណុ្ល ខដលែលួនប្តនររឹអូស”។ ឧទហរណ៍្ ររសិនម្រើ C ថាអត់ោនរាំណុ្លម្ហើ  A ម្ៅ
ខតមិនដកពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំម្ ះ  ាំឲ្យ A រតូវទទួលែុសរតូវតមោរត ៤១០ កថាែណ្ឌ
ទី ៤ ម្នះ។ ដូម្ច្បនះ ៤១០ កថាែណ្ឌ ទី ៤ គឺរងខាំឲ្យ A ដកពាកយសុាំអនុវតាខតមាង ររសិនម្រើមិនដក
ពាកយសុាំម្ទ គឺរតូវដាក់ពាកយសុាំទមទររាំណុ្លតមោរត ៤១០។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញ  ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ១៩ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្លទី ៣  
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤១០, ៥៤៥ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាអាច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ម្លើរទពយ

សមបតាិររស់កូនរាំណុ្លទី ៣ ជ្ជមុន ម្ដើមបីធា ការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះ
សិទធិម្លើរាំណុ្លប្តនខដរ ឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 លកខែណ្ឌ ម្ដើមបីររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននោន ២។ លកខែណ្ឌ ទី ១ គឺអតថិភាពថ្នសិទធិម្លើ
រាំណុ្លររស់ោច ស់រាំណុ្លច្បាំម្ពាះកូនរាំណុ្ល និង លកខែណ្ឌ មួ ម្ទៀតគឺ ភាពចាាំប្តច់្ប (ោរត 
៥៤៥ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 រ៉ាុខនា ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាមិនោនសិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំម្ពាះកូនរាំណុ្លទី៣ តាំងពី
ដាំរូងម្ទ។ ដូម្ច្បនះ ោច ស់រាំណុ្លមិនអាច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននម្លើរទពយសមបតាិររស់កូន
រាំណុ្លទី ៣ ម្ៅមុនម្ពលដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់កូនរាំណុ្ល
ថ្នការអនុវតាប្តនម្ទ។  
 ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាោនសិទធិររមូលរាំណុ្លខដលរតូវប្តនររឹអូស ម្រកា ម្ពល 
រ ៈម្ពល ១ សប្តា ហ៍ប្តនកនលងហួស គិតចារ់ពីម្ពលខដលដីកាសម្រមច្បររឹអូសរតូវប្តនរញ្ាូ ន
ម្ៅកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា។ សិទធិម្នះ ោនន័ ថា ោច ស់រាំណុ្លរតូវប្តនអនុញ្ញ តឲ្យររមូល
រាំណុ្លខដលប្តនររឹអូសម្ដា ផ្ទា ល់ពីកូនរាំណុ្លទី ៣ ម្ដា ម្ររើមម្ធ្ាប្ត ស្រសរច្បារ់។ 
 ដូម្ច្បនះ ោច ស់រាំណុ្លអាច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននម្លើរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្លទី 
៣ ប្តន ម្រកា ម្ពលគាត់ោនសិទធិកនុងការររមូលរាំណុ្លម្នះ ររសិនម្រើោនភាពចាាំប្តច់្បថ្នការ
ររឹអូសជ្ជ រម្ោា ះអាសនន។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ វចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ២០ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការររឹអូសសិទធិច្បាំម្ពាះរាំណុ្ល ម្ពលអ គត  
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤០៧, ៤១៣ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  X ជ្ជោច ស់ផារ។ Y ជួលតូរម្ៅកនុងផារររស់ X ម្ដា ោនកិច្បចសនា

ជួលរ ៈម្ពល ២៥ ឆ្ន ាំ (២០១៣ ដល់ ២០២៧) ម្ហើ ប្តនរង់ថ្ងលឈ្នួល
សរោរ់រ ៈម្ពល ១៥ ឆ្ន ាំ ដាំរូងម្ៅឲ្យ X។ 
 Z ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ X។ 
 ម្តើ Z អាច្បដាក់ពាកយសុាំអនុវតា ម្ៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ច្បាំម្ពាះថ្ងលឈ្នូល
សរោរ់រ ៈម្ពល ១០ ឆ្ន ាំ ខដលម្កើតោន ម្ពលអ គតប្តនខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 អានុភាពថ្នការររឹអូសសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលទក់ទងនឹងរប្តក់ម្រៀវតស ឬតវកាលិកម្ផសង
ម្ទៀតខដលទទួលរនារ ា រ់ ោនម្លើតវកាលិកខដលនឹងទទួលម្រកា ពីការររឹអូសម្ ះ រតឹម
ករមិតថ្នច្បាំនួនទឹករប្តក់ថ្នសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា និងម្សាហ៊េុ 
សរោរ់ការអនុវតា (ោរត ៤០៧)។ សិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលម្ៅកនុងកិច្បចសនា
ជួល (អចិ្បថ្គនា ៍) គឺជ្ជសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលរតវូទទួលរនារ ា រ់។ ដូម្ច្បនះ Z អាច្បររឹអូសនូវសិទធិ
ម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលខដល X ោនច្បាំម្ពាះ Y  ម្ពលអ គត ប្តន។ ក៏រ៉ាុខនា Z 
អាច្បររមូលរប្តក់ឈ្នួលពី Y ប្តន ម្ៅម្រកា ម្ពលកាំណ្ត់ខដល X និង Y ប្តនរពមម្រពៀងគាន តាំង
ពីដាំរូង ប្តនមកដល់។ 
 ជាំនួសឲ្យការរង់ចាាំរហូតដល់ម្ពលកាំណ្ត់ Z អាច្បដាក់ពាកយសុាំលក់សិទធិម្លើរាំណុ្លម្នះ
ប្តន ម្រពាះវាគឺជ្ជសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោនកាំណ្ត់ម្ពល។ តុលាការអនុវតា នឹងម្ច្បញដីកា
សម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យអាជ្ជា សាលាលក់សិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលម្នះ តមវធីិ្ខដល
កាំណ្ត់ម្ដា តុលាការ (ោរត ៤១៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ២១ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ នីតិវធីិ្ថ្នការលក់សិទធិម្លើរាំណុ្ល 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤១៣ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្ហតុអវីតុលាការអនុវតាចាាំប្តច់្បរតូវសួរកូនរាំណុ្ល ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការ

លក់សិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោនលកខែណ្ឌ  ឬ ោនកាំណ្ត់ម្ពល (ោរត ៤១៣ 
កថាែណ្ឌ ទី ២)? 
 ម្តើតុលាការអនុវតារតូវម្ធ្វើយ៉ាងោ ររសិនម្រើកូនរាំណុ្លមិន ល់រពម
ច្បាំម្ពាះការលក់? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ម្ៅកនុងការអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាោនសិទធិររមូល
រាំណុ្លខដលរតូវប្តនររឹអូសម្ដា ផ្ទា ល់ពីកូនរាំណុ្លទី៣ ម្រកា ម្ពល ១ សប្តា ហ៍ប្តនកនលង
ហួស គិតចារ់ពីម្ពលខដលដីកាសម្រមច្បររឹអូសរតូវប្តនរញ្ាូ ន ម្ៅកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា 
(ោរត ៤១០ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្នះ តុលាកាអនុវតា មិនចាាំប្តច់្បសួរកូនរាំណុ្លថ្ន
ការអនុវតាម្ទ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា តុលាការអនុវតាអាច្បម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យអាជ្ជា សាលាលក់សិទធិម្លើរាំណុ្ល
ម្ៅកនុងសាថ នភាពជ្ជក់លាក់មួ ច្បាំនួន តមពាកយសុាំររស់ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា (ោរត 
៤១៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្នះ តុលាការអនុវតារតូវសួរកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា 
(ោរត ៤១៣ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ ការសួរម្នះ គឺជ្ជឳកាសម្ដើមបីពនយល់អាំពីម្យរល់ររស់កូន
រាំណុ្ល អាំពីពាកយសុាំលក់ររស់ោច ស់រាំណុ្លកនុងការរងាា រ់ឲ្យលក់។  
 ម្នះម្រពាះខត កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតាោនផលររម្យជន៍ម្រច្បើនជ្ជមួ នឹងការលក់សិទធិ
ម្លើរាំណុ្លររស់គាត់ច្បាំម្ពាះកូនរាំណុ្លទី៣។ ការលក់សិទធិម្លើរាំណុ្ល អាច្បផាល់ផលរ៉ាះពាល់
ជ្ជអវជិាោនធ្ៃន់ធ្ៃរដល់គាត់ ជ្ជងការររមូលរាំណុ្លម្ដា ផ្ទា ល់ម្ដា ោច ស់រាំណុ្ល ម្រពាះជ្ជ
ទូម្ៅ សិទធិម្លើរាំណុ្លរតូវប្តនលក់កនុងតថ្មលម្ថាកជ្ជងតថ្មលពិតរប្តកដថ្នសិទធិម្លើរាំណុ្ល។ 
ឧទហរណ៍្ គាម នរុគាលោោន ក់ នឹងទិញសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោនតថ្មល ១០,០០០ ដុលាល រ កនុង
តថ្មល ១០,០០០ ដុលាល រម្ ះម្ទ ររសិនម្រើម្ពលកាំណ្ត់ គឺ ១ ឆ្ន ាំម្រកា  ម្រពាះគាម នផលររម្យជន៍
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ម្សដឋកិច្បចកនុងការទិញសិទធិម្លើរាំណុ្ល ម្ពលអ គត ម្ៅម្ពលម្នះម្ទ។ ជ្ជលទធផល សិទធិម្លើ
រាំណុ្លអាច្បរតូវប្តនលក់កនុងតថ្មលទរ ខដលម្ធ្វើឲ្យោនផលរ៉ាះពាល់ជ្ជអវជិាោនដល់កូន 
រាំណុ្ល។  
តុលាការអនុវតានឹង កលទធផលថ្នការសួរម្នះម្ៅ ពិចារោម្ៅម្ពលម្ច្បញដីកា។ ម្ទះរី

ជ្ជយ៉ាងម្នះក៏ម្ដា  ម្នះមិនខមនោនន័ ថា តុលាការមិនអាច្បម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប និងសិទធិម្លើ
រាំណុ្លមិនអាច្បរតូវប្តនម្គលក់ ម្ដា គាម នការរពមម្រពៀងពីកូនរាំណុ្លម្ ះម្ទ។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ វចិ្បេិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ២២ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការលក់ និងការររមូលសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលរតវូប្តនររឹអូស  
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤១៣ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  X ជួលតូរម្ៅកនុងផារឲ្យម្ៅ Y ម្ដា ោនកិច្បចសនាជួលរ ៈម្ពល ២៥ 

ឆ្ន ាំ។ 
 Z ោនសិទធិម្លើរាំណុ្ល ខដលោនម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ច្បាំម្ពាះ  
X។ 
 Z ប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងល
ឈ្នួលខដល X ោនច្បាំម្ពាះ Y ម្ហើ តុលាការអនុវតា ប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹ
អូសសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួល និងដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យលក់ 
(ោរត ៤១៣ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ អាជ្ជា សាលាប្តនលក់សិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរ
ឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលម្ៅឲ្យ W តមដីកាសម្រមច្បររស់តុលាការ ម្ហើ  W ប្តនរង់
រប្តក់សរោរ់ការទិញសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួល។ 
 ម្តើ W អាច្បររមូលសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលខដលែលួនប្តន
ទិញ តមវធីិ្ោ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 អនកទិញម្ៅកនុងនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ នឹងកាល  ជ្ជោច ស់រាំណុ្លធ្មមត ម្ៅម្ពលខដល
គាត់ប្តនរង់រប្តក់សរោរ់ការទិញសិទធិម្លើរាំណុ្លម្នះ។ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ មិនោនខច្បង
អាំពីនីតិវធីិ្ពិម្សសកនុងការររមូលសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលរតវូប្តនម្គទិញម្ទ ផាុ ម្ៅវញិអនកទិញ
អាច្បទទួលប្តនលិែិតអនុវតា (ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់) តមរ ៈនីតិវធីិ្សាមញ្ញជ្ជងនីតិវធីិ្
រណ្ាឹ ង (ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១) ម្ៅកនុងការអនុវតាច្បាំម្ពាះម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ។ 
 ដូម្ច្បនះ W អាច្បររមូលរាំណុ្លប្តនតមវធីិ្សាមញ្ញ។ W អាច្បទមទរ Y ឲ្យរង់រប្តក់
ឈ្នួលប្តន ខតម្ៅម្រកា ម្ពលខដលការកាំណ្ត់ឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលថ្នសិទធិម្លើរាំណុ្លសរោរ់ឆ្ន ាំ
នីមួ ៗ ប្តនមកដល់។ W អាច្បអនុវតាសិទធិម្លើរាំណុ្លប្តន ររសិនម្រើ Y មិនរពមរង់ថ្ងលឈ្នួល
ម្ដា សម័រគចិ្បតា ម្ៅម្រកា កាលររមិ្ច្បេទខដលប្តនកាំណ្ត់ ម្ហើ  W រតូវដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង និង
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ឈ្នះកាីម្លើ Y  ម្ដើមបីទមទរការរង់ថ្ងលឈ្នួល។ 
 ម្ ើងមិនគួរ ល់រច្បែាំម្លើច្បាំណុ្ច្បមួ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះម្ទ។ ការលក់សិទធិម្លើរាំណុ្ល គឺ
ជ្ជររម្ភទមួ ថ្នអនុរបទនសិទធិម្លើរាំណុ្ល (ោរត ៥០១ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្)។ ោនខតសិទធិម្លើ
រាំណុ្លទមទរឲ្យរង់ថ្ងលឈ្នួលច្បាំម្ពាះ Y ម្ទ ខដលរតូវម្ផារម្ៅឲ្យ W។ កាតពវកិច្បចររស់ X កនុងការ
អនុញ្ញ តឲ្យ Y រនាជួល មិនរតូវប្តនម្ផារម្ៅឲ្យ W តមរ ៈនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ទ ម្ទះរីជ្ជវាម្កើត
ម្ច្បញពីកិច្បចសនាជួលខតមួ ក៏ម្ដា ។ 
 មា៉ាងវញិម្ទៀត អាជ្ជា សាលា រតូវម្ធ្វើការជូនដាំណឹ្ងម្ៅកូនរាំណុ្លទី ៣ (ម្ៅកនុងករណី្
ម្នះគឺ Y) ជាំនួសកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា (ម្ៅកនុងករណី្ម្នះគឺ X) ម្ៅម្ពលខដលអាជ្ជា សាលា
លក់សិទធិម្លើរាំណុ្លខដលរតូវប្តនររឹអូសម្នះ (ោរត ៤១៣ កថាែណ្ឌ ទី ៩)។ ដូច្បខដលប្តន
ម្រៀររារ់ខាងម្លើ ម្នះគឺម្ដា សារខតការលក់សិទធិម្លើរាំណុ្ល គឺជ្ជររម្ភទមួ ថ្នអនុរបទន
សិទធិម្លើរាំណុ្ល ម្ហើ លកខែណ្ឌ តតាំងររស់វា គឺការជូនដាំណឹ្ង ឬការ ល់រពម (ោរត ៥០៣ 
កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្)។   

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ២៣ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការកាំណ្ត់ម្ពលសរោរ់ការទមទរខច្បកច្បាំខណ្ក 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤១៥ និង ៤២២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្ហតុអវីប្តនជ្ជោរត ៤១៥ មិនប្តនខច្បងអាំពីការកាំណ្ត់ម្ពលសរោរ់

ការទមទរខច្បកច្បាំខណ្កម្ៅកនុងការអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល ផាុ ម្ៅវញិ
តុលាការអនុវតា រតូវកាំណ្ត់កាលររមិ្ច្បេទជ្ជក់លាក់ និងជូនដាំណឹ្ងជ្ជសាធា 
រណ្ៈម្ៅកនុងការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ (ោរត ៤២២) ?  

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ោរត ៤១៥ ខច្បងអាំពីវសិាលភាពថ្នោច ស់រាំណុ្លខដលរតូវទទួលច្បាំខណ្ក ម្ៅកនុងការ
អនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល ដូច្បម្រកាម៖ 
 ោច ស់រាំណុ្លខដល  
  - អនុវតាការររឹអូស 
  - អនុវតាការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ឬ 
  - ទមទរឲ្យខច្បកច្បាំខណ្ក 
 ម្ៅមុនម្ពលខដលប្តនកាំណ្ត់ខាងម្រកាម៖ 
  - ការម្ផាើតមរ ៈោរត ៤១១ (ច្បាំណុ្ច្ប ក) 
  - រណ្ាឹ ងទមទរររមូលរាំណុ្លរតូវរញ្ាូ នម្ៅកូនរាំណុ្លទី ៣ (ច្បាំណុ្ច្ប ែ) 
  - អាជ្ជា សាលាប្តនទទួលរប្តក់ពីការលក់តមដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យលក់ (ច្បាំណុ្ច្ប 
គ) 
  - ការររគល់ច្បលនវតថុម្ៅឲ្យអាជ្ជា សាលា ម្ៅកនុងការអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិទមទរឲ្យ
ររគល់ច្បលនវតថុ (ច្បាំណុ្ច្ប ឃ) 
 

 ម្ដា ខផែកម្លើរញ្ញតាិម្នះ វាោនការលាំប្តក ខដលោច ស់រាំណុ្លដថ្ទម្ទៀត ម្ធ្វើសកមមភាព
ចាាំប្តច់្បម្ដើមបីចូ្បលរមួការខច្បកច្បាំខណ្ក ម្រពាះពួកគាត់ មិនោនមម្ធ្ាប្ត កនុងការដឹងថា ោច ស់
រាំណុ្លថ្នការអនុវតាប្តនដាក់ពាកយសុាំអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លឬម្ៅ។ 
 ផាុ ម្ៅវញិ ម្ៅកនុងការអនុវតាច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ តុលាការអនុវតា កាំណ្ត់កាលររមិ្ច្បេទចុ្បង
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ម្រកា សរោរ់ការទមទរឲ្យខច្បកច្បាំខណ្ក និង ររកាសជ្ជសាធារណ្ៈ (ោរត ៤២២)។ ដូម្ច្បនះ 
ោច ស់រាំណុ្លដថ្ទម្ទៀត ោនមម្ធ្ាប្ត កនុងការដឹងអាំពីព័ត៌ោនម្នះ។ 
 ម្ហតុអវីប្តនជ្ជរញ្ញតាិម្នះោនលកខណ្ៈែុសគាន  ? 
 

 ជ្ជទូម្ៅ ោច ស់រាំណុ្លនីមួ ៗ គឺសថិតម្ៅកនុងដាំោក់កាលម្ផសងៗ គាន  ម្ៅម្ពលខដល
ោនោច ស់រាំណុ្លម្រច្បើន ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំម្ពាះកូនរាំណុ្លខតោន ក់ដូច្បគាន ។ ឧទហរណ៍្ W, 
X, Y, Z ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោនម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ច្បាំម្ពាះ D។ ម្ៅកនុងម្ពល
ោមួ ជ្ជក់លាក់ W ប្តនដាក់ពាកយសុាំអនុវតាច្បាំម្ពាះ D ម្ហើ  X ោនលិែិតអនុវតា រ៉ាុខនាមិន
ទន់ដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ៅម្ែើ  ច្បាំខណ្កឯ Y មិនទន់ោនលិែិតអនុវតា រ៉ាុខនាប្តនររឹអូសជ្ជ 
រម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះរទពយសមបតាិររស់ D និង Z ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ D រ៉ាុខនាមិនទន់
ដាក់ពាកយសុាំដាំម្ណ្ើ រការនីតិវធីិ្តមផលូវតុលាការម្ៅម្ែើ ម្ទ។ ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត សាថ នភាពម្នះ 
គឺផ្ទល ស់រាូរជ្ជរនារ ា រ់។ ឧទហរណ៍្ Z អាច្បទទួលប្តននូវលិែិតអនុវតាម្ៅខែម្រកា ។ 
 ដូម្ច្បនះ វាោនភាពចាាំប្តច់្បកនុងការករមិតនូវវសិាលថ្នោច ស់រាំណុ្លខដលរតូវទទួលច្បាំខណ្ក 
រតឹមខតោច ស់រាំណុ្លខដលដាំម្ណ្ើ រការនីតិវធីី្ម្ៅម្ពលកាំណ្ត់ជ្ជក់លាក់ោមួ ។ ម្រើមិនអីចឹ្បង
ម្ទ ការខច្បកច្បាំខណ្ក មិនអាច្បរតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ដា រតឹមរតូវ និង ឆ្រ់រហ័សម្ទ។ 
 វធីិ្កនុងការករមិតនូវវសិាលភាពម្នះ គឺជ្ជរញ្ា ថ្នការម្ធ្វើតុលយភាពថ្នផលររម្យជន៍ថ្ន
ដាំម្ណ្ើ រការនីតិវធីិ្អនុវតាឆ្រ់រហ័សសរោរ់ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា និងផលររម្យជន៍ថ្ន
សមភាពកនុងច្បាំម្ោមោច ស់រាំណុ្លទាំងអស់។ 
 ដូច្បខដលប្តនម្លើកម្ែើង ោច ស់រាំណុ្លខដលរតូវទទួលច្បាំខណ្ក គឺោនលកខណ្ៈែុសគាន
រវាងការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល និង ការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ។ 
 ម្គអាច្បនិយ ប្តនថា ការខច្បកច្បាំខណ្កម្ៅកនុងការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ
ម្ផ្ទា តសាំខាន់ម្ៅម្លើសមភាពរវាងោច ស់រាំណុ្ល ម្ដា ទុកអាំែុងម្ពលខវងជ្ជងសរោរ់ម្ធ្វើការ
ទមទរខច្បកច្បាំខណ្ក និងតរមូវឲ្យោនការររកាសផា ជ្ជសាធារណ្ៈ ម្រពាះជ្ជធ្មមត អច្បលន
វតថុ គឺជ្ជរទពយសមបតាិចុ្បងម្រកា ររស់កូនរាំណុ្ល។ ផាុ ម្ៅវញិ ការខច្បកច្បាំខណ្កម្ៅកនុងការអនុ
វតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល គឺម្ផ្ទា តសាំខាន់ម្ៅម្លើផលររម្យជន៍ររស់ោច ស់រាំណុ្ល
ខដលដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំម្នះជ្ជង។ សូមពិនិតយម្មើលម្សច្បកាីកាំណ្ត់ោរត ៤១៥។ ម្រើ
ពរងីកវសិាលភាពថ្នោច ស់រាំណុ្លខដលរតូវទទួលច្បាំខណ្ក ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតានឹងប្តត់
រង់ផលររម្យជន៍។ ម្ៅម្ពលែលះ វាអាច្បរោា លឲ្យោនភាពអ ុតាិធ្ម៌ ររសិនម្រើោច ស់
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រាំណុ្លម្ផសងម្ទៀតអាច្បទមទរខច្បកច្បាំខណ្ក ម្ៅកនុងដាំោក់កាលចុ្បងម្រកា ថ្ននីតិវធីិ្អនុវតា។  
 ដូច្បខដលប្តនម្រៀររារ់ខាងម្លើ មិនោនមម្ធ្ាប្ត សរោរ់ឲ្យោច ស់រាំណុ្លដឹងអាំពីការ
អនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោច ស់រាំណុ្លម្ផសងម្ទៀតប្តនដាក់ពាកយសុាំ។ រ៉ាុខនា 
ោច ស់រាំណុ្លោន ក់ៗ ោនសិទធិដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំ ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលទទួលប្តននូវ
លិែិតអនុវតា។ ោច ស់រាំណុ្ល អាច្បដាក់ពាកយសុាំររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ម្ដា មិនចាាំោន
លិែិតអនុវតាក៏ប្តនខដរ រ៉ាុខនាគាត់ចាាំប្តច់្បរតូវោនលិែិតអនុវតាម្ៅម្ពលម្រកា ម្ដើមបីទទួលប្តន
ការខច្បកច្បាំខណ្ក (ោរត ៤៩៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ោរត ៤៩៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ)។ គាត់
គរបីដាំម្ណ្ើ រការនីតិវធីិ្ទាំងម្នះ ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បគិតពីសកមមភាពររស់ោច ស់រាំណុ្លដថ្ទម្ទៀត 
ររសិនម្រើគាត់ខាល ច្បថាោច ស់រាំណុ្លដថ្ទម្ទៀតដាក់ពាកយសុាំអនុវតា ម្ហើ មិនអាច្បទទួលប្តនការ
ខច្បកច្បាំខណ្កម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ម្នះ។  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ២៤ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិជួល 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៤៤, ៤០២, ៤១៦ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  X ជួលតូរម្ៅកនុងផារឲ្យម្ៅ Y ម្ដា ោនកិច្បចសនាជួលរ ៈម្ពល 

២៥ ឆ្ន ាំ។ 
 Z ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ Y ខដលោនម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជ
រប្តក់។ 
 Z ប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិជួលររស់ Y ម្ៅអាជ្ជា សាលា 
ម្ហើ អាជ្ជា សាលា ប្តនម្ផារការកាន់ការ់ម្លើតូរម្ ះពី Y មកឲ្យ Z ខដលជ្ជ
ការអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិជួល ម្ទះរីជ្ជោរត ៤១៦ និង ោរត ៤០៣ កថាែណ្ឌ
ទី ១ រញ្ញតាថាពាកយសុាំអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិជួល រតូវដាក់ម្ៅតុលាការអនុវតាក៏ 
ម្ដា ។ 
 ម្តើតុលាការអាច្បលុរម្ចាលនីតិវធីិ្ ខដលអាជ្ជា សាលាប្តនម្ធ្វើរចួ្បម្ហើ 
ខដរឬម្ទ? 
 ម្តើអនកោោនសិទធិដាក់ពាកយសុាំលុរម្ចាលម្នះ? ម្តើោច ស់រាំណុ្ល
ម្ផសងម្ទៀតររស់ Y ោនសិទធិដាក់ពាកយសុាំម្នះខដរឬម្ទ? 
 ម្តើអនកោជ្ជចុ្បងច្បម្មលើ ម្ៅកនុងពាកយសុាំម្នះ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
គាំនិតទី ១ 
 ការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសិទធិជួល រតូវអនុវតាតមវធីិ្អនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល 
(ោរត ៤១៦)។ សាថ រ័នអនុវតា គឺតុលាការអនុវតា មិនខមនជ្ជអាជ្ជា សាលាម្ទ (ោរត ៤០២ កថា
ែណ្ឌ ទី ៣)។ ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត អាជ្ជា សាលា មិនោនសមតថកិច្បចកនុងការអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិ
ជួលម្ទ។ ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរជ្ជមួ នឹងករណី្ថ្នការអនុវតាែុសច្បារ់ ខដលអាជ្ជា សាលាប្តនចាត់
ខច្បងការអនុវតាមួ ច្បាំនួនម្ៅកនុងសមតថកិច្បចររស់ែលួនខតមិនប្តនរាំម្ពញលកខែណ្ឌ  ម្ ះវកិារៈ
ខដលអាជ្ជា សាលាប្តនម្ធ្វើម្ៅកនុងករណី្ម្នះ គឺោនលកខណ្ៈែុសធ្ៃន់ខដលម្ ើងមិនចាាំប្តច់្បពិនិតយ
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ម្មើលថាជ្ជការចាត់ខច្បងររស់អាជ្ជា សាលា ម្ហើ មិនគួរអនុញ្ញ តឲ្យោនអានុភាពតមផលូវច្បារ់ 
ច្បាំម្ពាះការចាត់ខច្បងខដលអាជ្ជា សាលាប្តនម្ធ្វើម្ ះម្ទ ម្ទះរីជ្ជគាម នការតវា៉ាររស់ភាគីក៏ម្ដា ។ 
ករណី្ម្នះ គឺជ្ជសកមមភាពែុសច្បារ់។ 
 ដូម្ច្បនះ Y ម្ៅខតោនសិទធិជួលតូរដខដល។ ផាុ ម្ៅវញិ Z កាន់ការ់តូរម្ដា គាម នសិទធិអវី
ម្ទ។ដូម្ច្បនះ Y អាច្បទមទរ Z ឲ្យររគល់តូរមកវញិប្តន (ោរត ៥៩៨ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នរកមរដឋ
របម្វណី្)។ Y រតូវដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងច្បាំម្ពាះ Z ររសិនម្រើ Z មិនរពមររគល់ម្ដា សម័រគចិ្បតា។ 
 ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត Y អាច្បដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងច្បាំម្ពាះរដឋទមទរនូវសាំណ្ងការែូច្បខាត 
(ោរត ៧៤៩ រកមរដឋរបម្វណី្) ម្រពាះអាជ្ជា សាលាខដលជ្ជមគនាីរាជការ ោនកាំហុសកនុងការដក
ហូតការកាន់ការ់តូរររស់ Y។ 
 ខផែកម្លើគាំនិតម្នះ គូភាគីមិនអាច្ប និងមិនចាាំប្តច់្បម្ធ្វើការតវា៉ាច្បាំម្ពាះការអនុវតាម្ទ (ោរត 
៣៤៤ កថាែណ្ឌ ទី ២) ម្រពាះអវីខដលអាជ្ជា សាលាប្តនម្ធ្វើ មិនខមនជ្ជ “ការចាត់ខច្បងការអនុវតា” 
ខដលជ្ជកមមវតថុថ្នការតវា៉ាម្ទ។ 
 
គាំនិត ២ 
 ក៏រ៉ាុខនា អតថិភាពថ្នកាំណ្ត់ម្ហតុខដលអាជ្ជា សាលាប្តនម្ធ្វើ ខដលសរម្សរថា “ការចាត់ខច្បង
ការអនុវតា” នឹងម្ធ្វើឲ្យោនរញ្ា មួ ម្ផសងម្ទៀត ម្ហើ ករណី្ម្នះក៏មិនោនអានុភាពខដរ ដូច្ប
ខដលប្តនម្រៀររារ់ខាងម្លើ។ ម្រើគិតអាំពីលទធភាពម្នះ អាច្បោនគាំនិតខដលថាការតវា៉ាច្បាំម្ពាះការ
អនុវតាអាច្បរតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងច្បាំម្ពាះការចាត់ខច្បងខដលអាជ្ជា សាលាប្តនម្ធ្វើ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ។ 
 ទនាឹមនឹងម្នះ ការតវា៉ាច្បាំម្ពាះការអនុវតាអាច្បរតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើង ររសិនម្រើម្ ើងគិតម្ៅកនុង
វធីិ្ម្ផសងពីគាំនិតខាងម្លើខដលថា អវីខដលអាជ្ជា សាលាប្តនម្ធ្វើ គឺោនអានុភាពរហូតដល់វារតូវ
ប្តនលុរម្ចាល ម្ទះរីជ្ជអាជ្ជា សាលាមិនោនសមតថកិច្បចក៏ម្ដា ។ 
 
ជនខដលោនសិទធិកនុងការតវា៉ាច្បាំម្ពាះការអនុវតា និង ការករមិតម្ពលម្វលា 
 ោរត ៣៤៤ កថាែណ្ឌ ទី ២ និង រញ្ញតាិម្ផសងៗ ម្ទៀត មិនប្តនម្លើកម្ែើងពីរុគាលខដល
អាច្បដាក់ពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះការអនុវតា និងការករមិតម្ពលម្វលាសរោរ់ដាក់ពាកយសុាំម្ ះម្ទ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្គអាច្បគិតថា រុគាលខដលទទួលរងការែូច្បខាតផលររម្យជន៍ពីការចាត់ខច្បងការ
អនុវតាែុសច្បារ់ ោនសិទធិកនុងការដាក់ពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះការអនុវតា។ ររសិនម្រើតតិ ជនទទួល
រងផលរ៉ាះពាល់ជ្ជអវជិាោន ម្ ះគាត់អាច្បម្ធ្វើការតវា៉ាដូច្បភាគីផងខដរម្ៅកនុងករណី្ម្នះ។ 
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 រុគាលទាំងម្នះ អាច្បដាក់ពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះការអនុវតា ម្ៅម្ពលខដលម្ៅោនលទធភាព
កនុងការខកតរមវូនូវការចាត់ខច្បងការអនុវតាែុសច្បារ់ ម្ហើ ការខកតរមវូម្នះ ផាល់ផលររម្យជន៍
ដល់គាត់។     

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ២៥ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាជ្ជរម្ោា ះអាសនន 
ររធានរទ ការចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូស 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៥៦៧ ោរត ៤២០ ោរត ៤២១ និង ោរត ៤៣១ 
សាំណួ្រ  ោច ស់រាំណុ្ល ប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន។ រ ា រ់

មក ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននម្នះរតវូប្តនទទួលសាា ល់ និងរតវូប្តនចុ្បះ 
រញ្ា ី។ ម្រកា មកោច ស់រាំណុ្លប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង ម្ហើ ក៏ឈ្នះកាី។ ឥែូវ
ចូ្បលដល់ដាំោក់កាលថ្នការអនុវតា។ ដូម្ច្បនះ តុលាការអនុវតាប្តនម្ច្បញដីកា
សម្រមច្បចារ់ម្ផាើមការអនុវតា ម្តើរកឡារញ្ា ីរតូវផាុកផ្ទា ក់ម្ៅការយិល័ សុរមិ្យ
ដី ឲ្យចុ្បះរញ្ា ីររឹអូសមាងម្ទៀតខដរឬម្ទ? ម្តើការចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូសជ្ជ 
រម្ោា ះអាសននរតូវលុរម្ចាលខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាកនុងរកមុការងារ) 
 សូមម្លើកឧទហរណ៍្ ពាក់ព័នធនឹងសាំនួរម្នះ ៖ ដាំរូង ម្លាក C ជ្ជោច ស់រាំណុ្ល ច្បាំខណ្ក 
ម្លាក D ជ្ជកូនរាំណុ្ល មុននឹងឈ្នះអងាម្សច្បកាី ម្លាក C ប្តនដាក់ពាកយសុាំររឹអូសជ្ជរម្ោា ះ
អាសននម្លើដី X ររស់ម្លាក D ម្ហើ  តុលាការទទួលសាា ល់ពាកយសុាំម្នះ ម្ហើ រ ា រ់មក មគនាី
សុរមិ្យដីចុ្បះរញ្ា ីម្ដា ខផែកម្លើការផាុកផ្ទា ក់យ៉ាងរតឹមរតូវ។ រ ា រ់ពីឈ្នះរណ្ាឹ ងអងាម្សច្បកាី 
(ោនលិែិតអនុវតា) ម្លាក C ប្តនដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំ ម្ហើ តុលាការអនុវតាប្តន
សម្រមច្បម្ច្បញដីកាចារ់ម្ផាើមលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះដី X។ 
 ម្ៅម្ពលោនដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមលក់ម្ដា រងខាំរចួ្បម្ហើ  ម្តើរកឡារញ្ា ីរតូវផាុកផ្ទា ក់ឲ្យ
ចុ្បះរញ្ា ីជ្ជងមីមាងម្ទៀតម្ទ?  ម្តើការចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននរតូវលុរម្ចាលខដរ
ឬម្ទ? 
 តមោរត ៥៦៧ “ការអនុវតាររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ” គឺរតូវម្ធ្វើតម
រម្រៀរចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ម្ដា រកឡារញ្ា ីរតវូផាុកផ្ទា ក់ឲ្យសាថ រ័នខដលោន
សមតថកិច្បច ចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន។ ម្រកា មក ម្ៅម្ពលោននីតិវធីិ្ការអនុវតា
ម្ដា រងខាំ ោរត ៤២០ កថាែណ្ឌ ទី ១ រគាន់ខតរញ្ញតាិថា ររសិនម្រើដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមការ
លក់ម្ដា រងខាំរតូវប្តនម្ច្បញ រកឡារញ្ា ីរតូវផាុកផ្ទា ក់ឲ្យសាថ រ័នខដលោនសមតថកិច្បចចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការ
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ររឹអូសខដលពាក់ព័នធនឹងដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមម្ ះជ្ជរ ា ន់។  មា៉ាងម្ទៀត ោរត ៤២១ ខដល
ខច្បងអាំពីអានុភាពថ្នការររឹអូស ក៏មិនប្តនរញ្ញតាិឲ្យោនអានុភាពដល់លុរម្ចាលការចុ្បះរញ្ា ីររឹ
អូសរម្ោា ះអាសននពីមុនម្ ះខដរ។ ម្លើសពីម្នះម្ៅម្ទៀតោរត ៤៣១ ខដលខច្បងអាំពីសិទធិខដល
នឹងរនាអតថិភាព និងសិទធិខដលរតវូរលត់ម្រកា ការលក់ រតង់កថាែណ្ឌ ទី ៣ រញ្ញតាិថា “ការររឹអូស 
ការអនុវតាការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ខដលពាក់ព័នធនឹងអច្បលនវតថុ និងការអនុវតាការចាត់ខច្បង
ជ្ជរម្ោា ះអាសនន ខដលពុាំអាច្បតតាំងនឹងោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា ឬោច ស់រាំណុ្លខដលប្តនម្ធ្វើ
ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននរតូវប្តត់រង់អានុភាពម្ដា សារការលក់”។  

ដូម្ច្បនះតមរញ្ញតាិពាក់ព័នធទាំងអស់ខាងម្លើ គឺម្ៅម្ពលោនដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមលក់
ម្ដា រងខាំ រកឡារញ្ា ីរតូវផាុកផ្ទា ក់ឲ្យចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូសខដលពាក់ព័នធនឹងដីកាសម្រមច្បចារ់ 
ម្ផាើមម្ ះជ្ជរ ា ន់ ម្ហើ ក៏មិនលុរម្ចាលការចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ខដល
ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាប្តនសុាំ ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការចាត់ខច្បងរកាការពារម្ ះខដរ។   
 

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ២៦ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការប្តត់រង់ ឬការម្ផារអច្បលនវតថុ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤២៧ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ   X គឺជ្ជោច ស់រាំណុ្លររស់ Y។ X ោនសាលរកមចុ្បងម្រកា ។ ម្ដា 

ខផែកម្លើពាកយសុាំររស់ X តុលាការអនុវតាប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមការ
លក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ A ររស់ Y។ ម្រកា មក អច្បលនវតថុ A រតូវ
ប្តនប្តត់រង់ ឬ ក៏កាល  ជ្ជកមមសិទធិររស់តតិ ជន Z។ 
 ១. ម្តើតុលាការរតូវលុរម្ចាលការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ A 
ខដរ ឬម្ទ? 
 ២. ម្តើតតិ ជន Z អាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យតុលាការលុរម្ចាលការលក់
ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ A  ខដរ ឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ការលុរម្ចាលការអនុវតាការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុររស់កូនរាំណុ្ល គឺជ្ជការ
លុរម្ចាលនូវសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ោច ស់រាំណុ្លខដលោនម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ ខដល
រតូវប្តនទទួលសាា ល់ម្ៅកនុងសាលរកម ឬ សាលដីកា (សាលរកម ឬ សាលដីការដឋរបម្វណី្ និង
សាលរកម ឬ សាលដីការពហមទណ្ឌ ) ខដលោនអានុភាពអនុវតាច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុខដលជ្ជកមមវតថុ
ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំខដលម្សនើសុាំលក់ម្ដា ោច ស់រាំណុ្ល។ 
 ោរត ៤២៧ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ប្តនខច្បងថា “ម្រើោនភាពច្បាស់លាស់អាំពីសាថ ន
ភាពខដលប្តត់រង់អច្បលនវតថុ ឬ សាថ នភាពម្ផសងៗខដលរារាាំងការម្ផារអច្បលនវតថុម្ដា ការលក់ 
តុលាការអនុវតា រតូវលុរម្ចាលនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំ”។ ខផែកតមែលឹមសារថ្នោរតម្នះ 
តុលាការអនុវតារតូវលុរម្ចាលនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំ ររសិនម្រើអច្បលនវតថុខដលជ្ជកមមវតថុ
ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំរតូវប្តនប្តត់រង់ ឬ ក៏កាល  ជ្ជកមមសិទធិររស់តតិ ជនជ្ជម្ដើម។ ការលុរ
ម្ចាលម្នះ តុលាការអនុវតា រតូវម្ធ្វើម្ដា ឆ ា នុសិទធិររស់ែលួន ឬ តមពាកយសុាំររស់កូនរាំណុ្ល
ថ្នការអនុវតា ឬ ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា ឬ តតិ ជន ឬ អនកទិញ ម្រពាះថា ោរត ៤២៧ ពុាំ
ប្តនករមិតអាំពីអនកខដលោនសិទធិទមទរឲ្យលុរនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំម្ដា សារការ
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ប្តត់រង់ ជ្ជអាទិ៍ ថ្នអច្បលនវតថុ។ 
 ការលុរម្ចាលនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំខាងម្លើម្នះ ក៏រតូវ កមកអនុវតាដូច្បគាន ផង
ខដរ ម្ទះរីជ្ជកនុងករណី្ខដលដីកាសម្រមច្បអនុញ្ញ តឲ្យលក់ ប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពរម្ហើ ក៏ម្ដា ។ 
សាំណួ្រ ១ 

 ខផែកតមែលឹមសារថ្នោរត ៤២៧ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ កនុងករណី្ខដលតុលាការអនុ
វតា ដឹងច្បាស់ថាអច្បលនវតថុ A ខដលកមមវតថុថ្នការអនុវតាម្ដា រងខាំ រតូវប្តនប្តត់រង់ ឬ កាល  ម្ៅ
ជ្ជកមមសិទធិររស់តតិ ជន តុលាការអនុវតា រតូវលុរម្ចាលនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំម្ដា 
ឆ ា នុសិទធិររស់ែលួន។ 
សាំណួ្រទី ២ 

 ម្ដា ោរត ៤២៧ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ ពុាំប្តនករមិតអាំពីអនកខដលោនសិទធិកនុងការ
លុរម្ចាលនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំម្ដា សារការប្តត់រង់ ជ្ជអាទិ៍ថ្នអច្បលនវតថុ។ ម្ហតុ
ដូម្ច្បនះ Z អាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យតុលាការលុរម្ចាលនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ 
A ប្តន។ ម្នះគឺជ្ជគាំនិតមួ  ក៏រ៉ាុខនា ោរតម្នះខច្បងថា “តុលាការអនុវតារតូវ” ម្ហើ ជ្ជម្នះម្ៅ
ម្ទៀត រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ មិនប្តនរញ្ញតាអាំពីពាកយសុាំររស់តតិ ជនកនុងការលុរម្ចាលម្ ះ
ម្ទ។ វា អាច្បោនន័ ថា តុលាការអាច្បលុរម្ចាលការលក់ម្ដា រងខាំម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនពាកយ
សុាំ។ ជ្ជការពិត រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ រញ្ញតាអាំពីរណ្ាឹ ងររស់តតិ ជនយ៉ាងច្បាស់ ដូច្បជ្ជម្ៅ
កនុងោរត ៣៦៥។ ខផែកម្លើគាំនិតម្នះ Z អាច្បដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងម្ដា ខផែកម្លើោរត ៣៦៥ រ៉ាុខនា
មិនអាច្បដាក់ពាកយសុាំឲ្យលុរម្ចាលខដលខផែកម្លើោរត ៤២៧ ម្ទ។ 
  

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញ  ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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សណួំរ ២៧  
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការលក់ម្ដា ស័មរគចិ្បតាម្ៅកនុងនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៧០, ៤៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ២, និង ៤៤៥ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ មិនោនអនកម្ដញថ្ងល។ ម្រកា មក ោច ស់

រាំណុ្ល ល់រពមជ្ជមួ កូនរាំណុ្លថា ែលួននឹងទិញអច្បលនវតថុររស់កូន 
រាំណុ្ល។ 
 ម្តើតុលាការអនុវតាអាច្បរញ្ច រ់នីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ ម្ដា មិនចាាំប្តច់្ប
រនាម្ៅនីតិវធីិ្រ ា រ់ម្ទៀតប្តនខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
  ការរពមម្រពៀងលក់ទិញអច្បលនវតថុរវាងោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា និងកូនរាំណុ្លថ្ន
ការអនុវតា រតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ដា សម័រគចិ្បតាម្ៅម្រៅនីតិវធីិ្អនុវតាម្ដា រងខាំ។ 
 ការរពមម្រពៀងម្នះ មិនខមនជ្ជមូលម្ហតុម្ដើមបីរញ្ច រ់ ឬលុរម្ចាលនីតិវធីិ្ថ្នការអនុវតាម្ទ 
(សូមម្មើលោរត ៣៧០ ោរត ៤៤៥ និង ោរតរនារ ា រ់) ដូម្ច្បនះ វាគាម នអវីរ៉ាះពាល់ដល់នីតិវធីិ្
អនុវតាម្ទ។ 
 ដូច្បម្នះ តុលាការអនុវតា រតូវរនានីតិវធីិ្អនុវតា ម្ទះរីជ្ជដឹងថាោនការរពមម្រពៀងម្នះក៏
ម្ដា ។ តុលាការអនុវតារតូវពាយមលក់អច្បលនវតថុមាងម្ទៀត ម្ទះរីជ្ជគាម នអនកម្សនើទិញម្ៅកនុង
ការម្ដញថ្ងលម្ដា ម្ស្រសាមសាំរុរត ឬ ម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ ម្លើកទី ១ ក៏ម្ដា  (ោរត ៤៣៦ កថា
ែណ្ឌ ទី ២)។ ររសិនម្រើោនអនកទិញអច្បលនវតថុម្ ះតមរ ៈនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ ោច ស់រាំណុ្ល
ថ្នការអនុវតាម្ដា រងខាំ មិនអាច្បអះអាងពីការម្ផារកមមសិទធិម្លើអច្បលនវតថុតមរ ៈការរពមម្រពៀង
ម្នះ ច្បាំម្ពាះអនកទិញប្តនម្ទ។ ម្នះម្ដា សារខតការម្ផារកមមសិទធិម្ដា ការរពមម្រពៀងម្នះ ោន
អានុភាពទរជ្ជងការររឹអូសម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំ។ 
 ម្ដើមបីរម្ញ្ា ៀសនូវគុណ្វរិបតាិម្នះ ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា គរបដីកពាកយសុាំការលក់
ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ ម្ៅម្រកា ម្ពលោនការរពមម្រពៀងជ្ជមួ កូនរាំណុ្លថ្នការអនុ
វតា ឲ្យប្តនកាន់ខតឆ្រ់កាន់ខតររម្សើរ។  

ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ២៨ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការទិញម្ដា ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា  
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤៣៦, ៤៣៨ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំមួ  មិនោនសាំម្ណ្ើ ទិញម្ទ។ ម្រកា មក 

ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា ផាល់សាំម្ណ្ើ ទិញម្ៅកនុងតថ្មលអរបររោខដលប្តន
កាំណ្ត់ម្ដា តុលាការ។ 
 ម្តើតុលាការអាច្បអនុញ្ញ តការលក់ម្ៅឲ្យោច ស់រាំណុ្លខដរ ឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
  មិនោនោរតោមួ  ហាមោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាមិនឲ្យទិញអច្បលនវតថុម្ទ ផាុ 
ម្ៅវញិ កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា មិនរតវូប្តនអនុញ្ញ តឲ្យទិញម្ទ (ោរត ៤៣៨)។ ជ្ជទូម្ៅ 
តុលាការ រតូវអនុញ្ញ តការលក់ម្ៅឲ្យោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា ដរារោនីតិវធីិ្ដថ្ទម្ផសង
ម្ទៀត រតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ដា រតឹមរតូវ។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ តុលាការអនុវតា អាច្បកាំណ្ត់វធីិ្លក់ម្ផសងម្ទៀតខដលកាំណ្ត់ម្ដា 
តុលាការអនុវតា ម្ៅកនុងករណី្ខដលអច្បលនវតថុ មិនអាច្បលក់ម្ៅកនុងវធីិ្លក់ឡា ែុងម្ដា 
ម្ស្រសាមសាំរុរត ឬម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ម្លើដាំរូង (ោរត ៤៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ ោច ស់រាំណុ្ល រតូវ
ប្តនអនុញ្ញ តឲ្យផាល់សាំម្ណ្ើ ទិញ ខតម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ខដលរតូវប្តនកាំណ្ត់ម្ដា តុលាការ។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ២៩ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការផ្ទែ កការលក់ម្ដា រងខាំ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤៤៤, ៤៤២, ៣៦៥, ៣៦៧, ៣៦៨, ៣៧០ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ   X គឺជ្ជោច ស់រាំណុ្លររស់ Y ។ ម្ដា ខផែកម្លើពាកយសុាំររស់ X 

តុលាការអនុវតាប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលន
វតថុ A ររស់ Y។ នីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំ ប្តនរនារហូតដល់តុលាការអនុវតាម្ច្បញ
ដីកាសម្រមច្បអនុញ្ញ តឲ្យលក់អច្បលនវតថុ A ម្ៅឲ្យ Z ខដលជ្ជអនកទិញ។ Y 
ប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងជាំទស់ច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បម្នះ និង ទមទរឲ្យ
តុលាការថ្នរណ្ាឹ ងជាំទស់ផ្ទែ កការអនុវតាម្ដា រងខាំ។ 
 ម្តើតុលាការថ្នរណ្ាឹ ងជាំទស់ រតូវចាត់ការច្បាំម្ពាះការទមទរឲ្យផ្ទែ ក
ការអនុវតាម្ដា រងខាំម្នះ យ៉ាងដូច្បម្មាច្ប ររសិនម្រើគាម នតុលាការោោន
សមតថកិច្បចម្លើការទមទរម្នះ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ម្គអាច្បម្មើលម្ឃើញថា ការទមទរររស់ Y គឺខផែកម្លើោរត ៤៤៤។ ក៏រ៉ាុខនា មូលម្ហតុថ្ន
ការម្ធ្វើរណ្ាឹ ងជាំទស់ រតូវខតជ្ជមូលម្ហតុខដលោនខច្បងម្ៅកនុងោរត ៤៤២ កថាែណ្ឌ ទី ២ ឬ 
កាំហុសធ្ៃន់ធ្ៃរម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការអនុញ្ញ តឲ្យលក់។ ម្ៅកនុងករណី្ខាងម្លើ មិនោនមូលម្ហតុ
ោមួ ម្កើតម្ែើងសរោរ់ម្ធ្វើរណ្ាឹ ងជាំទស់ម្ទ។ ម្ហតុម្នះ ការទមទរររស់ Y ម្ធ្វើម្ែើងម្ដា 
ផាុ ច្បារ់។ ដូម្ច្បនះ តុលាការម្នះរណ្ាឹ ងជាំទស់ រតូវម្លើកម្ចាលការទមទរម្នះ ម្ដា ដីកា
សម្រមច្ប ខផែកតមោរត៣០៤ ោរត ២៧៣ ោរត ៨១ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្។ 
 ម្ដើមបីផ្ទែ កនីតិវធីិ្ Z គរបីដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន ខដលោនខច្បងម្ៅកនុង
ោរត ៣៦៥ ម្ដា ភាា រ់ជ្ជមួ ការដាក់ពាកយសុាំ ឬមិនដាក់ពាកយសុាំឲ្យផ្ទែ កនីតិវធីិ្ថ្នការអនុវតា
ម្ដា រងខាំ ម្ៅកនុងោរត ៣៦៧ ម្ហើ  ដាក់សាលរកមខដលសម្រមច្បឲ្យ Z ឈ្នះ (ោរត ៣៧០, 
៣៦៨, ៣៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញ  ឆ្ន ាំ ២០១២  
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សណួំរ ៣០ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំកនុងករណី្ោច ស់រាំណុ្លម្រច្បើន ក់ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤៥០, ៤៥៣, ៤៩១, ៤៩២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  A, B និង C ោនលិែិតអនុវតាច្បាំម្ពាះ D។ សិទធិម្លើរាំណុ្លនីមួ ៗ គឺ

ោនម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់។ 
 ោច ស់រាំណុ្លនីមួ ៗ ប្តនដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំម្លើដីររស់ D 
ខតមួ ដូច្បគាន ។ 
 A គឺជ្ជអនកម្សនើទិញម្ៅកនុងតថ្មលអតិររោ។ តុលាការអនុវតាប្តនអនុញ្ញ ត
ឲ្យលក់ដីររស់ D ឲ្យម្ៅ A។ A ប្តនរង់រប្តក់ថ្ងលទិញ។ 
 A ប្តនដាក់ពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ 
ម្ហើ តុលាការអនុវតា ប្តនទទួលសាា ល់ពាកយសុាំម្នះ។ តុលាការអនុវតាមិនប្តន
ជូនដាំណឹ្ងអាំពីដីកាសម្រមច្បម្នះម្ៅ B និង C ម្ទ។ 
 ម្តើ B និង C អាច្បដាក់រណ្ាឹ ងជាំទស់ច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុ (ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ៤) និង ទមទរឲ្យខរងខច្បក
ច្បាំខណ្កប្តនខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
១. ការចារ់ម្ផាើមការលក់ម្ដា រងខាំរតតួគាន  
 តុលាការអនុវតា រតូវម្ច្បញដីកាសម្រមច្បចារ់ម្ផាើមការលក់ម្ដា រងខាំងមីមួ ម្ទៀតច្បាំម្ពាះ
អច្បលនវតថុ ខដលោនការចារ់ម្ផាើមលក់ម្ដា រងខាំរចួ្បម្ហើ  (ោរត ៤២៤ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ក៏
រ៉ាុខនា ោនខតនីតិវធីិ្ខដលខផែកម្លើសាំណុ្ាំ ម្រឿងទី ១ ម្ទ ខដលរតូវរនានីតិវធីិ្ ររសិនម្រើសាំណុ្ាំ ម្រឿង
ម្នះ មិនរតូវប្តនដក ឬលុរម្ចាល (ោរត ៤២៤ កថាែណ្ឌ ទី ២ និងទី៤)។ សាំណុ្ាំ ម្រឿងម្រកា ៗ 
រតូវរង់ចាាំ។ 
 
២. ការខច្បកច្បាំខណ្ក 
 ករណី្ខាងម្លើ មិនប្តនម្រៀររារ់អាំពីមូលម្ហតុជ្ជលកខណ្ៈសារធាតុ ខដល B  និង C ច្បង់
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ម្ធ្វើការតវា៉ាម្ទ។ ការតវា៉ាររស់ពួកគាត់ ររខហលជ្ជតវា៉ាច្បាំម្ពាះការមិនប្តនទទួលនូវការខច្បក 
ច្បាំខណ្ក។ ររសិនម្រើដូម្ច្បនះ ពួកគាត់ រតូវម្ធ្វើនីតិវធីិ្ដូច្បខាងម្រកាមម្នះ។ 
 ោច ស់រាំណុ្លខដលដាក់ពាកយសុាំឲ្យលក់ម្ដា រងខាំម្រកា  ោនសិទធិទទួលប្តនការខច្បក
ច្បាំខណ្កម្ដា មិនចាាំប្តច់្បម្ធ្វើការទមទរម្ទ ផាុ ម្ៅវញិោច ស់រាំណុ្លខដលោនលិែិតអនុវតា 
រតូវម្ធ្វើការទមទរឲ្យខច្បកច្បាំខណ្កម្ដើមបីទទួលប្តនច្បាំខណ្ក (ោរត ៤៥៣ ច្បាំណុ្ច្ប ក និង ែ, 
ោរត ៤២៦ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ក និង កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 
 ោច ស់រាំណុ្លខដលចូ្បលរមួខច្បកច្បាំខណ្កមិនោនអាទិភាពជ្ជងគាន ម្ទ ររសិនម្រើអាទិភាព
ពិម្សសមិនរតវូប្តនខច្បងម្ៅកនុងរកមរដឋរបម្វណី្ ឬច្បារ់ម្ផសងម្ទៀត។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ A, B 
និង C រតូវទទួលច្បាំខណ្កម្ដា សោោរតម្សមើគាន  ខផែកតមព័ត៌ោនខាងម្លើ។ 
 ររសិនម្រើ B និង C មិនប្តនទទួលច្បាំនួនថ្នច្បាំខណ្ករតឹមរតូវម្ទ ពួកម្គរតូវម្ធ្វើការតវា៉ា
ច្បាំម្ពាះការសរម្សរម្លើតរាងខច្បកច្បាំខណ្ក (ោរត ៤៩១) រ ា រ់មក រតូវដាក់រណ្ាឹ ងតវា៉ាច្បាំម្ពាះ
ការសរម្សរម្លើតរាងខច្បកច្បាំខណ្ក (ោរត ៤៩២ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 រញ្ា រ ា រ់ គឺថាម្ៅកនុងករណី្ខដលតុលាការ អនុវតាការខច្បកច្បាំខណ្ក ម្ហើ ឲ្យថ្ងលលក់
ទាំងអស់ម្ៅ A ម្ដា មិនប្តនជូនដាំណឹ្ងអាំពីកាលររមិ្ច្បេទខច្បកច្បាំខណ្កម្ៅ B និង C ម្ហើ នីតិ
វធីិ្អនុវតារតូវប្តនរញ្ច រ់។ ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្អនុវតា តុលាការអនុវតារតូវជូនដាំណឹ្ងម្ៅ B និង C អាំពី
កាលររមិ្ច្បេទ ម្ពលម្វលា និងទីកខនលងថ្នការខច្បកច្បាំខណ្ក (ោរត ៤៨៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប 
គ) ម្ហើ ម្ធ្វើការម្កាះម្ៅពួកគាត់ ម្ៅកាលររមិ្ច្បេទម្ ះខដរ (ោរត ៤៩០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប 
គ) រ៉ាុខនា ករណី្ម្នះ តុលាការមិនប្តនម្ធ្វើការជូនដាំណឹ្ងនិងម្កាះម្ៅម្ទ ខដលជ្ជម្ហតុម្ធ្វើឲ្យ B 
និង C មិនោនឱ្កាសកនុងការតវា៉ាច្បាំម្ពាះការសរម្សរម្លើតរាងខច្បកច្បាំខណ្ក ម្ៅកាលររមិ្ច្បេទ
ខច្បកច្បាំខណ្ក។ ច្បាំម្ពាះរញ្ា ម្នះ ោនគាំនិតមួ ម្លើកម្ែើងថា ពួកគាត់ អាច្បទមទរច្បាំខណ្ក
ររស់ែលួនខដលរតូវប្តនទទួលម្ៅកនុងការខច្បកច្បាំខណ្ក ពី A ម្ដា ផ្ទា ល់ ម្ដា ខផែកម្លើម្សច្បកាី
ច្បម្រមើនម្ដា ឥតម្ហតុ (ោរត ៧៣៦ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្)។ 
 
៣. ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ 
 ដីកាសម្រមច្បឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ (ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១) គឺជ្ជលិែិតអនុវតាឲ្យររគ
ល់។ ដីកាសម្រមច្បម្នះ រគាន់ខតជះឥទធិពលម្ៅម្លើទាំ ក់ទាំនងគតិ ុតាិរវាងអនកទិញ និងអនកកាន់
ការ់អច្បលនវតថុខដលរតូវប្តនលក់។ ដូម្ច្បនះ តុលាការអនុវតាមិនចាាំប្តច់្បជូនដាំណឹ្ងអាំពីដីកាសម្រមច្ប
ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុម្នះ ម្ៅរុគាលដថ្ទម្ទៀត ម្រៅពី A និង D ម្ែើ ។ B និង C មិនោនសិទធិ
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កនុងការរាឹងជាំទស់ច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បររគល់អច្បលនវតថុរវាង A និង D ម្ទ។ 
 ការម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ មិនោនអវីរ៉ាះពាល់ដល់ការខច្បកច្បាំខណ្ក
ម្ ះម្ទ ម្រពាះពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យខច្បកច្បាំខណ្ករតវូប្តនដាក់ ម្ៅម្រកា ម្ពល
ខដលរប្តក់ថ្ងលលក់រតូវប្តនរង់ម្ៅឲ្យតុលាការអនុវតា (ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ដូច្បប្តន
ម្រៀររារ់ខាងម្លើ ការមិនទទួលប្តនការខច្បកច្បាំខណ្ក គឺរគាន់ខតជ្ជវកិារៈម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការខច្បក
ច្បាំខណ្កផ្ទា ល់ ខដលវាគឺជ្ជនីតិវធីិ្ឯករាជយពីនីតិវធីិ្កនុងការម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់
អច្បលនវតថុ។ 
 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ មិងុ  ឆ្ន ាំ ២០១៣  
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សណួំរ ៣១ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ រទពយសមបតាិម្ៅម្លើដីខដលរតូវប្តនម្គអនុវតា 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤៥០ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ   តុលាការអនុវតាប្តនលក់ដីររស់កូនរាំណុ្ល និងប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប

រងាា រ់ឱ្យររគល់អច្បលនវតថុ។ ម្ៅម្ពលអាជ្ជា សាលាអនុវតាការររគល់ដីម្ៅឱ្យ
ោច ស់រាំណុ្ល អាជ្ជា សាលាររទះម្ឃើញែាមមួ ម្ៅម្លើដីម្ ះ។  
 ម្តើតុលាការអនុវតារតូវម្ធ្វើនីតិវធីិ្ដូច្បម្មាច្បម្ៅកនុងករណី្ម្នះ? 
 ម្តើតុលាការអនុវតាអាច្បម្ច្បញដីកាសម្រមច្បឱ្យរះុម្រ ើែាមប្តនខដរ ឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 ម្ៅកនុងករណី្ខដលែាមម្នះ រតូវប្តនសាងសាង់ម្ដា កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា ឬ រុគាល
ខដលមិនោនសិទធិកនុងការសាងសង់ ម្ ះែាមនឹងចាត់ទុកជ្ជសោសភាគថ្នដីខដលរតវូប្តនម្គ
អនុវតា (ោរត ១២២, ១២៣, និង ១២៤ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្)។ ដូម្ច្បនះ អនកទិញអាច្បម្ធ្វើលទធកមមកមម
សិទធិម្លើដី ម្ដា រារ់រញ្ចូ លទាំងែាមម្ ះផងខដរ។ ជ្ជលទធផល អនកទិញអាច្បរះុម្រ ើែាមម្ ះ កនុង
 មជ្ជកមមសិទធិករម្លើែាមម្ ះ ររសិនម្រើគាត់ច្បង់រះុម្រ ើម្ដា ែលួនឯងផ្ទា ល់ ម្ដា មិនពាក់ព័នធនឹង
នីតិវធីិ្អនុវតា។ 
 ផាុ ម្ៅវញិ ររសិនម្រើោច ស់ែាម គឺជ្ជរុគាលខដលកាន់ការ់ម្ដា ខផែកម្លើមូលម្ហតុគតិ
 ុតាិ ខដលអាច្បតតាំងប្តនច្បាំម្ពាះអនកទិញ ម្ ះ ោរត ៤៥០ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ និងរតូវ
 កមកអនុវតា។ ម្ទះរីជ្ជ អនកទិញអាច្បដាក់ពាកយសុាំរងាា រ់ឱ្យររគល់អច្បលនវតថុ រ៉ាុខនាអាជ្ជា
សាលាមិនអាច្បរះុម្រ ើែាមម្ ះប្តនម្ទ។ ររសិនម្រើអនកទិញច្បង់រះុម្រ ើ គាត់រតូវដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង
ទមទរឱ្យោច ស់ែាមរញ្ឈរ់ការរារាាំងតមោរត ១៥៩ ថ្នរកមរដឋរបម្វណី្។ 
 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
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សណួំរ ៣២ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
ររធានរទ ការអនុវតាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប គ, ោរត ៣៥៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ និងទី ២, 

ោរត ៣៥៥ កថាែណ្ឌ ទី ២ និង ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង ទី ៥ ថ្នរកម
នីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 

សាំណួ្រ អងាម្ហតុ 
 ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំ អនកទិញរតូវដាក់ពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញ
ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ (ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១) ច្បាំម្ពាះ
កូនរាំណុ្លខដលម្ៅខតកាន់ការ់អច្បលវតថុម្ ះ ម្ៅម្រកា ម្ពលអនកទិញ ប្តន
រង់រប្តក់ថ្ងលទិញ។ តុលាការអនុវតា ប្តនទទួលពាកយសុាំ និង ម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប
រងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ។ 
 កូនរាំណុ្លប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងជាំទស់ម្ៅនឹងដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុ រ៉ាុខនាតុលាការឧទធរណ៍្ ប្តនម្លើកម្ចាលរណ្ាឹ ងជាំទស់
ម្ ះ។ 
 អនកទិញ ប្តន កដីកាសម្រមច្បម្លើកម្ចាលម្នះម្ៅតុលាការអនុវតា 
ម្ដើមបីអនុវតាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ។ 
 តុលាការអនុវតាប្តនរដិម្សធ្មិនអនុវតាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់
អច្បលនវតថុ ម្ដា រប្តរ់ម្ៅអនកទិញថា គាត់រតូវោនម្សច្បកាីរញ្ា ក់ពីសាលា
ឧទធរណ៍្ថា រណ្ាឹ ងជាំទស់ម្នះរតូវប្តនម្លើកម្ចាល និង ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុ ចូ្បលជ្ជសាថ ពរជ្ជមុនសិន។ តុលាការអនុវតា ក៏ប្តនរប្តរ់ម្ៅ
អនកទិញថា គាត់គរបដីាក់ពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញររូមនាអនុវតាម្ៅតុលាការអនុវតាផង
ខដរ។ 
សាំណួ្រ ៖ 
 ១. ម្តើតុលាការអនុវតារតវូម្ច្បញម្សច្បកាីរញ្ា ក់ថា ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុចូ្បលជ្ជសាថ ពរខដរឬម្ទ? 
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 ២. ម្តើសាលាឧទធរណ៍្រតូវម្ច្បញររូមនាអនុវតា ម្ៅម្លើដីកាសម្រមច្បម្លើក
ម្ចាលរណ្ាឹ ងជាំទស់តមពាកយសុាំររស់អនកទិញខដរឬម្ទ? 
 ៣. ម្តើដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ រតូវប្តនម្គចាត់ទុកថា
ជ្ជ “ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យផាល់តវកាលិក” ខដរឬម្ទ? ម្តើវាអាច្បជ្ជលិែិតអនុវតា
ខដរឬម្ទ? 

(ការពិភាកាកនុងរកមុការងារ) 
ម្យរល់ ១ 
១. ថាម្តើដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ គឺជ្ជលិែិតអនុវតាខដរឬម្ទ (សាំណួ្រ ៣) 
 ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ (ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១) គឺជ្ជលិែិតអនុវតា 
(ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប គ)។ 
 ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ គឺជ្ជ “ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ចុ្បងច្បម្មលើ  ឬ អនកកាន់
ការ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ”។ ម្នះ គឺជ្ជ “ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យផាល់តវកាលិក”។ 
 
២. ភាពចាាំប្តច់្បថ្នររូមនាអនុវតា និងសមតថកិច្បចកនុងការផាល់ររូមនាអនុវតា (សាំណួ្រ ២) 
 ការអនុវតាម្ដា រងខាំរតូវម្ធ្វើម្ែើង ម្ដា ខផែកម្លើឯកសារច្បមលង ថាភូតថ្នលិែិតអនុវតា
ខដលភាា រ់ជ្ជមួ នឹងររូមនាអនុវតា (ោរត ៣៥៤ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ដូម្ច្បនះ អនកទិញ រតូវោនររូ
មនាអនុវតាម្ដើមបីអនុវតាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ។ 
 ម្តើអនកោគឺជ្ជអនកម្ច្បញររូមនាអនុវតា ? “រកឡារញ្ា ី” ថ្នតុលាការខដលោនសាំណុ្ាំ ម្រឿង 
គឺជ្ជអនកោនសមតថកិច្បចកនុងការម្ច្បញររូមនាអនុវតា (ោរត ៣៥៤ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ ទាំង “សាលា” 
ដាំរូង ឬ “សាលា” ឧទធរណ៍្ គាម នសមតថកិច្បចកនុងការម្ច្បញររូមនាអនុវតាម្ទ។ ដូម្ច្បនះ អនកទិញ រតូវ
ដាក់ពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញររូមនាអនុវតាម្ៅរកឡារញ្ា ីថ្នតុលាការខដលោនសាំណុ្ាំ ម្រឿង ម្ៅម្ពល
ខដលែលួនដាក់ពាកយសុាំម្ ះ។ ដូម្ច្បនះ វាមិនរតឹមរតូវម្ទខដលតុលាការអនុវតារប្តរ់ម្ៅអនកទិញថា
ឲ្យគាត់ដាក់ពាកយសុាំររូមនាអនុវតាម្ៅ “តុលាការអនុវតា”។ 
 ក៏រ៉ាុខនា រកឡារញ្ា ីថ្នតុលាការោខដលរតូវម្ច្បញររូមនាអនុវតាម្ៅកនុងករណី្ម្នះ គឺ
អាស្រស័ ម្លើវធិានថ្នការរកាទុកសាំណុ្ាំ ម្រឿង។ 
 
៣. ភាពចាាំប្តច់្បថ្នការរញ្ា ក់ពីការចូ្បលជ្ជសាថ ពរ (សាំណួ្រ ១) 
 ភាគីខដលដាក់ពាកយសុាំឲ្យម្ច្បញររូមនាអនុវតារតូវផាល់នូវភសាុតងជ្ជឯកសារ ម្ដើមបីរញ្ា ក់
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ថាលិែិតអនុវតាប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពរ ររសិនម្រើវាោនអានុភាពម្ៅម្រកា ម្ពលចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ ក៏
រ៉ាុខនាភាគី មិនចាាំប្តច់្បផាល់នូវភសាុតងជ្ជឯកសារម្ដើមបីរញ្ា ក់ពីការចូ្បលជ្ជសាថ ពរម្ទ ររសិនម្រើវា
ោនភាពច្បាស់លាស់ពីការចូ្បលជ្ជសាថ ពរម្ៅកនុងសាំណុ្ាំ ម្រឿង (ោរត ៣៥៥ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 
 ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ ពុាំោនអានុភាពម្ទ ររសិនម្រើមិនទន់ចូ្បលជ្ជ
សាថ ពរ (ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ៥)។ ក៏រ៉ាុខនា ច្បាំណុ្ច្បម្នះ ររខហលជ្ជអាច្បម្មើលម្ឃើញច្បាស់ពី
សាំណុ្ាំ ម្រឿង។ ររសិនជ្ជដូម្ច្បនះ អនកទិញមិនចាាំប្តច់្បោនម្សច្បកាីរញ្ា ក់ពីការចូ្បលជ្ជសាថ ពរម្ ះ
ម្ទ។ 
 
៤. ការពនយល់ច្បាំម្ពាះម្យរល់ ២ 
    ក. ម្គាលរាំណ្ងថ្នដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ 
 ម្យរល់ ២ ប្តនសងកត់ធ្ៃន់ថា នីតិវធីិ្ឆ្រ់រហ័សអាច្បជួ ការពារផលររម្យជន៍ររស់
អនកទិញ កនុង មជ្ជកមមសិទធិករ និងម្ៅថា អនកម្សនើសុាំទិញកនុងតថ្មលអតិររោ។ ម្នះ គឺជ្ជគាំនិតលែ
មួ ។ ជ្ជក់ខសាង ម្នះ គឺជ្ជម្គាលរាំណ្ងថ្នររព័នធខដល ាំឲ្យោនដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់
អច្បលនវតថុ។ ក៏រ៉ាុខនា ច្បាំណុ្ច្បម្នះ មិនប្តនម្ឆលើ ម្ៅនឹងសាំណួ្រររស់ម្ ើងម្ទ (ម្តើនីតិវធីិ្ខររោ
ខដលចាាំប្តច់្បសរោរ់ការអនុវតាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ?) ម្ដា ផ្ទា ល់ម្ ះម្ទ។ 
ម្ ើងចាាំប្តច់្បរតូវពិចារោម្ៅម្លើកតា ម្ផសងម្ទៀត ជ្ជពិម្សស ពាកយម្ពច្បន៍ររស់ោរតដថ្ទម្ទៀត
មកម្ធ្វើការពិចារោផងខដរ។ 
 រខនថមពីម្លើការពនយល់ខាងម្លើ ោនច្បាំណុ្ច្ប ៣ អាច្បរតូវប្តនរងាា ញម្ៅម្លើម្យរល់
ររស់ោច ស់សាំណួ្រ ។ 
 
    ែ. ម្ររៀរម្ធ្ៀរជ្ជមួ នឹងសាថ នភាពររហាក់ររខហល 
 ជ្ជដាំរូង ឧទហរណ៍្ថា អនកកាន់ការ់ម្ដា គាម នសិទធិ អាច្បនឹងោន ម្ទះជ្ជម្ៅម្ពល
ខដលអនកោោន ក់ទិញអច្បលនវតថុម្ៅម្លើទីផារក៏ម្ដា ។ ម្ៅកនុងករណី្ម្នះ កមមសិទធិររស់អនក
ទិញ រតូវប្តនរាំពាន ដូច្បគាន នឹងករណី្ថ្នអនកទិញម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំម្ៅកនុង
សាំណួ្រម្នះ។ ឬនិយ មា៉ាងម្ទៀត អនកទិញកនុងករណី្ទាំងពីរម្នះ ោនសិទធិដូច្បគាន កនុងការ
ទមទរឲ្យអនកកាន់ការ់ម្ដា គាម នសិទធិររគល់អច្បលនវតថុមកវញិ។ អនកទិញ រតូវអនុវតាតម
ដាំោក់កាលច្បាំនួន ៣ ម្ដើមបីរញ្ឈរ់ការរាំពានម្នះ ដូច្បជ្ជ (១) ម្ធ្វើនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ងម្ដើមបីទទួលប្តន
សាលរកម ខដលជ្ជលិែិតអនុវតា (២) រតូវោនររូមនាអនុវតា (៣) ដាក់ពាកយសុាំអនុវតា។ ម្គអាច្ប
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ម្មើលម្ឃើញច្បាស់ថា នីតិវធីិ្កនុងការម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ (ោរត ៤៥០ 
កថាែណ្ឌ ទី ១) គឺជ្ជមម្ធ្ាប្ត ជាំនួសយ៉ាងឆ្រ់រហ័សជ្ជងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង (ដាំោក់កាលទី ១)។ 
រញ្ា ខដលម្ៅសល់ គឺថាម្តើអនកទិញម្ៅកនុងនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំអាច្បរ ាំលងដាំោក់កាល (២) 
និង (៣) ខដរឬម្ទ។ ម្យរល់ ២ គឺថា “ប្តន”។ ក៏រ៉ាុខនា ម្ហតុអវីប្តនជ្ជភាពចាាំប្តច់្បថ្នការអនុវតា
ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់ ោនលកខណ្ៈចាាំប្តច់្បខាល ាំង ឬរ ា ន់ ខដលដីកាម្នះ រតូវប្តនម្គ ក
ម្ៅអនុវតាម្ដា មិនចាាំប្តច់្បឆលងកាត់ដាំោក់កាល (២) និង (៣) ម្ហើ ខដលដាំោក់កាល (២) 
និង (៣) គឺតរមូវឲ្យោនម្ៅម្ពលសាលរកមសម្រមច្បម្ៅម្លើការទមទរខដលោនលកខណ្ៈដូច្ប
គាន  រតូវប្តនម្គ កម្ៅអនុវតា? 
 
    គ. លិែិតអនុវតា និង ភាពែុសគាន ថ្នសិទធិទមទរ 
 ទី ២ ោច ស់សិទធិម្លើរាំណុ្ល ោនសិទធិទមទរឲ្យអនុវតាម្ដា រងខាំ ម្ដា ខផែកម្លើរញ្ញតិ
ថ្នគនថី ៦ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ (ោរត ៣៣៤) និង ការអនុវតាម្នះ រតូវម្ធ្វើម្ែើងម្ដា ខផែក
ម្លើមូលដាឋ នថ្នលិែិតអនុវតា (ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ 
 ម្ៅកនុងករណី្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំ ោច ស់រាំណុ្លជ្ជទូម្ៅ ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លទមទរ
ឲ្យកូនរាំណុ្លឲ្យសងរប្តក់។ ផាុ ម្ៅវញិ អនកទិញ ោនសិទធិទមទរអនកកាន់ការ់ឲ្យររគល់
អច្បលនវតថុ។ សិទធិទមទរទាំងពីរម្នះ គឺោនលកខណ្ៈែុសគាន ។ 
 ក៏រ៉ាុខនា លិែិតអនុវតា ដូច្បជ្ជសាលរកម ខដលោច ស់រាំណុ្លភាា រ់មកជ្ជមួ ម្ៅម្ពលដាក់
ពាកយសុាំឲ្យចារ់ម្ផាើមការអនុវតាម្ដា រងខាំ គឺម្លើកម្ែើងខតពីសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោនម្គាល
រាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ររស់ោច ស់រាំណុ្លខតរ៉ាុម្ោណ ះ។ 
 ដូម្ច្បនះ ម្តើការគិតថាដីការងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ មិនខមនជ្ជលិែិតអនុវតា ម្ហើ សិទធិ
ទមទរររស់អនកទិញ រតូវប្តនអនុវតាម្ដា សវ័ ររវតាិ ម្រពាះសិទធិទមទរររស់អនកទិញ រតវូ
ប្តនអនុវតាម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនលិែិតអនុវតា អាច្បផាុ នឹងោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ខដរ
ឬម្ទ? 
 
    ឃ. មូលដាឋ នថ្នោរត 
 ទី ៣ គឺថា ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប គ រញ្ញតាយ៉ាងច្បាស់លាស់អាំពី “ដីកា
សម្រមច្បឲ្យផាល់តវកាលិក” ជ្ជមួ នឹងការម្លើកខលងមួ ខដលដីកាសម្រមច្បម្ ះមិនរតវូោន
អានុភាពររសិនម្រើមិនទន់ចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ ររសិនម្រើោរតម្នះ ោនម្គាលរាំណ្ងម្លើកខលង
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ច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បខដលម្ធ្វើម្ែើងម្ៅកនុងនីតិវធីិ្អនុវតា ដូច្បម្យរល់ ២ ម្ ះការម្លើកខលងខររ
ម្នះ ក៏រតូវប្តនរញ្ញតាម្ែើងផងខដរ។ 
 ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត ោរត ៤៥០ រញ្ញតាអាំពីនីតិវធីិ្កនុងការ “ម្ច្បញ” ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុ។ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្មិនរញ្ញតាពីនីតិវធីិ្ពិម្សសកនុង “ការអនុវតា” ដីកា
សម្រមច្បម្នះម្ទ។ ម្នះោនន័ ថាការអនុវតាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ គឺរតូវអនុ
វតាតមនីតិវធីិ្អនុវតាធ្មមត។  ម្ៅម្ពលខដលម្ ើងគិតខររម្នះ នីតិវធីិ្ទាំងអស់អាច្បនឹងរតវូប្តន
ពនយល់ ម្ដា ខផែកម្លើោរតថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្។ មា៉ាងវញិម្ទៀត សាថ រ័នអនុវតាច្បាំម្ពាះការ
ររគល់អច្បលនវតថុ គឺអាជ្ជា សាលា (ោរត ៥២៤ កថាែណ្ឌ ទី ១) ម្ហើ មិនខមនជ្ជតុលាការអនុ
វតាម្ទ ផាុ ម្ៅវញិសាថ រ័នអនុវតាគឺតុលាការអនុវតាម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះ
អច្បលនវតថុ (ោរត ៤១៨)។ ម្យរល់ ២ គិតថា អាជ្ជា សាលា រនានីតិវធីិ្អនុវតាដីកាសម្រមច្ប
រងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុម្ដា សវ័ ររវតាិ ម្ៅម្រកា ម្ពលខដលដីកាម្នះ ចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ អវី
ខដលម្ធ្វើឲ្យវារតឹមរតវូ គឺថាសាថ រ័នអនុវតាផ្ទល ស់រាូរជ្ជសវ័ ររវតាិ។ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្មិនប្តន
រញ្ញតាអាំពីនីតិវធីិ្ខររម្នះម្ទ។ 
 
ម្យរល់ ២ 
 ម្ដា សាររញ្ញតាិថ្នោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ៥ មិនប្តនខច្បងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាម្តើ 
តុលាការថ្នរណ្ាឹ ងជាំទស់ រតូវម្ធ្វើការរញ្ា ក់ពីការចូ្បលជ្ជសាថ ពរថ្នដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់
អច្បលនវតថុររស់តុលាការអនុវតាឬម្ទ ម្ៅម្ពលខដលរណ្ាឹ ងជាំទស់ខដលម្ធ្វើម្ែើងម្ដា កូន
រាំណុ្លថ្នការអនុវតាច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បម្នះ រតូវប្តនម្លើកម្ចាល។ ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត វាោន
ភាពមិនច្បាស់លាស់ម្ទថាម្តើដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុម្ៅកនុងោរត ៤៥០ ោន
ែលឹមសារដូច្បគាន ម្ៅនឹងដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យផាល់តវកាលិកម្ៅកនុងោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ 
ច្បាំណុ្ច្ប គ ខដរឬម្ទ។ ដូម្ច្បនះ ោនការរកស្រសា ម្ផសងគាន ។ ការរកស្រសា ទី ១ គឺថា ដីកាសម្រមច្ប
រងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ គឺចាាំប្តច់្បរតូវម្ធ្វើការរញ្ា ក់ថាប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពរ ម្ៅម្ពលខដលោន
រណ្ាឹ ងជាំទស់រតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ ម្ហើ តុលាការ
ថ្នរណ្ាឹ ងជាំទស់ ម្លើកម្ចាលរណ្ាឹ ងជាំទស់ និងរូរមនាអនុវតាខដលម្ច្បញម្ដា តុលាការថ្ន 
រណ្ាឹ ងជាំទស់ រតូវភាា រ់ជ្ជមួ នឹងដីកាសម្រមច្បម្ដើមបីអនុវតាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលន
វតថុម្ ះ ម្ៅអនកទិញ។ 
 ច្បាំម្ពាះរញ្ា ខាងម្លើម្នះ ែាុាំោនម្យរល់ថា សាលាឧទធរណ៍្ខដលជ្ជតុលាការថ្នរណ្ាឹ ង
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ជាំទស់មិនគួរ ឬមិនោនសមតថកិច្បច និងមិនចាាំប្តច់្បម្ច្បញការរញ្ា ក់ថាដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុររស់តុលាការអនុវតាចូ្បលជ្ជសាថ ពរម្ទ ម្ៅម្ពលខដលសាលាឧទធរណ៍្សម្រមច្ប
រចានម្ចាលរណ្ាឹ ងជាំទស់ររស់កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា និងតមកល់ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុររស់តុលាការអនុវតាម្ ះ ម្ហើ ក៏មិនចាាំប្តច់្បម្ច្បញររូមនាអនុវតាឲ្យខដរ ម្ដា 
សារខតដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុររស់តុលាការអនុវតាម្នះ ពុាំខមនជ្ជលិែិតអនុវតា
ដូច្បោនខច្បងម្ៅកនុងោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប គ (ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យផាល់
តវកាលិក) ម្ទ។ 
 ម្រើម្ទះរីជ្ជអតថន័ ថ្នដីកាទាំងពីរម្នះ ោនន័ ដូច្បគាន ក៏ម្ដា  រ៉ាុខនាដីកាទាំងពីរម្នះ 
ម្ច្បញម្ៅកនុងនីតិវធីិ្ពីរម្ផសងគាន ។ ដីការងាា រ់ឲ្យផាល់តវកាលិក អាច្បម្ច្បញកនុងនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង នីតិ
វធីិ្ដាស់ម្តឿន ឬនីតិវធីិ្ចាត់ខច្បងរកាការពារ ខដលជ្ជនីតិវធីិ្មួ  មុនម្ពលោននីតិវធីិ្អនុវតដ
ម្ដា រងខាំ តមពាកយសុាំររស់ោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា រឯីដីការងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ រតូវ
ប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ៅកនុងនីតិវធីិ្អនុវតាម្ដា រងខាំ ម្ហើ ដីកាម្ ះម្ច្បញម្រកា ម្ពលខដលអនកទិញ
ប្តនទិញអច្បលនវតថុតមការលក់ម្ដា រងខាំ និងរង់ថ្ងលទិញ ក៏ដូច្បជ្ជដាក់ពាកយសុាំឲ្យតុលាការអនុ
វតាម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា ររគល់អច្បលនវតថុខដលែលួនប្តនទិញមក
ឲ្យែលួន។ ដូច្បម្នះ អានុភាពថ្នដីកាទាំងពីរម្នះែុសគាន  គឺដីការងាា រ់ឲ្យផាល់តវកាលិក តមោរត 
៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប គ មិនទន់ោនអានុភាពអនុវតាម្ដា រងខាំម្ទ រឯីដីការងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុតមការលក់ម្ដា រងខាំ ោនអានុភាពអនុវតាម្ដា រងខាំរចួ្បម្ហើ  វាោនន័ ថា
អាជ្ជា សាលាអាច្បរងខាំការអនុវតាតមរ ៈការម្ររើរប្តស់កាំលាាំងសាធារណ្ៈ។ 
 ម្ហតុម្នះ អានុភាពថ្នការលក់រតូវប្តនចារ់ម្ផាើម ម្ហើ អានុភាពថ្នការម្ធ្វើលទធកមមកមម
សិទធិតមការលក់ទិញ និងតមរ ៈការលក់ម្ដា រងខាំ រតូវប្តនម្កើតោនម្ែើង។ រគាន់ខតការ
ចូ្បលកាន់ការ់ជ្ជក់ខសាងររស់អនកទិញមិនទន់ប្តន ម្ដា សារកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា មិនរពម
ររគល់ឲ្យកាន់ការ់។ ម្នះម្រើម្យងតមសាម រតីថ្នោរត ៤៤៧ ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ១ និង 
ោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២។  
 អនកទិញពុាំខមនជ្ជភាគីកនុងសាំណុ្ាំ ម្រឿងអនុវតាម្ដា រងខាំម្ទ និងពុាំខមនជ្ជោច ស់រាំណុ្លថ្ន
ការអនុវតាម្ទ ផាុ ម្ៅវញិអនកទិញជ្ជកមមសិទធិករថ្នអច្បលនរទពយ ខដលែលួនប្តនទិញប្តនតមការ
លក់ម្ដា រងខាំខដលកមមសិទធិរតូវប្តនម្ផារ និងោនសិទធិទមទរឲ្យកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា
ររគល់ការកាន់ការ់មកឲ្យែលួន។ ម្ហតុម្នះ ម្គគួរខតការពារអនកទិញប្តន ម្ដើមបីទទួលប្តនការ
កាន់ការ់ប្តនភាល មៗ និងឆ្រ់រហ័សស្រសរតមម្គាលគាំនិតថ្ននីតិវធីិ្អនុវតាម្ដា រងខាំ និងម្គាល
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គាំនិតថ្នការម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុតមពាកយសុាំររស់អនកទិញ។ 
 អនកអនុវតាការររគល់ គឺអាជ្ជា សាលា។ ការកោល ាំងសាធារណ្ៈជ្ជជាំនួ  គឺោនភាព
ចាាំប្តច់្ប ម្ដើមបីអនុវតាម្ដា រងខាំឲ្យររគល់ការកាន់ការ់ម្ៅឲ្យអនកទិញ។  
 មា៉ាងម្ទៀត ែាុាំ ល់ថា អនកទិញ អាច្បម្ធ្វើលទធកមមកមមសិទធិតមរ ៈការចុ្បះរញ្ា ីម្ផារកមមសិទធិ 
តមអាំោច្បដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ ខដលប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពររចួ្បម្ហើ ប្តន។ 
ដូច្បម្នះ ម្រកា ពីការចុ្បះរញ្ា ីម្ផារកមមសិទធិ អនកទិញកាល  ជ្ជកមមសិទិធករថ្នអច្បលនរទពយ។ ដូច្បម្នះ
កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតា ខដលមិនរពមររគល់ការកាន់ការ់ម្ ះ នឹងកាល  ជ្ជជនជ្ជរ់ម្ចាទកនុង
រទរពហមទណ្ឌ ពីរទរ៉ាះពាល់កមមសិទធិអនកដថ្ទ តមច្បារ់ភូមិប្តល ម្ហើ អនកទិញ អាច្បរាឹង
ទមទរឲ្យររគល់ការកាន់ការ់ម្ដា ខផែកម្លើកមមសិទធិប្តនតមច្បារ់សារធាតុ។ 
 ែាុាំ ល់ថា ម្រើចាត់ទុកថា ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ ជ្ជលិែិតអនុវតា តម
ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប គ ម្ ះអនកទិញ ចាាំប្តច់្បរតូវឆលងកាត់នីតិវធីិ្អនុវតាម្ដា រងខាំ 
ខដលកនុងម្ ះអនកទិញ កាល  ជ្ជោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា។ វារតូវម្ររើរប្តស់ម្ពលម្វលា ូរ និង
ច្បាំោ រប្តក់កក់រង់ពនធ និងនីតិវធីិ្ោនភាពសមុគសាម ញខងមម្ទៀត។ ជ្ជលទធផល អនកម្ដញថ្ងល
កាន់ខតតិច្បម្ៅ ខដលចូ្បលរមួកនុងការម្ដញថ្ងលទិញកនុងនីតិវធីិ្ថ្នការលក់ររស់តុលាការអនុវតាម្ទ 
ពីម្រពាះម្រើម្ទះជ្ជទិញប្តនក៏ម្ដា  ក៏អនកទិញមិនអាច្បចូ្បលកាន់ការ់ម្លើអច្បលនរទពយម្ ះប្តន
ខដរ ម្រើកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតាមិនរពមររគល់ការកាន់ការ់។ ែាុាំម្មើលម្ឃើញថា នីតិវធីិ្អនុវតា
រតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងពីរដង ម្ៅម្ពលខដលដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ រតូវប្តនរក
ស្រសា ថាជ្ជលិែិតអនុវតា។ ការអនុវតាទី ១ គឺរតូវប្តនម្ធ្វើម្ែើងរវាងោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតា 
និងកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតាតមលិែិតអនុវតា ខដលម្កើតម្ច្បញពីនីតិវធីិ្រណ្ាឹ ង ឬនីតិវធីិ្
ដាស់ម្តឿន ឬនីតិវធីិ្រកាការពារ។ ការអនុវតាទី ២ គឺរតវូប្តនម្ធ្វើម្ែើងរវាងអនកទិញតមការលក់
ម្ដា រងខាំ និងកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតាមុន (ឬអនកកាន់ការ់អច្បលនរទពយ)។ 
 ការម្ធ្វើខររម្នះ  ាំឲ្យោនការ ឺតយ៉ា វ និង សមុគសាម ញច្បាំម្ពាះនីតិវធីិ្អនុវតាម្ដា រងខាំ។ 
អនកច្បង់ចូ្បលរមួទិញតមការលក់ម្ដា រងខាំោនកាន់ខតតិច្ប និងម្ធ្វើឲ្យថ្ងលលក់កាន់ខតម្ថាកម្ៅៗ 
ម្រពាះោនខតោច ស់រាំណុ្លថ្នការអនុវតាម្ទ នឹងទិញអច្បលនវតថុម្ ះ។ 
 ែាុាំោនម្យរល់ថា ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ តមនីតិវធីិ្អនុវតាម្ដា រងខាំ
ច្បរ់សពវរគរ់ម្ហើ  មិនគួររកស្រសា ថាជ្ជលិែិតអនុវតាម្ទ ម្រពាះជ្ជដីកាខដលម្កើតម្ច្បញពីនីតិវធីិ្
អនុវតាម្ដា រងខាំរចួ្បម្ស្រសច្បម្ៅម្ហើ ។ ដូច្បម្នះ ែាុាំ ល់ថា ម្ពលដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់
អច្បលនវតថុម្នះ ប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពរតមោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ៥ គឺអាជ្ជា សាលាថ្នសាលា
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ដាំរូង រតវូរនាការអនុវតាការររគល់អច្បលនវតថុម្នះ ម្ៅឲ្យអនកទិញតមរ ៈការអនុវតដម្ដា រងខាំ 
តមោរត ៥២៤ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ខតមាង ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បោនររូមនាអនុវតា និងមិន
ចាាំប្តច់្បរង់ចាាំឲ្យអនកទិញដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំម្ែើងវញិម្ទ។ ការម្ធ្វើខររម្នះ ម្ទើរសម
ស្រសរតមម្គាលគាំនិតថ្ននីតិវធីិ្អនុវតាម្ដា រងខាំ និងម្គាលរាំណ្ងថ្នដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យ
ររគល់អច្បលនវតថុ ខដលោនរាំណ្ងច្បង់ឲ្យោនការររគល់ការកាន់ការ់អច្បលនវតថុដល់អនកទិញ 
ឲ្យប្តនឆ្រ់រហ័ស និងម្ធ្វើលទធកមមសិទធិប្តនឆ្រ់រហ័ស ក៏ដូច្បជ្ជម្ដើមបីម្លើកទឹកចិ្បតាឲ្យោនការ
ចូ្បលរមួពីសាំោក់សាធារណ្ៈជន កនុងការចូ្បលរមួការម្ដញថ្ងលទិញឲ្យប្តនម្រច្បើន ម្ដើមបឲី្យថ្ងលលក់
ប្តនែពស់។ ម្នះគឺជ្ជការការពារផលររម្យជន៍ដល់កូនរាំណុ្លផងខដរ។ 
 សាំណួ្រ ៖ ម្តើសាលាឧទធរណ៍្ ចាាំប្តច់្បរតូវរញ្ា ក់ថា ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលន
វតថុ តមោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ៥ ម្នះ ចូ្បលជ្ជសាថ ពរ ឬម្ទម្ ះ? ែាុាំ ល់ថា សាលាឧទធរណ៍្ក៏
មិនចាាំប្តច់្បរញ្ា ក់ថាដីកាសម្រមច្បម្នះ ចូ្បលជ្ជសាថ ពរខដរ ពីម្រពាះថាខផែកតមោរត ៤៥០ កថា
ែណ្ឌ ទី ៤ និង កថាែណ្ឌ ទី ៥ ខច្បងថា ៖ ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុម្នះ អាច្បរាឹង
ជាំទស់ប្តន និងវាមិនទន់ោនអានុភាពម្ទ ម្រើមិនទន់ចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ ការខច្បងដូច្បម្នះ មិនោន
ន័ ថា តុលាការថ្នរណ្ាឹ ងជាំទស់រតូវរញ្ា ក់ថា ដីកាសម្រមច្បម្ ះ ចូ្បលជ្ជសាថ ពរម្ទ ម្ដា 
ម្ហតុថា តមោរត ២៥៩ កថាែណ្ឌ ទី ៣ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ ខច្បងថា “ច្បាំម្ពាះដីកា
សម្រមច្បម្លើរណ្ាឹ ងជាំទស់មិនអាច្បរាឹងជាំទស់ម្ទៀតប្តនម្ែើ ”។ ោរតម្នះ រញ្ា ក់ច្បាស់
ម្ហើ ថា ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុតមោរត ៤៥០ កថាែណ្ឌ ទី ៤ និង កថា
ែណ្ឌ ទី ៥ ខដលអាច្បរាឹងជាំទស់មាងម្ហើ ម្ ះ មិនអាច្បរាឹងជាំទស់ម្ទៀតប្តនម្ែើ ។ ម្នះោន
ន័ ថា ម្រកា ម្ពលខដលតុលាការថ្នរណ្ាឹ ងជាំទស់សម្រមច្បម្លើពាកយរណ្ាឹ ងជាំទស់ររស់កូន
រាំណុ្លថ្នការអនុវតាម្ហើ  កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតាម្ ះ មិនអាច្បរាឹងជាំទស់ម្ទៀតប្តនម្ទ គឺ
រិទផលូវតវា៉ា។ ម្ហតុម្នះ ការណ៍្ខដលតុលាការថ្នរណ្ាឹ ងជាំទស់ គឺសាលាឧទធរណ៍្សម្រមច្បរចាន
ម្ចាលរណ្ាឹ ងជាំទស់ររស់កូនរាំណុ្ល ម្ហើ សម្រមច្បតមកល់ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់
អច្បលនវតថុររស់តុលាការអនុវតា ោនន័ ថា ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ម្នះចូ្បលជ្ជសាថ ពរ ម្ដា 
សវ័ ររវតាិ ម្ដា មិនចាាំប្តច់្បរញ្ា ក់ថាចូ្បលជ្ជសាថ ពរម្ទ។ 
 ជ្ជរមួ ែាុាំ ល់ថា សាលាឧទធរណ៍្ មិនចាាំប្តច់្បរញ្ា ក់ថា ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់
អច្បលនវតថុ ចូ្បលជ្ជសាថ ពរ ម្ហើ ក៏មិនចាាំប្តច់្បម្ច្បញររូមនាអនុវតាខដរ។ សាលាឧទធរណ៍្ រតូវ
រញ្ាូ នដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុម្នះ ម្ៅឲ្យអាជ្ជា សាលាថ្នសាលាដាំរូង ម្ដើមបីរនា
ការអនុវតាម្ដា រងខាំ តមរ ៈការម្ររើរប្តស់កាំលាាំងសាធារណ្ៈ ម្ដើមប ីកសិទធិកាន់ការ់អច្បលន
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វតថុររគល់ឲ្យអនកទិញប្តនខតមាង។ 
 
ម្យរល់អនកចូ្បលរមួដថ្ទម្ទៀត 
 អនកចូ្បលរមួែលះ ក៏ ល់ស្រសរថា ៖ ដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុតមនីតិវធីិ្អនុ
វតាម្ដា រងខាំម្នះ ពុាំខមនជ្ជលិែិតអនុវតា ដូច្បោនខច្បងកនុងោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប គ 
ម្ទ។ អនកចូ្បលរមួែលះ ក៏ឲ្យម្យរល់ថា ម្ដា សារច្បារ់មិនោនខច្បងច្បាស់លាស់ ម្ហើ ម្សៀវម្ៅ
ពនយល់អាំពីនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុ ខដលម្ប្តះពុមភផា កនលងមក ក៏មិនប្តន
ពនយល់ច្បាស់ពីរញ្ា ម្នះខដរ រ៉ាុខនា ល់ស្រសរថា មិនគួររកស្រសា ថាជ្ជលិែិតអនុវតាម្ទ ពីម្រពាះ
 ាំឲ្យោនការអនុវតាម្ដា រងខាំពីរដងម្កើតម្ែើង  ាំឲ្យអនកទិញប្តនខាល ច្បរអា មិនចូ្បលរមួទិញម្ទ 
ម្ពលម្ ះច្បាំនួនអនកទិញនឹងង ចុ្បះ ឬ គាម នខតមាង។ វា  ាំឲ្យថ្ងលលក់ធាល ក់ទរ ែូច្បររម្យជន៍កូន
រាំណុ្លម្ហើ ថាវាែុសនឹងម្គាលរាំណ្ងថ្នដីកាសម្រមច្បរងាា រ់ឲ្យររគល់អច្បលនវតថុ ខដលោន
រាំណ្ងច្បង់ឲ្យប្តនការររគល់ការកាន់ការ់ឆ្រ់រហ័ស ម្ជៀសវាងអូសរ ល  ម្ពល និង ឺត 
យ៉ាវ។ ម្ហតុម្នះ ម្សនើសុាំឲ្យោនវមិ្សាធ្នកមមម្សៀវម្ៅពនយល់ពីនីតិវធីិ្លក់ម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះ
អច្បលនវតថុម្ែើងវញិ ម្ដា ខច្បងឲ្យប្តនច្បាស់លាស់ពីរញ្ា ម្នះ។ 
 រឯីអនកចូ្បលរមួែលះម្ទៀត គាម នម្យរល់។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៣៣ 
 

ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការចាត់ខច្បងរកាការពារ 
ររធានរទ ការតវា៉ាររស់តតិ ជនច្បាំម្ពាះការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៥៦៤, ៣៦៥, ៣៦៧, ៣៧០, ៤៣, ៥៥០, ៥៥៤ 
សាំណួ្រ  តុលាការប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ច្បាំម្ពាះ

អច្បលនវតថុររស់កូនរាំណុ្ល។ រ៉ាុខនា អច្បលនវតថុម្ ះ ប្តនកាល  ជ្ជកមមសិទធិ
ររស់តតិ ជន។ ម្តើតតិ ជនរតូវម្ធ្វើដូច្បម្មាច្ប ម្ដើមបីលុរម្ចាលការររឹអូសជ្ជ
រម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុខដលជ្ជកមមសិទធិររស់ែលួន? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 រររថ្នការចាត់ខច្បងរកាការពារម្ៅកនុងរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ គឺជ្ជនីតិវធីិ្មួ ខដលោន
លកខណ្ៈរម្ោា ះអាសនន ម្ដើមបីការពារផលររម្យជន៍ស្រសរច្បារ់ររស់ោច ស់រាំណុ្ល ម្ៅម្ពល
រង់ចាាំសាលរកម ឬសាលដីកាខដលោនអានុភាពអនុវតា។ ម្ៅកនុងកិច្បចការពារម្នះ ោច ស់រាំណុ្ល
រតូវម្ររើវធិានការថ្នការចាត់ខច្បងរកាការពារ ម្ៅម្លើរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្ល។ ការករមិត
កនុងការចាត់ខច្បងរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្លខដលប្តនម្ធ្វើម្ែើងម្ដា ោច ស់រាំណុ្ល អាច្បរ៉ាះ
ពាល់ដល់កមមសិទធិររស់តតិ ជន។ 
 ទក់ទងនឹងការររឹអូសខដលប្តនម្ធ្វើម្ែើងច្បាំម្ពាះរទពយសមបតាិររស់តតិ ជន ម្ ះតតិ
 ជន អាច្បលុរម្ចាលការររឹអូសម្ដា វធីិ្ដូច្បខាងម្រកាម៖ 
 ១. ដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន ខផែកតមោរត ៥៦៤ និង ោរត ៣៦៥ ថ្នរកម
នីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
 នីតិវធីិ្ថ្នរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន 
 ម្គាលរាំណ្ងថ្នការរម្ងកើតឲ្យោនរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន គឺម្ដើមបរីារាាំងកុាំឲ្យោនការ
អនុវតាម្ដា រងខាំ ឬលុរម្ចាលការអនុវតាម្ដា រងខាំម្លើវតថុខដលជ្ជកមមវតថុថ្នការអនុវតា ខដលជ្ជ
កមមសិទធិឬសិទធិម្ផសងម្ទៀតររស់តតិ ជន។ ដូម្ច្បនះ នីតិវធីិ្ខដលរតូវ កមកម្ធ្វើការម្ដាះស្រសា 
ម្លើពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន គឺជ្ជនីតិវធីិ្ថ្នការជរមះកាីម្លើកទី ១ (ោរត ៣៣៥) 
 ក. សមតថកិច្បចថ្នរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន (ោរត ៣៦៥ កថាែណ្ឌ ទី ២) 
 តតិ ជន រតូវដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងម្ៅតុលាការអនុវតាខដលម្ៅរកមអនុវតាសថិតម្ៅ 
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 ែ. ពនធដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន (ោរត ៦០ និង ៦១) 
 តតិ ជន រតូវរង់ពនធដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង តមការគណ្ តថ្មលអច្បលនវតថុ រ៉ាុខនាររសិនម្រើ
អច្បលនវតថុោនតថ្មលថ្ងលជ្ជងទាំហាំថ្នសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ោច ស់រាំណុ្ល ពនធដាក់ពាកយសុាំរតូវ
គណ្ តមទាំហាំសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ោច ស់រាំណុ្ល។ 
 គ. ការសរម្សរពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន 
 កនុងការសរម្សរពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន តតិ ជនរតវូម្គារពតមោរត ៧៥ 
(ោរត ៣៣៥) ដូម្ច្បនះ តតិ ជនរតូវសរម្សរអាំពីអតាសញ្ញ ណ្ និងអាស ដាឋ នររស់ភាគី និង
អនកតាំោង ែលឹមសារថ្នសាលរកមខដលទមទរ និងអងាម្ហតុចាាំប្តច់្បម្ដើមបីរញ្ា ក់នូវការទម 
ទរ។ 
 ការកាំណ្ត់ភាគីម្ៅកនុងរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន 
 ោរត ៣៦៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ ខច្បងថា “តតិ ជនខដលោនកមមសិទធិ ឬសិទធិម្ផសងម្ទៀត 
ខដលរាាំងសាះការម្ធ្វើអនុរបទន ឬការររគល់ច្បាំម្ពាះវតថុខដលជ្ជកមមវតថុថ្នការអនុវតាម្ដា រងខាំ 
អាច្បដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងតវា៉ា ម្ដើមបទីមទរកុាំឲ្យអនុញ្ញ តការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះោច ស់រាំណុ្ល
ថ្នការអនុវតាប្តន”។ ខផែកតមរញ្ញតាិម្នះ ម្គអាច្បកាំណ្ត់ប្តនថា តតិ ជនខដលដាក់ពាកយ 
រណ្ាឹ ង គឺជ្ជម្ដើមម្ចាទ រឯីោច ស់រាំណុ្លថ្នការររឹអូស គឺជ្ជចុ្បងច្បម្មលើ ។ 
 ររសិនម្រើតតិ ជនច្បង់ផ្ទែ ក ឬលុរម្ចាលការអនុវតា គាត់រតូវដាក់ពាកយសុាំផ្ទែ ក ឬលុរ
ម្ចាកការអនុវតាម្ដា ខផែកម្លើោរត ៣៦៧ ម្រពាះការដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងខផែកតមោរត ៣៦៥ 
មិនអាច្បផ្ទែ ក ឬលុរម្ចាលការអនុវតាម្ទ។ ម្ៅម្ពលខដលតុលាការសម្រមច្បឲ្យតតិ ជនឈ្នះ 
ម្ហើ សាលរកមប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពរ តតិ ជនរតូវដាក់សាលរកមម្នះម្ៅតុលាការអនុវតា ម្ ះ
តុលាការអនុវតានឹងផ្ទែ ក ឬលុរម្ចាលការអនុវតា (ោរត ៣៧០)។ 
 ែលឹមសារថ្នសាលរកមខដលទមទរ 
 ខផែកតមោរត ៣៦៥ កថាែណ្ឌ ទី ១ ម្គអាច្បកាំណ្ត់ប្តនថា ែលឹមសារថ្នសាលរកម
ខដលតតិ ជនរតូវសរម្សរម្ៅកនុងពាកយរណ្ាឹ ង គឺការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននម្ដា ចុ្បង
ច្បម្មលើ  ច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុខដលជ្ជកមមសិទធិររស់ម្ដើមម្ចាទម្ដា ម្លើដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជ 
រម្ោា ះអាសនន មិនរតូវប្តនអនុញ្ញ តម្ទ។  
 អងាម្ហតុចាាំប្តច់្បម្ដើមបរីញ្ា ក់នូវការទមទរ 
 ម្ៅកនុងករណី្ខាងម្លើ តតិ ជនគឺជ្ជកមមសិទធិករម្លើអច្បលនវតថុ ខដលរតូវប្តនររឹអូស
តមដីកាសម្រមច្បរកាការពារ ដូម្ច្បនះ អងាម្ហតុចាាំប្តច់្បម្ដើមបីរញ្ា ក់នូវការទមទរ ខដលរតូវសរ
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ម្សរកនុងរណ្ាឹ ង គឺោនលកខណ្ៈដូច្បគាន នឹងែលឹមសារថ្នសាលរកមខដលតតិ ជនទមទរខដរ។ 
 ឃ. នីតិវធីិ្ថ្នការជាំនុាំជរមះកាី 
 តុលាការខដលទទួលពាកយរណ្ាឹ ង រតូវម្ធ្វើនីតិវធីិ្ម្រតៀមសរោរ់ការទញម្ហតុផល នីតិ
វធីិ្ថ្នការទញម្ហតុផលម្ដា ផ្ទា ល់ោត់ និង ម្ច្បញសាលរកម (ោរត ៥៦៤, ៣៣៥, និង ៧៨) 
 កនុងករណី្ខដលតុលាការទទួលសាា ល់ការទមទរររស់ម្ដើមម្ចាទ តុលាការរតូវម្ច្បញ
សាលរកម ម្ដា សម្រមច្បថា ១-ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននម្ដា ចុ្បងច្បម្មលើ ច្បាំម្ពាះអច្បលន
វតថុខដលជ្ជកមមសិទធិររស់ម្ដើមម្ចាទ ម្ដា ខផែកម្លើដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន រតូវ
ប្តនហាមឃ្លត់។ ២-ផ្ទែ ក ឬ លុរម្ចាលការអនុវតាររឹអូសខដលជ្ជកមមសិទធិររស់តតិ ជន។  
តតិ ជនអាច្បផ្ទែ ក ឬលុរម្ចាលការអនុវតាការររឹអូសច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុររស់ែលួន ម្ដា រគាន់
ខតដាក់ឯកសារច្បមលង ថាភូតថ្នសាលរកម ខដលតុលាការសម្រមច្បម្នះ ម្ៅម្ៅរកមអនុវតា 
ម្ដា ខផែកម្លើោរត ៣៧០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ក។ 
 

 ២. វាអាច្បោនលទធភាពខដលតតិ ជនលុរម្ចាលដីកាសម្រមច្បររឹអូសម្ដា ខផែកម្លើពាកយ 
សុាំតវា៉ា (ោរត ៥៥០) ម្ៅម្រកា ម្ពលម្ររើរប្តស់នីតិវធីិ្ថ្នការចូ្បលរមួអនារាគមន៍ (ោរត ៤៣) 
 នីតិវធីិ្ថ្នការចូ្បលរមួអនារាគមន៍  
 ក. ការដាក់ពាកយសុាំចូ្បលរមួអនារាគមន៍ (ោរត ៤៤) 
 តតិ ជន រតូវដាក់ពាកយសុាំចូ្បលរមួអនារាគមន៍ ម្ហើ ការដាក់ពាកយសុាំម្នះ អាច្បម្ធ្វើម្ដា 
ផ្ទា ល់ោត់ក៏ប្តន ម្ធ្វើជ្ជលា លកខណ៍្អកសរក៏ប្តន ម្ៅសាលាដាំរូងខដលម្ៅរកមប្តនម្ច្បញដីកា
សម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននសថិតម្ៅ។ 
 មូលម្ហតុថ្នការចូ្បលរមួអនារាគមន៍ 
 កនុងពាកយសុាំ តតិ ជនរតូវរញ្ា ក់មូលម្ហតុថ្នការចូ្បលរមួអនារាគមន៍ ឲ្យប្តនច្បាស់ 
លាស់។ ដូម្ច្បនះ មូលម្ហតុខដលតតិ ជន រតូវម្ធ្វើការរញ្ា ក់ម្ៅកនុងពាកយសុាំ គឺភាពជ្ជោច ស់កមម
សិទធិម្ដា ភាា រ់នឹងភសាុតង។ 
 ករណី្ោនពាកយសុាំតវា៉ា និងការចូ្បលរមួជួ អនារាគមន៍ររស់តតិ ជន តុលាការខដល
ម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន រតូវសម្រមច្បម្សច្បកាីនូវការអនុញ្ញ ត ឬមិន
អនុញ្ញ តឲ្យតតិ ជនចូ្បលរមួអនារាគមន៍ ម្ដា ដីកាសម្រមច្ប ម្ហើ តតិ ជនរតូវម្ធ្វើម្សច្បកាី
រញ្ា ក់ដាំរូងអាំពីមូលម្ហតុថ្នការចូ្បលរមួអនារាគមន៍ (ោរត ៤៥ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ដីកាសម្រមច្ប
ម្នះ អាច្បរាឹងជាំទស់ប្តន (ោរត ៤៥ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ 
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 ែ. ការរង់ពនធដាក់ពាកយសុាំចូ្បលរមួអនារាគមន៍ (ោរត ៦១ កថាែណ្ឌ ទី ៦) 
 តតិ ជន រតូវរង់ពនធដាក់ពាកយសុាំ ៥០០០ ម្រៀល ម្ៅម្ពលខដលគាត់ដាក់ពាកយសុាំចូ្បល
រមួអនារាគមន៍។ 
 គ. ការដាក់ពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ោរត ៤៦, 
ោរត ៥៣៤, និង ោរត ៥៥០) 

រ ា រ់ពីដាក់ពាកយសុាំចូ្បលរមួអនារាគមន៍ តតិ ជន អាច្បដាក់វធីិ្តទល់ ឬ ការពារែលួន ម្ធ្វើ
ការរាឹងតវា៉ាជ្ជអាទិ៍ (ោរត ៤៦)។ ដូម្ច្បនះ តតិ ជន អាច្បដាក់ពាកយសុាំតវា៉ាជ្ជលា លកខណ៍្
អកសរច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ម្ៅតុលាការខដលម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរកា
ការពារ (ោរត ៥៣៤ និង ោរត ៥៥០)។ 

ឃ. ការរង់ពនធម្លើពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ោរត 
៦១ កថាែណ្ឌ ទី៦) 

តតិ ជន រតូវរង់ពនធដាក់ពាកយសុាំតវា៉ាម្ៅសាលាដាំរូងច្បាំនួន ៥០០០ ម្រៀល។ 
ង. ដីកាសម្រមច្បអាំពីពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ោរត 

៥៥៤ និង ោរត ៥៥៦) 
តុលាការខដលទទួលពាកយសុាំតវា៉ាររស់តតិ ជន រតូវទទួលសាា ល់ ផ្ទល ស់រាូរ ឬលុរ

ម្ចាលនូវដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន។ កនុងករណី្ខដលតុលាការអនុវតាខដលទទួល
ពាកយសុាំតវា៉ា ម្ច្បញដីកាសម្រមច្បលុរម្ចាលនូវដីកាសម្រមច្បររឹអូស ម្ហើ ររកាសថាដីកា
សម្រមច្បម្នះ ោនអានុភាពភាល មៗ ម្ ះតតិ ជនអាច្បលុរម្ចាលការររឹអូសអច្បលនវតថុខដលជ្ជ
កមមសិទធិររស់ែលួនប្តន ម្ដា រគាន់ខតតតិ ជនដាក់ឯកសារច្បមលង ថាភូតថ្នដីកាសម្រមច្បម្នះ 
ម្ៅតុលាការខដលអនុវតាដីកាសម្រមច្បររឹអូស។ ររសិនម្រើតុលាការ មិនររកាសថា ដីកា
សម្រមច្បម្នះោនអានុភាពភាល មៗម្ទ ម្ ះតតិ ជនរតូវរងចាាំដីកាសម្រមច្បោនអានុភាពអនុវតា។ 

កាំណ្ត់សោា ល់ ៖ 
 ការចូ្បលរមួអនារាគមន៍ររស់តតិ ជនតមោរត ៤៣ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្៖ 
ររសិនម្រើសកមមភាពម្ធ្វើរណ្ាឹ ងតវា៉ាររស់តតិ ជន ប្តនម្ធ្វើឲ្យរ៉ាះពាល់ររឆ្ាំងនឹងសកមមភាព 
រណ្ាឹ ងររស់អនកខដលរតវូម្គចូ្បលរមួអនារាគមន៍ សកមមភាពម្ ះពុាំោនអានុភាពម្ែើ  (ោរត 
៤៦ កថាែណ្ឌ ទី ២)។   

 
ពិភាក្សានៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ ក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១២  
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សណួំរ ៣៤ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការចាត់ខច្បងរកាការពារ 
ររធានរទ ការលុរម្ចាលការចាត់ខច្បងរកាការពារ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៥៥៤ និង ោរត ៥៥៨ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  តុលាការ ប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរកាការពារ ខដលោនែលឹមសារ ៖ ររឹ

អូសជ្ជ រម្ោា ះអាសនននូវរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្លច្បាំនួន ២ កខនលង (ដី A 
និង ដី B)។ រ ា រ់ពីោនការដាក់ពាកយសុាំតវា៉ា តុលាការប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប
ររឹអូសខតរទពយសមបតាិ មួ កខនលងររស់កូនរាំណុ្ល ម្ហើ លុរម្ចាលការររឹ
អូសរទពយសមបតាិមួ កខនលងម្ទៀត (ដី B)។ ឧរោថា ដីកាសម្រមច្បអាំពីពាកយសុាំ
តវា៉ាម្នះប្តនចូ្បលជ្ជសាថ ពរ។ រ៉ាុខនា ោច ស់រាំណុ្ល ប្តនទទួលសាំណ្ងពីកូន
រាំណុ្ល ខដលជ្ជមូលម្ហតុ ាំឲ្យកូនរាំណុ្លដាក់ពាកយសុាំលុរម្ចាលដីកា
សម្រមច្បរកាការពារ ម្ដា សារការផ្ទល ស់រាូរសាថ នភាព។ 
 កនុងករណី្ខររម្នះ ខផែកតមោរត ៥៥៨ ម្តើដីកាសម្រមច្បច្បមួ ោ
ខដលតុលាការរតូវលុរ? ដីកាសម្រមច្បររឹអូសម្ដើម ឬ ដីកាសម្រមច្បម្រកា ខដល
ប្តនខកខររដីកាសម្រមច្បមុន ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
ម្យងតមែលឹមសារថ្នោរត ៥៥៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ខច្បងថា ៖ ម្រើ

ោនការរលត់សិទិធ ឬទាំ ក់ទាំនងគតិ ុតាខដលរតូវប្តនរកាការពារ ឬភាពចាាំប្តច់្បកនុងការរកា
ការពារ ឬការផ្ទល ស់រាូរម្ផសងម្ទៀតថ្នសាថ នភាព តុលាការខដលប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរកាការពារ 
ឬតុលាការថ្នរណ្ាឹ ងអងាម្សច្បកាី អាច្បលុរម្ចាលដីកាសម្រមច្បរកាការពារ តមពាកយសុាំររស់កូន
រាំណុ្លប្តន។ 

ខផែកតមអតថន័ ខាងម្លើម្នះ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្មិនប្តនខច្បងពីការលុរម្ចាលដីកា
សម្រមច្បអាំពីពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បរកាការពារម្ទ ក៏រ៉ាុខនាោរតម្នះ សាំម្ៅខតម្ៅម្លើការ
លុរម្ចាលដីកាសម្រមច្បរកាការពាររ៉ាុម្ោណ ះ។  

ម្យងតមនីតិវធីិ្ខដលោនខច្បងម្ៅកនុងរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ ម្រកា ពីម្ច្បញដីកា
សម្រមច្បរកាការពាររចួ្បម្ហើ  កូនរាំណុ្លអាច្បដាក់ពាកយសុាំតវា៉ាម្ៅនឹងដីកាសម្រមច្បរកាការពារ
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ម្ ះប្តន ម្ហើ រ ា រ់មក តុលាការនឹងសម្រមច្បម្ៅម្លើពាកយសុាំម្នះ ម្ដា ម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប
មួ ម្ទៀត។ ម្រើពិនិតយម្លើអតថន័ ថ្នោរត ៥៥៤ កថាែណ្ឌ ទី ១ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ម្ឃើញថា ម្ៅកនុងដីកាសម្រមច្បអាំពីពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បរកាការពារ តុលាការរតូវ
ទទួលសាា ល់ ផ្ទល ស់រាូរ ឬ លុរម្ចាលនូវដីកាសម្រមច្បរកាការពារ។ ច្បាំម្ពាះការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះ
អាសនន តុលាការអាច្បសម្រមច្បរតឹមខតទទួលសាា ល់ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននខដលប្តនម្ធ្វើពី
មុន ឬក៏លុរម្ចាលការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននម្ ះរ៉ាុម្ោណ ះ។ ម្ៅកនុងឧទហរណ៍្ខាងម្លើ 
តុលាការម្ច្បញដីកាសម្រមច្បអាំពីពាកយសុាំតវា៉ា ម្ដា សម្រមច្បទទួលសាា ល់ការររឹអូសដី A ម្ហើ 
លុរម្ចាលការររឹអូសដី B។ និយ មួ ខររម្ទៀតថា ដីកាសម្រមច្បរកាការពារខដលសម្រមច្បររឹ
អូសដី A ម្ៅខតោនអានុភាពដខដល ម្ដា សារខតដីកាសម្រមច្បអាំពីពាកយសុាំតវា៉ា ប្តនទទួល
សាា ល់ដីកាសម្រមច្បរកាការពារម្នះ។ ម្ដា សារខតពាកយសុាំតវា៉ាច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បរកាការពារ 
មិនខមនជ្ជពាកយសុាំឯករាជយម្ទ រ៉ាុខនា វាគឺជ្ជការវនិិច្បេ័ រនាម្ៅម្លើពាកយសុាំដីកាសម្រមច្បរកាការ
ពារ។ 

ដូម្ច្បនះ កូនរាំណុ្លរតូវដាក់ពាកយសុាំលុរការរកាការពារខដលប្តនផ្ទល ស់រាូរ ម្ដា ខផែកម្លើ
ែលឹមសារថ្នោរត ៥៥៨ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្។ 

សូមម្ធ្វើការកត់សោា ល់ថា ម្ៅកនុងដីកាសម្រមច្បអាំពីពាកយសុាំតវា៉ា ម្គមិនអាច្បរខនថមកមមវតថុងមី
ប្តនម្ទ ម្ពាលគឺតុលាការនឹងសម្រមច្បខតម្ៅម្លើការតវា៉ាម្ៅនឹងដីកាសម្រមច្បរកាការពាររ៉ាុម្ោណ ះ 
ោនន័ ថា ររសិនម្រើតុលាការប្តនសម្រមច្បររឹអូសដី A និង ដី B តុលាការនឹងម្ធ្វើការពិចារោ
ខតម្ៅម្លើការសម្រមច្បម្លើដី A និងម្លើដី B រ៉ាុម្ោណ ះ ម្ហើ ម្គមិនអាច្បសម្រមច្បម្ដា ម្ធ្វើការររឹ
អូសដី C រខនថមម្ទៀតម្ែើ  ម្រើម្ទះរីជ្ជោនការ ល់រពមពីោច ស់រាំណុ្លក៏ម្ដា ។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៣៥ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការចាត់ខច្បងរកាការពារ 
ររធានរទ ការលុរម្ចាលការចាត់ខច្បងរកាការពារ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៥៥៤ និង ោរត ៥៥៨ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ររសិនម្រើតុលាការប្តនសម្រមច្បម្ច្បញដីកាសម្រមច្បរកាការពារ ម្ដើមបមី្ធ្វើ

ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននម្លើអច្បលនវតថុមួ ។ រ ា រ់ពីោនពាកយសុាំតវា៉ា
ច្បាំម្ពាះដីកាសម្រមច្បរកាការពារ តុលាការក៏ប្តនសម្រមច្បលុរម្ចាលការររឹអូស
ជ្ជរម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះអច្បលនវតថុមួ ។ ម្ដើមបីលុរការចុ្បះរញ្ា ីការររឹអូសជ្ជ
រម្ោា ះអាសនន ម្តើកូនរាំណុ្លចាាំប្តច់្បដាក់ពាកយសុាំ ម្ហើ រកឡារញ្ា ីផាុកផ្ទា ក់
ឲ្យលុរការចុ្បះរញ្ា ី ឬ រកឡារញ្ា ីអាច្បផាុកផ្ទា ក់ម្ដា សវ័ ររវតាិម្ដា មិន
ចាាំប្តច់្បោនការម្សនើសុាំររស់កូនរាំណុ្ល ?  

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 មុននឹងម្ឆលើ ម្ៅនឹងសាំណួ្រម្នះ ម្ ើងគរបពិីចារោម្ៅម្លើករណី្ថ្នការអនុវតាសាល
រកមជ្ជមុនសិន។ ឧរោថា រ ា រ់ពីតុលាការប្តនម្ច្បញសាលរកមរចួ្បម្ហើ  ោច ស់រាំណុ្លថ្ន
ការអនុវតាដាក់ពាកយសុាំលក់ម្ដា រងខាំ។ ម្ៅម្ពលម្ ះ តុលាការនឹងម្ច្បញ “ដីកាសម្រមច្បចារ់ 
ម្ផាើមលក់ម្ដា រងខាំ”។ សនមតថា ម្រកា មកម្ទៀត កូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតាប្តនដាក់ពាកយរណ្ាឹ ង
តវា៉ាច្បាំម្ពាះការទមទរ (ោរត ៣៦៣) ម្ហើ រ ា រ់មកកូនរាំណុ្លថ្នការអនុវតាប្តនឈ្នះម្ៅ
កនុងរណ្ាឹ ងម្នះ ម្ពាលគឺតុលាការប្តនសម្រមច្បមិនអនុញ្ញ តឲ្យអនុវតាម្ដា រងខាំ ម្លើរទពយសមបតាិ
ខដលជ្ជកមមវតថុថ្នការអនុវតាម្ដា រងខាំម្ែើ ។ កនុងករណី្ម្នះ ម្ៅម្ពលខដលកូនរាំណុ្ល ដាក់នូវ
ឯកសារច្បមលង ថាភូតថ្នសាលរកម ម្ៅតុលាការអនុវតា ខដលរមួោនទាំងការរងាា រ់មិនឲ្យអនុ
វតាម្ដា រងខាំ ម្ ះតុលាការអនុវតា រតូវលុរម្ចាលការចាត់ខច្បងការអនុវតា ខដលប្តនម្ធ្វើរចួ្បម្ហើ  
(ោរត ៣៧០ កថាែណ្ឌ ទី ១ ច្បាំណុ្ច្ប ែ)។ រ ា រ់មក រកឡារញ្ា ី រតូវម្ធ្វើការផាុកផ្ទា ក់ឲ្យចុ្បះរញ្ា ីពី
ការលុរម្ចាល តមោរត ៤២៨ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្។  
 ម្រើពិនិតយម្លើករណី្ថ្នការចាត់ខច្បងរកាការពារ វាក៏ោនសោឋ នររហាក់ររខហលគាន  
ខដរ។ ខផែកតមែលឹមសារថ្នោរត ៥៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ២ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ ខច្បងថា ៖ 
ច្បាំម្ពាះការអនុវតាររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន តុលាការខដលប្តនម្ច្បញដីកាសម្រមច្បររឹអូសជ្ជ 
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រម្ោា ះអាសនន រតូវោនសមតថកិច្បចជ្ជតុលាការអនុវតារកាការពារ។ ដូម្ច្បនះ រកឡារញ្ា ីរតូវផាុក 
ផ្ទា ក់ឲ្យសាថ រ័នខដលោនសមតថកិច្បចចុ្បះរញ្ា ីពីការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ោរត ៥៦៧ កថា
ែណ្ឌ ទី ៣) ម្រកា ពីោនពាកយសុាំឲ្យអនុវតា ពីសាំោក់ោច ស់រាំណុ្ល។ ច្បាំម្ពាះការអនុវតារកា
ការពារ ោរត ៥៦៤ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ប្តនម្យងម្ៅម្លើរទរបញ្ញតាិមួ ច្បាំនួនខដលោន
ខច្បងសរោរ់ការអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះសាលរកមខដរ។ ជ្ជក់ខសាង ោរត ៣៧០ កថាែណ្ឌ ទី ១ 
ច្បាំណុ្ច្ប ក ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ក៏រតូវ កមកអនុវតាខដរ ច្បាំម្ពាះការអនុវតារកាការពារ។ 
ដូម្ច្បនះ ររសិនម្រើោនការដាក់ឯកសារច្បមលង ថាភូតថ្នម្សច្បកាីសម្រមច្ប ខដលោនដីកាសម្រមច្ប
លុរម្ចាលដីកាសម្រមច្បរកាការពារ ម្ ះ តុលាការអនុវតារតូវលុរម្ចាលការចាត់ខច្បងការអនុវតា
ខដលប្តនម្ធ្វើរចួ្បម្ហើ ខតមាង។ និយ មួ ខររម្ទៀតថា តុលាការថ្នការអនុវតាការររឹអូសជ្ជ 
រម្ោា ះអាសនន រតូវម្ច្បញ “ដីកាសម្រមច្បលុរម្ចាលការចាត់ខច្បងការអនុវតា”។ រ ា រ់មក 
រកឡារញ្ា ីរតូវផាុកផ្ទា ក់ឲ្យសាថ រ័នខដលោនសមតថកិច្បចលុរម្ចាលការចុ្បះរញ្ា ីអាំពីការររឹអូស ម្ ះ
ប្តន ម្ដា ម្យងតមោរត ៤២៨ កថាែណ្ឌ ទី ១ (ោរត ៥៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ៤)។  

ម្ហតុដូម្ច្បនះ ម្ដើមបលុីរម្ចាលការអនុវតាការរកាការពារ រតវូអនុវតាតមោរត ៥៦៤ ោរត 
៣៧០ និង ោរត ៥៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ៤ និង ោរត ៤២៨ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ រ ា រ់ពីោន
ការដាក់ឯកសារ “ដីកាសម្រមច្បលុរម្ចាលដីកាសម្រមច្បរកាការពារ” មកតុលាការថ្នការអនុវតា
ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ោរត ៥៦៧ កថាែណ្ឌ ទី ២)។ 

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សណួំរ ៣៦ 
 
ច្បារ់ រកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
ររម្ភទ ការចាត់ខច្បងរកាការពារ 
ររធានរទ ការររឹអូសរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្លទី ៣ 
ោរតពាក់ព័នធ ោរត ៤០៣, ៤១០, ៥៣១, ៥៤៥, ៥៦៦ ថ្នរកមនីតិវធីិ្រដឋរបម្វណី្ 
សាំណួ្រ  ម្តើោច ស់រាំណុ្លអាច្បររឹអូសរទពយសមបតាិររស់កូនរាំណុ្លទី ៣ ម្ៅ

ម្រកា ម្ពលម្ច្បញដីការរឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន ច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់
កូនរាំណុ្លខដលោនម្លើកូនរាំណុ្លទី ៣ ឬម្ទ? 

(ការពិភាកាម្ៅកនុងរកមុការងារ) 
 សនមតថា X (ោច ស់រាំណុ្ល) ប្តនររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនននូវសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ Y 
(កូនរាំណុ្ល) ខដលោនម្លើ Z (កូនរាំណុ្លទី ៣)។ 
 សោជិកមួ ច្បាំនួនគិតថា X អាច្បររឹអូសរទពយសមបតាិររស់ Z ម្ៅម្រកា ម្ពលខដល
ម្ច្បញដីការរឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ Y ខដលោនម្លើ Z។ ពួកគាត់ក៏
ប្តនច្បងែុលរងាា ញនូវោរត ៥៦៦ កថាែណ្ឌ ទី ៥ និង ោរត ៤០៣ ជ្ជមូលម្ហតុសាំអាងថ្នគាំនិត
ររស់ពួកគាត់។ 
 ក៏រ៉ាុខនា ម្ទះរីជ្ជអានោរត ៤០៣ ខដលរតវូ កមកអនុវតាដូច្បគាន ច្បាំម្ពាះការររឹអូសជ្ជ 
រម្ោា ះអាសននក៏ម្ដា  ក៏មិនអាច្បម្ធ្វើម្សច្បកាីសននិដាឋ នខររម្នះខដរ។ 
 ជ្ជដាំរូង សូមពិនិតយម្ៅម្លើនីតិវធីិ្ថ្នការអនុវតាច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល។ សនមតថា A 
(ោច ស់រាំណុ្ល) ររឹអូសនូវសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ B (កូនរាំណុ្ល) ខដលោនម្លើ C (កូនរាំណុ្ល
ទី ៣)។ A ទទួលនូវសិទធិររមូលរាំណុ្លខដលរតូវប្តនររឹអូសម្នះ ម្ៅម្រកា រ ៈម្ពល ១  
សប្តា ហ៍ប្តនកនលងហួសគិតពីថ្ងៃខដលដីកាសម្រមច្បររឹអូសរតូវប្តនរញ្ាូ នម្ៅឲ្យ C (ោរត ៤១០ 
កថាែណ្ឌ ទី ១) ម្ហើ  C រតវូប្តនម្គហាមឃ្លត់មិនឲ្យសងរាំណុ្លម្ៅឲ្យ B (ោរត ៤០៣ កថា
ែណ្ឌ ទី ៥)។ ោនន័ ថា “សិទធិររមូលរាំណុ្ល” ម្នះ គឺជ្ជររម្ភទមួ ថ្នសិទធិម្លើរាំណុ្លររស់ A 
ខដលោនម្ៅម្លើ C។ ដូម្ច្បនះ A អាច្បដាក់ពាកយសុាំររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះរទពយសមបតាិ
ររស់ C ម្ៅម្រកា ពីគាត់ប្តនទទួលសិទធិកនុងការររមូលរាំណុ្ល ម្ហើ ដរារោោនភាព
ចាាំប្តច់្បកនុងការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននផងខដរ (ោរត ៥៤៥ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ម្ៅកនុងនីតិវធីិ្
ម្នះ សិទធិកនុងការររមូលរាំណុ្ល រតូវប្តនម្មើលម្ឃើញជ្ជសិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោនម្គាលរាំណ្ង
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ឲ្យសងជ្ជរប្តក់ ម្ហើ អតថិភាពថ្នសិទធិររម្ភទម្នះ គឺជ្ជលកខែណ្ឌ មួ សរោរ់ម្ច្បញដីកាសម្រមច្ប
ររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ោរត ៥៤៥ កថាែណ្ឌ ទី ៣)។ ជ្ជងម្នះម្ៅម្ទៀត A ក៏អាច្បដាក់ពាកយ
សុាំអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះរទពយសមបតាិររស់ C ររសិនម្រើ A ោនលិែិតអនុវតា ខដលទទួលប្តន
តមរ ៈការពាកយរណ្ាឹ ងទមទរររមូលរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ C (ោរត ៣៥០ កថាែណ្ឌ ទី ២ ច្បាំណុ្ច្ប 
ក)។      
 អានុភាពទាំងម្នះ គឺោនលកខណ្ៈែុសគាន ពីអានុភាពថ្នការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន
ច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល។ ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើរាំណុ្ល ោនអានុភាព
ប្តនរតឹមខតហាមឃ្លត់កូនរាំណុ្លទី ៣ មិនឲ្យសងរាំណុ្ងម្ៅកូនរាំណុ្លរ៉ាុម្ោណ ះ (ោរត 
៥៣១ ច្បាំណុ្ច្ប ក និង ោរត ៥៦៦ កថាែណ្ឌ ទី ១)។ ជ្ជក់ខសាង ោរត ៤១០ មិនរតូវ កមកអនុ
វតាដូច្បគាន ច្បាំម្ពាះការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសននម្ទ (សូមម្មើលោរត ៥៦៦ កថាែណ្ឌ ទី ៥)។ ម្គ
អាច្បនិយ ប្តនថា X មិនទន់ទទួលប្តនសិទធិររមូលរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ Z ម្ៅម្ែើ ម្ទ។ ម្នះោន
ន័ ថា X មិនអាច្បដាក់ពាកយសុាំររឹអូសរម្ោា ះអាសននរមួទាំងពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំច្បាំម្ពាះ
រទពយសមបតាិររស់ Z ម្ទ ម្រពាះ X មិនទន់ោនសិទធិម្លើរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ Z ម្ៅម្ែើ  ខដលម្នះគឺ
ជ្ជលកខែណ្ឌ តរមូវឲ្យោនសរោរ់ការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន និង ម្ដើមបីឈ្នះរណ្ាឹ ងទមទរ
ររមូលរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ Z។  
 X រតូវម្ធ្វើនីតិវធីិ្ដូច្បខាងម្រកាម ររសិនម្រើគាត់ច្បង់ររឹអូសរទពយសមបតាិររស់ Z 
១. ដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងទមទរឲ្យសងរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ Y ម្ហើ ទទួលប្តននូវសាលរកម (លិែិត
អនុវតាច្បាំម្ពាះ Y) 
២. ដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំម្ដា ខផែកម្លើសាលរកមកនុងច្បាំណុ្ច្បទី ១ ច្បាំម្ពាះសិទធិម្លើ
រាំណុ្លររស់ Y ខដលោនម្លើ Z 
៣. ដាក់ពាកយរណ្ាឹ ងទមទរររមូលរាំណុ្លច្បាំម្ពាះ Z ម្ហើ ទទួលប្តននូវសាលរកម (លិែិត
អនុវតាច្បាំម្ពាះ Z)  
៤. ដាក់ពាកយសុាំអនុវតាម្ដា រងខាំ ម្ដា ខផែកម្លើសាលរកមកនុងច្បាំណុ្ច្បទី ៣ ច្បាំម្ពាះរទពយ
សមបតាិររស់ Z 
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<ភាពែុសគាន រវាងការររឹអូស (ករណី្ ABC) និងការររឹអូសជ្ជរម្ោា ះអាសនន (ករណី្XYZ)> 
 

    
 

   A              B         X     Y 
                       
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

        C        Z 
      

 
ពិភាកាម្ៅថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

 

សិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោន
ម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ 

ររឹអូស សិទធិររមូលរាំណុ្ល 

ហាមការ
សងរាំណុ្ល 

 

សិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោន
ម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ 

សិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោន
ម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ ការររឹអូសជ្ជ 

រម្ោា ះអាសនន 

(មិនោនសិទធិម្កើតម្ែើង
រវាង X និង Z ម្ទ) 

ហាមការ
សងរាំណុ្ល 

 

សិទធិម្លើរាំណុ្លខដលោន
ម្គាលរាំណ្ងឲ្យសងជ្ជរប្តក់ 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្រុមការងារ 
គណ្ៈមមធាវ ី

នៃក្រះរាជ្ជណាចក្ររមពុជ្ជ 
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ការចាតច់ែងការដារធ់ានា 
មក្កាយការអនវុតតក្រមរដ្ឋប្បមវណើ  

 

 
 
 វៅកនុងប្រព័ន្ធថ្ន្ការធានាវៅកនុងែារ់េ៉ូមិបាល វគទទួលសាគ ល់ការរញ្ញា ាំអែលន្វត្ថុ ការដាក់
ធានា និ្ងហីុរ ៉ូខត្ក រ ុខន្តប្រព័ន្ធថ្ន្ការធានាខដ្លវពញនិ្យមជាងវគ គឺការដាក់ធានា (រញ្ញា ាំវដាយមិន្
ប្រគល់វត្ថុ)។  

ែាំវ ោះប្រព័ន្ធថ្ន្ការធានា (សិទិធប្បាតិ្វោគ) វៅកនុងប្កមរដ្ឋរបវវណី វគទទួលសាគ ល់ការធានា៥ 
ប្រវេទ គឺ សិទិធឃាត់្ទុក ឯកសិទិធ សិទិធវលើការរញ្ញា ាំ ហីុរ ៉ូខត្ក សិទិធប្បាតិ្វោគវដាយអនុ្របទាន្ (ម្ចប្ត
៧៦៧ កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ រ ុខន្តខ្អកតមប្កមវន្ោះ វគមិន្វ ើញម្ចន្ ការធានាកាត្ពវកិែា 
តមប្រព័ន្ធថ្ន្ការដាក់ធានាដ្៉ូែម្ចន្ខែងវៅកនុងែារ់េ៉ូមិបាលឆ្ន ាំ២០០១វនាោះវទ វន្ោះគឺជារញ្ញា វចាទខដ្រ
ថា វៅវពលអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី វត្ើប្ត្ូវចាត់្ខែងោ ងណាែាំវ ោះការដាក់ធានាខដ្លបាន្វកើត្វ ើងមុន្
កាលររវិែេទថ្ន្ការអនុ្វត្តប្កម វហើយប្ត្ូវទទួលសាគ ល់ការដាក់ធានា វប្កាយកាលររវិែេទថ្ន្ការអនុ្វត្តប្កម
រដ្ឋរបវវណីខដ្រឬវទ?  

 

១. ក្ប្ពន័ធននការដារធ់ានាមនុការអនវុតតក្រម 
 ១.១- ការដាក់ធានាខ្អកតមែារ់េ៉ូមិបាលឆ្ន ាំ២០០១ 
 ការដាក់ធានាខ្អកតមែារ់េ៉ូមិបាល គឺជាប្រព័ន្ធថ្ន្ការធានាមួយខដ្លក៉ូន្រាំណុលមិន្វ្ទរការ
កាន់្ការ់ រ ុខន្តក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវប្រគល់រ័ណណកមមសិទិធវៅឲ្យម្ចា ស់រាំណុល (ម្ចប្ត២១៩ ថ្ន្ែារ់េ៉ូមិបាល)។ 
ការដាក់ធានាម្ចន្អានុ្ោពលុោះប្តខត្បាន្វ វើជាលិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងែុោះរញ្ា ី វរើពុាំដ្៉ូវចាន ោះវទ ការដាក់ធានា
ពុាំម្ចន្អានុ្ោពវ ើយ (ម្ចប្ត២២០ថ្ន្ែារ់េ៉ូមិបាល)។ 
 

១.២- ការដាក់ធានាខដ្លកាំពុងអនុ្វត្តជាក់ខសតង 
 វៅកនុងការអនុ្វត្តជាក់ខសតង ការដាក់ធានា មិន្ប្ត្វូបាន្វ វើវ ើងវដាយស្សរនឹ្ងែារ់េ៉ូមិបាលវនាោះ
វទ។ អវីខដ្លមិន្ស្សរនឹ្ងែារ់េ៉ូមិបាល គឺវៅវលើលកខែណឌ ថ្ន្ការរវងកើត្ខដ្លទាក់ទងនឹ្ង រ័ណណកមមសិទិធ  
ការរវងកើត្កិែាសន្ាថ្ន្ការដាក់ធានាតមលិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងការែុោះរញ្ា ីខដ្លម្ចន្ប្រវេទដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 

(១) ករណីកមមវត្ថុថ្ន្ការដាក់ធានាម្ចន្រ័ណណកមមសិទិធ (រ័ណណសាំគ្នល់សិទិធកាន់្ការ់អែលន្វត្ថុ ឬ 
វញិ្ញា រន្រប្ត្សាំគ្នល់ម្ចា ស់អែលន្វត្ថុ) 

- ក៉ូន្រាំណុលប្រគល់រ័ណណវៅឲ្យម្ចា ស់រាំណុល និ្ងែុោះរញ្ា ី រ ុខន្តគ្នម ន្លិែិត្យថាេ៉ូត្ 
- ក៉ូន្រាំណុលប្រគល់រ័ណណវៅឲ្យម្ចា ស់រាំណុល រ ុខន្តមិន្ែុោះរញ្ា ី និ្ងគ្នម ន្លិែិត្យថាេ៉ូត្ ខត្  

ម្ចន្ប្រថារ់ប្ត ុាំសងាក ត់្ 
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- ក៉ូន្រាំណុលប្រគល់ខត្រ័ណណវៅឲ្យម្ចា ស់រាំណុលរ ុវណាណ ោះ 
(២) ករណីវត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ការដាក់ធានា គ្នម ន្រ័ណណកមមសិទិធ (លិែិត្វ្ទរសិទិធកាន់្ការ់វប្រើ

ប្បាស់ ឬ រងាក ន់្ថ្ដ្ទទួល កយកាន់្ការ់ជាអាទិ៍)  ករណីវន្ោះ ការដាក់ធានាពុាំម្ចន្អវីទាាំងអស់វប្ៅពីក៉ូន្
រាំណុលប្រគល់លិែិត្វ្ទរសិទិធកាន់្ការ់ និ្ងវប្រើប្បាស់ដី្ លីជាអាទិ៍វនាោះឲ្យវៅម្ចា ស់រាំណុល។  

 

២. ការចាតច់ែងែំម ោះការដារធ់ានាមក្កាយការអនវុតតក្រម 
 វប្កាយការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី ការដាក់ធានាប្ត្ូវបាន្លុរវចាល វហើយការដាក់ធានាខដ្លប្ត្ូវ
បាន្រវងកើត្វ ើងមុន្កាលររវិែេទថ្ន្ការអនុ្វត្តប្កម ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ខែងតមែលឹមសារដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 
 

 ២.១- ការចាត់្ខែងការដាក់ធានាខដ្លស្សរតមែារ់េ៉ូមិបាល 
 ការដាក់ធានាទាាំងឡាយណាខដ្លស្សរនឹ្ងែារ់េ៉ូមិបាល ប្ត្ូវចាត់្ទុកជាហីុរ ៉ូខត្កតមប្កមរដ្ឋរប
វវណីវប្កាយអនុ្វត្តប្កម (ម្ចប្ត៥៥ កថាែណឌ ទី ១ ថ្ន្ែារ់សតពីីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី)។  វហតុ្វន្ោះ 
ការែុោះរញ្ា ីការដាក់ធានាស្សរតមែារ់េ៉ូមិបាល ប្ត្ូវចាត់្ទុកជាការែុោះរញ្ា ីហីុរ ៉ូខត្ក វហើយម្ចា ស់សិទិធ
វលើការដាក់ធានា ប្ត្វូប្រគល់រ័ណណកមមសិទិធវៅឲ្យអនករវងកើត្វញិោល មវប្កាយកាលររវិែេទថ្ន្ការអនុ្វត្ត 
(ម្ចប្ត ៥៥ កថាែណឌ ទី ២ និ្ង ទី ៣ ថ្ន្ែារ់សតពីីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ការចាត់្ខែងទាាំងវន្ោះ វ វើឲ្យ
ម្ចន្រញ្ញា បារមភវកើត្វ ើងទាក់ទងនឹ្ងការប្រគល់ប្ត្ រ់មកវញិ ន្៉ូវរ័ណណកមមសិទិធខដ្លក៉ូន្រាំណុលបាន្
ប្រគល់ឲ្យម្ចា ស់រាំណុលវពលរវងកើត្ការដាក់ធានាដ្៉ូែម្ចន្ខែងវៅកនុងម្ចប្ត៥៥ កថាែណឌ ទី៣ ថ្ន្ែារ់សតី
ពីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី។ វហតុ្វន្ោះ វហើយវ វើឲ្យម្ចា ស់រាំណុលមួយែាំនួ្ន្ ជាពិវសសម្ចា ស់រាំណុល
ខដ្លជា នាគ្នរបាន្រញ្ាត្តិអាំពីែសន្ាពិវសសសតីពីការរកាទុករ័ណណកមមសិទិធ វហើយម្ចន្ែាំវណាទថា វត្ើ
ែសន្ាសតីពីការរកាទុករ័ណណកមមសិទិធម្ចន្សុពលោពខដ្រឬវទ?  

វប្កាយអនុ្វត្តែារ់សតីពីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី ការដាក់ធានាខដ្លបាន្រវងកើត្វ ើងខ្អកតម
ែារ់េ៉ូមិបាលឆ្ន ាំ២០០១ ប្ត្ូវចាត់្ទុកថាជា ហីុរ ៉ូខត្កតមប្កមរដ្ឋរបវវណី ហីុរ ៉ូខត្កតមប្កមវន្ោះ មិន្ត្ប្មូវ
ឲ្យក៉ូន្រាំណុលប្រគល់រ័ណណកមមសិទិធវទ ពីវប្ ោះ ហីុរ ៉ូខត្ក គឺប្គរ់ប្គងត្ថ្មលថ្ន្វត្ថុរ ុវណាណ ោះ វហតុ្វន្ោះ វគអាែ
រវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កបាន្វប្ែើន្ដ្ង ម្ចន្លទធោពែាំវន្ញដ្ល់្លប្រវោជន៍្ររស់ក៉ូន្រាំណុល។ វដាយសារ
លកខណៈវន្ោះ វទើរម្ចប្ត៥៥ កថាែណឌ ទី៣ ថ្ន្ែារ់សតីពីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី ត្ប្មវូឲ្យម្ចា ស់រាំណុល
ប្រគល់រ័ណណកមមសិទិធឲ្យវៅក៉ូន្រាំណុលោល ម វដាយកនុងវគ្នលរាំណងឲ្យក៉ូន្រាំណុលវប្រើប្បាស់ឲ្យអស់ពី
លទធោពថ្ន្ប្ទពយសមបត្តិររស់ែលួន្ ពីវប្ ោះវរើម្ចា ស់រាំណុលកាន់្ការ់រ័ណណកមមសិទិធ ក៉ូន្រាំណុលមិន្អាែ
រវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កបាន្វប្ែើន្ដ្ងវទ ខដ្លមិន្អាែពប្ងីកវសដ្ឋកិែាររស់ែលួន្។ កនុងករណី ម្ចា ស់រាំណុល
រដិ្វស មិន្ប្រគល់រ័ណណកមមសិទិធ ក៉ូន្រាំណុលវ វើរណតឹ ងទាមទារឲ្យម្ចា ស់រាំណុលប្រគល់រ័ណណកមមសិទិធ
មកឲ្យែលួន្វញិបាន្។  ្ទុយវៅវញិ ថាវត្ើែសន្ាពិវសសម្ចន្សុពលោព ឬ អត់្វនាោះ អាស្ស័យតមសាថ ន្
ោពដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 
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(១) ប្រសិន្វរើម្ចន្ែសន្ាពិវសសសតីពីការរកាទុករ័ណណកមមសិទិធ គឺជាលកខែណឌ វដ្ើមបរីវងកើត្សិទិធ
ប្បាតិ្វោគ ឬ កនុងវគ្នលរាំណងទុែារតិ្ណាមួយ ដ្៉ូែជាមិន្ែង់ឲ្យក៉ូន្រាំណុលវៅែាីពីអនកវ្សងវទៀត្ជាអាទិ៍ 
វយើងមិន្គួរទទួលសាគ ល់ អានុ្ោពថ្ន្ែខែងខររវនាោះវទ ពីវប្ ោះវា្ទុយនឹ្ងែារ់ ឬ សណាត រ់ធាន រ់សាធារ
ណៈ។ 

(២) ប្រសិន្វរើ ែសន្ាពិវសសសតីពីការរកាទុករ័ណណកមមសិទធិវ វើវ ើងវដាយការសម័ប្គែិត្តររស់ 
ក៉ូន្រាំណុល កនុងវគ្នលរាំណងដ្៉ូែជារកាសុវត្ថិោពជាអាទិ៍ វយើងចាត់្ទុកថា ក៉ូន្រាំណុលយល់ប្ពមលោះ 
រង់្លប្រវោជន៍្ររស់ែលួន្ខដ្លបាន្មកពីការកាន់្ការ់រ័ណណកមមសិទធិ ករណីវន្ោះ វយើងគួររកស្សាយថា 
ការសន្ាពិវសសវនាោះម្ចន្សុពលោព ខដ្លវន្ោះ គឺវគ្នរពន្៉ូវវគ្នលការណ៍សវ័យោពថ្ន្រុគគលឯកជន្ 
ខដ្លមិន្្ទុយនឹ្ងែារ់ ឬ សណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ។  

 

២.២- ការចាត់្ខែងការដាក់ធានាតមការអនុ្វត្តជាក់ខសតង  
(១) ករណីការដាក់ធានាខដ្លវ វើតមលិែិត្យថាេ៉ូត្ រ ុខន្តមិន្បាន្ែុោះរញ្ា ី ប្ត្ូវចាត់្ទុកថាជា កិែា

សន្ាហីុរ ៉ូខត្កតមប្កមរដ្ឋរបវវណី(ម្ចប្ត៥៦ កថាែណឌ ទី៣ ថ្ន្ែារ់សតពីីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 
ករណីវន្ោះ ម្ចា ស់រាំណុលអាែទាមទារឲ្យក៉ូន្រាំណុលែុោះរញ្ា ីហីុរ ៉ូខត្កបាន្ខ្អកតមកិែាសន្ា វរើមិន្
ដ្៉ូវចាន ោះវទ ហីុរ ៉ូខត្កវនាោះ ម្ចន្អានុ្ោពែាំវ ោះខត្គ៉ូោគីខត្រ ុវណាណ ោះ វ លគឺ មិន្អាែអោះអាងនឹ្ងត្តិ្យជន្
បាន្វ ើយ។ ប្រសិន្វរើហីុរ ៉ូខត្កខាងវលើប្ត្ូវបាន្ែុោះរញ្ា ី ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កប្ត្ូវប្រគល់រ័ណណកមមសិទធិ
វៅអនករវងកើត្វញិ (ម្ចប្ត ៥៦ កថាែណឌ ទី ៤ ថ្ន្ែារ់សតពីីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី)។  

(២)្ទុយវៅវញិ ប្រសិន្វរើ ការដាក់ធានាវ វើវ ើងវដាយការប្រគល់រ័ណណកមមសទិធ រ ុខន្តមិន្ប្ត្ូវបាន្
វ វើវ ើងតមលិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងគ្នម ន្ការែុោះរញ្ា ី ម្ចប្ត៥៥និ្ង៥៦ មិន្ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តវ ើយ។ 
វដាយសារ សាថ ន្ោពវន្ោះ  ការដាក់ធានាប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវដាយមិន្ស្សរតមែារ់េ៉ូមិបាល វហតុ្
វន្ោះ វយើងអាែចាត់្ទុកថា ការដាក់ធានាវនាោះម្ចន្អានុ្ោពែាំវ ោះខត្គ៉ូោគី វហើយម្ចា ស់សិទិធវលើការដាក់
ធានាមិន្អាែទាមទារឲ្យែុោះរញ្ា ីបាន្វទ។ អានុ្ោពម្ចន្ែាំវ ោះខត្គ៉ូោគីប្ត្ង់វន្ោះ ម្ចន្ន័្យថាប្រសិន្វរើោ
គីត្តិ្យជន្ររឹអ៉ូសយកប្ទពយសមបត្តិ វនាោះម្ចា ស់សិទធិវលើការដាក់ធានាមិន្អាែអោះអាងែាំវ ោះោគីត្តិ្យ
ជន្វ ើយ។ 

 

៣. ការដារធ់ានាចដ្ បានបមងកើតម ើងមក្កាយការអនវុតតក្រម 
 វប្កាយការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី ប្រព័ន្ធថ្ន្ការដាក់ធានាប្ត្ូវបាន្លុរវចាល វហើយវគអនុ្វត្តន្៉ូវ 
ហីុរ ៉ូខត្ក ខដ្លជាប្រព័ន្ធប្រហាក់ប្រខហលនឹ្ងការដាក់ធានាខដ្រ រ ុខន្តវាអាែម្ចន្រញ្ញា វកើត្វ ើង វៅវពល
ខដ្លវគវៅខត្រវងកើត្សិទិធប្បាតិ្វោគ តមប្រព័ន្ធថ្ន្ការដាក់ធានា។ 
 រញ្ញា វន្ោះ ប្ត្ូវបាន្វដាោះស្សាយវដាយមតិ្វោរល់ពីរដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 
 (១) ការដាក់ធានាខដ្លបាន្រវងកើត្វ ើងវប្កាយការអនុ្វត្តប្កម ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថា គ្នម ន្អានុ្ោព។ 
ការកាំណត់្ខររវន្ោះ វដាយសារ ម្ចប្ត៧៦៧ កថាែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី ទទួលសាគ ល់ខត្ប្រវេទថ្ន្
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សិទធិប្បាតិ្វោគខដ្លបាន្រវងកើត្វ ើង ដ្៉ូែបាន្កាំណត់្វៅកនុងប្កមវន្ោះ និ្ងែារ់ពិវសសខត្រ ុវណាណ ោះ  
វហើយម្ចប្តវន្ោះ គឹជារញ្ាត្តិចារ់រងខាំ ខដ្លោគីមិន្អាែប្ពមវប្ពៀងវ្សងពីវន្ោះបាន្វទ វហតុ្វន្ោះ ការដាក់
ធានាខដ្លប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវប្កាយអនុ្វត្តប្កម ប្ត្វូចាត់្ទុកថា គ្នម ន្អានុ្ោព។ 

(២) វទាោះរីជាការដាក់ធានាប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវប្កាយការអនុ្វត្តប្កមក៏វដាយ ការដាក់ធានាវនាោះ 
មិន្ចាត់្ទុកថាែុសែារ់ ឬ ្ទុយនឹ្ងសណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈវទ វហតុ្វន្ោះ គួរខត្ ទទួលសាគ ល់ន្៉ូវ
អានុ្ោព រ ុខន្តកប្មិត្ប្តឹ្មអានុ្ោពែាំវ ោះោគីរ ុវណាណ ោះ វ លគឺ ម្ចា ស់រាំណុលមិន្អាែ យកសិទិធថ្ន្ការ
ដាក់ធានាមកត្តាំងនឹ្ងត្តិ្យជន្បាន្វ ើយ។   
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ហុើប ៉ូចតរ 
 
 

១. អតថនយ័   
ហីុរ ៉ូខត្ក គឺជាសិទធិប្បាតិ្វោគមួយប្រវេទ ខដ្លម្ចា ស់រាំណុលម្ចន្សិទធិទទួលបាន្ការសងែាំវ ោះ

សិទធិវលើរាំណុលររស់ែលួន្វដាយម្ចន្អាទិោពជាងម្ចា ស់រាំណុលវ្សងវទៀត្ ែាំវ ោះអែលន្វត្ថុខដ្លបាន្
ដាក់ជាប្បាតិ្វោគថ្ន្កាត្ពវកិែា វដាយក៉ូន្រាំណុល ឬ វដាយត្តិ្យជន្ មិន្វ្ទរការកាន់្ការ់ (ម្ចប្ត៨៤៣ 
កថាែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ខ្អកតមអត្ថន័្យវន្ោះ ហីុរ ៉ូខត្ក គឺជាប្រវេទថ្ន្សិទធិប្បាតិ្វោគមួយ
ខដ្លមិន្វ្ទរការកាន់្ការ់ វ លគឺ ហីុរ ៉ូខត្កប្គរ់ប្គងែាំវ ោះខត្ត្ថ្មលថ្ន្វត្ថុ ខត្រ ុវណាណ ោះ វហតុ្វន្ោះ ក៉ូន្
រាំណុល ឬ ត្តិ្យជន្ខដ្លបាន្យកវត្ថុមកដាក់ជាប្បាតិ្វោគ វៅខត្ម្ចន្ សិទធិវប្រើប្បាស់ និ្ងអាស្ស័យ
្លពីវត្ថុវនាោះដ្ខដ្ល។ មា ងវញិវទៀត្ ហីុរ ៉ូខត្កវប្ៅពីមិន្ត្ប្មវូឲ្យវ្ទរ ការកាន់្ការ់ ក៏មិន្ត្ប្មវូឲ្យប្រគល់
រ័ណណកមមសិទិធខដ្រ វន្ោះជាែាំណុែែុសគ្នន អាំពីការដាក់ធានាខដ្លម្ចន្ ខែងវៅកនុងែារ់េ៉ូមិបាល។ មួយវញិ
វទៀត្  ហីុរ ៉ូខត្កអាែវ វើបាន្វប្ែើន្ដ្ង ម្ចន្ន័្យថា វគអាែរវងកើត្ ហីុរ ៉ូខត្កវប្ែើន្ជាងមួយ វហើយកនុងករណី 
ហីុរ ៉ូខត្កវប្ែើន្ប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវលើអែលន្វត្ថុខត្មួយ លាំដារ់ថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក ប្ត្ូវអនុ្វលាមវៅតមវពល
វវលាខដ្លបាន្ែុោះរញ្ា ី(ម្ចប្ត៨៥១ ថ្ន្ប្កម រដ្ឋរបវវណី)។  

 

២.  រាណៈននសិទិធក្ាតិមោគ 
២.១- ទាំនាក់ទាំន្ងថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក និ្ងសិទិធវលើរាំណុល 
 (១) ោពរនាទ រ់រន្សាំថ្ន្សិទិធប្បាតិ្វោគ 
កនុងករណី សិទធិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា មិន្ប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវដាយសារែវោះលកខែណឌ  

ហីុរ ៉ូខត្កក៏មិន្ប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងខដ្រ  (ម្ចប្ត៧៦៩ កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។  ឧទាហរណ៍ A 
(អនកលក់)និ្ង B (អនកទិញ) បាន្រវងកើត្កិែាសន្ាលក់ទិញដី្ វដាយកនុងវនាោះ C បាន្ដាក់ហីុរ ៉ូខត្កន្៉ូវវត្ថុ(ដី្)
ខដ្លជាប្ទពយសមបត្តិររស់ែលួន្ វដ្ើមបីធានាកាត្ពវកិែាថ្ងលទិញររស់B កិែាសន្ាលក់ទិញរវាងA និ្ង B ពុាំ
បាន្វ វើជាលិែិត្យថាេ៉ូត្វទ។ កនុងករណីវន្ោះ កិែាសន្ាលក់ទិញរវាង A និ្ង B ពុាំរវងកើត្អានុ្ោពវ ើយ 
វដាយសារែវោះលកខែណឌ  (លិែិត្យថាេ៉ូត្)ដ្៉ូែម្ចន្ខែងវៅកនុងម្ចប្ត៣៣៦ កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ
របវវណី វហតុ្វន្ោះ ហីុរ ៉ូខត្ក ក៏មិន្វកើត្វ ើងខដ្រ។ ម ាងវញិវទៀត្ កនុងករណីសិទធិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវ
បាន្ធានា ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកជាវម្ច ៈ ឬ លុរវចាល ឬ វដាយសារម៉ូលវហតុ្វ្សងវទៀត្ ហីុរ ៉ូខត្កក៏មិន្
ប្ត្ូវម្ចន្អានុ្ោពខដ្រ (ម្ចប្ត៧៦៩ កថាែណឌ ទី៣ ថ្ន្ ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ឧទាហរណ៍ A និ្ង B បាន្រវងកើត្
កិែាសន្ាលក់ទិញដី្ តមទប្មង់យថាេ៉ូត្ វដាយកនុងវនាោះ B បាន្ដាក់ហីុរ ៉ូខត្កន្៉ូវដី្ លីររស់ែលួន្វដ្ើមបីធានា
កាត្ពវកិែាថ្ងលទិញែាំវ ោះA រ ុខន្តវប្កាយមក B លុរវចាលកិែាសន្ាលក់ទិញវដាយសារ ម្ចន្ការោន់្ប្ែ ាំ 
វហើយអានុ្ោពថ្ន្ការលុរវចាលវន្ោះ នាាំឲ្យកិែាសន្ាលក់ទិញគ្នម ន្អានុ្ោព (គ្នម ន្កិែាសន្ាលក់ទិញ) 
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(ម្ចប្ត៣៥៨ កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) វហតុ្វន្ោះ ហីុរ ៉ូខត្កក៏មិន្ប្ត្ូវម្ចន្អានុ្ោពខដ្រ។ មួយវញិ
វទៀត្ ប្រសិន្វរើ សិទធិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា បាន្រលត់្វដាយការសង ឬ អាជាា ជាយុកាលថ្ន្ការ
រ ាំលត់្សិទធិវលើរាំណុល ឬវហតុ្វ្សងវទៀត្ ហីុរ ៉ូខត្កក៏ប្ត្ូវរលត់្ខដ្រ(ម្ចប្ត៧៦៩ កថាែណឌ ទី៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ
របវវណី)។  

(២) ោពវៅជាមួយគ្នន ថ្ន្សិទិធប្បាតិ្វោគ  
កនុងករណីសិទធិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា ប្ត្វូបាន្វ្ទរ  វនាោះហីុរ ៉ូខត្ក ក៏ប្ត្ូវបាន្វ្ទរវៅឱ្យ

អនកខដ្លទទួលសិទធិវលើរាំណុលវនាោះខដ្រ  វលើកខលងខត្ម្ចន្ការប្ពមវប្ពៀងពិវសស  (ម្ចប្ត៧៧០ កថា
ែណឌ ទី១ វាកយែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ឧទាហរណ៍ A (ម្ចា ស់រាំណុល)និ្ង B (អនករវងកើត្)បាន្រវងកើត្
ហីុរ ៉ូខត្ក វដាយដាក់ដី្ លីររស់B វដ្ើមបីធានារាំណុល វដាយសារសិទធិវលើរាំណុលវនាោះ មិន្ទាន់្ដ្ល់កាំណត់្
សង វហតុ្វន្ោះ A មិន្អាែទាមទារឱ្យ B អនុ្វត្តវ ើយ រ ុខន្ត A សថិត្កនុងសាថ ន្ោពខដ្លប្ត្ូវការលុយជា
រនាទ ន់្ A ក៏បាន្លក់សិទធិវលើរាំណុលខដ្លែលួន្ម្ចន្ែាំវ ោះ B ឱ្យវៅ C ។ កនុងករណីវន្ោះ ប្រសិន្វរើ គ្នម ន្
ការប្ពមវប្ពៀងពិវសសរវាង A និ្ង B ហីុរ ៉ូខត្កក៏ប្ត្ូវវ្ទរវៅ C ខដ្លជាអនកទទួលសិទធិវលើរាំណុលវនាោះខដ្រ។ 

(៣) ោពអវោិគថ្ន្សិទិធប្បាតិ្វោគ  
ហីុរ ៉ូខត្កប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវដ្ើមបីធានាសិទិធវលើរាំណុលទាាំងអស់ រហ៉ូត្ដ្ល់វពលខដ្លម្ចា ស់

រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក បាន្ទទួលសាំណងថ្ន្សិទិធវលើរាំណុលទាាំងអស់។ វហតុ្វន្ោះ  វទាោះរីជាក៉ូន្រាំណុលបាន្
សងសិទធិវលើរាំណុលមួយោគក៏វដាយ ក៏ហីុរ ៉ូខត្កមិន្រមួត្៉ូែខដ្រ វ លគឺ ប្រសិន្វរើ សិទធិវលើរាំណុល
ខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាវៅសល់ ម្ចា ស់សិទធិប្បាតិ្វោគវៅខត្អាែអនុ្វត្តសិទធិប្បាតិ្វោគទាាំងស្សុងបាន្ (ម្ចប្ត
៧៧១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 

 

២.២-ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងហីុរ ៉ូខត្ក និ្ងវត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក 
(១) អានុ្ោពតមថ្ន្សិទិធប្បាតិ្វោគ 
វត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក ឬ វត្ថុខដ្លជារ់ហីុរ ៉ូខត្ក វទាោះរីជាវត្ថុវនាោះ ប្ត្វូបាន្វ វើអនុ្របទាន្

វៅត្តិ្យជន្ក៏វដាយ ក៏ហីុរ ៉ូខត្កមិន្រលត់្វដាយអនុ្របទាន្វនាោះខដ្រ វ លគឺ ហីុរ ៉ូខត្កវៅខត្ម្ចន្វលើវត្ថុ
វនាោះខដ្រ ប្រសិន្វរើ ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក បាន្រាំវពញលកខែណឌ ត្តាំង(លិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងែុោះរញ្ា ី)  
(ម្ចប្ត៧៧២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ឧទាហរណ៍ B បាដាក់ហីុរ ៉ូខត្កន្៉ូវដី្ លីររស់ែលួន្ឱ្យ A វដ្ើមបីធានា
រាំណុល វហើយហីុរ ៉ូខត្កររស់ A ប្ត្វូបាន្ែុោះរញ្ា ី រនាទ រ់មក B បាន្លក់ដី្ លីវនាោះឱ្យ C (ត្តិ្យជន្ខដ្ល
បាន្វ វើលទធកមម) កនុងករណីវន្ោះ វដាយសារ A បាន្រាំវពញលកខែណឌ ត្តាំង (ែុោះរញ្ា ី)  A អាែអោះអាងអាំពី
អានុ្ោពតមថ្ន្សិទធិប្បាតិ្វោគែាំវ ោះ C បាន្។ ្ទុយវៅវញិ ប្រសិន្វរើ A មិន្បាន្ែុោះរញ្ា ី  ហីុរ ៉ូខត្កវទ  
A មិន្អាែអាែអោះអាងអាំពីអានុ្ោពតមែាំវ ោះ C បាន្វទ ពីវប្ ោះ A គ្នម ន្លកខែណឌ ត្តាំង។  
 (២) ការអនុ្វត្តសិទិធប្បាតិ្វោគ 

កនុងករណី ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កមិន្បាន្ទទួលសាំណងថ្ន្សិទធិវលើរាំណុលវទ អនកវនាោះអាែអនុ្វត្ត 
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ហីុរ ៉ូខត្កវនាោះតមនី្តិ្វ ីិខដ្លែារ់បាន្កាំណត់្ (ម្ចប្ត៧៧៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ការអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ក 
ប្ត្ូវវ វើវ ើងតមវ ីិលក់វដាយរងខាំែាំវ ោះអែលន្វត្ថុហីុរ ៉ូខត្ក (ម្ចប្ត៨៥៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 
 

៣. រមមវតថុននហុើប ៉ូចតរ 
តមប្កមរដ្ឋរបវវណី វត្ថុខដ្លអាែដាក់ហីុរ ៉ូខត្កបាន្គឺ៖  
(១) អែលន្វត្ថុ 
កមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក ប្ត្ូវខត្ជាអែលន្វត្ថុ ខដ្លជាកមមសិទិធ ឬ ែាំខណកថ្ន្កមមសិទិធអវោិគររស់ក៉ូន្

រាំណុល ឬ ត្តិ្យជន្ (ម្ចប្ត៨៤៣ កថាែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។  
(២)  សិទធិជួលអែិថ្ង្រន្តយ៍ និ្ង្លុរវោគ  
វប្ៅពីអែលន្វត្ថុ ហីុរ ៉ូខត្កប្ត្ូវបាន្ទទួលសាគ ល់្ងខដ្រឲ្យរវងកើត្វលើសិទិធវលើអែលន្វត្ថុ ខដ្ល

កប្មិត្ប្តឹ្ម សិទិធជួលអែិថ្ង្រន្តយ៍ និ្ង្លុរវោគ(ម្ចប្ត៨៤៣ កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្លប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 
ឧទាហរណ៍ A (កមមសិទិធករ) បាន្ជួលដី្ លីឱ្យB (អនកជួលអែិថ្ង្រន្តយ៍)រយៈវពល២០ឆ្ន ាំ ករណីវន្ោះ B ម្ចន្
សិទធិជួលអែិថ្ង្រន្តយ៍ វហើយ B បាន្យកសិទធិជួលអែិថ្ង្រន្តយ៍វនាោះដាក់ហីុរ ៉ូខត្កឱ្យ C វដ្ើមបីធានាកាត្ពវកិែា
ររស់ែលួន្។ 

(៣) វត្ថុខដ្លប្ត្វូបាន្កាំណត់្វដាយែារ់ពិវសស 
ជាវគ្នលការណ៍ប្កមរដ្ឋរបវវណីទទួលសាគ ល់ការរវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កែាំវ ោះអែលន្វត្ថុ សិទិធជួលអែិ-

ថ្ង្រន្តយ៍ និ្ង្លុរវោគរ ុវណាណ ោះ  រ ុខន្តកនុងករណីែារ់ពិវសសទទួលសាគ ល់ការយកប្ទពយសមបត្តិវ្សងវប្ៅ
ពីអែលន្វត្ថុមកវ វើជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក វយើងប្ត្ូវទទួលសាគ ល់ការរវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កតមប្រវេទវ្សងវនាោះ
ខដ្រ (ម្ចប្ត៨៤៣ កថាែណឌ ទី៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 

 

៤. ការបមងកើតហុើប ៉ូចតរ 
៤.១- លកខែណឌ រវងកើត្អានុ្ោព 

 លកខែណឌ រវងកើត្អានុ្ោព គឺជាលកខែណឌ ខដ្លែលឹមសារខដ្លថា វត្ើហីុរ ៉ូខត្ក ប្ត្ូវវរាំវពញ
លកខែណឌ  ឬតមទប្មង់ខររណាវទើរម្ចន្អានុ្ោពរវាងម្ចា ស់សិទធិ និ្ងអនករវងកើត្ ឬត្តិ្យជន្។ ហីុរ ៉ូខត្ក 
នឹ្ងប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើង វដាយការប្ពមវប្ពៀងគ្នន រវាងម្ចា ស់រាំណុល និ្ងក៉ូន្រាំណុល ឬត្តិ្យជន្ ខដ្ល
យកអែលន្វត្ថុររស់ែលួន្មកដាក់ជាប្បាតិ្វោគរ ុវណាណ ោះ (ម្ចប្ត៨៤៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ វហតុ្វន្ោះ កិែា
សន្ាហីុរ ៉ូខត្កម្ចន្អានុ្ោពែាំវ ោះម្ចា ស់សិទធិ និ្ងអនករវងកើត្ ឬត្តិ្យជន្ ខដ្លបាន្ដាក់ប្ទពយសមបត្តិ
វដ្ើមបីធានាតត្ពវកិែាអនកដ្ថ្ទ។ 
 

៤.២- លកខែណឌ ត្តាំង 
 វទាោះរីជាហីុរ ៉ូខត្កម្ចន្អានុ្ោពវដាយការប្ពមវប្ពៀងរវាងម្ចា ស់រាំណុល និ្ងក៉ូន្រាំណុល ឬត្តិ្យ-
ជន្ក៏ពិត្ខមន្ រ ុខន្តម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក មិន្អាែយកមកត្តាំងជាមួយត្តិ្យជន្ វប្ៅពីអនករវងកើត្     
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ហីុរ ៉ូខត្កបាន្វ ើយ ប្រសិន្វរើ មិន្បាន្វ វើកិែាសន្ារវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កវដាយលិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងមិន្បាន្ែុោះ
រញ្ា ី (ម្ចប្ត៨៤៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)(ស៉ូមវមើលគាំរ៉ូទប្មង់ថ្ន្កិែាសន្ាហីុរ ៉ូខត្ក)។ លិែិត្យថាេ៉ូត្ ខដ្ល
ម្ចន្កាំណត់្វៅកនុងម្ចប្ត៨៤៥ សាំវៅវលើលិែិត្ខដ្លវ វើវ ើងវដាយមង្រន្តីម្ចន្សមត្ថកិែាវ វើវ ើងវដ្ើមបីវ វើ
នី្តិ្វ ីិែុោះរញ្ា ី (ម្ចប្ត៩  ែាំណុែែ ថ្ន្ែារ់សតពីីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 
 

៥. អានោុពននហុើប ៉ូចតរ 
៥.១-ទាំហាំថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក  
(១)អានុ្ោពថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្កវលើវត្ថុខដ្លោា រ់នឹ្ងដី្ខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក 
ជាវគ្នលការណ៍ 
ហីុរ ៉ូខត្កម្ចន្អានុ្ោពវលើវត្ថុខដ្លោា រ់នឹ្ងដី្ខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក និ្ងជាខ្នកមួយថ្ន្ដី្ខដ្ល

ជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្កវនាោះ រ៉ូមទាាំងអាគ្នរខដ្លម្ចន្វៅវលើដី្វនាោះ ទាាំងមុន្ និ្ងវប្កាយវពលរវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្
ក(ម្ចប្ត៨៤៦ កថាែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ឧទាហរណ៍ B បាន្ដាក់ហីុរ ៉ូខត្កវលើដី្ លីររស់ែលួន្វដ្ើមបី
ធានាកាត្ពវកិែាែាំវ ោះ A ដី្វនាោះម្ចន្ដ្ាំណាាំ វដ្ើមវ ើ ឫ ម្ចន្អាគ្នរជាអាទិ៍ ហីុរ ៉ូខត្ក ខដ្លដាក់វៅវលើដី្
ក៏ម្ចន្អានុ្ោពវលើដ្ាំណាាំ វដ្ើមវ ើ ឫអាគ្នរវនាោះខដ្រ ម្ចន្ន័្យថា វៅវពលខដ្លម្ចា ស់រាំណុលអនុ្វត្តហីុរ ៉ូ
ខត្ក ម្ចា ស់រាំណុលអាែលក់ទាាំងដី្ខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក និ្ងវដ្ើមវ ើ ដ្ាំណាាំ ឫអាគ្នរខដ្លសាង
សង់វលើដី្្ងខដ្រ។ រ ុខន្ត ហីុរ ៉ូខត្ក ពុាំម្ចន្អានុ្ោពែាំវ ោះ្លវ ើយ វទាោះរីជា ្លវនាោះវកើត្វែញពីវត្ថុ
ខដ្លោា រ់នឹ្ងដី្ខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្កក៏វដាយ ពីវប្ ោះហីុរ ៉ូខត្ក ម្ចន្វសិាលោពវៅវលើខត្ត្ថ្មលថ្ន្
កមមវត្ថុវដ្ើមបីធានាសិទិធវលើរាំណុលខត្រ ុវណាណ ោះ វហតុ្វន្ោះ អនករងកីត្ហីុរ ៉ូខត្កវៅខត្ម្ចន្សិទធិវប្រើប្បាស់ និ្ង
អាស្ស័យ្លពីកមមវត្ថុវនាោះដ្ខដ្ល(ម្ចប្ត៨៤៨ វាកយែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ឧទាហរណ៍ B បាន្
ដាក់ហីុរ ៉ូខត្កវលើដី្ររស់ែលួន្វដ្ើមបីធានារាំណុលែាំវ ោះA វហើយ B បាន្ជួលដី្វនាោះឲ្យ C ករណីវន្ោះ ហីុរ ៉ូ
ខត្ក ពុាំម្ចន្អានុ្ោពវលើថ្ងល នួលដី្វទ រ ុខន្ត ប្រសិន្វរើ A បាន្ររឹអ៉ូសដី្ខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក 
អានុ្ោពថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្កប្ត្ូវម្ចន្ែាំវ ោះថ្ងល ន៉ូលដី្ខដ្ល Cប្ត្ូវរង់ឲ្យ B (ម្ចប្ត៨៤៨ វាកយែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ
របវវណី)។  

អានុ្ោពថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក គឺជាអានុ្ោពខដ្លកាំណត់្វដាយែារ់ វហតុ្វន្ោះ ោគីមិន្អាែប្ពមវប្ពៀងគ្នន
កាំណត់្អាំពីអានុ្ោពថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្កបាន្វទ វ លគឺ ោគីមិន្អាែកាំណត់្ហីុរ ៉ូខត្កវលើអាគ្នរវ្សងពីដី្បាន្វទ
(ម្ចប្ត៨៤៦ កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។  

 

ករណីវលើកខលងែាំវ ោះអាគ្នរខដ្លជាកមមសិទិធររស់ត្តិ្យជន្ 
ជាវគ្នលការណ៍ ហីុរ ៉ូខត្កម្ចន្អានុ្ោពែាំវ ោះអាគ្នរខដ្លបាន្សាងសង់វលើដី្ខដ្លប្ត្វូបាន្ដាក់

ហីុរ ៉ូខត្កវទាោះរីជាអាគ្នរវនាោះរវងកើត្វ ើងមុន្ ឫវប្កាយការរវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កក៏វដាយ ហីុរ ៉ូខត្កប្ត្ូវម្ចន្
អានុ្ោពវលើអាគ្នរវនាោះ្ងខដ្រ។ ្ទុយវៅវញិ វរើអាគ្នរប្ត្ូវបាន្សាងសង់វដាយត្តិ្យជន្ ឫអាគ្នរ គឺជា
កមមសិទិធររស់ត្តិ្យជន្ វដាយខ្អកវលើសិទិធជួលអែិថ្ង្រន្តយ៍ ្លុរវោគ ឫសិទិធជ៉ូល ហីុរ ៉ូខត្កពុាំម្ចន្
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អានុ្ោពវលើអាគ្នរវនាោះវ ើយ ពីវប្ ោះតមម្ចប្ត១២៣ អាគ្នរមិន្ខមន្ជាសម្ចសោគថ្ន្ដី្ (ម្ចប្ត៨៤៧ 
ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 

(២) អានុ្ោពថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្កតមរយៈឧបាវទសកមមវលើវត្ថុ  
ហីុរ ៉ូខត្កម្ចន្អានុ្ោពែាំវ ោះទឹកប្បាក់ ឫវត្ថុវ្សងវទៀត្ខដ្លអនករវងកើត្ ប្ត្ូវបាន្ទទួលកនុងករណី 

អនករវងកើត្បាន្លក់វៅឲ្យត្តិ្យជន្ និ្ងែាំវ ោះទឹកប្បាក់សាំណងថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ខដ្លអនករវងកើត្បាន្ទទួល
វដាយសារ ការបាត់្រង់វត្ថុ ឫការែ៉ូែខាត្វត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ វៅមុន្វពលខដ្លទឹកប្បាក់ ឫវត្ថុ
វ្សងវទៀត្វនាោះប្ត្ូវបាន្រង់ ឫប្រគល់វៅឲ្យអនករវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្ក (ម្ចប្ត៨៤៩ កថាែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ-
របវវណី)។ ឧទាហរណ៍ A គឺជាម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក និ្ង B គឺជាអនករវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កខដ្លបាន្យកដី្
(ម្ចន្អាគ្នរ)ររស់ែលួន្មកដាក់ប្បាតិ្វោគ វដ្ើមបីធានារាំណុលែាំនួ្ន្ ៣.០០០ដុ្លាល រ ហីុរ ៉ូខត្កវនាោះបាន្ែុោះ
រញ្ា ីរែួរាល់។ B បាន្ទិញធានារា រ់រងពីប្កុមហ ុន្ C ខដ្លម្ចន្ែាំនួ្ន្ទឹក ប្បាក់ ៤.០០០ ដុ្លាល រ  អាគ្នរប្ត្វូ
បាន្វេលើងវ ោះ  ករណីវន្ោះ A អាែវ វើឧបាវទសកមមែាំវ ោះ ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ ខដ្ល Cប្ត្ូវរង់ឲ្យB ឫអាែអនុ្វត្ត
ហីុរ ៉ូខត្កក៏បាន្។ 

 

៥.២- ទាំហាំថ្ន្សិទធិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា 
វប្ៅពីប្បាក់ដី្ម ហីុរ ៉ូខត្កប្ត្ូវបាន្ធានាែាំវ ោះ សិទិធទាមទារការប្បាក់ ឫ ន្លាេ វ្សងវទៀត្ និ្ង

សាំណងថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ខដ្លបាន្វកើត្វ ើងវដាយសារក៉ូន្រាំណុលមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា។ រ ុខន្ត វទាោះរីជា
ោ ងណាក៏ សិទិធទាមទារការប្បាក់ ឫ ន្លាេវ្សងវទៀត្ និ្ងសាំណងថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ខដ្លបាន្វកើត្វ ើង
វដាយសារក៉ូន្រាំណុលមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា ប្ត្ូវបាន្ធានាវដាយហីុរ ៉ូខត្ក កនុងទាំហាំថ្ន្ការសងខដ្លដ្ល់
កាំណត់្ សប្ម្ចរ់អាំ ុងវពល ២ឆ្ន ាំែុងវប្កាយខត្រ ុវណាណ ោះ ប្រសិន្វរើ មិន្បាន្ែុោះរញ្ា ីពិវសស(ម្ចប្ត៨៥២ 
ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។   ែាំវ ោះសិទិធទាមទារការប្បាក់ ឫសាំណងថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ ខដ្លមិន្ប្ត្វូបាន្អនុ្វត្ត
ខដ្លម្ចន្អាំ ុងវពលវប្ែើន្ជាងពីរឆ្ន ាំ ម្ចា ស់រាំណុល ហីុរ ៉ូខត្ក វៅខត្អាែទាមទារពីក៉ូន្រាំណុលបាន្
ដ្ខដ្ល រ ុខន្តជាសិទិធវលើរាំណុល មមត ម្ចន្ន័្យថា មិន្ខមន្ជាសិទិធវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាវដាយ
ហីុរ ៉ូខត្កវនាោះវទ។ ការកាំណត់្ខររវន្ោះ ម្ចន្វគ្នលរាំណងការ រ ្លប្រវោជន៍្ររស់ម្ចា ស់វ្សងវទៀត្ 
វហតុ្វន្ោះ ប្រសិន្វរើ ម្ចន្ម្ចា ស់រាំណុលខត្ម្ចន ក់ ការកាំណត់្អាំពីទាំហាំថ្ន្សិទិធវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា 
មិន្ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តវ ើយ។ 
 

៦. ហុើប ៉ូចតររមួ 
 (១) ហីុរ ៉ូខត្ករមួ គឺជាការរវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កវលើអែលន្វត្ថុវប្ែើន្ វដ្ើមបីធានាសិទិធវលើរាំណុលខត្មួយ 
(ម្ចប្ត៨៥៧ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ឧទាហរណ៍ Bបាន្ដាក់ហីុរ ៉ូខត្កវលើដី្ររស់ែលួន្ែាំនួ្ន្ ៣កខន្លង (X Y Z) 
វដ្ើមបធីានារាំណុលែាំវ ោះA វហតុ្វន្ោះ ដី្X Y Z គឺជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក វៅថា ហីុរ ៉ូខត្ករមួ។ 

(២) កនុងករណីហីុរ ៉ូខត្ករមួ ប្ត្វូបាន្រវងកើត្វ ើង វៅវពលអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ក ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក 
អាែលក់វដាយរងខាំន្៉ូវអែលន្វត្ថុទាាំងអស់(X Y Z)វៅវពលជាមួយគ្នន  វហើយម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កនឹ្ង
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ទទួលបាន្ែាំខណកពីប្បាក់ខដ្លបាន្មកពីការលក់វដាយរងខាំន្៉ូវអែលន្វត្ថុទាាំងអស់វនាោះ វៅតមសម្ច
ម្ចប្ត្ថ្ន្ត្ថ្មលអែលន្វត្ថុនី្មួយៗ ករណីវន្ោះ វៅថា ការខែកែាំខណកប្ពមគ្នន  (ម្ចប្ត៨៥៧ កថាែណឌ ទី១ 
ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ឧទាហរណ៍A ម្ចន្សិទិធវលើរាំណុលែាំវ ោះBែាំនួ្ន្ ៦.០០០ដុ្លាល រ B បាន្ដាក់ហីុរ ៉ូខត្ក
វលើដី្ររស់ែលួន្ែាំនួ្ន្៣កខន្លង ដី្Xម្ចន្ត្ថ្មល៦.០០០ដុ្លាល រ ដី្Yម្ចន្ត្ថ្មល៤.០០០ដុ្លាល រ ដី្Zម្ចន្ត្ថ្មល២.០០០
ដុ្លាល រ សររុ = ១២.០០០ដុ្លាល រ A អនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ករមួ វដាយលក់វដាយរងខាំន្៉ូវដី្ទាាំង៣កខន្លងប្ពមគ្នន  
ករណីវន្ោះ A ទទួលបាន្ែាំខណកពីប្បាក់ខដ្លបាន្មកពីថ្ងលលក់វដាយរងខាំន្៉ូវអែលន្វត្ថុទាាំង៣ វដាយយក
រន្ទុកថ្ន្សិទិធវលើរាំណុល(៦.០០០ដុ្លាល រ)សម្ចម្ចប្ត្នឹ្ងត្ថ្មលថ្ន្ដី្នី្ម៉ូយៗ ខដ្លម្ចន្លទធ្ លដ្៉ូែខាង
វប្កាម៖ 

យកពីដី្Xែាំនួ្ន្៣.០០០ដុ្លាល រថ្ន្ត្ថ្មលដី្៦.០០០ដុ្លាល រ 
យកពីដី្Yែាំនួ្ន្២.០០០ដុ្លាល រ ថ្ន្ត្ថ្មលដី្៤.០០០ដុ្លាល រ 
យកពីដី្Zែាំនួ្ន្ ១.០០០ដុ្លាល រ ថ្ន្ត្ថ្មលដី្ ២.០០០ដុ្លាល រ 
រខន្ថមវៅវលើឧទាហរណ៍វន្ោះ Cគឺជាម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កលាំដារ់ទី២ែាំវ ោះដី្ Xខដ្លសិទិធ វលើ

រាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាែាំនួ្ន្៣.០០០ដុ្លាល រ រ ុខន្តវប្កាយអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កខដ្លជាសិទិធររស់A វលើដី្X 
វៅសល់ខត្៣.០០០ដុ្លាល ររ ុវណាណ ោះ វហតុ្វន្ោះ Cអាែទទួលបាន្ែាំខណកពីប្បាក់ខដ្លបាន្មកពីការលក់ដី្
Xែាំនួ្ន្៣.០០០ដុ្លាល រ។ 

(៣)  ការអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ករមួវប្ៅពីវ ីិខាងវលើ ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក អាែអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កែាំវ ោះ
ខត្អែលន្វត្ថុណាមួយកនុងែាំវណាមអែលន្វត្ថុទាាំងវនាោះក៏បាន្ វដាយបាន្ទទួលការសងែាំវ ោះ សិទិធវលើ
រាំណុលទាាំងអស់ពីប្បាក់ខដ្លបាន្មកពីការលក់វដាយរងខាំវនាោះ  ករណីវន្ោះ វៅថា ការខែក ែាំខណកមិន្
ប្ពមគ្នន (ម្ចប្ត៨៥៧ កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។  

ឧទាហរណ៍ដ្ខដ្ល ខត្A អនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ករមួ វដាយលក់វដាយរងខាំែាំវ ោះដី្Xខត្រ ុវណាណ ោះ  វហតុ្វន្ោះ 
Aទទួលែាំខណកខដ្លបាន្មកពីការលក់វដាយរងខាំន្៉ូវដី្Xែាំនួ្ន្៦.០០០ដុ្លាល រ។ កនុងករណីវន្ោះ C គឺជា
ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កលាំដារ់ទី២ ែាំវ ោះដី្X ខដ្លសិទិធវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាែាំនួ្ន្ ៣.០០០
ដុ្លាល រ រ ុខន្តវដាយសារ A អនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កវលើដី្X វដាយគ្នម ន្សាំណង នាាំឲ្យ C មិន្អាែអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កវលើ
ដី្Xបាន្វទ។ ករណីវន្ោះ C អាែអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កបាន្តមរយៈឧបាវទសកមម ម្ចន្ន័្យថា C អាែលក់វដាយ
រងខាំន្៉ូវដី្Y និ្ង Z វហើយទទួលបាន្ែាំខណកពីការលក់វដាយរងខាំន្៉ូវដី្ទាាំងវនាោះ តមសម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្ត្ថ្មលដី្នី្
ម៉ូយៗ។ ជាលទធ្ លC ៖ 

យកពីដី្Yែាំនួ្ន្២.០០០ដុ្លាល រ/៤០០០ដុ្លាល រ  
យកពីដី្Zែាំនួ្ន្១.០០០ដុ្លាល រ/២០០០ដុ្លាល រ។   
 

ស៉ូមអរគណុ! 
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៧. មក្ប្ៀបមធៀបោពខសុគ្នា រវាងការដារធ់ានា និងហុើប ៉ូចតរ(ក្រមរដ្ឋប្បមវណើ) 
 

 ការដាក់ធានា ហីុរ ៉ូខត្ក 

អត្ថន័្យ 

គឺជាកិែាសន្ាមួយខដ្លបាន្សវប្មែវ ើងវដ្ើមបីធានាការសង
រាំណុលខដ្លកនុងវនាោះក៉ូន្រាំណុលប្រគល់វៅឲ្យម្ចា ស់រាំណុល
ររស់ែលួន្ មិន្ខមន្ជាប្ទសមបត្តិ ខត្ជារ័ណណកមមសិទធិថ្ន្ប្ទពយ
វនាោះខដ្លបាន្ែុោះនិ្វទទសកនុងរញ្ា ីសុរវិោដី្(LL#219)។ 

គឺជាសិទធិប្បាតិ្វោគមួយប្រវេទ ខដ្លម្ចា ស់រាំណុលម្ចន្សិទិធ
ទទួលបាន្ការសងែាំវ ោះសិទិធវលើរាំណុលររស់ែលួន្វដាយម្ចន្
អាទិោពជាងម្ចា ស់រាំណុលវ្សងវទៀត្ែាំវ ោះអែលន្វត្ថុខដ្ល
បាន្ដាក់ប្បាតិ្វោគវដាយក៉ូន្រាំណុល ឬ   ត្តិ្យជន្ មិន្វ្ទរការ
កាន់្ការ់ (CC#843-1)។ 

អនករវងកើត្ ក៉ូន្រាំណុល(LL#219) ក៉ូន្រាំណុល ឬត្តិ្យជន្ (អនកធានាវដាយវត្ថុ) (CC#843-1,766-1) 

កមមវត្ថុ 
ប្ទពយសមបត្តិ(អែលន្វត្ថុ) 

 
អែលន្វត្ថុ និ្ងសិទិធជួលអែិថ្ង្រន្តយ៍ ឬ្លុរវោគ(CC#8432) 
វត្ថុវ្សងវទៀត្តមែារ់ពិវសស (CC#843-3) 

លកខែណឌ រវងកើត្អានុ្ោព ប្រគល់រ័ណណកមមសិទិធ(LL#219) 
លិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងែុោះរញ្ា ី(LL#220) 

ការប្ពមវប្ពៀង(CC#844) 
គ្នម ន្ការប្រគល់រ័ណណកមមសិទិធ (គ្នម ន្ម្ចប្តខែង) 

លកខែណឌ ត្តាំង ដ្៉ូែគ្នន នឹ្ងលកខែណឌ រវងកើត្អានុ្ោព លិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងែុោះរញ្ា ី(CC#845,ACC#9-b) 

ោពជាន់្គ្នន ថ្ន្សិទិធ 
ប្បាតិ្វោគ 

ការដាក់ធានាវលើអែលន្វត្ថុខត្មួយ អាែវ វើបាន្ខត្មតង 
(គ្នម ន្ម្ចប្តខែង) ហីុរ ៉ូខត្កវលើអែលន្វត្ថុខត្មួយ អាែរវងកើត្បាន្វប្ែើន្ដ្ង (CC#851) 

ការដាក់ប្បាតិ្វោគរន្ត  មិន្អាែដាក់ការធានារន្តបាន្វទ (គ្នម ន្ម្ចប្តខែង) ហីុរ ៉ូខត្កអាែដាក់រន្តបាន្ វៅថា ហីុរ ៉ូខត្ករន្ត (CC#859) 
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៨. ការដាក់ធានា និងហ ៊ីប ៉ូតែក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ការដាក់ធានាមុន្កាលររវិែេទថ្ន្ការអនុ្វត្ត

ប្កមរបវវណី 
កាលររវិែេទថ្ន្ការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី ការដាក់ធានាវប្កាយកាលររវិែេទថ្ន្  

ការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី 

ការដាក់ធានា 
ម្ចន្លិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងែុោះរញ្ា ី 

ប្ត្ូវចាត់្ទុកជាហីុរ ៉ូខត្កតមប្កមរដ្ឋរបវវណី 
(ACC#55-1) 

 ម្ចន្ការរកស្សាយពីរ៖ 
(១) ប្ត្ូវចាត់្ទុកថា គ្នម ន្អានុ្ោព (CC#767-2) 
(២) ប្ត្ូវចាត់្ទុកថា ម្ចន្អានុ្ោពប្តឹ្មគ៉ូោគី (ការ
រកស្សាយ) 
 

ការដាក់ធានា 
ម្ចន្លិែិត្យថាេ៉ូត្ រ ុខន្តគ្នម ន្ការែុោះរញ្ា ី 

ប្ត្ូវចាត់្ទុកថា ជាកិែាសន្ាហីុរ ៉ូខត្ក (ACC#56-3) 
 

ការដាក់ធានា 
គ្នម ន្លិែិត្យថាេ៉ូត្ និ្ងគ្នម ន្ការែុោះរញ្ា ី 

ប្ត្ូវចាត់្ទុកថា ម្ចន្អានុ្ោពែាំវ ោះខត្គ៉ូោគី 
(ACC#55,56 មិន្ប្ត្វូយកមកអនុ្វត្ត ) 
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ក្ប្ធានបទ ៖ ការអនវុតតហុើប ៉ូចតរ 
 
 
 

ការអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ក គឺជាការទាមទារសិទធិររស់ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក ែណៈវពលខដ្លកាត្ពវកិែា
ររស់ក៉ូន្រាំណុល (អនករវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្ក) មិន្បាន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាររស់ែលួន្។ ករណីវន្ោះ ម្ចា ស់រាំណុល    
ហីុរ ៉ូខត្កអាែដាក់ កយសុាំ លក់វដាយរងខាំន្៉ូវវត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្កបាន្ តមរយៈ្ល៉ូវតុ្លាការ 
(ម្ចប្ត ៨៥៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) វដាយមិន្ចាាំបាែ់ លងកាត់្នី្តិ្វ ីិរណតឹ ង គឺដាក់ កយសុាំវៅសាថ រ័ន្   អនុ្
វត្ត (តុ្លាការអនុ្វត្ត)។ ការអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កែាំវ ោះ អែលន្វត្ថុ គឺជាការអនុ្វត្តសិទធិប្បាតិ្វោគខដ្លជាការ
អនុ្វត្តវដាយរងខាំមួយប្រវេទ ខដ្លជាវគ្នលការណ៍ប្ត្ូវអនុ្វលាម វៅតមរញ្ាត្តិសតីពីការអនុ្វត្តវដាយរងខាំ
ខដ្លម្ចន្វគ្នលរាំណងឱ្យសងជាប្បាក់ែាំវ ោះអែលន្វត្ថុ វដាយរខន្ថមន្៉ូវរញ្ាត្តិ ពិវសសខដ្លម្ចន្ខែង
វៅកនុង ម្ចប្ត ៥០៩ ដ្ល់ម្ចប្ត ៥២០ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី។ 

ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក វដ្ើមបីអនុ្វត្តសិទធិររស់ែលួន្ ប្ត្ូវអនុ្វត្តសិទធិទាាំងវន្ោះតមតុ្លាការអនុ្វត្ត 
ខដ្លជានី្តិ្វ ីិ ថ្ន្ការអនុ្វត្តសិទធិប្បាតិ្វោគែាំវ ោះអែលន្វត្ថុ វៅតមែលឹមសារដ្៉ូែខាងវប្កាមវន្ោះ ៖ 
 

១. នើតិវិធើននការ រម់ដាយបងាែំំម ោះអែ នវតថុហុើប ៉ូចតរ  
១-១ ការររឹអ៉ូស 
តុ្លាការខដ្លម្ចន្សមត្ថកិែាែាំវ ោះករណីវន្ោះ គឺតុ្លាការអនុ្វត្តខដ្លជាសាលាដ្ាំរ៉ូងថ្ន្ទីតាំង

អែលន្វត្ថុខដ្ល ជាកមមវត្ថុថ្ន្ការអនុ្វត្តវដាយរងខាំសថិត្វៅ (ម្ចប្ត ៤១៨ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី) វដាយ
នី្តិ្វ ីិវន្ោះប្ត្ូវវ វើវ ើង តមរយៈ  កយសុាំឱ្យអនុ្វត្តសិទធិប្បាតិ្វោគែាំវ ោះអែលន្វត្ថុ (ម្ចប្ត ម្ចប្ត ៣៤៩ 
កថាែណឌ ទី ១ និ្ងម្ចប្ត ៥០៩ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី) វដាយប្ត្ូវរាំវពញន្៉ូវែាំណុែចាាំបាែ់មួយែាំនួ្ន្ដ្៉ូែ
ជា ១-សញ្ញា ណម្ចា ស់រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត សញ្ញា ណក៉ូន្រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត ក៉ូន្រាំណុលថ្ន្សិទធិវលើ
រាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា និ្ងអនកត្ាំណាង, ២-សញ្ញា ណថ្ន្ សិទធិប្បាតិ្វោគ និ្ងសិទធិវលើរាំណុលខដ្ល
ប្ត្ូវបាន្ធានា, ៣-សញ្ញា ណថ្ន្អែលន្វត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្ក និ្ង៤- វហតុ្ការណ៍ និ្ងទាំហាំថ្ន្សិទធិ
វលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា (ម្ចប្ត ៥០៩ កថាែណឌ ទី ១ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី)។  កយសុាំវន្ោះវប្ៅ
ពីឯកសារែមលងយថាេ៉ូត្ថ្ន្លិែិត្អនុ្វត្តខដ្លម្ចន្កាំណត់្វៅកនុងម្ចប្ត ៤៩៦ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋ-របវវណី 
ម្ចា ស់រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត ប្ត្ូវោា រ់ជាមួយនឹ្ង កយសុាំន្៉ូវឯកសារែមលងខដ្លម្ចន្វសែកតីរញ្ញា ក់ថ្ន្
វសៀវវៅែុោះរញ្ា ី (ម្ចប្ត ៥០៩ កថាែណឌ ទី ២ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី)។ 

ការអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កែាំវ ោះអែលន្វត្ថុ ប្ត្វូចារ់វ្តើមវដាយតុ្លាការអនុ្វត្ត វែញដី្កាសវប្មែចារ់
វ្តើមការលក់វដាយរងខាំ ប្រកាសររឹអ៉ូសអែលន្វត្ថុតម កយសុាំររស់ម្ចា ស់រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្តខដ្លជា
ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក (ម្ចប្ត ៤១៩ កថាែណឌ ទី ១ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី) វដាយអានុ្ោពថ្ន្ការររឹ
អ៉ូសនឹ្ងវកើត្វ ើងវៅវពលខដ្ល ដី្កាសវប្មែចារ់វ្តើមការលក់វដាយងខាំប្ត្ូវបាន្រញ្ា៉ូ ន្វៅក៉ូន្រាំណុលថ្ន្
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ការអនុ្វត្ត រ ុខន្តការែុោះរញ្ា ីអាំពីការររឹអ៉ូសនឹ្ង ម្ចន្អានុ្ោព វៅវពលបាន្ែុោះរញ្ា ី (ម្ចប្ត ៤២១ កថា-
ែណឌ ទី ២ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី)។ 

 

១-២ ការលក់ 
រនាទ រ់ពីររឹអ៉ូស គឺដ្ាំណាក់កាលរត៉ូរជាប្បាក់ តមវ ីិលក់វដាយរងខាំ និ្ងសងវៅម្ចា ស់រាំណុលតម

វ ីិខែកែាំខណក វហតុ្វន្ោះ នី្តិ្វ ីិអនុ្វត្តវដាយរងខាំខដ្លម្ចន្វគ្នលរាំណងឱ្យសងជាប្បាក់ែាំវ ោះអែលន្
វត្ថុ ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្ត ដ្៉ូែជា ការវែញដី្កាសវប្មែចាត់្តាំងអនកវាយត្ថ្មល ដី្ការងាគ រ់ឱ្យវាយត្ថ្មលអែលន្
វត្ថុ (ម្ចប្ត ៤៣០ កថាែណឌ ទី ១ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី) ដី្កាសវប្មែរងាគ រ់ឱ្យស្សាវប្ជាវសាថ ន្ោព
រែាុរបន្នថ្ន្វត្ថុ ការវ វើឯកសារ លមអិត្អាំពីវត្ថុ ការកាំណត់្ត្ថ្មលលក់អរបរម្ច (ម្ចប្ត ៤៣២ កថាែណឌ ទី ១  ថ្ន្
ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី) ការកាំណត់្វពលវវលាែុង វប្កាយសប្ម្ចរ់ការខែកែាំខណក ដី្កាសវប្មែរងាគ រ់ឱ្យ
អនុ្វត្តការលក់ (ម្ចប្ត ៤៣៦ កថាែណឌ ទី ៣ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិ រដ្ឋរបវវណី) ការ្ាយជាសាធារណៈអាំពីកាល
ររវិែេទថ្ន្ការលក់ កាលររវិែេទថ្ន្ការលក់ឡាយ ុង កាលររវិែេទវដ្ើមបីវែញដី្កាសវប្មែអនុ្ញ្ញា ត្
ឱ្យលក់ ការវែញដី្កាសវប្មែអនុ្ញ្ញា ត្ឱ្យលក់ និ្ងការកាំណត់្អាំ ុងវពលរង់ថ្ងលលក់ ជាអាទិ៍។ 

 

១-៣  ការខែកែាំខណក 
វៅវពលខដ្លនី្តិ្វ ីិលក់ប្ត្ូវបាន្រញ្ា រ់ តមរយៈការវែញដី្កាសវប្មែអនុ្ញ្ញា ត្ឱ្យលក់ វហើយ

ដី្កាវន្ោះបាន្ ែ៉ូលជាសាថ ពរ តុ្លាការអនុ្វត្តប្ត្វូរន្តនី្តិ្វ ីិ តមរយៈការខែកែាំខណក (ម្ចប្ត ៤៨៨ កថា
ែណឌ ទី ១ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិ រដ្ឋរបវវណី) វដាយកាំណត់្កាលររវិែេទខែកែាំខណក និ្ងជ៉ូន្ដ្ាំណឹងអាំពីកាល
ររវិែេទវនាោះ រនាទ រ់វកាោះវៅម្ចា ស់រាំណុល និ្ងកាំណត់្កាលររវិែេទខែកែាំខណក និ្ងវ វើតរាងខែក
ែាំខណក (ម្ចប្ត ៤៩០ កថាែណឌ ទី ១ និ្ងទី ២ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិ រដ្ឋរបវវណី) វហើយអនុ្វត្តការខែកែាំខណក
វនាោះ (ម្ចប្ត ៤៨៩ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី)។  
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គាំរ៉ូថ្ន្ កយសុាំអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កែាំវ ោះអលែន្វត្ថុ 
 

ប្ពោះរាជាណាែប្កកមពុជា 
ជាតិ្ សាសនា ប្ពោះមហាកសប្ត្ 

3 
 កយសុាំអនុ្វត្តសិទធិប្បាតិ្វោគែាំវ ោះអែលន្វត្ថុ 

ម្ចា ស់រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត៖ ប្គឹោះសាថ ន្មីប្កូហរញិ្ាវត្ថុ “ក” ខដ្លត្ាំណាងវដាយវលាក A ម្ចន្អាសយដាឋ ន្
វៅ ្ទោះវលែ៧៥ E0 មហាវងីិប្ពោះមុនី្វរ  ត្ សងាក ត់្្ារវដ្ើមគរ ែណឌ ទួលវគ្នក រាជធានី្េនាំវពញ។ 
អនកត្ាំណាងវដាយអាណត្តិ៖ វលាកវមធាវ ី អីុវ រ ៉ូលី ខដ្លជាវមធាវ ី ថ្ន្ប្កុមវមធាវកីមពុជាអន្តរជាតិ្ ខដ្ល 
ម្ចន្អាសយដាឋ ន្សថិត្វៅអាគ្នរ IOC ជាន់្ទី ៥ រន្ទរ់ F5-R01 & F5-R02 មហាវងីិប្ពោះមុនី្វងស សងាក ត់្រឹង
រាាំង ែណឌ ដ្៉ូន្វពញ រាជធានី្េនាំវពញ តមរយៈលិែិត្ប្រគល់សិទធិត្ាំណាងវដាយអាណត្តិ ែុោះថ្ងៃទី ៣០ ខែ 
វែិេិកា ឆ្ន ាំ ២០១២ ខដ្លម្ចន្វលែទ៉ូរស័ពទ ០១៧ ៥២ ៣២ ២៩។ 
ក៉ូន្រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត៖ វ ម្ ោះ “ែ” វេទ ស្សី អាយុ ៣៧ ឆ្ន ាំ កាន់្អត្តសញ្ញា ណរណណ័ សញ្ញា តិ្ខែមរវលែ 
០១០២៥៧៤៦៨  ខដ្លម្ចន្អាសយដាឋ ន្សថិត្វៅ្ទោះវលែ ៥៨២ហសុតី្ ្ល៉ូវជាតិ្វលែ ០២ េ៉ូមិទួលរកា 
សងាក ត់្ចាក់ អខប្ងវប្កាម ែណឌ ម្ចន្ជ័យ រាជធានី្េនាំវពញ។ 

ស៉ូមវគ្នរពជ៉ូន្ 
ឯកឧត្តមប្រធាន្សាលាដ្ាំរ៉ូងរាជធានី្េនាំវពញ 

ស៉ូមទាន្ប្ជារ។ 
កមមវត្ថុ៖ សាំវណើ សុាំលក់អែលន្វត្ថុវដាយរងខាំខដ្លជាកមមសិទធិររស់ក៉ូន្រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត 
វោង៖  ម្ចប្ត ៥០៩ និ្ងម្ចប្ត ៥២០ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណីថ្ន្ប្ពោះរាជាណាែប្កកមពុជា 
          ត្រតមកមមវត្ថុ និ្ងវោងខាងវលើ ែាុាំបាទជប្ម្ចរជ៉ូន្ ឯកឧត្តមប្រធាន្ វមតត ប្ជារថា ៖ ប្គឹោះសាថ ន្មី
ប្កូហិរញ្ាវត្ថុ “ក” គឺជាម្ចា ស់រាំណុល ខដ្លម្ចន្សិទធិប្បាតិ្វោគប្រត្យកស (ហីុរ ៉ូខត្ក) ែាំវ ោះក៉ូន្រាំណុល ដ្៉ូែ
ម្ចន្កាំណត់្វៅកនុងឯកសារែមលងខដ្លម្ចន្វសែកតីរញ្ញា ក់ថ្ន្វសៀវវៅែុោះរញ្ា ី និ្ងលិែិត្អនុ្វត្តសិទឋិប្បាតិ្
វោគ រ ខុន្តក៉ូន្រាំណុលវៅខត្មិន្សងរាំណុលតមការទាមទារ។ វហតុ្វន្ោះ ស៉ូម ឯកឧត្តមប្រធាន្ វមតត
ចារ់វ្តើមនី្តិ្វ ីិលក់ វដាយរងខាំន្៉ូវអែលន្វត្ថុខដ្លជាកមមសិទធិររស់ក៉ូន្រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្តវៅតមនី្តិ្វ ី
ែារ់ ដ្៉ូែខាងវប្កាម ៖ 
           ១-សញ្ញា ណថ្ន្កមមសិទឋិករថ្ន្អែលន្វត្ថុខដ្លជាក៉ូន្រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត-ក៉ូន្រាំណុលថ្ន្សិទឋិវលើ
រាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា ៖ វ ម្ ោះ “ែ” វេទ ស្សី អាយុ ៣៧ ឆ្ន ាំ កាន់្អត្តសញ្ញា ណរណណ័ សញ្ញា តិ្ខែមរ
វលែ ០១០២៥៧៤៦៨ ខដ្លម្ចន្អាសយដាឋ ន្ សថិត្វៅ្ទោះវលែ ៥៨២ហសុតី្ ្ល៉ូវជាតិ្វលែ ០២ េ៉ូមិទួល
រកា សងាក ត់្ចាក់អខប្ងវប្កាម ែណឌ ម្ចន្ជ័យ រាជធានី្េនាំវពញ។ 
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           ២-សញ្ញា ណថ្ន្សិទឋិប្បាតិ្វោគ និ្ងសិទឋិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវធានា៖ អត្ថិោពថ្ន្ហីុរ ៉ូខត្កវដាយ
ប្ត្ូវធានាវៅវលើសិទឋិវលើរាំណុលដ្៉ូែជាប្បាក់វដ្ើម (US$១០,០០០) ការប្បាក់ ១៨%/ ឆ្ន ាំ (US$ 
១,៨០០)  ការប្បាក់ យឺត្ោ វ  ២៤%/ឆ្ន ាំ (US$ ២,៤០០) សាំណងថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ ( US$ ១,០០០) និ្ង
វសាហ ុយថ្ន្ការអនុ្វត្ត ( US$ ១,០០០)។ 
          ៣-សញ្ញា ណថ្ន្អែលន្វត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ការអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ក ៖ ដី្ខដ្លម្ចន្រណណ័ សាំគ្នល់សិទឋិ
កាន់្ការ់អែលន្វត្ថុវលែ DVI០០១០ ែុោះថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុ្លា ឆ្ន ាំ ២០០៧ វដាយម្ចន្អាសយដាឋ ន្សថិត្វៅ 
្ល៉ូវជាតិ្វលែ ០៥ េ៉ូមិ កាំវបា សងាក ត់្សាវ យបា ក ែណឌ ឬសសីខកវ រាជធានី្េនាំវពញ ជាកមមសិទឋិររស់ក៉ូន្
រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត។ 
           ៤-វហតុ្ការណ៍ ៖ កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០០៩ ក៉ូន្រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្តបាន្មកែាីលុយ
ពីម្ចា ស់ រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត ែាំនួ្ន្ US$ ១០,០០០ (ដ្រ់ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ សប្ម្ចរ់រយៈវពល ០២ 
(ពីរ) ឆ្ន ាំ វដាយអប្តការប្បាក់ ១៨%/ឆ្ន ាំ ( US$ ១,៨០០) និ្ងការប្បាក់យឺត្ោ វែាំនួ្ន្ ២៤%/ឆ្ន ាំ     (US$ 
២,៤០០) និ្ងបាន្ដាក់ហីុរ ៉ូខត្កវៅវលើដី្ខដ្លម្ចន្អត្តសញ្ញា ណខាងវលើជាកមមសិទឋិផ្ទទ ល់ែលួន្ររស់ក៉ូន្
រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្តវដាយ បាន្វ វើកិែាសន្ាហីុរ ៉ូខត្កតមទប្មង់យថាេ៉ូត្ និ្ងែុោះរញ្ា ីរែួវហើយ្ងខដ្រ 
និ្ងបាន្រញ្ញា ក់ថា ប្រសិន្វរើមិន្សង នឹ្ងសងការែ៉ូែខាត្ឱ្យម្ចា ស់រាំណុល វហើយប្រសិន្វរើវ ើង
តុ្លាការ រន្ទុកទាាំងវនាោះជាររស់អនកខដ្លរាំ ន្កិែាសន្ា  រ ុខន្ត ក៉ូន្រាំណុលមិន្បាន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា
ររស់ែលួន្រហ៉ូត្មកដ្ល់រែាុរបន្ន (០៧-១២-២០១២) វហតុ្វន្ោះម្ចា ស់- រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កប្ត្ូវលក់វដាយរងខាំ 
ន្៉ូវអែលន្វត្ថុហីុរ ៉ូខត្កវដាយរងខាំតម្ល៉ូវតុ្លាការ វដ្ើមបីយកប្បាក់មកសងសិទឋិវលើរាំណុលខដ្លម្ចន្អាទិ
ោព។ 

វសែកតីដ្៉ូែបាន្ជប្ម្ចរជ៉ូន្ខាងវលើ ស៉ូម ឯកឧត្តមប្រធាន្ ចារ់វ្តើមលក់វដាយរងខាំន្៉ូវអែលន្វត្ថុ 
ខដ្លជាកមមសិទធិររស់ក៉ូន្រាំណុល វដាយកតីអនុ្វប្គ្នោះ។ 

ស៉ូម ឯកឧត្តមប្រធាន្ ទទួលន្៉ូវវសែកតីវគ្នរពដ៏្ប្ជាលវប្ៅអាំពីែាុាំ។ 
 

រាជធានី្េនាំវពញ, ថ្ងៃទី ០៧ ខែ  ន៉ូ  ឆ្ន ាំ ២០១២ 
វមធាវតី្ាំណាងវដាយអាណត្តិររស់ម្ចា ស់រាំណុល 

 
 
 

 វមធាវ ីអីុវ រ ៉ូលី 

ឯកសារោា រ់ (ែារ់វដ្ើម) 

១-    លិែិត្ប្រគល់សិទធិត្ាំណាងវដាយអាណត្តិ 
២-    លិែិត្អនុ្វត្តសិទឋិប្បាតិ្វោគ 
៣-   ឯកសារែមលងខដ្លម្ចន្វសែកតីរញ្ញា ក់ថ្ន្
វសៀវវៅែុោះរញ្ា ី 
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គាំន្៉ូសរងាា ញអាំពីលាំហ៉ូរនី្តិ្វ ីិថ្ន្ការលក់វដាយរងខាំែាំវ ោះអែលន្វត្ថុ (ឯកសារោា រ់) 
 

 
 
 
 
 
 
 
២. សិទឋិចដ្ បនតអតិថោព និងសទិឋិចដ្ រ តម់ក្កាយការ រ ់

ការលក់វដាយរងខាំែាំវ ោះអែលន្វត្ថុថ្ន្សិទធិប្បាតិ្វោគ ប្រសិន្វរើម្ចន្រន្ទុកដ្៉ូែជា សិទធិប្បាតិ្-
វោគប្រត្យកស សិទធិប្រត្យកសវប្រើប្បាស់-អាស្ស័យ្ល ជាអាទិ៍ ខដ្លបាន្វកើត្វ ើងវៅវពលវប្កាយ វៅខត្
រន្តអត្ថិោពវប្កាយការលក់ នាាំឱ្យម្ចន្ការែ៉ូែខាត្ដ្ល់សិទឋិររស់ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ក វហតុ្វន្ោះលកខ
ែណឌ សប្ម្ចរ់ការរន្តអត្ថិោព ឬការរលត់្ ឬបាត់្រង់អានុ្ោពអាស្ស័យវៅវលើការត្តាំងនឹ្ង      ហីុរ ៉ូខត្ក
ររស់ម្ចា ស់រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត នាាំឱ្យការអនុ្វត្តសិទធិប្បាតិ្វោគ សិទធិប្បាតិ្វោគប្រត្យកសវលើអែលន្វត្ថុ 
សិទធិប្រត្យកសវប្រើប្បាស់-អាស្ស័យ្ល សិទធិជួលអែលន្វត្ថុប្ត្ូវរន្តអត្ថិោពវប្កាយការលក់វដាយរងខាំ 
(ម្ចប្ត ៥១០ កថាែណឌ ទី ១ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី) វហើយសិទធិវ្សងវទៀត្ ខដ្លោា រ់នឹ្ងអែលន្វត្ថុប្ត្វូ
រលត់្វដាយការលក់វដាយរងខាំ (ម្ចប្ត ៥១០ កថាែណឌ  ទី ២ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី)។ 

វគ្នលការណ៍ខដ្ល ក់ព័ន្ឋនឹ្ងកិែាការទាាំងវន្ោះម្ចន្ ០២ (ពីរ) គឺវគ្នលការណ៍ទទួលរន្ត និ្ង
វគ្នលការណ៍ លុរវចាល វហើយវៅកនុងប្កមរដ្ឋរបវវណីកមពុជាគឺវប្ជើសវរ ើសយកវគ្នលការណ៍ទទួលរន្ត 
វហតុ្វន្ោះលទឋ្ លថ្ន្ការលក់ ប្ត្ូវវគ្នរពតមវគ្នលការណ៍ទទួលរន្ត។ 

 

៣. វិសា ោពននមាា សប់ណុំ ចដ្ ក្តូវទទ ួែំចណរ 
ម្ចា ស់រាំណុលខដ្លបាន្ដាក់ កយសុាំអនុ្វត្តវដាយរងខាំ ម្ចា ស់រាំណុលខដ្លបាន្ទាមទារឱ្យខែក

ែាំខណក ម្ចា ស់រាំណុលខដ្លបាន្ែុោះរញ្ា ីអាំពីការររឹអ៉ូស ម្ចា ស់រាំណុលខដ្លប្ត្ូវទទួលែាំខណកពីប្បាក់
ខដ្លបាន្មកពីការលក់វដាយរងខាំ វដ្ើមបអីនុ្វត្តសិទធិប្បាតិ្វោគ ម្ចា ស់សិទធិប្បាតិ្វោគខដ្លរលត់្វប្កាយការ
លក់ គឺជារុគគលខដ្លម្ចន្សិទធិែ៉ូលខែកែាំខណក (ម្ចប្ត  ៥១៩ និ្ងម្ចប្ត ៤៥៣ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី)។ 

ករណីវន្ោះ ម្ចា ស់រាំណុលខដ្លប្បាតិ្វោគររស់ែលួន្ប្ត្ូវរលត់្ អាែទទួលបាន្ែាំខណក វដាយមិន្ចាាំ
បាែ់វ វើការទាមទារឱ្យខែកែាំខណកវនាោះវទ វដាយតុ្លាការអាែវដាស់វត្ឿន្ឱ្យម្ចា ស់រាំណុលប្រវេទវន្ោះ 
មកទទួលែាំខណកររស់ែលួន្ វៅតមកាលររវិែេទ និ្ងការអនុ្វត្តខែកែាំខណក។ 
 

ការអនុ្វត្តវដាយរងខាំ
ែាំវ ោះអែលន្វត្ថុ 

ការខែកែាំខណក ការលក់ ការររឹអ៉ូស 
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៤. ររណើសិរា 
X ជាក៉ូន្រាំណុលខដ្លបាន្យកដី្ររស់ែលួន្មកដាក់ប្បាតិ្វោគ វដាយដី្វនាោះម្ចន្ត្ថ្មល US$

៩,០០០ (ប្បាាំរួន្ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ ែណៈវពលខដ្លម្ចន្៖ 
A ជាម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កលាំដារ់ទី ១ និ្ងសិទឋិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាម្ចន្ែាំនួ្ន្ ៥,០០០  
   (ប្បាាំ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ 
B ជាម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កលាំដារ់ទី ២ និ្ងសិទឋិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាម្ចន្ែាំនួ្ន្ ៣,០០០  
   (រី ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ 
C ជាម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កលាំដារ់ទី ៣ និ្ងសិទឋិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាម្ចន្ែាំនួ្ន្ ២,០០០  
   (ពីរ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ 
X ៖ ក៉ូន្រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត, D ៖ អនកទិញ, V ៖ ត្ថ្មលលក់៖ ៩,០០០ (ប្បាាំរួន្ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ 

ករណីទី ១៖ A ដាក់ កយសុាំអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ក នាាំឱ្យហីុរ ៉ូខត្កខដ្លម្ចន្លាំដារ់ទារជាងនឹ្ងរលត់្ 
រនាទ រ់មក ប្បាក់ខដ្លបាន្មកពីការលក់វដាយរងខាំនឹ្ងយកមកសង A វហើយវៅសល់ប្ត្ូវខរងខែកវៅឱ្យ
អនកខដ្លម្ចន្លាំដារ់ ហីុរ ៉ូខត្ករន្តរនាទ រ់គ្នន  ម្ចន្ន័្យថា A បាន្ ៥,០០០ (ប្បាាំ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ, B 
បាន្ ៣,០០០ (រី ន់្) ដុ្លាល រ អាវមរកិ រ ុខន្ត C បាន្ខត្ ១,០០០ (មួយ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ រ ុវណាណ ោះ រឯី 
១,០០០ (មួយ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ វទៀត្ គឺជាសិទឋិវលើរាំណុល មមត (ម្ចប្ត ៥១០, ម្ចប្ត ៤៣១ ម្ចប្ត 
៤៤៩ និ្ងម្ចប្ត ៥១៩ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិ រដ្ឋរបវវណី-វគ្នលការណ៍ទទួលរន្ត)។ 

ករណីទី ២៖ B ដាក់ កយសុាំអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ក នាាំឱ្យហីុរ ៉ូខត្កខដ្លម្ចន្លាំដារ់ទារជាងនឹ្ងរលត់្ 
រ ុខន្តហីុរ ៉ូខត្ក ររស់ A មិន្រលត់្វនាោះវទ។ រនាទ រ់មក ប្បាក់ខដ្លបាន្មកពីការលក់វដាយរងខាំនឹ្ងយកមក
សង B វហើយវៅសល់ប្ត្ូវ ខរងខែកវៅឱ្យអនកខដ្លម្ចន្លាំដារ់ហីុរ ៉ូខត្ករន្តរនាទ រ់គ្នន ។ វដាយវហតុ្ថា 
ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណីទទួលសាគ ល់វគ្នល- ការណ៍ទទួលរន្ត វហតុ្វន្ោះ តុ្លាការអនុ្វត្ត ប្ត្វូវាយត្ថ្មល
អែលន្វត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ការអនុ្វត្តវដាយរងខាំវដាយរកា ទុកន្៉ូវរន្ទុក នាាំឱ្យអែលន្វត្ថុវន្ោះម្ចន្ត្ថ្មលខត្ 
៤,០០០ (រួន្ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ រ ុវណាណ ោះ វដាយប្ត្ូវោា រ់រន្ទុកែាំនួ្ន្ ៥,០០០ (ប្បាាំ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ 
ជាការទទួលែុសប្ត្ូវររស់អនកទិញ ម្ចន្ន័្យថា B បាន្ ៣,០០០ (រី ន់្) ដុ្លាល រ អាវមរកិ, C បាន្ 
១,០០០ (មួយ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ វហើយប្បាក់វៅសល់ែាំនួ្ន្ ១,០០០ (មួយ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ ររស់ 
C គឺជាសិទិវលើរាំណុល មមត វដាយ D ប្ត្ូវោា រ់រន្ទុក ៥,០០០ (ប្បាាំ ន់្) ដុ្លាល រអាវមរកិ ពីវប្ ោះសិទឋិវលើ
រាំណុល និ្ងហីុរ ៉ូខត្កររស់ A វៅខត្រន្តអត្ថិោព  (ម្ចប្ត ៥១០, ម្ចប្ត ៤៣១ ម្ចប្ត ៤៤៩ និ្ងម្ចប្ត 
៥១៩ ថ្ន្ ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី-វគ្នលការណ៍ទទួលរន្ត និ្ងសិទឋិររស់អនកខដ្លម្ចន្លកខែណឌ ត្តាំងមិន្ 
រលត់្វប្កាយការលក់)។ 

ករណីទី ៣៖ C ដាក់ កយសុាំអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្ក នាាំឱ្យហីុរ ៉ូខត្កររស់គ្នត់្រលត់្ វដាយវហតុ្ថា    ហីុរ ៉ូ
ខត្កវ្សងវទៀត្ម្ចន្លាំដារ់ែពស់ជាងហីុរ ៉ូខត្កររស់ C។ រនាទ រ់មកប្បាក់ វធិាន្ថ្ន្ការវាយត្ថ្មល វគ្នល
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ការណ៍ទទួលរន្ត និ្ងសិទឋិ ររស់អនកខដ្លម្ចន្លកខែណឌ ត្តាំងមិនិ្រលត់្វប្កាយការលក់ នាាំឱ្យត្ថ្មលលក់
អែលន្វត្ថុគឺ ១,០០០ (មួយ ន់្) ដុ្លាល រ អាវមរកិ ប្ត្ូវសងវៅឱ្យ C វហើយវៅសល់ ១,០០០ (មួយ ន់្) 
ដុ្លាល រអាវមរកិវទៀត្ គឺជាសិទឋិវលើរាំណុល មមត វដាយអនកទិញ D ប្ត្ូវោា រ់ន្៉ូវរន្ទុក ៨,០០០ (ប្បាាំរី ន់្) 
ដុ្លាល រអាវមរកិ វដាយវហតុ្ថា សិទឋិវលើរាំណុល និ្ងហីុរ ៉ូខត្ក ររស់ A និ្ង B វៅខត្រន្តអត្ថិោពវប្កាយ
ការលក់។ 

និ្ោយជារមួ វទាោះរីជា A, B ឬ C ជាអនកដាក់ កយសុាំអនុ្វត្តសិទឋិប្បាតិ្វោគក៏វដាយ ក៏លទឋ្ ល
វៅខត្ ដ្ខដ្ល វដាយវហតុ្ថា លាំដារ់ហីុរ ៉ូខត្ក គឺអាទិោពររស់ម្ចា ស់សិទឋិប្ត្ូវបាន្គណនាវដាយលាំដារ់
វពលវវលាថ្ន្ការែុោះរញ្ា ី (ម្ចប្ត៨៥១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) វហើយសិទឋិររស់អនកខដ្លម្ចន្លកខែណឌ ត្តាំង
នឹ្ងម្ចា ស់រាំណុលថ្ន្ការអនុ្វត្ត គឺមិន្រលត់្វប្កាយការលក់វនាោះវទ (ម្ចប្ត ៥១០ ថ្ន្ប្កមនី្តិ្វ ីិរដ្ឋរបវវណី) 
និ្ងការអនុ្វត្តវគ្នលការណ៍ទទួលរន្ត។/ 
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ដីកាបង្គា បឲ់្យអនុវត្តការលក់ (លក់ឡាយឡុងដោយដរោបសំបុរត្) ៤៣៦-៣ 

 

ការផ្សាយជាោធារណៈអពំីកាលបរដិឆេទននការលក់ ៤៣៦-៤ 

 

រកាទុកឯកោរឆលំងននឯកោរលំអតិ្អពំីវត្ថុដៅតុ្លាការអនុវត្តដដើម្បឲី្យោធារណជនដម្ើល ម្.៤៣៤-១ 

 

កាលបរដិឆេទននការលក់ឡាយឡុងដោយដរោម្សំបុរត្ ម្.៤៣៩ 

 

កាលបរដិឆេទដដើម្បដីឆញដកីាសំដរឆការលក់ ម្.៤៤០-១ 

 

ដឆញដីកាសំដរឆអនុញ្ញា ត្ឲ្យលក់ ម្.៤៤២ 

 

ការកំណត្់អំឡុងដពលសំរាបប់ង់នលៃលក់ ម្.៤៤៧-១ 

 

ការបង់នលៃលក់ ម្.៤៤៧ 

 

     ដីកាសំដរឆបង្គា បឲ់្យរបគល់អឆលវត្ថុ ម្.៤៥០-១ 
 

   ការផ្សទុកផ្តត ក់ឲ្យោថ ប័នដដលមានសម្ត្ថកឆិចឆុុះបញ្ជ ីអពំីការដផ្សទរបណ័ណ កម្មសិទធិ ៤៤៨-១ 

 

ការកំណត្់កាលបរដិឆេទដដើម្បដីឆកឆំដណក នងិការជដនដំណអ ងអំពកីាលបរដិឆេទដមុះ ម្.៤៨៨-១ 

 
ដីកាដកាុះដៅមាច ស់បំណុល ម្.៤៩០-២ 

 

កាលបរដិឆេទននការដឆកឆដំណក ម្.៤៩០-១ 

 

ការដ្វើតារាងដឆកឆំដណក ម្.៤៩០-១ 

 

ការអនុវត្តការដឆកឆដំណក ម្.៤៨៩-១ 

 

វោិលភាពនន 
មាច ស់បំណុល  
ដដលរត្ូវ 

ទទួលឆំដណក 
ម្.៤៥៣ 

519 

ការដ្វើឯកោរលំអតិ្អពំីវត្ថុ ម្.៤៣៤-១ 

 

ការកំណត្់ត្នម្ៃលក់អបបបរមា ម្.៤៣២-១ 

 

យល់ដ ើញថា ត្នម្ៃលកអ់បបរមាននអឆលនវត្ថុគ្មម នលទធផ្សលដៅសល់ ម្.៤៣៥-១ 

 

ជដនដំណអ ងដៅមាច ស់បំណុលអពំីត្នម្ៃលក់អបបបរមាននអឆលនវត្ថុគ្មម នលទធភាពដៅសល់ ម្.៤៣៥-១ 

 

ការលុបដោល ៤៣៥-២ 

 

សិទធិដដលដៅដត្មាន 
អត្ថិភាពដរកាយ  
ការលក់ និងសិទធ ិ
ដដលរលត្់ ម្. 510 

 

 

(នីត្វិ ិ្ ពីិនតិ្យសិទធិដលើបំណុល) 

កំណត្់ដពលឆុងដរកាយសំរាបក់ារទាម្ទារឲ្យដឆកឆំដណក ម្.៤២២-១ 

 

(នីត្ិវ ិ្ ីពនិិត្យអពំីសិទធដិដលទាកទ់ងនអងអឆលនវត្ថុ) 
 

ការរបកាសជាោធារណៈអពំីដពលកណំត្ឆុ់ងដរកាយសំរាបក់ារទាម្ទារឲ្យដឆកឆំដណក ម្.៤២២-២  
ការោស់ដត្ឿនឲ្យមាច ស់បំណុលរាយការណ៍អពំីសិទធិដលើបំណុល ម្.៤២២-២ 

 
ការទាម្ទារឲ្យដឆកឆំដណក ម្.៤២៦ 

 
ការជដនដំណអ ងអពំីសិទធដិលើបំណុល ម្.៤២៣ 

 

ដីកាបង្គា បឲ់្យវាយត្ំនលអពំីអឆលនវត្ថុ ម្.៤៣០-១ 
 

របាយការ៥ណ៍អពំីលទធផ្សលននការវាយត្ំនល ម្.៤៣០-៥ 
 

ដីកាបង្គា បឲ់្យរោវរជាវអពំីោថ នភាពបឆចុបបននននអឆលនវត្ថុ ម្.៤៣០-១ 
 

របាយការណ៍អំពលីទធផ្សល ននរោវរជាវ ម្.៤៣៤-២ 
 

ពាកយសំុអនុវត្ត ម្.៣៤៩-1 509-1 

ដីកាបងាបឲ់្យបង់ោហ ុយជាម្នុ ម្.៣៧៥ 

ដីកាសំដរឆោប់ដផ្សតើម្លក់ដោយបងខំ ម្.៤១៩-១ 

ការផ្សទុកផ្តត កឲ់្យឆុុះបញ្ជ ីអំពីការរ អបអដស ម្.៤១៩-១ 

ការបញ្ជដ នដកីាសំដរឆោប់ដផ្សតើម្លក់ដោយបងខ ំម្.៤១៩-១ 

អានុភាពននការរ អបអដស 
ម្.៤២១ 

ការរ អបអដស 

ការដរៀបឆំលក់ 

ការអនុវត្តការលក់ 

ការដឆកឆំដណក (ការដពញឆិត្ត) 
 

...... វៅប្កម 

...... ប្កឡារញ្ា ី 

...... អាជាា សាលា ឬអនកវាយត្ថ្មល 

...... ោគី 
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គណៈវមធាវថី្ន្ប្ពោះរាជាណាែប្កកមពុជា 
សិកាខ សាលាសតីពី “ការដាក់ធានា និ្ង ហីុរ ៉ូខត្ក” 
ថ្ងៃទី ២១ ខែ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
ទីប្រឹកាែារ់ថ្ន្គវប្ម្ចងអេិវឌ្ឍន៍្ប្រព័ន្ធែារ់ និ្ង តុ្លាការ 
 
 
 ហុើប ៉ូចតរមដ្ើមបើធានាបំណុ អចណត ត 
១. និ្យមន័្យ 

ហីុរ ៉ូខត្កខដ្លរវងកើត្វ ើងវដ្ើមបីធានាកាត្ពវកិែាមិន្កាំណត់្ខដ្លអាែវកើត្ម្ចន្វ ើងវដាយសារការ
ជួញដ្៉ូរជានិ្រន្តរខ៍ដ្លម្ចន្ប្រវេទជាកាំណត់្រវាងម្ចា ស់រាំណុល និ្ង ក៉ូន្រាំណុល កនុងកប្មិត្ថ្ន្ែាំនួ្ន្អតិ្ររ
ម្ចបាន្។ (ម្ចប្ត ៨៦៧ កថាែណឌ ទី ១) 

 

ទាំហាំថ្ន្សិទធិវលើរាំណុលមិន្កាំណត់្ ប្ត្ូវកាំណត់្វៅកនុងកិែាសន្ារវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានា
រាំណុលអខណត ត្។ (ម្ចប្ត ៨៦៧ កថាែណឌ ទី ២) 

ឧទាហរណ៍៖ប្រតិ្រត្តិការ នាគ្នរ ប្រតិ្រត្តិការកមាីររវិោគ ប្រតិ្រត្តិការធានា  កិែាសន្ា្គត់្្គង់ 
សម្ចភ រៈសាំណង់ជារន្តរនាទ រ់ ែុោះថ្ងៃទី   ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៣   ប្រតិ្រត្តិការលក់ទិញ 
 

២. ការរវងកើត្ (ម្ចប្ត ៨៤៤) 
ការប្ពមវប្ពៀង រវាងម្ចា ស់រាំណុល និ្ង ក៉ូន្រាំណុល ឬ ត្តិ្យជន្ ខដ្លយកអែលន្វត្ថុររស់ែលួន្

មកដាក់ជាប្បាតិ្វោគ 
 

៣. ការត្តាំងែាំវ ោះត្តិ្យជន្ (ម្ចប្ត ៨៤៥) 
 ក. លិែិត្យថាេ៉ូត្ * និ្ង 
 ែ. ការែុោះរញ្ា ី 
  

* = លិែិត្ខដ្លមង្រន្តីម្ចន្សមត្ថកិែាវ វើវ ើងវដ្ើមបីវ វើនី្តិ្វ ីិថ្ន្ការែុោះរញ្ា ី (ម្ចប្ត ៩ ែាំនុ្ែ ែ ថ្ន្ែារ់សតីពី
ការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី)   ស៉ូមវមើលគាំរ៉ូ 
 

៤. លកខណៈ និ្ង អត្ថប្រវោជន៍្ (ោពែុសគ្នន ពីហីុរ ៉ូខត្ក មមត) 
ហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ គឺជាករណីវលើកខលងថ្ន្ោពរនាទ រ់រន្សាំថ្ន្សិទធិប្បាតិ្វោគ

ប្រត្យកស និ្ង ោពវៅជាមួយគ្នន ថ្ន្សិទធិប្បាតិ្វោគប្រត្យកស (ម្ចប្ត ៧៦៩ កថាែណឌ ទី ៥ និ្ង ម្ចប្ត 
៧៧០ កថាែណឌ ទី ២)។ ឧទាហរណ៍ រុគគលខដ្លទទួលសិទធិវលើរាំណុលពីម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបី
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ធានារាំណុលអខណត ត្វៅមុន្វពលប្បាក់វដ្ើមប្ត្វូបាន្កាំណត់្ជាសាថ ពរ មិន្អាែអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានា
រាំណុលអខណត ត្ែាំវ ោះសិទធិវលើរាំណុលវនាោះបាន្វទ។ (ម្ចប្ត ៨៧២ កថាែណឌ ទី ១) 
  

ហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ម្ចន្ប្រវោជន៍្វដ្ើមបីធានាសិទធិវលើរាំណុលវប្ែើន្ខដ្លវកើត្
ម្ចន្វ ើងវដាយសារការជួញដ្៉ូរជានិ្រន្តរខ៍ដ្លម្ចន្ប្រវេទជាកាំណត់្ វដាយសន្សាំសាំថ្ែវពលវវលា កាំលាាំង
ពលកមម និ្ង វសាហ ុយសប្ម្ចរ់ការែុោះរញ្ា ី។ វលើសពីវន្ោះវៅវទៀត្ ម្ចា ស់រាំណុលអាែរកាលាំដារ់ហីុរ ៉ូខត្ក
បាន្។ 
 

៥. ទាំហាំថ្ន្សិទធិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្វូបាន្ធានា (ម្ចប្ត ៨៦៨) 
ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ អាែអនុ្វត្តហីុរ ៉ូខត្កវនាោះ កនុងកប្មិត្ថ្ន្ែាំនួ្ន្

អតិ្ររម្ចបាន្ ែាំវ ោះប្បាក់វដ្ើមខដ្លបាន្កាំណត់្ជាសាថ ពរ ការប្បាក់ និ្ង ន្លាេវ្សង និ្ង សាំណងការ
ែ៉ូែខាត្ទាាំងអស់ខដ្លបាន្វកើត្វ ើង វដាយសារការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា។ (ម្ចប្ត ៨៦៨) 

 

ស៉ូមវប្រៀរវ ៀរជាមួយ ហីុរ ៉ូខត្ក មមត    ប្តឹ្មខត្ពីរឆ្ន ាំែុងវប្កាយរ ុវណាណ ោះ 
                                                      (ម្ចប្ត ៨៥២ កថាែណឌ ទី ១ និ្ង ទី ២) 

 

៦. ការខកខប្រទាំហាំថ្ន្សិទធិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្វូបាន្ធានា និ្ង ែាំនួ្ន្អតិ្ររម្ច  (ម្ចប្ត ៨៦៩ និ្ង ម្ចប្ត 
៨៧០) 

ទាំហាំថ្ន្សិទធិវលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា អាែប្ត្វូបាន្ខកខប្រតមការប្ពមវប្ពៀងបាន្ រហ៉ូត្ដ្ល់
វពលខដ្លប្បាក់វដ្ើមប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ជាសាថ ពរ វដាយពុាំចាាំបាែ់ទទួលការយល់ប្ពមពីត្តិ្យជន្   ឯវទៀត្
វ ើយ (ម្ចប្ត ៨៦៩ កថាែណឌ ទី ១ និ្ង ទី ២)។ ការខកខប្រ ប្ត្ូវែុោះរញ្ា ីវៅមុន្វពលប្បាក់វដ្ើមប្ត្វូបាន្
កាំណត់្ជាសាថ ពរ (ម្ចប្ត ៨៦៩ កថាែណឌ ទី ៣)។ 

ឧទាហរណ៍៖ ប្រតិ្រត្តិការកមាីររវិោគ   ប្រតិ្រត្តិការ នាគ្នរ 
 

ែាំនួ្ន្អតិ្ររម្ច អាែខកខប្របាន្តមការប្ពមវប្ពៀង វដាយទទួលការយល់ប្ពមពីសាំណាក់ជន្ខដ្ល
ម្ចន្ទាំនាក់ទាំន្ងនឹ្ង្លប្រវោជន៍្ (ម្ចប្ត ៨៧០ កថាែណឌ ទី ១ និ្ង ទី ២)។ (ឧទាហរណ៍៖ ម្ចា ស់
រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កខដ្លម្ចន្លាំដារ់ទារជាង) 

វដ្ើមបីត្តាំងជាមួយនឹ្ងត្តិ្យជន្វប្ៅពីជន្ខដ្លម្ចន្ទាំនាក់ទាំន្ងនឹ្ង្លប្រវោជន៍្ គឺត្ប្មូវឲ្យ
ម្ចន្ការែុោះរញ្ា ី (ម្ចប្ត ៨៧០ កថាែណឌ ទី ៣)។ 

 

៧. ការកាំណត់្ប្បាក់វដ្ើមជាសាថ ពរ 
 ក. អត្ថន័្យ 

វដ្ើមបីកាំណត់្ជាសាថ ពរន្៉ូវប្បាក់វដ្ើមខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាវដាយហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្។ 
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 ែ. កាលររវិែេទខដ្លប្បាក់វដ្ើមប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ជាសាថ ពរ (ម្ចប្ត ៨៧១) 
 គ៉ូោគីអាែកាំណត់្ ឬ រត៉ូរកាលររវិែេទខដ្លប្បាក់វដ្ើមប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ជាសាថ ពរ វដាយពុាំចាាំបាែ់

ទទួលការយល់ប្ពមពីត្តិ្យជន្ឯវទៀត្វ ើយ។ (ម្ចប្ត ៨៧១ កថាែណឌ ទី ១ និ្ង ទី ២) 
 

 កាលររវិែេទប្ត្វូសថិត្វៅកនុងអាំ ុងវពល ៥ (ប្បាាំ) ឆ្ន ាំ គិត្ចារ់ពីថ្ងៃខដ្លបាន្កាំណត់្ ឬ រត៉ូរកាល
ររវិែេទវនាោះ។ (ម្ចប្ត ៨៧១ កថាែណឌ ទី ៣) 

 

 ការរត៉ូរកាលររវិែេទ ប្ត្ូវែុោះរញ្ា ីវៅមុន្កាលររវិែេទវនាោះ។ (ម្ចប្ត ៨៧១ កថាែណឌ ទី ៤) 
 

  គ. ការទាមទារឲ្យកាំណត់្ប្បាក់វដ្ើមជាសាថ ពរ (ម្ចប្ត ៨៨៤) 
 អនករវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបធីានារាំណុលអខណត ត្ អាែទាមទារឲ្យកាំណត់្ប្បាក់វដ្ើមខដ្លប្ត្ូវបាន្

ធានាជាសាថ ពរបាន្ កនុងករណីដ្៉ូែខាងវប្កាម លុោះប្តខត្កាលររវិែេទខដ្លប្បាក់វដ្ើមប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ជា
សាថ ពរ ប្ត្វូបាន្កាំណត់្៖ 
  ១. វរើអាំ ុងវពល ៣ (រី) ឆ្ន ាំ បាន្កន្លងហួស គិត្ចារ់ពីវពលខដ្លបាន្រវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបី

ធានារាំណុលអខណត ត្ (ម្ចប្ត ៨៨៤ កថាែណឌ ទី ១) 
 

  ២. វរើប្បាក់វដ្ើមខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាខលងវកើត្ម្ចន្វទៀត្ វដាយសារការផ្ទល ស់រត៉ូរទាំហាំថ្ន្សិទធិ
វលើរាំណុលខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានា ការរញ្ា រ់ការជួញដ្៉ូរ ឬ វហតុ្វ្សងវទៀត្ (ម្ចប្ត ៨៨៤      
កថាែណឌ ទី ២) 

  

 ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ អាែទាមទារឲ្យកាំណត់្ប្បាក់វដ្ើមខដ្លប្ត្ូវ
បាន្ធានាជាសាថ ពរវៅវពលណាក៏បាន្ លុោះប្តខត្កាលររវិែេទខដ្លប្បាក់វដ្ើមប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ជាសាថ ពរ 
ប្ត្ូវបាន្កាំណត់្។ (ម្ចប្ត ៨៨៤ កថាែណឌ ទី ៣) 

 

 វរើម្ចន្ការទាមទារខាងវលើវន្ោះ ប្បាក់វដ្ើមខដ្លប្ត្វូបាន្ធានា ប្ត្ូវកាំណត់្ជាសាថ ពរ វៅវពល
ខដ្លអាំ ុងវពល ២ (ពីរ) សបាត ហ៍ បាន្កន្លង្ុត្ គិត្ចារ់ពីវពលទាមទារវនាោះ។ (ម្ចប្ត ៨៨៤  កថាែណឌ
ទី ៤) 
 

   . វហតុ្ខដ្លនាាំឲ្យកាំណត់្ប្បាក់វដ្ើមជាសាថ ពរ (ម្ចប្ត ៨៨៥) 
   ប្បាក់វដ្ើមប្ត្វូបាន្កាំណត់្ជាសវ័យប្រវត្តិ កនុងករណីដ្៉ូែខាងវប្កាមវន្ោះ៖ 
  ១.  កយសុាំលក់វដាយរងខាំែាំវ ោះអែលន្វត្ថុហីុរ ៉ូខត្ក វដាយម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបី

ធានារាំណុលអខណត ត្ 
  ២. ការររឹអ៉ូសវដាយវោងតមការចាត់្ខែងែាំវ ោះពន្ធតឹ្ងទារ ែាំវ ោះអែលន្វត្ថុហីុរ ៉ូខត្ក 

វដាយម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ 
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ររាសិទ្ធិក្គបយ់៉ាង © ~ 24 ~ 

 

  ៣. អាំ ុងវពល ២ (ពីរ) សបាត ហ៍កន្លងហួស ចារ់ពីវពលខដ្លម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបី
ធានារាំណុលអខណត ត្ បាន្ដឹ្ងអាំពីការចារ់វ្តើមនី្តិ្វ ីិថ្ន្ការលក់វដាយរងខាំ ឬ ការររឹ 

   អ៉ូសវដាយវោងតមការចាត់្ខែងែាំវ ោះពន្ធតឹ្ងទារ ែាំវ ោះអែលន្វត្ថុហីុរ ៉ូខត្ក 
  ៤. វសែកតីប្រកាសអាំពី ន្កសយ័ររស់ក៉ូន្រាំណុល ឬ អនករវងកើត្ហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបធីានារាំណុល  

អខណត ត្ 
 

៨. ហីុរ ៉ូខត្ករមួវដ្ើមបធីានារាំណុលអខណត ត្ (ម្ចប្ត ៨៨១) 
 ក. អត្ថន័្យ និ្ង លកខែណឌ  

វន្ោះជាករណីខដ្លបាន្ែុោះរញ្ា ីអាំពីការណ៍ខដ្លហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ ប្ត្វូបាន្
រវងកើត្វលើអែលន្វត្ថុវប្ែើន្វដ្ើមបីធានាសិទធិវលើរាំណុលខត្មួយ ប្ពមគ្នន នឹ្ងវពលរវងកើត្។ 
 ែ. អានុ្ោព 

ម្ចប្ត ៨៥៧ និ្ង ម្ចប្ត ៨៥៨ ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្ត។ ម្ចន្ន័្យថា ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបី
ធានារាំណុលអខណត ត្ អាែទទួលបាន្ប្បាក់ថ្ងលលក់ថ្ន្អែលន្វត្ថុមួយ ឬ វប្ែើន្ កនុងកប្មិត្ថ្ន្ែាំនួ្ន្អតិ្ររ
ម្ចសររុបាន្។ 
 ឧទាហរណ៍៖ ែាំនួ្ន្អតិ្ររម្ច ១.០០០ ដុ្លាល រ 

ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្ករមួវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ អាែទទួលបាន្ប្បាក់ថ្ងលលក់ថ្ន្ដី្មួយកខន្លង 
ឬ វប្ែើន្កខន្លង កនុងកប្មិត្ ១.០០០ ដុ្លាល របាន្។ 
 

៩. ហីុរ ៉ូខត្កត្ប្មតួ្វដ្ើមបធីានារាំណុលអខណត ត្ (ម្ចប្ត ៨៨៣) 
 ក. អត្ថន័្យ និ្ង លកខែណឌ  

វន្ោះជាករណីខដ្លហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវលើអែលន្វត្ថុែាំនួ្ន្រី
រួន្វដ្ើមបីធានាសិទធិវលើរាំណុលខត្មួយ រ ុខន្តវាមិន្អាែែុោះរញ្ា ីប្ពមគ្នន នឹ្ងវពលរវងកើត្បាន្វទ។ 
 ែ. អានុ្ោព 

ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កវដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ អាែអនុ្វត្តសិទធិររស់ែលួន្ែាំវ ោះប្បាក់ថ្ងលលក់
ថ្ន្អែលន្វត្ថុនី្មួយៗ រហ៉ូត្ដ្ល់ែាំនួ្ន្អតិ្ររម្ចនី្មួយៗបាន្។ 
 ឧទាហរណ៍៖ ែាំនួ្ន្អតិ្ររម្ច ១.០០០ ដុ្លាល រ 

ម្ចា ស់រាំណុលហីុរ ៉ូខត្កត្ប្មួត្វដ្ើមបីធានារាំណុលអខណត ត្ អាែទទួលបាន្ប្បាក់ថ្ងលលក់ថ្ន្ដី្
នី្មួយៗ រហ៉ូត្ដ្ល់ ១.០០០ដុ្លាល របាន្។ 

 

 



 
 
 

 
សិកាា សាលាគណៈមមធាវី (ធ)ំ ម ើរទើ២ 

ម្រធានបទ៖ សនតែកិម្មតាម្ែាប ់
ថ្ងៃទ ី២០ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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ទិដ្ឋភាពទ៉ូទៅននសនតែកិម្ម 

 

សញ្ញា ណសន្តតិ្កមម គឺជាសញ្ញា ណមួយខដ្លវកើត្ម្ចន្កនុងសងគមខែមរវយើងជាយ៉ូរោរណាស់មក
វហើយ វដាយប្គ្នន់្ខត្សញ្ញា ណវន្ោះពុាំប្ត្ូវបាន្តក់ខត្ង ឬវលើកវ ើងវៅកនុងរញ្ាត្តិែារ់។ រ ុខន្ត វៅកនុង
វពលខដ្លសងគមកាំពុងម្ចន្ការរកីែាំវរ ើន្ សញ្ញា ណសន្តតិ្កមមក៏បាន្ពប្ងីកែលួន្វៅតមសងគមខដ្រ ។ ោ ង
ណាមិញ សន្តតិ្កមមបាន្កាល យជាែាំវណាទ និ្ងរវងកើត្ន្៉ូវវវិាទជាវប្ែើន្វៅកនុងសងគមប្គួសារថ្ន្ប្រជាជន្ខែមរ
វយើង។ វដាយវហតុ្ខត្វ ើញពីែាំវណាទជាវប្ែើន្ែាំវ ោះរញ្ញា សន្តតិ្កមមវន្ោះ ប្កមរដ្ឋរបវវណីខដ្លប្ត្ូវបាន្
ប្រកាសវអាយវប្រើវដាយប្ពោះរាជប្កមវលែ ន្ស/រកម/១២០៧/០៣០ ែុោះថ្ងៃទី ០៨ ខែ ន៉ូ ឆ្ន ាំ ២០០៧ និ្ង
ខដ្លប្ត្ូវបាន្ចារ់អនុ្វត្ត វដាយវគ្នរពតមែារ់សតីពីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី បាន្រញ្ាត្តិោ ងលមអិត្អាំពី
សន្តតិ្កមម។   
 

១.អែថនយ័ ៖ 
 

សន្តតិ្កមម គឺជាការវ្ទរន្៉ូវសិទធិ និ្ង ករណីយកិែា(មត៌្ក)ររស់រុគគលម្ចន ក់ ខដ្លបាន្ទទួលមរណ
ោពវៅវអាយរុគគលម្ចន ក់ ឬ វប្ែើន្នាក់វ្សងវទៀត្។ 

រុគគលខដ្លបាន្ទទួលមរណោពវៅថា “មត្កជន្”   ែាំខណកឯរុគគលម្ចន ក់ ឬវប្ែើន្នាក់ វ្សង
វទៀត្ខដ្លប្ត្ូវទទួលរន្តន្៉ូវសិទធិ និ្ងករណីយកិែាពីមត្កជន្តមរយៈសន្តតិ្កមម វៅថា “សន្តតិ្ជន្”។ 
 

២. ការចាប់ទ្តើម្ទ្វើសនតែិកម្ម៖ 
  

សន្តតិ្កមម ប្ត្វូចារ់វ្តើមវដាយមរណោពររស់មត្កជន្ (ម្ចប្ត ១១៤៥ កថាែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ
របវវណី) ម្ចន្ន័្យថាវៅវពលខដ្លមត្កជន្វៅរស់គឺមិន្អាែចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមមបាន្វទ វហើយក៏មិន្ប្ត្វូ
បាន្ទទួលសាគ ល់ែាំវ ោះការវ វើសន្តតិ្កមមវនាោះខដ្រ (សន្តតិ្កមមតមែារ់) ។ 
 ែាំវ ោះរញ្ាត្តិខដ្លខែងអាំពីការបាត់្ែលួន្ ម្ចប្ត ៤៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី(អានុ្ោពថ្ន្ការប្រកាសអាំពី
ការបាត់្ែលួន្) អនកបាត់្ែលួន្ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថាបាន្ទទួលមរណោព តមរយៈការប្រកាសតមរញ្ាត្តិថ្ន្កថា
ែណឌ ទី១ និ្ង រញ្ាត្តិថ្ន្កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ម្ចប្ត ៤១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី វនាោះសន្តតិ្កមមក៏ប្ត្ូវចារ់វ្តើម្ងខដ្រ។  

កនុងករណីថ្ន្ការអវត្តម្ចន្ ឬបាត់្ែលួន្រុគគលម្ចន ក់ ខដ្លការអវត្តម្ចន្វដាយពុាំដឹ្ងែាស់ថា រុគគល
វនាោះវៅរស់ ឬទទួលមរណោពកនុងអាំ ុងវពល ៥(ប្បាាំ) ឆ្ន ាំ វហើយតុ្លាការបាន្ប្រកាសថា រុគគលវនាោះ
បាន្បាត់្ែលួន្តម កយសុាំររស់សហព័ទធ ឬ អនកខដ្លប្ត្ូវសន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្ អែា័យលាេី អនកទទួល
ប្បាក់ធានារា រ់រង អនកម្ចន្សិទធិអាំណាែវមបា អនកអាណាពាបាល ឳពុក ម្ចត យ ឬ អនកវ្សងវទៀត្ខដ្លម្ចន្
្លប្រវោជន៍្សាំខាន់្តម្ល៉ូវែារ់កនុងការប្រកាសអាំពីការបាត់្ែលួន្ ( ម្ចប្ត៤១ កថាែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ- 
របវវណី ) ។ 
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 រុគគលខដ្លបាត់្ែលួន្វៅត្ាំរន់្ម្ចន្សង្រងាគ ម រុគគលខដ្លម្ចន្វត្តម្ចន្វៅកនុងនាវាខដ្លបាន្លិែ ឬ
រុគគលខដ្លបាន្ជួរប្រទោះនឹ្ងវប្គ្នោះថាន ក់វ្សងវទៀត្ខដ្លអាែនាាំវអាយទទួលមរណោព វដាយពុាំដឹ្ង
ែាស់ថាអនកបាត់្ែលួន្ ឬអវត្តម្ចន្វនាោះវៅរស់ ឬទទួលមរណោពកនុងអាំ ុងវពល ១ (មួយ) ឆ្ន ាំ វប្កាយពី
ែរ់សង្រងាគ ម វប្កាយពីនាវាបាន្លិែ ឬ វប្កាយពីវប្គ្នោះថាន ក់វ្សងវទៀត្វនាោះបាន្កន្លង្ុត្ វហើយតុ្លាការ
បាន្ប្រកាសថារុគគលវនាោះបាន្បាត់្ែលួន្ តម កយសុាំររស់អនកខដ្លម្ចន្្លប្រវោជន៍្សាំខាន់្តម្ល៉ូវ
ែារ់កនុងការប្រកាសអាំពីការបាត់្ែលួន្ (ម្ចប្ត៤១កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី ) ។ 
 

៣. ប្បទេទននសនតែិកម្ម ៖ 
 

 វោងតមប្កមរដ្ឋរបវវណី ម្ចប្ត ១១៤៥ កថាែណឌ ទី ២ សន្តតិ្កមមម្ចន្ពីរប្រវេទ៖ 
 សន្តតិ្កមមតមែារ់៖ ជាសន្តតិ្កមមខដ្លវ វើវ ើងវដាយខ្អកតមរញ្ាត្តិថ្ន្ែារ់វដាយខរងខែកវៅ
តមការកាំណត់្កនុងែារ់ ។ 
 សន្តតិ្កមមម្ចន្រណាត ាំ៖ជាសន្តតិ្កមមខដ្លវ វើវ ើងវដាយខ្អកតម ន្ទៈររស់មត្កជន្វដាយ ខរង
ខែកវៅតមការខែងកនុងមត្កសាសន៍្ ។ 
 

៤. ម្ែ៌ក៖  
មត៌្ក សាំវៅវៅវលើសិទធិ និ្ង ករណីយកិែាទាាំងអស់ររស់មត្កជន្ រមួរញ្ា៉ូ លទាាំងប្ទពយសកមម និ្ង

ប្ទពយអកមម ។ ប្ទពយសកមម អាែជាអែលន្វត្ថុ ែលន្វត្ថុ ម្ចសប្បាក់ លុយកាក់ ោគហ ុន្ វត្ថុម្ចន្ត្ថ្មល     
វ្សងៗ ជាវដ្ើម ។ រឯី ប្ទពយអកមម  អាែជារាំណុលររស់មត្កជន្ខដ្លែលួន្(មត្កជន្)ប្ត្ូវរាំវពញ រ ុខន្តមិន្
ទាន់្រាំវពញ។ 
ជាវគ្នលការណ៍រររសន្តតិ្កមម ប្ត្ូវបាន្ខរងខែកជាពីរគឺ ៖ 
 វគ្នលការណ៍ទទួលរន្តវដាយសវយ័ប្រវត្តិ ៖ ម្ចន្ន័្យថាសន្តតិ្ជន្ ឬសហសន្តតិ្ជន្ប្ត្ូវទទួលទាាំង
ស្សុងន្៉ូវសិទធិ និ្ងករណីយកិែាទាាំងអស់ររស់មត្កជន្ គឺទទួលទាាំងប្ទពយសកមម និ្ង ប្ទពយអកមមររស់
មត្កជន្។ 
 វគ្នលការណ៍ជប្មោះរញ្ា  ី ៖ គឺប្ត្ូវវ វើការជប្មោះរញ្ា ីទាាំងអស់ន្៉ូវសិទធិវលើរាំណុល និ្ងកាត្ពវកិែាររស់
មត្កជន្នាវពលខដ្លសន្តតិ្កមមវកើត្វ ើង វហើយសន្តតិ្ជន្ទទួលសនងមត៌្កខត្កនុងករណីខដ្លម្ចន្ប្ទពយ
សកមមរ ុវណាណ ោះ។ កនុងករណីខដ្លមត្កជន្ម្ចន្រាំណុលវប្ែើន្ ៃន់្ ៃរហួសវហតុ្ មត្កជន្ប្ត្ូវប្រកាស
 ន្កស័យថ្ន្មត៌្កវនាោះ វដ្ើមបកុីាំវអាយសន្តតិ្ជន្ទទួលន្៉ូវរន្ទុកកាត្ពវកិែាវនាោះ។ 
 ែាំវ ោះប្កមរដ្ឋរបវវណី គឺវប្ជើសវរ ើសយកវគ្នលការណ៍ទទួលរន្តវដាយ សវ័យប្រវត្តិវដាយខ្អកតម
ម្ចប្ត១១៤៧ កថាែណឌ ទី១ វាកយែណឌ ១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី ខដ្លខែងថា “សន្តតិ្ជន្ប្ត្ូវទទួលរន្តន្៉ូវសិទធិ 
និ្ងករណីយកិែាទាាំងអស់ខដ្លសថិត្វៅវប្កាមប្ទពយសមបត្តិររស់មត្កជន្ ចារ់ពីវពលខដ្លចារ់វ្តើម
សន្តតិ្កមម” ។  
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រ ុខន្ត វសរោីពកនុងការរងាា ញ ន្ទៈររស់សន្តតិ្ជន្មិន្ប្ត្ូវបាន្កប្មិត្វ ើយ វដាយវហតុ្ខត្ែារ់ 
បាន្្តល់សិទធិដ្ល់សន្តតិ្ជន្កនុងការយល់ប្ពម ឬវបាោះរង់សន្តតិ្កមម ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុង ម្ចប្ត ១២៤៨ ថ្ន្
ប្កមរដ្ឋរបវវណី។ 
 

៥. វសិាលភាពននការអន វែតប្កម្រដ្ឋបបវទវ ៊ីី ៖ 
 

 វរើវោងវៅតម ម្ចប្ត៥ កថាែណឌ ទី១  (វគ្នលការណ៍ថ្ន្ការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី) និ្ងម្ចប្ត
៧១ វាកយែណឌ ទី១(ការអនុ្វត្តរញ្ាត្តិសតីពីសន្តតិ្កមម) ថ្ន្ែារ់សតីការអនុ្វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណី  រញ្ាត្តិខដ្ល
ខែងអាំពីសន្តតិ្កមមកនុងប្កមរដ្ឋរបវវណី ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តខត្ែាំវ ោះករណីខដ្លមត្កជន្បាន្ទទួលមរណ
ោពវៅវប្កាយកាលររវិែេទថ្ន្ការអនុ្វត្តប្កមវន្ោះខត្រ ុវណាណ ោះ។ ម្ចន្ន័្យថារញ្ាត្តិខែងអាំពីសន្តតិ្កមម គឺ
ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តទាាំងស្សុងែាំវ ោះករណីមកត្ជន្ខដ្លទទួលមរណោពវប្កាយវពលប្កមវន្ោះអនុ្វត្ត ។ 
 រ ុខន្ត វរើវោងតមម្ចប្ត ៧១ វាកយែណឌ ទី២ (ការអនុ្វត្តរញ្ាត្តិសតពីីសន្តតិ្កមម)ថ្ន្ែារ់សតីការអនុ្
វត្តប្កមរដ្ឋរបវវណីអាែយកវៅអនុ្វត្ត្ ងខដ្រែាំវ ោះវហតុ្ការណ៍ និ្ងរញ្ញា ជាក់លាក់មួយែាំនួ្ន្ខដ្លបាន្
វកើត្វ ើងមុន្កាលររវិែេទអនុ្វត្តប្កមវន្ោះ ដ្៉ូែជាម៉ូលវហតុ្អេ័ពវរុគគលថ្ន្សន្តតិ្កមម   ្លប្រវោជន៍្
ពិវសស  ោគថ្ន្វោិគទាន្  ជាវដ្ើម ។ 

ដ្៉ូវែនោះ ជាវគ្នលការណ៍ រញ្ាត្តិខដ្លខែងអាំពីសន្តតិ្កមមកនុងប្កមរដ្ឋរបវវណី មិន្អាែយកមកអនុ្វត្ត
ែាំវ ោះករណីខដ្លមត្កជន្បាន្ទទួលមរណោពវៅមុន្កាលររវិែេទថ្ន្ការអនុ្វត្តប្កមវន្ោះបាន្វទ វលើក
ខលងខត្ម្ចន្រញ្ញា ជាក់លាក់មួយែាំនួ្ន្វកើត្វ ើងមុន្កាលររវិែេទអនុ្វត្តប្កម ដ្៉ូែជា ម៉ូលវហតុ្អេ័ពវរុគគល
ថ្ន្សន្តតិ្កមម   ្លប្រវោជន៍្ពិវសស  ោគថ្ន្វោិគទាន្ វទើរប្កមវន្ោះ ម្ចន្អានុ្ោពប្រតិ្សកមម អនុ្វត្ត
ែាំវ ោះករណីខាងវលើវន្ោះ។ 

វទាោះរីជាោ ងណា សហសន្តតិ្ជន្អាែពិោកា និ្ងសវប្មែពីការវ វើសន្តតិ្កមមវដាយវសរបីាន្។ 
រទរញ្ាត្តិវៅកនុងប្កមរដ្ឋរបវវណីប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តកនុងករណីខដ្លសហសន្តតិ្ជន្ មិន្អាែប្ពមវប្ពៀងគ្នន
ខត្រ ុវណាណ ោះ។ 
 

៦. ការយលប់្ពម្ និងការទ ោះបងស់នតែិកម្ម ៖ 
 

សន្តតិ្ជន្អាែវ វើការវបាោះរង់វចាល ឬយល់ប្ពមែាំវ ោះសន្តតិ្កមមទាាំងស្សងុ ឬវដាយកប្មិត្ 
វប្កាយពីសន្តតិ្ជន្វ វើការស្សាវប្ជាវអាំពីមត៌្កខដ្លែលួន្ប្ត្ូវទទួល ។ ការវបាោះរង់វចាល ឬ យល់ប្ពម
ទាាំងស្សុង ឬវដាយកប្មិត្ន្៉ូវសន្តតិ្កមមវនាោះ ប្ត្វូវ វើវ ើងកនុងអាំ ុងវពល ៣(រី)ខែ គិត្ចារ់ពីវពលខដ្ល
បាន្ដឹ្ងថាសន្តតិ្កមមែាំវ ោះែលួន្បាន្ចារ់វ្តើម អាំ ុងវពលវន្ោះអាែពន្ារវទៀត្បាន្តម កយសុាំររស់
សន្តតិ្ជន្វៅតុ្លាការ  (វោងតមម្ចប្ត ១២៤៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។ 

ការយល់ប្ពមទាាំងស្សុង ៖ ម្ចន្ន័្យថា សន្តតិ្ជន្យល់ប្ពមទទួលរន្តទាាំងមត៌្កសកមម និ្ង មត៌្ក
អកមមររស់មត្កជន្  ប្ត្ូវទទួលរន្តវដាយគ្នម ន្កប្មិត្ន្៉ូវសិទធិ និ្ងករណីយកិែាររស់មត្កជន្ (ម្ចប្ត  
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១២៥៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។ 
ការយល់ប្ពមវដាយកប្មិត្ ៖ ជាការយល់ប្ពមវដាយរប្មងុទុកន្៉ូវសាំណងកាត្ពវកិែា និ្ង អែា័យ

ទាន្ររស់មត្កជន្ វដាយបាន្ប្តឹ្មកប្មិត្ថ្ន្ប្ទពយខដ្លែលួន្បាន្ទទួលតមរយៈសន្តតិ្កមមខត្រ ុវណាណ ោះ 
(ម្ចប្ត១២៥៦ កថាែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ ករណីសន្តតិ្ជន្វប្ែើន្នាក់ ការយល់ប្ពមវដាយកប្មិត្
អាែវ វើវៅបាន្ លុោះប្តខត្សហសន្តតិ្ជន្វនាោះបាន្វ វើវដាយរមួគ្នន ទាាំងអស់ (ម្ចប្ត១២៥៦ កថាែណឌ ទី ២ 
ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) វហើយចាាំបាែ់ប្ត្វូវ វើរញ្ា ីសារវពើេ័ណឌ  វហើយដាក់ កយសុាំអាំពីការយល់ប្ពមវដាយ
កប្មិត្វនាោះវៅតុ្លាការ  (ម្ចប្ត ១២៥៧ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។  

 

ករណីសិកាទី១៖                                              មត៌្កសកមម = ១.០០០ វរៀល 
                           A (មត្កជន្)   ម្ចន្មត្ក  
                                                                      មត៌្កអកមម = មិន្ែាស់ (?) 
 
                             B ជាសន្តតិ្ជន្ 
  

កនុងករណីវន្ោះ B អាែយល់ប្ពមវដាយកប្មិត្ប្តឹ្មែាំខណកខដ្លមត្ក៌ខដ្លែលួន្ប្ត្ូវទទួលបាន្ គឺ 
១.០០០ វរៀល។ 

   
ការវបាោះរង់៖ រុគគលខដ្លវបាោះរង់សន្តតិ្កមម ប្ត្ូវចាត់្ទុកថារុគគលវនាោះមិន្ខមន្ជាសន្តតិ្ជន្

ែាំវ ោះសន្តតិ្កមមវនាោះតាំងពីដ្ាំរ៉ូង ( ម្ចប្ត ១២៦១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី )។ រុគគលខដ្លវបាោះរង់ ប្ត្ូវដាក់
 កយសុាំវបាោះរង់សន្តតិ្កមមវនាោះវៅតុ្លាការ ( វោងម្ចប្ត ១២៦០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី )។ 

ការយល់ប្ពម ឬការវបាោះរង់ មិន្អាែវ វើែាំវ ោះសន្តតិ្កមមមួយោគបាន្វទ វទាោះរីជាបាន្វ វើដ្៉ូវចាន ោះ
ក៏វដាយក៏គ្នម ន្សុពលោពខដ្រ ។  
 

៧. ការតបងតែកម្ែ៌ក ៖ 
ជាវគ្នលការណ៍ មត៌្កអាែវ វើការខរងខែកវៅតមការពិោកា និ្ងប្ពមវប្ពៀងររស់សហសន្តតិ្ 

ជន្។ រ ុខន្ត ប្រសិន្វរើការពិោកាគ្នន វនាោះពុាំទទួលបាន្ការយល់ប្ពម ឯកោព ឬប្ពមវប្ពៀងគ្នន វនាោះវទ 
តុ្លាការគឺជាអនកម្ចន្សមត្ថកិែាកនុងការខរងខែកមត៌្កវនាោះ ។ 

វោងតមម្ចប្ត ១២៦៦  (ការពិោកាខរងខែកមត៌្ក)ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី សហសន្តតិ្ជន្អាែចារ់
វ្តើមពិោកាការខរងខែកមត៌្កវប្កាយរយៈវពល ០១(មួយ) ខែ បាន្កន្លងហួសគិត្ចារ់ពីវពលវ្តើមសន្តតិ្
កមម ។ 

វោងតមម្ចប្ត ១២៧៧ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី ែាំវ ោះការផ្ទល ស់រត៉ូរវ ម្ ោះម្ចា ស់សិទធិ វទាោះរីជាការ
ពិោកាប្ពមវប្ពៀងគ្នន ខរងខែកមត៌្កររស់សហសន្តតិ្ជន្បាន្ឯកោពគ្នន ក៏វដាយ ក៏ការផ្ទល ស់រត៉ូរវ ម្ ោះ
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ម្ចា ស់សិទិធថ្ន្ប្ទពយជាមត៌្កមិន្អាែវ វើបាន្ោល មៗវ ើយ វដាយប្ត្ូវរង់ចាាំដ្ល់អាំ ុងវពល៣ (រី) ខែ ខដ្ល
បាន្កាំណត់្កនុងកថាែណឌ ទី ១ ថ្ន្ម្ចប្ត ១២៤៨ (អាំ ុងវពលថ្ន្ការយល់ប្ពម ឬ ការវបាោះរង់) ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ
របវវណីបាន្កន្លងហួស។  

វគ្នលរាំណងថ្ន្រញ្ាត្តិវន្ោះគឺវដ្ើមបដឹី្ងពី ន្ទៈររស់សហសន្តតិ្ជន្ វរើម្ចន្សហសន្តតិ្ជន្វ្សង ថា
វត្ើសហសន្តតិ្ជន្ទាាំងវនាោះ វបាោះរង់សិទធិវលើសន្តតិ្កមមររស់ែលួន្ខដ្រ ឬ វទ។ មា ងវទៀត្ទាក់ទងនឹ្ង
លាំដារ់សន្តតិ្ជន្ វរើសន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី ១ វបាោះរង់សិទធិ និ្ង ករណីយកិែាររស់ែលួន្ វនាោះសិទធិនិ្ង
ករណីយកិែាវនាោះប្ត្វូធាល ក់វលើសន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី ២ ឬ លាំដារ់រនាទ រ់។ 

ករណីខដ្លមត្កជន្បាន្ហាមឃាត់្ការខរងខែកមត៌្ក (ែាំវ ោះមត៌្កតមមត្កសាសន៍្) កនុងរយៈ
វពលថ្ន្ការហាមឃាត់្សន្តតិ្ជន្មិន្អាែវ វើការខរងខែកមត៌្កបាន្វទ រ ុខន្តការហាមឃាត់្វនាោះ គឺមិន្អាែ
វលើសរយៈវពល ០៥ (ប្បាាំ) ឆ្ន ាំ គិត្ចារ់ពីវពលខដ្លចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមមវនាោះវទ (ម្ចប្ត ១១៨៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ
របវវណី) ។ 

ការវ្ទរសិទធិែាំវ ោះវត្ថុតមការខរងខែកមត៌្ក  ការខរងខែកប្ត្ូវវ វើតមទប្មង់ចាាំបាែ់វដ្ើមប ី វ្ទរសិទធិ
ែាំវ ោះវត្ថុនី្មួយៗ ដ្៉ូែជាវ វើជាលាយល័កខណ៍អកសរ ជាលិែិត្យថាេ៉ូត្(ករណីប្ត្ូវែុោះរញ្ា ី) ម្ចប្ត ១២៦៦ 
កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី។ 
  

៨. លហំ៉ូរននសនតែកិម្ម ៖ 
 ក. ពិនិ្ត្យវមើលពីអត្ថិោពថ្ន្មត្កសាសន៍្ 

ែ. (ប្រសិន្វរើគ្នម ន្) ការកាំណត់្ពីសន្តតិ្ជន្ និ្ង ែាំខណកមត៌្ក (សន្តតិ្ជន្ណាប្ត្វូទទួលបាន្
ែាំខណករ ុនាម ន្ោគថ្ន្មត្ក៌) 

 គ. ការកាំណត់្ពីមត៌្ក ការវាយត្ថ្មល 
  . ការខកសប្មួលែាំខណកមត៌្ក (្លប្រវោជន៍្ពិវសស ោគថ្ន្វោិគទាន្) 
 ង. ការគណនាែាំនួ្ន្ថ្ន្ែាំខណកមត៌្ក 
 ែ. ការខរងខែកមត៌្ក 
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សនតែកិម្មតាម្ែាប់ 
 
 

 សន្តតិ្កមមតមែារ់ ជាទប្មង់មួយថ្ន្សន្តតិ្កមមខដ្លប្ត្ូវអនុ្វត្តវៅតមការកាំណត់្ររស់រញ្ាត្តិថ្ន្
ែារ់ ក់ព័ន្ធនឹ្ងសន្តតិ្ជន្ វៅកនុងករណីខដ្លមត្ក៌ជន្មិន្បាន្វ វើរណាត ាំមត៌្ក (មត្កសាសន៍្) វហើយ
សហសន្តតិ្ជន្មិន្អាែប្ពមវប្ពៀងគ្នន តមការពិោកា។ សន្តតិ្កមមតមែារ់ប្ត្ូវបាន្តក់ខត្ងវ ើង 
វដាយគិត្វៅដ្ល់យុត្តិ ម៌រវាងញាតិ្ខដ្លប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ថាជា“សន្តតិ្ជន្” ។ 

មុន្នឹ្ង្ន្វៅដ្ល់ការពិោកាថាន្រណាែលោះជាសន្តតិ្ជន្តមែារ់ និ្ងសថិត្កនុងលាំដារ់ទីរ ុនាម ន្ 
គួរគរបសីាគ ល់អាំពីវាកយស័ពទមួយែាំនួ្ន្ទាក់ទងនឹ្ងសន្តតិ្កមមជាមុន្សិន្។  
 

១- វាកយសព័ទទាក់ទងនឹងសនតែិកម្ម 
ក. សហព័ទធ 
 សហព័ទធ សាំវៅវៅវលើោគីម្ចខ ងវទៀត្ថ្ន្អា ហ៍ពិ ហ៍ ម្ចន្ន័្យថាប្រសិន្វរើវមើលពី ខាងរតី 
រុគគលវនាោះគឺជា “ប្រពន្ធ” ប្រសិន្វរើវមើលពីខាងប្រពន្ធ រុគគលវនាោះគឺជា “រតី” ។ 
 

ឧទាហរណ៍៖  រតី        ប្រពន្ធ 
   A   B 
 ម្ចន្ន័្យថា៖ A ជាសហព័ទធររស់ B និ្ង B ជាសហព័ទធររស់ A 
 

ែ. ញាតិ្វលាហិត្ ញាតិ្ពន្ធ 
 ែ.១ ញាតិ្វលាហិត្ 

ញាតិ្វលាហិត្ សាំវៅវលើរុគគលខដ្លម្ចន្ទាំនាក់ទាំន្ងខែសវលាហិត្ពីកាំវណើ ត្ជាមួយរុគគលម្ចន ក់ 
(ញាតិ្វលាហិត្ពីកាំវណើ ត្)។ ឧទាហរណ៍៖ ឪពុកម្ចត យ ក៉ូន្ ជីដ្៉ូន្ជីត វៅ រងរអ៉ូន្ប្រុស ស្សី ឪពុកម្ច ម្ចត យ
មីង ឬ អ ាំប្រុសអ ាំស្សី កមួយប្រុសកមួយស្សី ខដ្លជាជន្ជារ់ខែសវលាហិត្ពីកាំវណើ ត្។  

ែាំវ ោះការរវងកើត្សមុាំក៉ូន្ ក៏ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថាជាការរវងកើត្ទាំនាក់ទាំន្ងញាតិ្ដ្៉ូែទាំនាក់ទាំន្ងញាតិ្
វលាហិត្ខដ្រ (ម្ចប្ត៩៤០ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ កនុងន័្យវន្ោះ ញាតិ្វលាហិត្ខដ្លវកើត្វ ើងអាស្ស័យវដាយ
ការសមុាំក៉ូន្ វៅថា ញាតិ្វលាហិត្ខដ្លកាំណត់្វដាយែារ់  (រុគគលខដ្ល ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកវដាយែារ់ថា
ម្ចន្ទាំនាក់ទាំន្ងខែសវលាហិត្ជាម៉ូយរុគគលម្ចន ក់)។ 
 ែ.២ ញាតិ្ពន្ធ 
 ញាតិ្ពន្ធ សាំវៅវលើរុគគលខដ្លម្ចន្ទាំនាក់ទាំន្ងតមរយៈការវរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍។ ម្ចន្ន័្យថា 
ជាទាំនាក់ទាំន្ងរវាងែលួន្ជាមួយនឹ្ងញាតិ្វលាហិត្ររស់សហព័ទធររស់ែលួន្ ឬ ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងែលួន្ជាមួយ
នឹ្ងសហព័ទធររស់ញាតិ្វលាហិត្។ 
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   ញាតិ្វលាហិត្ររស់សហព័ទធ 
 ញាតិ្ពន្ធ 
   សហព័ទធររស់ញាតិ្វលាហិត្ 
 

 

 

គ. ញាតិ្ខែសផ្ទទ ល់ សាខាញាតិ្ 
 ញាតិ្ខែសផ្ទទ ល់ គឺជាទាំនាក់ទាំន្ងខែសវលាហិត្ខដ្លប្ត្ង់ផ្ទទ ល់ពីរុគគលម្ចន ក់(ែលួន្វយើង) ែុោះវប្កាម 
និ្ងពីរុគគលម្ចន ក់(ែលួន្វយើង)វ ើងវលើ ។ ឧទាហរណ៍៖ ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងែលួន្នឹ្ងឪពុកម្ចត យ ក៉ូន្ ជីដ្៉ូន្ជីត 
វៅ ។ល។ 
 សាខាញាតិ្ សាំវៅវលើទាំនាក់ទាំន្ងញាតិ្ខដ្លខរកវែញជាខមកសាខាពីរុពវញាតិ្ខត្មួយ។ 
ឧទាហរណ៍៖  ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងែលួន្នឹ្ងរងរអ៉ូន្ប្រុសស្សី ឪពុកម្ច ម្ចត យមីង អ ាំប្រុសអ ាំស្សី  កមួយប្រុស កមួយ
ស្សី ខដ្លម្ចន្រុពវរុរសរមួដ្៉ូែគ្នន  ។  
 

 . រុពវញាតិ្ រចាេ ញាតិ្ 
 រុពវញាតិ្  គឺជាញាតិ្វលាហិត្កនុងជាំនាន់្មុន្ វដាយរារ់រញ្ា៉ូ លទាាំង ជាំនាន់្ដ្៉ូែគ្នន នឹ្ងជាំនាន់្ឪពុក 
ម្ចត យែលួន្។  
ឧទាហរណ៍៖ ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងែលួន្វយើង និ្ងឪពុកម្ចត យ ជីដ្៉ូន្ជីត ឪពុកម្ច ម្ចត យមីង ឬ អ ាំប្រុសអ ាំស្សី 
ខដ្លជាជន្សថិត្វៅលាំដារ់វៅពីវលើែលួន្វយើង ។  
 រចាេ ញាតិ្ សាំវៅវលើញាតិ្វលាហិត្ជាំនាន់្វប្កាយ ដ្៉ូែជាក៉ូន្ររស់ែលួន្ និ្ងរុគគលជាំនាន់្វប្កាយ 
វដាយរារ់រញ្ា៉ូ លទាាំងជាំនាន់្ដ្៉ូែគ្នន នឹ្ងក៉ូន្ៗទាាំងវនាោះ ។  
ឧទាហរណ៍៖ ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងែលួន្វយើង និ្ង ក៉ូន្ វៅ ឬ ក៉ូន្កមួយ វៅកមួយ ។ល។ ខដ្លជាជន្សថិត្វៅ
លាំដារ់វប្កាមែលួន្វយើង ។ 
 

ង. ថាន ក់ញាតិ្ 
ថាន ក់ញាតិ្ គឺជាឯកតរងាា ញពីរ៉ូរោពថ្ន្ទាំនាក់ទាំន្ងញាតិ្ ។ ថាន ក់ញាតិ្ ប្ត្ូវកាំណត់្វដាយគណនា

ែាំនួ្ន្ថ្ន្ត្ាំណព៉ូជ (ែាំនួ្ន្ថ្ន្ទាំនាក់ទាំន្ងរវាងឪពុកម្ចត យ និ្ងក៉ូន្) រវាងញាតិ្ (ប្កមរដ្ឋរបវវណី ម្ចប្ត ៩៣៩) ។  
 

២- សនតែិជន និង លដំាប់ននសនតែិជន 
ក. សហព័ទធ 
ជា មមត សហព័ទធ មិន្ជារ់ទាំនាក់ទាំន្ងញាតិ្វលាហិត្ជាមួយមត្កជន្ក៏ពិត្ខមន្ ក៏រ ុខន្ត សហព័ទធ

ររស់មត្កជន្ ប្ត្ូវកាល យជាសន្តតិ្ជន្ជានិ្ែា (ម្ចប្ត ១១៦១-១ ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។  
 

ែ. លាំដារ់ទី ១៖ រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ (ម្ចប្ត ១១៥៦ ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
ក៉ូន្ររស់មត្កជន្ ប្ត្ូវកាល យជាសន្តតិ្ជន្ខដ្លម្ចន្លាំដារ់ទី១។ ក៉ូន្រារ់រញ្ា៉ូ លទាាំងក៉ូន្សុាំ្ងខដ្រ។ 
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ឧទាហរណ៍៖  
   ស្សី (សាហាយ)              មត្កជន្- រតី         ប្រពន្ធ    

C            A   B 
 សាល រ់ 
                    O               P       X      Y        Z                  ប្រពន្ធ- D 
    ក៉ូន្រវងកើត្ (ឥត្ខាន់្សាល ) ក៉ូន្សុាំ ក៉ូន្រវងកើត្ (ម្ចន្ខាន់្សាល )      E 
          (សន្តតិ្ជន្ជាំនួ្ស Z) 
  
 

សន្តតិ្កមមជាំនួ្ស (ម្ចប្ត ១១៥៧ ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
 កនុងករណីក៉ូន្ទទួលមរណោព វៅមុន្វពល ឬ ប្ពមគ្នន នឹ្ងវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម ឬ កាល យជា 
អេ័ពវរុគគល ឬ ការផ្ទត ែ់មត៌្ក ក៉ូន្ររស់ក៉ូន្ (វៅររស់មត្កជន្) នឹ្ងវ វើសន្តតិ្កមមជាំនួ្ស (ម្ចប្ត ១១៥៧-
១)។  

កនុងករណីវៅទទួលមរណោពវទៀត្ វៅទួត្ររស់មត្កជន្នឹ្ងប្ត្វូវ វើសន្តតិ្កមមជាំនួ្ស (ម្ចប្ត 
១១៥៧-២)។  (ស៉ូមវមើលគាំន្៉ូសតងឧទាហរណ៍ខាងវលើ) 

 
 

 

 

 

 
គ. លាំដារ់ទី ២៖ រុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ថ្ន្មត្កជន្ (ម្ចប្ត ១១៥៩ ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
ប្រសិន្វរើមត្កជន្ មិន្ម្ចន្រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់វទ រុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ (ឪពុកម្ចត យ) ររស់មត្កជន្វនាោះ 

ប្ត្ូវកាល យជាសន្តតិ្ជន្ខដ្លម្ចន្លាំដារ់ទី២។ កនុងករណីខដ្លមត្កជន្ម្ចន្ឪពុក ឬ ម្ចត យខត្ម្ចខ ង ឪពុក ឬ 
ម្ចត យវនាោះ ប្ត្ូវវ វើសន្តតិ្កមម។ ករណីឪពុក និ្ងម្ចត យ ទទួលមរណោព ជីដ្៉ូន្ជីត ប្ត្ូវវ វើសន្តតិ្កមមជាំនួ្ស។ 

កាំណត់្សម្ចគ ល់៖  
“ក៉ូន្ររស់មត្កជន្”ម្ចន្ន័្យថាជាក៉ូន្ខដ្លម្ចន្រុត្តោពប្ត្វូបាន្ទទួលសាគ ល់តម្ល៉ូវែារ់។ ដ្៉ូវែនោះ 
ែាំវ ោះក៉ូន្វប្ៅអា ហ៍ពិ ហ៍ វទាោះរីម្ចន្ទាំនាក់ទាំន្ងរិតុ្ោពរវងកើត្ក៏វដាយ ប្រសិន្វរើទាំនាក់ទាំន្ង
វនាោះមិន្ប្ត្វូបាន្ទទួលសាគ ល់វទ រុត្តោពតម្ល៉ូវែារ់ ក៏មិន្អាែទទួលសាគ ល់បាន្ខដ្រ ដ្៉ូវែនោះក៉ូន្វនាោះ
មិន្អាែកាល យជាសន្តតិ្ជន្បាន្វទ។ 
 

កាំណត់្សម្ចគ ល់៖  
វគ្នលការណ៍ថ្ន្សន្តតិ្កមមជាំនួ្សវន្ោះ ប្ត្ូវយកមក “អនុ្វត្តជារន្តរនាទ រ់” ែាំវ ោះរចាេ ញាតិ្ ខដ្លម្ចន្
ម៉ូលវហតុ្ដ្៉ូែម្ចន្កាំណត់្កនុងម្ចប្ត ១១៥៧-១ និ្ងអាែអនុ្វត្តែាំវ ោះខត្សន្តតិ្ជន្ខដ្លជាក៉ូន្ររស់
មត្កជន្រ ុវណាណ ោះ។ 
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ឧទាហរណ៍៖     
ជីត -A   ជីដ្៉ូន្-B  ជីត -C   ជីដ្៉ូន្-D 

 
   ព៉ូ- D      ឪពុក-E                  ម្ចត យ-F     ព៉ូ-H     ព៉ូ-I        មីង-J 
 

រងប្រុស-L រងស្សី–M        មត្កជន្-X   ប្រពន្ធ-Y  
   ក៉ូន្មុន្ររស់ម្ចត យ-N 

 
 . លាំដារ់ទី ៣៖ រងរអ៉ូន្រវងកើត្ររស់មត្កជន្ (ម្ចប្ត ១១៦០ ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 

 ប្រសិន្វរើមត្កជន្មិន្ម្ចន្ទាាំងរចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ ទាាំងរុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ ខដ្លប្ត្វូកាល យជាសន្តតិ្ជន្
វទ រងរអ៉ូន្រវងកើត្ររស់មត្កជន្វនាោះប្ត្ូវកាល យជាសន្តតិ្ជន្ (លាំដារ់ទី៣) (ម្ចប្ត ១១៦០-១ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ
របវវណី)។ វហើយប្រសិន្វរើ រងរអ៉ូន្រវងកើត្បាន្ទទួលមរណោពវហើយ វនាោះសន្តតិ្កមមជាំនួ្សនឹ្ងប្ត្វូបាន្
ទទួលសាគ ល់ប្តឹ្មខត្មួយត្ាំណរ ុវណាណ ោះ ម្ចន្ន័្យថាជាក៉ូន្ររស់រងរអ៉ូន្រវងកើត្វនាោះ (កមួយប្រុស ស្សីររស់
មត្កជន្) ប្ត្វូវ វើសន្តតិ្កមមជាំនួ្ស (ម្ចប្ត ១១៦០-២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 
 

ឧទាហរណ៍៖        
 

ជីត -A    ជីដ្៉ូន្-B 
 
   ព៉ូ- D      ឪពុក-E ម្ចត យ-F 
 

រងប្រសុ-L រងស្សី–M        មត្កជន្-X   ប្រពន្ធ-Y   
o   ក៉ូន្មុន្ររស់ម្ចត យ-N 

     (សន្តតិ្ជន្ជាំនួ្ស L)  
 

ង. អេ័ពវរុគគលថ្ន្សន្តតិ្កមមជាអាទិ៍និ្ង ការផ្ទត ែ់មត៌្កពីសន្តតិ្ជន្ 
  ង.១ អេ័ពវរុគគល 
 រុគគលខដ្លម្ចន្ខែងវៅកនុងម្ចប្ត ១១៥០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី មិន្អាែកាល យជាសន្តតិ្ជន្វទ 
វហើយក៏មិន្អាែវ វើសន្តតិ្កមមតមមត្កសាសន៍្បាន្ខដ្រ (វរើវទាោះជាម្ចន្ ន្ទៈររស់មត្កជន្ក៏វដាយ)។  

រុគគល ខដ្លប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកជាអេ័ពវរុគគលម្ចន្ដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 
ក. រុគគលខដ្លបាន្ទទួលវទាស វដាយម្ចន្វែត្នាវ វើឃាត្ ឬរ ុន្រ ងវ វើឃាត្ វលើមត្កជន្ ឬ
ជន្ម្ចន្លាំដារ់សន្តតិ្កមមមុន្(ែពស់ជាង) ឬលាំដារ់វសមើគ្នន  វទាោះវដាយផ្ទទ ល់ ឬប្រវោលកតី។ 

ប្រពន្ធ-K 
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ែ. រុគគលខដ្លដឹ្ងអាំពីការសម្ចល រ់មត្កជន្ ខត្មិន្បាន្រាយការណ៍ ឬ មិន្បាន្រតឹង។ វលើក
ខលងខត្អនកសម្ចល រ់វនាោះជាសហព័ទធ ឬញាតិ្វលាហិត្ខែសផ្ទទ ល់ររស់រុគគលវនាោះ។ 
គ.រុគគលខដ្លបាន្រារាាំងមត្កជន្ កនុងការវ វើ លុរវចាល ឬ ខកខប្រមត្កសាសន៍្សតីពីសន្តតិ្កមម 
វដាយការ វបាក ឬ គប្ម្ចមកាំខហង។ 
 . រុគគលខដ្លបាន្ឲ្យមត្កជន្ កនុងការវ វើ លុរវចាល ឬ ខកខប្រមត្កសាសន៍្សតីពីសន្តតិ្កមម 
វដាយការ វបាក ឬ គប្ម្ចមកាំខហង។ 
ង. រុគគលខដ្លបាន្ខកលង ខករន្លាំ រាំផ្ទល ញវចាល ឬ លាក់ទុកន្៉ូវលិែិត្មត្កសាសន៍្សតីពីសន្តតិ្
កមម ររស់មត្កជន្។ 

 

វទាោះជាោ ងណាក៏វដាយ ក៉ូន្ររស់រុគគលវនាោះពុាំម្ចន្កាំហុសវទ ដ្៉ូវែនោះវគអាែកាល យជាសន្តតិ្ជន្ វដាយ
ខ្អកតមសន្តតិ្កមមជាំនួ្សបាន្(ម្ចប្ត ១១៥៧-១)។ 
 

  ង.២ការផ្ទត ែ់មត៌្កពីសន្តតិ្ជន្ 
 រុគគលទាាំងឡាយខដ្លម្ចន្ខែងវៅកនុងម្ចប្ត ១១៥១-១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី អាែមិន្ឲ្យទទួល
សន្តតិ្កមមបាន្ វដាយខ្អកតម ន្ទៈររស់មត្កជន្។កនុងករណីខដ្លស៉ូមបីខត្ោគរប្មងុ ក៏មិន្ែង់ឲ្យទទួល
បាន្វនាោះ មត្កជន្អាែអនុ្វត្តនី្តិ្វ ីិការផ្ទត ែ់មត៌្កបាន្។ 

ង.២.១ ជន្ខដ្លសន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្ នឹ្ងប្ត្វូបាន្កាត់្ផ្ទត ែ់មត៌្កវដាយមត្កជន្ 
គឺជន្ខដ្លបាន្ប្រប្ពឹត្តសកមមោពដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 

   ក. បាន្វ វើបារមត្កជន្ 
   ែ. បាន្ប្រម្ចងមត្កជន្ោ ង ៃន់្ ៃរ 
   គ. មិន្មកខងទាាំមត្កជន្វពលម្ចន្ជាំងឺ 
    . បាន្ទទួលសាលប្កម ឬ សាលដី្កា្តនាទ វទាសឲ្យជារ់គុកមួយជីវតិ្1 
   ង. បាន្ប្រប្ពឹត្តអាំវពើវលមើស ៃន់្ ៃរគួឲ្យកត់្សម្ចគ ល់ជាអាទិ៍ ។  
 

ង.២.២នី្តិ្វ ីិផ្ទត ែ់មត៌្កពីសន្តតិ្ជន្ 
មត្កជន្ អាែវ វើតមវ ីិ ២ ោ ងវដ្ើមបីផ្ទត ែ់មត៌្កពីសន្តតិ្ជន្ គឺ 

- វ ីិដាក់ កយសុាំវៅតុ្លាការ វៅវពលែលួន្វៅរស់។ 
- វ ីិកាំណត់្វៅកនុងមត្កសាសន៍្។  

  ង.២.៣លកខែណឌ ផ្ទត ែ់មត៌្កពីសន្តតិ្ជន្ 
                                                           
1 ប្កមរដ្ឋរបវវណីចាស់ររស់កមពុជា ម្ចប្ត ៤៨៩ បាន្កាំណត់្ថារុគគលខដ្លម្ចន្វទាសជារ់ពន្ធនាគ្នរមួយជីវតិ្ គឺជាអេ័ពវរុគគល។ 
ក៏រ ុខន្តវដាយយល់វ ើញថា រុគគលវនាោះអាែវប្រើមត៌្កវដ្ើមបីសងសាំណងថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ឲ្យជន្រងវប្គ្នោះបាន្ ម្ចប្ត ១១៥១ ថ្ន្ប្កម 
វន្ោះ មិន្ចាត់្ទុករុគគលវនាោះជាអេ័ពវរុគគលវទ វដាយឲ្យមត្កជន្ជាអនកវ វើការសវប្មែវៅវញិ។ 
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-  ន្ទៈររស់មត្កជន្ 
- ការពនិ្ត្យររស់តុ្លាការវដ្ើមបីវនិិ្ែេ័យវលើរុគគលខដ្លម្ចន្លកខណៈ ដ្៉ូែម្ចន្ខែងវៅ

កនុងែាំនុ្ែនី្មួយៗថ្ន្ម្ចប្ត ១១៥១-១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី។ 
 វទាោះជាោ ងណាក៏វដាយ មត្កជន្វពលវៅរស់ វដាយ ន្ទៈររស់ែលួន្ អាែដាក់ កយសុាំវៅ
តុ្លាការឲ្យលុរវចាលន្៉ូវការផ្ទត ែ់មត៌្ក ពីជន្ខដ្លប្ត្វូបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្វៅវពលណាក៏បាន្ 
(ម្ចប្ត ១១៥៤-១)។ 
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ែំតីកម្ែក៌ 
 
 

១. ែំចណរមតរ៌តាមែាប ់
 វយើងអាែយល់ជាទ៉ូវៅបាន្ថាែាំខណកមត៌្កតមែារ់ គឺជាខ្នកមួយថ្ន្មត៌្កខដ្លជន្ប្ត្ូវបាន្
សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្ ប្ត្ូវទទួលបាន្តមរញ្ាតិ្ររស់ែារ់ ែាំវ ោះមត៌្កខដ្លមត្កជន្ម្ចន្។ សន្តតិ្ជន្
អាែម្ចន្ែាំនួ្ន្វប្ែើន្វៅថា សហសន្តិជន្ វហើយែាំខណកមត៌្កររស់សហសន្តតិ្ជន្ទាាំងវនាោះ ពុាំម្ចន្  
លកខណៈវសមើៗគ្នន វ ើយអាស្ស័យវលើទាំនាក់ទាំន្ងញាតិ្ខដ្លមត្កជន្ម្ចន្។ ែាំខណកមត៌្កតមែារ់ ជាវ ីិ
មួយខដ្លប្ត្វូបាន្យកអនុ្វត្តវៅវពលខដ្លសហសន្តតិ្ជន្វ វើការពិោកាខរងខែកមត៌្កវប្ៅប្រព័ន្ធ
តុ្លាការ វហើយក៏ប្ត្ូវយកវៅអនុ្វត្ត្ ងខដ្រវៅតុ្លាការតមរយោះរណតឹ ងររស់សន្តតិ្ជន្ណាម្ចន ក់ ខដ្ល
មិន្យល់ប្ពមវលើការខរងខែកមត៌្កវលើការពិោកាខរងខែកមត៌្កវនាោះ។  
 វយើងនឹ្ងវ វើការខសវងយល់លាំអិត្ខាងវប្កាម ថាវត្ើែាំខណកមត៌្កករណីគ្នម ន្សហព័ទធ និ្ងែាំខណក
មត៌្កករណីម្ចន្សហព័ទធ ម្ចន្លកខណៈែុសខរលកគ្នន ោ ងណាែលោះ? 

ក.ែាំខណកមត៌្កករណីគ្នម ន្សហព័ទធ 
. ករណីមត្កជន្ម្ចន្ខត្រចាេ ញតិ្ផ្ទទ ល់ (ម្ចប្ត ១១៥៦) 

 ក៉ូន្ររស់មត្កជន្ជារឆ្េ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់មត្កជន្ គឺជាសន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី១។ សមុាំក៉ូន្ (វ វើវ ើង
ប្តឹ្មប្ត្វូតមែារ់) ម្ចន្សិទធិដ្៉ូែក៉ូន្រវងកើត្្ងខដ្រវៅកនុងការទទួលន្៉ូវែាំខណកមត៌្កពីមត្កជន្។              
 
ឧទាហរណ៍ៈ  
 
 
 
 
 
 
 

ដ្៉ូវែនោះម្ចន ក់ទទួលបាន្ B= ៣០០០$ C = ៣០០០$  D = ៣០០០$   និ្ង E =៣០០០$។ 
 

រ ុខន្តកនុងករណីខដ្លក៉ូន្ជាសន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី១ ទទ៉ូលមរណោព មុន្វពល ឬ វៅវពលចារ់វ្តើម
វៅសន្តតិ្កមម ក៉ូន្ររស់សន្តតិ្ជន្ខដ្លទទួលមរណោពនឹ្ងកាល យជាសន្តតិ្ជន្ជាំនួ្ស មកទទួលន្៉ូវ
ែាំខណកមត៌្កពីមត្កជន្ (ម្ចប្ត ១១៥៧ សន្តតិ្កមមជាំនួ្ស) ។ ឬករណីខដ្លក៉ូន្ររស់ក៉ូន្សន្តតិ្ជន្ជាំនួ្ស 
ទទួលមរណោព (វៅទួត្ររស់មត្កជន្) នឹ្ងមកទទួលែាំខណកមត៌្កជាំនួ្ស។    

មត្កជន្ A 
១២០០០$ 

ក៉ូន្ស្សី B
១/៤ 

ក៉ូន្វប្ៅែាំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ E     
១/៤ 

ក៉ូន្ប្រុស C
១/៤ 

១

ក៉ូន្សមុាំ D 
១/៤ 

ប្រពន្ឋ X 
ម

សាហាយ Y 
ម



ក្រុមការងារគណៈមមធាវ ី                                     សិកាា សាលាគណៈមមធាវ ី(ធំ) 

ររាសិទ្ធិក្គបយ់៉ាង © ~ 39 ~ 

 

ឧទាហរណ៍:  
    
 
 
 
    
១/៤ 
 
 

១/៤ 
 
 

     . ករណីមត្កជន្ម្ចន្ខត្រុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ (ម្ចប្ត ១១៥៩) 
 

 កនុងករណីមត្កជន្ពុាំម្ចន្រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ វទ ឪពុកម្ចត យនឹ្ងវ វើសន្តតិ្កមម ។  កនុងករណីខដ្លម្ចន្
ឪពុក ឬម្ចត យខត្ម្ចខ ងវៅរស់ ឪពុក ឬម្ចត យវនាោះប្ត្ូវវ វើសន្តតិ្កមម។ 
 

ឧទាហរណ៍ៈ  
 
 
        
 
 
         

កនុងករណីឪពុក និ្ងម្ចត យទទួលមរណោព ជីដ្៉ូន្ជីតប្ត្ូវវ វើសន្តតិ្កមមជាំនួ្ស។ 
ឧទាហរណ៍ៈ 
           

 
          

       
  

   រអ៉ូន្ប្រុសE=០ រងស្សី  D=០ មត្កជន្   C 

ម្ចត យ B=១/២  
ម

ឳពុក   A =១/២ 

ជីដ្៉ូន្ Y  ជីត X  

ប្រពន្ឋ   Z 

ជីតX =១/២     ជីដ្៉ូន្ Y=១/២ 

ឳពុក   A  ម្ចត យ B 

មត្កជន្   C រងស្សី  D=០    រអ៉ូន្ប្រុសE=០ ប្រពន្ឋ   Z 

ក៉ូន្(សាល រ់)   B
១/៤ 

ក៉ូន្  C 
១/៤ 

 

ក៉ូន្ D    
១/៤ 

ម

ក៉ូន្  B១ (សាល រ់) 

ក៉ូន្ B២  =១/៤ 

ក៉ូន្វប្ៅែាំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ E      
១/៤ 

មត្កជន្   A ប្រពន្ធ X សាហាយ X  



ក្រុមការងារគណៈមមធាវ ី                                     សិកាា សាលាគណៈមមធាវ ី(ធំ) 

ររាសិទ្ធិក្គបយ់៉ាង © ~ 40 ~ 

 

    . ករណីមត្កជន្ម្ចន្ខត្រងរអ៉ូន្រវងកើត្  (ម្ចប្ត ១១៦០) 
 កនុងករណីមត្កជន្ ពុាំម្ចន្រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ និ្ងរុពវញាតិ្ វនាោះរងរអ៉ូន្រវងកើត្ររស់មត្កជន្ប្ត្ូវវ វើ
សន្តតិ្កមម។  
 ខត្កនុងករណីខដ្លរងរអ៉ូន្ម្ចន្ឪពុក ឬ ម្ចត យវ្សងគ្នន  (ដ្៉ូែជាម្ចន្ឪពុករមួជាមួយមត្កជន្ខត្ម្ចត យ
វ្សងគ្នន ជាវដ្ើម) ប្ត្ូវទទួលបាន្ែាំខណក ១ោគ២ ថ្ន្ែាំខណកររស់រងរអ៉ូន្រវងកើត្ខដ្លម្ចន្ឪពុក និ្ងម្ចត យ
រមួគ្នន (ម្ចប្ត ១១៦០ កថាែណឌ  ៣)។ 
 

ឧទាហរណ៍ៈ 
 
                 
       
     
    
 
 
 
 កនុងករណីខដ្លរងរអ៉ូន្រវងកើត្បាន្ទទួលមរណោពមុន្វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម ក៉ូន្ (កមួយប្រុស 
កមួយស្សីររស់មត្កជន្) ប្ត្ូវវ វើសន្តតិ្កមមជាំនួ្ស។ រ ុខន្ត ពុាំម្ចន្សន្តតិ្កមមជាំនួ្ស ខដ្លវ វើវ ើងវដាយក៉ូន្
ររស់កមួយប្រុស កមួយស្សីវទ។ 
ឧទាហរណ៍ៈ (១១៦០-៣) 
 
                 
       
     
    

 
 
 
 
 

    ជីដ្៉ូន្ Y 

ឳពុក   A  ម្ចត យ B 

មត្កជន្   C រងស្សី  D=២/៥    រអ៉ូន្ប្រុសE=២/៥ 

ជីត X 

ប្រពន្ឋ K
ព

រអ៉ូន្ K១=១/៥ 

ឳពុក   A  ម្ចត យ B 

មត្កជន្   C រងស្សី  D(សាល រ់)    រអ៉ូន្ប្រុសE=២/៥ ប្រពន្ឋ   Z 

ប្រពន្ឋ K
ព

រអ៉ូន្ K១=១/៥ 

ជីត X  ជីដ្៉ូន្ Y 

កមួយ  D១=២/១០ កមួយ  D២=២/១០ 
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ឧទាហរណ៍ទី២ 
 
 
                 
       
     
    

 
 

ែ.ែាំខណកមត៌្កករណីម្ចន្សហព័ទធ 
 វលាកអនកបាន្ប្ជាររែួមកវហើយ អាំពីទាំនាក់ទាំន្ងញាតិ្ររស់មត្កជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាជា 
សហសន្តតិ្ជន្ ក៏ដ្៉ូែជាការកាំណត់្អាំពីលាំដារ់ថ្ន្សហសន្តិតិ្ជន្វនាោះ ខដ្លបាន្រញ្ាតិ្ពីម្ចប្ត១១៥៦ 
ដ្ល់ម្ចប្ត១១៦០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី គឺជាអនកខដ្លប្ត្ូវវ ើងមកទទួលសនងមត៌្ករន្តពីមត្កជន្។ ក៏រ ុខន្ត
អវីខដ្លគួរឲ្យកត់្សម្ចគ ល់រខន្ថម្ងខដ្រវនាោះ គឺសហព័ទធ ររស់មត្កជន្ ក៏ជាសហសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវវ ើង
មកទទួលមត៌្ក្ងខដ្រ វហើយជាសន្តតិ្ជន្ជានិ្ែាខងមវទៀត្ ខដ្លវន្ោះជាសញ្ញា ណមួយងមី វដ្ើមបីការ រន្៉ូវ
សិទិធប្ត្វូទទួលបាន្មត្កែាំវ ោះសហព័ទធម្ចខ ងវទៀត្។ ែាំវ ោះប្កមរដ្ឋរបវវណីសងគមចាស់ ប្គ្នន់្ខត្បាន្ខែង
កនុងម្ចប្ត ៤៩៧ទទួលសាគ ល់ថាសហព័ទធជាសន្តិជន្ ខត្កនុងករណីខដ្លមត្កជន្គ្នម ន្រុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ រង
រអ៉ូន្រវងកើត្ និ្ងរចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់រងរអ៉ូន្វនាោះខត្រ ុវណាណ ោះ។ វហតុ្វន្ោះ វត្ើែាំខណកមត្កររស់សហព័ទធ 
ររស់មត្កជន្ប្ត្ូវទទួលែាំខណកោ ងណាជាមួយ រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ រងរអ៉ូន្រវងកើត្ និ្ងរចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់
ររស់មត្កជន្ោ ងដ្៉ូែវមតែ? ម្ចប្ត១១៦២ បាន្រញ្ាត្តិថា៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ក. វរើសហព័ទធ និ្ង រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់មត្កជន្វនាោះ ជាសន្តតិ្ជន្ សហព័ទធ និ្ង ក៉ូន្នី្មួយៗ 
ររស់មត្កជន្វនាោះ នឹ្ងប្ត្ូវទទួលែាំខណកមត៌្កវសមើគ្នន ។ 

ែ.វរើសហព័ទធររស់ និ្ង ឪពុក ម្ចត យររស់មត្កជន្ ជាសន្តតិ្ជន្ ែាំខណកមត៌្កររស់សហព័ទធប្ត្ូវ
ជា១/៣ ឯែាំខណកមត៌្កររស់ឪពុក ម្ចត យប្ត្ូវជា២/៣។ រ ុខន្ត វរើឪពុក ឬ ម្ចត យ ររស់មត្កជន្ ខត្ម្ចន ក់វៅ
រស់ ឪពុក ម្ចត យវនាោះ និ្ង សហព័ទធ ប្ត្ូវបាន្ែាំខណកវសមើគ្នន ។ 

គ.វរើសហព័ទធ និ្ង រុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់វប្ៅពី ឪពុក ម្ចត យររស់មត្កជន្ ឬ រងរអ៉ូន្រវងកើត្ររស់មត្ក
ជន្ ឬ អនកទទួលសន្តតិ្កមមជាំនួ្សរុគគលទាាំងវនាោះជាសន្តតិ្ជន្ ែាំខណកមត៌្កររស់សហព័ទធ ប្ត្ូវជា ១/២ ឯ
ែាំខណកមត៌្កររស់រុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ វប្ៅពីឪពុក ម្ចត យ ររស់មត្កជន្  ឫ រងរអ៉ូន្រវងកើត្ររស់មត្កជន្  ឫ 
អនកទទួលសន្តតិ្កមមជាំនួ្សវនាោះ ប្ត្ូវជា១/២។ 
 

 

ម្ចត យ B 

មត្កជន្   C រងស្សី  D=២/៥    រអ៉ូន្ប្រុសE=២/៥ 

ម
ប្រពន្ឋ   Z 

កមួយ  D១=២/៥ កមួយ  D២ (សាល រ់) 

កមួយ  W =០ 

ប្រពន្ឋ  F 

ឳពុក   A  ប្រពន្ឋ K
ព

រអ៉ូន្ K១=១/៥ 

ជីត X     ជីដ្៉ូន្ Y 
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ែ.១- កនុងករណីខដ្លម្ចន្ខត្សហព័ទធ វនាោះសហព័ទធនឹ្ងវ វើសន្តតិ្កមមទាាំងអស់។ 
 

ឧទាហរណ៍ៈ 
           

 
          

       
     
    
 

  ែ.២- កនុងករណីម្ចន្សហព័ទធ និ្ងរចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ សហព័ទធ និ្ងក៉ូន្ប្ត្វូវ វើសន្តតិ្កមម
ែាំខណកវសមើគ្នន ។  
 

ឧទាហរណ៍ៈ           
 

          
       
     
    
 
 
 
  
 

X ជាវគ្នលការណ៍ប្ទពយសមបត្តិខដ្លរតី ប្រពន្ធទទួលបាន្កនុងអាំ ុងអា ហ៍ពិ ហ៍ប្ត្វូចាត់្ទុក
ថាជាប្ទពយរមួ (ម្ចប្ត៩៧៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) វហតុ្ដ្៉ូែវន្ោះប្ត្ូវវ វើការកត់្ែាំណាាំថា ករណីខដ្លរតីទទួល
មរណោព ជាវគ្នលការណ៍ប្រពន្ធអាែរកាទុកប្ទពយសមបត្តិ ក់កណាត ល ខដ្លរតីទទួលបាន្វប្កាយ
អា ហ៍ពិ ហ៍បាន្។ 
  

   ែ.៣- កនុងករណីសន្តតិ្ជន្ជាសហព័ទធ និ្ងឪពុកម្ចត យររស់មត្កជន្ 
  វនាោះែាំខណកមត៌្កររស់សហព័ទធគឺ១ោគ៣ វហើយែាំខណកមត៌្កររស់ឪពុកម្ចត យគឺ២ោគ៣។  

ជីត X   ជីដ្៉ូន្ Y 

ឳពុក   A  ម្ចត យ B 

មត្កជន្   C 
ម

ប្រពន្ឋD =  ១/៣ 
ម

ក៉ូន្M =  ១/៣ 
ម

ក៉ូន្N =១/៣ 
ម

ជីត X     ជីដ្៉ូន្ Y 

ឳពុក   A  ម្ចត យ B 

មត្កជន្   C 
ម

ប្រពន្ឋ =  ១០០%

=១០០
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ឧទាហរណ៍ទី១ 
           

 
          

    
    
 

កនុងករណីខដ្លមត្កជន្ម្ចន្ឪពុក ឬម្ចត យខត្ម្ចខ ងវៅរស់ វនាោះសហព័ទធ និ្ងឪពុក ឬ ម្ចត យម្ចន ក់ៗ
ប្ត្ូវវ វើសន្តត្កមម ១ោគ២។ 
 

ឧទាហរណ៍ទី២ 
           

 
          

         
 

 
 
 
 
 

ឧទាហរណ៍ទី៣ 
 
 
           

 
          

         
 
 

         ែ.៤- កនុងករណីសន្តតិ្ជន្ជាសហព័ទធ និ្ងរុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ វប្ៅពីឪពុក 
  ម្ចត យររស់មត្កជន្ (ជីដ្៉ូន្ជីត) ឬរងរអ៉ូន្រវងកើត្ ឬសន្តតិ្ជន្ជាំនួ្ស (កមួយប្រសុ កមួយស្សី) 
វនាោះែាំខណកមត៌្កររស់សហព័ទធគឺ១ោគ២  ែាំខណកមត៌្កររស់សន្តតិ្ជន្វ្សងវទៀត្គឺ ១ោគ២។ 

ជីត X     ជីដ្៉ូន្ Y 

ឳពុក   A =១/៣ ម្ចត យ B= ១/៣ 

មត្កជន្   C 
ម

ប្រពន្ឋ D=  ១/៣ 
ម

ជីត X     ជីដ្៉ូន្ Y 

ឳពុក   A =១/២ ម្ចត យ B (សាល រ់) 

មត្កជន្   C 
ម

ប្រពន្ឋ D=  ១/២ 
ម

ជីត X=១/៤     ជីដ្៉ូន្ Y=១/៤ 

ឳពុក   A  ម្ចត យ B (សាល រ់) 

មត្កជន្   C 
ម

ប្រពន្ឋ D=  ១/២ 
ម
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ឧទាហរណ៍ទី១ 
           

 
          

       
     
 
                  
ឧទាហរណ៍ទី២ 
           

 
          

       
     
 

            
    

 
 

 
២. ការសប្ម្លួែំតីកម្ែក៌ 

ការសប្មួលែាំខណកមត៌្ក គឺជាការខសវងរកឲ្យវ ើញន្៉ូវែាំនួ្ន្មត្កពិត្ខដ្លមត្កជន្ម្ចន្មុន្វពល  
មត៌្កប្ត្ូវបាន្ចារ់វ្តើម និ្ងទទួលបាន្ន្៉ូវោពប្តឹ្មប្ត្វូ និ្ងវសើមោពគ្នន កនុងែាំវណាមសហសន្តតិ្ជន្។ កនុង
ករណីែលោះែាំនួ្ន្មត៌្កររស់មត្កជន្ប្ត្ូវបាន្រប្ងមួខដ្លរណាត លមកពីវហតុ្ជាវប្ែើន្ តួ្ោ ងមុន្វពល
សាល រ់មត្កជន្បាន្យកែាំខណកមរត្កមួយែាំនួ្ន្វៅវ វើប្រទាន្កមម ឬអែា័យទាន្វ្សងៗឲ្យសន្តតិ្ជន្ណា
ម្ចន ក់ ជា្លប្រវោជន៏្ពិវសស។ វាក៏អាែម្ចន្ករណីែលោះវ្សងវទៀត្ខដ្លវ វើឲ្យែាំនួ្ន្មត៌្កសររុររស់
មត្កជន្រកី្ងខដ្រ ដ្៉ូែជាការែ៉ូលរមួររស់សន្តិជន្ណាម្ចន ក់កនុងការវមើលខងមត្កជន្មុន្វពលសាល រ់ ការ
ជួយវ វើឲ្យវកើន្ន្៉ូវែាំនួ្ន្ប្ទពយររស់មត្កជន្ ជាវដ្ើម។ 

វយើងនឹ្ងពិនិ្ត្យជារមួ អាំពីរញ្ញា ្លប្រវោជន៏្ពិវសស ក៏ដ្៉ូែជាោគថ្ន្វោិគទាន្ដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 

មត្កជន្   C 
ម

ប្រពន្ឋ D=  ១/២ 
ម

រអួន្ប្រុសN=  ១/៤ 
ម

រអ៉ូន្ស្សីM=  ១/៤ 
ម

ជីត X   ជីដ្៉ូន្ Y 

ឳពុក   A  ម្ចត យ B 

ឳពុក   A  ម្ចត យ B 

មត្កជន្   C 
ម

ប្រពន្ឋ D=  ១/២ 
ម

ជីត X   ជីដ្៉ូន្ Y 

រអួន្ប្រុសN (សាល រ់) 
ម

រអ៉ូន្ស្សីM=  ១/៤ 
ម

កមួយ N២ =  ១/៨ 
ម

កមួយ N១ =  ១/៨ 
ម
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    ក.្លប្រវោជន៍្ពិវសស (ម្ចប្ត ១១៦៣ ដ្ល់ម្ចប្ត ១១៦៥) 
   វត្ើអវីជាការទទួល្លប្រវោជន៏្ពិវសស? 
  ម្ចប្ត ១១៦៣ កថាែណឌ ទី១បាន្ឲ្យអត្ថន័្យ ្លប្រវោជន៍្ពិវសស ថាប្រទាន្កមម ឬរែា័យទាន្
ខដ្លសន្តតិ្ជន្ទទួលបាន្ វៅកនុងឱ្កាសអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬវហតុ្ការណ៍វ្សងវទៀត្ ឬវដ្ើមបីម៉ូល ន្ថ្ន្
ជីវោពរស់វៅ។ ម៉ូលដាឋ ន្ថ្ន្ការគណនាែាំខណកមត៌្ក គឺយកែាំនួ្ន្មត៌្កររស់មត្កជន្ខដ្លវៅសល់
វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម រ៉ូកនឺ្ង្លប្រវោជន៍្ពិវសស។  
  ឧទាហរណ៍ កនុងករណីខដ្លសន្តតិ្ជន្ A B និ្ង C វ វើសន្តតិ្កមមមត៌្ក ១០០០$ វដាយខរងខែក
វសមើៗគ្នម  វហើយAទទួលបាន្្លប្រវោជន៍្ពិវសសែាំនួ្ន្ ២០០$ ពីមត៌្កជន្វពលវៅរស់ ដ្៉ូវែនោះែាំខណក 
មត៌្កប្ត្ូវគណនាដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 
  [១០០០$ (មត៌្ក) + ២០០$ (្លប្រវោជន៍្ពិវសស) ]  ÷  ៣នាក់ −២០០$ (្លប្រវោជន៍្
ពិវសស) =២០០$ 
 

  ដ្៉ូវែនោះ A ទទួលបាន្ែាំនួ្ន្មត៌្ក២០០$ Bទទួលបាន្ែាំនួ្ន្មត៌្ក៤០០$ និ្ង Cទទួលបាន្មត៌្កែាំនួ្ន្ 
៤០០$។ 
 

  ការ្តល់ប្រវោជន៍្ពិវសសអាែវាយត្ថ្មលថាជា “ការប្រគល់មត៌្កឲ្យជាមុន្” ។ វៅប្រវទសជរ ុន្
ការទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសសប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តកនុងករណីដ្៉ូែខាងវប្កាមវន្ោះ។ រ ុខន្ត វដាយខ្អកតម
សាថ ន្ោពជីវោពររស់សន្តតិ្ជន្ ឬែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ ម្ចន្ករណីែលោះមិន្ខមន្ជា្លប្រវោជន៍្ពិវសសវទ 
វហើយប្ត្ូវអនុ្វត្តជាអាហារកាត្ពវកិែា ឬការែាំណាយប្បាក់ មមតវៅវញិ។ 

 ប្បាក់សប្ម្ចរ់ែាំណាយការវរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍ររស់ក៉ូន្ ឬប្បាក់សប្ម្ចរ់វ វើទុន្ប្រកររររ។ 
 ប្រទាន្កមមអែលន្វត្ថុ 
 ប្រទាន្កមមែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ដ៏្វប្ែើន្ 
 ថ្ងលសិការណតុ ោះរណាត លវៅសកលវទិាល័យជាវដ្ើម (ម្ចន្ករណីខដ្លសន្តតិ្ជន្ទាាំងអស់ទទួល
បាន្ការឧរត្តមសប្ម្ចរ់ថ្ងលសិកាវៅសកលវទិាល័យវនាោះនឹ្ងមិន្ប្ត្ូវចាត់្ទុកថាជាការទទួល
្លប្រវោជន៍្ពិវសសវទ)។ 

 

   ែ. ោគថ្ន្វោិគទាន្  
  ខ្អកតមម្ចប្ត ១១៦៦ ថ្ន្ប្កម បាន្ឲ្យអត្ថន័្យ ោគថ្ន្វោិគទាន្ ថាជាប្រព័ន្ធខដ្លវ វើឲ្យសន្តតិ្
ជន្អាែវ វើសន្តតិ្កមមបាន្វប្ែើន្ វដាយសារខត្ែលួន្បាន្”វ វើវោិគទាន្ពិវសស វដ្ើមបខីងរកា ឬរវងកើន្ប្ទពយ
សមបត្តិររស់មត្កជន្ វដាយការ្តល់វសវកមមវលើកិែាការររស់មត្កជន្ ឬវដាយការ្តល់តវកាលិកវលើ 
ប្ទពយសមបត្តិ ឬវដាយការខងទាាំពាបាលមត្កជន្ ឬវដាយវ ីិវ្សងវទៀត្”។ 
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  សហសន្តតិ្ជន្អាែវ វើការពិោកាគ្នន វដ្ើមបីវរៀរែាំប្បាក់វនាោះ ឬកនុងករណីការពិោកាមិន្អាែ
សវប្មែ ឬការពិោកាមិន្អាែវ វើវៅបាន្ ប្ត្វូដាក់ កយសុាំវៅតុ្លាការវដ្ើមបវី វើការសវប្មែ។ 
  ឧទាហរណ៍ កនុងករណីខដ្លសន្តតិ្ជន្ A B និ្ង C វ វើសន្តតិ្កមមមត្ក ១០០០$វដាយខរងខែង
វសមើៗគ្នន  វហើយម្ចន្ការពិោកាគ្នន វដាយសវប្មែថាA បាន្្តល់វសវកមមវលើកិែាការររស់មត្កជន្ ខដ្ល 
ម្ចន្ត្ថ្មលវសមើនឹ្ង៤០០$ (ឬក៏កនុងករណីខដ្លតុ្លាការបាន្សវប្មែ) វដាយខ្អកវលើការគណនាខាងវប្កាម៖ 
  B និ្ង C ៖ [១០០០$(មត៌្ក) −៤០០$(ោគថ្ន្ោគទាន្)] ÷ ៣នាក់ = ២០០$ 
  A ៖ [១០០០$(មត៌្ក) −៤០០$ (ោគថ្ន្ោគទាន្)] ÷ ៣នាក់ + ៤០០$ = ៦០០$ 
 

  ដ្៉ូវែនោះ Aបាន្មត៌្ក៦០០$  Bបាន្មត៌្ក២០០$ និ្ង Cបាន្មត៌្កែាំនួ្ន្ ២០០$។  
  

  ករណីខាងវប្កាមគឺជាការទទួលសាគ ល់ោគថ្ន្ោគទាន្៖ 
 ករណីខដ្លក៉ូន្បាន្ជួយការងារ ណិជាកមម ឬកសិកមមឪពុកម្ចត យខដ្លជាមត្កជន្វដាយមិន្
យកប្បាក់វរៀវត្ស (ប្បាក់ខែ)។ 

 ករណីខដ្លប្រពន្ធបាន្្តល់ម៉ូល ន្សមរមយសប្ម្ចរ់អាជីវកមមររស់រតីខដ្លជាមត្កជន្។ 
 ករណីខដ្លក៉ូន្បាន្ខងទាាំពាបាលឪពុកម្ចត យខដ្លជាមត្កជន្អស់រយៈវពលខវង (រ ុខន្តប្ត្ូវ
កប្មិត្ប្តឹ្មករណីខដ្លវ វើឲ្យម្ចន្អនុ្ោពដ្ល់ប្ទពយសមបត្តិដ្៉ូែជាមត្កជន្អាែសន្សាំប្បាក់បាន្
មិន្ចាាំបាែ់ែាំណាយថ្ងលអនកវមើលខងទាាំជាវដ្ើមខត្រ ុវណាណ ោះ)។ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកាា សាលាគណៈមមធាវី (ធ)ំ ម ើរទើ៣ 
ម្រធានបទ៖ សនតែកិម្មតាម្ម្ែកសាសន ៍

ថ្ងៃទ ី២៧ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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សនតែកិម្មតាម្ម្ែកសាសន ៍
 

ទសែកត៊ីទ្តើម្ទ៉ូទៅ 

 ន្ទៈររស់រុគគលរខមងប្ត្ូវបាន្វគ្នរព មិន្ថារុគគលវនាោះវៅម្ចន្ជីវតិ្រស់វៅកតី ឬក៏ទទួលមរណ
ោពវៅវហើយកតី ប្រសិន្វរើ ន្ទៈវនាោះមិន្រ ោះ ល់វៅដ្ល់ការអនុ្វត្តសិទិធខដ្លែារ់ទទួលសាគ ល់ ឬមិន្រ ោះ
 ល់វៅដ្ល់សិទធិវសរោីពររស់រុគគលដ្ថ្ទណាមួយវនាោះ។ វន្ោះជាវដ្ើមែមខដ្លនាាំឲ្យការទទួលសាគ ល់
សារៈសាំខាន់្ថ្ន្មត្កសាសន៍្ វដាយវហតុ្ថាវាជាការសខមតង ន្ទៈែុងវប្កាយរងអស់ររស់រុគគលខដ្លបាន្
ទទួលមរណោពវៅ កនុងការវ្ទរន្៉ូវសិទិធ និ្ងករណីយកិែាររស់ែលួន្ វៅឲ្យសន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់ ឬវប្ែើន្នាក់ 
វដ្ើមបីចាត់្ខែងន្៉ូវប្ទពយសមបត្តិជាក់លាក់ណាមួយ ឬវប្ែើន្ ឬ ប្ទពយវ្សងវទៀត្ររស់ែលួន្រារ់រញ្ា៉ូ លទាាំង
ប្ទពយអកមម្ងខដ្រ។ ងវីត្បតិ្ថាវសរោីពថ្ន្ការសខមតង ន្ទៈររស់មត្កជន្ប្ត្ូវបាន្វគ្នរពក៏ពិត្ខមន្ ខត្មត្ក
សាសន៍្មិន្អាែវ វើវប្កាមទប្មង់ណាមួយ ខដ្លមិន្ស្សរតមរទរបញ្ាត្តិថ្ន្ែារ់វនាោះវ ើយ  វរើពុាំវនាោះវទ
មត្កសាសន៍្វនាោះនឹ្ងគ្នម ន្សុពលោពវនាោះវទ។ 
 វដាយវហតុ្ថា សន្តតិ្កមមតមមត្កសាសន៍្ម្ចន្ោពសមុគសាម ញ ខដ្លទាមទារវអាយរាល់ការវ វើ
សន្តតិ្កមមតមមត្កសាសន៍្វគ្នរពឲ្យបាន្ន្៉ូវទប្មង់តមែារ់ ដ្៉ូវចាន ោះគរបបី្ត្វូពិនិ្ត្យជា ែមបងវៅវលើ (១)
សមត្ថោពររស់រុគគលខដ្លអាែវ វើមត្កសាសន៍្ (២)ទប្មង់ថ្ន្ការវ វើមត្កសាសន៍្ (៣)ែាំនុ្ែថ្ន្មត្ក-
សាសន៍្  (៤)ការលុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្ (៥) អានុ្ោពថ្ន្មត្កសាសន៍្ (៦) ការប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្។  
 

ត្ែកទ៊ី១៖ ការបទងកើែម្ែកសាសន ៍
១. សមាសភាពននប គ្គលតដ្លអាែទ្វើម្ែកសាសន៍(ម្ ១១៦៨ ននក.រ) 
 ១.១. រុគគលខដ្លទទួលសាគ ល់វដាយែារ់ 
 

រុគគលវៅកនុងន័្យថ្ន្មត្កសាសន៍្ សាំវៅវៅវលើរុគគលពីរប្រវេទគឺអនី្តិ្ជន្ និ្ងនី្តិ្ជន្ ខដ្ល
នី្តិ្ជន្កនុងន័្យវន្ោះរារ់រញ្ា៉ូ លទាាំងអនកវៅវប្កាមរររអាណាពាបាលទ៉ូវៅ ឬ អនកវៅវប្កាមហិត្៉ូរត្ថមភ
ខដ្លបាន្ទទួលការប្រកាសចារ់វ្តើមអាណាពាបាលទ៉ូវៅ ឬហិត្៉ូរត្ថមភ។ ជន្ទាាំងពីរប្រវេទវន្ោះទាមទារ
វអាយម្ចន្សមត្ថោពខាង ន្ទៈប្គរ់ប្គ្នន់្ វលើកខលងខត្ជន្សថិត្វៅវប្កាមអាណាពាបាលទ៉ូវៅ ចាាំបាែ់
ទាមទារវអាយម្ចន្សាថ ន្ោពប្រវសើរវ ើងវញិន្៉ូវសមត្ថោពកនុងការយល់ដឹ្ង និ្ងអាែវនិិ្ែេ័យបាន្ន្៉ូវ
សកមមោពខាង្ល៉ូវែារ់ររស់ែលួន្ និ្ងត្ប្មូវឲ្យម្ចន្វត្តម្ចន្អមររស់វវជារណឌិ ត្្ងខដ្រ (ម្ចប្ត ១១៧៦)។ 
វដាយខ ក អនី្តិ្ជន្ខដ្លទទួលបាន្អតត  ីន្ោពប្ត្ូវបាន្ទទួលសាគ ល់ថាអាែវ វើមត្កសាសន៍្បាន្្ង 
ខដ្រ។ វដាយវហតុ្ថា ជន្សថិត្វប្កាមអាណាពាបាលទ៉ូវៅ ឬសថិត្វប្កាមហិត្៉ូរត្ថមភប្ត្វូបាន្ែារ់ទទួល
សាគ ល់ន្៉ូវលកខណៈសមបត្តិកនុងការវ វើមត្កសាសន៍្ ដ្៉ូវែនោះអាណាពាបាលទ៉ូវៅ ឬហិត្៉ូរត្ថមភមិន្អាែលុរ
មត្កសាសន៍្វចាលបាន្វទ (ម្ចប្ត ១១៦៨ កថាែណឌ ទី២) ។ ប្រសិន្វរើមត្កសាសន៍្វ វើវ ើងវដាយជន្
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ខដ្លែវោះសមត្ថោពកនុងការវ វើមត្កសាសន៍្ (ដ្៉ូែជាអនី្តិ្ជន្ ឬជន្ខដ្លគ្នម ន្សមត្ថោពខាង ន្ទៈ) មត្ក
សាសន៍្ប្ត្ូវចាត់្ទុកជាវម្ច ៈ (មិន្ខមន្ម្ចន្ន័្យថាអាែលុរវចាលបាន្វនាោះវទ)។  

ស៉ូមវ វើការពិចារណាវៅវលើ រុគគលខដ្លអាែវ វើមត្កសាសន៍្បាន្ និ្ងសមត្ថោពររស់ រុគគលនា
វពលវ វើមត្កសាសន៍្។ វត្ើែាំណុែទាាំងពីរវន្ោះម្ចន្ោពែុសគ្នន ខររណាែលោះ ? 

រុគគលខដ្លអាែវ វើមត្កសាសន៍្បាន្សាំវៅវៅវលើរុគគលទាាំងឡាយខដ្លែារ់បាន្កាំណត់្ោ ង
ែាស់ថាម្ចន្លកខណៈសមបត្តិខដ្លអាែវ វើមត្កសាសន៍្បាន្ ខដ្លែុសខរលកអាំពីរុគគលមួយែាំនួ្ន្ខដ្ល
ម្ចន្លកខណៈសមបត្តិអាែវ វើមត្កសាសន៍្បាន្ ខត្ខររជាមិន្ម្ចន្សមត្ថោពកនុងវពលវ វើមត្កសាសន៍្វៅ
វញិ ខដ្លប្កមរដ្ឋរបវវណីប្ត្ង់ម្ចប្ត ១៤ កាំណត់្ថា “ការែវោះសមត្ថោពខាង  ន្ទៈ” ។ ឧទាហរណ៍៖ វលាក 
ក ជានី្តិ្ជន្។ កនុងវពលវ វើមត្កសាសន៍្ វលាក ក សថិត្វៅ កនុង សាថ ន្ោពស្សវងឹវជាគជាាំ។ វហតុ្ដ្៉ូវែនោះ 
មត្កសាសន៍្ខដ្លបាន្វ វើវដាយវលាក ក មិន្ម្ចន្ អានុ្ោពវនាោះវទ។ វលាក ក ែលួន្ឯងអាែវសនើសុាំវម្ច 
ោពមត្កសាសន៍្ខដ្លែលួន្បាន្វ វើវដាយ វលើកវ ើងពីកងវោះសមត្ថោពខាង ន្ទៈខដ្លអាែរណាត ល
ឲ្យគ្នត់្អាែនឹ្ងបាត់្រង់ន្៉ូវ្លប្រវោជន៏្ ែាំវ ោះសកមមោពខដ្លគ្នត់្បាន្វ វើ ។ 
 

១.២. រុគគលខដ្លម្ចន្លកខណៈសមបតិ្តនិ្ងគ្នម ន្លកខណៈសមបត្តិកនុងការវ វើមត្កសាសន៍្ 
វោងតមប្កមរដ្ឋរបវវណីវគសវងកត្វ ើញថាម្ចន្ការខរងខែកន្៉ូវប្រវេទរុគគលខដ្លជានី្តិ្ជន្ 

និ្ងអនី្តិ្ជន្វៅតមសាថ ន្ោពមួយែាំនួ្ន្វ្សងគ្នន  ខដ្លសាថ ន្ោពវ្សងគ្នន ទាាំងវន្ោះអាែឲ្យវយើងកាំណត់្
បាន្ន្៉ូវលកខណៈសមបត្តិររស់រុគគលទាាំងវនាោះកនុងការវ វើមត្កសាសន៍្ និ្ងមិន្អាែវ វើមត្កសាសន៍្ដ្៉ូែ
ខាងវប្កាម៖ 
 

ប្បទេទប គ្គល ម្ែកសាសន ៍ សាកស ៊ី 
១ ជន្ខដ្លែវោះសមត្ថោព មិន្អាែ  

ម.១១៦៩ កង.១ 
មិន្អាែ 
 ម.១១៧២ និ្ងករណីយកិែា
សាកស ី

២ 
 

មនុ្សសគ អាែ  
ម.១១៧៣+១១៧៩-១ 
/ម.១១៧៤/ម.១១៧៥ 
+ ម.១១៧៩-១ 

អាែ 

៣ មនុ្សសងលង់ អាែ ម.១១៧៣,
ម.១១៧៩-២/
ម.១១៧៤/ម.១១៧៥+
ម.១១៧៩-២ 

អាែ  
ម.១១៧៣+ម.១១៧៩-២/ម. 
១១៧៤/ម.១១៧៥+
ម.១១៧៩-២ 

៤ ជន្វៅវប្កាមអាណាពាបាលទ៉ូវៅ អាែ ម.១១៧៣+ មិន្អាែ 
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ម.១១៧៦/ម.១១៧៤+
ម.១១៧៦/ម.១១៧៥+
ម.១១៧៦ 

ម.១១៧២ វាកយ.១ 

៥ ជន្វៅវប្កាមហិត្៉ូរត្ថមភ អាែ អាែ 
៦ អនី្តិ្ជន្ មិន្អាែ 

ម.១១៦៨-១ 
មិន្អាែ 
ម.១១៧២ វាកយ.១ 

៧ អនី្តិ្ជន្ខដ្លទទួលការយល់ប្ពមពី 
អនកម្ចន្អាំណាែវមបាឬអាណាពាបាល 

មិន្អាែ 
ម.១១៦៨ កង.១ 

មិន្អាែ 
ម.១១៧២ វាកយ.១ 

៨ អនី្តិ្ជន្ខដ្លទទួលអតត  ីន្ោព អាែ 
ម.១១៦៨-១+ម.២១-១ 

អាែ 
ម.១១៧២វាកយ.១+ម.២១-១+
ម.២២  

៩ អនី្តិ្ជន្ខដ្លបាន្វរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍ អាែ 
ម.១១៦៨-១+ម.២១-២ 

អាែ 
ម.១១៧២វាកយ.១+ម.២១-
២+ម.២២ ឬម.៩៦៨ 

១០ អនី្តិ្ជន្ខដ្លបាន្ខលងលោះ អាែ 
ម.១១៦៨-១+ម.២១-២ 
និ្ង៣ 

អាែ 
ម.១១៧២ វាកយ.១+ម.២១ ក
ង.២ និ្ង៣ 

១១ អនី្តិ្ជន្ខដ្លប្ត្វូបាន្អនុ្ញ្ញា ត្ឲ្យ 
ប្រករអាជីវកមម 

មិន្អាែ 
ម.១១៦៨-១ 

មិន្អាែ 
ម.១១៧២ វាកយ.១,   

 

២. ទប្ម្ង់ននម្ែកសាសន ៍ 
ក.ោពចាាំបាែ់ និ្ងសុពលោពថ្ន្ទប្មង់មត្កសាសន៍្ (ម.១១៧០ និ្ង១១៧១ ថ្ន្ក.រ) 

 សន្តតិ្កមមតមមត្កសាសន៍្ទាមទារជាចាាំបាែ់ន្៉ូវការវគ្នរពតមលកខែណឌ ទប្មង់ខដ្លកាំណត់្
វដាយរញ្ាត្តិែារ់ វរើពុាំដ្៉ូវចាន ោះវទនឹ្ងប្ត្ូវចាត់្ទុកថាវម្ច ៈ។ ការែុោះកាលររវិែេទវៅវលើមត្កសាសន៍្ជា
ការចាាំបាែ់វដ្ើមបីរញ្ញា ក់ពីសុពលោពថ្ន្មត្កសាសន៍្ រ ុខន្តករណីខដ្លមត្កសាសន៍្គ្នម ន្ែុោះកាលររវិែេទ
ប្ត្ូវចាត់្ទុកថាម្ចន្សុពលោពបាន្ ប្រសិន្វរើមត្កសាសន៍្វនាោះមិន្្ទុយនឹ្ងមត្កសាសន៍្ដ្ថ្ទវទៀត្ខដ្ល
វ វើវ ើងវដាយម្ចា ស់រណាត ាំដ្៉ូែគ្នន ។ មត្កសាសន៍្ខដ្លគ្នម ន្កាលររវិែេទមិន្ខមន្ម្ចន្ខត្មត្កសាសន៍្
ខដ្លពុាំម្ចន្ែុោះកាលររវិែេទរ ុវណាណ ោះវទ ខងមទាាំងរមួរញ្ា៉ូ លទាាំងមត្កសាសន៍្ខដ្លែុោះកាលររវិែេទមិន្
សមរមយដ្៉ូែជា “ថ្ងៃទី ៣០ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣” ឬ “ថ្ងៃលអមួយកនុងឆ្ន ាំ២០១៣”។  ប្រសិន្វរើមត្កសាសន៍្
គ្នម ន្ែុោះកាលររវិែេទម្ចន្ែាំនួ្ន្វប្ែើន្ វហើយវរើមត្កសាសន៍្ទាាំងវនាោះម្ចន្ោព្ទុយគ្នន  អានុ្ោពថ្ន្មត្ក
សាសន៍្ទាាំងវនាោះប្ត្ូវកាត់្រន្ថយគ្នន វៅវញិវៅមក ។ ឧទាហរណ ៍ៈ វលាក ក បាន្សរវសរមត្កសាសន៍្មួយ
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ែារ់ វដាយែុោះកាលររវិែេទថា “ថ្ងៃមួយថ្ន្រដ្៉ូវវៅត  កនុងឆ្ន ាំ ២០១៣..... “។ ការែុោះកាលររវិែេទខររវន្ោះពុាំខមន្
ជាកាលររវិែេទប្តឹ្មប្ត្ូវ ដ្៉ូវែនោះមត្កសាសន៍្វន្ោះប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថាជាមត្កសាសន៍្គ្នម ន្កាលររវិែេទ
វនាោះវទ។ 
 ជាទ៉ូវៅ មត្កសាសន៍្ខដ្លចាត់្ទុកថាម្ចន្កាលររវិែេទ គឺជាមត្កសាសន៍្ខដ្លម្ចន្ែុោះ ថ្ងៃ ខែ 
ឆ្ន ាំ ែាស់លាស់ ។  

 ទប្មង់មួយែាំនួ្ន្ថ្ន្មត្កសាសន៍្ ទាមទារឲ្យម្ចន្ការដឹ្ងលឺពីសាកសី ម្ចន្ន័្យថា វប្ៅពីម្ចា ស់    
រណាត ាំខដ្លជារុគគលដ៏្សាំខាន់្កនុងការវ វើមត្កសាសន៍្ សាកសគឺីជារុគគលខដ្លែ៉ូលរមួផ្ទទ ល់កនុងវពលវ វើ
មត្កសាសន៍្្ងខដ្រ។ ដ្៉ូវែនោះ សាកសី គឺជារុគគលខដ្លអាែវ វើការរញ្ញា ក់បាន្ថាមត្កសាសន៍្ពិត្ជាបាន្
វ វើវ ើងវដាយ ន្ទៈពិត្ប្បាកដ្ររស់ម្ចា ស់រណាត ាំប្បាកដ្ខមន្។ ក៏រ ុខន្តមិន្ខមន្ម្ចន្ន័្យថា ប្គរ់រុគគលទាាំង
អស់សុទធខត្ម្ចន្លកខណៈសមបត្តិជាសាកសីវនាោះវទ ែារ់ក៏បាន្កាំណត់្ន្៉ូវប្រវេទរុគគលមួយែាំនួ្ន្ខដ្ល
គ្នម ន្លកខណៈសមបត្តិវ វើជាសាកសី្ ងខដ្រ ខដ្លកនុងវនាោះម្ចន្ដ្៉ូែជា៖ 

- អនី្តិ្ជន្ ឬជន្វៅវប្កាមអាណាពាបាល មមត (ម្ចប្ត ១៧ ថ្ន្ក.រ) ។ 
- ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្ អែា័យលាេី វហើយនឹ្ងសហព័ទធ និ្ងញាតិ្វលាហិត្ 

ខែសផ្ទទ ល់ររស់ជន្ទាាំងវនាោះ ។ “ជន្ខដ្លប្ត្វូបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្” ម្ចន្ន័្យថា “ជន្
ខដ្លប្ត្វូបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី ១ វៅវពលវ វើមត្កសាសន៍្” (ម្ចប្ត ១១៥៦ ថ្ន្
ក.រ) ដ្៉ូវែនោះ សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី ២ វៅវពលមត្កសាសន៍្ប្ត្ូវបាន្វ វើវ ើង គឺអាែវ វើជាសាកសី
បាន្ វហើយមត្កសាសន៍្ម្ចន្សុពលោព វទាោះរីជាជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្
លាំដារ់ទី ២ កាល យជាជន្ខដ្លប្ត្វូបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី ១ វៅវពលវប្កាយក៏
វដាយ។ 

- វរើសារការជីាអនក ក់ព័ន្ធនឹ្ងការវ វើមត្កសាសន៍្ជាលិែិត្យថាេ៉ូត្ ឬជាលិែិត្មត្កសាសន៍្
សម្ចៃ ត់្ សហព័ទធររស់សារការ ី ញាតិ្វលាហិត្ខែសផ្ទទ ល់ ប្កឡារញ្ា ី និ្ងនិ្វោជិត្ររស់សារ
ការវីនាោះ  ។ (ម្ចប្ត ១១៧២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 

 

ែ. ទប្មង់ មមតថ្ន្មត្កសាសន៍្ 
  ែ.១ មត្កសាសន៍្វដាយលិែិត្យថាេ៉ូត្ (ម្ចប្ត ១១៧៣ថ្ន្ក.រ) 
 ម្ចា ស់រណាត ាំប្ត្ូវនិ្ោយប្បារ់វដាយផ្ទទ ល់ម្ចត់្វៅែាំវ ោះមុែសារការអីាំពីែលឹមសារថ្ន្មត្កសាសន៍្
ខដ្លែលួន្ែង់វ វើ វដាយម្ចន្វត្តម្ចន្អមររស់សាកសោី ងតិ្ែែាំនួ្ន្ ០២ នាក់។ សារការបី្ត្ូវសរវសរន្៉ូវ    
អត្ថន័្យថ្ន្មត្កសាសន៍្វនាោះជាលាយលកខណ៍អកសរ និ្ងស៉ូប្ត្ឲ្យម្ចា ស់រណាត ាំ និ្ងសាកសសីាត រ់។ ប្រសិន្វរើ
បាន្ទទួលសាគ ល់ពីោពប្តឹ្មប្ត្ូវថ្ន្អត្ថន័្យមត្កសាសន៍្រែួមក ម្ចា ស់រណាត ាំ និ្ងសាកសបី្ត្ូវែុោះវ ម្ ោះ អាយុ 
លាំវៅដាឋ ន្ និ្ងែុោះហត្ថវលខាវលើមត្កសាសន៍្វនាោះ។ ប្រសិន្វរើម្ចា ស់រណាត ាំ និ្ងសាកសមិីន្អាែសរវសរ ឬ
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ែុោះហត្ថវលខាបាន្វទ សារការអីាែរាំវពញកិែាការទាាំងវនាោះជាំនួ្សវដាយរញ្ញា ក់ន្៉ូវវហតុ្ទាាំងវនាោះ និ្ងជា
ែុងវប្កាយគឺសារការបី្ត្ូវែុោះហត្ថវលខា និ្ងកាលររវិែេទ្ងខដ្រ។ 
 

ែ.២ មត្កសាសន៍្វដាយលិែិត្ឯកជន្(ម្ចប្ត ១១៧៤ថ្ន្ក.រ) 
មត្កសាសន៍្វដាយលិែិត្ឯកជន្ប្ត្វូវ វើវ ើងវដាយម្ចា ស់រណាត ាំវដាយផ្ទទ ល់ទាាំងការសរវសរ កយ

វពែន៍្ ការែុោះកាលររវិែេទ និ្ងការែុោះហត្ថវលខា។ ម្ចា ស់រណាត ាំមិន្អាែវសនើសុាំឲ្យរុគគលណាម្ចន ក់វ វើកិែាការ
វន្ោះជាំនួ្សែលួន្បាន្វ ើយ វទាោះជាការសរវសរវដាយថ្ដ្ វដាយកុាំពយ៉ូទ័រ ឬវដាយអងគុលីវលែកតី វរើពុាំដ្៉ូែវន្ោះ
វទ មត្កសាសន៍្វនាោះនឹ្ងប្ត្ូវចាត់្ទុកថាវម្ច ៈ។ ដ្៉ូវែនោះ ការវកាសលុរ រខន្ថម ឬខកខប្រ អាែវ វើវៅបាន្ 
ចាាំបាែ់ប្ត្ូវម្ចន្ការរញ្ញា ក់ពីវហតុ្ និ្ងែុោះហត្ថវលខាវដាយម្ចា ស់រណាត ាំ។ 
 

ែ.៣  មត្កសាសន៍្វដាយលិែិត្សម្ចៃ ត់្ (ម្ចប្ត ១១៧៥ ថ្ន្ក.រ) 
ម្ចា ស់រណាត ាំអាែវ វើមត្កសាសន៍្វដាយលិែិត្សម្ចៃ ត់្វដាយការសរវសរវដាយថ្ដ្ែលួន្ផ្ទទ ល់ ឬ តម

រយៈការពឹង ក់រុគគលណាម្ចន ក់ឲ្យសរវសរជាំនួ្សែលួន្។ ម្ចា ស់រណាត ាំប្ត្ូវែុោះហត្ថវលខាវៅវលើលិែិត្ រែួ
ដាក់លិែិត្វនាោះវៅកនុងវស្សាមសាំរុប្ត្រិទជិត្ វដាយម្ចន្វ វើសញ្ញា សម្ចគ ល់ ឬែុោះហត្ថវលខាវដ្ើមបរីញ្ញា ក់ពី
ការបាន្វរើក ឬមិន្បាន្វរើកលិែិត្វនាោះ។ វប្កាយមក ម្ចា ស់រណាត ាំប្ត្ូវដាក់លិែិត្ខដ្លបាន្រិទជិត្វនាោះ
វៅែាំវ ោះមុែសារការ ី និ្ងសាកសីោ ងតិ្ែែាំនួ្ន្ ០២នាក់ និ្ងខងលងការណ៍ថាលិែិត្វនាោះពិត្ជាមត្ក-
សាសន៍្ររស់ែលួន្ ឬប្ត្វូខងលងការណ៍អាំពីវ ម្ ោះ និ្ងអាស័យដាឋ ន្ររស់រុគគលដ្ថ្ទខដ្លបាន្សរវសរជាំនួ្ស
ែលួន្។ សារការបី្ត្ូវែុោះកាលររវិែេទវលើលិែិត្ខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ដាក់ និ្ងសរវសរវសែកតីខងលងការណ៍
ររស់ម្ចា ស់រណាត ាំវៅវលើលិែិត្រិទជិត្វនាោះ វហើយែុោះហត្ថវលខាជាមួយគ្នន នឹ្ងម្ចា ស់រណាត ាំ និ្ងសាកស។ី 
 

គ. ទប្មង់ពិវសសថ្ន្មត្កសាសន៍្ 
គ.១ មត្កសាសន៍្ររស់ជន្ខដ្លកាំពុងជួរប្រទោះវប្គ្នោះថាន ក់រនាទ ន់្ដ្ល់អាយុជីវតិ្ (ម្ចប្ត 
១១៧៧ ថ្ន្ក.រ) 

ម្ចា ស់រណាត ាំខដ្លកាំពុងជួរវប្គ្នោះថាន ក់ដ្ល់អាយុជីវតិ្ អាែវ វើមត្កសាសន៍្វដាយត្ប្មវូឲ្យម្ចន្
សាកសោី ងតិ្ែ០៣ (រី)នាក់ វដាយម្ចា ស់រណាត ាំប្ត្ូវប្រកាសែលឹមសារថ្ន្មត្កសាសន៍្វនាោះវដាយផ្ទទ ល់ម្ចត់្
ែាំវ ោះជន្ម្ចន ក់កនុងែាំវណាមសាកសីវនាោះ។ ដ្៉ូវែនោះជន្ខដ្លបាន្ទទួលការប្រកាសវដាយផ្ទទ ល់ម្ចត់្ប្ត្វូសរ
វសរអត្ថន័្យថ្ន្មត្កសាសន៍្ជាលាយលកខណ៍អកសរ វហើយអាន្ឲ្យសាកសសីាត រ់ ឬវមើល វហើយសាកសី
នី្មួយៗប្ត្ូវែុោះហត្ថវលខាវលើលិែិត្វនាោះ។ សាកស ី ឬ រុគគលខដ្លម្ចន្្លប្រវោជន៍្ ក់ព័ន្ធប្ត្ូវដាក់
 កយសុាំវៅតុ្លាការកនុងអាំ ុងវពល ១ (មួយ) ខែ គិត្ចារ់ពីថ្ងៃខដ្លបាន្វ វើមត្កសាសន៍្វនាោះ វដ្ើមបី
ទទួលបាន្ការរញ្ញា ក់ពីោពប្តឹ្មប្ត្ូវ។ ដ្៉ូវែនោះ ប្រសិន្វរើតុ្លាការម្ចន្ទាំនុ្កែិត្ត និ្ងវជឿជាក់ថាលិែិត្មត្ក
សាសន៍្វនាោះវកើត្វែញពី ន្ទៈពិត្ប្បាកដ្ររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ តុ្លាការប្ត្ូវវ វើការរញ្ញា ក់លិែិត្មត្កសាសន៍្
វនាោះ។ 
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គ.២ មត្កសាសន៍្ថ្ន្ជន្ខដ្លប្ត្វូជារ់ ុាំឃាាំង ជាអាទិ៍ (ម្ចប្ត ១១៧៨ ថ្ន្ក.រ) 
ម្ចា ស់រណាត ាំខដ្លកាំពុងជារ់ ុាំឃាាំងអាែវ វើមត្កសាសន៍្បាន្ វដាយប្ត្ូវម្ចន្វត្តម្ចន្ែ៉ូលរមួររស់

ន្គរបាល ឬមង្រន្តីថ្ន្មន្ទីរ ុាំឃាាំងម្ចន ក់ និ្ងសាកសោី ងតិ្ែ ២ (ពីរ) នាក់។ 
ម្ចា ស់រណាត ាំវៅកនុងនាវា ឬ យន្តវហាោះអាែវ វើលិែិត្មត្កសាសន៍្បាន្វដាយប្ត្ូវម្ចន្វត្តម្ចន្វម

រញ្ញា ការ ររបិាលនាវា ឬយន្តវហាោះ ឬរុគគលិកនាវា ឬយន្តវហាោះ និ្ងសាកស ីោ ងតិ្ែ ២ (ពីរ) នាក់។ ម្ចា ស់
រណាត ាំអាែវ វើមត្កសាសន៍្វដាយផ្ទទ ល់ម្ចត់្ែាំវ ោះរុគគលខាងវលើបាន្។ កនុងអត្ថន័្យវន្ោះ ម្ចប្ត ១១៧៣ 
កថាែណឌ ទី ២ ែាំនុ្ែ ែ និ្ង ែាំនុ្ែ ង ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណីប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តែាំវ ោះ កយ “សារការ”ី ខដ្ល
ប្ត្ូវបាន្រកស្សាយថាជា ន្គរបាល មង្រន្តីថ្ន្មន្ទីរ ុាំឃាាំង វមរញ្ញា ការ ររបិាលនាវា ឬយន្តវហាោះ ឬ
រុគគលិកនាវា ឬយន្តវហាោះ ។ 

មត្កសាសន៍្វន្ោះពុាំម្ចន្អានុ្ោពវ ើយប្រសិន្វរើម្ចា ស់រណាត ាំរន្តវៅរស់កនុងអាំ ុងវពល ០៦ខែ 
គិត្ចារ់ពីវពលខដ្លែលួន្ប្ត្ូវបាន្វដាោះខលង។ គ្នត់្អាែវ វើមត្កសាសន៍្បាន្វដាយវគ្នរពតមទប្មង់ដ្៉ូែ
ម្ចន្ខែងចារ់ពីម្ចប្ត ១១៧៣ (មត្កសាសន៍្វដាយលិែិត្យថាេ៉ូត្) ដ្ល់ម្ចប្ត ១១៧៥ (មត្កសាសន៍្
វដាយលិែិត្សម្ចៃ ត់្)។   
 

** ម្ចប្តរខន្ថមជាំនួ្យវៅដ្ល់ការវ វើមត្កសាសន៍្៖ 
១. មត្កសាសន៍្ថ្ន្ជន្វៅវប្កាមអាណាពាបាលទ៉ូវៅ (ម្ចប្ត ១១៧៦ ថ្ន្ក.រ) 

ជន្វៅវប្កាមអាណាពាបាលទ៉ូវៅអាែវ វើមត្កសាសន៍្បាន្ វៅវពលខដ្លជន្វន្ោះបាន្សោះ
វសបើយមួយរយៈវ ើងវញិន្៉ូវសមត្ថោពថ្ន្ការយល់ដឹ្ង និ្ងអាែវនិិ្ែេ័យអាំពីលទធ្ លតម្ល៉ូវែារ់ថ្ន្
សកមមោពររស់ែលួន្ វដាយប្ត្ូវម្ចន្វត្តម្ចន្ថ្ន្វវជារណឌិ ត្ោ ងតិ្ែែាំនួ្ន្ ០២ (ពីរ) នាក់។ វវជារណឌិ ត្ប្ត្វូ
វ វើវសែកតីរញ្ញា ក់រខន្ថមថា ម្ចា ស់រណាត ាំពិត្ជាម្ចន្សមត្ថោពកនុងការយល់ដឹ្ង និ្ងវនិិ្ែេ័យអាំពីលទធោព
តម្ល៉ូវែារ់ររស់ែលួន្ វហើយែុោះហត្ថវលខា្ង ។  
 

២. មត្កសាសន៍្ថ្ន្រុគគលខដ្លមិន្អាែនិ្ោយបាន្ ជាអាទិ៍ (ម្ចប្ត ១១៧៩ ថ្ន្ក.រ) 
ម្ចា ស់រណាត ាំខដ្លមិន្អាែនិ្ោយបាន្ ប្រសិន្វរើបាន្វ វើមត្កសាសន៍្តមទប្មង់មត្កសាសន៍្ 

វដាយលិែិត្យថាេ៉ូត្ មត្កសាសន៍្វដាយលិែិត្សម្ចៃ ត់្ វដាយមត្កសាសន៍្ររស់ជន្ខដ្លកាំពុងសថិត្កនុង 
សាថ ន្ោពវប្គ្នោះថាន ក់ដ្ល់អាយុជីវតិ្ អាែជាំនួ្សការប្បារ់វដាយវ វើវសែកតីខងលងការណ៍អាំពីែលឹមសារថ្ន្មត្ក
សាសន៍្ ឬវសែកតីខងលងការណ៍ថា លិែិត្វនាោះជាលិែិត្មត្កសាសន៍្ តមការរកខប្រររស់អនករកខប្រ ឬ 
សរវសរវដាយថ្ដ្ែលួន្ផ្ទទ ល់វៅែាំវ ោះមុែសារការ ី ឬសាកស។ី សារការ ី ឬរុគគលវ្សងវទៀត្ប្ត្ូវសរវសរ
ជាលាយលកខណអកសរន្៉ូវែលឹមសារថ្ន្មត្កសាសន៍្វនាោះ វហើយអាន្ឲ្យម្ចា ស់រណាត ាំ ឬសាកសសីាត រ់ ខត្វរើ
ម្ចា ស់រណាត ាំ និ្ងសាកសខីររជាមនុ្សសងលង់សាត រ់ពុាំបាន្ ប្ត្ូវប្បារ់ពីអត្ថន័្យខដ្លែលួន្សរវសរតមរយៈអនករក
ខប្រ ។ សារការ ីឬរុគគលវ្សងវទៀត្ប្ត្ូវសរវសរអាំពីវហតុ្វនាោះវៅកនុងមត្កសាសន៍្ ។ 
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៣.  ករណីការវ វើមត្កសាសន៍្វដាយជន្ជាតិ្ខែមររស់វៅររវទស (ម្ចប្ត ១១៨១ ថ្ន្  
ក.រ) 

ករណីការវ វើមត្កសាសន៍្ររស់ជន្ជាតិ្ខែមរខដ្លរស់វៅររវទសក៏អាែវ វើវៅបាន្តមទប្មង់ 
លិែិត្យថាេ៉ូត្ ឬលិែិត្សម្ចៃ ត់្ វៅកខន្លងខដ្លម្ចន្កុងស ុលថ្ន្ប្ពោះរាជាណាែប្កកមពុជា វហើយកនុងករណី
វន្ោះ កុងស ុលវនាោះប្ត្វូអនុ្វត្តន្៉ូវតួ្នាទីជាសារការ។ី 
 កនុងករណីខដ្លសារការ ី និ្ងសាកសបី្ត្វូែុោះហត្ថវលខា សារការ ី និ្ងសាកសអីាែប្គ្នន់្ខត្សរវសរ 

វ ម្ ោះ និ្ង្តិត្សាន មវមថ្ដ្ជាំនួ្សឲ្យការែុោះហត្ថវលខាបាន្ ។ (ម្ចប្ត ១១៨០ ថ្ន្ក.រ)  
 
ទសែកត៊ីសនែដិាឋ ន 
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សនតែកិម្មតាម្ម្ែកសាសន ៍“ែ” 
 “ែំ  ី ែននម្ែកសាសន៍ និងការល បទចាលន៉ូវម្ែកសាសន៍” 

 
 

៣. ែំ  ី ែននម្ែកសាសន៍  
ែាំណុែថ្ន្មត្កសាសន៍្ គឺសាំវៅដ្ល់ែលឹមសារខដ្លម្ចន្វៅកនុងមត្កសាសន៍្មួយ។ ប្កមរដ្ឋរបវវ-

ណីបាន្កាំណត់្ន្៉ូវែាំណុែមួយែាំនួ្ន្ ខដ្លអាែប្ត្ូវបាន្ដាក់រញ្ា៉ូ លវៅកនុងមត្កសាសន៍្ វហតុ្វន្ោះកនុង
ករណីខដ្លមត្កជន្ ឬម្ចា ស់រណាត ាំបាន្សរវសរែាំណុែវ្សងៗវទៀត្ វប្ៅពីែាំណុែខដ្លែារ់បាន្កាំណត់្ 
វនាោះែាំណុែទាាំងវន្ោះនឹ្ងពុាំម្ចន្អានុ្ោពតម្ល៉ូវែារ់វ ើយ។ 
 វៅកនុងមត្កសាសន៍្ មត្កជន្ ឬម្ចា ស់រណាត ាំអាែកាំណត់្ន្៉ូវែាំណុែដ្៉ូែខាងវប្កាម ៖ 

៣.១. ការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក (ម្ចប្ត ១១៨២ ក.រ)  
  ក- មត្កជន្អាែវ វើការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្កថ្ន្សហសន្តតិ្ជន្វដាយមត្កសាសន៍្បាន្។ 
ែាំខណកមត៌្កររស់សន្តតិ្ជន្ ខដ្លមត្កជន្បាន្កាំណត់្វន្ោះអាែវៅថា “ែាំខណកមត៌្កតមការកាំណត់្” ។ 

ែាំណុែវន្ោះរងាា ញអាំពីការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្កវដាយមត្កជន្ ខដ្លអាែវ្សងពីការកាំណត់្
ែាំខណកមត៌្កតមែារ់។ 
 

  ែ- វៅកនុងការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក មត្កជន្អាែរងាា ញ ន្ទៈ្ទុយនឹ្ងម្ចប្ត១១៦៣ ក.រ 
(ែាំខណកមត៌្កររស់អនកទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសស) រ ុខន្តែាំវ ោះការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក ខដ្លរាំ ន្
ោគរប្មងុ ប្ត្ូវអនុ្វលាមតមរញ្ាត្តិសតីពីោគរប្មងុ។  
 

  គ- វរើមត្កជន្បាន្កាំណត់្ែាំខណកមត៌្កែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ខត្ម្ចន ក់ ឬវប្ែើន្នាក់ កនុង
ែាំវណាមសហសន្តតិ្ជន្ទាាំងអស់ ែាំខណកមត៌្កររស់សហសន្តតិ្ជន្វ្សងវទៀត្ ប្ត្ូវកាំណត់្វដាយវោង
តមរញ្ាត្តិថ្ន្ខ្នកទី៣ (ការសាំរលួែាំខណកមត៌្ក) ថ្ន្ជាំព៉ូកទី២។ 
 

៣.២-ការកាំណត់្ន្៉ូវវ ីិខរងខែកមត៌្ក(ម្ចប្ត ១១៨៣ ក.រ )  
ក- មត្កជន្អាែកាំណត់្អាំពីវ ីិខរងខែកមត៌្កតមមត្កសាសន៍្ ឬអាែប្រគល់អាណត្តិ 

វអាយត្តិ្យជន្កាំណត់្វ ីិវនាោះបាន្។ រ ុខន្តសហសន្តតិ្ជន្មិន្ប្ត្ូវបាន្អនុ្ញ្ញា ត្វអាយ ទទួលអាណត្តិជា
អនកកាំណត់្ន្៉ូវវ ីិខរងខែកមត៌្កវ ើយ។ 

ែ- មត្កជន្អាែហាមឃាត់្មិន្វអាយខរងខែកមត៌្កកនុងអាំ ុងវពល ០៥ឆ្ន ាំ គិត្ពីវពល
ចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមមបាន្។ វដាយវហតុ្ថាមត៌្កខដ្លមិន្ទាន់្ខរងខែក ប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកជា កមមសិទិធអវោិគ
ររស់សហសន្តតិ្ជន្ទាាំងអស់ (ម្ចប្ត១១៤៨ ក.រ) វហតុ្វន្ោះការកាំណត់្អាំ ុងវពល០៥ឆ្ន ាំ គឺវដ្ើមបវីអាយ 
សីុសងាវ ក់នឹ្ងម្ចប្ត២១១ ក.រ (សិទធិទាមទារខរងខែកវត្ថុកមមសិទិធអវោិគ)។ 
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៣.៣-ការកាំណត់្ន្៉ូវអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ (ម្ចប្ត ១១៨៦ ក.រ )  
 ម្ចា ស់រណាត ាំអាែកាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ម្ចន ក់ ឬវប្ែើន្នាក់ ឬអាែប្រគល់អាណត្តិវអាយ 
ត្តិ្យជន្កាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិវនាោះវដាយមត្កសាសន៍្បាន្។ តួ្នាទី និ្ង សិទិធររស់អនកប្រតិ្រត្តិ         
មត្កសាសន៍្ ម្ចន្ខែងចារ់ពីម្ចប្ត ១២១៣ ដ្ល់ម្ចប្ត ១២២៩ ក.រ។ 
 

៣›៤-អនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិ (ម្ចប្ត ១១៨៤ ក.រ ) 
មត្កជន្ ឬម្ចា ស់រណាត ាំអាែវ វើប្រទាន្កមមន្៉ូវប្ទពយសមបត្តិទាាំងអស់ ឬមួយខ្នកតមមត្កសាសន៍្

បាន្ វៅកនុងល័កខែ័ណឌ ខដ្លអនុ្វលាមតមរញ្ាត្តិសតីពីោគរប្មុង។ ការវ វើអនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិវដាយ
មត្កជន្ ឬម្ចា ស់រណាត ាំ អាែម្ចន្រ៉ូរោព០៣ោ ងគឺ ៖ 

ក- វោិគទាន្ប្ទពយសមបត្តិវដ្ើមបរីវងកើត្នី្តិ្រុគគលម៉ូលនិ្ ិវដាយមត្កសាសន៍្        (ម្ចប្ត 
១១៣ ក.រ ) 

 

ម្ចា ស់រណាត ាំអាែវ វើវោិគទាន្ប្ទពយសមបត្តិវដ្ើមបីរវងកើត្នី្តិ្រុគគលម៉ូលនិ្ ិ។ រញ្ាត្តិថ្ន្ខ្នកទី៦     
(អែា័យទាន្) ជាំព៉ូកទី៣ ថ្ន្គន្ថីទី៨ ប្ត្វូយកមកអនុ្វត្តដ្៉ូែគ្នន ្ងខដ្រ ែាំវ ោះករណីខដ្លម្ចន្ការវ វើ
វោិគទាន្ប្ទពយសមបត្តិវដ្ើមបរីវងកើត្នី្តិ្រុគគលម៉ូលនិ្ ិ ។ 
 

 ែ-អែា័យទាន្ (ម្ចប្ត ១១៩៩ ក.រ )  
ម្ចា ស់រណាត ាំអាែវ វើប្រទាន្កមមវអាយមនុ្សសម្ចន ក់ ឬវប្ែើន្នាក់ ន្៉ូវប្ទពយសមបត្តិទាាំងអស់ ឬ មួយ

ខ្នក វដាយមត្កសាសន៍្បាន្។ ករណីវន្ោះវៅថា “អែា័យទាន្” ។  
 

 គ-អនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ (ម្ចប្ត ១១៨៥ ក.រ )  
មត្កជន្អាែវ វើអនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិររស់ែលួន្វអាយសន្តតិ្ជន្បាន្។ កនុងវនាោះការវ វើអនុ្របទាន្

ប្ទពយសមបត្តិែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ ប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាជា “ការកាំណត់្ន្៉ូវវ ីិខរងខែកមត៌្ក” ឬ “ជាការកាំណត់្ន្៉ូវ
ែាំខណកមត៌្ក” ៖  

 គ-១-វរើមត្កជន្បាន្វ វើមត្កសាសន៍្ ខដ្លម្ចន្អត្ថន័្យជាការវ វើអនុ្របទាន្ប្ទពយ
សមបត្តិជាក់លាក់ខត្មួយ ឬវប្ែើន្វអាយវៅសហសន្តតិ្ជន្ខត្ម្ចន ក់ ឬវប្ែើន្នាក់ មត្កសាសន៍្វនាោះប្ត្ូវបាន្
សន្មត្ថា “ជាការកាំណត់្ន្៉ូវវ ីិខរងខែកមត៌្ក” វលើកខលងខត្វៅកនុងករណីខដ្លមត្កសាសន៍្វនាោះ ម្ចន្អត្ថ
ន័្យជាអែា័យទាន្ោ ងែាស់លាស់ ដ្៉ូែជាអែា័យទាន្ខដ្លោា រ់ជាមួយនឹ្ងរន្ទុកជាអាទិ៍ វហើយវរើត្ថ្មលថ្ន្
ប្ទពយសមបត្តិខដ្លបាន្កាំណត់្វនាោះម្ចន្ែាំនួ្ន្វលើសពីែាំខណកមត៌្កររស់សន្តតិ្ជន្ វនាោះប្ត្ូវសន្មត្ថា 
“បាន្កាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក្ងខដ្រ” ។ 

 គ-២-កនុងករណីខដ្លមត្កជន្បាន្វ វើមត្កសាសន៍្ ែាំវ ោះប្ទពយសមបត្តិខត្មួយោគ
វៅកនុងែាំវណាមមត៌្ក វរើត្ថ្មលថ្ន្ប្ទពយសមបត្តិវនាោះម្ចន្ែាំនួ្ន្តិ្ែជាងែាំខណកមត៌្កខដ្ល សន្តតិ្ជន្វនាោះ
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ប្ត្ូវទទួលបាន្ លុោះប្តខត្ពុាំម្ចន្ការរងាា ញ ន្ទៈវ្សងវទៀត្វៅកនុងមត្កសាសន៍្ វនាោះប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថា 
“បាន្កាំណត់្ប្តឹ្មខត្វ ីិខរងខែកមត៌្ក ខដ្លប្ត្វូធាល ក់វលើសន្តតិ្ជន្វនាោះខត្រ ុវណាណ ោះ” ។ 

៣›៥- ការផ្ទត ែ់មត៌្ក និ្ងការលុរវចាលន្៉ូវការផ្ទត ែ់មត៌្កពីជន្ខដ្លប្ត្វូសន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្  
មត្កជន្អាែរងាា ញ ន្ទៈផ្ទត ែ់មត៌្កពីសន្តតិ្ជន្ ឬលុរវចាលន្៉ូវការផ្ទត ែ់មត៌្កពីសន្តតិ្ជន្ណា

មួយបាន្ តមរញ្ាត្តិថ្ន្ម្ចប្ត ១១៥១ ដ្ល់ម្ចប្ត ១១៥៤ ក.រ ។ 

៣›៦-ការទទួលសាគ ល់ក៉ូន្  
 មត្កជន្ក៏អាែវ វើការទទួលសាគ ល់ក៉ូន្តមមត្កសាសន៍្ វដាយអនុ្វលាមតមម្ចប្ត ៩៩៧ ក.រ 
បាន្ខដ្រ ។ 
  

៣›៧-ការកាំណត់្អនកអាណាពាបាលសាំរារ់អនី្តិ្ជន្  
 មត្កជន្ក៏អាែកាំណត់្អនកអាណាពាបាលសាំរារ់អនី្តិ្ជន្ តមមត្កសាសន៍្បាន្ (ម្ចប្ត 
១០៦៨ ក.រ ) ។ 
 

៣›៨-ែាំណុែវ្សងៗ (ម្ចប្ត ១១៨៧ ក.រ )  
 វប្ៅពីែាំណុែខដ្លកាំណត់្កនុងប្កមរដ្ឋរបវវណី ម្ចា ស់រណាត ាំអាែកាំណត់្កនុងមត្កសាសន៍្ ន្៉ូវ 
ែាំណុែវ្សងៗវទៀត្ដ្៉ូែជា ៖ 
 - ការ្តល់ដ្ាំរ៉ូនាម ន្ ឬការ្តល់វោរល់វដ្ើមបីវអាយម្ចន្សុែដុ្មរមនាកនុងប្គសួារ  
 - ែាំណុែវ្សងៗវទៀត្ ។  

កនុងករណីវន្ោះសន្តតិ្ជន្ប្ត្វូវគ្នរពតមមត្កសាសន៍្វនាោះ ។ 
 

៤› ការល បទចាលន៉ូវម្ែកសាសន៍   
 ៤›១- ការលុរវចាល និ្ងទាំរង់ថ្ន្ការលុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្  
  ក-ការលុរវចាល  
 ម្ចា ស់រណាត ាំអាែលុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្មួយោគ ឬទាាំងម៉ូលវៅវពលណាក៍បាន្(ម្ចប្ត
១១៨៨ ក.រ )។ “វពលណាក៏បាន្” ម្ចន្ន័្យថា វប្កាយវពលវ វើមត្កសាសន៍្ រហ៉ូត្ដ្ល់វពលមរណោព។ 

អនកម្ចន្សិទធិលុរវចាលមត្កសាសន៍្ គឺម្ចន្ខត្ម្ចា ស់រណាត ាំខត្រ ុវណាណ ោះ។ អនកត្ាំណាង ឬអនក
ត្ាំណាងខដ្លែារ់បាន្កាំណត់្ររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ មិន្ម្ចន្លកខណៈសមបត្តិកនុងការលុរវចាលន្៉ូវមត្ក-
សាសន៍្បាន្វនាោះវ ើយ។ 

 រ ុខន្តម្ចា ស់រណាត ាំ មិន្អាែវបាោះរង់សិទិធលុរវចាលមត្កសាសន៍្បាន្វ ើយ (ម្ចប្ត ១១៩២ ក.រ )។ 
 

 ែ-ទាំរង់ថ្ន្ការលុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្  
សកមមោពលុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្ ប្ត្ូវវ វើតមរញ្ាត្តិែារ់ វរើពុាំដ្៉ូវចាន ោះវទ ការលុរវចាលវនាោះ 
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នឹ្ងពុាំម្ចន្អានុ្ោពតមែារ់វ ើយ ។ ប្កមរដ្ឋរបវវណីបាន្កាំណត់្អាំពីការលុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្ដ្៉ូែ
ខាងវប្កាម ៖ 

  ែ.១ ការលុរវចាលវដាយទាំរង់ថ្ន្មត្កសាសន៍្ (ម្ចប្ត ១១៨៩ ក.រ ) 
ម្ចា ស់រណាត ាំអាែលុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្មុន្ររស់ែលួន្បាន្ វដាយទាំរង់ថ្ន្មត្កសាសន៍្។ វដ្ើមបី

លុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្មុន្ វដាយទាំរង់ថ្ន្មត្កសាសន៍្ គឺប្ត្វូវ វើមត្កសាសន៍្ងមីមួយវទៀត្ តមវ ីិវ វើ
មត្កសាសន៍្ វដាយរវរៀរ០២ោ ងគឺ ៖ 

- វ វើមត្កសាសន៍្ងមី វដាយរញ្ញា ក់ែាស់អាំពីការលុរវចាលមត្កសាសន៍្មុន្ ។  
- វ វើមត្កសាសន៍្ងមី ខដ្ល្ទុយនឹ្ងមត្កសាសន៍្មុន្ ។  

សាំគ្នល់ ៖ 
ការលុរវចាលវដាយទាំរង់ថ្ន្មត្កសាសន៍្វន្ោះ វទាោះរីជាមត្កសាសន៍្មុន្បាន្វ វើវ ើង កនុងទាំរង់

ជាលិែិត្យថាេ៉ូត្ក៏វដាយ ក៏ម្ចា ស់រណាត ាំអាែលុរវចាលបាន្វដាយមត្កសាសន៍្ជាលិែិត្ឯកជន្ ឬទាំរង់
វ្សងវទៀត្ខដ្លែារ់បាន្កាំណត់្ខដ្រ ។ 

ែ.២ ការលុរវចាលមត្កសាសន៍្វដាយការចាត់្ខែងនាវពលវៅរស់ ( ម្ចប្ត 
១១៩០ ក.រ )  

 កនុងករណីខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើការចាត់្ខែង ឬបាន្វ វើអនុ្របទាន្ជាអាទិ៍ ន្៉ូវវត្ថុខដ្លជាកមម
វត្ថុថ្ន្មត្កសាសន៍្ ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថាបាន្លុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្ ែាំវ ោះខ្នកខដ្ល្ទុយគ្នន វនាោះ។ 
ែាំវ ោះវត្ថុខដ្លបាត់្រង់វដាយត្តិ្យជន្ វនាោះពុាំប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថាបាន្លុរវចាលន្៉ូវខ្នកថ្ន្មត្កសាសន៍្
វនាោះវទ។ ករណីវន្ោះវទាោះរីជាសន្តតិ្ជន្ពុាំអាែវ វើលទធកមមវលើវត្ថុវនាោះក៏វដាយ ក៏វគអាែទាមទារសាំណងពី
ត្តិ្យជន្ ខដ្លបាន្វ វើវអាយែ៉ូែខាត្បាន្ខដ្រ (ម្ចប្ត ១២០៩ ក.រ )។ 

ករណីម្ចា ស់រណាត ាំលក់វត្ថុវដ្ើមបីវអាយសន្តតិ្ជន្ទទួលប្បាក់ជាំនួ្សវត្ថុ នឹ្ងមិន្ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថា
បាន្លុរវចាលន្៉ូវមត្កសាសន៍្វនាោះវទ គឺសន្តតិ្ជន្ខដ្លម្ចន្្លប្រវោជន៍្ គួរខត្អាែវ វើលទធកមមប្បាក់
ខដ្លបាន្មកពីការលក់វនាោះ តមអានុ្ោពថ្ន្មត្កសាសន៍្បាន្។ 

  ែ.៣ ការលុរវចាលវដាយការរដិ្វស លិែិត្មត្កសាសន៍្ (ម្ចប្ត ១១៩១ ក.រ )  
ប្ត្ូវចាត់្ទុកថា ជាការលុរវចាលមត្កសាសន៍្ វដាយការរដិ្វស ន៍្ន្៉ូវលិែិត្មត៌្កែាំវ ោះករណី

ដ្៉ូែខាងវប្កាម ៖ 
- ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្រាំផ្ទល ញែារ់វដ្ើមថ្ន្មត្កសាសន៍្វដាយវែត្នា។ ប្ត្ូវចាត់្ទុកថាបាន្

លុរវចាលមត្កសាសន៍្ែាំវ ោះខ្នកខដ្លរាំផ្ទល ញវនាោះ។ 
- ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្រាំផ្ទល ញវត្ថុខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្មត្កសាសន៍្វដាយវែត្នា។  

   ែ.៤-ការលុរវចាលអែា័យទាន្ខដ្លោា រ់រន្ទុក (ម្ចប្ត ១១៩៣ ក.រ ) 
វរើអែា័យលាេីពុាំបាន្អនុ្វត្តករណីយកិែា ខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំត្ប្មូវវអាយវ វើជាងន៉ូរនឹ្ងអែា័យទាន្វទ 

អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ ឬវរើគ្នម ន្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ គឺសន្តតិ្ជន្អាែដាស់វត្ឿន្ អែា័យលាេី
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វនាោះ វហើយវរើអែា័យលាេីមិន្បាន្អនុ្វត្តកនុងអាំ ុងវពលវទ វនាោះអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ ឬសន្តតិ្ជន្
អាែសុាំវៅតុ្លាការវអាយលុរវចាលអែា័យទាន្វន្ោះបាន្ ។ 
 

៤›២-អានុ្ោពថ្ន្ការលុរវចាលមត្កសាសន៍្  
 វរើមត្កសាសន៍្ប្ត្ូវបាន្លុរវចាល ប្ត្ូវចាត់្ទុកថាមត្កសាសន៍្វនាោះពុាំម្ចន្តាំងពីដ្ាំរ៉ូងទី។ 
 

ទសែកត៊ីសនែដិាឋ ន 

 

7 
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សនតែកិម្មតាម្ម្ែកសាសន ៍“ែែប”់ 
 
 

ត្ែកទ៊ី២- អាន ភាព និងការប្បែិបែតិម្ែកសាសន៍ 
១› អាន ភាពននម្ែកសាសន៍ 

១.១-វពលខដ្លមត្កសាសន៍្រវងកើត្អានុ្ោព 
១.១-១-មរណោពថ្ន្ម្ចា ស់រណាត ាំ (ប្កម.ម១១៩៤) 

ក-មរណោពថ្ន្ម្ចា ស់រណាត ាំរវងកើត្អានុ្ោពមត្កសាសន៍្  
 ដ្៉ូែវយើងបាន្សិកាអាំពីសន្តតិ្កមមមត្កសាសន៍្រែួមកវហើយ មត្កសាសន៍្ប្ត្ូវខត្រវងកើត្វៅតម 
ទប្មង់ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុងែារ់វទើរម្ចន្សុពលោព ខដ្លទប្មង់និ្ងប្រវេទថ្ន្មត្កសាសន៍្ទាាំងវនាោះវយើង
បាន្ខរងខែកជាទប្មង់ មមតនិ្ងទប្មង់ពិវសស និ្ងបាន្ពិោកាគ្នន រែួវហើយ វៅកនុងខ្នកការរវងកើត្មត្ក
សាសន៍្ខដ្លម្ចន្ទប្មង់ថ្ន្មត្កសាសន៍្និ្ងសុពលោពមត្កសាសន៍្ ប្ពមទាាំងែាំណុែថ្ន្មត្កសាសន៍្ 
និ្ងការលុរវចាលមត្កសាសន៍្ ដ្៉ូវែនោះវយើងមិន្យកវលើកមកពិោកាលាំអិត្វទៀត្វទ។ 

ដ្៉ូវែនោះវទាោះរីជាមត្កសាសន៍្បាន្រវងកើត្វ ើងតមទប្មង់ណាមួយ ដ្៉ូែបាន្វលើកវ ើងខាងវលើរែួ 
វហើយក៍វដាយ វានឹ្ងម្ចន្អានុ្ោពចារ់ពីវពលខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព។ 

កាំណត់្សម្ចគ ល់ៈ ែាំវ ោះមរណោពវញិប្ត្វូអនុ្វលាមតមម្ចប្ត៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី (វពលចារ់
វ្តើមនិ្ងរញ្ា រ់សមត្ថោពទទួលសិទធិ) វហើយតមការអនុ្វត្តជាក់ខសតងអាែទាមឲ្យរាំវពញនី្តិ្ ីមួយែាំនួ្ន្
ដ្៉ូែជា ម្ចន្លិែិត្រញ្ញា ក់ថាបាន្សាល រ់ពីមន្ទីរវពទយ(មរណោពវៅមន្ទីរវពទយណាមួយ) និ្ងឬលិែិត្រញ្ញា ក់
មរណោពររស់មង្រន្តីអប្តអនុ្ក៉ូលដាឋ ន្ថ្ន្លាំវៅឋាន្ររស់មត្កជន្វនាោះ ។ 

ែ-ការប្រកាសបាត់្ែលួន្ ឬ ប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថាម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព 
ករណីរុគគលខដ្លបាន្វ វើមត្កសាសន៍្រែួវហើយវទាោះតមទប្មង់ែារ់ណាមួយក៍វដាយ វហើយ

ប្ត្ូវបាន្តុ្លាការប្រកាសអាំពីការបាត់្ែលួន្ ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុងម្ចប្ត ៤១ និ្ង ៤២ ប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថាម្ចា ស់      
រណាត ាំទទួលមរណោព។ ដ្៉ូវែនោះមត្កសាសន៍្វន្ោះម្ចន្អានុ្ោព និ្ងប្ត្វូចារ់វ្តើម ចារ់ពីវពលខដ្លម្ចា ស់ 
រណាត ាំប្ត្ូវបាន្ប្រកាសថាបាត់្ែលួន្ ឬបាន្ទទួលមរណោព។  

គ-ទីកខន្លងខដ្លមត្កសាសន៍្ប្ត្វូចារ់វ្តើម 
 ែាំវ ោះទីកខន្លងខដ្លមត្កសាសន៍្ប្ត្ូវចារ់វ្តើម គឺវៅលាំវៅដាឋ ន្ររស់មត្កជន្វៅវពលទទួល

មរណោពក៍ប្ត្វូបាន្យកមកពិនិ្ត្យពិចារណាខដ្រ។ វដាយវហតុ្ថាការកាំណត់្រវរៀរវន្ោះ ជាការងាយ
ស្សួលកនុងការខរងខែកមត៌្ក និ្ងជាពិវសសកនុងករណីម្ចន្ការត្វា អាំពីការអនុ្វត្តមត្កសាសន៍្ វដាយ
សន្តតិ្ជន្ណាមួយវៅតុ្លាការ វពលវនាោះតុ្លាការខដ្លម្ចន្សមត្ថកិែាគឺតុ្លាការខដ្លសថិត្វៅលាំវៅ
ដាឋ ន្ររស់មត្កជន្វនាោះ (ម្ចប្ត១១៤៦ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 

ជាវគ្នលការណ៍ មត្កសាសន៍្នឹ្ងម្ចន្អានុ្ោពវៅវពលខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព។  
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ករណីវន្ោះវដាយសារខត្មត្កសាសន៍្ ជា ន្ទៈររស់ម្ចា ស់រណាត ាំកនុងការសវប្មែឲ្យរុគគលខដ្លជាសន្តតិ្ជន្
ឬត្តិ្យជន្ ទទួលបាន្ការប្គរ់ប្គងចាត់្ខែងរន្តន្៉ូវកមមសិទធិប្ទពយសមបត្តិររស់ែលួន្ជាអាទិ៍វប្កាយវពល
ខដ្លសាមីែលួន្ទទួលមរណោព។ 

 រ ុខន្តវទាោះរីវាម្ចន្អានុ្ោពសប្ម្ចរ់យកវៅអនុ្វត្តក៍វដាយ វរើមត្កសាសន៍្វនាោះមិន្បាន្ខែងអាំពី
ែាំនុ្ែថ្ន្មត្កសាសន៍្ឲ្យបាន្ែាស់លាស់ ន្៉ូវែលឹមសារថាប្ទពយសមបត្តិររស់ម្ចា ស់រណាត ាំម្ចន្ប្ទពយអវីែលោះ 
កាំណត់្ខរងខែកឲ្យអនកណាែលោះ តមវ ីិណាែលោះ  កាំណត់្ឲ្យអនកណាជាអនកប្រតិ្រត្តិ។ល។ ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុង
ខ្នកទី៣ ែាំណុែថ្ន្មត្កសាសន៍្ ចារ់ពីម្ចប្ត(១១៨២ដ្ល់ ១១៨៧) វនាោះមិន្ប្បាកដ្ថាមត្កសាសន៍្
ខដ្លម្ចន្អានុ្ោពវហើយនឹ្ងអាែយកវៅប្រតិ្រត្តិបាន្វដាយស្សួលវនាោះវទ។ 

វដាយវហតុ្ថាមត្កសាសន៍្ជា ន្ទៈររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ កនុងការវ្ទរន្៉ូវសិទធិ និ្ង ករណីយកិែាររស់
ែលួន្ វៅវអាយសន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់ ឬវប្ែើន្នាក់ វដ្ើមបីចាត់្ខែងន្៉ូវប្ទពយសមបត្តិជាក់លាក់ណាមួយឬវប្ែើន្ 
ឬប្ទពយវ្សងវទៀត្ររស់ែលួន្ រមួទាាំងប្ទពយអកមម្ងខដ្រ(រាំណុល) ររស់ែលួន្រនាទ រ់ពីមរណោព វហើយែារ់
ប្ត្ូវទទួលសាគ ល់វសរោីពរុគគលកនុងការសាំខដ្ង ន្ទៈតមរវរៀរវន្ោះ។ វរើរណាត ាំវនាោះវ វើវ ើងម្ចន្ែាំណុែមិន្
ែាស់លាស់ នាាំឲ្យម្ចន្ការលាំបាកដ្ល់ការការប្រតិ្រត្តិ ខដ្លការប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ វយើងនឹ្ងវលើមក
ពិោកាជារន្តរនាទ រ់វៅវទៀត្។ 

 ដ្៉ូវែនោះវហើយវដ្ើមបីវជៀសវាងមត្កសាសន៍្ខដ្លគ្នម ន្សុពលោពជាទប្មង់ គ្នម ន្អនុ្ោព និ្ងមិន្
អាែប្រតិ្រត្តិបាន្ ឬម្ចន្ការពិបាកប្រតិ្រត្តិ ការរវងកើត្មត្កសាសន៍្ម្ចា ស់រណាត ាំគួរខត្វៅវ វើការពិោកា 
ពិវប្គ្នោះវោរល់្ល៉ូវែារ់ជាមួយអនកែារ់ ឬអនកែារ់ខដ្លម្ចន្ជាំនាញខ្នកសន្តតិ្កមមជាមុន្សិន្។ 
 

១.១-២-អានុ្ោពមត្កសាសន៍្កនុងករណីម្ចន្ោា រ់ន្៉ូវលកខែណឌ រងអង់ (ម្ចប្ត១១៩៤-២) 
កនុងករណីខដ្លមត្កសាន៍្ខដ្លម្ចន្ោា រ់លកខែណឌ រងអង់ វដាយសារខត្ម្ចា ស់រណាត ាំម្ចន្ ន្ទៈែង់ឲ្យ

សន្តតិ្ជន្ណាមួយ ឬត្តិ្យជន្ណាមួយ រាំវពញន្៉ូវន្៉ូវលកខែណឌ ណាមួយនាវពលអនាគត្ រនាទ រ់ពីម្ចា ស់
រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព។ ករណីវន្ោះវរើលកខែណឌ រងអង់វនាោះប្ត្ូវបាន្រាំវពញវៅវប្កាយម្ចា ស់រណាត ាំបាន្
ទទួលមរណោព មត្កសាសន៍្វនាោះប្ត្វូម្ចន្អានុ្ោពចារ់ពីវពលខដ្លលកខែណឌ រងអង់វនាោះប្ត្វូបាន្រាំវពញ។   

ឧទាហរណ៍ៈ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្រវងកើត្មត្កសាសន៍្វដាយសរវសរថា៖ វ វើអែា័យទាន្ន្៉ូវដី្ និ្ង្ទោះ
មួយកខន្លងវៅអែា័យលាេីវ ម្ ោះ “ក” (ត្តិ្យជន្) វដាយត្ប្មវូឲ្យវ ម្ ោះ“ក” វនាោះវរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍នឹ្ង
នាង“ែ” ខដ្លការវរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍វន្ោះគឺជាលកខែណឌ រងអង់។ ដ្៉ូែវន្ោះអែា័យលាេីវ ម្ ោះ“ក” អាែ
ទទួលបាន្អែលន្វត្ថុន្៉ូវដី្និ្ង្ទោះមួយកខន្លងវន្ោះបាន្ចារ់ពីវពលែលួន្បាន្វរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍រែួវហើយ 
និ្ងវប្កាយវពលវពលម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព។  

ដ្៉ូែវន្ោះអែា័យលាេី“ក” ទទួលបាន្លទធកមមកមមសិទធិវលើដី្និ្ង្ទោះវន្ោះវដាយសវ័យប្រវត្តិវដាយមិន្ចាាំ
បាែ់ពីវ្ទរកមមសិទធិពីម្ចា ស់រណាត ាំតមរយៈអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្វ ើយ។ 

 វន្ោះគឺជាការវ វើលទធកមមកមមសិទធិតមសន្តតិ្កមមវលើអែលន្វត្ថុដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុងម្ចប្ត១៦០ថ្ន្ប្កម 
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រដ្ឋរបវវណី និ្ងការទទួលយកវដាយម្ចន្លកខែណឌ រងអង់ គឺជាការកាំណត់្លកខែណឌ ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុងម្ចប្ត
៣២៥ (អត្ថន័្យថ្ន្លកខែណឌ ) ។ ្ទុយវៅវញិវរើអែា័យលាេីបាន្រាំវពញកាត្ពវកិែាវរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍មុន្
វពលម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព លកខែណឌ រងអង់វន្ោះបាន្សវប្មែមុន្វពលម្ចា ស់រណាត ាំទទួល
មរណោព គឺអាែរកស្សាយថាគ្នម ន្ោា រ់លកខែណឌ រងអង់វទៀត្វទ។ ដ្៉ូវែនោះអានុ្ោពថ្ន្មត្កសាសន៍្នឹ្ង
វកើត្វ ើងចារ់ពីវពលខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព ។ 
 

១.២-អានុ្ោពថ្ន្ការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក (ប្កម.ម១១៩៥) 
១.២-១- អានុ្ោពថ្ន្ការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្កែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ ឬសហសន្តតិ្ជន្ 
វន្ោះជាករណីខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក ឬ វ ីិខរងខែកមត៌្ក វដាយការវ វើ 

អនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិជាក់លាក់ណាមួយឬវប្ែើន្ ឲ្យវៅសន្តតិ្ជន្ណាម្ចន ក់ឬវប្ែើន្នាក់ តមមត្កសាសន៍្។ 
វៅវពលម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព ប្ទពយសមបត្តិជាក់លាក់ទាាំងវនាោះប្ត្ូវធាល ក់វៅសន្តតិ្ជន្ខដ្ល
នឹ្ង ប្ត្ូវទទួលប្ទពយសមបត្តិវនាោះវដាយសវ័យប្រវត្តិ គឺប្ពមគ្នន នឹ្ងមត្កសាសន៍្វនាោះរវងកើត្អានុ្ោព។ ដ្៉ូវែនោះ
ករណី វន្ោះចាត់្ទុកថាម្ចន្ការ កាំណត់្ន្៉ូវវ ីិខរងខែកមត៌្កតមមត្កសាសន៍្ វហើយមត៌្កប្ត្ូវបាន្ខរង
ខែកតមវ ីិ ខដ្លបាន្កាំណត់្វនាោះ គឺមិន្ចាាំបាែ់ លងកាត់្តមការពិោកាអាំពីការខរងខែកមត៌្កវដាយសហ
សន្តតិ្ជន្ វ ើយ។  

ែាំវ ោះការខរងខែកកមមសិទធិជាអែលន្វត្ថុវញិក៍ដ្៉ូែគ្នន ខដ្រ សន្តតិ្ជន្វ វើលទធកមមវលើកមមសិទធិវនាោះ
វដាយម្ចន្អានុ្ោពស្សរវពលខដ្លអានុ្ោពថ្ន្មត្កសាសន៍្ប្ត្វូបាន្វកើត្វ ើង (ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុងម្ចប្ត
១៦០និ្ងម្ចប្ត ១១៩៤-១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។ ការអនុ្វត្តជាក់ខសតងវដ្ើមបទីទួលបាន្លកខែណឌ ត្តាំងឬ
វ វើការចាត់្ខែង(ដ្៉ូែជាលក់) អែលន្វត្ថុវនាោះ ការែុោះរញ្ា ីវ្ទរកមមសិទធិអែលន្វត្ថុគឺអាែត្ប្មវូឲ្យវ វើការវ្ទរ
ពីមត្កជន្វដាយម៉ូលវហតុ្មត្កសាសន៍្វៅសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវទទួលមត៌្កវនាោះ។ សន្តតិ្ជន្អាែប្ត្ូវវ វើ
ការែុោះរញ្ា ីដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុងប្រការ២៦ និ្ងប្រការ២៨ (ការែុោះកមមសិទធិអែលវត្ថុ វដាយម៉ូលវហតុ្ សន្តតិ្កមម 
អែា័យទាន្ ឬប្រទាន្កមម.....) ថ្ន្ប្រកាសអន្តរប្កសួងសតីពីនី្តិ្វ ីិថ្ន្ការែុោះរញ្ា ីសិទធិប្រត្យកសទាក់ទងនឹ្ង
ប្កមរដ្ឋរបវវណី (ែុោះថ្ងៃទី២៩/០១/១៣) វដាយមិន្ចាាំបាែ់វ វើការែុោះរញ្ា ីជាកមមសិទធិអវោិគវនាោះវទ ។ 
 

 ១.២-២-អានុ្ោពថ្ន្ការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្កែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ ឬសហសន្តតិ្ជន្ោា រ់លកខែណឌ
រងអង់ 
 មត្កសាសន៍្ខដ្លោា រ់នឹ្ងលកខែណឌ រងអង់ កនុងម្ចប្តវន្ោះសាំវៅដ្ល់មត្កសាសន៍្ខដ្លម្ចា ស់    
រណាត ាំវ វើែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ណាម្ចន ក់នាវពលអនាគត្កនុងែាំវណាមសហសន្តតិ្ជន្ ខដ្លលកខែណឌ រងអង់ប្ត្វូ
បាន្សវប្មែវៅវប្កាយវពលម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព។ 

ឧទាហរណ៍៖ ករណីដ្៉ូែជាកាំណត់្ថាទារកវៅកនងគេ៌វកើត្មកប្ត្ូវខរងខែកតមវ ីិមួយ វហើយ
ប្រសិន្វរើទារកវនាោះសាល រ់វៅវពលវកើត្ប្ត្វូខរងខែកមត៌្កតមវ ីិវ្សងមួយវទៀត្។ ប្រសិន្វរើលកខែណឌ
រងអង់វនាោះប្ត្ូវបាន្សវប្មែវប្កាយមរណោពថ្ន្ម្ចា ស់រណាត ាំ ចារ់ពីវពលខដ្លមត្កជន្វនាោះទទួលមរណ
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ោព ដ្ល់វពល លកខែណវនាោះប្ត្វូសវប្មែ មត៌្កសថិត្វៅកនុងសាថ ន្ោពកមមសិទធិអវោិគររស់សហសន្តតិ្ជន្
វហើយប្ទពយជាក់លាក់ វន្ោះប្ត្ូវធាល ក់វៅវលើសហសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវទទួលតមការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក 
ឬតមការកាំណត់្វ ីិខរងខែក មត៌្កវន្ោះវដាយសារលកខែណឌ រងអង់ប្ត្ូវបាន្រាំវពញ។ ដ្៉ូវែនោះកមមសិទធិប្ត្វូធាល ក់
វៅវលើសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្ កាំណត់្ពីវពលមត្កជន្វនាោះបាន្ទទួលមរណោព ។ 
 

១.៣-មរណោពជន្ខដ្លប្ត្វូបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្ (ប្កម.ម១១៩៦) 
១.៣-១-អានុ្ោពថ្ន្ការកាំណត់្អនកទទួលសន្តតិ្កមមជាំនួ្ស 
កនុងករណីខដ្លមត្កជន្បាន្កាំណត់្ែាំខណកមត៌្កររស់សន្តតិ្ជន្ ឬវ ីិខរងខែកមត៌្ក វដាយ

មត្កសាសន៍្ វរើជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្បាន្ទទួលមរណោពវៅមុន្វពលចារ់វ្តើម
សន្តតិ្កមម ឬបាន្បាត់្រង់សិទធិសន្តតិ្កមមវដាយប្ត្ូវនឹ្ងម្ចប្ត១១៥០(អេ័ពវរុគគលថ្ន្សន្តតិ្កមម) ឬសន្តតិ្ជន្
ខដ្លប្ត្ូវបាន្កាត់្កាល ថ្ន្ប្កមវន្ោះ ការកាំណត់្វន្ោះប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថា បាន្វ វើែាំវ ោះអនកទទួលសន្តតិ្កមម
ជាំនួ្សររស់ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្វនាោះ។  ម្ចន្ន័្យថាមត្កជន្ម្ចន្ ន្ទោះែង់ឲ្យអនកវ វើ
សន្តតិ្កមមជាំនួ្សជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្វនាោះទទួលន្៉ូវែាំខណកមត៌្កខដ្លបាន្កាំណត់្
វនាោះ។ រ ុខន្តអនកទទួលសន្តតិ្កមមជាំនួ្សប្ត្ូវខត្រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់មត្កជន្ ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុងម្ចប្ត
១១៥៧ងមីថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី។ 
 

១.៣-២-អានុ្ោពកនុងករណីគ្នម ន្អនកទទួលសន្តតិ្កមមជាំនួ្ស 
ប្រសិន្វរើគ្នម ន្អនកទទួលសន្តតិ្កមមជាំនួ្សជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ថាជាសន្តតិ្ជន្វនាោះវទ ការ

កាំណត់្ ែាំវ ោះជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាជាសន្តតិ្ជន្វនាោះពុាំប្ត្ូវរវងកើត្អានុ្ោពវ ើយ។ រ ុខន្តកនុងករណី
ខដ្លសន្តតិ្ជន្បាន្វបាោះរង់សន្តតិ្កមម មត្កសាសន៍្ដ្៉ូែខាងវលើវន្ោះមិន្ប្ត្ូវបាន្រវងកើត្អានុ្ោពវនាោះវ ើយ។ 
ែារ់រញ្ាតិ្តទទួលសាគ ល់ការវបាោះរង់សិទធិសន្តតិ្កមមររស់សន្តតិ្ជន្ ប្រសិន្វរើរងខាំឲ្យសន្តតិ្ជន្ទទួលយក
ហាក់ដ្៉ូែជាពុាំស៉ូវម្ចន្ន័្យ វប្ ោះវន្ោះវា ក់ព័ន្ធនឹ្ងមវនាសវញ្ា ត្នារវាងមត្កជន្ និ្ងសន្តតិ្ជន្ ខដ្លជា
វគ្នលការណ៍វសរោីពខាង ន្ទៈទាាំងមត្កជន្ទាាំងសន្តតិ្ជន្។ 

វទាោះជាម្ចន្ករណីខាងវលើវន្ោះក៍វដាយ ប្រសិន្មត្កជន្បាន្សាំខដ្ង ន្ទៈពិវសស ប្ត្ូវអនុ្វលាម
តម និ្ងវគ្នរពតម ន្ទៈពិវសសររស់មត្កជន្វនាោះ ។ 
 

១.៤-ការកប្មិត្ន្៉ូវមត្កសាសន៍្ថ្ន្ជន្វៅវប្កាមអនកអាណាពាបាល(ប្កម.ម១១៩៧) 
 ជន្ខាងវប្កាមវន្ោះ ប្ត្ូវបាន្កប្មិត្សិទធិមិន្ឲ្យទទួលបាន្មត៌្កពី អនកវៅវប្កាមអាណាពាបាល៖ 
អនកអាណាពាបាល ឬសហព័ទធ ឬរចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់អនកអាណាពាបាល។វរើជន្ខដ្លសថិត្វៅវប្កាម
អាណាពាបាលទ៉ូវៅបាន្វ វើមត្កសាសន៍្ដ្៉ូែខែងកនុង(ម្ចប្ត១១៧៦) ខដ្លជា្លប្រវោជន៍្ដ្ល់អនក
អាណាពាបាល ឬសហព័ទធ ឬរចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់អនកអាណាពាបាលវនាោះ មុន្វពលរញ្ា រ់ការគណនា
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ន្៉ូវែាំណ៉ូ លែាំណាយកនុងកិែាការអាណាពាបាល មត្កសាសន៍្វនាោះប្ត្ូវចាត់្ទុកជាវម្ច ៈ។ វន្ោះជាការ 
ខែងរងាក រវដាយបារមភថាខាល ែថាសមត្ថោពររស់ជន្វន្ោះមិន្វពញវលញកនុងវពលវ វើរណាត ាំ នាាំឲ្យម្ចន្វកង 
ែាំវណញពីអនកអាណាពាបាលទ៉ូវៅ ឬអនកវៅជុាំវញិែលួន្វនាោះ។ 

រ ុខន្តកនុងករណីខដ្លអនកអាណាពាបាលទ៉ូវៅជាញាតិ្វលាហិត្ សហព័ទធ ឬរងរអ៉ូន្រវងកើត្វញិ 
បាន្ទទួល្លប្រវោជន៍្ពីមត្កសាសន៍្ររស់ជន្វៅវប្កាមអាណាពាបាលទ៉ូវៅ វនាោះមិន្ប្ត្វូបាន្ចាត់្
ទុកជាវម្ច ៈវ ើយ។ 
 

១.៥-សិទធិទទួលប្ទពយសមបត្តិកនុងករណីខដ្លអែា័យទាន្វម្ច ៈ (ប្កម.ម១១៩៨) 
  អែា័យទាន្ពុាំរវងកើត្អានុ្ោពវទ ប្រសិន្វរើអែា័យលាេីជាអេ័ពវរុគគល ឬអែា័យលាេីបាន្ទទួលមរណ
ោព (ម្ចប្ត១២០០) ឬវដាយសារវហតុ្វ្សងដ្៉ូែជាការវបាោះរង់អែា័យទាន្វដាយអែា័យលាេី(ម្ចប្ត១២០១) 
ដ្៉ូវែនោះ អែា័យទាន្មិន្វកើត្វ ើងវទ វហើយប្ទពយខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្វនាោះប្ត្ូវធាល ក់វៅសន្តតិ្ជន្     
វញិ។ ករណី ដ្៉ូែជាអែា័យទាន្ម្ចន្កាំណត់្ខដ្លម្ចន្អែា័យលាេីម្ចន្កាំណត់្ វរើម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើ        
អនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិររស់ែលួន្ជាក់លាក់ណាមួយជាែាំខណកថ្ន្ប្ទពយររស់ែលួន្វៅឲ្យអែា័យលាេីវនាោះ 
វរើអែា័យលាេីវនាោះបាន្ទទួលមរណោពមុន្មត្កសាសន៍្ម្ចន្អានុ្ោព ដ្៉ូវែនោះប្ទពយវនាោះប្ត្វូធាល ក់វៅ   
សន្តតិ្ជន្ថ្ន្មត្កជន្វញិ ។ រ ុខន្តវរើម្ចា ស់រណាត ាំបាន្រងាា ញ ន្ទៈពិវសសវ្សងកនុងមត្កសាសន៍្វនាោះប្ត្វូ
អនុ្វលាមវៅតម ន្ទៈវនាោះ។  
ឧទាហរណ៍ៈ A ជាមត្កជន្ បាន្វ វើអែា័យទាន្ន្៉ូវទឹកប្បាក់ 5,000ដុ្លាល  ថ្ន្ប្ទពយមួយខ្នកររស់ែលួន្វៅឲ្យB។ 
ករណីB បាន្ទទួលមរណោពវៅមុន្វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម ឬមុន្វពលមត្កសាសន៍្ម្ចន្អានុ្ោព។ 
ដ្៉ូវែនោះ ប្បាក់5,000ដុ្លាល  ប្ត្ូវធាល ក់វៅសន្តតិ្ជន្ររស់មត្កជន្វញិ។ 
 ្ទុយវៅវញិប្រសិន្វរើមត្កជន្បាន្រងាា ញ ន្ទៈពិវសសកនុងមត្កសាសន៍្ថា វ វើអែា័យទាន្ន្៉ូវទឹក
ប្បាក់5,000ដុ្លាល  វៅឲ្យB វដាយរញ្ញា ក់ថាវរើករណីB បាន្ទទួលមរណោពវៅមុន្វពលចារ់វ្តើម  
សន្តតិ្កមមឬមុន្វពលមត្កសាសន៍្ម្ចន្អានុ្ោព។ ប្បាក់5,000ដុ្លាល  ប្ត្ូវវ វើអែា័យទាន្វៅសន្តតិ្ជន្ជា   
រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់B វញិ។ កនុងករណីវន្ោះប្ត្ូវវគ្នរពវៅតម ន្ទៈររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ។ 
 

២. ការប្បែិបែតមិ្ែកសាសន ៍
២.១-ការវរើក និ្ង ការពិនិ្ត្យរញ្ញា ក់អាំពីអត្ថិោពថ្ន្លិែិត្មត្កសាសន៍្ 

 វត្ើរុគគលណាែលោះខដ្លម្ចន្សិទធិវរើលិែិត្មត្កសាសន៍្ និ្ងវ វើការពិនិ្ត្យរញ្ញា ក់? 
 

២.១-១-តុ្លាការខដ្លម្ចន្សមត្ថកិែាខាងលាំវៅដាឋ ន្មត្កជន្ (ម-១២១៣-១) 
        ក-លិែិត្មត្កសាសន៍្វប្ៅពីលិែិត្យថាេ៉ូត្ 

មត្កសាសន៍្វទាោះរីវ វើតមទប្មង់ណាមួយក៍វដាយ វលើកខលងខត្ទប្មង់ខដ្លវ វើវ ើងវដាយលិែិត្
យថាេ៉ូត្ (វ វើវ ើងវដាយសារការនិី្ងត្មកល់ទុកវៅការោិល័យសារការ)ី អាែយកមកប្រតិ្រត្តិបាន្កនុង
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លកខែណឌ ប្ត្ូវដាក់ កយវសនើសុាំវៅតុ្លាការ វដ្ើមបសុីាំការពិនិ្ត្យនិ្ងរញ្ញា ក់។ ការពិនិ្ត្យរញ្ញា ក់កនុងន័្យប្គ្នន់្
ខត្រញ្ញា ក់ថាពិត្ជាម្ចន្លិែិត្មត្កសាសន៍្ពិត្ប្បាកដ្ខមន្។ ម្ចប្តវន្ោះមិន្ខែងអាំពីការពិនិ្ត្យរញ្ញា ក់វៅ
វលើទប្មង់ និ្ងែលឹមសារមត្កសាសន៍្វនាោះវទ។ ករណីវន្ោះអាែម្ចន្ប្រកាសឬវសែកតីខណនាាំ ក់ព័ន្ធនី្តិ្វ ីិថ្ន្ 
ការពិនិ្ត្យរញ្ញា ក់វន្ោះ។  

ដ្៉ូែវន្ោះ អនកខងរកាប្គរ់ប្គងលិែិត្មត្កសាសន៍្ វប្កាយពីែលួន្បាន្ដឹ្ងអាំពីការចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម
តម មត្កសាសន៍្ គឺវពលខដ្លបាន្ដឹ្ងថាម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព ប្ត្ូវដាក់ កយសុាំការពិនិ្ត្យ
រញ្ញា ក់ លិែិត្វនាោះវដាយោា រ់លិែិត្មត្កសាសន៍្វនាោះជ៉ូន្វៅតុ្លាការ វដាយគ្នម ន្ការយឺត្ោ វ រញ្ាត្តិសតី
ពីទីកខន្លង ចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមមដ្៉ូែម្ចន្កនុង(ម្ចប្ត១១៤៦)ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី ប្ត្ូវបាន្យកមកអនុ្វត្ត ។ 
 ែាំវ ោះលិែិមត្កសាសន៍្ខដ្លគ្នម ន្អនកប្គរ់ប្គងខងរកា វរើសន្តតិ្ជន្ណាម្ចន ក់ ឬអនក ក់ព័ន្ធនឹ្ង
្ល ប្រវោជន៍្វ្សងវទៀត្ បាន្រកវ ើញលិែិត្មត្កសាសន៍្វនាោះ ក៍ប្ត្ូវដាក់ កយសុាំវៅតុ្លាការ វដ្ើមបសុីាំ
ពិនិ្ត្យ និ្ងរញ្ញា ក់្ងខដ្រ វៅវប្កាយវពលខដ្លបាន្រកវ ើញលិែិត្វនាោះរនាទ រ់ពីម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួល
មរណោព។ 

     ែ-លិែិត្មត្កសាសន៍្រិទវដាយប្រថារ់ប្តវប្ៅពីលិែិត្យថាេ៉ូត្ (ម-១២១៣-៣) 
 ករណីលិែិត្មត្កសាសន៍្ខដ្លរិទវដាយប្រថារ់ប្ត អាែវរើកបាន្ខត្វៅតុ្លាការ វដាយម្ចន្ 
វត្តម្ចន្ររស់អនកសវងកត្ការណ៍ជាសន្តតិ្ជន្ឬអនក ក់ព័ន្ធនឹ្ង្លប្រវោជន៍្ ឬអនកត្ាំណាងររស់ជន្
វនាោះ។ លិែិត្រិទវដាយប្រថារ់ប្តវន្ោះ គឺលិែិត្ខដ្លដាក់កនុងវស្សាមសាំរុប្ត្ វហើយម្ចន្វ វើសញ្ញា សម្ចគ ល់
ជា ហត្ថវលខាកតី ជាប្តកតី ឬជាសញ្ញា វ្សងវទៀត្ក៍វដាយ ខដ្លម្ចន្ន័្យថាហាមវរើក។ វហើយវទាោះរី
លិែិត្ វន្ោះវ វើវ ើងវដាយតមទប្មង់ជាលិែិត្ឯកជន្ ឬ លិែិត្សម្ចៃ ត់្ ឬលិែិត្វ្សងវទៀត្ក៍វដាយ (វលើក
ខលងខត្ លិែិត្យថាេ៉ូត្) គឺអនកខងរកាមត្កសាសន៍្ ឬសន្តតិ្ជន្ ឬនឹ្ងអនកម្ចន្្លប្រវោជន៍្វ្សង
វទៀត្មិន្អាែ វរើកវដាយឯកឯងបាន្វទ គឺប្ត្វូខត្យកវៅវរើក ប្ពមទាាំងពិនិ្ត្យរញ្ញា ក់វៅតុ្លាការតម
 កយសុាំ។ 
     គ-ការពិន័្យែាំវ ោះរុគគលខដ្លវរើកលិែិត្មត្កសាសន៍្រិទវដាយប្រថារ់ប្ត (ម-១២១៣-៤) 
 មត្កសាសន៍្ខដ្លរិទវដាយប្រថារ់ប្ត អាែវរើកបាន្ខត្វៅតុ្លាការតម(ម-១២១៣-៣) វរើជន្ 
ណាខដ្លបាន្វរើកវប្ៅតុ្លាការនឹ្ងប្ត្ូវពិន័្យសីុវលិជាប្បាក់មិន្វលើសពី ១,០០០,០០០ (មួយលាន្)វរៀល។ 

 រ ុខន្តវទាោះជាោ ងវន្ោះក៍វដាយមត្កសាសន៍្ខដ្លរិទវដាយប្រថារ់ប្ត វហើយប្ត្ូវបាន្វរើវប្ៅ
តុ្លាការ វៅខត្ម្ចន្អានុ្ោពដ្ខដ្ល (១២១៣-៥) ។ 

 

២.១-២-សារការខីដ្លមត្កជន្បាន្ត្មកល់លិែិត្មត្កសាសន៍្វនាោះ (ម-១២១៣-២) 
 មត្កសាសន៍្ខដ្លវ វើវ ើងតមលិែិត្យថាេ៉ូត្ វហើយត្មកល់វៅមន្ទីរឬការោិល័យសារការ ីមិន្ចាាំ
បាែ់វរើក និ្ងសុាំការពិនិ្ត្យរញ្ញា ក់វៅតុ្លាការវ ើយ គឺអាែយកវៅប្រតិ្រត្តិបាន្ ។ វដាយសារខត្លិែិត្  
យថាេ៉ូត្វ វើវ ើងវដាយសារការ ីម្ចន្ការទុកែិត្តនិ្ងវជឿជាក់ថាមិន្អាែម្ចន្ការលួែខកខប្រវ ើយ។ 
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២.២-ការវប្ជើសវរ ើសអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ 
២.២-១-ការកាំណត់្វប្ជើសវរ ើសវដាយម្ចា ស់រណាត ាំ (១១៨៦) 
ម្ចា ស់រណាត ាំអាែកាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ម្ចន ក់ឬវប្ែើនាក់ ឬអាែប្រគល់អាណត្តិឲ្យត្តិ្យ- 

ជន្ជាអនកកាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ តមមត្កសាសន៍្បាន្។ 
 

ក-ការកាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិររស់ម្ចា ស់រណាត ាំតមមត្កសាសន៍្ 
ម្ចា ស់រណាត ាំ អាែកាំណត់្ចាត់្តាំងអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ម្ចន ក់ ឬ វប្ែើន្នាក់បាន្ វៅកនុងលិែិត្ 

រណាត ាំររស់ែលួន្ ឲ្យវ វើជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្បាន្។ ជាពិវសសកនុងករណីបាន្វ វើមត្កសាសន៍្
កាំណត់្ឲ្យ សហសន្តតិ្ជន្ណាម្ចន ក់ទទួលន្៉ូវសន្តតិ្កមមមត៌្កទាាំងអស់ វហើយប្ពមជាមួយគ្នន វន្ោះចាត់្តាំង
ឲ្យអនកវនាោះ វ វើជាអនកប្រតិ្រត្តិខត្មតងជាការងាយស្សួល។ ដ្៉ូែវន្ោះសន្តតិ្ជន្ក៍អាែវ វើជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្ក
សាសន៍្បាន្ខដ្រែាំវ ោះអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្វប្ៅពីវន្ោះ វយើងនឹ្ងពិោការន្តរនាទ រ់វទៀត្។ 
 

២.២-២-ការវប្ជើសវរ ើសអនកប្រតិ្រត្តិតមការប្រគល់អាណត្តិឲ្យត្តិ្យជន្វប្ជើសវរ ើស(ម-១២១៤)  
ក-ការវប្ជើសវរ ើសអនកប្រតិ្រត្តិវដាយត្តិ្យជន្(ម-១២១៤-១)  
ត្តិ្យជន្ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុង (ម្ចប្ត១១៨៦) ប្ត្វូវ វើតមរណាត ាំកនុងមត្កសាសន៍្រវរៀរវន្ោះ គឺប្ត្វូ

កាំណត់្ វប្ជើសវរ ើសរកអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្វដាយជ៉ូន្ដ្ាំណឹងវៅសន្តតិ្ជន្វដាយគ្នម ន្ការយឺត្ោ វ។ ការ
វប្ជើសវរ ើស វន្ោះអាែវប្ជើសវរ ើសអនកប្រតិ្រត្តិជាត្តិ្យជន្(ជារ៉ូរវន្តរុគគលឬនី្តិ្រុគគល) ឬអាែកាំណត់្វប្ជើស
ែលួន្ឯងវ វើជា អនកប្រតិ្រត្តិបាន្ក៍បាន្ខដ្រ ប្រសិន្វរើម្ចា ស់មិន្បាន្ហាមវនាោះវទ។ 

ែ-ការលា រ់ររស់ត្តិ្យជន្ខដ្លបាន្ទទួលអាណត្តិវប្ជើសវរ ើសអនកប្រតិ្រត្តិ(ម-១២១៤-២)  
ករណីត្តិ្យជន្ខដ្លទទួលអាណត្តិម្ចន្រាំណងែង់លា រ់ពីអាណត្តិវនាោះ ជន្វនាោះប្ត្ូវជ៉ូន្

ដ្ាំណឹងអាំពីវហតុ្ខដ្លប្ត្វូលា រ់វៅឲ្យសន្តតិ្ជន្គ្នម ន្ការយឺត្ោ វ។ វដាយវហតុ្ថា វទាោះរីម្ចា ស់រណាត ាំ 
បាន្កាំណត់្អនកទទួលអាណត្តិពីម្ចា ស់រណាត ាំវដ្ើមបកីាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិ ក៍មិន្ប្ត្ូវចារ់រងខាំអនកទទួលអាណត្តិ 
វន្ោះប្ត្ូវខត្ម្ចន្ករណីយកិែាអនុ្វត្តវនាោះខដ្រ គឺគ្នត់្អាែរដិ្វស បាន្ វដាយម៉ូលវហតុ្សមរមយ។ រ ុខន្ត         
ត្តិ្យជន្ វន្ោះប្ត្វូខត្សុាំលុរវចាលន្៉ូវការងារអាណត្តិវន្ោះ វដ្ើមបវីរើក្ល៉ូវឲ្យវគវ វើការវប្ជើសវរ ើសអនកប្រតិ្រត្តិ
មត្កសាសន៍្។ ្ទុយវៅវញិត្តិ្យជន្ខដ្លបាន្ទទួលអាណត្តិវន្ោះ មិន្បាន្រងាា ញ ន្ទៈលា រ់វទ 
វហើយមិន្បាន្កាំណត់្ អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្វទ នី្តិ្វ ីិដាស់វត្ឿន្នឹ្ងប្ត្វូបាន្វ វើវ ើងវដាយវោង
តមម្ចប្ត (១២១៦ កថាែណឌ ២)។ 

គ-ការដាស់វត្ឿន្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្កាន់្មុែងារ( ម-១២១៦-១) 
 ករណីជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្តម(ម្ចប្ត១១៨៦) មិន្បាន្

រងាា ញ ន្ទៈែាស់លាស់ថាយល់ប្ពម ឬរដិ្វស ន្៉ូវការកាន់្មុែងារវន្ោះវទ  សន្តតិ្ជន្ឬជន្
ខដ្ល ក់ព័ន្ធនឹ្ង្លប្រវោជន៍្វ្សងវទៀត្អាែកាំណត់្អាំ ុងវពលសមរមយ វហើយដាស់
វត្ឿន្ែាំវ ោះជន្វនាោះ ឲ្យវ លើយថាយល់ប្ពម ឬមិន្យល់ប្ពម។  វរើជន្ជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្ក
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សាសន៍្មិន្បាន្វ លើយត្ររញ្ញា ក់ឲ្យបាន្ែាស់លាស់កនុងអាំ ុងវពលសមរមយវនាោះវទ ប្ត្វូ
បាន្ចាត់្ទុកថាបាន្លា រ់ពីការងារវន្ោះ។ វប្ ោះថាការងារវន្ោះម្ចន្សារៈសាំខាន់្ណាស់
សប្ម្ចរ់ជន្ជាសន្តតិ្ជន្ ឬជន្ខដ្ល ក់ព័ន្ធនឹ្ង្លប្រវោជន៍្ ប្រសិន្វរើរខណត ត្
រវណាត យអ៉ូសរនាល យ ការងារប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្វន្ោះ អាែវ វើឲ្យែ៉ូែខាត្្លប្រវោជន៍្
ពួកគ្នត់្។ 

 រញ្ាត្តិថ្ន្វាកយែណឌ ទី១ ថ្ន្កថាែណឌ ទី១ ម្ចប្ត ១២១៦ វន្ោះប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្ត្ ងខដ្រ
ែាំវ ោះត្តិ្យជន្ ខដ្លប្ត្ូវបាន្ប្រគល់អាណត្តិឲ្យកាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្។ 

ប្រសិន្វរើជន្ខដ្លប្ត្វូបាន្កាំណត់្ជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ ឬ ត្តិ្យជន្ខដ្លប្ត្វូបាន្ប្រគល់ 
អាណត្តិឲ្យកាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ បាន្រដិ្វស ការកាន់្មុែងារររស់ែលួន្ នី្តិ្វ ីិវប្ជើសវរ ើសអនក
ប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្្ល៉ូវតុ្លាការ ខដ្លករណីវន្ោះតុ្លាការអាែប្ត្ូវបាន្វសនើសុាំឲ្យវប្ជើសតាំងអនកប្រតិ្រត្តិ
មត្កសាសន៍្វញិតមម្ចប្ត (១២១៨ ថ្ន្ក.រ)  តម កយសុាំររស់សន្តតិ្ជន្ឬអនក ក់ព័ន្ធនឹ្ង្ល
ប្រវោជន៍្ ។ 

២.២-៣-ការវប្ជើសតាំងវដាយតុ្លាការ (ម-១២១៨)  
 វរើគ្នម ន្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ ឬបាត់្រង់អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ សន្តតិ្ជន្ ឬអនក ក់ព័ន្ធ
នឹ្ង្លប្រវោជន៍្អាែវសនើសុាំវៅតុ្លាការវដ្ើមបីវប្ជើសវរ ើសអនកប្រតិ្រត្តិវនាោះ។ វដាយសារអនកប្រតិ្រត្តិមត្ក
សាសន៍្ែវោះលកខណៈសមបត្តិដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុងម្ចប្ត (១២១៧ រុគគលខដ្លមិន្អាែកាល យជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្ក
សាសន៍្) ម្ចប្ត(១២២៧-១ ការអនុ្ញ្ញា ត្ឲ្យលា រ់ពីតុ្លាការ) និ្ងម្ចប្ត(១២២៧-២ការរញ្ឈរ់អនកប្រតិ្រត្តិ
មត្កសាសន៍្វដាយការវ វើប្រខហសនឹ្ងោរកិែា  ដ្៉ូែជាែាិល ឬម្ចន្ជមៃឺ......) ។ 
 

២.៣-រុគគលខដ្លមិន្អាែកាល យជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ (១២១៧) 
 - ជន្វៅវប្កាមអាណាពាបាល 
 - ជន្វៅវប្កាមហិត្៉ូរត្ថមភ 
 - អនី្តិ្ជន្ 
 - ជន្ ន្កស័យ 
 - ជន្ខដ្លម្ចន្ម៉ូលវហតុ្ប្ត្ូវរញ្ា រ់អាណត្តិដ្៉ូែខែងកនុងម្ចប្ត(៦៤៩-១) 

វដាយសារថាលកខណៈសមបត្តិអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ជាអនកវ វើសកមមោពគតិ្យុត្ត វៅវពល
ប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ ដ្៉ូែវន្ោះវហើយការខដ្លកប្មិត្សមត្ថោពកនុងការវ វើសកមមោពប្រតិ្រត្តិមត្ក
សាសន៍្ែាំវ ោះជន្ទាាំងឡាយខាងវលើវន្ោះជាការសមរមយ។ វដាយខ កែាំវ ោះជន្ខដ្លម្ចន្ម៉ូលវហតុ្ប្ត្វូ
រញ្ា រ់អាណត្តិដ្៉ូែខែងកនុងម្ចប្ត៦៤៩ វទាោះគ្នត់្គ្នម ន្ម៉ូលវហតុ្វដាយែវោះលកខណៈសមបត្តិជាអនកប្រតិ្រត្តិ
វៅវពលែ៉ូលកាន់្មុែងារក៍វដាយ វនាោះប្ត្ូវបាត់្រង់ឋាន្ៈជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ខដ្រ។ វប្ ោះវោង 
តមរញ្ាត្តិម្ចប្ត១២២៩ រញ្ាត្តិសតីពីអាណត្តិប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តដ្៉ូែគ្នន ខដ្រែាំវ ោះអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្។ 
 



ក្រុមការងារគណៈមមធាវ ី                                     សិកាា សាលាគណៈមមធាវ ី(ធ)ំ 

ររាសិទ្ធិក្គបយ់៉ាង © ~ 69 ~ 

 

២.៤-សិទធិអាំណាែ និ្ងតួ្នាទីអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាន៍្ 
ក- វ វើរញ្ា ីសារវពើេ័ណឌ ថ្ន្ប្ទពយសមបតិ្ត និ្ងប្រគល់រញ្ា ីវនាោះឲ្យសន្តតិ្ជន្ វដាយគ្នម ន្ការយឺត្ោ វ  

(១២១៩-១)។ 
ែ- សិទធិនិ្ងករណីយកិែាប្គរ់ប្គងមត៌្ក និ្ងវ វើរាល់សកមមោពវ្សងវទៀត្ខដ្លចាាំបាែ់ វដ្ើមបីប្រតិ្រត្តិ

មត្កសាសន៍្(១២២០) វដាយប្រុងប្រយ័ត្នកនុងនាមជាអនកប្គរ់ប្គងវដាយសុែារតិ្ (៦៤០)។ 
គ- វ វើសកមមោពកនុងនាមជាអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ែាំវ ោះមត៌្កប្ត្ូវប្រត្តិវនាោះ (១២២៣-១) វហើយ

សកមមោពររស់ែលួន្ប្ត្វូម្ចន្អានុ្ោពផ្ទទ ល់ែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ (១២២៣-២)។ 
 - អាែវប្ជើសតាំងរន្តអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្(១២២៤-១) និ្ងទទួលែុសប្ត្ូវកនុងការវប្ជើសវរ ើស

វន្ោះ (១២២៤-២)។ 
ង- សិទធិសវប្មែ វដាយយកសវមលងវលើស ក់កណាត លករណីសហអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្(១២២៥-១)។ 
ែ- ទទួលកថ្ប្មតមមត្កសាសន៍្(១២២៦-១) ឬទទួលកថ្ប្មតមការសវប្មែពីតុ្លាការ (១២២៦-២) កនុង

នាមជាអនកប្គរ់ប្គងវដាយសុែារតិ្ (៦៤០) និ្ង/ឬមិន្ទទួលយកកថ្ប្ម ។ 
 - ការ រ់វ វើជាអនកប្រតិ្រត្តិវដាយម្ចន្ការអនុ្ញ្ញា ត្ពីតុ្លាការ (១២១៧-១) និ្ងករណីយកិែា រ់វ វើ

អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្វដាយការរញ្ឈរ់ពីតុ្លាការ(១២២៧-២)។ 
 - ប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ែាំវ ោះប្ទពយសមបត្តិបាន្កាំណត់្ជាកលាក់តម (១២២២) ដ្៉ូែម្ចន្ខែងកនុង

(១២១៩, ១២២០,និ្ង ១២២១)។ 
 

២.៥-សិទធិអាំណាែ និ្ងតួ្នាទីររស់សន្តតិ្ជន្ 
ក- អាែម្ចន្វត្តម្ចន្វៅវពលអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្វ វើរញ្ា ីសារវពើេ័ណឌ ថ្ន្ប្ទពយ(១២១៩) 
ែ- ទទួលដ្ាំណឹងអាំពីការវប្ជើសអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្(១២១៤-១) 
គ- ទទួលដ្ាំណឹងអាំពីការលា រ់ររស់អាណត្តិទាយក(១២១៤-២) និ្ងវសនើសុាំវៅតុ្លាការ វប្ជើសវរ ើស

អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ងមីតម(១២១៨) ករណីម្ចន្ម៉ូលវហតុ្ដ្៉ូែកនុងខែង (១២១៧ ក.រ)។ 
 - វសនើសុាំវៅតុ្លាការវរើកនិ្ងពិនិ្ត្យមត្កសាសន៍្ករណីមត្កសាសន៍្គ្នម ន្អនកខងរកា(១២១៣-១/២)។ 
ង-  សវងកត្ការណ៍អាំពីការវរើកលិែិត្មត្កសាសន៍្ខដ្លរិទវដាយប្រថារ់ប្តវៅតុ្លាការ (១២១៣-៣) 
ែ- ដាស់វត្ឿន្ឲ្យអនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្កាន់្មុែងារ(១២១៦-១) និ្ងដាស់វត្ឿន្ឲ្យអាណត្តិគ្នហក

កាំណត់្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្(១២១៤-១) 
 - សិទធិទាមទារវលើោគរប្មុង ករណីម្ចន្ការរាំ ន្(១២៣០-១) និ្ងឲ្យកាត់្រន្ថយវដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគ

រប្មុង (១២៣៥) ,ការវបាោះរង់ោគរប្មងុ (១២៤៦) ។ 
 

ទសែកត៊ីសនែដិាឋ នរមួ្ 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

សិកាា សាលាគណៈមមធាវី (ធ)ំ ម ើរទើ៤ 
ម្រធានបទ៖ អែចយ័ទាន នងិ ភាគបម្មុ្ង 

ថ្ងៃទ ី២៤ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
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អែចយ័ទាន 

 
 

១. ទសែកត៊ីទ្តើម្ ៖ សនតែកិម្មតាម្ែាប ់សនតែិកម្មតាម្ម្ែកសាសន៍ នងិអែចយ័ទាន 
 អវីវៅវៅថា “សន្តតិ្កមម” ?   

សន្តតិ្កមម គឺជាការវ្ទរន្៉ូវសិទធិ និ្ងករណីយកិែាររស់មត្កជន្វៅវអាយសន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់ ឬ វប្ែើន្
នាក់ តម ន្ទៈ ឬ តមែារ់ (សទាទ នុ្ប្កមខ្នករដ្ឋរបវវណី) ។  

រុគគលខដ្លបាន្ទទួលមរណោព វៅថា “មត្កជន្” ែាំខណកឯរុគគលម្ចន ក់ ឬ វប្ែើន្នាក់វ្សង
វទៀត្ខដ្លប្ត្ូវទទួលរន្តន្៉ូវសិទធិ និ្ងករណីយកិែាពីមត្កជន្តមរយៈសន្តតិ្កមម វៅថា “សន្តតិ្ជន្” ។ 
វដ្ើមបីប្គរ់ លកខណៈសមបត្តិជាសន្តតិ្ជន្ រុគគលវនាោះប្ត្ូវម្ចន្សមត្ថោពអនុ្វត្តសិទធិ និ្ងរាំវពញកាត្ពវកិែា
វៅវពលចារ់វ្តើមវ វើសន្តតិ្កមម ពីវប្ ោះសន្តតិ្កមមទាក់ទងនឹ្ងការរន្តមត៌្កថ្ន្សិទធិ និ្ងកាត្ពវកិែាររស់
មត្កជន្ (សន្តតិ្ជន្ ប្ត្ូវខត្វៅរស់រាន្ម្ចន្ជីវតិ្វៅវពលចារ់ វ្តើមសន្តតិ្កមម វលើកខលងខត្ទារកកនុងគេ៌ ។ 

សន្តតិ្កមមប្ត្វូវ វើវ ើងវដាយខ្អកតមរញ្ាតិ្តថ្ន្ែារ់ ឬ វដាយខ្អកតម ន្ទៈររស់មត្កជន្ ។ 
 

១.១. សន្តតិ្កមមតមែារ់ 
 សន្តតិ្កមមតមែារ់គឺ ជាទប្មង់មួយថ្ន្សន្តតិ្កមមខដ្លប្ត្ូវអនុ្វត្តវៅតមការកាំណត់្ររស់រញ្ាតិ្តថ្ន្
ែារ់  ក់ព័ន្ធនឹ្ងសន្តតិ្ជន្ វៅកនុងករណីខដ្លមត្កជន្មិន្បាន្វ វើរណាត ាំមត៌្ក (មត្កសាសន៍្) (ម្ចប្ត
១១៤៥-២) ។ 

ប្រវេទសន្តតិ្ជន្ខែកវែញជាពីរ ៖ 
- សន្តតិ្ជន្ររស់សហព័ន្ធ (ម្ចប្ត១១៦១) ៖ សហព័ន្ធររស់មត្កជន្ប្ត្ូវកាល យជាសន្តតិ្ជន្ជានិ្ែា ។ 
- សន្តតិ្ជន្ខដ្លជារ់សាែ់្មម្ចន្រីថាន ក់ ៖  
a. រចាេ ញាតិ្ ៖ ក៉ូន្ និ្ងសន្តតិ្ជន្ជាំនួ្សររស់ពួកវគ (ម្ចប្ត ១១៥៦ និ្ង ១១៥៧) និ្ងក៉ូន្សមុាំ 

(ម្ចប្ត៩៤០, ១០១១ សមុាំក៉ូន្វពញវលញ និ្ង ១០២៣ សមុាំក៉ូន្ មមត) ។ 
b. រុពវញាតិ្ ៖ ឪពុក ម្ចត យ និ្ងជីដ្៉ូន្ជីត... (ម្ចប្ត៩៤០, ១០២៣ ,១១៥៩ និ្ង ១១៦២) ។ 
c. រងរអ៉ូន្រវងើតត្ និ្ងសន្តតិ្ជន្ជាំនួ្សររស់ពួកវគ រ ុខន្តរញ្ា រ់ប្តឹ្មកមួយ (ម្ចប្ត ១១៦២) ។ 

 

១.២. សន្តតិ្កមមតមមត្កសាសន៍្ 
សន្តតិ្កមមវដាយខ្អកតម ន្ទៈររស់មត្កជន្ វៅថា សន្តតិ្កមមម្ចន្រណាត ាំ (ម្ចប្ត ១១៤៥-២) ។ 
មត្កសាសន៍្ គឺជាលិែិត្រណាត ាំ ខដ្លរុគគលម្ចន ក់បាន្វ វើវ ើងតមទប្មង់ខដ្លកាំណត់្វដាយែារ់ 

វដ្ើមបី សាំខដ្ង ន្ទៈែុងវប្កាយអាំពីការចាត់្ខែងប្ទពយសមបត្តិររស់ែលួន្ ជាអាទិ៍ រនាទ រ់ពីមរណោព (សទាទ នុ្
ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។ 
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១.៣. អែា័យទាន្ 
ម្ចា ស់រណាត ាំអាែវ វើអនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិមួយខ្នក ឬ ទាាំងអស់ថ្ន្មត៌្កវអាយជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្

សន្មត្ ជាសន្តតិ្ជន្ ឬ ត្តិ្យជន្ខដ្លមិន្ខមន្ជាសន្តតិ្ជន្តមរយៈមត្កសាសន៍្បាន្ ។ ការវ វើអនុ្រប
ទាន្ប្ទពយ សមបត្តិែាំវ ោះជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ជាសន្តតិ្ជន្ ប្ត្ូវបាន្សន្មត្ជាការកាំណត់្ន្៉ូវវ ីិខរងខែក
មត៌្ក ឬ កាំន្ត់្ន្៉ូវ ែាំខណកមត៌្ក ។ ការវ វើអនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិ ែាំវ ោះត្តិ្យជន្វៅថា អែា័យទាន្ 
(ម្ចប្ត១១៨៤ និ្ង ១១៨៥) ។ ជាលទធ្លថ្ន្អែា័យទាន្ ប្រសិន្វរើោគរប្មុងររស់សន្តតិ្ជន្ប្ត្វូរាំ ន្ 
សន្តតិ្ជន្អាែទាមទារោគរប្មងុខដ្លបាត់្ វអាយកាត់្រន្ថយ ប្រទាន្កមមទាាំងម៉ូល ឬ មួយខ្នក ។ 

ឧទាហរណ៍៖ កនុងមត៌្កសររុម្ចន្ ្ទោះ ឡាន្ ប្បាក់ វប្គឿងអលងាក រ និ្ងរាំណុល។ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្
សរវសរ កនុងមត្កសាសន៍្ថា វ វើអែា័យទាន្្ទោះវៅវអាយអែា័យលាេី (ជាត្តិ្យជន្) និ្ងប្ទពយសមបត្តិទាាំង
អស់ ខដ្លម្ចន្វៅវអាយសន្តតិ្ជន្ A និ្ង B ។ 

២. លកខី ៈននអែច័យទាន 
 

២.១. និ្យមន័្យថ្ន្អែា័យទាន្ 
អែា័យទាន្ គឺជាប្រទាន្កមមខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើវៅវអាយមនុ្សសម្ចន ក់ ឬ វប្ែើន្នាក់ន្៉ូវប្ទពយ

សមបត្តិររស់ែលួន្ តមរយៈមត្កសាសន៍្ (សនាទ នុ្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។ អនកទទួលអែា័យទាន្ វៅថា “អែា័យ
លាេី” ។ វទាោះរីជាោ ងណាក៏វដាយអែា័យទាន្មិន្អាែរាំ ន្វលើោគរប្មងុវ ើយ ។ 

២.២. អែា័យទាន្សកល និ្ងអែា័យទាន្ម្ចន្កាំណត់្  
- អែា័យទាន្សកល ៖ គឺជាប្រទាន្កមមខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំវ វើវៅវអាយមនុ្សសម្ចន ក់ ឬ វប្ែើន្នាក់ ជាក់

លាក់ន្៉ូវប្ទពយសមបត្តិទាាំងអស់ ឬ មួយខ្នកខដ្លកាំណត់្តមោគថ្ន្ប្ទពយ (ទាាំងអស់ ,  ក់កណាត ល , មួយ
ោគរី .... ជាអាទិ៍) (ម្ចប្ត១១៩៩) ។ 

ឧទាហរណ៍ ៖ មត៌្កសររុម្ចន្ ្ទោះ (ត្ាំថ្ល USD50,000), ឡាន្ (ត្ាំថ្ល USD10,000) និ្ងប្បាក់សុទធ
ែាំនួ្ន្USD20,000។ វៅកនុងមត្កសាសន៍្ររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ បាន្សរវសរថាវអាយប្ទពយមួយោគរីថ្ន្មត៌្ក
ទាាំងអស់វ វើជាអែា័យទាន្វៅវអាយអែា័យលាេី ។ ប្រវេទវន្ោះវៅថា អែា័យទាន្សកល  ។ 

- អែា័យទាន្ម្ចន្កាំណត់្ ៖ គឺជាប្រទាន្កមមខដ្លកាំណត់្ប្ទពយសមបត្តិជាក់លាក់ វៅវអាយមនុ្សស
ម្ចន ក់ ឬ វប្ែើន្នាក់វដាយមត្កសាសន៍្ (ម្ចប្ត១១៩៩) ។ 

ឧទាហរណ៍ ៖ មត៌្កសររុម្ចន្ ្ទោះ (ត្ាំថ្ល USD50,000) , ឡាន្ (ត្ាំថ្ល USD10,000) និ្ងប្បាក់ សុទធ
ែាំនួ្ន្ USD20,000 ។ វៅកនុងមត្កសាសន៍្ររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ បាន្សរវសរថា ប្រគល់្ទោះ (ត្ាំថ្ល 
USD50,000) វ វើជាអែា័យទាន្វៅវអាយអែា័យលាេី ។ ប្រវេទវន្ោះ វៅថា អែា័យទាន្ម្ចន្កាំណត់្ ។ 

២.៣. សកមមោពឯកវតោគី 
អែា័យទាន្ គឺជាសកមមោពឯកវតោគីខដ្លវ វើវ ើងវដាយម្ចា ស់រណាត ាំ សាំខដ្ង ន្ទៈវ វើអនុ្របទាន្

ប្ទពយសមបត្តិមួយខ្នក ឬ ទាាំងអស់វៅវអាយអែា័យលាេី ខដ្លវាែុសពីប្រទាន្កមម គឺវ វើវ ើងរវាងទាយក 
និ្ងរដិ្គ្នគ ហកតមរយៈកិែាសន្ា។ រញ្ញា ត្តិថ្ន្អែា័យទាន្ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តដ្៉ូែគ្នន ្ងខដ្រ ែាំវ ោះ
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ររាសិទ្ធិក្គបយ់៉ាង © ~ 75 ~ 

 

អានុ្ោពថ្ន្ ប្រទាន្កមមវដាយម៉ូលវហតុ្មរណោព (ម្ចប្ត៥៧៧) ។ រ ុខន្តរញ្ញា ត្តិខដ្លទាក់ទងនឹ្ងសមត្ថ
ោព ទប្មង់ ការយល់ប្ពម និ្ងការលោះរង់អែា័យទាន្ខដ្លជារញ្ាត្តិប្ត្ូវបាន្វរៀរែាំវដាយសារលកខណៈជា
សកមមោពឯកវតោគីថ្ន្អែា័យទាន្ មិន្ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តវ ើយ ។  

២.៤. ម្ចន្អានុ្ោពវៅវពលម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព (ម្ចប្ត ១១៨៤)  
អែា័យទាន្នឹ្ងរវងកើត្អានុ្ោព វៅវពលម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព។ រ ុខន្តកនុងករណីខដ្លមត្ក

សាសន៍្ ោា រ់ជាមួយនឹ្ងលកខែណឌ រងអង់ វរើលកខែណឌ វនាោះ ប្ត្ូវរាំវពញវៅវប្កាយវពលខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំ
បាន្ទទួលមរណោព មត្កសាសន៍្វនាោះប្ត្ូវម្ចន្អានុ្ោពចារ់ពីវពលខដ្លលកខែណឌ វនាោះប្ត្វូបាន្
រាំវពញ (ម្ចប្ត ១១៩៤-២) ។ 

ឧទាហរណ៍ទី១៖  ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្កាំណត់្ (្ទោះ ត្ាំថ្ល USD50,000) វៅវអាយអែា័យ   
លាេី ។ កនុងករណីវន្ោះ ម្ចន្កមមវត្ថុជាក់លាក់មួយថ្ន្អែា័យទាន្ អែា័យលាេីនឹ្ងទទួលបាន្លទធកមមកមម
សិទធិវលើកមមវត្ថុវនាោះ វៅវពលមរណោពររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ វដាយមិន្ចាាំបាែ់ែុោះរញ្ា ីវទ។  

ឧទាហរណ៍ទី២៖ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្កាំណត់្ (្ទោះ ត្ាំថ្ល USD50,000) វៅវអាយអែា័យ
លាេី វៅវពលខដ្លអែា័យលាេីបាន្រញ្ា រ់ថាន ក់ររញិ្ញា រ័ប្ត្ែារ់វៅមហាវទិាល័យ។ ែាំវ ោះករណីវន្ោះ 
អានុ្ោពថ្ន្មត្កសាសន៍្នឹ្ងវកើត្វ ើងវៅវពលបាន្រញ្ា រ់ររញិ្ញា រ័ប្ត្ែារ់វៅមហាវទិាល័យ វប្កាយ
វពលម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព។ កនុងករណីវន្ោះ អាែសន្និដាឋ ន្ថា អែា័យលាេីបាន្ទទួលលទធកមមន្៉ូវ
សិទធិខដ្លម្ចន្ជារ់លកខែណឌ  វៅវពលមរណោពររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ។  

សាំណួរសួរថា វត្ើវាម្ចន្ជារ់លកខែណឌ រងអង់វទៀត្វទ ប្រសិន្វរើអែា័យលាេីបាន្រញ្ា រ់ថាន ក់ររញិ្ញា
រ័ប្ត្ែារ់ មុន្វពលម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព? 

លកខែណឌ រងអង់វនាោះ បាន្សាំវរែមុន្វពលម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព វហតុ្វន្ោះវហើយអាែរក
ស្សាយ ថាគ្នម ន្ជារ់ន្៉ូវលកខែណឌ ។ 

២.៥. មរណោពររស់អែា័យលាេី 
 អែា័យទាន្ពុាំម្ចន្អានុ្ោព វរើអែា័យលាេីបាន្ទទួលមរណោព វៅមុន្ ឬ កនុងវពលខដ្លម្ចា ស់  

រណាត ាំទទួលមរណោព (ម្ចប្ត១២០០) ។ ែាំវ ោះែាំណុែវន្ោះ រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ ជាអាទិ៍ររស់អែា័យលាេី
មិន្អាែទទួលអែា័យទាន្ជាំនួ្សបាន្វ ើយ វដាយសារខត្ថា មមតអែា័យទាន្ប្ត្ូវបាន្វ វើវ ើងវដាយវផ្ទត ត្
វៅវលើទាំនាក់ទាំន្ងផ្ទទ ល់ែលួន្រវាងម្ចា ស់រណាត ាំ និ្ងអែា័យលាេី ។ 

 រញ្ាត្តវិន្ោះ ប្ត្វូយកមកអនុ្វត្តដ្៉ូែគ្នន ្ងខដ្រ ែាំវ ោះករណីខដ្លអែាយ័ទាន្ោា រ់ជាមួយលកខែណឌ
រងអង់ វហើយអែា័យទាន្លាេីបាន្ទទួលមរណោពវៅមុន្វពលខដ្លលកខែណឌ វន្ោះប្ត្ូវបាន្រាំវពញ។ 

្ទុយវៅវញិ វរើម្ចា ស់រណាត ាំបាន្រងាា ញ ន្ទៈវ្សងកនុងមត្កសាសន៍្  ប្ត្ូវអនុ្វលាមតម ន្ទៈវនាោះ។  
រ ុខន្តកថាែណឌ ទី៣ គឺជាករណីវលើកខលងមួយ ខដ្លសន្តតិ្ជន្ប្ត្ូវបាន្សន្មត្ជាអែា័យលាេី  វហើយ

សន្តតិ្ជន្វនាោះបាន្ទទួលមរណោព ប្ត្ូវចាត់្ទុកថាជាការកាំណត់្ែាំវ ោះជន្ខដ្លវ វើសន្តតិ្កមមជាំនួ្សរុគគល 
វនាោះ វដាយវោងតមម្ចប្ត ១១៩៦ និ្ងម្ចប្ត ១២០០-៣ ។ 
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ឧទាហរណ៍ ៖ កនុងមត៌្កសររុម្ចន្ ្ទោះ ឡាន្ ប្បាក់ និ្ងរាំណុល ។ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្សរវសរកនុង
មត្កសាសន៍្ថា វ វើអែា័យទាន្្ទោះវអាយអែា័យលាេី (ជាត្តិ្យជន្) ។ វប្កាយមកអែា័យលាេីវនាោះ បាន្
ទទួលមរណោពមុន្វពលម្ចា ស់រណាត ាំ ។ ដ្៉ូែវន្ោះ អែា័យទាន្ពុាំរវងកើត្អានុ្ោពវ ើយ ។ 

ឧរម្ចថាអែា័យទាន្វន្ោះោា រ់ន្៉ូវលកខែណឌ រងអង់ វដាយត្ាំរ៉ូវវអាយអែា័យលាេីរញ្ា រ់ថាន ក់ររញិ្ញា រ័ប្ត្ 
ែារ់ ដ្៉ូែវន្ោះវទាោះរីជាម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព វហើយវប្កាយមកអែា័យលាេីវនាោះទទួលមរណ
ោព វៅមុន្វពលខដ្លលកខែណឌ វនាោះប្ត្ូវបាន្រាំវពញ ។ ដ្៉ូែវន្ោះ អែា័យទាន្ពុាំរវងកើត្អនុ្ោពវ ើយ ។ 

ឧរម្ចថាសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ជាអែា័យលាេី វនាោះទទួលមរណោពមុន្វពលម្ចា ស់រណាត ាំ 
វនាោះម្ចន្ន័្យថា អែា័យទាន្ពុាំរវងកើត្អានុ្ោពវ ើយ រ ុខន្តមិន្រារាាំងែាំវ ោះសន្តតិ្កមមជាំនួ្សខដ្លសន្តតិ្ជន្
ជាំនួ្ស ប្ត្វូទទួលបាន្មត៌្ក (ម្ចប្ត១១៩៦ និ្ងម្ចប្ត ១២០០-៣) ។ 
 វលើសពីវន្ោះវៅវទៀត្ ប្រសិន្វរើអែា័យលាេី ជាអេ័ពវរុគគល (ម្ចប្ត១១៥០) ឬ ប្រសិន្វរើអែា័យ
លាេីបាន្ទទួលមរណោព (ម្ចប្ត១២០០) អានុ្ោពថ្ន្អែា័យទាន្មិន្វកើត្វ ើងវទ។ វហតុ្វ្សងវទៀត្
ម្ចន្ដ្៉ូែជា ការវបាោះរង់អែា័យទាន្ វដាយអែា័យលាេី (ម្ចប្ត១២០១) វហើយកនុងករណីវន្ោះ អានុ្ោពថ្ន្ 
អែា័យទាន្ក៏មិន្វកើត្វ ើងខដ្រ។ ដ្៉ូែវន្ោះប្ទពយខដ្លអែា័យលាេីប្ត្ូវទទួលវនាោះ ប្ត្ូវធាល ក់វៅវលើសន្តតិ្ជន្។  

ឧទាហរណ៍៖ មត្កជន្បាន្វ វើអែា័យទាន្សកល វអាយ A និ្ង B ម្ចន ក់១/៣ (A និ្ង B ជាត្តិ្យ
ជន្) ថ្ន្ប្ទពយសររុ ។ វប្កាយមក A បាន្ទទួលមរណោព វៅវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម ដ្៉ូែវន្ោះ ករណី A 
ពុាំម្ចន្ អែា័យទាន្ជាំនួ្ស វហើយែាំខណកររស់A ប្ត្ូវវ វើលទធកមមវដាយសន្តតិ្ជន្តម្ល៉ូវែារ់ ែាំខណកB 
បាន្ទទួល១/៣ ខដ្លជាមត៌្កថ្ន្អែា័យទាន្ ។  

ឧរម្ចថា ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្រងាា ញ ន្ទៈវ្សង កនុងមត្កសាសន៍្ថា កនុងករណីអែា័យលាេីណាមួយ
បាន្ ទទួលមរណោពវៅវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម វនាោះអែា័យលាេីខដ្លវៅរស់ នឹ្ងទទួលបាន្អែា័យ
ទាន្   ទាាំងអស់ ។ ដ្៉ូែវន្ោះកនុងករណី A ទទួលមរណោពវៅវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម B នឹ្ងទទួលបាន្
ែាំខណកររស់ A និ្ងែាំខណកររស់ែលួន្ ខដ្លជាមត៌្កថ្ន្អែា័យទាន្ ។ 

 

២.៦. វត្ើវៅវពលណាខដ្លវយើងដឹ្ងថា សន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្វូបាន្សន្មត្ជាអែា័យលាេី ឬ អែា័យលាេីជា
ត្តិ្យជន្?  

ជាវគ្នលការណ៍ អែា័យទាន្វ វើវ ើងតម ន្ទៈររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ ខដ្លបាន្ខែងកនុងមត្កសាសន៍្។ 
ដ្៉ូែវន្ោះ វដ្ើមបីដឹ្ងថាសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ជាអែា័យលាេី ឬ អែា័យលាេីជាត្តិ្យជន្ លុោះប្តខត្
ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណោព វហើយចារ់វ្តើមន្៉ូវការវរើកវមើលន្៉ូវមត្កសាសន៍្វនាោះ និ្ងនាាំវអាយ
វយើងដឹ្ងថា ជន្វនាោះ ជាសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្ជាអែា័យលាេី ឬ អែា័យលាេីជាត្តិ្យជន្ វដាយ
ម្ចន្ឃាល រញ្ញា ក់ោ ងែាស់អាំពីវ ម្ ោះអនកទទួលបាន្អែា័យទាន្ និ្ងអាំពីប្រវេទអែា័យទាន្។  

កាំណត់្ែាំណាាំ ៖  
-  ម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព  
-   វរើកមត្កសាសន៍្  
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-   វ ើញវ ម្ ោះ និ្ងការរញ្ញា ក់ កនុងមត្កសាសន៍្ ថាជាអែា័យទាន្ 
- ការវ ើញវ ម្ ោះ អាែវអាយវយើងកាំណត់្បាន្ថារុគគលវនាោះ ជាសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្សន្មត្

ជា អែា័យលាេី ឬ អែា័យលាេីជាត្តិ្យជន្ ។ 
 

៣. អែាយ័ទានោា បប់នទរុ (មាក្តា១១៩៣ នងិ ១២១១) 
ម្ចន្វពលែលោះម្ចា ស់រណាត ាំែង់ឲ្យអែា័យលាេីទទួលែុសប្ត្ូវកាត្ពវកិែាមួយែាំនួ្ន្ ខដ្លជាលកខែណឌ

ោា រ់រន្ទុកជាមួយអែា័យទាន្ វហើយរ ាំពឹងគិត្ថាអែា័យលាេី និ្ងអនុ្វត្តរន្ទុកវនាោះ។ រ ុខន្តវៅកនុងអែា័យទាន្
គ្នម ន្រញ្ាត្តិែារ់ណាមួយចារ់រងខាំឲ្យអែា័យលាេីប្ត្ូវខត្ទទួលយកន្៉ូវអែា័យទាន្វនាោះខដ្រ។ 

 

៣.១. ការលុរវចាលអែា័យទាន្ខដ្លោា រ់រន្ទុក 
មត្កសាសន៍្ ជាសកមមោពឯកវតោគី មិន្ខមន្ជាកិែាសន្ាអញ្ាមញ្ាវទ វហតុ្វន្ោះវទាោះរីជាអែា័យ

លាេី មិន្អនុ្វត្តរន្ទុកវនាោះក៏វដាយ ក៏មិន្អាែលុររាំបាត់្ន្៉ូវ ន្ទៈថ្ន្អែា័យទាន្តមរយៈការលុរវចាលថ្ន្
កិែាសន្ា។ ដ្៉ូែវន្ោះ ម្ចប្ត១១៩៣ បាន្ខែងថា៖ វរើអែា័យលាេីពុាំបាន្អនុ្វត្តករណីយកិែាខដ្លម្ចា ស់រ
ណាត ាំបាន្ត្ប្មូវឲ្យអែា័យលាេី វនាោះទទួលរន្ទុកជាងន៉ូរនឹ្ងអែា័យទាន្វទ អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ ឬ វរើ
គ្នម ន្អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្វនាោះវទ សន្តតិ្ជន្អាែដាស់វត្ឿន្អែា័យលាេីវនាោះ អនុ្វត្តករណីយកិែាវនាោះ 
វដាយកាំណត់្អាំ ុងវពលសមរមយ វហើយប្រសិន្អែា័យលាេីវនាោះ មិន្បាន្អនុ្វត្តករណីកិែាវៅកនុងអាំ ុង
វពលវនាោះវទ អនកប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ ឬ សន្តតិ្ជន្វនាោះអាែទាមទារវៅតុ្លាការ ឬ ឲ្យលុរវចាលអែា័យ
ទាន្វនាោះបាន្។ 

 

៣.២. ការទទួលែុសប្ត្វូររស់អែា័យលាេីវៅកនុងអែា័យទាន្ជារ់រន្ទុក 
វទាោះរីជាោ ងណាក៏វដាយជន្ខដ្លបាន្ទទួលអែា័យទាន្ោា រ់រន្ទុក ប្ត្ូវងទទួលែុសប្ត្ូវកនុងការ

អនុ្វត្ត ករណីយកិែាខដ្លែលួន្ទទួលរន្ទុកប្តឹ្មខត្កប្មិត្ ខដ្លមិន្វលើសពីត្ាំថ្លថ្ន្កមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្
វនាោះខត្រ ុវណាណ ោះ (ម្ចប្ត ១២១១-១)។ 

ឧទាហរណ៍ៈ វៅកនុងមត្កសាសន៍្ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្សរវសរថា វ វើអែា័យទាន្វលើដី្មួយកខន្លងឲ្យA 
រ ុខន្ត ត្ប្មវូឲ្យA រង់ប្បាក់ USD 10,000 វៅ នាគ្នរ  វន្ោះគឺជាអែា័យទាន្ោា រ់រន្ទុក។ 

ត្ាំថ្លថ្ន្កមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ គឺជាកប្មិត្ថ្ន្ការទទួលែុសប្ត្វូរស់អែា័យលាេី ខដ្លបាន្ទទួល   
អែា័យទាន្ោា រ់រន្ទុកវនាោះ។ ែាំវ ោះករណីឧទាហរណ៍ខាងវលើ វពលវ វើមត្កសាសន៍្ដី្ខដ្លជាកមមវត្ថុវនាោះ 
ម្ចន្ត្ាំថ្ល USD 30,000 វហើយA ត្ប្មវូរង់ប្បាក់ USD 10,000 វៅ នាគ្នរ។ 

រ ុខន្តកនុងករណីដ្ល់វពលវវលាខដ្ល A ប្ត្ូវរង់ប្បាក់វៅ នាគ្នរ វហើយដី្ខដ្លបាន្វ វើអែា័យទាន្ 
វនាោះ ប្ត្ូវបាន្វគវាយត្ថ្មល ធាល ក់សល់ខត្ប្តឹ្ម USD9,000 ខត្រ ុវណាណ ោះ។ ដ្៉ូែវន្ោះ A រង់ប្បាក់ USD9,000 
ឲ្យ នាគ្នរ វហើយ A នឹ្ងអាែវ វើលទធកមមវលើដី្វនាោះបាន្។ រ ុខន្តែាំវ ោះករណីប្បាក់USD1,000 វទៀត្ សាំរារ់
រង់ នាគ្នរ គឺជាការទទួលែុសប្ត្វូរមួររស់សន្តតិ្ជន្តមរយៈសន្តតិ្កមម ។ 
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កថាែណឌ ទី២ ជារញ្ាត្តិខែងអាំពីការទទួលែុសប្ត្ូវររស់អែា័យលាេី ែាំវ ោះករណីយកិែាខដ្លត្ាំថ្ល
ថ្ន្កមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ខដ្លម្ចន្ោា រ់រន្ទុកប្ត្ូវបាន្ងយែុោះ វដាយសារការទទួលសាគ ល់សន្តតិ្កមមវដាយ
ម្ចន្កប្មិត្ ឬ វដាយសារការទាមទារកាត់្រន្ថយវដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគរប្មងុ អែា័យលាេីប្ត្ូវរែួ្ុត្ពី
ករណីយកិែាខដ្លែលួន្ប្ត្វូទទួលរន្ទុកតមសម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្ោគខដ្លងយែុោះវនាោះ ។ រ ុខន្តវរើម្ចា ស់រណាត ាំបាន្
រងាា ញ ន្ទៈវ្សងកនុងមត្ក-សាសន៍្ ប្ត្វូអនុ្វលាមតម ន្ទៈវនាោះ ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្ម្ចន្កាំណត់្ (្ទោះ ត្ថ្មល USD30,000) វដាយត្ប្មូវឲ្យ
រង់ ប្បាក់ USD10,000 ជ៉ូន្ នាគ្នរ ។ សន្តតិ្ជន្បាន្ទាមទារកាត់្រន្ថយ១០% ថ្ន្អែា័យទាន្ វដ្ើមបមីក
រង្រងគរ់ោគរប្មងុ ដ្៉ូែវន្ោះរន្ទុកខដ្លប្ត្ូវរង់ នាគ្នរែាំនួ្ន្USD10,000 នឹ្ងប្ត្ូវកាត់្១០% ដ្ល់អែា័យលាេី
ខដ្រ (ម្ចប្ត ១២១១-២) ។  

 

៤. ការយ ក់្ពម នងិការមបាោះបងអ់ែាយ័ទាន 
៤.១- ការវបាោះរង់អែា័យទាន្ 

ជាទ៉ូវៅអែា័យទាន្វកើត្វែញពី ន្ទៈ និ្ងសកមមោពឯកវតោគីររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ កនុងការវ្ទរប្ទពយ
សមបត្តិររស់ែលួន្វៅវអាយអែា័យលាេី វហើយអនុ្ោពររស់វានឹ្ងវកើត្វ ើងវដាយសវ័យប្រវត្តិ វៅវពល
ខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព វដាយគ្នម ន្ទាក់ទងនឹ្ង ន្ទៈររស់អែា័យលាេីវ ើយ ។ វទាោះរីជាខររ
វន្ោះក៏វដាយ វាមិន្អាែរងខាំវអាយអែា័យលាេីទទួលយកវត្ថុ ឬ សិទធិ (ប្ទពយសមបត្តិ , ប្បាក់រវញ្ាើ , សិទធិវលើ
រាំណុល …..) ខដ្ល ែលួន្ពុាំម្ចន្ ន្ទៈកនុងការទទួលខដ្រ  វប្ ោះវាជាវគ្នលការណ៍វគ្នរពន្៉ូវវសរោីពរុគគល ។ 
វដ្ើមបីការ រន្៉ូវសិទធិវន្ោះ (ម្ចប្ត១២០១) បាន្រងាា ញថា វៅវប្កាយវពលខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណ
ោព អែា័យលាេីអាែវបាោះរង់ អែា័យទាន្វៅវពលណាក៏បាន្ ។ រ ុខន្តែាំវ ោះការវបាោះរង់អែា័យទាន្
សកល  ប្ត្ូវអនុ្វលាមតមរញ្ាតិ្សតីពីការវបាោះរង់សន្តតិ្កមម (ម្ចប្ត១២៤៨) គឺប្ត្ូវដាក់ កយវៅតុ្លាការ 
ែាំខណកអែា័យទាន្កាំណត់្វញិ ពុាំម្ចន្រញ្ាតិ្ត ក់ព័ន្ធនឹ្ងការកាំណត់្វពលវវលាសាំរារ់ការវបាោះរង់អែា័យ
ទាន្ ឬ ទាំរង់វ ើយ ។ រនាទ រ់ការវបាោះរង់អែា័យទាន្ ការវបាោះរង់វន្ោះប្ត្វូម្ចន្អនុ្ោពប្រតិ្សកមម ចារ់ពី
វពលខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព វហើយកមមវត្ថុថ្ន្ប្ទពយអែា័យទាន្ប្ត្ូវធាល ក់វលើសន្តតិ្ជន្ររស់មត្ក
ជន្ ចារ់ពីវពលខដ្លសន្តតិ្កមមបាន្ចារ់វ្តើម (ម្ចប្ត  ១១៩៨) ។ 

៤.២- ការទទួលសាគ ល់ ឬ វបាោះរង់កនុងករណីខដ្លអែា័យលាេីជាសន្តតិ្ជន្  
កនុងករណីអែា័យលាេី ជាសន្តតិ្ជន្ វរើបាន្វបាោះរង់សន្តតិ្កមម រុគគលវនាោះប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថាបាន្ 

វបាោះរង់អែា័យទាន្្ងខដ្រ ។ អែា័យលាេីវនាោះ មិន្អាែទទួលសាគ ល់អែា័យទាន្ វដាយវបាោះរង់សន្តតិ្កមម
បាន្ វ ើយ (ម្ចប្ត ១១៨៥ , ១២០៥) ។ 

ឧទាហរណ៍ៈ វៅកនុងមត៌្កររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ ម្ចន្្ទោះ ប្បាក់ ឡាន្ និ្ងរាំណុល។ វៅកនុងមត្ក
សាសន៍្ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្ ជាកាំណត់្វៅ្ទោះឲ្យវៅសន្តតិ្ជន្ខដ្លសន្មត់្ជាអែា័យលាេី វហើយ
ប្ទពយខដ្លវៅសល់ទាាំងអស់វនាោះឲ្យវៅសន្តតិ្ជន្រីនាក់ (ម្ចន ក់កនុងែាំវណាមរីនាក់គឺជាអែា័យលាេី)។ កនុង
ករណីវន្ោះ អែា័យលាេីជាសន្តតិ្ជន្ មិន្អាែវបាោះរង់សន្តតិ្កមម (ប្បាក់ ឡាន្ និ្ងរាំណុល តមសម្ចម្ចប្ត្ 
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ខដ្លែលួន្ទទួលបាន្) វដាយទទួលយកខត្ អែា័យទាន្ (្ទោះ)។ វប្ ោះការវ វើខររវន្ោះ វាអយុត្តិ ម៌ែាំវ ោះ
សន្តតិ្ជន្វ្សងៗវទៀត្ ខដ្លប្ត្ូវទទួលរា រ់រងវៅរាំណុល។  

រ ុខន្តវរើអែា័យលាេី ជាសន្តតិ្ជន្បាន្ទទួលសាគ ល់សន្តតិ្កមមវហើយក៏វដាយក៏អែា័យលាេីវនាោះ អាែ
វបាោះរង់អែា័យទាន្ម្ចន្កាំណត់្បាន្ខដ្រ (ម្ចប្ត១៥០៥.២)។ 

 

៤.៣.ការវបាោះរង់ ឬ ការទទួលសាគ ល់វដាយសន្តតិ្ជន្ររស់អែា័យលាេី 
វរើអែា័យលាេីបាន្ទទួលមរណោពវដាយមិន្បាន្ទទួលសាគ ល់ ឬ វបាោះរង់អែា័យទាន្វទ សន្តតិ្

ជន្ ររស់អែា័យលាេីវនាោះ អាែទទួលសាគ ល់ ឬ វបាោះរង់អែា័យទាន្បាន្ ប្តឹ្មទាំហាំថ្ន្សិទធិវលើសន្តតិ្កមម
ររស់ែលួន្ (ម្ចប្ត ១២០៣) ។ រ ុខន្តវរើម្ចា ស់រណាត ាំបាន្រងាា ញ ន្ទៈវ្សងកនុងមត្កសាសន៍្ ប្ត្ូវអនុ្វលាម
តម ន្ទៈវនាោះ។ 
 

៤.៤- ការដាស់វត្ឿន្ររស់ជន្ខដ្ល ក់ព័ន្ធនឹ្ង្លប្រវោជន៍្  
វៅកនុងករណីែលោះ អែា័យលាេីពុាំបាន្រងាា ញ ន្ទៈថា វបាោះរង់ ឬ ទទួលសាគ ល់វទ ដ្៉ូែវន្ោះវាវ វើវអាយ 

រ ោះ ល់ដ្ល់្លប្រវោជន៍្ជន្ដ្ថ្ទវ្សងវទៀត្ ។ កនុងករណីវន្ោះ ជន្ ក់ព័ន្ធ្ លប្រវោជន៍្ (ម្ចា ស់
រាំណុល) អាែដាស់វត្ឿន្វអាយអែា័យលាេីទទួលសាគ ល់ ឬ វបាោះរង់អែា័យទាន្ វដាយកាំណត់្កាំ ុងវពល
សមរមយ (ម្ចប្ត១២០២) ។ វរើសិន្ជាអែា័យលាេីមិន្បាន្រងាា ញ ន្ទៈែាំវ ោះរុគគលខដ្លម្ចន្ករណីយកិែា
 ក់ព័ន្ធនឹ្ងអែា័យទាន្ (សន្តតិ្ជន្ , អែា័យលាេីសកល)  វៅកនុងកាំ ុងវពលខដ្លបាន្កាំណត់្វនាោះវទ 
ប្ត្ូវចាត់្ទុកថាអែា័យលាេីបាន្ ទទួលសាគ ល់អែា័យទាន្វនាោះ។ 
 

៤.៥- ការលុរវចាលន្៉ូវការទទួលសាគ ល់ ឬ ការវបាោះរង់  
វៅកនុងលកខែណឌ ថ្ន្ការវបាោះរង់ និ្ងការទទួលសាគ ល់ អែា័យទាន្ក៏ម្ចន្ការហាមឃាត់្្ងខដ្រ កនុង 

ករណីអែា័យលាេីបាន្លុរវចាលវញិន្៉ូវការទទួលសាគ ល់ ឬ ការវបាោះរង់វនាោះ វប្ ោះវាអាែជោះឥទធិពលដ្ល់
ជន្ ខដ្ល ក់ព័ន្ធ (ម្ចប្ត១២០៤-១) ។ វទាោះរីជាោ ងណាក៏វដាយ ករណីែលោះ អែា័យលាេីវៅខត្អាែ
លុរវចាល ការវបាោះរង់ និ្ងការទទួលសាគ ល់អែា័យទាន្ខដ្រ វដាយម៉ូលវហតុ្ម្ចន្វកិារៈកនុងការរងាា ញ    
 ន្ទៈខដ្លវកើត្វែញពីការគាំរាមកាំខហង ឬ  វបាកពីរុគគល ក់ព័ន្ធ ។ 
 

៥. អានោុពននអែាយ័ទាន 
៥.១. អែា័យទាន្ម្ចន្កាំណត់្ (ម្ចប្ត១២០៦ ដ្ល់ម្ចប្ត ១២១០) 

 - អនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិជាក់លាក់ជាកាំណត់្ណាមួយវៅវពលម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណៈោព។ 
- ការែុោះរញ្ា ីគឺម្ចន្ោពចាាំបាែ់ តមរយៈម្ចប្ត១៣៤ ។ រ ុខន្តម្ចប្ត១៣៥ មិន្ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្ត

វទ ពីវប្ ោះការែុោះរញ្ា ីជាលកខែណឌ អានុ្ោពវន្ោះ គឺសប្ម្ចរ់ខត្ករណីថ្ន្ការវ្ទរកមមសិទធិ វលើអែលន្វត្ថុ
វដាយការប្ពមវប្ពៀងខត្រ ុវណាណ ោះ រឯីការវ្ទរកមមសិទធិវលើអែលន្វត្ថុវដាយពុាំម្ចន្ការប្ពមវប្ពៀង ការែុោះរញ្ា ី
ពុាំខមន្ជាលកខែណឌ វដ្ើមបរីវងកើត្អានុ្ោពវទ។ ដ្៉ូែវន្ោះការខរងខែងមត៌្កខដ្លពុាំខមន្ជាវ្ទរកមមសិទធិ វលើ
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អែលន្វត្ថុពីមត្កជន្វៅអែា័យលាេីវដាយការប្ពមវប្ពៀងវទ ការែុោះរញ្ា ីពុាំខមន្ជាលកខែណឌ វដ្ើមបរីវងកើត្
អានុ្ោពថ្ន្ការវ្ទរកមមសិទធិវទ។ 
 

៥.១.១- សិទធិទទួល្លររស់អែា័យលាេី 
 ប្រសិន្វរើគ្នម ន្លកខែណឌ រងអង់ណាមួយកនុងអែា័យទាន្វទ វហើយម្ចា ស់រណាត ាំបាន្ទទួលមរណ

ោព វនាោះអែា័យលាេី អាែទាមទារវអាយអនុ្វត្តអែា័យទាន្ (វត្ថុ ឬ សិទធិ) ខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ 
ប្ពមទាាំង្លខដ្ល ក់ព័ន្ធ  (ម្ចប្ត ១២០៦) ។  

ឧទាហរណ៍ៈ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្ជាកាំណត់្មួយ (ប្បាក់រវញ្ាើវៅ នាគ្នរែាំនួ្ន្               
USD 1,000,000) វៅឲ្យអែា័យលាេី។ រនាទ រ់ពីម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណៈោព វនាោះអែា័យទាន្វនាោះនឹ្ង
រវងកើត្អានុ្ោព វហើយអែា័យលាេីទទួលបាន្ទាាំង ប្បាក់វដ្ើម និ្ងការប្បាក់ ខដ្លជា្លពីការវ្ាើវៅ
 នាគ្នរ ។ ខត្្ទុយវៅវញិ វរើម្ចា ស់រណាត ាំបាន្សរវសររខន្ថមកនុងមត្កសាសន៍្ថា ្លខដ្លទទួលបាន្
វន្ោះ ប្ត្វូវអាយវៅអងគការមនុ្សស ម៌ ដ្៉ូែវន្ោះ អែា័យលាេីវន្ោះក៏មិន្អាែ ទទួលបាន្្លខដ្រ (ម្ចប្ត
១២០៦) ។ 

  

៥.១.២- អែា័យទាន្ថ្ន្សិទធិខដ្លមិន្សថតិ្កនុងមត៌្ក 
 កនុងករណីែលោះ សិទធិខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ ពុាំសថិត្វៅកនុងមរត្ក វៅវពលម្ចា ស់រណាត ាំបាន្

ទទួល មរណោព វនាោះអែា័យទាន្ពុាំម្ចន្អនុ្ោពវ ើយ (ម្ចប្ត១២០៧) ។ 
ឧទាហរណ៍៖ វៅកនុងមត្កសាសន៍្ បាន្្តល់សិទធិទិញរងយន្តកនុងត្ាំថ្ល USD20,000 វ វើជាអែា័យ

ទាន្ វអាយវៅអែា័យលាេី ខដ្លបាន្ខងរកាម្ចា ស់រណាត ាំកាលពីវៅរស់។ វៅវពលខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំបាន្
ទទួលមរណោព មត៌្កសររុម្ចន្ខត្ USD15,000។ ដ្៉ូែវន្ោះអែា័យទាន្វន្ោះក៏ពុាំម្ចន្អានុ្ោពវទ ពីវប្ ោះវា
ពុាំម្ចន្លកខណៈចារ់រងខាំ ឬ មិន្ចាាំបាែ់វអាយជន្ខដ្លម្ចន្ករណីយកិែា ក់ព័ន្ធនឹ្ងអែា័យទាន្ (អនក
ប្រតិ្រត្តិមត្កសាសន៍្ ឬ សន្តតិ្ជន្) វែញលុយររស់ែលួន្ វដ្ើមបីប្រតិ្រត្តិតមែលឹមសារថ្ន្មត្កសាសន៏្វទ។ 
្ទុយវៅវញិ វរើកនុងមត្កសាសន៍្ បាន្ខែងថាវអាយលក់រងយន្តវនាោះ វហើយយកប្បាក់ USD5,000 វអាយ
វៅអែា័យលាេីខដ្លបាន្ខងរកាម្ចា ស់រណាត ាំកាលពីវៅរស់ វនាោះមត្កសាសន៍្នឹ្ងម្ចន្សុពលោព ។ 

 

៥.១.៣- អែា័យទាន្ថ្ន្វត្ថុ ឬ សិទធិ ខដ្លោា រ់ជាមួយនឹ្ងសិទធិររស់ត្តិ្យជន្  
 វរើវត្ថុ ឬ សិទធិខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ ជាររស់ត្តិ្យជន្ វៅវពលខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំទទួល 

មរណោព អែា័យលាេីមិន្អាែទាមទារវអាយរ ាំលត់្សិទធិវនាោះ ែាំវ ោះជន្ខដ្ល ក់ព័ន្ធនឹ្ងអែា័យទាន្បាន្ 
វ ើយ  (ម្ចប្ត១២០៨)  ។  កនុងករណីវន្ោះអែា័យលាេីមិន្អាែទាមទារវអាយសន្តតិ្ជន្   ខដ្លជាជន្ម្ចន្  
ករណីយកិែា ក់ព័ន្ធនឹ្ងអែា័យទាន្វអាយរ ាំលត់្សិទធិររស់ត្តិ្យជន្វ ើយ (រញ្ញា ាំ ហីុរ ៉ូខត្ក .......) ។  

 ឧទាហរណ៍ ៖ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្្ទោះខដ្លជារ់សិទធិវលើរាំណុល (ហីុរ ៉ូខត្កវៅ នាគ្នរ) 
វអាយវៅអែា័យលាេី ។ ករណីវន្ោះ អែា័យលាេីមិន្អាែវ វើការទាមទារវអាយសន្តតិ្ជន្វ វើការរ ាំលត់្សិទធិ
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វន្ោះបាន្វ ើយ។ រ ុខន្តអែា័យលាេីប្ត្ូវរង់ចាាំការវដាោះស្សាយររស់សន្តតិ្ជន្ ក់ព័ន្ធនឹ្ងសន្តតិ្កមមទាាំងអស់
ជាមុន្សិន្។  

 

៥.១.៤- ឧបាវទសកមមវលើវត្ថុ 
កនុងករណីែលោះម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្ន្៉ូវវត្ថុមួយវៅវអាយអែា័យលាេី ខត្ជាអកុសលវត្ថុ

វនាោះប្ត្ូវ បាន្រាំផ្ទល ញវដាយត្តិ្យជន្ វនាោះម្ចា ស់រណាត ាំអាែទាមទារប្បាក់សាំណងថ្ន្ការរាំផ្ទល ញ សន្មត្ថា 
សិទធិវនាោះមក ជាកមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ (ម្ចប្ត១២០៩-១) ។ 

 ែាំវ ោះកមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ ម្ចន្ោពជារ់គ្នន  លាយគ្នន  និ្ងប្ែរល់គ្នន នឹ្ងវត្ថុវ្សងៗ វរើម្ចា ស់        
រណាត ាំបាន្ កាល យជាកមមសិទធិករខត្ឯង ឬ ជាម្ចា ស់កមមសិទធិអវោិគថ្ន្វត្ថុខដ្លបាន្្សាំ (ម្ចប្ត១៨៦-អែលន្
វត្ថុ + ែលន្វត្ថុ ឬ ម្ចប្ត ១៩៨-ែលន្វត្ថុ) (ការជារ់គ្នន  ការលាយប្ែរល់គ្នន  ថ្ន្ែលន្វត្ថុ) ថ្ន្ប្កមវន្ោះ ប្ត្ូវ
សន្មត្ថា ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្យកកមមសិទធិទាាំងអស់ ឬ កមមសិទធិអវោិគវនាោះ មកវ វើជាកមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ ។  

 

៥.១.៥- ឧបាវទសកមមវលើវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ថ្ន្សិទធិវលើរាំណុល  
- កនុងករណីម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្សិទធិវលើរាំណុលវដាយការទាមទារ្ទោះ ខដ្លបាន្ទិញពី

អនកលក់ វៅវអាយអែា័យលាេី ខត្ម្ចា ស់រណាត ាំមិន្ទាន់្សាល រ់វៅវ ើយ វហើយបាន្ទទួលការសង្ទោះទិញ-
លក់វនាោះ ពី អនកលក់ វហើយវត្ថុខដ្លបាន្លក់វនាោះ វៅខត្ម្ចន្កនុងមត៌្ក ដ្៉ូែវន្ោះ សន្មត្ថាយកវត្ថុវន្ោះមក
ជាកមមវត្ថុថ្ន្ អែា័យទាន្ (ម្ចប្ត១២១០) ។ 

- ែាំវ ោះសិទធិវលើរាំណុលខដ្លម្ចន្វគ្នលរាំណងវអាយសងជាប្បាក់ប្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាបាន្យក
ប្បាក់ និ្ងប្បាក់រវញ្ាើមកវ វើកមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ ប្តឹ្មកាំរតិ្ទឹកប្បាក់ខដ្លម្ចន្កនុងមត៌្ក និ្ងប្បាក់ខដ្លបាន្
រញ្ា៉ូ ល កនុងប្បាក់រវញ្ាើ វប្កាយបាន្សង (ម្ចប្ត១២១០-២)  ។ 

ឧទាហរណ៍ ៖ ម្ចា ស់រណាត ាំបាន្វ វើអែា័យទាន្សិទធិវលើរាំណុលខដ្លម្ចន្វគ្នលរាំណងសងជាប្បាក់ 
ែាំនួ្ន្ USD10,000 ខដ្លក៉ូន្រាំណុលជាំ ក់វអាយមកអែា័យលាេី ។ មុន្មរណោពររស់ម្ចា ស់រណាត ាំ ក៉ូន្
រាំណុលបាន្យកប្បាក់ USD10,000 មកសងវអាយម្ចា ស់រណាត ាំវញិ វហើយវប្កាយមកម្ចា ស់រណាត ាំបាន្
ែាំណាយទឹកប្បាក់អស់ USD2,000 ។ ដ្៉ូែវន្ោះទឹកប្បាក់ខដ្លម្ចន្កនុងមត៌្កែាំនួ្ន្ USD8,000 នឹ្ងកាល យជា
កមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្សាំរារ់អែា័យលាេី (គ្នម ន្ប្បាក់រវញ្ាើវៅកនុង នាគ្នរវប្កាយពីបាន្សងវទ) ។ 

 

៥.២. អែា័យទាន្សកល 
- អនុ្របទាន្ប្ទពយសមបត្តិវៅវពលម្ចា ស់រណាត ាំទទួលមរណោព ។ 
- ការែុោះរញ្ា ីគឺម្ចន្ោពចាាំបាែ់តមរយៈម្ចប្ត១៣៤។ រ ុខន្តម្ចប្ត១៣៥ មិន្ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តវទ។ 
- អែា័យលាេីសកលម្ចន្សិទធិ និ្ងករណីយកិែាដ្៉ូែគ្នន នឹ្ងសន្តតិ្ជន្ (ទទួលយកទាាំងប្ទពយ និ្ង

រា រ់រងវលើ រាំណុល) ។ 
- វរើមត៌្កទាាំងអស់ប្ត្ូវបាន្វ វើអែា័យទាន្សកល វអាយវៅរុគគលវ្សងខដ្លមិន្ជាសន្តតិ្ជន្ 

សន្តតិ្ជន្ ប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថា មិន្បាន្ទទួលសន្តតិ្កមម វលើកខលងខត្សិទធិវលើោគរប្មងុ ។ (ករណីវន្ោះ 
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សន្តតិ្ជន្ មិន្ចាាំបាែ់ទទួលរន្ទុកវលើរាំណុល កនុងករណីម្ចន្រាំណុល) ។ 
- ពុាំម្ចន្ោគរប្មុង (អាែម្ចន្ការយល់ប្ែលាំថាម្ចន្ោគរប្មងុ វប្ ោះសិទធិ និ្ងករណីយកិែាររស់ 

អែា័យលាេីសកលដ្៉ូែគ្នន នឹ្ងសន្តតិ្ជន្) ។ 
- ពុាំម្ចន្សន្តតិ្កមមជាំនួ្ស ។ 
 

អែា័យទាន្ ប្ទពយ រាំណុល 
អែា័យទាន្សកល ទទួល ទទួលរា រ់រង 
អែា័យទាន្ម្ចន្កាំណត់្ ទទួល មិន្ទទួលរា រ់រង (វលើកខលង

អែា័យទាន្ជារ់រន្ទុក) 
 

សនាិដាឋ ន 
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ភាគ្បប្ម្ុង 
 
 

១. សញ្ញា ីទ៉ូទៅ 
 ប្កមរដ្ឋរបវវណីកមពុជា បាន្កាំណត់្ន្៉ូវវ ីិវ វើសន្តិកមម វដាយពីររវរៀរគឺ សន្តតិ្កមមតម ែារ់ និ្ង
សន្តតិ្កមមតម ន្ទៈររស់មត្កជន្ (មត្កសាសន៍្)។ សន្តតិ្កមម វដាយខ្អកតម រទរបញ្ាត្តិែារ់ វៅថា 
“សន្តតិ្កមមតមែារ់” ។ សន្តតិ្កមម វដាយខ្អកតម ន្ទៈររស់ មត្កជន្ វៅថា “សន្តតិ្កមមម្ចន្រណាត ាំ 
(មត្កសាសន៍្) ។ (ម្ចប្ត ១១៤៥ ក.រ) 
 ជា មមតម្ចន្ខត្រុគគលខដ្លវៅរស់វទ (ម្ចន្រុគគលោពគតិ្យុត្ត) វទើរម្ចន្សមត្ថោព កនុងការ
ចាត់្ខែងវ្សងៗវលើប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាកមមសិទិធររស់ែលួន្។ សមត្ថោពវន្ោះ នឹ្ងប្ត្ូវបាត់្រង់ វៅវពល
រុគគលោពគតិ្យុត្តប្ត្វូរលត់្ វ លគឺវៅវពលទទួលមរណោព ។ រ ុខន្តវទាោះរីជាោ ងវន្ោះក៏វដាយ ក៏
តមរយៈ“សន្តតិ្កមមម្ចន្រណាត ាំ (មត្កសាសន៍្)” មត្កជន្អាែរងាា ញន្៉ូវ ន្ទៈចាត់្ខែងប្ទពយសមបត្តិររស់
ែលួន្ វប្កាយវពលទទួលមរណោព បាន្ ។  
 វដាយសារប្កមរដ្ឋរបវវណីកមពុជា ទទួលសាគ ល់ន្៉ូវរររសន្តតិ្កមមតមែារ់្ង និ្ង សន្តតិ្កមមតម 
រណាត ាំ្ង វទើរអាែរវងកើត្វអាយម្ចន្សាថ ន្ោពពីរគឺ ៖ 
 ១-តមរយៈសន្តតិ្កមមតមែារ់ ទាោទទាាំងអស់ររស់មត្កជន្ នឹ្ងប្ត្ូវទទួលបាន្ ន្៉ូវែាំខណក
មរត្ក ខដ្លែាំខណកមរត្កវន្ោះ ប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ និ្ងធានាវដាយវធិាន្ែារ់ ។ 
 ២-ែាំខណកមរត្កររស់ទាោទ ខដ្លប្ត្ូវបាន្ធានាវដាយវធិាន្ែារ់ ដ្៉ូែខាងវលើ នឹ្ងប្ត្វូបាត់្រង់ 
ឬរាំ ន្ វដាយសន្តតិ្កមមតមរណាត ាំ(មត្កសាសន៍្) ឬការចាត់្ខែងប្ទពយ ររស់មត្កជន្ វពលវៅរស់ ។ 
 វដ្ើមបីសប្មរសប្មួលន្៉ូវសាថ ន្ោពទាាំងពីរវន្ោះ វទើរប្កមរដ្ឋរបវវណី បាន្រវងកើត្ន្៉ូវរររ ោគរប្មុង 
វដ្ើមបីកាំណត់្ន្៉ូវែាំខណកមរត្កអរបរម្ច សប្ម្ចរ់រប្មងុទុកវអាយ សន្តតិ្ជន្មួយ ែាំនួ្ន្ កនុងករណីខដ្ល
មត្កជន្ បាន្វ វើការចាត់្ខែងប្ទពយតម ន្ទៈររស់ែលួន្  វៅវអាយ ជន្ដ៏្ថ្ទវប្ៅពីសន្តតិ្ជន្ ឬចាត់្ខែង
ប្ទពយសមបត្តិមួយោគ ាំ វអាយវៅសន្តតិ្ជន្មួយែាំនួ្ន្ វដាយវ វើវអាយសន្តិជន្មួយែាំនួ្ន្វ្សងវទៀត្ ទទួល
បាន្ែាំខណកមរត្កកនុងររមិ្ចណតិ្ែតួ្ែ មិន្សមវហតុ្្ល ឬពុាំទទួលបាន្ែាំខណកអវីវសាោះខត្មតង ។  
 ដ្៉ូវែនោះវយើងនឹ្ងសិការន្តពីសិកាខ សាលាមុន្ៗ ខដ្លបាន្វលើកវ ើងអាំពី សន្តតិ្កមមតមែារ់ និ្ង
សន្តតិ្កមមតមមត្កសាសន៍្ វនាោះគឺសិកាអាំពីរររថ្ន្ោគរប្មងុ ថាវត្ើអវីវៅ 
ជាោគរប្មងុ? វហើយោគរប្មុងវន្ោះរវងកើត្វ ើងវដ្ើមបីអវី? និ្ងអនកណាែលោះជាអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុ ? 
 ខាងវប្កាមវន្ោះ វយើងែាុាំនឹ្ងវ វើការពន្យល់លាំអិត្អាំពីរររថ្ន្ោគរប្មុង វដ្ើមបីជាទុន្ 
រខន្ថមដ្ល់អនកសិកា បាន្ខសវងយល់អាំពីប្រព័ន្ធសន្តតិ្កមមថ្ន្ែារ់កមពុជា ។ 

១.១. និ្យមន័្យ 
 ប្កមរដ្ឋរបវវណីកមពុជារែាុរបន្ន មិន្ម្ចន្ម្ចប្តណាមួយកាំណត់្និ្យមន័្យ ជាក់លាក់អាំពី អវីវៅជា  
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“ោគរប្មងុ” វនាោះវ ើយ ។ 
រ ុខន្តវរើវយើងសិកាវៅវលើប្កមរដ្ឋរបវវណី ឆ្ន ាំ១៩៦៧ វ ើញថាបាន្វអាយ និ្យមន័្យដ្៉ូវែនោះថា ៖ 

“ោគរប្មងុ គឺជារររមួយថ្ន្វរតិ្កេណឌ  ខដ្លម្ចា ស់រណាត ាំែលួន្ឯងផ្ទទ ល់ ក៏មិន្អាែនឹ្ងចាត់្ខែងោ ង
ណាៗវដាយវសរបីាន្វ ើយ” (ម្ចប្ត ៥២៨ប្កមរដ្ឋរប- វវណី ឆ្ន ាំ១៩៦៧)។ 
 វទាោះរីជាប្កមរដ្ឋរបវវណីមិន្បាន្វអាយនិ្យមន័្យថ្ន្រររោគរប្មុងវន្ោះក៏វដាយខត្វយើងអាែ
កាំណត់្អាំពីអត្ថន័្យថ្ន្រររវន្ោះតមរយៈការសិកាវលើម្ចប្ត ១២៣០ ក.រ ោគរប្មងុ គឺជាសិទធិខដ្លទទួល
បាន្មត៌្កជាអរបរម្ចខដ្លប្ត្ូវធានាវដាយែារ់ែាំវ ោះអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុ ។ 

១.២. វគ្នលរាំណង 
  រញ្ាត្តិសតីពីោគរប្មុង ប្ត្វូបាន្រវងកើត្វ ើង កនុងវគ្នលរាំណងដ្៉ូែខាងវប្កាម ៖ 
  -ធានាន្៉ូវែាំខណកមរត្កអរបរម្ចែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្មួយែាំនួ្ន្(ញាតិ្ជិត្សនិទធិនឹ្ង មត្កជន្) ។ 
  -អនុ្ញ្ញា ត្វអាយសន្តតិ្ជន្មួយែាំនួ្ន្(អនកម្ចន្សិទិធវលើោគរប្មងុ)រដិ្វស ន្៉ូវវសរោីពមួយ
ខ្នក ខដ្លជា ន្ទៈររស់មត្កជន្វៅកនុងមត្កសាសន៍្ ។ 

១.៣. ្លប្រវោជន៍្ថ្ន្ការកាំណត់្ោគរប្មងុ 
  ការកាំណត់្អាំពីោគរប្មងុ ម្ចន្្លប្រវោជន៍្ដ្៉ូែខាងវប្កាម ៖  

- វដ្ើមបីជាប្រវោជន៍្ដ្ល់ការសប្មរសប្មួលរវាងសន្តតិ្កមមតមែារ់ និ្ងសន្តតិ្កមមតម   
មត្កសាសន៍្។ 

- រកាន្៉ូវែាំខណកមត៌្កជាក់លាក់វលើប្ទពយសមបត្តិររស់មត្កជន្ សប្ម្ចរ់ជន្ ខដ្លបាន្រស់វៅ
កនុងរន្ទុក។ 

- វដាោះស្សាយន្៉ូវែាំខណកមត៌្កជាសកាត នុ្ពលសប្ម្ចរ់ញាតិ្ជិត្សនិទធិ ខដ្លបាន្ែ៉ូលរមួកនុងការ
រវងកើត្ ប្ទពយសមបត្តិររស់មត្កជន្ ។ 

២. អារចដ្ មានសទិធិម ើោគបក្មុង 
  ប្កមរដ្ឋរបវវណីកមពុជា បាន្កាំណត់្យកជន្មួយែាំនួ្ន្ខដ្លជារ់ទាំនាក់ទាំន្ងញាតិ្ោ ងជិត្សនិត្
ជាមួយនឹ្ងមត្កជន្ ជាអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរាំរងុ ។  
 អនកម្ចន្សិទិធវលើោគរប្មងុរមួម្ចន្ ៖  

- រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ ឬសន្តតិ្ជន្ជាំនួ្សររស់ពួកវគ(ក៉ូន្ររស់ក៉ូន្សន្តតិ្ជន្ អាែកាល យជាសន្តតិ្ជន្
ជាំនួ្ស )   

- ឪពុកម្ចត យ និ្ងជីដ្៉ូន្ជីត  
- សហព័ទធ ។  

  វដាយខ កែាំវ ោះរងរអ៉ូន្រវងកើត្(សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី៣) និ្ងសន្តតិ្ជន្តមែារ់ ដ្ថ្ទវទៀត្ ពុាំម្ចន្
េ័ពវជាអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរាំរងុវនាោះវទ ។ 
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 ែលឹមសារខាងវលើវន្ោះ គឺ លុោះរញ្ញា ាំងន្៉ូវទាំនាក់ទាំន្ងថ្ន្ការកាំណត់្លាំដារ់សន្តតិ្ជន្ ខដ្លវយើងគរបដឹី្ង
ថាសន្តតិ្ជន្លាំដារ់ណាែលោះខដ្លម្ចន្សិទធវលើោគរាំរងុ វហើយសន្តិជន្ខដ្លវៅលាំដារ់រនាទ រ់អាែទទួល
បាន្សិទធិវលើោគរប្មងុខដ្រឬវទ?  
 វៅកនុងែាំវណាមសន្តតិ្ជន្ខដ្លរមួម្ចន្ រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ ឪពុក ម្ចត យ ជីដ្៉ូន្ ជីត និ្ងសហព័ទធ គឺ
ម្ចន្ខត្សន្តតិ្ជន្ វៅកនុងលាំដារ់ខដ្លប្ត្វូទទួលមរត្ករ ុវណាណ ោះ វទើរ ម្ចន្សិទិធវលើោគរប្មងុ ។ 

២.១. លាំដារ់ថ្ន្សន្តតិ្ជន្ 
- ក៉ូន្ររស់មត្កជន្ជាសន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី១ រមួទាាំងសន្តតិ្ជន្ជាំនួ្សររស់ពួក វគ្ងខដ្រ។ ( ម្ចប្ត 

១១៥៦ ,១១៥៧ ក.រ)  
- វរើពុាំម្ចន្រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ខដ្លប្ត្វូកាល យជាសន្តតិ្ជន្វទ រុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់មត្កជន្ជាសន្តតិ្ជន្ 

(សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី២) (ម្ចប្ត ១១៥៨ ក.រ)  ។ 
- វរើមត្កជន្ពុាំម្ចន្ទាាំងរចាា ញាតិ្ផ្ទទ ល់ ទាាំងរុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ ខដ្លប្ត្ូវកាល យជាសន្តតិ្ជន្ រងរអ៉ូន្

រវងកើត្ររស់មត្កជន្ប្ត្ូវកាល យជាសន្តតិ្ជន្(សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី៣) (ម្ចប្ត ១១៦០ ក.រ ) ។ 
- សហព័ទធររស់មត្កជន្ ជាសន្តតិ្ជន្ជានិ្ែា ( ម្ចប្ត ១១៦១ ក.រ) ។ 

ជាវគ្នលការណ៍ប្កមរដ្ឋរបវវណីទទួលសាគ ល់អនកទាាំងវន្ោះ ជាសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្វូទទួលរន្តន្៉ូវមត៌្ក
ររស់សាែ់ញាតិ្ខដ្លបាន្សាល រ់វៅវហើយវនាោះ រ ុខន្តវទាោះជាោ ងវន្ោះកតី ក៏មិន្ម្ចន្ន័្យថាអនកទាាំងអស់
វនាោះ នឹ្ងទទួលបាន្ន្៉ូវែាំខណកមត៌្កប្គរ់ៗគ្នន  វនាោះខដ្រ។ ែារ់បាន្រញ្ាត្តិន្៉ូវលាំដារ់ថ្ន្ការទទួលប្ទពយ
សមបត្តិខដ្លជាមត៌្ក ថ្ន្មត្កជន្ វដាយកាំណត់្យករចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់មត្កជន្ ជាអនកម្ចន្សិទធិទួល
បាន្មត៌្កមុន្វគ។ កនុងករណីខដ្លមត្កជន្គ្នម ន្រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ទាល់ខត្វសាោះ វនាោះមត៌្កររស់មត្កជន្
នឹ្ង ប្ត្ូវទទួលរន្តវដាយរុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ររស់មត្កជន្វនាោះ។ ែាំវ ោះ សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី៣ វញិ លុោះប្តខត្
មត្កជន្វនាោះគ្នម ន្រចាេ ញាតិ្ វហើយរុពវញាតិ្ក៏គ្នម ន្ វនាោះវទើរែលួន្អាែទទួលបាន្ឋាន្ៈជាសន្តតិ្ជន្ ។ 
 វដាយខ កសហព័ទធររស់មត្កជន្ ជាជន្ខដ្លម្ចន្េ័ពវ ទទួលបាន្ឋាន្ៈជាសន្តតិ្ជន្ជានិ្ែា 
វទាោះជាម្ចន្សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ណាក៏វដាយ ក៏សហព័ទធវៅខត្ទទួលបាន្ឋាន្ៈជាសន្តតិ្ជន្ដ្ខដ្ល ។ 
 ែាំវ ោះោគរប្មងុ អនកខដ្លម្ចន្សិទធិ គឺម្ចន្ខត្សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី១ ទី២ (កាំណត់្ប្តឹ្មរុពវញាតិ្
ផ្ទទ ល់ថាន ក់ទី២) និ្ង សហព័ទធខត្រ ុវណាណ ោះ ។ រ ុខន្តវទាោះជាោ ងវន្ោះ ក៏វដាយ ក៏មិន្ម្ចន្ន័្យថាជន្ទាាំងអស់
វន្ោះ ទទួលបាន្សិទធិវលើោគ រប្មុងប្គរ់គ្នន វនាោះខដ្រ វ លគឺអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុ ប្ត្ូវអនុ្វត្តវៅ
តមលាំដារ់ថ្ន្សន្តតិ្ជន្ដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 

- សហព័ទធ ម្ចន្សិទិធវលើោគរប្មងុជានិ្ែា។  
- វរើម្ចន្សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី១ ជាអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុវហើយវនាោះ សន្តតិ្ជន្លាំដារ់ទី២  

ពុាំម្ចន្សិទធិទទួលឋាន្ៈជាអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុវទៀត្វនាោះវ ើយ។ 

២.២. ែាំខណកថ្ន្ោគរប្មងុ 
- ១ ោគ ៣ (មួយោគរី) ថ្ន្ប្ទពយសមបត្តិររស់មត្កជន្ កនុងករណីខដ្លម្ចន្ខត្សន្តតិ្ជន្ជា 
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ឪពុកម្ចត យ ឬជីដ្៉ូន្ជីត រ ុវណាណ ោះ ។ 
- ១ ោគ ២ (មួយោគពីរ) ថ្ន្ប្ទពយសមបត្តិររស់មត្កជន្ កនុងករណីវ្សង ។ 

 កនុងករណីខដ្លសន្តតិ្ជន្ខដ្លម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុវប្ែើន្នាក់ អនកម្ចន្សិទធម្ចន ក់ៗអាែទទួល
បាន្ែាំខណកវលើោគរប្មងុតមសម្ចប្ត្ថ្ន្ែាំខណកមត៌្ក ខដ្លែលួន្ ប្ត្ូវទទួលបាន្តមែារ់ ។ 
 វយើងវ ើញថាែារ់បាន្កាំណត់្យកែាំខណក ១/៣ ជាោគរប្មងុសប្ម្ចរ់សន្តតិ្ជន្ជាឪពុកម្ចត យ 
ឬជាជីដ្៉ូន្ជីត រ ុខន្តស៉ូមពិនិ្ត្យវមើលវលើឃាល  “កនុងករណីម្ចន្ខត្សន្តតិ្ជន្ជាឪពុកម្ចត យ ឬជីដ្៉ូន្ជីត”។ 
វហើយែាំខណក ១/២ ថ្ន្ប្ទពយសមបត្តិររស់មត្កជន្កនុងករណីវ្សង។  ម្ចន្ន័្យថា កនុងករណីខដ្លគ្នម ន្
សន្តតិ្ជន្ជាសហព័ទធ វហើយម្ចន្ខត្ឪពុកម្ចត យ ឬម្ចន្ខត្ជីដ្៉ូន្ជីត វនាោះែាំខណកោគរប្មងុប្ត្ូវ្តល់វអាយ 
១/៣ (មួយោគរី) ខត្វរើម្ចន្សន្តតិ្ជន្វ្សង ដ្៉ូែជាក៉ូន្ ឬសហព័ទធ វនាោះោគថ្ន្ោគរប្មុងប្ត្ូវគិត្ ១/២ 
(មួយោគពីរ)។ 
 ខាងវប្កាមវន្ោះវយើងែាុ ាំនឹ្ងរងាា ញអនកទាាំងអស់គ្នន ន្៉ូវឧទាហរណ៍ែលោះៗ អាំពីរញ្ញា ទាាំងអស់ខាងវលើ ។ 
ឧទាហរណ៍ទី១ 
 វលាក A ម្ចន្ក៉ូន្ប្រុសម្ចន ក់ C និ្ង B ជាសហព័ទធ ។ កនុងករណីវន្ោះ សន្តតិ្ជន្ ររស់ A ម្ចន្ខត្ក៉ូន្
ម្ចន ក់ C  និ្ងសហព័ទធ B នាាំវអាយោគរប្មងុររស់អនកទាាំងពីរវន្ោះ គឺ 
 ១/២ ថ្ន្ប្ទពយជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការគណនាោគរប្មងុ ។ 
 វហើយែាំខណកោគរប្មងុររស់សន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់ៗ វសមើនឹ្ង ១/៤ ។ កនុងករណីវន្ោះ ប្រសិន្វរើ C 
ទទួលមរណោពមុន្វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមមវនាោះ ក៉ូន្ររស់ C (វៅររស់ មត្កជន្ A) ក៏ទទួលបាន្ឋាន្ៈ
ជាអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មុង្ង ខដ្រតមរយៈសន្តតិ្កមម ជាំនួ្ស (ម្ចប្ត ១១៥៧ ក.រ )។  
ឧទាហរណ៍ទី២ 
 វលាក A មិន្ទាន់្វរៀរការ ពុាំម្ចន្ក៉ូន្ ម្ចន្ខត្ឪពុក និ្ងម្ចត យ ។ ដ្៉ូវែនោះសន្តតិ្ជន្ខដ្លម្ចន្សិទធិវលើ
ោគរប្មងុគឺ ឪពុក-ម្ចត យ កនុងករណីវន្ោះ ោគថ្ន្ោគរប្មងុគឺវសមើ ១/៣ ថ្ន្ប្ទពយជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការ
គណនាោគរប្មុង ។  វដាយសន្តិជន្ម្ចន្ពីរនាក់ នាាំវអាយ ែាំខណកថ្ន្ោគរប្មុងម្ចន ក់ វសមើនឹ្ង ១/៣៖២ = 
១/៦ (ម្ចប្ត ១២៣០ ែាំណុែ ក) ។ 
ឧទាហរណ៍ទី៣  
 កនុងករណីខដ្លវលាក A ម្ចន្នារ ីB ជាសហព័ទធ វហើយគ្នម ន្ក៉ូន្ ។ រ ុខន្តវលាក A វៅម្ចន្ឪពុក 
និ្ងម្ចត យរវងកើត្ររស់ែលួន្ ។ កនុងករណីវន្ោះ ម្ចប្ត ១២៣០ ែាំណុែែ ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្ត វដាយវហតុ្ថា
ម្ចន្សន្តតិ្ជន្ វ្សងពីឪពុក ម្ចត យ នាាំវអាយែាំខណកោគរប្មងុខដ្លប្ត្ូវធានាវសមើនឹ្ងមួយោគពីរ។ 
វហើយែាំខណកោគរប្មងុថ្ន្សន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់ប្ត្វូទទួលបាន្តមសម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្ែាំខណកមត៌្កររស់ែលួន្ សហ-
ព័ទធ១/៣ ឪពុកម្ចត យ២/៣ នាាំវអាយែាំខណកម្ចន ក់វសមើ ១/៦ វសមើៗគ្នន ។ 
ឧទាហរណ៍ទី៤ 
 កនុងករណីខដ្លវលាក A មិន្ម្ចន្រចាេ ញាតិ្ផ្ទទ ល់ និ្ងរុពវញាតិ្ផ្ទទ ល់ ។ ខត្វលាក A ម្ចន្សហព័ទធ  
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និ្ងរងរអ៉ូន្រវងកើត្៣នាក់។ កនុងករណីវន្ោះោគរប្មុងធានាែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ជាសហព័ទធខត្ម្ចន ក់រ ុវណាណ ោះ នាាំ
វអាយសហព័ទធររស់មត្កជន្ទទួលបាន្ែាំខណក ថ្ន្ោគរប្មងុ វសមើនឹ្ង១/២ថ្ន្មត៌្ក ។ 

៣. ការគណនាោគបក្មុង 
៣.១. ប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការគណនាោគរប្មងុ 

 ោគរប្មងុ គឺជាែាំខណកសម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្មត៌្កខដ្លម្ចន្។ វរើម៉ូលដាឋ ន្ថ្ន្ប្ទពយសមបត្តិសប្ម្ចរ់ការ
គណនាោគរប្មុងវន្ោះ ប្ត្ូវបាន្កាំរតិ្ប្តឹ្មខត្មត៌្ក វនាោះអាែម្ចន្ករណី មត្កជន្វ វើប្រទាន្កមមប្ទពយ
សមបត្តិោ ងវប្ែើន្មុន្វពលសាល រ់ វដ្ើមបវីជៀសវាងពីប្រព័ន្ធថ្ន្ ោគមប្រងុវន្ោះបាន្ ។ វហតុ្វន្ោះវហើយ ការ
គណនាោគរប្មុង ប្ត្វូរារ់រញ្ា៉ូ លន្៉ូវប្ទពយ សមបត្តិមួយែាំនួ្ន្ ខដ្លម្ចន្មុន្វពលមរណោពររស់មត្ក
ជន្ ដ្៉ូែជាប្រទាន្កមម និ្ងត្ថ្មលថ្ន្្លប្រវោជន៍្ពិវសសជាវដ្ើម ។ 
 ការគណនាោគរប្មងុប្ត្ូវបាន្គណនា វដាយយកត្ថ្មលថ្ន្្លប្រវោជន៍្ពិវសស និ្ង ត្ថ្មលថ្ន្
ប្រទាន្កមម ខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការគណនា រ៉ូកនិ្ងប្ទពយ សមបត្តិខដ្លមត្កជន្ម្ចន្វៅវពលចារ់វ្តើម
សន្តតិ្កមម  វហើយដ្កែាំនួ្ន្ប្បាក់សររុថ្ន្រាំណុល (កាត្ពវកិែា) និ្ងការែាំណាយវលើរុណយសពវែញ ។ 
 

ប្ទពយជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការគណនាោគរប្មងុ = ប្ទពយវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម +  ត្ថ្មលថ្ន្្លប្រវោជន៍្
ពិវសស + ត្ថ្មលថ្ន្ប្រទាន្កមម - ែាំនួ្ន្សររុថ្ន្កាត្ពវកិែា  
  

អត្ថន័្យថ្ន្ កយគន្លឹោះ 
- ត្ថ្មលថ្ន្្លប្រវោជន៍្ពិវសស  គឺប្ទពយខដ្លរុគគល(សន្តតិ្ជន្) បាន្ទទួល ជាប្រទាន្កមម វៅកនុង

ឱ្កាសអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬវហតុ្ការណ៍វ្សងវទៀត្ ឬវដ្ើមបីម៉ូល ន្ថ្ន្ជីវោពរស់វៅ ឬខដ្លបាន្ទទួលជា
អែ័ាយទាន្ពីមត្កជន្។ (ម្ចប្ត ១១៦៣ ក.រ)  
ឧទាហរណ៍ ៖ វលាក A និ្ងអនកស្សី B បាន្ទិញ្ទោះមួយខលវងត្ថ្មល ៨០០០០$ វអាយក៉ូន្ស្សីទី២ររស់គ្នត់្
ជាែាំណងថ្ដ្អា ពិ ហ៍ ។ ្ទោះខដ្លម្ចន្ត្ថ្មល ៨០០០០$ ជាត្ថ្មលថ្ន្្លប្រវោជន៍្ពិវសស ខដ្លប្ត្ូវ
យកមកវ វើជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការគណនាោគរប្មងុ ។  
ែាំណាាំ ៖ ប្រទាន្កមមខដ្លវ វើវអាយវៅសន្តតិ្ជន្ជាត្ខមលថ្ន្្លប្រវោជន៍្ពិវសស ។ 

- ប្រទាន្កមម គឺជាកិែាសន្ាខដ្លោគីម្ចខ ងរងាា ញ ន្ទៈ្តល់វអាយោគីម្ចខ ងវទៀត្ន្៉ូវប្ទពយសមបត្តិ 
វដាយមិន្យកថ្ងល វហើយោគីម្ចខ ងវទៀត្យល់ប្ពមទទួល ។  
 ប្រទាន្កមមខដ្លប្ត្ូវយកមកគណនាោគរប្មងុ ប្ត្ូវអនុ្វលាមតមម្ចប្ត ១២៣២ ក.រ គឺប្រទាន្ 
កមមខដ្លវ វើវ ើងកនុងអាំ ុងវពល ១ឆ្ន ាំ មុន្វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម ។  
ឧទាហរណ៍ ៖  វលាក A បាន្វអាយវៅ កមួយស្សីន្៉ូវម ៉ូត្៉ូមួយវប្គឿង ត្ថ្មល ១៥០០$ ជាការវលើកទឹកែិត្តដ្ល់
នាងវពលខដ្លប្រ ងជារ់សញ្ញា រប្ត្ម មយសិកាទុតិ្យេ៉ូមិ ។ ម ៉ូត្៉ូមួយវប្គឿងត្ថ្មល ១៥០០$ ជាប្រទាន្
កមម ។   
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- ប្ទពយសមបត្តិខដ្លមត្កជន្ម្ចន្វៅវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម គឺប្ទពយជាក់ខសតងខដ្លរន្សល់ទុក
វដាយមត្កជន្វប្កាយវពលទទួលមរណោព។  
ឧទាហរណ៍ ៖ ប្ទពយររស់វលាក A រមួម្ចន្ ្ទោះមួយខលវង ត្ថ្មល ១០០.០០០$ ឡាន្មួយវប្គឿង ត្ថ្មល 
៣០០០០$ លុយកនុង នាគ្នរ ១០០០០$  កនុងឆ្ន ាំែុងវប្កាយខដ្លវលាក A  ឺគ្នត់្បាន្លក់ឡាន្ររស់
គ្នត់្ និ្ងដ្កប្បាក់ពី នាគ្នទាាំងអស់មកពាបាលជាំងឺ  វប្កាយមរណោព ប្ទពយ ររស់វលាក A វៅសល់
ខត្្ទោះមួយខលវងត្ថ្មល ១០០.០០០$ ខត្រ ុវណាណ ោះ ដ្៉ូវែនោះប្ទពយជាក់ខសតងវប្កាយមរណោព គឺ ្ទោះមួយខលវង
ត្ថ្មល ១០០.០០០$ ខដ្លម៉ូលដាឋ ន្ប្ត្វូយកមកគណនាោគមប្រងុ ។  

- កាត្ពវកិែា គឺជាែាំណងតម្ល៉ូវែារ់ខដ្លែងរុគគលពីរនាក់វដាយវអាយរុគគលម្ចន ក់ខដ្លបាន្
កាំណត់្វៅថា (ក៉ូន្រាំណុល) ម្ចន្ករណីកិែាមួយែាំនួ្ន្ែាំវ ោះរុគគល 
ម្ចន ក់វទៀត្ខដ្លបាន្កាំណត់្ថា (ម្ចា ស់រាំណុល)។ កាត្ពវកិែាវៅកនុងករណីវន្ោះ ជាកាត្ពវកិែា ខដ្លមត្កជន្
ប្ត្វូទទួលែុសប្ត្វូវៅវពលគ្នត់្សាល រ់ រមួទាាំងែាំណាយសប្ម្ចរ់រុណយសព។ 
ឧទាហរណ៍ ៖ វលាក A ជា ណិជាករម្ចន ក់ វដ្ើមបីពប្ងីកមុែរររររស់ែលួន្វលាក A បាន្ែាីប្បាក់ពីវលាក D 
ែាំនួ្ន្ ៥០០០០$ វដាយដាក់រញ្ញា ាំដី្ររស់ែលួន្មួយកខន្លងវៅវែត្តវសៀមរាមជាការធានារាំណុល ។ ប្បាក់ 
៥០០០០$ ជាកាត្ពវកិែាខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្ខដ្លប្ត្ូវយកមកគណនាោគរប្មុង ។  

៣.២. វ ីិគណនាោគរប្មងុ 
 ប្កមរដ្ឋរបវវណីបាន្កាំណត់្យកោគរប្មងុវដាយ្តល់ែាំខណក ១/៣ ថ្ន្ប្ទពយររស់មត្កជន្ កនុង
ករណីអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុជាឪពុកម្ចត យ ឬជីដ្៉ូន្ជីត វហើយ ១/២ កនុងករណីវ្សង ។ កនុងរណីខដ្ល
សន្តតិ្ជន្វប្ែើន្នាក់ អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុនី្មួយៗ អាែទទួលបាន្ោគរប្មងុ តមសម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្
ែាំខណកមត៌្ក (១១៦២ ក.រ) ។ 
 

ោគរប្មងុថ្ន្សន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់ៗ = ប្ទពយជាម៉ូលដាឋ ន្ថ្ន្ការគណនាោគរប្មងុ x ១/២ ឬ ១/៣ x សម្ចម្ចប្ត្
ថ្ន្ែាំខណកមត៌្ក  
 

ឧទាហរណ៍ 
 ទី១ ោគរប្មងុខដ្លមិន្ម្ចន្្លប្រវោជន៍្ពិវសស 
 វលាក A ម្ចន្ប្រពន្ធវ ម្ ោះ B ម្ចន្ក៉ូន្ពីរនាក់វ ម្ ោះ C និ្ង F ។ វៅវពលសាល រ់ វលាក A បាន្
រន្សល់ទុកប្ទពយសមបត្តិគិត្ជាសាែ់ប្បាក់សុទធែាំនួ្ន្ ១០,០០០$(មួយមឺុន្ដុ្លាល ) ។ វៅមុន្វពលសាល រ់ A 
បាន្រន្សល់ទុកន្៉ូវមត្កសាសន៍្ខដ្លម្ចន្ែលឹមសារខរងខែក ប្ទពយសមបត្តិររស់គ្នត់្វអាយវៅ B ,C, F 
ឪពុក ម្ចត យ និ្ងរអ៉ូន្ស្សី(ម្ចន ក់)ររស់គ្នត់្ កនុង ែាំខណក វសមើៗគ្នន  ។  
 ដ្ាំវណាោះស្សាយ 
 កនុងករណីវន្ោះសន្តតិ្ជន្តមែារ់ខដ្លប្ត្វូទទួលមរត្ក គឺម្ចន្ខត្ក៉ូន្និ្ង ប្រពន្ធ A គឺ B, C, និ្ង F 
ខត្រ ុវណាណ ោះ ខត្វដាយមុន្វពលសាល រ់ A បាន្រងាា ញ ន្ទៈវ វើការខរងខែកមត៌្កររស់ែលួន្វៅឲ្យឪពុកម្ចត យ 
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និ្ងរអ៉ូន្ស្សីែល៉ូន្រខន្ថមវទៀត្វនាោះ វលាកA អាែវ វើបាន្ រ ុខន្តការខរងខែកវនាោះមិន្ប្ត្ូវវអាយរ ោះ ល់ដ្ល់
ោគរប្មងុ ថ្ន្សន្តតិ្ជន្តម ែារ់វនាោះវ ើយ ។ ដ្៉ូវែនោះវដ្ើមប ីអាែដឹ្ងថាម្ចន្ការរាំ ន្ោគរប្មងុឬោ ង
ណា វនាោះ វយើងនឹ្ងវ វើការគណនាទាាំងអស់គ្នន ។ 
 តម ន្ទៈររស់ A ែាំខណកមត៌្កខដ្លសន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់ទទួលបាន្គឺ ៖  
 ១០០០០$ /៦នាក់ =  ១៦៦៦.៦៦$ 
 ប្ទពយជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការគណនាោគរប្មងុ 
 ១០០០០$(ប្ទពយវពលចារ់វ្តើមសន្តិកមម) វដាយគ្នម ន្្លប្រវោជន៍្ពិវសស និ្ងកាត្ពវកិែា ។ 
  

 ោគរប្មងុខដ្លប្ត្វូធានាដ្ល់ B, C, F គឺ ១/២ថ្ន្មត៌្ក វហើយម្ចន ក់ៗ ១/៣ ថ្ន្ែាំខណកោគរប្មងុ  
 ១០០០០$x១/២= ៥០០០$x១/៣ = ១៦៦៦.៦៦$ 
  

 កនុងករណីវន្ោះ វ ើញថាពុាំម្ចន្ការរាំ ន្ោគរប្មងុពីសាំណាក់សន្តតិ្ជន្តមរណាត ាំ ដ្៉ូវែនោះឪពុក
ម្ចត យ និ្ងរអ៉ូន្ស្សី A អាែទទួលបាន្ែាំខណកមត៌្កតមការខរងខែកររស់ A ។ 
 

 ទី២ ោគរប្មងុខដ្លម្ចន្្លប្រវោជន៍្ពិវសស 
 វលាក A ម្ចន្ប្រពន្ធវ ម្ ោះ B  ប្ពមទាាំងក៉ូន្ែាំនួ្ន្២នាក់ គឺ C,F ។ ប្ទពយររស់ A ម្ចន្វៅវពល
ចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមមែាំនួ្ន្ ១៥.០០០$ ។ រ ុខន្តវពល A វៅរស់បាន្វអាយក៉ូន្ C ន្៉ូវឡាន្មួយវប្គឿងត្ថ្មល 
២១.០០០$ កនុងវពល C ប្រ ងែរ់ររញិ្ញា រ័ប្ត្ ។ A បាន្្តល់ប្បាក់វអាយកមួយស្សីគ្នត់្វ ម្ ោះ G ែាំនួ្ន្ 
១៥.០០០$ បាន្ប្បាាំមួយខែគ្នត់្ក៏សាល រ់។ វពលខដ្ល A សាល រ់ B និ្ងក៉ូន្ៗបាន្ែាំណាយប្បាក់វដ្ើមបវីរៀរែាំ
ពិ ីរុណយសព A វដាយែាំណាយអស់ ប្បាក់ ៦០០០$ ។ វៅវពលមុន្វពល  A សាល រ់បាន្វ វើមកត្សាសន៍្ 
វដាយម្ចន្ែលឹមសារ ប្រគល់ប្បាក់ែាំនួ្ន្ ១០០០០$ វៅវអាយក៉ូន្ C វៅសល់ ៥០០០$ វអាយ B និ្ង F 
ម្ចន ក់ ២៥០០$ ។ វត្ើសន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់នឹ្ងងទទួលបាន្ោគរប្មងុរ ុនាម ន្? 
 ដ្ាំវណាោះស្សាយ 
 ែាំខណកមត៌្កររស់សន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់តមមត្កសាសន៍្ គឺ ៖ 
 C បាន្ ១០០០០$ 
 B និ្ង F បាន្ម្ចន ក់ ២៥០០$ 
 កនុងករណីវន្ោះប្ទពយខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការគណនាោគរប្មងុគឺ  
 ប្ទពយវពលចារ់វ្តើមសន្តិកមម E ១៥០០០$+SB២១០០០$+D១៥០០០$-S៦០០០$  = ៤៥០០០$ 
 ោគមប្មងុខដ្លប្ត្វូធានាសប្ម្ចរ់សន្តតិ្ជន្ វសមើ ១/២ ថ្ន្ប្ទពយម៉ូលដាឋ ន្ររស់មត្កជន្ (១២៣០
ែាំណុែែ)  
  ៤៥០០០$៖២ = ២២៥០០$ 
 ោគរប្មងុររស់សន្តតិ្ជន្ម្ចន ក់ 
  ២២៥០០$៖៣= ៧៥០០$ កនុងម្ចន ក់  
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 ដោយ B និង F បានទទួលក្នុងម្នន ក់្តែ ២៥០០$ ដ ើយភាគបម្រុងតែលម្ែូវធានា 
ចំដ ោះ B និង F គឺ ៧៥០០$ នំាដោយអ្នក្ទំងពីម្ែូវបានបំ នដោយសនតិជន និងែែិ
យជន ចំនួន ៧៥០០$-២៥០០$ = ៥០០០$ 

គ. ចំនួនទឹក្ម្បាក់្តែលម្ែវូកាែ់បនថយដែើរបបីង្រងគប់ភាគបម្រងុ 
 ជាធរមតាកាលណាអ្នក្ម្ននសិទធិដលើភាគបម្រុង យល់ដ ើញថាម្ននការបំ នណា
រួយចំដ ោះសិទធិរបស់ខ្លូនដនោះ នឹងម្ននការទរទរដោយម្ននការគណនាភាគបម្រុង ប ុតនត 
ដបើម្ាន់តែដយើងគណនាភាគបម្រុងដនាោះ ដយើងរិនោចែឹងបានថាដែើម្ននការបំ នភាគ
បម្រុងសំណាក់្សនតិជនែទទដទៀែដនាោះដទ ដ ើយក៏្រិនោចែឹងថា ដែើអ្នក្ម្ននសិទធិដលើភាគ
បម្រុងោចទរទរទឹក្ម្បាក់្ចំនួនប ុណាា ដនាោះតែរ ។ ែូដចនោះចំបាច់ណាស់ដយើងម្ែូវដធវើការ
គណនាចំនួនទឹក្ម្បាក់្តែលម្ែូវកាែ់បនថយដែើរបបីង្រងគប់ភាគបម្រុង ។ ម្នម្តា ១២៣៤ បានផ្ត
ល់របូរនតទនការគណនាែូចខាងដម្ការ៖ 
ម្ទពយទនភាគម្រុង-(ម្ទពយទនអ្នក្ម្ននសិទធដលើភាគបម្រុងទទួលបានដោយសនតែិក្រម+ចំនួន
ទនផ្លម្បដោជន៍ពិដសស+ចំនួនទឹក្ម្បាក់្ទនកាែពវកិ្ចចតែលបុគគលម្នន ក់្ម្ែូវទទួលបាន) 
  

 ដៅក្នុងរបូរនតខាងដលើដនោះដយើងដ ើញម្នន ក្យចំនួនទឹក្ម្បាក់្ទនកាែពវកិ្ចចតែល 
បុគគលម្នន ក់្ម្ែវូទទួលបាន ។ ដែើចំនួនកាែពវកិ្ចចទនសនតែិជនម្នន ក់្ដនាោះម្ននចំនួនប ុនាម ន? 
ដោយដ ែុថា ក្នុងម្ក្ររែឋបបដវណីក្រពុជា ទទួលយក្របបទទួលបនតទនរែ៌ក្ ដ ើយវធីិទន
ការតបងតចក្រែ៌ក្ម្ែូវគណនាតារវធីិសម្នម្នម្ែ ។ ោ ងណារិុញកាែពវកិ្ចចក៏្ជាតផ្នក្រួយ
ទនរែ៌ក្ ដ ែុដនោះការកំ្ណែ់អំ្ពីចំនួនកាែពវកិ្ចចតែលសនតែិជនម្នន ក់្ម្ែវូទទួលបានក៏្ម្ែូវ
បានកំ្ណែ់យក្តារវធីិសម្នម្នម្ែផ្ងតែល តែសម្នម្នម្តាដៅតារចំតណក្រែ៌ក្តែលខ្លួន
បានទទួល ។  
 

ចំនួនកាែពវកិ្ចចតែលសនតែិជនម្នន ក់្ៗបាន = កាែពវកិ្ចចទំងអ្ស់ x សម្នម្នម្ែទនចំតណក្រែ៌ក្   
 

ឧទ រណ៍ 
   ម្ទពយដពលចប់ដផ្តើរសនតែិក្រម ១០០,០០០$ 
   រែក្សាសន៍  
   B= ៥០,០០០$ 
   C= ៤៩,០០០$ 
   D= ១,០០០$ 
   កាែពវកិ្ចច = ៣០,០០០$ 
   ផ្លម្បដោជន៍ពិដសស 
   B= បានផ្ទោះតលវង ែទរល ៣០,០០០$ 

  A  B 

 

 

       

     C        D 
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   C= បានែី ែទរល ២៥,០០០$ 
ែំដណាោះស្រសាយ  
ម្ទពយជារូលោឋ នក្នុងការគណនាភាគបម្រុង 
 ១០០០០០$ +៣០០០០$ + ២៥០០០$ + ៣០០០០$ = ១២៥,០០០$ 
ភាគបម្រុងរបស់សនតែិជនម្នន ក់្ៗ 
 ១២៥០០០$x១/២x១/៣= ២០,៨៣៣.៣៣$ 
ចំនួនទឹក្ម្បាក់្តែលម្ែូវកាែ់បនថយដែើរបីបង្រងគប់ភាគបម្រុង 
 ជាែំបូងម្ែូវគណនាចំនួនកាែពវកិ្ចចតែលសនតែិជនម្ែូវទទួលបនទុក្ជារុនសិន 
 ម្ទពយម្នន ១០០,០០០$  ម្ននបំណុល ៣០.០០០$ 
 B  =  ៥០០០០$x៣០០០០០$

១០០០០០  = ១៥០០០$ 
 C = ៤៩០០០$x៣០០០០$

១០០០០០   =  ១៤៧០០$ 
 D = ១០០០$x៣០០០០$

១០០០០០  = ៣០០$ 
ដោយសារចំតណក្រែ៌ របស់ B និង C ទទួលបានដម្ចើនជាងភាគបម្រងុ ដយើងរិនចំបាច់ 
គណនាចំនួនទឹក្ម្បាក់្តែលម្ែូវកាែ់បនថយដែើរបបីង្រងគប់ភាគបម្រុងដនាោះដទ។ តែ D ប ុដណាា ោះ 
តែលោចម្ែូវបានបំ នភាគបម្រុង ។ 
 D = ២០,៨៣៣.៣៣$ - (១០០០$ +០+៣០០$) = ១៩,៥៣៣.៣៣$ 

 

&' 
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ការកាតប់នថយមដ្ើមបើបង្គងរបោ់គបក្មងុ 
 
 

១. និយមនយ័ 
 អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុ និ្ងអនកទទួលរន្ត អាែទាមទារឲ្យវ វើការកាត់្រន្ថយអែ័ាយទាន្ខដ្ល
ទទួលបាន្ប្ទពយសមបត្តិ ឬ្លប្រវោជន៍្ខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ការកាត់្រន្ថយវដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគរប្មងុ បាន្
ប្តឹ្មកប្មិត្ខដ្លចាាំបាែ់ វដ្ើមបីរកាោគរប្មងុវនាោះ។1 
 សិទធិទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយវដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មងុ គឺជា “សិទធិរវងកើត្ទាំនាក់ទាំន្ងគតិ្យុត្ត” ដ្៉ូវែនោះ     
អែា័យទាន្ ឬប្រទាន្កមម ប្ត្ូវបាត់្រង់អនុ្ោពវដាយសវ័យប្រវត្តិកនុងកប្មិត្ខដ្លបាន្រាំ ន្ោគរប្មុងវនាោះ 
កនុងករណីខដ្លអនកម្ចន្សិទធិបាន្អនុ្វត្តសិទធិររស់ែលួន្។ 
 ការកាំណត់្ខររវន្ោះ គឺវដ្ើមបីទុកសិទធិដ្ល់ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្រាំ ន្ោគរប្មុងអាែយកសិទធិ ខដ្លជា
កមមវត្ថុថ្ន្ ការកាត់្រន្ថយវនាោះមកវ វើជាររស់ែលួន្បាន្ វដាយវ វើការទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយពីអែា័យទាន្។ 
វទាោះរីជាោ ងណាក៏វដាយ ក៏ែារ់មិន្បាន្ចារ់រងខាំខដ្រ ប្រសិន្វរើអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មុងមិន្វ វើការ
ទាមទារសិទធិវនាោះវទ មត្កសាសន៍្វនាោះនឹ្ងម្ចន្សុពលោពវពញវលញ។ 
 ការទាមទារ គឺវ វើប្តឹ្មខត្ការរងាា ញ ន្ទ:ជាការប្គរ់ប្គ្នន់្វហើយ វលើកខលងខត្ពុាំម្ចន្ការយល់ប្ពម
ពីោគីម្ចខ ងវទៀត្ វនាោះអនកប្ត្ូវបាន្រាំ ន្សិទធិអាែដាក់ កយរណតឹ ងវៅតុ្លាការ។ 
 

២.  ំដាបន់នការកាតប់នថយ 
 ប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្ការកាត់្រន្ថយោគរប្មុង រមួម្ចន្អែា័យទាន្ ការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក
តមមត្កសាសន៍្ ការទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសស និ្ងប្រទាន្កមម។ 2  វដ្ើមបីយល់ដឹ្ងថាវត្ើការកាត់្
រន្ថយវដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគរប្មុងោ ងដ្៉ូែវមតែវនាោះ ែារ់ក៏បាន្កាំណត់្ពីលាំដារ់ថ្ន្ការកាត់្រន្ថយ្ងខដ្រ។ 
 ប្រទាន្កមម និ្ងការទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសស មិន្អាែកាត់្រន្ថយបាន្វ ើយ ដ្រារណា          
អែា័យទាន្ និ្ង ការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្ក មិន្ទាន់្បាន្កាត់្រន្ថយជាមុន្វនាោះវទ។3 
 ជាវគ្នលការណ៍ ប្រសិន្វរើមត៌្កខដ្លម្ចន្វៅវពលចារ់វ វើសន្តតិ្កមមម្ចន្ប្គរ់ប្គ្នន់្កនុងការកាត់្
រន្ថយវដ្ើមប ី  រង្រងគរ់ោគរប្មុងវនាោះ ប្រទាន្កមម និ្ងការចាត់្ខែងពិវសសររស់មត្កជន្វៅវពលវៅរស់ 
មិន្ចាាំបាែ់វលើកមកពិចារណាវទ។ រ ុខន្ត កនុងករណីខដ្លការកាត់្រន្ថយមត៌្កនាាំឲ្យវៅជាការរាំ ន្វៅវលើ
ោគរប្មងុ វដាយសារការវ វើប្រទាន្កមមវៅវពលវៅរស់ វហតុ្ដ្៉ូវែនោះ ប្រទាន្កមមក៏ជាកមមវត្ថុថ្ន្ការកាត់្
រន្ថយខដ្រ។ 
 
                                                           
1 ម្ចប្ត ១២៣៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
2 ម្ចប្ត ១២៣៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី   វាកយែណឌ ទី១ 
3 ម្ចប្ត ១២៣៦ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 



ក្រុមការងារគណៈមមធាវ ី                                     សិកាា សាលាគណៈមមធាវ ី(ធំ) 

ររាសិទ្ធិក្គបយ់៉ាង © ~ 93 ~ 

 

២.១. លាំដារ់ថ្ន្ការកាត់្រន្ថយអែា័យទាន្ និ្ងការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្កតមមត្កសាសន៍្ 
 លាំដារ់ថ្ន្ការកាត់្រន្ថយអែា័យទាន្ និ្ងការកាំណត់្ែាំខណកមត៌្កតមមត្កសាសន៍្ម្ចន្ពីរ4៖ 
 ទី១ ៖ ការកាត់្រន្ថយពីអែា័យទាន្ និ្ងែាំខណកមត៌្កខដ្លបាន្កាំណត់្ែាំវ ោះសន្តតិ្ជន្ 
 ទី២ ៖ ការកាត់្រន្ថយពីអែា័យទាន្ និ្ងែាំខណកមត៌្កខដ្លបាន្កាំណត់្ែាំវ ោះរុគគលវ្សងវប្ៅពី
សន្តតិ្ជន្។ 
 ម៉ូលវហតុ្ខដ្លនាាំឲ្យម្ចន្ការកាត់្រន្ថយពីសន្តតិ្ជន្ជាដ្ាំរ៉ូង គឺវដាយសារខត្សន្តតិ្ជន្ប្ត្ូវទទួល
សន្តតិ្កមមន្៉ូវ ឋាន្:ជាក៉ូន្រាំណុលថ្ន្អែា័យទាន្ពីមត្កជន្ ដ្៉ូវែនោះ ជារឋម ប្ត្វូសប្មួលថ្្ទកនុងថ្ន្សន្តតិ្ជន្
ជាមុន្សិន្ វហើយប្រសិន្ វរើមិន្ប្គរ់វទ វទើរអាែកាត់្រន្ថយពីអនកខាងវប្ៅ។ ការកាត់្រន្ថយអែា័យទាន្ 
គឺប្ត្ូវវ វើវៅតមសម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្ត្ថ្មលររស់កមមវត្ថុវនាោះ។ 
 

ឧទា ៖ វៅកនុងមត្កសាសន៍្ម្ចន្មត៌្កែាំនួ្ន្ ២០,០០០ ដុ្លាល រ មត្កជន្បាន្សវប្មែវ វើការខរងខែក 
៤,០០០ដុ្លាល រ ឲ្យវៅក៉ូន្ A។ ក៉ូន្ B ទទួលបាន្ ៤,០០០ដុ្លាល រ និ្ង វ វើអែា័យទាន្ឲ្យវៅកមួយ C ១១,០០០
ដុ្លាល រ។ ប្បាក់វៅសល់ ១,០០០ដុ្លាល រ ឲ្យវៅេរោិ D។  
 តមការគណនាោគរប្មងុ5 20,000 x 1/2 x 1/3 = 3,333.33 
 ទឹកប្បាក់ខដ្ល D អាែវ វើការទាមទារ គឺ: 3,333.33 - 1,000 = 2,333.33 
ដ្៉ូវែនោះ  D ប្ត្ូវទាមទារពី A & B ជាមុន្សិន្ = 1,333.34 
  A = 4,000 - 3,333.33 = 666.67 
  B = 4,000 - 3,333.33 = 666.67  
 ែាំខណកខដ្លវៅែវោះ D អាែទាមទាររខន្ថមពី C  =  1,000 
 

២.២. លាំដារ់ថ្ន្ការកាត់្រន្ថយប្រទាន្កមម ឬ្លប្រវោជន៍្ពិវសស 
 ការកាត់្រន្ថយប្រទាន្កមម ឬ ការទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសស ប្ត្ូវចារ់វ្តើមពីប្រទាន្កមម ឬការ
ទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសសខដ្លបាន្វ វើវប្កាយវគ រនាទ រ់មកប្ត្វូវ វើែាំវ ោះប្រទាន្កមម ឬការទទួល្ល
ប្រវោជន៍្ពិវសស ខដ្លបាន្វ វើមុន្មកជារន្តរនាទ រ់។6 
 រ ុខន្តវរើការវ វើប្រទាន្កមម ឬទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសស វលើសពី ២០ឆ្ន ាំ វៅមុន្វពលចារ់វ្តើម
សន្តតិ្កមម រដិ្គ្នគ ហក ឬ សន្តតិ្ជន្ខដ្លបាន្ទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសសវនាោះ អាែរដិ្វស ន្៉ូវការកាត់្
រន្ថយវដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគរប្មុងបាន្។7 
 

២.៣. ការកាត់្រន្ថយវដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគរប្មងុ មិន្ប្ត្វូរាំ ន្ោគរប្មងុររស់សន្តតិ្ជន្ដ្ថ្ទ 
 ទាាំងការវ វើប្រទាន្កមម និ្ង ការវ វើអែា័យទាន្ ប្រសិន្វរើជន្ខដ្លទទួលវនាោះជាសន្តតិ្ជន្ វហើយ 
                                                           
4 ម្ចប្ត ១២៣៧ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី១ 
5 ម្ចប្ត ១២៣០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
6 ម្ចប្ត ១២៣៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី១ 

7 ម្ចប្ត ១២៣៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី២ 
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ែាំខណកមត៌្ក ររស់ពួកវគសថិត្វៅកនុងសាថ ន្ោពថ្ន្ការកាត់្រន្ថយវដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មងុ ការកាត់្រន្ថយ
វន្ោះប្ត្ូវវ វើវ ើងវដាយដ្កន្៉ូវ ោគរប្មុងររស់សន្តតិ្ជន្វនាោះជាមុន្សិន្ វដ្ើមបកុីាំឲ្យោគរប្មុងររស់ពួកវគ
ប្ត្ូវបាន្រាំ ន្វដាយសារការកាត់្រន្ថយវនាោះ។8 9 
ឧទា ៖ មត្កជន្ K ម្ចន្សហព័ន្ធ A ប្ពមទាាំងក៉ូន្ B និ្ង C។ កាលពី ១១ខែ មុន្វពលទទួលមរណោព 
មត្កជន្បាន្ វ វើប្រទាន្កមមឲ្យ B វដ្ើមបវី វើជាទុន្សប្ម្ចរ់មុែជាំនួ្ញែាំនួ្ន្ ១១០០ដុ្លាល រ វហើយកន្លោះឆ្ន ាំមុន្
នឹ្ងទទួលមរណោពក៏បាន្ វ វើប្រទាន្កមមឲ្យ A ែាំនួ្ន្ ៣០០ដុ្លាល រ។ ជាលទធ្ល មត៌្កវៅសល់ខត្ ១០០
ដុ្លាល រ។ កនុងករណីវន្ោះ ោគរប្មងុររស់ C គឺ ២៥០ដុ្លាល រ (1,100 + 300 + 100 x 1/2 x 1/3) រ ុខន្តវទាោះរី
ជា C ទទួលយកមត៌្កវៅសល់ទាាំងអស់ក៏ វដាយ ក៏វៅខត្រាំ ន្ោគរប្មងុររស់ែលួន្ ១៥០ដុ្លាល រ វទៀត្។ 
ដ្៉ូវែនោះ C នឹ្ងទាមទារពី A ខដ្លបាន្ទទួលប្រទាន្កមម វប្កាយវនាោះកាត់្រន្ថយវដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មុង រ ុខន្ត
អាែកាត់្រន្ថយបាន្ខត្ ៥០ដុ្លាល រ រ ុវណាណ ោះ វប្ ោះនឹ្ងរាំ ន្ោគរប្មុងររស់គ្នត់្។ ែាំខណកវៅសល់ជាង 
១០០ដុ្លាល រ វទៀត្ C អាែទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយពី B។ 
 

៣. អានោុពននការកាតប់នថយមដ្ើមបើបង្គងរបោ់គបក្មុង 
 អនុ្ោពថ្ន្ការកាត់្រន្ថយវដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មុង រមួម្ចន្ដ្៉ូែជា ៖ 
 

៣.១. ការសង្លមកវញិ 
 សហសន្តតិ្ជន្ អែា័យលាេី ឬ រដិ្គ្នគ ហក វប្ៅពីប្ទពយសមបត្តិ ឬប្បាក់សាំណង ខដ្លប្ត្ូវសងមក
វញិវនាោះ ប្ត្ូវសងមកវញិ្ងខដ្រន្៉ូវ្លខដ្លវកើត្វ ើងវប្កាយពីថ្ងៃខដ្លបាន្ទាមទារឲ្យវ វើការកាត់្ 
រន្ថយ។10 ម្ចន្ន័្យថា ្លខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្សាំណងវន្ោះ មិន្ប្ត្វូកប្មិត្ប្តឹ្មខត្្លខដ្លបាន្វ វើលទធកមម
ពិត្ប្បាកដ្ វប្កាយថ្ងៃខដ្លបាន្វ វើការទាមទារវទ គឺម្ចន្ករណីយកិែាសងសាំណងន្៉ូវត្ថ្មល្ លខដ្លប្ត្ូវ
បាន្ែ៉ូែខាត្ ឬវ វសប្រខហសកនុងការទទួល វដាយកាំហុស ចារ់ពីថ្ងៃខដ្លបាន្ទទួលការទាមទារឲ្យកាត់្
រន្ថយ វដាយខ្អកតមម្ចប្ត ១៥៦ កថាែណឌ ទី៣។ 
 ្ទុយវៅវញិ កនុងករណីខដ្លម្ចន្ការកាំណត់្ន្៉ូវសម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្ែាំខណកមត៌្ក ក៏រ ុខន្ត មិន្បាន្វ វើការ
ខរងខែង   មត៌្កវនាោះវៅតមសម្ចម្ចប្ត្វនាោះវទ វនាោះសហសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវបាន្ទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយ
វនាោះ មិន្អាែវ វើលទធកមមន្៉ូវ្លវនាោះបាន្វទ កនុងករណីវន្ោះ មិន្អាែអនុ្វត្តម្ចប្តវនាោះបាន្វ ើយ។ 
ឧទា៖ មត្កជន្ T ម្ចន្្ទោះមួយសប្ម្ចរ់ជួល ខដ្លរកែាំណ៉ូ ល ១,០០០ដុ្លាល រ កនុងមួយខែ។ T បាន្វ វើ
ប្រទាន្កមម្ទោះវន្ោះឲ្យ X។ T ទទួលមរណោពវៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៣។ សន្តតិ្ជន្ររស់ T  បាន្
ទាមទាឲ្យម្ចន្ការកាត់្រន្ថយវដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មងុែាំវ ោះ X ែាំវ ោះ្ទោះទាាំងម៉ូល វៅថ្ងៃទី០១ ខែកុមភ: ឆ្ន ាំ
២០១៣។ X បាន្ប្រគល់្ទោះវនាោះវញិវៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសោ ឆ្ន ាំ២០១៣។  

                                                           
8ម្ចប្ត ១២៣៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី វាកយែណឌ ទី២ 
9 ម្ចប្ត ១២៣៧ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី២ 
10 ម្ចប្ត ១២៣៩ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
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 វៅកនុងករណីវន្ោះ X ទទួលបាន្ថ្ងល នួល្ទោះែាំនួ្ន្រួន្ខែ វសមើនឹ្ង ៤,០០០ដុ្លាល រ។ វៅកនុងទឹកប្បាក់ 
៤,០០០ ដុ្លាល រ X អាែរកាទុក ១,០០០ដុ្លាល រ រ ុខន្ត ៣,០០០ដុ្លាល រវទៀត្ X ប្ត្ូវប្រគល់ឲ្យសន្តតិ្ជន្វញិ 
វដាយសារខត្ការ ទាមទារវនាោះវ វើវ ើងវៅថ្ងៃទី១ ខែកុមភ: ឆ្ន ាំ២០១៣ គឺមួយខែវប្កាយពីការទទួលមរណ
ោពររស់មត្កជន្។11 

៣.២. រន្ទុកថ្ន្ការខាត្រង់ វដាយអសា ន្ោព 
 ការខាត្រង់ខដ្លកាត់្វ ើងវដាយសាអសា ន្ោពររស់សន្តតិ្ជន្ អែា័យលាេី ឬរដិ្គ្នគ ហក ខដ្ល
ប្ត្ូវទទួល កាត់្រន្ថយ ប្ត្វូធាល ក់ជារន្ទុកររស់អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មុង។12 
 កនុងករណីខដ្លោគីម្ចខ ងវទៀត្ថ្ន្សិទធិទាមទារឲ្យសង សថិត្កនុងអសា ន្ោព តមវគ្នលការណ៍ថ្ន្
ប្កមរដ្ឋរបវវណី អនកម្ចន្សិទធិជាអនកទទួលរន្ទុកន្៉ូវការខាត្រង់វនាោះ។ ម្ចន្ន័្យថា វទាោះរីជាអនកម្ចន្
កាត្ពវកិែាជាអនកអសា  ន្ក៏វដាយ ក៏អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មុងវនាោះ មិន្អាែទាមទារឲ្យអនកម្ចន្
កាត្ពវកិែាកនុងលាំដារ់រនាទ រ់ សងន្៉ូវែាំខណកខដ្លទាមទារមិន្បាន្ប្គរ់វនាោះវទ។  
ឧទា ៖ កនុងករណីសន្តតិ្ជន្ A ជាអនកអសា ន្ វហើយមិន្អាែសង ៥០ដុ្លាល រ ឲ្យ C ដ្៉ូវែនោះ C មិន្អាែ
ទាមទារឲ្យ B សងវលើសពីែាំនួ្ន្ ១០០ដុ្លាល រ ខដ្លែលួន្ប្ត្ូវសងវនាោះវទ វរើវទាោះរីជា C ម្ចន្ោគរប្មុង 
២៥០ដុ្លាល រ ក៏វដាយ។ 

៣.៣. ការកាត់្រន្ថយប្រទាន្កមមវដាយម្ចន្ោា រ់រន្ទុក 
 វដ្ើមបីយល់ដឹ្ង ថាវត្ើការកាត់្រន្ថយពីប្រទាន្កមមវដាយម្ចន្ោា រ់រន្ទុកោ ងវម ែវនាោះ? វយើងប្ត្វូ
យល់ដឹ្ងថា វត្ើប្រទាន្កមមវដាយម្ចន្ោា រ់រន្ទុកម្ចន្ន័្យដ្៉ូែវមតែជាមុន្សិន្? 
 ប្រទាន្កមមខដ្លម្ចន្ោា រ់រន្ទុក ម្ចន្កាំណត់្វៅកនុងម្ចប្ត ៥៧៦ ខដ្លខែងថា “ប្រទាន្កមម ខដ្ល
រដិ្គ្នគ ហក ម្ចន្ករណីកិែាប្ត្ូវអនុ្វត្តតវកាលិកជាកាំណត់្ វដ្ើមបីទទួលប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាកមមវត្ថុ ថ្ន្
ប្រទាន្កមម”។ 
 វដ្ើមបីវ វើការកាត់្រន្ថយប្រទាន្កមមវដាយម្ចន្ោា រ់រន្ទុក គឺវយើងប្ត្វូវ វើវៅតមរ៉ូរមន្តដ្៉ូែខាងវប្កាម
វន្ោះ យកត្ថ្មលថ្ន្កមមវត្ថុវនាោះ ដ្កនឹ្ងត្ថ្មលថ្ន្រន្ទុក។13 ដ្៉ូែរ៉ូរមន្តខាងវប្កាម ៖ 

ការកាត់្រន្ថយប្រទាន្កមមវដាយម្ចន្ោា រ់រន្ទុក = ត្ថ្មលថ្ន្កមមវត្ថុ - ត្ថ្មលថ្ន្រន្ទុក 
 

ឧទា. វៅវពល A វៅរស់ គ្នត់្បាន្វ វើប្រទាន្កមមឡាន្ ១វប្គឿង ខដ្លម្ចន្ត្ថ្មល ១០០០ដុ្លាល រ វៅឲ្យ B 
វដាយោា រ់ លកខែណឌ ថា B ប្ត្ូវររចិាា ក ១០០ដុ្លាល រ ដ្ល់មជឈមណឌ លកុម្ចរកាំប្ ។ ដ្៉ូវែនោះ អនកម្ចន្សិទធិវលើ
ោគរប្មងុ អាែទារ ទារឲ្យកាត់្រន្ថយបាន្ប្តឹ្មកប្មិត្ ៩០០ដុ្លាល រ រ ុវណាណ ោះ។ 

                                                           
11 ម្ចប្ត ១២៣៩ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
12 ម្ចប្ត ១២៤០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
13 ម្ចប្ត ១២៤១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
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៣.៤. ការកាត់្រន្ថយែាំវ ោះកិែាសន្ាខដ្លចាត់្ទុកថាជាប្រទាន្កមម 
 រររោគរប្មុង គឺជារររការ រជន្ខដ្លម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុពីការចាត់្ខែងវដាយគ្នម ន្កថ្ប្ម 
ដ្៉ូវែនោះ ែាំវ ោះកិែាសន្ា ខដ្លម្ចន្ត្ថ្មលងន៉ូរមិន្ប្តឹ្មប្ត្ូវក៏ចាត់្ទុកជាកមមវត្ថុថ្ន្ការកាត់្រន្ថយវដ្ើមបរីង្រងគរ់
ោគរប្មងុខដ្រ។14 
ឧទា ៖ មត្កជន្ម្ចន្ប្ទពយម្ចន្ត្ថ្មល ៥០០ដុ្លាល រ វហើយបាន្លក់ខត្ ១០០ដុ្លាល រ រ ុវណាណ ោះ ប្រសិន្វរើោគី
សងខាង បាន្ដឹ្ងថា ការលក់ទិញវន្ោះ នឹ្ងរាំ ន្ោគរប្មងុររស់សន្តតិ្ជន្ កិែាសន្ាវនាោះប្ត្វូបាន្ចាត់្
ទុកថាជាប្រទាន្កមម វហើយកាល យជាកមមវត្ថុថ្ន្ការកាត់្រន្ថយ។ 
 

៣.៥. ការកាត់្រន្ថយកនុងករណីខដ្លបាន្ចាត់្ខែងកមមវត្ថុថ្ន្ប្រទាន្កមម 
 អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុម្ចន្សិទធិទាមទារ វទាោះរីជាសហសន្តតិ្ជន្ខដ្លប្ត្ូវទទួលការកាត់្
រន្ថយ បាន្វ វើ អនុ្របទាន្ន្៉ូវកមមវត្ថុថ្ន្ប្រទាន្កមមវៅឲ្យអនកដ្ថ្ទ ឬបាន្រវងកើ្លុវោគ ឬសិទធិប្បាតិ្វោគ
ប្រត្យកសសប្ម្ចរ់អនកដ្ថ្ទក៏វដាយ ក៏ែលួន្អាែទាមទារឲ្យអនុ្របទាយីសងជាប្បាក់កនុងកប្មិត្ថ្ន្ត្ថ្មល វៅ
វពលខដ្លបាន្ចាត់្ខែងវនាោះវៅឲ្យអនក ម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុ។15  
 អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុក៏អាែវ វើការទាមទារពីអនុ្របទានិ្កខដ្រ កនុងករណីខដ្លអនុ្របទានិ្ក
បាន្ដឹ្ងថា ការវន្ោះនឹ្ងរណាត លឲ្យម្ចន្ការែ៉ូែខាត្ដ្ល់អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មុង។ 16  ប្រសិន្វរើការ
ទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយពីអនុ្របទានិ្ក វនាោះនាាំឲ្យអនុ្របទាន្នឹ្ងបាត់្រង់អនុ្ោព។ 
 ែាំខណកឯការរវងកើត្្លុរវោគ ឬសិទធិប្បាតិ្វោគប្រត្យកសសប្ម្ចរ់អនកដ្ថ្ទ ក៏អនុ្វត្តដ្៉ូែគ្នន ្ងខដ្រ 
ប្រសិន្ វរើ្លុរវោគីជាជន្ទុែារតិ្វនាោះ អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មុងអាែអោះអាងអាំពីការរលត់្សិទធិវនាោះ
បាន្ ទាមទារឲ្យ ប្រគល់ការកាន់្ការ់វលើកមមវត្ថុវញិ និ្ងទាមទារឲ្យលុរវចាលន្៉ូវការែុោះរញ្ា ីែាំវ ោះការ
រវងកើត្សិទធិហីុរ ៉ូខត្ក។17 

៣.៦. សាំណងវដាយរង់ថ្ងល 
 សហសន្តតិ្ជន្ អែា័យលាេី ឬ រដិ្គ្នគ ហក អាែរែួ្ុត្ពីកាត្ពវកិែាថ្ន្ការសងបាន្ វដាយរង់ត្ថ្មលថ្ន្
ែាំខណក មត៌្កខដ្លបាន្កាំណត់្ត្ថ្មលថ្ន្កមមវត្ថុថ្ន្អែា័យទាន្ ឬត្ថ្មលថ្ន្កមមវត្ថុថ្ន្ប្រទាន្កមម វៅឲ្យអនកខដ្ល
ម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុ ប្តឹ្មកប្មិត្ខដ្លប្ត្ូវទទួលការកាត់្រន្ថយ។18 ម្ចន្ន័្យថា អនកម្ចន្កាត្ពវកិែាថ្ន្
ការទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយ វដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគរប្មុង អាែរែួ្ុត្ពីកាត្ពវកិែាថ្ន្ការសងបាន្ វដាយរង់ត្ថ្មល
ថ្ន្កមមវត្ថុវនាោះវៅអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មុង។  
 ប្រសិន្វរើអនកម្ចន្កាត្ពវកិែាអោះអាងថា នឹ្ងសងថ្ងល វហើយបាន្សងថ្ងលវប្កាយពីការប្ពមវប្ពៀងគ្នន   

                                                           
14 ម្ចប្ត ១២៤២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី  
15 ម្ចប្ត ១២៤៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី១ វាកយែណឌ ទី១ 
16 ម្ចប្ត ១២៤៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី១ វាកយែណឌ ទី២ 
17 ម្ចប្ត ១២៤៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី២ 
18 ម្ចប្ត ១២៤៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី១ 
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វនាោះសិទធិ ទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយនឹ្ងរលត់្វដាយសវ័យប្រវត្តិ។ រ ុខន្តវរើអនកម្ចន្កាត្ពវកិែាមិន្បាន្អោះអាងថា 
នឹ្ងសងវដាយរង់ ត្ថ្មលវទ អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុមិន្អាែទាមទារឲ្យសង់ជាប្បាក់បាន្វទ គឺអាែប្តឹ្ម
ខត្ទាមទារឲ្យសងជាវត្ថុវនាោះ ខត្រ ុវណាណ ោះ។ 
 កនុងករណីខដ្លម្ចន្ការទាមទារឲ្យកាត្រន្ថយវដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគរប្មុង ែាំវ ោះអនុ្របទានិ្ក ខដ្លជា
ជន្ទុែារតិ្ អាំពីការរងកឲ្យកាត់្រន្ថយវដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មងុ ក៏អនុ្របទានិ្កវនាោះ អាែសងវដាយប្បាក់បាន្
ខដ្រ។19 
 

៤. ការរំ តស់ិទធទិាមទារឲ្យកាតប់នថយ 
៤.១. អាជាា យុកាល 

 សិទធិទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយប្ត្ូវរលត់្វដាយអាជាា យុកាល វរើអាំ ុងវពល ១ឆ្ន ាំ បាន្កន្លងហួស គិត្
ចារ់ពីវពល ខដ្លអនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មុងបាន្ដឹ្ងអាំពីការចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម និ្ងការកាំណត់្ែាំខណកម
ត៌្ក អែា័យទាន្ ប្រទាន្កមម ឬការទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសសខដ្លប្ត្ូវកាត់្រន្ថយ។ សិទធិទាមទារឲ្យ
កាត់្រន្ថយ ក៏ប្ត្ូវរលត់្វដាយអាជាា យុកាល វរើអាំ ុងវពល ៥ឆ្ន ាំ បាន្កន្លងហួស គិត្ចារ់ពីវពលចារ់វ្តើម
សន្តតិ្កមម។20 
 *** ការរលត់្វដាយអាជាា យុកាលថ្ន្សិទធិទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយវដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មងុររស់សន្តតិ្ជន្
ម្ចន ក់ ឬ ការវបាោះរង់ោគរប្មងុវដាយសហសន្តតិ្ជន្ណាម្ចន ក់ ពុាំម្ចន្ឥទធិពលវៅវលើោគរប្មងុររស់
សហសន្តតិ្ជន្វ្សងវទៀត្វទ។21 
 ែាំវ ោះប្រទាន្កមម កនុងករណីខដ្លបាន្វ វើប្រទាន្កមម ឬទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសស វលើសពី ២០
ឆ្ន ាំ វៅមុន្វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម រដិ្គ្នគ ហក ឬសន្តតិ្ជន្ខដ្លបាន្ទទួល្លប្រវោជន៍្ពិវសសវនាោះ 
អាែរដិ្វស ន្៉ូវការទាមទារកាត់្រន្ថយវដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មងុបាន្។22 

៤.២. ការវបាោះរង់ោគរប្មងុ 
 ោគរប្មងុអាែវបាោះរង់វចាលទាាំងអស់ ឬមួយខ្នកបាន្។23 ការវបាោះរង់ោគរប្មុង គឺអាែវ វើបាន្
វដាយការរងាា ញ ន្ទ:ខត្ម្ចខ ងែាំវ ោះអនកម្ចន្កាត្ពវកិែា។ 
ឧទា ៖ ដ្៉ូែជាការទទួលប្បាក់កាំណត់្មួយពីជន្ខដ្លម្ចន្កាត្ពវកិែា វហើយជាងន៉ូរ គឺប្ត្ូវវបាោះរង់ន្៉ូវោគ
រប្មុងខដ្លវៅែវោះ ជាវដ្ើម។ 
 ែាំខណកឯ ការវបាោះរង់ោគរប្មងុវៅមុន្វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមមម្ចន្អនុ្ោព លុោះប្តខត្បាន្
ទទួលការអនុ្ញ្ញា ត្ពីតុ្លាការ។ 24  ការណ៍វន្ោះ វដ្ើមបកុីាំឲ្យម្ចន្ការវបាោះរង់សិទធិវន្ោះជាមុន្ វដាយសារខត្
                                                           
19 ម្ចប្ត ១២៤៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី២ 
20 ម្ចប្ត ១២៤៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
21 ម្ចប្ត ១២៤៧ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
22 ម្ចប្ត ១២៣៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
23 ម្ចប្ត ១២៤៦ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី វាកយែណឌ ទី១ 

24 ម្ចប្ត ១២៤៦ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី វាកយែណឌ ទី២ 
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ចាញ់អាំណាែររស់ឳពុកម្ចត យ រ ុខន្តវរើម្ចន្ ចាាំបាែ់ប្ត្ូវម្ចន្ការពិនិ្ត្យតងនាមជាអាណាពាបាលវដាយ
តុ្លាការ។ តុ្លាការខដ្លទទួល  កយសុាំឲ្យអនុ្ញ្ញា ត្វនាោះ ប្ត្ូវវ វើការវនិិ្ែេ័យវដាយពិនិ្ត្យវមើល ថាវត្ើការ
វបាោះរង់វនាោះជា ន្ទ:ពិត្ររស់ជន្ខដ្លម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុឬវទ វត្ើការវបាោះរង់វនាោះម្ចន្ោពសម
វហតុ្សម្លខដ្រឬវទ វត្ើចាាំបាែ់វបាោះរង់ឬវទ វត្ើម្ចន្ត្ថ្មលជាងន៉ូរខដ្រឬវទ។ 
 មា ងវទៀត្ វទាោះរីជាបាន្វបាោះរង់សិទធិវន្ោះ មុន្វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមមវដាយទទួលការអនុ្ញ្ញា ត្ពី
តុ្លាការ ក៏វដាយ ក៏អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុវនាោះអាែដាក់ កយសុាំឲ្យតុ្លាការលុរវចាលការ
អនុ្ញ្ញា ត្មុន្វនាោះបាន្ វៅមុន្ វពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម ប្រសិន្វរើសាថ ន្ោពម្ចន្ការផ្ទល ស់រត៉ូរវប្កាយវពល
វបាោះរង់សិទធិវនាោះ។ 
 

៥. ររណើសិរា 
 

លាំហាត់្ទី១25 
- មត្កជន្ T ម្ចន្សន្តតិ្ជន្រីនាក់ គឺ A, B & C (សុទធខត្ជាក៉ូន្ររស់មត្កជន្ទាាំងអស់) 
- វៅថ្ងៃទី៣ ខែឧសោ ឆ្ន ាំ២០០៨ មត្កជន្បាន្វ វើប្រទាន្កមមដី្មួយដុ្ាំខដ្លម្ចន្ត្ថ្មល ១៥០,០០០
ដុ្លាល រ វៅឲ្យ A ។ 
- ប្ទពយសមបត្តិសន្តតិ្កមមររស់មត្កជន្ គឺម្ចន្ ៦០,០០០ដុ្លាល រ ជាសាែ់ប្បាក់ វដាយខរងខែកឲ្យ 
B&C វសមើគ្នន  
- វៅថ្ងៃទី៤ តុ្លា ២០១០ B បាន្ដាក់ កយរណតឹ ងរងាា ញ ន្ទ:ទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយោគរប្មុង
ែាំវ ោះ A  
- C បាន្ដឹ្ងអាំពីការខដ្លមត្កជន្បាន្វ វើប្រទាន្កមមដី្ែាំវ ោះ A វពលវៅរស់ខដ្រ ខត្ C មិន្បាន្
ទាមទារឲ្យ កាត់្រន្ថយោគរប្មងុវន្ោះវទ។ 

 

ដ្ាំវណាោះស្សាយ 
ប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្ថ្ន្ការគណនា  
 ប្ទពយសកមមវៅវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម + ្លប្រវោជន៍្ពិវសស + ប្រទាន្កមម - កាត្ពវកិែា26 

= 60,000 + 150,000 + 0 - 0 
= 210,000 

ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្ោគរប្មងុររស់ B  
 ប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្ x (1/2 or 1/3) x ែាំនួ្ន្សម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្អនកម្ចន្សិទធិវលើោគរប្មងុ27  

                                                           
25 ដ្កស្សង់ពីវសៀវវៅខដ្លែងប្កងវដាយប្កុមកាងារសាលាេ៉ូមិន្ទវៅប្កម “វសៀវវៅោគទី៦ ខដ្លប្គរ់ដ្ណត រ់វលើ ម៉ូលដាឋ ន្ថ្ន្ញាតិ្ និ្ងសន្តតិ្
កមម” វបាោះពុមពវៅកនុង ខែមិនា ឆ្ន ាំ២០១២ 
26 ម្ចប្ត ១២៣១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី  

27 ម្ចប្ត ១២៣០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
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 = 210,000 x 1/2 x 1/3  (តមការខរងខែកមត៌្ក ក៉ូន្ខដ្លជាសន្តតិ្ជន្ទទួលបាន្ែាំខណកវសមើៗ
គ្នន 28) 
 = 35,000 
ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ខដ្លបាន្រាំ ន្ោគរប្មងុ 
 ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្ោគរប្មងុ - ប្ទពយតមការខរងខែកតមសន្តតិ្កមម - ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្្ល
ប្រវោជន៍្ ពិវសស + កាត្ពវកិែា29 
 = 35,000 - 30,000 - 0 + 0   
 = 5,000 
 តមការគណនាខាងវលើវន្ោះ ប្បាក់ែាំនួ្ន្ 5,000ដុ្លាល រ គឺប្ត្ូវកាត់្រន្ថយពី A វដ្ើមបរីង្រងគរ់ោគ
រប្មុង វប្ ោះគ្នត់្បាន្ទទួលប្រទាន្កមមជាដី្ពីមត្កជន្ ត្ថ្មល ១៥០,០០០ដុ្លាល រ។ 
 

លាំហាត់្ទី២  
- មត្កជន្ T ម្ចន្សន្តតិ្ជន្ A (ជាេរោិ), B & C (ជាជីដ្៉ូន្ជីត) 
- វៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសោ ឆ្ន ាំ២០០៨ មត្កជន្បាន្វ វើប្រទាន្កមមដី្មួយដុ្ាំខដ្លម្ចន្ត្ថ្មល 
១៥០,០០០ដុ្លាល រ វៅឲ្យ A (វន្ោះប្ត្វូជា្លប្រវោជន៍្ពិវសស)។ 
- ប្ទពយសន្តតិ្កមមររស់មត្កជន្ពុាំម្ចន្អវីវទ រ ុខន្តម្ចន្រាំណុល ១០,០០០ដុ្លាល រ  
- វៅថ្ងៃទី០១ ខែ០១ ឆ្ន ាំ២០១០ B & C បាន្ដាក់ កយរណតឹ ងរងាា ញ ន្ទ:ទាមទារឲ្យកាត់្
រន្ថយោគរប្មងុែាំវ ោះ A  

ដ្ាំវណាោះស្សាយ 
ប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្ថ្ន្ការគណនា  
 ប្ទពយសកមមវៅវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម + ្លប្រវោជន៍្ពិវសស + ប្រទាន្កមម - 
កាត្ពវកិែា30 

= 0 + 150,000 + 0 - 10,000 
= 140,000 

ការគណនាែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្ោគរប្មងុ  
 ប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្ x (1/2 or 1/3) x  ែាំនួ្ន្សម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្អនកម្ចន្សិទធិវលើោគ
រប្មុង31 
                                                           
28 ម្ចប្ត ១១៦៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី១ 
29 ម្ចប្ត ១២៣៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
30 ម្ចប្ត ១២៣១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី  
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        ោគរប្មងុសររុ   = 140,000 x 1/2  
                         = 70,000  
         ោគរប្មងុម្ចន ក់ៗ 
         តមការខរងខែកមក៌ត្32     សហព័ន្ធ  A = 1/2 
                                          ជីដ្៉ូន្      B = 1/4 
                                          ជីត       C = 1/4 
                 ដ្៉ូវែនោះ   A      = 70,000 x 1/2 
                                  = 35,000 
                         B = C = 700,000 x 1/4 
                                  = 17,500 
ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ខដ្លបាន្រាំ ន្ោគរប្មងុ 
 ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្ោគរប្មងុ - ប្ទពយតមការខរងខែកតមសន្តតិ្កមម - ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្្ល
ប្រវោជន៍្ ពិវសស + កាត្ពវកិែា33 
 = 17,500 - 0 - 0 + 5,000 (កាំណត់្ថា រាំណុលខរងខែកឲ្យ B &C វសមើគ្នន )  
 = 22,500 
 តមការគណនាខាងវលើវន្ោះ ទឹកប្បាក់ខដ្លប្ត្វូរាំ ន្ររស់ B & C គឺកនុងម្ចន ក់ែាំនួ្ន្ 22,500
ដុ្លាល រ 
ដ្៉ូវែនោះ ប្ត្ូវកាត់្រន្ថយពី A វដ្ើមបីរង្រងគរ់ោគរប្មងុ គឺែាំនួ្ន្ 45,000 ដុ្លាល រ វប្ ោះគ្នត់្ទទួលប្រទាន្
កមមជាដី្ខដ្លម្ចន្ត្ថ្មល 150,000ដុ្លាល រ។ 
 

លាំហាត់្ទី៣  
- មត្កជន្ T បាន្ទទួលមរណោពវៅថ្ងៃទី០១ ខែ០៨ ឆ្ន ាំ២០០៨ និ្ង ម្ចន្សន្តតិ្ជន្ A (ជា
េរោិ), B & C (ឳពុកម្ចត យ) 
- វៅថ្ងៃទី០១ ខែ០១ ឆ្ន ាំ២០០៧ មត្កជន្បាន្វ វើប្រទាន្កមមជាសាែ់ប្បាក់ែាំនួ្ន្ ៣០,០០០
ដុ្លាល រ វៅឲ្យ A  
- វៅថ្ងៃទី០១ ខែ០១ ឆ្ន ាំ២០០៨ មត្កជន្បាន្វ វើប្រទាន្កមមដី្មួយកខន្លងខដ្លម្ចន្ត្ថ្មល 
១៥០,០០០ដុ្លាល រ វៅឲ្យ A (វន្ោះប្ត្វូជា្លប្រវោជន៍្ពិវសស) 
- ប្ទពយសមបត្តិសន្តតិ្កមមររស់មត្កជន្ ម្ចន្ ៥០,០០០ដុ្លាល រ (T បាន្ខែកប្ទពយខដ្លវៅ

                                                                                                                                                                                                 
31 ម្ចប្ត ១២៣០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
32 ម្ចប្ត ១១៦៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី៣ 
33 ម្ចប្ត១២៣៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
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សល់ ៥០,០០០ដុ្លាល រវន្ោះ ឲ្យវៅ B) 
- វត្ើ C អាែទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយោគរប្មងុពីន្រណាែលោះ? 

ដ្ាំវណាោះស្សាយ 
ប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្ថ្ន្ការគណនា  
 ប្ទពយសកមមវៅវពលចារ់វ្តើមសន្តតិ្កមម + ្លប្រវោជន៍្ពិវសស + ប្រទាន្កមម - 
កាត្ពវកិែា34 

= 50,000 + 150,000 + 0 - 0  
= 200,000 

***ករណីវន្ោះ ប្រទាន្កមមខដ្លវ វើមុន្រយ:វពលមួយឆ្ន ាំ មុន្ការទទួលមរណោពររស់មត្កជន្ មិន្
ប្ត្ូវបាន្យកមកវ វើជាម៉ូលដាឋ ន្កនុងការគណនាោគរប្មងុវទ វោងតមម្ចប្ត ១២៣២ (ដ្៉ូវែនោះ 
ប្រទាន្កមម 30,000 ដុ្លាល រ មិន្ប្ត្ូវបាន្រ៉ូករញ្ា៉ូ ល) 
 

ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្ោគរប្មងុ  
 ប្ទពយសមបត្តិខដ្លជាម៉ូលដាឋ ន្ x (1/2 or 1/3) x  ែាំនួ្ន្សម្ចម្ចប្ត្ថ្ន្អនកម្ចន្សិទធិវលើោគ
រប្មុង35 
        ែាំនួ្ន្ោគរប្មងុសររុ       = 200,000 x 1/2  
                                        = 100,000 
        ែាំនួ្ន្ោគរប្មងុម្ចន ក់ៗ 
        តមការខរងខែកមត៌្ក36 សហព័ន្ធ = 1/3 
                                       ឳពុក B = 1/3 
                                       ម្ចត យ C = 1/3 
ដ្៉ូវែនោះ    A = B = C = 100,000 x 1/3 
                          = 33,333.33 
 

ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ខដ្លបាន្រាំ ន្ោគរប្មងុ  
 ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្ោគរប្មងុ - ប្ទពយតមការខរងខែកតមសន្តតិ្កមម - ែាំនួ្ន្ទឹកប្បាក់ថ្ន្្ល
ប្រវោជន៍្ ពិវសស + កាត្ពវកិែា37 
 = 33,333.33 - 0 - 0 + 0  
 = 33,333.33 
                                                           
34 ម្ចប្ត ១២៣១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី  
35 ម្ចប្ត ១២៣០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
36 ម្ចប្ត ១១៦៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កថាែណឌ ទី២ 

37 ម្ចប្ត ១២៣៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី 
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ដ្៉ូវែនោះ C អាែទាមទារឲ្យកាត់្រន្ថយដ្ាំរ៉ូងពី B = 50,000 - 33,333.33 (ការខរងខែកែាំខណកមក៌ត្)             
                                                 = 16,666.67 
 

ែាំខណកវៅសល់ 16,666.66 អាែទាមទារពី A វប្ ោះ A បាន្ទទួលប្រទាន្កមមែុងវប្កាយវៅថ្ងៃទី
០១ ខែ០១ ឆ្ន ាំ២០០៨ វលើដី្ត្ថ្មល ១៥០,០០០ដុ្លាល រ។ 
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សិកាា សាលាគណៈមមធាវី (ធ)ំ ម ើរទើ៥ 
ម្រធានបទ៖ “កាែពវកែិច៖ កែិចសនា” 

ថ្ងៃទ ី២០ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
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កាែពវកែិច ៖ កិែចសនា 
 
 
១. នយិម្នយ័ ៖ 
 កាត្ពវកិែា  គឺជាទាំនាក់ទាំន្ងគតិ្យុត្ត ខដ្លែងោា រ់រុគគលពីរនាក់វដាយវអាយរុគគលម្ចន ក់ខដ្លបាន្
កាំណត់្(ក៉ូន្រាំណុល) ម្ចន្ករណីយកិែា មួយែាំនួ្ន្ែាំវ ោះរុគគលខដ្លបាន្កាំណត់្ម្ចន ក់វទៀត្ (ម្ចា ស់
រាំណុល) (ម្ចប្ត ៣០៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។ 
 វត្ើអវីវៅជាករណីយកិែា ? 
 វៅកនុងប្កមរដ្ឋរបវវណីកមពុជា វយើងពុាំវ ើញម្ចន្ម្ចប្តណាមួយកាំណត់្អត្ថន័្យវលើ កយថា 
“ករណីយកិែា”វ ើយ ។ រ ុខន្ត ខ្អកតមការស្សាវប្ជាវររស់ែាុាំ ែាុាំស៉ូមសាកលបង្តល់អត្ថន័្យដ្៉ូែត្វៅ ៖ 
 “ករណីយកិែា” គឺជាកិែា ឬសកមមោពអវីមួយ ខដ្លអនកជារ់កាត្ពវកិែា (ក៉ូន្រាំណុល) ប្ត្ូវខត្រាំវពញ។ 
 ម្ចា ស់រាំណុល ជាោគីខដ្លទទួលប្រវោជន៍្ពីការរាំវពញករណីយកិែា វហើយក៉ូន្រាំណុលជាោគី
ខដ្លប្ត្ូវទទួលរន្ទុករាំវពញន្៉ូវករណីយកិែាវនាោះ (ម្ចប្ត ៣០៨ កថាែណឌ ទី២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)  ។ 

២.ប្បេពននកាែពវកិែច ៖ 
២.១. កាត្ពវកិែាខដ្លវកើត្វដាយ ន្ទៈររស់ោគី ៖ 

 ក. កិែាសន្ា(ម្ចប្ត ៣១១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ 
 កិែាសន្ា គឺជាការប្ពមវប្ពៀងគ្នន រវាងរុគគលពីរ ឬវប្ែើន្នាក់វដ្ើមបរីវងកើត្ ខកខប្រ ឬរ ាំលត់្ន្៉ូវ
កាត្ពវកិែា ។ 
ឧទាហរណ៍៖ េតិ្សន្ា  កិែាសន្ាការងារ  កិែាសន្ាទិញ-លក់ ។ល។ 

 ែ. សកមមោពឯកវតោគី(ម្ចប្ត ៣១២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ 
សកមមោពឯកវតោគី សាំវៅវលើករណីខដ្លកាត្ពវកិែាវកើត្វ ើងវដាយការរងាា ញ ន្ទៈ ជា

ឯកវតោគីររស់រុគគលខត្ម្ចន ក់ ។ សកមមោពឯកវតោគី អាែម្ចន្រ៉ូរោពដ្៉ូែខាងវប្កាម ៖ 
 -ការរងាា ញ ន្ទៈកនុងការចាត់្ខែងប្ទពយ៖  

ឧទាហរណ៍៖ អែា័យទាន្ (ម្ចប្ត ១២១២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។  
 -ការអនុ្វត្តសិទិធខដ្លបាន្ទទួលតមកិែាសន្ា ឬតមែារ់៖  
 ឧទាហរណ៍៖ សិទធិរ ាំលាយកិែាសន្ា សិទធិទាមទារវអាយប្រគល់ោគរាំរងុ…។ 

ឧទាហរណ៍៖ កិែាសន្ាជួល្ទោះមួយប្ត្ូវបាន្រ ាំលាយវដាយម្ចា ស់្ទោះវញិ វដាយសារកាំហុសររស់
អនកជួលមិន្បាន្រង់ប្បាក់ នួល ។ វហតុ្វន្ោះ អនកជួលប្ត្ូវម្ចន្កាត្ពវកិែាប្រគល់្ទោះជ៉ូន្ម្ចា ស់្ទោះវញិ ។ 
កាត្ពវកិែាររស់អនកជួលកនុងការប្រគល់្ទោះជ៉ូន្ម្ចា ស់្ទោះវញិវន្ោះ ពុាំខមន្ជាកាត្ពវកិែាខដ្លវកើត្វ ើងតមកិែា
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សន្ាវ ើយ គឺវកើត្វ ើងវដាយសារការអនុ្វត្តសិទធិរ ាំលាយកិែាសន្ាររស់ម្ចា ស់្ទោះ ខដ្លជាសកមមោព
ឯកវតោគី ។  

២.២. កាត្ពវកិែាខដ្លកាំណត់្វដាយែារ់ ៖ 
ក. ការប្គរ់ប្គងវដាយ ឺឆ្អ ល (ម្ចប្ត ៧២៩-៧៣៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
“វទាោះរីជាគ្នម ន្សិទិធក៏វដាយ ការចារ់វ្តើមប្គរ់ប្គងកិែាការវដ្ើមបរុីគគលដ្ថ្ទ វៅថា ការប្គរ់ប្គង

វដាយ ឺឆ្អ ល ”... ។  
ឧទាហរណ៍ទី១ ៖ ក និ្ង ែ ជាអនកជិត្ខាង។ វៅវពលខដ្ល ែ បាន្វ វើដ្ាំវណើ រវៅវលងខាងវប្ៅ 

រងអួែ្ទោះររស់ ែ ក៏ែ៉ូែខាត្ខរកបាក់។ ក វ ើញដ្៉ូវចាន ោះ ក៏បារមភៈថាខាល ែវេលៀងហ៉ូរែ៉ូលវ វើវអាយែ៉ូែខាត្្ទោះ
ររស់ ែ ដ្៉ូវែនោះ ក ក៏បាន្ែ៉ូលកនុង្ទោះររស់ ែ វហើយបាន្ជួសជុលរងអួែវនាោះវដាយគ្នម ន្ការអនុ្ញ្ញា ត្ពី ែ។ 
កនុងករណីវន្ោះ ក បាន្ប្គរ់ប្គងវដាយ ឺឆ្អ ល ខ្អកតមម្ចប្ត ៧២៩ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី។ 

ឧទាហរណ៍ទី២ ៖ ែាំវ ោះអនកប្គរ់ប្គងវដាយ ឺឆ្អ លវដាយម្ចន្វជិាា ជីវៈ។ កនុងករណីខាងវលើ 
ប្រសិន្វរើ ក ជាជាងជួសជុលរងអួែ វហើយ ក បាន្រន្តជួសជុលរងអួែររស់ ែ វទាោះរីជាវប្កាយមក ែ បាន្
ដឹ្ងពីការជួសជុលររស់ ែ វនាោះ ក អាែទាមទារប្បាក់កថ្ប្មពី ែ បាន្ (ម្ចប្ត ៧៣៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។  

ក៏រ ុខន្ត សកមមោពមួយក៏អាែចាត់្ទុកជាការប្គរ់ប្គងវដាយ ឺឆ្អ ល្ងខដ្រ ប្រសិន្វរើអនក
ប្គរ់ប្គងម្ចន្ ន្ទៈប្គរ់ប្គងវដ្ើមបរុីគគលដ៏្ថ្ទ និ្ងវដ្ើមបីសាមីុែលួន្ ដ្៉ូែជា ប្រសិន្វរើប្ចាាំងទវន្លទាំន្ងជាប្ត្ូវ
បាក់ វដាយសារការវកើន្វ ើងថ្ន្សម្ចព  ទឹកទវន្ល វហើយម្ចន្អនករស់វៅតមរវណាត យដ្ងទវន្លណាម្ចន ក់
ចាត់្វធិាន្ការជារនាទ ន់្វដ្ើមបទីរ់កុាំវអាយប្ចាាំងទវន្លបាក់ វដ្ើមបីការ រមិន្ប្តឹ្មខត្្ទោះែលួន្ឯងរ ុវណាណ ោះវទ គឺ
វដ្ើមបីការ រ្ទោះអនកជិត្ខាង្ងខដ្រ ។ ដ្៉ូែវន្ោះ សកមមោពខររវន្ោះប្ត្ូវចាត់្ទុកថា ជាការប្គរ់ប្គងវដាយ
 ឺឆ្អ ល ។  

ែ. វសែកតីែវប្មើន្ឥត្វហតុ្ (ម្ចប្ត ៧៣៦-៧៤១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
“វទាោះរីជាគ្នម ន្ម៉ូលវហតុ្វលើ្ល៉ូវែារ់ក៏វដាយ រុគគលខដ្លបាន្ទទួល្លប្រវោជន៍្វដាយសារ

ប្ទពយសមបត្តិ ឬពលកមមររស់អនកដ្ថ្ទ វហើយវ វើវអាយវកើត្ម្ចន្ការបាត់្រង់្លប្រវោជន៍្ដ្ល់អនកដ្ថ្ទ
វដាយសារការទទួលវនាោះ ម្ចន្ករណីយកិែាប្ត្ូវសង្លប្រវោជន៍្វនាោះ ប្តឹ្មកាំរតិ្ខដ្ល្លប្រវោជន៍្
វនាោះម្ចន្ ”... ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ការអារ់ប្បាក់វលើស ការវ ើងជិោះសាឡាង លងវដាយវេលែរង់ប្បាក់ ។  

គ. អាំវពើអនី្ត្ានុ្ក៉ូល (ម្ចប្ត ៧៤២-៧៦៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
“អាំវពើវដាយម្ចន្កាំហុស វែត្នា ឬអវែត្នា សាំវៅវៅវលើអាំវពើខដ្លប្ត្ូវនឹ្ងែាំណុែណាមួយខាង

វប្កាម   វន្ោះ ៖ 
(ក)- វ វើអាំវពើរាំ ន្វដាយពាការណ៍ទុកជាមុន្ពីការវកើត្វ ើងន្៉ូវលទធ្ ល វហើយវដាយទទួល

យកការវកើត្វ ើងថ្ន្លទធ្ លវនាោះ ។ ឧទាហរណ៍៖ វដាយសារខត្ ក បាន្សអរ់ ែ។ ក បាន្ទោះកាំវ្លៀង ែ 
វដាយវែត្នា និ្ងរងកវអាយម្ចន្ររួស។ ទវងវើវន្ោះ គឺជាអាំវពើអនី្ត្ានុ្ក៉ូល វដាយកាំហុសវែត្នា។ 
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(ែ)- វ វើអាំវពើខដ្លវរើតមប្រប្កតី្ រុគគលខដ្លម្ចន្ឋាន្ៈថ្ន្ការងារ ឬរទពិវសា ន៍្វសមើគ្នន នឹ្ងអនកវ វើ
អាំវពើវនាោះ អាែពាការណ៍ទុកជាមុន្អាំពីការវកើត្វ ើងថ្ន្លទធ្ លវនាោះ វដាយសារការវ វសប្រខហសមិន្
ប្រងុប្រយ័ត្ន វហើយវទាោះជាម្ចន្ករណីយកិែាវែៀសវាងន្៉ូវលទធ្លវនាោះក៏វដាយ ក៏វៅខត្ប្រប្ពឹត្តិ្ទុយនឹ្ង
ករណីយកិែាវនាោះ ។” ឧទាហរណ៍៖ វដាយសារខត្ ក មិន្បាន្វគងកាលពីយរ់មុន្ ក បាន្វគងលង់លក់
កនុងវពលកាំពុងវរើកររ វហើយបាន្វរើករុក ែ។ វន្ោះ គឺជាអាំវពើអនី្ត្ានុ្ក៉ូលវដាយកាំហុសវែត្នា។  

 

 . រញ្ាត្តិថ្ន្ែារ់វ្សងៗវទៀត្៖ ការកាំន្ត់្វដាយរញ្ាត្តិែារ់ ដ្៉ូែជា កាត្ពវកិែារង់ពន្ធ   
កាត្ពវកិែាវោធា។ 

៣.ប្បទេទ នងិតបបយ ងននកាែពវកែិច ៖ 
៣.១. កាត្ពវកិែាម្ចន្វគ្នលរាំណងវអាយវ វើសកមមោព៖ 

កាត្ពវកិែាម្ចន្វគ្នលរាំណងវអាយវ វើសកមមោព គឺជាកាត្ពវកិែាខដ្លករណីយកិែាប្ត្ូវរាំវពញ ជា
ការវ វើសកមមោពណាមួយ ។ កាត្ពវកិែាម្ចន្វគ្នលរាំណងវអាយវ វើសកមមោពវន្ោះម្ចន្ខមកធាងដ្៉ូែត្វៅ
៖ 

៣.១.១. កាត្ពវកិែាវ្ទរ/កាត្ពវកិែាប្រគល់៖ គឺជាកាត្ពវកិែាខដ្លករណីយកិែាប្ត្ូវរាំវពញជាការ
ប្រគល់អវីមួយដ្៉ូែជាវត្ថុជាវដ្ើម ។ កាត្ពវកិែាវ្ទរ/កាត្ពវកិែាប្រគល់វន្ោះ ប្ត្វូបាន្ខរងខែកដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 

 ក. កាត្ពវកិែាជាប្បាក់ (ម្ចប្ត ៣១៦ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ គឺជាកាត្ពវកិែាខដ្លម្ចន្
ករណីយកិែាជាការសងប្បាក់ ។  

 ែ. កាត្ពវកិែាមិន្ខមន្ជាប្បាក់ ៖ គឺជាកាត្ពវកិែាខដ្លម្ចន្ករណីយកិែា ជាការប្រគល់ ឬវអាយ
វត្ថុខដ្លមិន្ខមន្ជាប្បាក់ ។ កាត្ពវកិែាមិន្ខមន្ជាប្បាក់វន្ោះប្ត្វូបាន្ខរងខែកដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 
  ែ.១. កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុខដ្លបាន្កាំណត់្ជាក់លាក់ (ម្ចប្ត ៣១៤ ក.រ) ៖ 
 វត្ថុខដ្លបាន្កាំណត់្ជាក់លាក់ សាំវៅវលើវត្ថុខដ្លគ៉ូោគីបាន្កាំណត់្ែាស់លាស់ អាំពីប្រវេទ 
ររមិ្ចណ គុណោព អាយុកាល ជាវដ្ើម ខដ្លរងាា ញអាំពីអត្តសញ្ញា ណជាក់លាក់ថ្ន្វត្ថុខដ្លប្ត្វូប្រគល់ ។ 
វត្ថុខដ្លបាន្កាំណត់្ជាក់លាក់ សាំវៅវលើវត្ថុខដ្លគ៉ូោគីបាន្វ វើការកាំណត់្ោ ងែាស់លាស់ពីលកខណៈ
ពិវសសររស់វាវហើយខដ្លមិន្អាែយកវត្ថុវ្សងមកជាំនួ្សបាន្ ។ 

ក៉ូន្រាំណុល ប្ត្ូវម្ចន្កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុជាក់លាក់វន្ោះវអាយវៅម្ចា ស់រាំណុល ។ ែាំវ ោះ
កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុជាក់លាក់ ក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវម្ចន្ករណីយកិែាខងរកាវត្ថុវនាោះ វដាយប្រងុប្រយ័ត្នកនុង
នាមជាអនកប្គរ់ប្គងដ៏្លអរហ៉ូត្ដ្ល់វពលប្រគល់វត្ថុវនាោះ ។ ឧទាហរណ៍៖ កាត្ពវកិែាប្រគល់ដាវរុរាណ
សម័យអងគរ...។ 
  ែ.២. កាត្ពវកិែាខដ្លបាន្កាំណត់្ប្រវេទថ្ន្វត្ថុ(ម្ចប្ត ៣១៥ ក.រ) ៖ 
 វត្ថុថ្ន្ប្រវេទជាក់លាក់ សាំវៅវលើវត្ថុខដ្លប្ត្ូវបាន្កាំន្ត់្វដាយប្រវេទថ្ន្វត្ថុខត្រ ុវណាណ ោះ។ វត្ថុ
ប្រវេទជាក់លាក់ គឺអាែជាំនួ្សបាន្ វដាយវត្ថុវ្សងវទៀត្ ខដ្លម្ចន្ប្រវេទដ្៉ូែគ្នន ។ កាត្ពវកិែាខដ្លបាន្
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កាំន្ត់្ប្រវេទថ្ន្វត្ថុ ប្ត្វូបាន្ខរងខែកជាកាត្ពវកិែាពីរប្រវេទ គឺ៖ កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុកាំណត់្មិន្ជាក់លាក់ 
និ្ង កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុកាំន្ត់្ជាក់លាក់។ 

- កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុកាំណត់្មិន្ជាក់លាក់ (ម្ចប្ត ៣១៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖  
 វៅវពលខដ្លវត្ថុថ្ន្ប្រវេទជាក់លាក់ មិន្ទាន់្ប្ត្ូវបាន្កាំន្ត់្វទ វនាោះកាត្ពវកិែា គឺជាកាត្ពវកិែា
ប្រគល់វត្ថុកាំន្ត់្មិន្ជាក់លាក់។ កនុងករណីកាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុកាំន្ត់្មិន្ជាក់លាក់ ក៉ូន្រាំណុលអាែប្រគល់
វត្ថុណាមួយកនុងប្រវេទវនាោះ។ ប្រសិន្វរើវត្ថុខដ្លប្ត្ូវ្តល់ម្ចន្គុណោពវប្ែើន្ោ ង វនាោះក៉ូន្រាំណុល ម្ចន្
ករណីយកិែា្ តល់វត្ថុខដ្លម្ចន្គុណោពដ្៉ូែខដ្លគ៉ូោគីបាន្កាំន្ត់្។ កនុងករណីគ៉ូោគីមិន្បាន្កាំណត់្គុណ
ោពវទ ក៉ូន្រាំណុលម្ចន្ករណីយកិែា្ តល់ន្៉ូវវត្ថុខដ្លម្ចន្គុណោពម យម។ 
 ែាំវ ោះកាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុកាំណត់្មិន្ជាក់លាក់ ក៉ូន្រាំណុលមិន្ម្ចន្កាត្ពវកិែាខងរកាវត្ថុវនាោះ
វដាយ ប្រងុប្រយ័ត្នវនាោះវទ ។ 
 ឧទាហរណ៍៖ ក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវប្រគល់ម ៉ូត្៉ូម្ច ក C100 វសរ ី២០១៣ ែាំនួ្ន្១០វប្គឿង។ វដាយសារខត្
ម្ចន្ម ៉ូត្៉ូម្ច កC100 វសរ២ី០១៣ វប្ែើន្វប្គឿង វហើយអាែជាំនួ្សបាន្ ដ្៉ូែវន្ោះ វាជាវត្ថុថ្ន្ប្រវេទជាក់លាក់។ 
វហើយវដាយសារខត្វត្ថុថ្ន្ប្រវេទជាក់លាក់វនាោះ មិន្ទាន់្ប្ត្វូបាន្កាំណត់្វទ ដ្៉ូែវន្ោះ កាត្ពវកិែាកនុងករណី
វន្ោះ គឺជាកាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុកាំណត់្មិន្ជាក់លាក់។  

កនុងឃាល ាំងររស់ក៉ូន្រាំណុល C100 វសរ ី២០១៣ ែាំនួ្ន្១០០វប្គឿង ខដ្លម្ចន្គុណោព០៣ប្រវេទ 
(លអ ម យម ទារ) ។ កនុងករណីវន្ោះប្រសិន្វរើគុណោពថ្ន្ម ៉ូត្៉ូពុាំប្ត្វូបាន្កាំណត់្កនុងកិែាសន្ាវទ វនាោះក៉ូន្
រាំណុលអាែប្រគល់ម ៉ូត្៉ូែាំនួ្ន្១០វប្គឿង ខដ្លម្ចន្គុណោពម យម វអាយម្ចា ស់រាំណុលបាន្ ។ 

- កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុខដ្លប្ត្វូបាន្កាំណត់្ជាក់លាក់ (ម្ចប្ត ៣១៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ 
 វៅវពលខដ្លវត្ថុថ្ន្ប្រវេទជាក់លាក់ប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ វនាោះកាត្ពវកិែានឹ្ងកាល យជាកាត្ពវកិែាប្រគល់
វត្ថុខដ្លប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ជាក់លាក់។ ការកាំណត់្ គឺម្ចន្សារៈសាំខាន់្កនុងការកាំណត់្ន្៉ូវវត្ថុខដ្លប្ត្វូប្រគល់
វអាយម្ចា ស់រាំណុល កនុងែាំវណាមវត្ថុជាវប្ែើន្ថ្ន្ប្រវេទជាក់លាក់វនាោះ។ កនុងករណីថ្ន្កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុ
ខដ្លប្ត្ូវបាន្កាំណត់្ជាក់លាក់ ក៉ូន្រាំណុលម្ចន្កាត្ពវកិែាប្ត្ូវប្រគល់ន្៉ូវវត្ថុកាំណត់្ជាក់លាក់វនាោះខត្
រ ុវណាណ ោះ។ 
 វ ីិថ្ន្ការកាំណត់្វត្ថុថ្ន្ប្រវេទជាក់លាក់ (ម្ចប្ត ៣១៥ កថាែណឌ ២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)៖  
 ក៉ូន្រាំណុលអាែវ វើការសវប្មែថាវត្ើវត្ថុណាខដ្លប្ត្ូវ្តល់មុន្វពលប្រគល់។ សកមមោពវប្ជើស
វរ ើសវត្ថុខដ្លប្ត្វូ្តល់ និ្ងការវរៀរែាំកនុងការប្រគល់ប្ត្ូវបាន្វអាយវ ម្ ោះថា”ការកាំណត់្វត្ថុថ្ន្ប្រវេទជាក់
លាក់”។ វត្ថុខដ្លមិន្កាំណត់្ជាក់លាក់នឹ្ងប្ត្ូវបាន្វ វើការកាំណត់្ដ្៉ូែត្វៅ៖ 

- ក៉ូន្រាំណុលបាន្កាំណត់្វត្ថុខដ្លប្ត្ូវ្តល់ែាស់លាស់ 
 -     ក៉ូន្រាំណុលបាន្រញ្ា រ់រាល់សកមមោពចាាំបាែ់វដ្ើមបី្តល់ន្៉ូវវត្ថុខដ្លបាន្កាំណត់្វនាោះ ។ 
 ឧទាហរណ៍៖ កិែាសន្ាទិញម ៉ូត្៉ូែាំនួ្ន្ C100 វសរ ី ២០១៣ ែាំនួ្ន្១០វប្គឿង ។ ក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវ
ប្រគល់ម ៉ូត្៉ូ ១០ វប្គឿងកនុងឃាល ាំងររស់គ្នត់្។ ប្រសិន្វរើក៉ូន្រាំណុលម្ចន្ម ៉ូត្៉ូ C100 វសរ ី ២០១៣ ែាំនួ្ន្
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១០០វប្គឿង កនុងឃាល ាំង វនាោះក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវវប្ជើសវរ ើសយកែាំនួ្ន្ ១០វប្គឿង ។ វប្កាយវពលខដ្លក៉ូន្
រាំណុលវប្ជើសវរ ើសម ៉ូត្៉ូែាំនួ្ន្ ១០វប្គឿង និ្ងរញ្ា រ់ការប្គរ់ប្គងវត្ថុដ្ល់អនកទិញរែួវហើយ ករណីយកិែា
ររស់អនកលក់ប្ត្ូវកាំណត់្ប្តឹ្មការ្តល់ម ៉ូត្៉ូែាំនួ្ន្១០វប្គឿង ខដ្លបាន្វប្ជើសវរ ើសរែួវហើយវនាោះ ។  

ឧទាហរណ៍ខាងវលើវន្ោះ វៅថា“ការកាំណត់្វត្ថុថ្ន្ប្រវេទជាក់លាក់” ។ ជាលទធ្លថ្ន្ការកាំណត់្
វន្ោះ ក៉ូន្រាំណុលម្ចន្ករណីយកិែាខងរកាម ៉ូត្៉ូទាាំង១០វប្គឿងវនាោះ វដាយប្រុងប្រយ័ត្ន កនុងនាមជាអនក
ប្គរ់ប្គងដ៏្លអ តមម្ចប្ត ៣១៤ វដាយវហតុ្ថាសាថ ន្ោពវន្ោះស្សវដ្ៀងនឹ្ងការប្រគល់វត្ថុខដ្លបាន្កាំណត់្
ជាក់លាក់ខដ្រ ។   

ប្រសិន្វរើក៉ូន្រាំណុលវ វើវអាយបាត់្រង់ម ៉ូត្៉ូទាាំង១០វប្គឿងវនាោះ រនាទ រ់ពីបាន្វ វើការកាំន្ត់្វហើយ 
និ្ងមុន្កាលររវិែេទប្រគល់ រញ្ញា អាែនឹ្ងវកើត្វ ើងថា វត្ើក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវប្រគល់ម ៉ូត្៉ូ១០វប្គឿងវ្សងវទៀត្ 
ខដ្លម្ចន្ប្រវេទដ្៉ូែគ្នន  ឬប្គ្នន់្ខត្សងការែ៉ូែខាត្ ? 

៣.១.២. កាត្ពវកិែាវ វើសកមមោព ៖ 
កាត្ពវកិែាវ វើសកមមោព គឺជាកាត្ពវកិែាម្ចន្រាំណងវអាយវ វើសកមមោពជាក់លាក់ណាមួយ។ 
ឧទាហរណ៍ ៖ កិែាសន្ាការងារ កិែាសន្ាអាណត្តិ កិែាសន្ាសាងសង់ ។ 

៣.២. កាត្ពវកិែាម្ចន្វគ្នលរាំណងមិន្វអាយវ វើសកមមោព ៖ 
ជាកាត្ពវកិែាខដ្លម្ចន្កមមវត្ថុមិន្វអាយវ វើសកមមោពណាមួយ ។  
ឧទាហរណ៍៖កនុងកិែាសន្ាទិញលក់ម៉ូលនិ្ ិ ណិជាកមម អនកលក់ប្ត្វូបាន្ហាមឃាត់្មិន្វអាយ

វរើកអាជីវកមមដ្៉ូែគ្នន កនុងរយៈវពលកាំណត់្ណាមួយ វដ្ើមបីប្រគួត្ប្រខជងនឹ្ងអាជីវកមមខដ្លែលួន្បាន្លក់ឲ្យ
អនកទិញ។ 

៣.៣. កាត្ពវកិែាអនិ្យ័ត្៖ (ម្ចប្ត ៣២០ ក.រ)  
កនុងករណីខដ្លកមមវត្ថុថ្ន្កាត្ពវកិែាប្ត្វូបាន្កាំណត់្វដាយការវប្ជើសវរ ើសកនុងែាំវណាមការ្តល់វប្ែើន្

ប្រវេទ ក៉ូន្រាំណុលប្ត្វូម្ចន្សិទធិវប្ជើសវរ ើស ។ វៅវពលខដ្លក៉ូន្រាំណុលបាន្វប្ជើសវរ ើស និ្ងបាន្រាំវពញ
ន្៉ូវតវកាលិកណាមួយវហើយ វនាោះកាត្ពវកិែានឹ្ងប្ត្ូវចាត់្ទុកថាប្ត្ូវបាន្អនុ្វត្តែរ់សពវប្គរ់ ។  

ឧទាហរណ៍៖ កាត្ពវកិែាខដ្លក៉ូន្រាំណុលប្ត្វូសងប្បាក់ $ ៥០០ (ប្បាាំរយដុ្លាល រ) ឬ ប្ត្ូវគ៉ូរគាំន្៉ូរ
មួយផ្ទទ ាំងជ៉ូន្ម្ចា ស់រាំណុល ។ ករណីវន្ោះ វរើក៉ូន្រាំណុលបាន្រាំវពញតវកាលិកណាមួយ កនុងែាំវណាម
ជវប្មើសកាត្ពវកិែាទាាំងពីរ វនាោះកាត្ពវកិែាប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថា ប្ត្ូវបាន្អនុ្វត្តែរ់សពវប្គរ់ ។ 

៤. ការរលំែ់កាែពវកិែច៖  
កាត្ពវកិែាប្ត្វូបាន្រលត់្វដាយម៉ូលវហតុ្ដ្៉ូែខាងវប្កាម (ម្ចប្ត ៤៣៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖  

៤.១. ការលត់្កាត្ពវកិែាវដាយសារសកមមោពោគី៖  
កាត្ពវកិែាប្ត្វូបាន្រលត់្ តមរយៈ ការសង ការទ៉ូទាត់្ ការវលើកខលង ន្វកមម ពាកុលោព។ 
 ក. ការសង(ម្ចប្ត ៤៣៤-៤៦៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ 
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 ការសង គឺជាការរ ាំលត់្ន្៉ូវកាត្ពវកិែា វដាយការអនុ្វត្តតមែលឹមសារថ្ន្កាត្ពវកិែា ។ 
 ឧទាហរណ៍៖ កនុងករណីកិែាសន្ាលក់ម ៉ូត្៉ូ ោគីអនកលក់បាន្ប្រគល់ម ៉ូត្៉ូជ៉ូន្អនកទិញ រឯីោគី

អនកទិញបាន្រង់ប្បាក់ថ្ងលម ៉ូត្៉ូវៅអនកលក់ប្គរ់ែាំនួ្ន្រែួរាល់ខដ្រ ។ 

 ែ. ការទ៉ូទាត់្ (ម្ចប្ត ៤៦៤-៤៧២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ 
ម្ចប្ត ៤៦៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី បាន្ខែងថា៖ 
“១-កនុងករណីខដ្លរុគគលពីរនាក់ទទួលរន្ទុកន្៉ូវកាត្ពវកិែាខដ្លម្ចន្វគ្នលរាំណងប្រវេទដ្៉ូែគ្នន  

ែាំវ ោះគ្នន វៅវញិវៅមក ប្រសិន្វរើកាត្ពវកិែាទាាំងពីរប្ត្ូវដ្ល់វពលកាំណត់្សងវហើយ ោគីម្ចខ ងអាែរ ាំលត់្
កាត្ពវកិែាវៅវញិវៅមកវដាយយកែាំនួ្ន្ប្បាក់វសមើគ្នន  វដាយរងាា ញ ន្ទៈឯកវតោគី ។  

២-គ៉ូោគីអាែវ វើកិែាសន្ាទ៉ូទាត់្ ខដ្លរ ាំលត់្កាត្ពវកិែាវៅវញិវៅមកបាន្ វទាោះរីជាកាត្ពវកិែា
ទាាំងពីរវនាោះគ្នម ន្វគ្នល រាំណងប្រវេទដ្៉ូែគ្នន វៅវញិវៅមកក៏វដាយ ។”  

គ. ការវលើកខលង (ម្ចប្ត ៤៧៣-៤៧៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ 
កនុងករណីខដ្លម្ចា ស់រាំណុលរងាា ញ ន្ទៈវលើកខលងកាត្ពវកិែាែាំវ ោះក៉ូន្រាំណុល កាត្ពវកិែាវនាោះ 

ប្ត្ូវរលត់្។  

 . ន្វកមម (ម្ចប្ត ៤៧៦-៤៧៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ 
ន្វកមមសាំវៅវលើកិែាសន្ារវាងម្ចា ស់រាំណុល និ្ងក៉ូន្រាំណុលខដ្លរ ាំលត់្កាត្ពវកិែាវដ្ើម និ្ងរវងកើត្

កាត្ពវកិែាងមីជាំនួ្សកាត្ពវកិែាវដ្ើមវនាោះ ។ វៅវពលកិែាសន្ាន្វកមមរវងកើត្អានុ្ោព វនាោះកាត្ពវកិែាវដ្ើម
ប្ត្ូវរលត់្ ។  

ង. ពាកុលោព (ម្ចប្ត ៤៧៩ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ៖ 
កនុងករណីខដ្លសិទិធវលើរាំណុល និ្ងកាត្ពវកិែាធាល ក់វលើរុគគលខត្ម្ចន ក់ សិទិធវលើរាំណុល និ្ង

កាត្ពវកិែាវនាោះ ប្ត្ូវរលត់្វដាយពាកុលោព ។   
៤.២. អលទធោពកនុងការអនុ្វត្តកាត្ពវកិែាវដាយគ្នម ន្កាំហុសររស់ក៉ូន្រាំណុល (ម្ចប្ត ៤៣៣ ែាំនុ្ែ ែ 

ដ្ល់ម្ចប្ត ៤១៥ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)៖  ក់ព័ន្ធនឹ្ងរញ្ាត្តិសតីពីការទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ។ 
៤.៣. ការរាំវពញលកខែណឌ រងអង់ ឬការរ ាំលាយកិែាសន្ា ( ម្ចប្ត ៤៣៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
៤.៤. ការ្ុត្អាជាា យុកាលថ្ន្ការរលត់្សិទធិវលើរាំណុល (ម្ចប្ត ៤៣៣ ែាំនុ្ែ   ម្ចប្ត ៤៨០ ដ្ល់ 

៥០០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)   
៤.៥.  ការអនុ្វត្តសិទធិលុរវចាល  

៤.៥.១. វម្ច ោព 
- អត្ថន័្យថ្ន្វម្ច ោព (ម្ចប្ត ៣៥៧ ក.រ) ៖ 

ប្រសិន្វរើអត្ថន័្យថ្ន្សកមមោព ្ទុយនឹ្ងរញ្ាតិ្ខដ្លអនុ្វត្តវដាយរងខាំ ឬ ្ទុយនឹ្ងសណាត រ់ធាន រ់ 
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សាធារណៈ និ្ងទាំវន្ៀមទាំលារ់លអ ជន្ណាក៏អាែអោះអាងន្៉ូវវម្ច ោពថ្ន្កិែាសន្ាវនាោះបាន្ ។ 

៤.៥.២. ការលុរវចាល 

 ក. សកមមោពខដ្លអាែលុរវចាលបាន្ (ម្ចប្ត ៣៥៨ ក.រ) ៖ 

(១)- សកមមោពខដ្លអាែលុរវចាលបាន្ ម្ចន្សុពលោព រហ៉ូត្ដ្ល់វពលខដ្លអនកម្ចន្សិទធិលុរ
វចាល លុរវចាលសកមមោពវនាោះ ។ 

(២)- កនុងករណីខដ្លអនកម្ចន្សិទធិលុរវចាល បាន្លុរវចាលសកមមោពខដ្លអាែលុរវចាលបាន្ 
សកមមោពវនាោះប្ត្ូវចាត់្ទុកជាវម្ច ៈតាំងពីដ្ាំរ៉ូង។ 

(៣)- កនុងករណីអនកម្ចន្សិទធិលុរវចាលបាន្្តល់សចាា នុ្មតិ្វលើសកមមោពខដ្លអាែលុរវចាល
បាន្ កមមោពវនាោះប្ត្ូវម្ចន្សុពលោពជាសាថ ពរ។ 

 ែ. អនកខដ្លម្ចន្សិទធិលុរវចាល (ម្ចប្ត ៣៥៩ ក.រ) ៖ 
- ែាំវ ោះម៉ូលវហតុ្ម្ចន្វកិារៈ  
អនកខដ្លរងាា ញ ន្ទៈវដាយម្ចន្វកិារៈ ឬអនកត្ាំណាងខដ្លែារ់បាន្កាំណត់្ររស់អនកវនាោះ,សន្តតិ្

ជន្ររស់អនក ខដ្លរងាា ញ ន្ទៈ ឬអនកខដ្លទទួលឋាន្ៈកនុងកិែាសន្ាពីអនកខដ្លរងាា ញ ន្ទៈ។ 
- ែាំវ ោះម៉ូលវហតុ្គ្នម ន្សមត្ថោពកនុងការរងាា ញ ន្ទៈ 
សមីែលួន្ថ្ន្អនី្តិ្ជន្, អនកត្ាំណាងខដ្លែារ់បាន្កាំណត់្ ឬហិត្៉ូរត្ថមកៈថ្ន្ជន្វនាោះ ,សន្តតិ្ជន្ ឬ

អែា័យលាេី សកលររស់សមីែលួន្ក៏អាែអនុ្វត្តសិទធិលុរវចាលបាន្ខដ្រ។ 
 

 គ. អាជាា យុកាលថ្ន្ការរ ាំលត់្សិទធិលុរវចាល (ម្ចប្ត ៣៦៣ ក.រ) 
(១)- ប្រសិន្វរើអនកម្ចន្សិទធិលុរវចាលមិន្អនុ្វត្តវនាោះកនុងរយៈវពល ៣ (រី) ឆ្ន ាំ ចារ់តាំងពីវពល

ខដ្លែលួន្បាន្កាល យវៅជាអនកខដ្លអាែ្តល់សចាា នុ្មតិ្ ។ 
(២)- អាំ ុងវពល១០ (ដ្រ់) ឆ្ន ាំ ចារ់តាំងពីកាលររវិែេទថ្ន្កមមោព ៕   

 

  



ក្រុមការងារគណៈមមធាវ ី                                     សិកាា សាលាគណៈមមធាវ ី(ធំ) 

ររាសិទ្ធិក្គបយ់៉ាង © ~ 112 ~ 

 

សទំ ើី  និង សវ៊ីការ 
 
 

១-សញ្ញា ីទ៉ូទៅ 

កិែាសន្ាម្ចន្មុែងារដ៏្សាំខាន់្វៅកនុងសងគមខដ្លខត្ងខត្ប្ត្វួបាន្វប្រើប្បាស់ ក់ព័ន្ធ និ្ង
សកមមោពវសដ្ឋកិែា ជីវោពរស់វៅ ការប្បាស្ស័យទាក់ទង់ នឹ្ងដ្ាំវណើ រការ្លិត្កមម ការខែកចាយ ការ
វប្រើប្បាស់ទាំនិ្ញជាអាទ៏...។ កិែាសន្ាជាប្រេពមួយថ្ន្កាត្ពវកិែា វៅកនុងែាំវណាមប្រេពថ្ន្កាត្ពវកិែា
វ្សងវទៀត្ដ្៉ូែជា សកមមោពឯកវតោគី វសែកដីែាំវរ ើឥត្វហតុ្ ការប្គរ់ប្គងវដាយ ឺឆ្អ ល អាំវពើអនី្ត្ានុ្
ក៉ូល វដាយរញ្ាតិ្ែារ់។ 

“កិែាសន្ាគឺជាកិរោិ ខដ្លរុគគលពីរនាក់ ឬវប្ែើន្នាក់ម្ចន្ ន្ទោះប្ត្វួគ្នន ប្ពមរវងកើត្ខកខប្រ ឬរ ាំលត់្
កាត្ពវកិែា”។ អនុ្ោពខដ្លបាន្រវងកើត្វ ើងតមកិែាសន្ា រមួម្ចន្ការវកើត្វ ើវញិថ្ន្សិទធវលើណុល ឬ
កាត្ពវកិែា។ កិែាសន្ាក៏អាែរវងកើត្វ ើងន្៉ូវសិទធិប្រត្យកស្ងខដ្លដ្៉ូែជា កិែាសន្ាហីុរ ៉ូខត្កជាវដ្ើម។ 
រខន្ថមពីវលើវន្ោះកិែាសន្ាអាែជាអនុ្ោពរវងកើត្ ទាំនាក់ទាំន្ង់ឋាន្ៈរុគគល ដ្៉ូែជាអា ហ៏ពិ ហ៏ សមុាំក៉ូន្។ 
ទសសន្ៈខដ្លគ្នាំប្ទកិែាសន្ាសងគមវសរគឺីវគ្នលការណ៏វសរោីពថ្ន្កិែាសន្ា ម្ចន្ន័្យថា ោគីថ្ន្កិែា
សន្ាអាែសវប្មែវដាយវសរវីលើែលឹមសារថ្ន្កិែាសន្ា និ្ងគ្នន កប្មិត្រតិ្ត្បិត្ណាមួយវលើែលឹមសារថ្ន្កិែា
សន្ាវ ើង។ 

រុគគលខដ្លម្ចន្វគ្នលរាំណងរវងកើត្កិែាសន្ា បាន្ត្ប្មង់ទិសវៅវៅរកែលឹមសារថ្ន្កិែាសន្ា
ទាាំងឡាយ ខដ្ល្ដល់ប្រវោជន៏្សប្ម្ចរ់ពួកវគដ្៉ូែជាអនកលក់បាន្ន្៉ូវប្បាក់ថ្ន្ថ្ងលលក់ទិញវត្ថុ ឯអនកទិញ
ែង់បាន្ន្៉ូវវត្ថុវនាោះ វដ្ើមបីវប្រើប្បាស់ជាប្រវោជន៏្សប្ម្ចរ់ជីវោពរស់វៅជាអាទ៏ដ្ល់ែាំណុែវន្ោះម្ចន្ទាំនាក់
ទាំន្ងោ ងខាល ាំងជាមួយនឹ្ងការអេិវឌ្ឍសងគមជាតិ្។ រ ុខន្ដវៅវពលខដ្លវគ្នលការណ៏វសរោីពថ្ន្កិែាសន្ា
បាន្ជប្មុញឪយម្ចន្ការប្រកួត្ប្រខជងវដាយមិន្ប្តឹ្មប្ត្ូវ ខដ្លអាែរណាដ លឪយម្ចន្ការែ៉ូែខាត្ដ្ល់្ល
ប្រវោជន៏្ររស់អនកទន់្វែាយ វហើយែលឹមសារថ្ន្កិែាសន្ាប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថាមិន្សមវហតុ្្លោ ង
ខាល ាំង ្ទុយនឹ្ង្លប្រវោជន៏្សណាដ រ់ធាន រ់ ឬទាំនាមទាំលារ់លអវនាោះសុពលោពថ្ន្កិែាសន្ាអាែប្ត្វូបាន្
រដិ្វស ្ងខដ្ល។ វន្ោះគឺជាការកប្មិត្វសរោីព ថ្ន្កិែាសន្ាវគ្នលការណ៏វសរោីពថ្ន្កិែាសន្ាបាន្
រងករ់្ងខដ្លន្៉ូវអត្ថន័្យខដ្លគ្នម ន្ោគីណាមួយប្ត្ូវបាន្វគរងខិត្រងខាំឪយែ៉ូលរ៉ូមវៅកនុងកិែាសន្ាខដ្លវគ
មិន្ែង់ែ៉ូលរមួវនាោះវ ើយ ។ ជា ឧទាហរណ៏អនកលក់គុយទាវ មិន្អាែរងខាំឪយវេាៀវប្ត្ូវខត្ហ៉ូរគុយទាវវៅ
វពលខដ្លវេាៀវមិន្ែង់ហ៉ូរគុយទាវវនាោះវទ។ រ ុខន្ដវគ្នលការណ៏វសរោីពថ្ន្កិែាសន្ាវន្ោះអាែប្ត្វូបាន្
វលើកខលងវដាយសារវហតុ្្លវ្សងខដ្លជារញ្ញា ប្រវោជន៏្សងគម សីល ម៌វជិាា ជីវៈជាអាទ៏ដ្៉ូែជាប្គូ
វពទយ មិន្អាែរដិ្វស សាំវណើ រពាបាលជមៃឺ ខដ្លវសនើវ ើងវដាយអនកជាំងឺ វដាយគ្នម ន្វហតុ្្លប្តឹ្មប្ត្ូវ
បាន្វ ើយ ។ 
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២-ទោលការី៍ននការបទងកើែកែិចសនា 
វៅវពលខដ្លកិែាសន្ាមួយប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងរវាងោគីទាាំងសងខាង វនាោះោគីខដ្លម្ចន្

ករណីយកិែាប្ត្វូអនុ្វត្តប្តឹ្មប្ត្ូវតមែលឹមសារថ្ន្ករណីយកិែាវនាោះ។ រ ុខន្តរញ្ញា សាំខាន់្ដ្ាំរ៉ូងថា វត្ើកិែា
សន្ាអាែរវងកើត្វដាយប្ត្វូរាំវពញន្៉ូវលកខែណឌ អវីែលោះ ? 
 

 ២.១. លកខែណឌ ខដ្លនាាំវអាយរវងកើត្កិែាសន្ា 
ជាវគ្នលការណ៍ កិែាសន្ា ម្ចន្អានុ្ោពវដាយសារសាំវណើ និ្ង សវីការប្ត្វូគ្នន  (ម្ចប្ត៣៣៦)។ 

វហើយកិែាសន្ានឹ្ងប្ត្ូវបាន្វរវងកើត្វ ើងវៅវពលខដ្លដ្ាំណឹងអាំពីសវីកា ប្ត្ូវបាន្មកដ្ល់អនកវសនើ (ម្ចប្ត 
៣៤០)។ 

ប្រសិន្វរើពិនិ្ត្យវលើអត្ថន័្យខាងវលើវយើងវ ើញ ថាហាក់ដ្៉ូែជាពុាំម្ចន្រញ្ញា ណាមួយវ ើយ ក់ 
ពន្ធ័នឹ្ងអនុ្ោពថ្ន្កិែាសន្ា រ ុខន្ដវរើពិនិ្ត្យឪយបាន្សីុជវប្ៅ ឬពិនិ្ត្យវៅវលើបាតុ្េ៉ូត្ខដ្លខត្ងខត្វកើត្
វ ើងអាែម្ចន្រញ្ញា ជាវប្ែើន្ទាក់ទង់វៅនឹ្ង ការរវងកើត្កិែាសន្ាដ្៉ូែជាករណីណាខដ្លប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុក
ថាជាសាំវណើ  សវីការដ្ក៏ដ្៉ូែជាវពលខដ្លកិែាសន្ាមួយប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងជាវដ្ើម ។ 

 

២.១.១. សាំវណើ  (ម. ៣៣៧) 
ក. និ្យមន័្យថ្ន្សាំវណើ ៖ 

សាំវណើ  គឺជាការសុាំរវងកើត្កិែាសន្ាខដ្លវ វើវ ើងវដាយ ម្ចន្ ន្ទៈោា រ់ែលួន្ជាម៉ូយែាំណងគតិ្យុត្ត 
កនុងករណីខដ្លម្ចន្សវីការររស់ោគីម្ចខ ងវទៀត្ែាំវ ោះសាំវណើ វនាោះ ម្ចន្ន័្យថាសាំវណើ គឺជាការសខមដង ន្ទៈ
ខដ្លអាែរវងកើត្ជាកិែាសន្ាបាន្ប្រសិន្វរើម្ចន្សវីការររស់ោគីម្ចខ ងវទៀត្ែាំវ ោះសាំវណើ វន្ោះ (ម. ៣៣៧) ។ 

ការកាំណត់្ថា វត្ើសកមមោពណាែលោះខដ្លជាសាំវណើ  វនាោះអាស្ស័យវដាយសកមមោពររស់មនុ្សស
វៅកនុងសងគម្ងខដ្រ ។ ឧទាហរណ៍ ករណីខដ្លរុគគល ”ក” សុាំែាីរងយន្ដររស់រុគគ “ែ” វប្រើប្បាស់កនុងរយៈ 
វពលពីរថ្ងៃ ករណីវន្ោះគឺជាការទទួលសាគ ល់ថាជាសាំវណើ ររស់រុគគល “ក” វដាយវហតុ្ថាវន្ោះជាការសខមដង
 ន្ទៈោា រ់ែលួន្ជាមួយទាំនាក់ទាំន្ងកិែាសន្ា ”ែាីវប្រើ” ។ ករណីវ្សងវទៀត្ដ្៉ូែជាការដាក់ត្ាំថ្លវលើគាំរ៉ូទាំនិ្ញ
វៅកនុង ហាងលក់ទាំនិ្ញ មិន្ខមន្ជាសាំវណើ រវ ើយ វដាវយហតុ្ថាវន្ោះប្គ្នន់្ខត្ជាការទាក់ទាញវអាយម្ចន្
សាំវណើ រខត្ រ ុវណាណ ោះ ែាំខណកឯការរងាា ញអាំពីរាំណងទិញររស់អតិ្ងិជន្ វទើរប្ត្ូវបាន្ទទួលសាគ ល់ថាជា
សាំវណើ ។  

ម្ចន្ករណីែលោះវទៀត្ខដ្លសាំវណើ មិន្ខសតងវែញតមរយៈ កយសាំដី្ឬ លិែិត្រ ុខន្តខររជាខសតងវែញ
តមរយៈកាយវកិារវៅវញិ ដ្៉ូែជាករណីខដ្លមនុ្សសត្វមលើងម្ច សីុន្លក់វេសជាៈវដ្ើមបីលក់ទឹកប្កូែកាំរ ុង។ 
ករណីវន្ោះប្ត្ូវទទួលសាគ ល់ថាជន្វនាោះបាន្វ វើសាំវណើ រវហើយកិែាសន្ាប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវៅវពលខដ្ល
អនកទិញបាន្ដាក់កាក់ វហើយែុែរ ៉ូតុ្ងម្ច សីុន្លក់វេសជាៈ។ 

ែ. អានុ្ោពថ្ន្សាំវណើ ៖(ម្ចប្ត ៣៣៧ កថាែណឌ ១ និ្ង២) 
សាំវណើ រវងកើត្អានុ្ោពវៅវពលណា? 
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វដាយអនុ្វលាមតមវគ្នលការណ៏ខដ្លការរងាា ញ ន្ទៈម្ចន្អានុ្ោពវនាោះសាំវណើ ម្ចន្អានុ្ោព
វៅវពលខដ្លសាំវណើ បាន្វៅដ្ល់ោគីម្ចខ ងវទៀត្ ។ ករណីវន្ោះប្ត្ូវបាន្យកមកអនុ្វត្ត្ ងខដ្រ ែាំវ ោះ
ករណី ខដ្លមុន្វពលសាំវណើ របាន្វៅដ្ល់ោគីទទួលសាំវណើ  អនកវ វើសាំវណើ បាន្ទទួលមរណោព វអាយ
ខត្សាំវណើ បាន្វៅដ្ល់ោគីម្ចខ ងវទៀត្ វលើកខលងខត្ែលឹមសារថ្ន្សាំវណើ រគឺជា “កមមសិទធិផ្ទត ែ់មុែររស់អនកវ វើ
សាំវណើ  ។ 
ឧទាហរណ៍៖ ករណីខដ្លវ ម្ ោះ “ក” វសនើររត៉ូរកង់ររស់ែលួន្ជាមួយម ៉ូត្៉ូររស់វ ម្ ោះ “ែ”  វហើយសាំវណើ វន្ោះ
បាន្ដឹ្ងដ្ល់វ ម្ ោះ “ែ”  វនាោះសាំវណើ ររស់វ ម្ ោះ “ក” ម្ចន្អានុ្ោព។ 

អានុ្ោពថ្ន្សាំវណើ មិន្ប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវ ើយ ប្រសិន្វរើសាំវណើ វនាោះប្ត្ូវបាន្ដ្កមុន្វពល 
ខដ្លសាំវណើ វនាោះបាន្វៅដ្ល់ោគីម្ចខ ងវទៀត្។ ឧទាហរណ៏៖ វ ម្ ោះ “ក” បាន្វសនើសុាំទិញរងយន្តម្ច ក 
“Camery” ររស់វ ម្ ោះ “ែ” កនុងត្ថ្មលមួយមឺុន្ដុ្លាល វហើយបាន្វ្ាើសាំវណើ វន្ោះតមលិែិត្វ្ាើតមថ្ប្រសណីយ៏។ 
វៅវពល ខដ្លលិែិត្សាំវណើ វៅដ្ល់វ ម្ ោះ “ែ” វ ម្ ោះ “ក” បាន្ទ៉ូរសពទ័ប្បារ់វ ម្ ោះ “ែ” ថាែលួន្ដ្ក
សាំវណើ សុាំទិញរងយន្តវញិ។ ករណីវន្ោះសាំវណើ ររស់វ ម្ ោះ “ក”  មិន្រវងកើត្អានុ្ោពវ ើយ។ 
 

២.១.២. សវកីារ  (៣៣៧ កថាែណឌ ទី៣ និ្ងទី៤) 
“កិែាសន្ាម្ចន្អនុ្ោពវដាយសាំវណើ និ្ងសវីការប្ត្ូវគ្នន ” ។ 

ក. និ្យមន័្យថ្ន្សវកីារ ៖ 
វត្ើអវីជាសវីការ? 
សវីការ គឺជាការរងាា ញ ន្ទៈវដាយោគីទទួលសាំវណើ យល់ប្ពមែាំវ ោះសាំវណើ វនាោះ (ម.៣៣៧ កថា

ែណឌ ទិ៣)។ 
សវីការ ប្ត្ូវម្ចន្ែលឹមសារខដ្លវ លើយត្រ់ដ្៉ូែគ្នន នឹ្ងសាំវណើ ដ្៉ូែជាករណីអនកទិញវ វើសាំវណើ ទិញអាវ

ម្ច ក “x” (ជាក់លាក់) មួយកនុងត្ថ្មលដ្រ់មឺុន្វរៀល វហើយអនកលក់បាន្យល់ប្ពមលក់អាវម្ច ក់ ”x” ខដ្លអនក
ទិញែង់ទិញវនាោះកនុងត្ថ្មលដ្រ់មឺុន្វរៀល ។ ការរងាា ញ ន្ទៈររស់អនកលក់គឺជាសវីការខដ្លរវងកើត្កិែាសន្ា
លក់ទិញ ។ 

ពិត្ខមន្ខត្សវីការ គឺជាការរងាា ញ ន្ទៈខដ្លអនកទទួលសាំវណើ រយល់ប្ពមែាំវ ោះសាំវណើ ពិត្ខមន្ 
រ ុខន្តសវីការទាាំងអស់អាែមិន្ម្ចន្អានុ្ោពឬ មិន្ប្ត្ូវបាន្ចាត់្ទុកថាជាសវីការវ ើយ។  

ែ. អានុ្ោពថ្ន្សវកីារ ៖ 
ជាទ៉ូវៅសវីការម្ចន្អនុ្ោពវៅវពលខដ្លសវីការវនាោះបាន្វៅដ្ល់អនកវសនើ វ លគឺវៅវពលខដ្ល

អនកវ វើសាំវណើ  បាន្ទទួលដ្ាំណឹងអាំពីសវីការវនាោះ។  
រ ុខន្តអាែម្ចន្រញ្ញា ែលោះវកើត្វ ើងវដាយការមកដ្ល់យឺត្ោ វថ្ន្សវីការ្ងខដ្រ ខដ្លទាមទារឲ្យម្ចន្

ការរកស្សាយវហើយខដ្លវប្ែើន្ ខត្វកើត្ម្ចន្វ ើងវដាយសារកាលៈវទសៈវដ្លទាក់ទងនឹ្ងការរញ្ា៉ូ ន្
សាំរុប្ត្តមថ្ប្រសណីយ៏ ជាអាទិ៍។  
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២.២. ការដ្កសាំវណើ  (ម្ចប្ត៣៣៨) 
ការដ្កសាំវណើ ប្ត្ូវបាន្កប្មិត្រវរៀរណា គឺម្ចន្ោពែុសគ្នន រវាងសាំវណើ ខដ្លកាំណត់្អាំ ុងវពល

និ្ងសាំវណើ ខដ្លគ្នម ន្កាំណត់្អាំ ុងវពលសប្ម្ចរ់សវីការ។ 
ក. សាំវណើ ខដ្លម្ចន្កាំណត់្អាំ ុងវពលសប្ម្ចរ់សវកីារ (ម្ចប្ត៣៣៨) 

សាំវណើ ម្ចន្កាំណត់្អាំ ុងវពលសប្ម្ចរ់វ វើសវីការ មិន្អាែដ្កបាន្វញិវទកនុងអាំ ុងវពលសប្ម្ចរ់
វ វើសវីការ វហើយប្រសិន្វរើអាំ ុងវពលវ វើសវីការបាន្កន្លង្ុត្ វនាោះសាំវណើ ប្ត្ូវបាត់្រង់សុពលោពវហើយ
ករណីដ្កសាំវណើ មិន្វកើត្ម្ចន្វ ើយ ។ 

ឧទាហរណ៏៖ វ ម្ ោះ “ក” វសនើលក់រងយន្ដមួយវប្គឿងឪយវ ម្ ោះ “ែ” ត្ថ្មលពីរមឺុន្ដុ្លាល  វហើយ
បាន្រញ្ញា ក់ែាស់ឪយវ ម្ ោះ “ែ” វ វើសវីការកនុងអាំ ុងវពលមួយសបាដ ហ៏ ។ ករណីវន្ោះវ ម្ ោះ “ក” មិន្អាែ
ដ្កសាំវណើ ររស់ែលួន្បាន្វទ ប្រសិន្វរើអាំ ុងវពលមួយសបាដ ហ៏ មិន្ទាន់្កន្លង្ុត្ ។ ករណីអាំ ុងវពល
មួយសបាដ ហ៏កន្លង្ុត្វនាោះវ ម្ ោះ “ក” មិន្ចាាំបាែ់ដ្កសាំវណើ ក៏បាន្វដាយវហតុ្សាំវណើ ប្ត្ូវបាន្បាត់្រង់
អនុ្ោពវដាយអាំ ុងវពលវ វើសវីការបាន្កន្លង្ុត្ ។ 

ែ. សាំវណើ គ្នម ន្កាំណត់្អាំ ុងវពល (៣៣៩) 
ែាំវ ោះសាំវណើ ខដ្លគ្នម ន្កាំណត់្អាំ ុងវពលវ វើសវីការវញិវនាោះ សាំវណើ រមិន្ប្ត្ូវបាន្បាត់្រង់ 

អានុ្ោពវដាយការហួសអាំ ុងវពលសមរមយវ ើយ វ លគឺសាំវណើ នឹ្ងបាត់្រង់អានុ្ោពវដាយសារការ
ដ្កសាំវណើ ខត្រ ុវណាណ ោះ។ 

 ែាំវ ោះសាំវណើ គ្នម ន្កាំណត់្អាំ ុងវពលវ វើសវកីារ ប្ត្វូបាន្ខរងខែកដ្៉ូែខាងវប្កាមៈ 
 ែាំវ ោះសាំវណើ ខដ្លរវាងោគីកាំពុងនិ្ោយគ្នន វៅកនុងសាថ ន្ោពខដ្លអាែវ លើយត្របាន្
ដ្៉ូែជាសាំវណើ លក់ ឬទិញទាំនិ្ញវប្រើប្បាស់ប្រចាាំថ្ងៃ ប្រសិន្វរើោគីខដ្លទទួលសាំវណើ
មិន្បាន្វ វើសវីការោល មៗវទវនាោះ សាំវណើ ប្ត្ូវបាត់្រង់អនុ្ោព។ 
 ែាំវ ោះសាំវណើ ខដ្លវ វើវ ើងរវាងោគីខដ្លមិន្និ្ោយគ្នន  វដាយគ្នម ន្កាំណត់្អាំ ុង
វពលសប្ម្ចរ់វ វើសវីការវទ ដ្៉ូែជាករណីខដ្លសាំវណើ សដីពីការជួល្ទោះខដ្ល បាន្វ្ាើរ
តមលិែិត្វៅឪយម្ចា ស់្ទោះ វនាោះអនកវសនើអាែដ្កសាំវណើ វញិបាន្លុោះប្តរខត្អាំ ុងវពល
សមរមយមួយបាន្កន្លង្ុត្ ។ កនុងករណីវន្ោះសាំវណើ បាត់្អានុ្ោពលុោះប្តរខត្ម្ចន្ការ
ដ្កសាំវណើ ររស់អនកវសនើវប្កាយអាំ ុងវពសមរមយបាន្កន្លង់្ុត្ វហើយការជ៉ូន្ដ្ាំណឹង
អាំពីការដ្កសាំវណើ វនាោះបាន្មកដ្ល់ោគីទទួលសាំវណើ មុន្វពលខដ្លោគីវន្ោះជ៉ូន្
ដ្ាំណឹងអាំពីសវីការ ។ 

 

២.៣. ការមកដ្ល់យឺត្ោ វថ្ន្សវកីារ (ម្ចប្ត ៣៤១) 
ែាំវ ោះសាំវណើ រខដ្លម្ចន្កាំណត់្អាំ ុងវពលករណីខដ្លការជ៉ូន្ដ្ាំណឹងអាំពីសវីការមកដ្ល់អនកវ វើ

សាំវណើ វប្កាយវពលខដ្លអាំ ុងវពលសប្ម្ចរ់វ វើសវីការបាន្កន្លង្ុត្ ។ វដាយម្ចន្ោពចាាំបាែ់ វដ្ើមបី
ការ រជាំវន្ឿទុកែិត្តររស់អនកវ វើសវីការ ខដ្លវជឿថាកិែាសន្ាមួយបាន្រវងកើត្អានុ្ោពវនាោះែារ់ទាមទារ



ក្រុមការងារគណៈមមធាវ ី                                     សិកាា សាលាគណៈមមធាវ ី(ធំ) 

ររាសិទ្ធិក្គបយ់៉ាង © ~ 116 ~ 

 

ឲ្យអនកវសនើខដ្លអាែដឹ្ងបាន្ថាោគីម្ចខ ងវទៀត្ជ៉ូន្ដ្ាំណឹងអាំពីសវីការវនាោះ អនកវសនើប្ត្ូវជ៉ូន្ដ្ាំណឹងអាំពីការមក
ដ្ល់សវីការវដាយម្ចន្ការយឺត្ោ វវនាោះវៅអនកវ វើសវីការវដាយគ្នម ន្ការយឺត្ោ វ ។ ករណីខដ្លអនកវសនើ
វ វសប្រខហសកនុងការជ៉ូន្ដ្ាំណឹងអាំពីការមកដ្ល់ថ្ន្សវីការខដ្លម្ចន្ការយឺត្ោ វ វនាោះសវីការខដ្លមក
ដ្ល់វដាយម្ចន្ការយឺត្ោ វម្ចន្សុពលោព។ ែាំវ ោះការមកដ្ល់យឺត្ោ វថ្ន្សវីការ ែាំវ ោះសាំវណើ ខដ្ល
បាន្កាំណត់្អាំ ុងវពលវ វើសវីការ វហើយអនកវសនើបាន្្តល់ដ្ាំណឹងអាំពីការយឺត្ោ វថ្ន្សវីការ វនាោះអនកវសនើ
អាែចាត់្ទុកថាសវីការខដ្លម្ចន្ការយឺត្ោ វជា “សាំវណើ ងមី” បាន្។  

 

២.៤. សវកីារវដាយម្ចន្រខន្ថមការខកខប្រ (ម្ចប្ត ៣៤២) 
ឧទាហរណ៍៖ វ ម្ ោះ “ក” វ វើសាំវណើ លក់រងយន្តមួយវអាយវ ម្ ោះ “ែ” កនុងត្ថ្មលពីរមឺុន្ដុ្លាល រ

ឯវ ម្ ោះ “ែ” បាន្យល់ប្ពមទទួលទិញរងយន្តវនាោះកនុងត្ថ្មលមួយមឺុន្ដុ្លាល រ ។ ករណីវន្ោះ វៅវពលខដ្ល
អនកវសនើមិន្បាន្វ វើការជាំទាស់ោល មៗវទវនាោះ ជាវគ្នលការណ៏ ការវ លើយត្រររស់វ ម្ ោះ “ែ” ែាំវ ោះសាំវណើ
ររស់វ ម្ ោះ “ក” មិន្ប្ត្វូបាន្ទទួលសាគ ល់ជាសវីការវទ វដាយវហតុ្ថាសវីការខដ្លម្ចន្ការខកខប្រន្៉ូវែលឹម
សារថ្ន្សាំវណើ មិន្ខមន្ជាសវីការវ ើយ។ ក៏រ ុខន្តប្រសិន្វរើែលឹមសារខដ្លខកខប្រតិ្ែតួ្ែវនាោះ វដាយការ
សន្សាំសាំថ្ែ និ្ងោពសមវហតុ្្លវគអាែទទួលសាគ ល់ថាជាសវីការបាន្ វហើយលទធ្លនិ្ងរវងកើត្បាន្ជា
កិែាសន្ាដ្៉ូែជាកនុងករណីវន្ោះវរើវ ម្ ោះ “ែ” ប្ពមែាំវ ោះសាំវណើ ររស់វ ម្ ោះ “ក” វដាយប្គ្នន់្ខត្សុាំឲ្យ
វ ម្ ោះ “ក” រខន្ថមវទិយុមួយោា រ់រងយន្តមុន្នឹ្ងប្រគល់ឱ្យែលួន្ វនាោះកិែាសន្ាលក់ទិញរងយន្តប្ត្ូវបាន្
រវងកើត្វ ើងរវាងវ ម្ ោះ “ក” និ្ងវ ម្ ោះ “ែ” វរើវ ម្ ោះ “ក”មិន្បាន្ជាំទាស់ោល មែាំវ ោះការវ លើយត្រររស់
វ ម្ ោះ “ែ” ។ 

 

២.៥. ការរវងកើត្កិែាសន្ាវដាយសកមមោពខដ្លប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកថាជាសវកីារ (ម្ចប្ត ៣៤៣) 
សកមមោពមួយែាំនួ្ន្វនាោះវរើមិន្បាន្ខសតងវ ើងតមរយៈ កយសាំដី្ លិែិត្ ឬសារវអ ិែប្ត្និូ្ែក៏

វដាយ ក៏សកមមោពវនាោះប្ត្ូវបាន្ទទួលថាជាសវីការដ្៉ូែជាករណីខដ្លវ ម្ ោះ “ក” បាន្វសនើរញ្ញា ទិញវអាយ
ហាងលក់វត្ថុអនុ្សាវរយី “ែ” ែារ់វត្ថុត្កកតមួយ វ វើវៅឱ្យវ ម្ ោះ “គ” វនាោះកិែាសន្ាមួយរវាងវ ម្ ោះ “ក” 
និ្ងហាងលក់វត្ថុអនុ្សាវរយ៏ី “ែ” ប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើង វទាោះរីជាពិនិ្ត្យរ៉ូរោពសវីការខដ្លហាងលក់វត្ថុ
អនុ្សាវរយ៏ីមិន្បាន្ជ៉ូន្ដ្ាំណឹងមកអនកវសនើវ ម្ ោះ “ក” ក៏វដាយ ។ 

 

២.៦. សាំវណើ ែាំវ ោះរុគគលខដ្លមិន្បាន្កាំណត់្ជាក់លាក់ និ្ង ការដ្កសាំវណើ  (ម្ចប្ត ៣៤៤) 
កនុងសាថ ន្ោពរស់វៅរែាុរបន្នអាែម្ចន្កិែាសន្ាែលោះប្ត្ូវបាន្រវងកើត្វ ើងវដាយសវីការររស់ជន្

ណាមួយ ខដ្លពុាំបាន្កាំណត់្ជាក់លាក់វៅកនុងសាំវណើ ជាពិវសស ករណី្ាយជាសាធារណៈខដ្លម្ចន្
រងាវ ន់្ដ្៉ូែជា ម្ចា ស់ខ កបាន្ប្រកាសតមរយៈការខសត្្តល់ប្បាក់ែាំនួ្ន្មួយរយដុ្លាល រដ្ល់ជន្ណាខដ្លរក
វ ើញខ ក ររស់គ្នត់្ខដ្លបាន្បាត់្។ សាំវណើ ្ាយជាសាធារណៈមិន្សាំវៅវៅរករុគគលណាមួយជាក់
លាក់វ ើយ វហើយសវីការមិន្ម្ចន្អានុ្ោពវ ើយប្រសិន្វរើរុគគលខដ្លវដ្ើររកខ ក មិន្បាន្រកវ ើញខ កនិ្ង
ជ៉ូន្ដ្ាំណឹងដ្ល់ម្ចា ស់ខ ក ។  
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លកខណៈពិវសសថ្ន្សាំវណើ ខដ្លមិន្បាន្កាំណត់្ជាក់លាក់ពីការដ្កសាំវណើ  ខដ្លការកាំណត់្វពល
ដ្កសាំវណើ បាន្ប្ត្ូវអនុ្វត្តតមរទរបញ្ាត្តិទ៉ូវៅទាក់ទងនឹ្ងការដ្កសាំវណើ  ឯវ ីិសាស្តសតថ្ន្ការដ្កសាំវណើ
ប្ត្ូវវ វើវ ើងដ្៉ូែគ្នន នឹ្ង វ ីិសាស្តសតថ្ន្ការវ វើសាំវណើ ។ ដ្៉ូែករណីខាងវលើវន្ោះម្ចា ស់ខ កខដ្លម្ចន្រាំណងដ្ក
សាំវណើ ប្ត្វូប្រកាសដ្កសាំវណើ តមរយៈការខសត្ខដ្រ។  
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ការរលំាយកិែចសនា សំី ងការខ៉ូែខាែ និងការទទលួបនទ កហានិេយ័ 

 

  កិែាសន្ា គឺជាការែងោា រ់ន្៉ូវរុគគលពីរ ឬវប្ែើន្នាក់ តមរយៈការកាំន្ត់្ោ ងែាស់ន្៉ូវកាត្ពវកិែា
ខដ្លរុគគលម្ចន ក់ៗប្ត្ូវរាំវពញ។ ប្រសិន្វរើរុគគលណាម្ចន ក់មិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា វត្ើរុគគលម្ចខ ងវទៀត្ម្ចន្
សិទធិោ ងដ្៉ូែវមតែែលោះ?  កនុងករណីខដ្លរុគគលណាម្ចន ក់មិន្អាែអនុ្វត្តកាត្ពវកិែា ប្កមរដ្ឋរបវវណីបាន្
អនុ្ញ្ញា ត្វអាយម្ចន្ការរ ាំលាយកិែាសន្ា (ខ្នកទី១) ខដ្លអានុ្ោពមួយកនុងែាំវណាមអានុ្ោពវ្សងវទៀត្
ខដ្លវកើត្ម្ចន្ពីការរ ាំលាយកិែាសន្ាវន្ោះគឺសាំណងការែ៉ូែខាត្ (ខ្នកទី២)។ រ ុខន្ត មិន្ខមន្ប្គរ់ោគីខដ្ល
មិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាទាាំងអស់សុទធខត្ប្ត្វូទទួលែុសប្ត្ូវវលើសាំណងការែ៉ូែខាត្វនាោះវទ គឺប្ត្ូវខត្វ វើការ
ពិោការខន្ថមវទៀត្ថាវត្ើអនកណជាអនកប្ត្ូវទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ (ខ្នកទី៣) វៅវពលខដ្លកិែាសន្ាមិន្
ប្ត្ូវបាន្សវប្មែ។ 

ត្ែកទ៊ី១ ៖ ការរលំាយកែិចសនា 

  ប្កមរដ្ឋរបវវណីម្ចប្ត ៤០៧ បាន្ខែងថា ោគីម្ចខ ងថ្ន្កិែាសន្ាអញ្ាមញ្ាអាែរ ាំលាយកិែាសន្ា
បាន្ោល មៗ កនុងករណីខដ្លោគីម្ចខ ងវទៀត្រាំ ន្កិែាសន្ា ៃន់្ ៃរ។ វត្ើការរ ាំលាយកិែាសន្ាម្ចន្អត្ថន័្យ
ដ្៉ូែវមតែ? 
  ការរ ាំលាយកិែាសន្ា គឺជាការរងាា ញ ន្ទៈលុរវចាលន្៉ូវអានុ្ោពថ្ន្កិែាសន្ាវដាយោគីម្ចខ ង
វដាយខ្អកវលើម៉ូលវហតុ្កាំន្ត់្មួយខដ្លវកើត្វ ើងវប្កាយវពលវ វើកិែាសន្ា។ វដ្ើមបីអាែយល់ោ ងែាស់
អាំពីការរ ាំលាយកិែាសន្ា វយើងនឹ្ងវ វើការសិកាោ ងលមអិត្អាំពី (១) ប្រវេទថ្ន្ការរ ាំលាយកិែាសន្ា  
 

១- ក្ប្មេទននការរំលាយកិែាសនា 
  កិែាសន្ា អាែប្ត្ូវបាន្រ ាំលាយវដាយ(១.១) ការកាំន្ត់្ររស់ែារ់ (១.២) ការកាំន្ត់្កនុងកិែាសន្ា 
និ្ង (១.៣) ការប្ពមវប្ពៀង។ 
  ១.១ ការកាំន្ត់្ររស់ែារ់ 
  ដ្៉ូែខដ្លបាន្វលើកវ ើងពីខាងវដ្ើម ប្កមរដ្ឋរបវវណីបាន្អនុ្ញ្ញា ត្វអាយោគីម្ចខ ងវ វើការរ ាំលាយ
កិែាសន្ាោល មៗ ប្រសិន្វរើម្ចន្ការរាំ ន្កិែាសន្ា ៃន់្ ៃរ (ម្ចប្ត ៤០៧)។ វត្ើអវីវៅជាការរាំ ន្កិែា
សន្ា ៃន់្ ៃរ? ប្កមរដ្ឋរបវវណីម្ចប្ត ៤០៨ បាន្ខែងថា ការរាំ ន្កិែាសន្ាោ ង ៃន់្ ៃរ សាំវៅវៅវលើ
ករណីខដ្លោគីម្ចខ ងមិន្អាែសវប្មែន្៉ូវវគ្នលរាំណងថ្ន្កិែាសន្ាបាន្វដាយសារការរាំ ន្ររស់ោគី
ម្ចខ ងវទៀត្។ ដ្៉ូែវន្ោះ ប្ត្វូបាន្ចាត់្ទុកជាការរាំ ន្កិែាសន្ាោ ង ៃន់្ ៃរ កនុងករណីដ្៉ូែខាងវប្កាម៖ 

i. ម្ចប្ត ៤០៨ កថាែណឌ  ១ ែាំនុ្ែ ក ម្ចន្លកខែណឌ ែាំនួ្ន្៣ រមួម្ចន្៖ 
- ក៉ូន្រាំណុលមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាររស់ែលួន្តមវពលកាំន្ត់្ 
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- ម្ចា ស់រាំណុលដាស់វត្ឿន្ោគីខដ្លមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាវអាយអនុ្វត្តកាត្ពវកិែា វដាយកាំន្ត់្
អាំ ុងវពលសមរមយសប្ម្ចរ់អនុ្វត្ត និ្ង 
- ក៉ូន្រាំណុលមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាវៅអាំ ុងវពលសមរមយ។ 

ii. ោគីមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាតមវពលកាំន្ត់្កនុងកិែាសន្ា កនុងករណីខដ្លវគ្នលរាំណងថ្ន្កិែា
សន្ាមិន្បាន្សវប្មែវសាោះ វរើោគីមិន្អនុ្វត្តតមវពលកាំន្ត់្។ 

iii. ោគីមិន្អាែអនុ្វត្តករណីយកិែា្ តល់តវកាលិកែាំរងររស់ែលួន្ និ្ង 
iv. ការរាំ ន្ហួសវហតុ្នាាំវអាយបាត់្រង់ទាំនុ្កែិត្ត និ្ងមិន្អាែវជឿថានឹ្ងអាែអនុ្វត្តកាត្ពវកិែា

នាវពលអនាគត្បាន្។ 

  ១.២ ការកាំន្ត់្កនុងកិែាសន្ា  
  វោងតមម្ចប្ត ៤១៤ កថាែណឌ  ១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី គ៉ូោគីថ្ន្កិែាសន្ាអាែសន្ាវអាយោគី
ម្ចខ ង ឬសងខាងម្ចន្សិទធិរ ាំលាយវៅកនុងកិែាសន្ាបាន្។ 

  ១.៣ ការប្ពមវប្ពៀង 
  ការរ ាំលាយកិែាសន្ាកនុងករណីវន្ោះ គឺខ្អកវៅវលើការប្ពមវប្ពៀងងមីររស់គ៉ូោគីវៅកនុងករណីខដ្ល
ោគីមិន្បាន្ខែងពីការរ ាំលាយកិែាសន្ាវន្ោះ វៅកនុងកិែាសន្ាររស់ែលួន្ (ម្ចប្ត ៤១៤ កថាែណឌ ២ ថ្ន្
ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 

២. វិធើអនវុតតសិទធិរំលាយ 
  កនុងករណីខដ្លោគីណាមួយ ម្ចន្រាំណងកនុងការរ ាំលាយកិែាសន្ា ប្កមរដ្ឋរបវវណីបាន្អនុ្ញ្ញា ត្
វអាយោគីវនាោះអាែវ វើការរងាា ញ ន្ទៈែាំវ ោះការរ ាំលាយវៅោគីម្ចខ ងវទៀត្វប្ៅតុ្លាការបាន្។ ការ
រងាា ញ ន្ទៈមិន្អាែដ្កវញិបាន្វទ រ ុខន្តអាែដាក់លកខែណឌ រងអង់បាន្ (ម្ចប្ត ៤០៩ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 
ការរ ាំលាយប្ត្ូវវ វើវដាយរុគគលទាាំងអស់វនាោះែាំវ ោះោគីម្ចខ ងវទៀត្ ឬវដាយោគីម្ចខ ងវទៀត្ែាំវ ោះរុគគល
ទាាំងអស់វនាោះ (ម្ចប្ត ៤១០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 
 ប្រសិន្វរើម្ចន្ការរ ាំលាយកិែាសន្ា វត្ើអានុ្ោពថ្ន្ការរ ាំលាយកិែាសន្ា ម្ចន្លកខណៈោ ងដ្៉ូែវមតែ? 

៣. អានោុពននការរំលាយកិែាសនា 
 ម្ចប្ត ៤១១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី អាែរញ្ញា ក់ថាអានុ្ោពខដ្លវកើត្វែញពីការរ ាំលាយគឺ៖ 
 -  គ៉ូោគី រែួ្ុត្ពីករណីយកិែាកនុងកិែាសន្ា វលើកខលងខត្ករណីយកិែាសងសាំណងការែ៉ូែខាត្
ែាំវ ោះក៉ូន្រាំណុល 
 -    គ៉ូោគី ម្ចន្កាត្ពវកិែាវ វើរដិ្ទាន្ វ ើងវញិវៅសាថ ន្ោពវដ្ើមររស់ោគីម្ចខ ងវទៀត្ 
 -  ោគី ប្ត្ូវសងប្បាក់ជាមួយនឹ្ងការប្បាក់ ឬរងវិលវត្ថុជាមួយនឹ្ង្លប្រវោជន៍្ខដ្លបាន្ទទួលពី
វត្ថុវនាោះ។ 
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 វទាោះរីជាកិែាសន្ាអាែរ ាំលាយក៏វដាយ ក៏អានុ្ោពថ្ន្ការរ ាំលាយវន្ោះនឹ្ងមិន្អាែវ វើវអាយែ៉ូែ
ប្រវោជន៍្ប្តឹ្មប្ត្ូវររស់ត្តិ្យជន្បាន្វ ើយ ខដ្លការការ រវន្ោះប្ត្ូវបាន្កាំន្ត់្វដាយម្ចប្ត ១១ កថា
ែណឌ ៤។ 

៤. ការរំ តស់ិទធិរំលាយកិែាសនា 
 សិទធិរ ាំលាយកិែាសន្ា ប្ត្ូវរ ាំលត់្កនុងករណី (៤.១) ការែ៉ូែខាត្ថ្ន្កមមវត្ថុថ្ន្កិែាសន្ាវដាយវែត្នា 
និ្ង (៤.២) អាជាា យុកាល។ 

 ៤.១ ការែ៉ូែខាត្ថ្ន្កមមវត្ថុថ្ន្កិែាសន្ាវដាយវែត្នា (ម្ចប្ត ៤១២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
 សិទធិរ ាំលាយប្ត្ូវរលត់្កនុងករណីខដ្លោគីខដ្លម្ចន្សិទធិរ ាំលាយ (i) វ វើវអាយែ៉ូែខាត្ ឬបាត់្រង់វត្ថុ
ខដ្លជាកមមវត្ថុថ្ន្កិែាសន្ា ឬមិន្អាែសងវត្ថុវនាោះវញិវដាយវែត្នា ឬ (ii) វ វើវអាយវត្ថុវនាោះកាល យជាវត្ថុ
ប្រវេទវ្សង វដាយការខកថ្ែន ឬការផ្ទល ស់រត៉ូរទាំរង់វដាយវែត្នា។ 

 ៤.២ ការរលត់្វដាយសារអាជាា យុកាល (ម្ចប្ត ៤១៣ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
 អាជាា យុកាលរ ាំលាយកិែាសន្ាវដាយម៉ូលវហតុ្ថ្ន្ការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា និ្ងសិទធិទាមទារ
រដិ្ទាន្ ម្ចន្អាំ ុងវពល ៥ឆ្ន ាំ វប្កាយពីវពលខដ្លមិន្បាន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា។ 
 ដ្៉ូែវន្ោះ ការរ ាំលាយកិែាសន្ា បាន្វ វើវអាយោគីខដ្លបាន្សន្ារែួ្ុត្ពីករណីខដ្លែលួន្ប្ត្ូវ
រាំវពញ រ ុខន្តការសងសាំណងែ៉ូែខាត្ នឹ្ងមិន្ប្ត្ូវបាន្វលើកខលងវ ើយ។ 

ត្ែកទ៊ី២ ៖ សំី ងការខ៉ូែខាែ 
 សាំណងការែ៉ូែខាត្ គឺជាការសងន្៉ូវសាំណងពីសាំណាក់ក៉ូន្រាំណុល ែាំវ ោះការែ៉ូែខាត្ខដ្លវកើត្
ម្ចន្ែាំវ ោះម្ចា ស់រាំណុល។ វត្ើសាំណងការែ៉ូែខាត្ វកើត្ម្ចន្វៅវពលណា?   
 សាំណងការែ៉ូែខាត្ វកើត្វ ើងវដាយសារ ៖ 
 - ការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា (ម្ចប្ត ៣៩៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ឬ 
 - សាំណងការែ៉ូែខាត្វដាយសកមមោពអនី្ត្ានុ្ក៉ូល (ម្ចប្ត ៧៤២ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 
 សាំណងការែ៉ូែខាត្ នឹ្ង្តល់វអាយម្ចា ស់រាំណុល  រ ុខន្តការទទួលបាន្សាំណងវន្ោះគឺលុោះប្តខត្
វគ្នរពន្៉ូវលកខែណឌ ។ 

១.  រាខណឌ មដ្ើមបើទទ ួបានសំណង 
 ម្ចប្ត ៣៩៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី បាន្កាំន្ត់្ថា លកខែណឌ វដ្ើមបទីទួលបាន្សាំណង រមួម្ចន្៖ 

(i) កាត្ពវកិែាមិន្ប្ត្ូវបាន្អនុ្វត្ត ខដ្លកនុងវនាោះ(ក) ក៉ូន្រាំណុលមិន្អាែអនុ្វត្តកាត្ពវកិែាវអាយ
ទាន់្វពលកាំន្ត់្ វដាយសារការយឺត្ោ វកនុងការអនុ្វត្ត ឬ(ែ) អលទធោពកនុងការអនុ្វត្ត
កាត្ពវកិែា ឬ (គ) ក៉ូន្រាំណុលមិន្អនុ្វត្តវអាយបាន្វពញវលញតមែលឹមសារថ្ន្កាត្ពវកិែា ឬ
( ) ករណីវ្សងវទៀត្ខដ្លគ្នម ន្ការអនុ្វត្តតមែលឹមសារថ្ន្កាត្ពវកិែា។ 
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(ii) ការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា វដាយកាំហុសររស់ក៉ូន្រាំណុល។ 
 លកខែណឌ ខាងវលើវន្ោះ ប្ត្ូវយកមកអនុ្វត្តដ្៉ូែគ្នន ្ងខដ្រែាំវ ោះករណីខដ្លក៉ូន្រាំណុលវអាយអនកដ្ថ្ទ
វទៀត្វ វើជាំនួ្ស។ 
 ករណីវលើកខលងប្ត្ូវបាន្ខែងកនុងម្ចប្ត៣៩៨ កថាែណឌ ទី១ វាកយែណឌ ទី២ វដាយវអាយក៉ូន្
រាំណុលរែួ្ុត្ពីការទទួលែុសប្ត្វូ កនុងករណីការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា មមត វដាយគ្នម ន្កាំហុសររស់ក៉ូន្
រាំណុល។ ដ្៉ូែគ្នន នឹ្ងែាំនុ្ែខាងវលើវន្ោះខដ្រ ក៉ូន្រាំណុលក៏ប្ត្វូរែួ្ុត្ពីការទទួលែុសប្ត្វូ្ងខដ្រ កនុងករណី
ខដ្លក៉ូន្រាំណុលវអាយអនកដ្ថ្ទវ វើជាំនួ្សវដ្ើមបអីនុ្វត្តកាត្ពវកិែា វហើយម្ចន្ការរងាា ញថាគ្នម ន្កាំហុសររស់
អនកវ វើជាំនួ្ស និ្ងក៉ូន្រាំណុល។ 
 រ ុខន្ត ែាំវ ោះកាត្ពវកិែាជាប្បាក់ គឺជាករណីពិវសស វដាយវហតុ្ថាការប្បាក់កនុងអាំ ុងវពលយឺត្ោ វ 
ប្ត្ូវចាត់្ទុកជាសាំណងការែ៉ូែខាត្ កនុងករណីម្ចន្ការអនុ្វត្តយឺត្ោ វន្៉ូវកាត្ពវកិែា ខដ្លម្ចន្វគ្នល
រាំណងវអាយសងជាប្បាក់។ វទាោះរីជាករណីប្រធាន្សកតិក៏វដាយ ក៏មិន្អាែវអាយក៉ូន្រាំណុលរែួ្ុត្ពី
ការរង់ប្បាក់កនុងអាំ ុងវពលយឺត្ោ វខដ្រ។ ការប្បាក់កនុងអាំ ុងវពលថ្ន្ការយឺត្ោ វប្ត្ូវគណនាតមអប្ត
ការប្បាក់ តមការកាំណត់្ររស់ែារ់ វ លគឺ ៥% កនុង១ឆ្ន ាំ (ម្ចប្ត៣១៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ វរើអប្ត
ការប្បាក់កនុងកិែាសន្ាែពស់ជាងប្ត្វូគណនាតមអប្តការប្បាក់កនុងកិែាសន្ា។ វរើការែ៉ូែខាត្ម្ចន្ែាំនួ្ន្
វលើសពីការប្បាក់កនុងអាំ ុងវពលថ្ន្ការយឺត្ោ វ វហើយក៉ូន្រាំណុលគ្នម ន្កាំហុស ក៉ូន្រាំណុលនឹ្ងមិន្ទទួល
ែុសប្ត្វូវលើែាំនួ្ន្វលើសវនាោះវទ។ 

២. ទសសនៈននការខ ៉ូែខាត នងិទហំំននសំណងការខ៉ូែខាត 
 ទសសន្ៈថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ ប្ត្វូបាន្ខែងកនុងម្ចប្ត ៤០០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី វដ្ើមបអីនុ្ញ្ញា ត្វអាយវយើង
យល់ដឹ្ងថាវត្ើការែ៉ូែខាត្ម្ចន្ប្រវេទោ ងដ្៉ូែវមតែែលោះ មុន្នឹ្ង្ន្ដ្ល់ការគណនាអាំពីទាំហាំថ្ន្សាំណង
ការែ៉ូែខាត្ខដ្លម្ចន្ខែងកនុងម្ចប្ត៤០១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី។ 

 ២.១ ទសសន្ៈថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ (ម្ចប្ត ៤០០ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
 ការែ៉ូែខាត្អាែវកើត្ម្ចែាំវ ោះ(១) ប្ទពយសមបត្តិ ឬ(២) ការែាំណាយវដាយអត់្ប្រវោជន៍្វដាយសារ
ការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា ឬ(៣) ការែាំណាយ ឬរន្ទុកខដ្លវកើត្វ ើងវដាយសារការមិន្អនុ្វត្ត ឬ(៤) ការ
ែ៉ូែខាត្ខាង្ល៉ូវែិត្ត។ 

 ២.២ ទាំហាំថ្ន្សាំណងការែ៉ូែខាត្ (ម្ចប្ត ៤០១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) 
 វដ្ើមបីអនុ្ញ្ញា ត្វអាយវយើងអាែវ វើការគណនាវៅវលើទាំហាំថ្ន្សាំណងការែ៉ូែខាត្ វយើងប្ត្ូវវ វើការ
ពិចារណាថាវត្ើ (i)ជាការែ៉ូែខាត្ មមត ឬ(ii) ជាការែ៉ូែខាត្វដាយកាលៈវទសៈពិវសស ឬ(iii) ជា ន្ទៈ
ពាបាទ ឬអាំវពើមិន្វសាម ោះប្ត្ង់។ 

(i) ការែ៉ូែខាត្ មមត វដាយសារការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាររស់ក៉ូន្រាំណុល អនុ្ញ្ញា ត្វអាយ
ម្ចា ស់រាំណុលទទួលបាន្ន្៉ូវសាំណងការែ៉ូែខាត្ប្តឹ្មខត្ត្ថ្មលថ្ន្កមមវត្ថុខដ្លែ៉ូែខាត្វនាោះ។ 
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ឧទាហរណ៍៖ ប្កមុហ ុន្លក់អងករ បាន្លក់អងករែាំនួ្ន្១វតន្ខដ្លម្ចន្ត្ថ្មល US$៥០០ ឲ្យ
វលាក ក រ ុខន្តអងករវនាោះប្ត្វូបាន្ែ៉ូែមុន្វពលប្រគល់។ វត្ើវលាក ក ប្ត្ូវទទួលបាន្សាំណង
ការែ៉ូែខាត្រ ុនាម ន្? 

(ii) ការែ៉ូែខាត្វដាយកាលៈវទសៈពិវសស សាំវៅវៅវលើការខដ្លគ៉ូោគីបាន្ពាករន្៉ូវទាំហាំ
ការែ៉ូែខាត្ជាមុន្។ រ ុខន្ត ប្រសិន្វរើគ៉ូោគីមិន្បាន្គិត្ដ្ល់កាលៈវទសៈពិវសសវនាោះនា
វពលែុោះកិែាសន្ា វនាោះករណីវន្ោះមិន្អនុ្វត្តបាន្វ ើយ។ ឧទាហរណ៍៖ វលាក ក បាន្ឲ្យ
ប្កមុហ ុន្ដឹ្កជញ្ា៉ូ ន្វ ម្ ោះ X កនុងការរញ្ា៉ូ ន្ន្៉ូវង៉ូររុរាណខដ្លវ វើអាំពីខកវ វដាយប្បារ់ដ្ល់
ប្កមុហ ុន្វន្ោះថា ប្ត្វូរកាទុកវអាយស្សួលរួល។ រ ុខន្ត ប្កមុហ ុន្ដឹ្កជញ្ា៉ូ ន្វន្ោះ ខររជាដាក់
ង៉ូររុរាណវន្ោះ វៅកនុងឡាាំងវដាយមិន្ម្ចន្ការដាក់ន្៉ូវប្រដារ់ការ រការធាល ក់ខរក ខដ្លវ វើ
វអាយង៉ូរវន្ោះខរកវៅវពលវ វើការដឹ្កជញ្ា៉ូ ន្។ វត្ើវលាក ក ប្ត្ូវទទួលបាន្សាំណងការែ៉ូែ
ខាត្រ ុនាម ន្? 

(iii) ការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាវដាយ ន្ទៈពាបាទ ឬអាំវពើមិន្វសាម ោះប្ត្ង់ អាែវអាយតុ្លាការ
រងាគ រ់វអាយក៉ូន្រាំណុលសង្លប្រវោជន៍្ខដ្លទទួលបាន្ពីការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែា
វនាោះ តមការទាមទារររស់ម្ចា ស់រាំណុល។ ឧទាហរណ៍៖ វលាក ក លក់ម្ចន់្ែាំនួ្ន្ ២០
កាល វៅវលាក ែ ទាាំងវលាក ក ដឹ្ងែាស់ថា ម្ចន់្ររស់គ្នត់្កាំពុងម្ចន្ជាំងឺ និ្ងអាែ    
រណាត លវអាយម្ចន់្ខដ្លម្ចន្វៅកនុងកសិដាឋ ន្ររស់វលាក ែ ងារ់ ប្រសិន្វរើវលាក ែ 
ដាក់ម្ចន់្វន្ោះែ៉ូលវៅកនុងកខន្លងែិញ្ា ឹមម្ចន់្ ។ ម៉ូលវហតុ្ខដ្លនាាំវអាយវលាក ក វ វើោ ង
វន្ោះ គឺគ្នត់្ម្ចន្រាំណងវអាយម្ចន់្ទាាំងអស់ររស់វលាក ែ ងារ់ ខដ្លអនុ្ញ្ញា ត្វអាយគ្នត់្
អាែ្គត់្្គង់ផ្ទត ែ់មុែវៅកនុងហាងលក់សាែ់    ម្ចន់្។ វត្ើវលាក ក ប្ត្ូវទទួលបាន្សាំណង
ការែ៉ូែខាត្រ ុនាម ន្? 

៣. ឧបាមទសរមមននការសង (មាក្តា ៤០៥ ននក្រមរដ្ឋប្បមវណើ) 
 ឧបាវទសកមមថ្ន្ការសង ម្ចន្ន័្យថា វៅវពលខដ្លម្ចា ស់រាំណុលបាន្ទទួលន្៉ូវត្ថ្មលវត្ថុថ្ន្កមមវត្ថុ ឬ
សិទធិខដ្លជាែលឹមសារថ្ន្សិទធិវលើរាំណុលកនុងនាមជាសាំណងថ្ន្ការែ៉ូែខាត្ វនាោះនាាំវអាយក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវ
ទទួលឋាន្ៈខដ្លម្ចា ស់រាំណុលធាល រ់ម្ចន្ែាំវ ោះវត្ថុ និ្ងសិទធិវនាោះវដាយសវ័យប្រវត្តិ។ការសងសាំណងថ្ន្ការ
ែ៉ូែខាត្ប្ត្ូវសងជាប្បាក់ វលើកខលងខត្ម្ចន្ការកាំន្ត់្វ្សងកនុងកិែាសន្ា (ម្ចប្ត ៤០៤ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋ
របវវណី)។  

៤.  អាជ្ញា យកុា ននការទាមទារសំណងការខ៉ូែខាត 
 ការទាមទារែាំវ ោះសាំណងការែ៉ូែខាត្ ប្ត្ូវវ វើកនុងរយៈវពល៥ឆ្ន ាំ វប្កាយវពលការែ៉ូែខាត្វកើត្វ ើង 
មិន្ខមន្វប្កាយការមិន្អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាវទ។ 
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 ដ្៉ូែវន្ោះ សាំណងការែ៉ូែខាត្ គឺជាខ្នកមួយថ្ន្ការទទួលែុសប្ត្ូវវៅវពលខដ្លរុគគលណាម្ចន ក់មិន្
បាន្អនុ្វត្តន្៉ូវកាត្ពវកិែាររស់ែលួន្។ រ ុខន្ត អលទធោពកនុងអនុ្វត្តកាត្ពវកិែាវន្ោះ ក៏ប្ត្ូវយកមកពិោកា វដ្ើមបី
វអាយវយើងអាែដឹ្ងថា វត្ើន្រណាជាអនកទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ។ 

ត្ែកទ៊ី៣ ៖ ការទទលួបនទ កហានេិ័យ 
 ការទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ គឺជារញ្ញា ខដ្លថា កនុងករណីអលទធោពកនុងការអនុ្វត្តវដាយក៉ូន្រាំណុល
ខដ្លគ្នម ន្កាំហុស វហើយម្ចា ស់រាំណុលមិន្អាែទាមទារតវកាលិកបាន្។  

១. ររណើមទទររមមសិទធិម ើវតថុចដ្ បានរំនតជ់្ញរល់ារ ់ 
 ជាវគ្នលការណ៍ ក៉ូន្រាំណុលប្គរ់ប្គងវលើវត្ថុខដ្លបាន្កាំន្ត់្ជាក់លាក់រហ៉ូត្ដ្ល់វពលប្រគល់។ ដ្៉ូែ
វន្ោះ ក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ។ ឧទាហរណ៍៖ វលាក ក លក់ែិវញ្ា ៀន្វអាយវលាក ែ កនុងត្ថ្មល 
US$ ២០០០ រ ុខន្តមុន្វពលប្រគល់ វលាក ក បាន្វ វើវអាយែិវញ្ា ៀន្វន្ោះបាត់្។ វត្ើន្រណាជាអនកទទួល
រន្ទុកហានិ្េ័យ? កនុងករណីវន្ោះ វលាក ក គឺជាអនកទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ វដាយវហតុ្ថា អនកលក់ ជាអនក
កាន់្ការ់ កាត រ់ទុក និ្ងប្គរ់ប្គងវលើកមមវត្ថុវនាោះ វៅមុន្វពលប្រគល់វអាយវៅអនកទិញ។  
 រ ុខន្ត ម្ចា ស់រាំណុលប្ត្ូវទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យវញិ កនុងករណីខដ្លម្ចន្ខែងកនុងម្ចប្ត ៤១៦ កថា
ែណឌ  ២ ដ្៉ូែជា៖ 

(i) វពលខដ្លប្រគល់វត្ថុជាកមមវត្ថុវៅម្ចា ស់រាំណុល ឬវពលខដ្លែុោះរញ្ា ីវ្ទរអែលន្វត្ថុ ឬវពល
វ្សងវទៀត្ខដ្លយល់វ ើញថា ប្គរ់ប្គងជាក់ខសតងវលើវត្ថុជាកមមវត្ថុប្ត្ូវបាន្វ្ទរវៅម្ចា ស់
រាំណុល ឬ 

(ii) វពលក៉ូន្រាំណុលបាន្វសនើ្តល់ការអនុ្វត្តកាត្ពវកិែាប្តឹ្មប្ត្ូវ ឬ 
(iii) វពលខដ្លម្ចា ស់រាំណុល ប្រខកកមិន្ប្ពមទទួលការអនុ្វត្តររស់ក៉ូន្រាំណុលវដាយគ្នម ន្ម៉ូល

វហតុ្ប្តឹ្មប្ត្វូ។ 

២. ររណើសិទធិមទសងៗមទៀត  
 ការទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យកនុងការរវងកើត្ ឬការវ្ទរសិទធិប្រត្យកសវប្ៅពីកមមសិទធិ ឬសិទធិវលើរាំណុល ឬ
សិទធិវ្សងវទៀត្ ក៏ប្ត្ូវយកអនុ្វត្តដ្៉ូែគ្នន ្ងខដ្រែាំវ ោះការទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យកនុងកិែាសន្ាវ្ទរកមមសិទធិ
វលើវត្ថុខដ្លបាន្កាំន្ត់្ជាក់លាក់ វោងម្ចប្ត ៤១៧ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី។ 

៣. ររណើចដ្ មទទររមមសទិធិម ើវតថុចដ្ មនិបានរំនតជ់្ញរល់ារ ់
 កនុងករណីវ្ទរកមមសិទធិវលើវត្ថុខដ្លមិន្បាន្កាំន្ត់្ជាក់លាក់ ប្រសិន្វរើក៉ូន្រាំណុលបាន្វ វើវអាយែ៉ូែ
ខាត្ ឬបាត់្រង់ អនកលក់ប្ត្ូវម្ចន្កាត្ពវកិែាប្រគល់វត្ថុខដ្លមិន្បាន្កាំន្ត់្ជាក់លាក់វនាោះវៅវអាយម្ចា ស់
រាំណុល (ម្ចប្ត ៤១៨ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។ឧទាហរណ៍៖ វលាក ក លក់ស្សូវែាំនួ្ន្១វតន្ វអាយវលាក 
ែ រ ុខន្តស្សូវវនាោះស្សារ់ខត្វ ោះអស់។ កនុងករណីវន្ោះ វលាក ក ប្ត្ូវទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ វហើយកាត្ពវកិែា 
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មិន្រលត់្វ ើយ។ ដ្៉ូែវន្ោះ វលាក ក ប្ត្ូវរកស្សូវែាំនួ្ន្១ វតន្ងមីវអាយវលាក ែ។ 

៤. ររណើកិែាសនាមាន រាខណឌ បងអង ់ 
 វោងតមម្ចប្ត ៤១៩ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី កិែាសន្ាអញ្ាមញ្ាខដ្លម្ចន្លកខែណឌ រងអង់ កនុងករណី
ខដ្លកមមវត្ថុប្ត្ូវបាន្បាត់្រង់ ឬែ៉ូែខាត្ មុន្វពលល័កខែ័ណឌ វនាោះប្ត្ូវរាំវពញ វដាយគ្នម ន្កាំហុសររស់ក៉ូន្
រាំណុលវទ វនាោះក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ។ 
 

៥. ររណើកិែាសនាអញ្ញមញ្ញ ចដ្ មានអតថនយ័ក្តវូមធវើ ឬមិនក្តូវមធវើ 
 ែាំវ ោះកិែាសន្ាអញ្ាមញ្ាខដ្លម្ចន្អត្ថន័្យវអាយោគីម្ចខ ងប្ត្ូវវ វើ ឬមិន្ប្ត្ូវវ វើ កនុងករណីខដ្លការ
អនុ្វត្តកាត្ពវកិែាវនាោះ កាល យជាអលទធោព វដាយគ្នម ន្កាំហុសររស់ោគីទាាំងសងខាងវទ កាត្ពវកិែាវនាោះ
ប្ត្ូវរលត់្។ កនុងករណីវន្ោះ ក៉ូន្រាំណុលមិន្អាែទាមទារតវកាលិកត្រពីម្ចា ស់រាំណុលបាន្វទ (ម្ចប្ត៤២០ 
ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី)។ 

 ឧទាហរណ៍៖ វលាក ក បាន្ជួលវលាក ែ វអាយគ៉ូររ៉ូរ កនុងត្ថ្មល $៣០០០។ រ ុខន្ត វលាក ែ បាន្ជួរ
វប្គ្នោះថាន ក់ែរាែរណ៍ ខដ្លរណាត លវអាយគ្នត់្បាក់ថ្ដ្។ កនុងករណីវន្ោះ វលាក ែ ប្ត្ូវទទួលរន្ទុកហានិ្េ័យ។ 

៦. ររណើរហំសុរបសម់ាា សប់ំណុ  
 កនុងករណីខដ្លការអនុ្វត្តកាត្ពវកិែាកាល យជាអលទធោពវដាយគ្នម ន្កាំហុសររស់ក៉ូន្រាំណុល វហើយ  
អលទធោពវនាោះវកើត្វ ើងវដាយម្ចន្កាំហុសររស់ម្ចា ស់រាំណុលវញិ ក៉ូន្រាំណុលមិន្ប្ត្ូវបាត់្រង់ន្៉ូវ
តវកាលិកត្រពីម្ចា ស់រាំណុលវទ (ម្ចប្ត ៤២១ វាកយែណឌ ទី១ ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី) ។ ឧទាហរណ៍៖ វៅ
វពលខដ្លកាំពុងរវប្មើការងារវៅកនុងវរាងែប្ក កមមករវរាងែប្កទទួលរងររួសវដាយសារការបាក់ពិដាន្
អាគ្នរ ខដ្លនាាំវអាយកមមកររងររួស។ ដ្៉ូែវន្ោះ កនុងករណីវន្ោះ កមមករទាាំងវនាោះ វៅខត្អាែទទួលបាន្
ប្បាក់ខែ។ 
 រ ុខន្ត ម្ចប្ត ៤២១ វាកយែណឌ ទី២  ថ្ន្ប្កមរដ្ឋរបវវណី ខែងថា ប្រសិន្វរើក៉ូន្រាំណុលបាន្ទទួល្ល
ប្រវោជន៍្ វដាយការរែួ្ុត្ពីកាត្ពវកិែាររស់ែលួន្ ក៉ូន្រាំណុលប្ត្ូវប្រគល់្លប្រវោជន៍្វន្ោះវៅម្ចា ស់
រាំណុលវញិ។ 
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 ៣.១ អ្ច្បលនេ ថុ  ····················································································································· ៣៨ 
 ៣.២ ច្បលនេ ថុ  ························································································································ ៣៨ 
៤. លរខខណឌ តដ្ើមបបី្តងកើ អានុភាពននការត្ទររមមសិទធិតលើអ្ច្បលនេ ថុតោយការក្ពមតក្ពៀង ···················· ៣៩ 
៥. ពារុលភាព  ·························································································································· ៣៩ 
៦. ការសនម ននការចុ្បឹះប្ញ្ជ ី ··········································································································· ៣៩ 
ជំពូរទ្យ២ី រមម្ទិ្យធ ិ  ················································································································ ៤២ 
ផ្នែរទ្យី១ ខ្លឹមសារ ន្ងិ រក្មិតនន្រមម្ ទិ្យធ ិ ············································································ ៤២ 
ផ្នែរទ្យី២ ទ្យំនារទ់្យំន្ងរវាងដ្ីផ្ដ្លសៅជាប់គ្នែ   ·································································· ៤៣ 
១. សិទធិតច្បញចូ្បលដ្បី្ិទជ ិ ············································································································ ៤៣ 
២. ទំនារទ់ំនងដ្នទតទៀ រវាងដ្ីបដ្លតៅជាប្ោ់ន  ·············································································· ៤៥ 
ផ្នែរទ្យី៣ ្ទិ្យធទិាមទារសោយផ្នែរសលើ្ ទិ្យធិនន្រមម្ទិ្យធ ិ  ····················································· ៤៦ 
១. ក្ប្តេទននសិទធិទាមទារតោយប្ែរតលើរមមសិទធ ិ············································································ ៤៦ 
 ១.១ សិទធិទាមទារឲ្យក្ប្គល់េញិតោយប្ែរតលើសិទធិននរមមសិទធិ ····················································· ៤៦ 
 ១.២ សិទធទាមទារឲ្យប្ញ្ឈប្ក់ាររារាងំតោយប្ែរតលើរមមសិទធ ······················································· ៤៧ 
 ១.៣ សិទធិទាមទារឲ្យប្ងាក រការរារាងំតោយប្ែរតលើរមមសិទធ ិ·························································· ៤៧ 
២. អ្ ថនយ័ននសិទធិទាមទារតោយប្ែរតលើរមមសិទធិ - ការទទទួលប្នទុរតសាហ ុយ  ······························· ៤៧ 
៣. ការសក្មប្សក្មួលនូេ្លក្ប្តោជន៍ទារ់ទងនរងសិទធិទាមទារឲ្យក្ប្គល់េញិ តោយប្ែរតលើរមមសិទធិ 
   ························································································································· ៤៨ 
 ៣.១ េធិានការទារទ់ងនរង្ល ································································································· ៤៨ 
 ៣.២ ការទទួលខុសក្ ូេច្បំតពាឹះការា ប់្ង ់ឬការខូច្បខា ននេ ថុកានក់ាប្ ់ ······································· ៤៨ 
 ៣.៣ េធិានការទារទ់ងតសាហ ុយ  ····························································································· ៤៩ 
ផ្នែរទ្យី៤ លទ្យធរមមនន្រមម្ ទិ្យធ ិ  ······························································································· ៥០ 
រថាភាគទ១ី លទធរមមននរមមសិទធិតលើអ្ច្បលនេ ថុ  ·············································································· ៥០ 
១. អ្ច្បលនេ ថុោម នម្ខច ស់ ················································································································ ៥០ 



២. អាជាា យុកាលននលទធរមមរមមសិទធតលើអ្ច្បលនេ ថុ  ········································································· ៥០ 
 ២.១ លរខខណឌ ននអាជាា យុកាលននលទធរមមរមមសិទធិតលើអ្ច្បលនេ ថុ  ·············································· ៥០ 
 ២.២ ប្ញ្ញ តិននការសនម ច្បំតពាឹះលរខខណឌ   ················································································ ៥៣ 
 ២.៣ អានុភាពក្ប្ ិសរមមននអាជាា យុកាលននលទធរមម ································································· ៥៤ 
 ២.៤ ការតលើរតឡើងនូេអាជាា យុកាលននលទធរមម  ········································································· ៥៥ 
  ២.៤.១ អ្ ថនយ័ននការតលើរតឡើងនូេអាជាា យុកាលននលទធរមម  ················································ ៥៥ 
  ២.៤.២ ជនបដ្លម្ខនសិទធិតលើរតឡើងនូេអាជាា យុកាលននលទធរមម ············································ ៥៥ 
  ២.៤.៣ អានុភាពននការតលើរតឡើងនូេអាជាា យុកាលននលទធរមម  ·············································· ៥៥ 
 ២.៥ ការតាឹះប្ងត់ចាលនូេ្លក្ប្តោជនន៍នអាជាា យុកាលននលទធរមម  ········································· ៥៦ 
  ២.៥.១ អ្ ថនយ័ននការតាឹះប្ងត់ចាលនូេក្ប្តោជនន៍នអាជាា យុកាលននលទធរមម ························ ៥៦ 
  ២.៥.២ អានុភាពននការតាឹះប្ងត់ចាលនូេក្ប្តោជនន៍នអាជាា យុកាលននលទធរមម  ····················· ៥៦ 
 ២.៦ ការផ្តែ រអាជាា យុកាលននលទធរមម  ····················································································· ៥៦ 
  ២.៦.១ តហ ុននការផ្តែ រអ្ជាា យុកាលននលទធរមម  ·································································· ៥៦ 
        រ. ការា ប់្ងក់ារកានក់ាប្ត់ោយម្ខនឆនទៈយរជារមមសិទធិ  ················································ ៥៧ 
        ខ. ការទាមទារតម្លូេ ុលាការ ឬការអ្នុេ តសិទធិបដ្លម្ខនលរខណៈក្ប្ហារក់្ប្បហល  ··········· ៥៧ 
    គ. សរមមភាពអ្នុេ តតោយប្ងខំ ឬសរមមភាពចា ប់ច្បងររាការពារ  ········································· ៥៧ 
    ឃ. ការទទួលសាគ ល់  ········································································································· ៥៧ 
  ២.៦.២ ជនបដ្លទទួលអានុភាពននការផ្តែ រអាជាា យុកាលននលទធរមម ······································ ៥៧ 
  ២.៦.៣ ដ្ំតណើ រការននអាជាា យុកាលននលទធរមមតក្កាយតពលផ្តែ រ ············································ ៥៨ 
 ២.៧ ការប្ងែងសំ់តរច្បអាជាា យុកាលននលទធរមម ············································································ ៥៨ 
  ២.៧.១ ការប្ងែងត់ោយការសំតរច្បអាជាា យុកាលតោយការទាមទារ  ········································· ៥៨ 
  ២.៧.២ការប្ងែងក់ារសំតរច្បអាជាា យុកាលននលទធរមមច្បំតពាឹះអ្នី ជិន ឬ ជនតៅតក្កាមអាណាពាាល
ទូតៅ  ········································································································································· ៥៩ 
  ២.៧.៣ ការប្ងែងក់ារសំតរច្បអាជាា យុកាលននលទធរមមរវាងអ្នី ជិន ឬជនតៅតក្កាមអាណាពាាល
ទូតៅ និងអ្នរ ំណាងច្បាប្ា់នរំណ  ់ ·························································································· ៥៩ 
  ២.៧.៤ ការប្ងែងក់ារសំតរច្បអាជាា យុកាលននលទធរមមរវាងប្តី ក្ប្ពនធ  ········································· ៦០ 
  ២.៧.៥ ការប្ងែងសំ់តរច្បអាជាា យុកាលននលទធរមមតោយសារមហនតរាយ្មមជា  ិ························ ៦០ 
៣. អាជាា យុកាលននលទធរមមរមមសិទធិបដ្លទារទ់ងនរងអ្ច្បលនេ ថុ  ····················································· ៦០ 
រថាភាគទ២ី លទធរមមននរមមសិទធិតលើច្បលនេ ថុ  ················································································ ៦១ 
១. លទធរមមតោយសុច្បរ ិនូេរមមសិទធិតលើច្បលនេ ថុ ············································································ ៦១ 
 ១.១ ច្បលនេ ថុ  ························································································································ ៦២ 
 ១.២ រិច្បចសនាអ្នុប្បទានរមមសិទធិតលើច្បលនេ ថុបដ្លម្ខនសុពលភាព  ········································· ៦២ 
 ១.៣ អ្នុប្បទាយីោម នរមមសិទធិតលើច្បលនេ ថុ ················································································ ៦២ 
 ១.៤ សុច្បរ ិ និងោម នរំហុស  ···································································································· ៦២ 
 ១.៥ ទទួលាននូេការក្ប្គល់ច្បលនេ ថុ  ··················································································· ៦៣ 



២. អ្នុប្បទាននូេេ ថុលួច្ប ឬា  ់ ···································································································· ៦៥ 
៣. អាជាា យុកាលននលទធរមមរមមសិទធិតលើច្បលនេ ថុ ············································································ ៦៦ 
៤. អាជាា យុកាលននលទធរមមរមមសិទធិបដ្លទារទ់ងនរងច្បលនេ ថុ និង សិទធិតលើក្ទពយសមប តិត្សងតទៀ  ···· ៦៦ 
៥. ការជាប្ោ់ន  ការរលាយក្ច្បប្ល់ោន ននច្បលនេ ថុ  ·············································································· ៦៧ 
៦. ការបរនច្បនច្បលនេ ថុ  ··················································································································· ៦៨ 
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គន្ថីទី១ បទបបញ្ញត្តទិូទៅ 
 
១. ត ើក្រមរដ្ឋប្បតេណីជាអ្វី? 
 ក្រមរដ្ឋប្បវេណី គឺជាប្ណ្តុំ េធិាន ឬវោលការណ៍មូលដ្ឋឋ នដដ្លក្គប្ក់្គងវៅវលើសរមមភាពរប្ស់ប្តគគលឯរ
ជនវៅរនតងទុំនារទ់ុំនងនននីតឯិរជន។ គឺសុំវៅវៅវលើេធិាន ដដ្លក្គប្ក់្គងវៅវលើទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្ិដននររដ្ឋប្បវេណី
រមួមានទុំនារទ់ុំនងក្ទពសសមបត្ិ និងទុំនារទ់ុំនងាតតិវលើរដលងដតមានរុំណតវ់នេងវៅរនតងច្បាប្ព់ិវសស។ (មាក្ា
១ស្តីពីច្ា្ប់ទូតៅនៃៃ ីិឯរជៃនៃក្រមរដ្ឋប្បតេណី) 

១.១ ៃី ិឯរជៃ ៃិងៃី សិាធារណៈ 
 ៃី ិសាធារណៈ ៖ គឺសុំវៅវៅវលើសុំណតុំ េធិានគតិយតត្ិទុំងឡាយណា ដដ្លប្វងកើតវ ើងវដ្ើមបី

សក្មប្សក្មួលទុំនារទ់ុំនងរវាងប្តគគលសាធារណៈនិងប្តគគលសាធារណៈ ឬរវាងរដ្ឋនិងប្តគគលឯរជនរនតងវោលប្ុំណង
វដ្ើមបបី្វក្មើនលក្ប្វោជនរ៍មួ។ ឧទហរណ៍ នីតិថេកិារ និងពនធដ្ឋរ នីតិរដ្ឋធមមនតញ្ញ  នីតិរដ្ឋបាល នីតិក្ពហមទណឌ ...។ 

 ៃី ិឯរជៃ ៖ គឺសុំវៅវៅវលើសុំណតុំ េធិានគតិយតត្ិទុំងឡាយណាដដ្លប្វងកើតវ ើងវដ្ើមបសីក្មប្
សក្មួលទុំនារទ់ុំនងរវាងប្តគគលឯរជន នងិឯរជន រនតងវោលប្ុំណងវដ្ើមបបី្វក្មើនលក្ប្វោជនឯ៍រជន។ ឧទហរណ៍ នីតិ
រដ្ឋប្បវេណី នីតិពាណិជជរមម នីតិការងារ នីតិរិច្បចសនា ...។ 

១.២ ច្្ាបទ់ូតៅនៃៃី ិឯរជៃ(មាក្ា១) 
មាក្ា១.ច្បាប្ទូ់វៅនននីតិឯរជន 
 ក្រមវនេះប្ញ្ញត្ិអុំពីវោលការណ៍ទូវៅដដ្លទរទ់ងវៅនឹងទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្ដននររដ្ឋប្បវេណី។ ប្ញ្ញត្ិននក្រម
វនេះក្តូេយរមរអនតេត្ច្បុំវពាេះទុំនារទ់ុំនងក្ទពសសមបត្ិ និងទុំនារទ់ុំនងាតតិ វលើរដលងដត មានរុំណតវ់ៅរនត ងច្បាប្់
ពិវសស។ 

 
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ប្ញ្ញត្ិអុំពីវោលការណ៍ទូវៅដដ្លទរទ់ងវៅនឹងទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្ដននររដ្ឋប្បវេណី។  វោល

ការណ៍ទូវៅវនេះ ក្តូេយរមរអនតេត្ក្គប្ដ់ននររដ្ឋប្បវេណី រាប្ប់្ញ្ចូ លទុំងក្ប្តបិ្ត្ិការណ៍ជុំនួញ វលើរដលងដតមានការ
រុំណតវ់នេងពីវនេះ។  វហើយវនេះ គឺជាមូលវហតតដដ្លក្រមរដ្ឋប្បវេណីជាវរឿយៗ ក្តូេបានវៅថា ច្បាប្ទូ់វៅនននតីិឯរ
ជន។ 
២. រច្នាស្មព័ៃធនៃក្រមរដ្ឋប្បតេណី(ត ើគួររំណ ់ការសិ្រា្បរក្សាយបបបណា?) 

បទប្បញ្ញ តិទូតៅ ៖ គឺជាេធិានមូលដ្ឋឋ ននននតីិរដ្ឋប្បវេណី ឬជានីតិឯរជនដដ្លប្ញ្ញត្ិវដ្ឋយក្រម រដ្ឋប្បវេណី
និងន្ល់សិទធិឲ្សវៅក្រមរនតងការប្រក្សាយ វដ្ឋយយរមាក្ាមូលដ្ឋឋ នននមាក្ាខាងវលើវនាេះមរវក្ប្ើក្បាស់រនតងររណី
ដដ្លមនិមានេធិាន ឬវោលការណ៍វនេងវទៀតបានដច្បងពារព់ន័ធវៅនឹងររណីេវិាទ។ 
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៣. តោលការណ៍ក្គរឹះនៃក្រមរដ្ឋប្បតេណី  
វតើអវីវៅជាវោលការណ៍ក្គឹេះននក្រមរដ្ឋប្បវេណី?  និងវោលការណ៍ទុំងវនាេះ បានដប្ងដច្បរជាវោលការណ៍ 

អវីខ្លេះ? 
មាក្ា២.វោលការណ៍មូលដ្ឋឋ ន 
 ក្រមវនេះរុំណតអ់ុំពីវោលការណ៍ននការធានាវសច្បរ្ីនថលថនូ រប្ស់ប្តគគល ភាពវសមើោន រប្ស់ប្តរស នារ ី និង សិទធិវលើ
ក្ទពសសមបត្ិដដ្លក្តូេបានរុំណតរ់នត ងរដ្ឋធមមនតញ្ញ។  

អនតវោមាមប្ទប្បញ្ញត្ិខាងវលើវនេះ វយើងអាច្បវធវើការសនមតប់ានថាវោលការណ៍ក្គឹេះននក្រមរដ្ឋប្បវេណី 
មានអតថនយ័សក្មប្សក្មួលនូេទុំនារទ់ុំនងរវាងប្តគគលឯរជន និងឯរជន រនតងវោលវៅធានាវអាយបាននូេវសច្បរ្ី
នថលថនូរប្ស់ប្តគគល និងសិទធិវសរភីាពរប្ស់ប្តគគលទុំងវលើក្ទពស និងទុំនារទ់ុំនងសងគមដូ្ច្បដដ្ល បានរុំណតរ់នតងវោល
ការណ៍រដ្ឋធមមនតញ្ញ។ ដដ្លវោលការណ៍ទុំងអស់វនាេះវយើងអាច្បវធវើការសិរាដប្ង ដច្បរជាវោលការណ៍សុំខាន់ៗ      
ប្ីវទៀតរមួមាន ៖ 

៣.១ តោលការណ៍ស្វ័យភាពនៃបុគគលឯរជៃ (មាក្ា៣) 

មាក្ា៣.វោលការណ៍សវ័យភាពននប្តគគលឯរជន 
 ក្រមវនេះ វោរពនូេវសរភីាពននឆនទៈរប្ស់ប្តគគល និងប្ញ្ញតអ្ុំពីទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្ក្ប្រប្វដ្ឋយសមភាពរវាង
ប្តគគលឯរជន វដ្ឋយរមួប្ញ្ចូ លទុំងនីតិប្តគគល។ នីតិប្តគគលសាធារណៈដដ្លវៅរនត ងទុំនារ ់ ទុំនងននការជួញដូ្រក្តូេ
ចាតទ់តរថាជាប្តគគលឯរជន។ 
 អនតវោមាមប្ទប្បញ្ញត្ខាងវលើវនេះ វយើងអាច្បរុំណតប់ានថាវោលការណ៍សវ័យភាពននប្តគគលឯរជន      
គឺជាវោលការណ៍មយួដដ្លន្ល់សិទធិវសរភីាពឲ្សប្តគគល ជាឆនទៈវសររីនតងការសវក្មច្បច្បតិ្ប្វងកើតនូេទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្
ក្សប្ច្បាប្វ់ៅរនតងសងគម។ មាននយ័ឆនទៈវសរវីនេះ គឺមនិក្តូេទទួលការវរៀប្សងកតព់ីមជឈដ្ឋឋ នសងគម ឬពបី្តគគលដ្នទ
វនេងវទៀត។ ( ក្ទឹស្ីសវ័យភាពននឆនទៈរប្ស់ប្តគគល ) 

ឧទហរណ៍ ការប្វងកើតរិច្បចសនាការងារដដ្លវធវើវ ើងវដ្ឋយប្តគគលដដ្លោម នឆនទៈវសរ ីនិងពិតក្បារដ្រនតងការ
សវក្មច្បច្បិត្ច្បតេះហតថវលខារិច្បចសនាការងារ ប្តគគលដដ្លភាគីននរិច្បចសនាអាច្បប្ងាា ញថាឆនទៈមានេកិារៈរនតងការលតប្
វចាលរិច្បចសនាបាន។ 

៣.២ ការហាមឃា ់ការតក្បើក្ាស់្សិ្ទធិតោយបំពាៃ (មាក្ា៤) 

មាក្ា៤. ការហាមឃាតក់ារវក្ប្ើក្បាស់សិទធិវដ្ឋយប្ុំពាន 
 វទេះបី្ជាសិទធិរវ៏ដ្ឋយ រព៏តុំក្តូេបានអនតញ្ញញ តឲ្សវក្ប្ើក្បាស់វដ្ឋយប្ុំពានវ ើយ។ វៅរនត ងររណីដដ្លបានវក្ប្ើ
ក្បាស់សិទធិ វដ្ឋយប្ុំពានហួសពីទុំហុំននការការពារ ដដ្លក្តូេបានប្ញ្ញត្ទតរ មិនអាច្បទទួល សាគ ល់អានតភាពននការវក្ប្ើ
ក្បាស់សិទធិវនាេះវ ើយ។  
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 អនតវោមាមវោលការណ៍ខាងវលើវនេះ មាននយ័ថា វោលការណ៍ក្គឹេះននក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានប្បញ្ញត្អុំពី
វោលការណ៍ននការការពារ ធានា និងន្ល់សិទធិវសរភីាពដ្ល់ប្តគគលរនតងការប្វងកើតទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្ដននររដ្ឋប្បវេណី 
និងទទួលបាននូេការការពារវដ្ឋយដនែរាមក្រមរដ្ឋប្បវេណី ប្ តដន ្ ការវក្ប្ើក្បាស់ សិទធិដដ្លប្តគគលទទួលបាន គមឺនិ
អាច្បអនតេត្ហួសពីក្ពុំដដ្នរុំណត ់ ដដ្លមនិអាច្បទទួលសាគ ល់អនតភាពននការវក្ប្ើក្បាស់សិទធិ។ ររណីមានការអនតេត្
សិទធិដដ្លប្ុំពានវៅវលើសិទធិអនរដ្នទ ការប្ងករឲ្សមានការខូ្ច្បខាត តក្មូេឲ្សមានការទទួលខ្តសក្តូេ។ 

ឧទហរណ៍ ទុំនួលខ្តសក្តូេច្បុំវពាេះអុំវពើអនតីានតរូលដដ្ល គឺជាការរក្មតិននការអនតេត្សិទធិរប្ស់ប្តគគលជា
ទុំនួលខ្តសក្តូេច្បុំវពាេះការប្ងកឲ្សមានការខូ្ច្បខាត ជាការវក្ប្ើក្បាស់សិទធិវដ្ឋយប្ុំពាន ដូ្ច្បជារុំហតសរប្ស់សាថ នីយរថវ្លើង
ដដ្លឲ្សវដ្ើមវ ើមានការខូ្ច្បខាត។ 

៣.៣ តោលការណ៍នៃភាពសុ្ច្រិ  ៃងិភាពតសា្ឹ្ះក្ ង់(មាក្ា៥)  

មាក្ា៥. វោលការណ៍ននសតច្បរតិភាព និងភាពវសាម េះក្តង ់
 ការវក្ប្ើក្បាស់សិទធិ និងការអនតេត្ររណីរិច្បចក្តូេវធវើវ ើងវដ្ឋយសតច្បរតិដនែរាមភាពវសាម េះក្តង។់  
 វក្ៅពីវនាេះវៅរនតងទុំនារទ់ុំនងននជីេភាពឯរជន ការក្បាក្ស័យទរទ់ងោន ការប្វងកើតនូេច្បុំណងគតិយតត្ដននរ
រដ្ឋប្បវេណីក្តូេអនតេត្ក្ប្រប្វដ្ឋយភាពសតច្បរតិ នងិវសាម េះក្តង ់មាននយ័ថាប្តគគលមនិអាច្បវក្ប្ើក្បាស់ សិទធិ ឬ វសរភីាព
រប្ស់ខ្លួនរនតងវោលប្ុំណងវដ្ើមបបី្ងកនូេពសសនរមមដ្ល់ប្តគគលដ្នទវនេងវទៀត ឬជាទវងវើដដ្លប្ងកវ ើងវដ្ឋយមានវច្បតនា
ទតច្បចរតិវដ្ើមបវីរងយរនលក្ប្វោជន។៍ សរមមភាពទុំងអស់វនេះក្តូេចាតទ់តរថាជាសរមមភាពប្ុំពានវៅវលើវោលការណ៍
ក្គឹេះនននីតិរដ្ឋប្បវេណី គមឺនិអាច្បអនតេត្បាន។ ររណីប្តគគលណាមាន រប់្ងកឲ្សមានពសសនរមម តក្មូេឲ្សទទួលខ្តសក្តូេនូេ
ទវងវើរប្ស់ខ្លួន។ 
 ឧទហរណ៍ទ១ី រចិ្បចសនាជលួនទេះ វោងាមមាក្ា  ៥៩៦ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី   គឺជាក្ប្វ្ទនន្តិសនា។ 
វដ្ឋយដ រ ច្បុំវពាេះទុំនារទ់ុំនងននភាគអីាច្បរុំណតនូ់េខ្ក្ពមវក្ពៀងពិវសស និងវដ្ឋយដ រវនេងវទៀតដដ្លវយើងអាច្ប
វធវើការប្រក្សាយវដ្ើមបរីុំណតអ់ុំពសីាថ នភាពសតច្បរតិ នងិ វសាម េះក្តងរ់ប្ស់ប្តគគល និងលរខខ្ណឌ ននការទទួលខ្តសក្តូេ។ 
ច្បុំវពាេះការយឺតោ េននការអនតេត្កាតពវរិច្បច ជាមវធាបាយននការប្រក្សាយច្បុំវពាេះសរមមភាពគតិយតត្ទរទ់ងនឹងសិទធ ិ
និងកាតពវរិច្បចដដ្លវរើតវ ើងវដ្ឋយក្សប្ច្បាប្។់ 

ឧទហរណ៍ទី២ ក្ប្សិនវប្ើមានប្ញ្ញា វចាទវៅទីវនេះថា វតើអវីវៅជាខ្សនាពិវសសនន្តសិនា? រនតងវនាេះវយើង
អាច្បវធវើការសិរាអុំពីសាថ នភាពនន្តិសនា ដដ្លគូភាគីអាច្បច្បរចាទិញនទេះ ដដ្លអនរទិញបានប្ងាា ញអុំពីតក្មូេការ
ដដ្លមនិច្បាស់ោស់រនតងការទិញនទេះ។  

ប្ទប្បញ្ញត្ិននមាក្ា ៥ ស្ីពវីោលការណ៍ននសតច្បរតិភាព និង ភាពវសាម េះក្តង ់ វឆលើយវៅនឹងឧទហរណ៍ទុំង 
២ខាងវលើ។ ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើគូភាគមីនិបានអនតេត្ាមវោលការណ៍វទ វហើយមានេវិាទវរើតវ ើង តតោការមានឆនាទ
នតសិទធរិនតងការសវក្មច្បវសច្បរ្ីវដ្ើមបដីសវងររយតត្ិធមជូ៌នគូភាគី។  
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៤. ររណីស្ិរា្ 

X វប្ើររដនលងងូតទឹរវៅ្វដ្ឋយប្ងាូរទឹរវៅ្ពីវលើ្នុំ ាមរយៈប្ុំពងទ់ឹរមយួដដ្លមានក្ប្ដេង៧៥០០ដម ក្តរនតង
វនាេះប្ុំពងទ់រឹក្ប្ដេង៦ដម ក្ត បានតភាជ ប្វ់ដ្ឋយឆលងកាតដ់្ីរប្ស់ A វដ្ឋយោម នសិទធកិ្សប្ច្បាប្វ់ទ។ 

Y បានដ្ឹងពីការណ៍វនេះវហើយបានទិញដ្ីវនាេះពី A។ Y បានទមទរឲ្ស X ទិញដ្ីវនាេះ និងដ្ីរប្ស់ខ្លួនរនតង
តនមលមយួដដ្លវលើសពទីីនារ១០ដ្ង។ X ប្ដ្ិវសធសុំវណើ រប្ស់ Y។ Y ទមទរឲ្សX រតេះវរ ើប្ុំពងទ់ឹរវនាេះវច្បញវដ្ឋយ
ដនែរវលើរមមសិទធ។ិ វតើ X ក្តូេរតេះវរ ើប្ុំពងទ់ឹរវនាេះវច្បញដដ្រឬវទ? 

 មាក្ា ១៥៩ រថាខ្ណឌ ទី ១ បានប្ញ្ញត្ថា វៅវពលដដ្លការអនតេត្រមមសិទធិក្តូេបានរារាុំង រមមសិទធិររអាច្ប
ទមទរឲ្សជនដដ្លបានប្ងកនូេការរារាុំង ប្ញ្ឈប្នូ់េការរារាុំងវនាេះ។ វៅរនតងររណីវនេះ X បានប្ងកនូេការរារាុំងដ្ល់
ការអនតេត្រមមសិទធរិប្ស់ Y វដ្ឋយបានដ្ឋរប់្ុំពងទ់ឹរវៅវលើដ្ីរប្ស់ Y ។ ដូ្វច្បនេះ  ជាវោលការណ៍ Y អាច្បទមទរឲ្ស 
X រតេះវរ ើប្ុំពងទ់ឹរវនាេះវច្បញវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធ។ិ រប៏្ តដន្ វៅរនតងររណីវនេះ Y បានដ្ឹងពីអតថិភាពននប្ុំពងទ់ឹរវៅ
មតនវពលដដ្ល Y បានទិញដ្ីវនាេះ វហើយបានទមទរឲ្ស X ទិញមនិក្តឹមដតដ្ដីដ្លមានប្ុំពងទ់ឹរវនាេះហូរកាតវ់នាេះ
វទ គឺដថមទុំងដ្ីវៅជាប្វ់នាេះនងដដ្រ វៅរនតងតនមលនថលជាងតនមលទីនារ ១០ ដ្ង ។ វដ្ឋយពិចារណាវៅវលើសាថ នភាព
វនេះ ការទមទររប្ស់ Y ឲ្ស X រតេះវរ ើប្ុំពងទ់ឹរ អាច្បចាតទ់តរជាការវក្ប្ើក្បាស់សិទធិវដ្ឋយប្ុំពាន (យតត្ិសាស្តសរ្ប្ស់
ក្ប្វទសជប្ តន)។ មា ងវទៀតវោងាមមាក្ា ៤ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណីរមពតជា វទេះជាប្តគគលមានសិទធិរវ៏ដ្ឋយ រព៏តុំក្តូេ
បានអនតញ្ញញ តឲ្សវក្ប្ើក្បាស់សិទធិវនាេះវដ្ឋយប្ុំពានវ ើយ។ វៅរនតងររណីដដ្លបានវក្ប្ើក្បាស់សិទធិវដ្ឋយប្ុំពានហួសពី
ទុំហុំននការការពារដដ្លក្តូេប្ញ្ញត្ទតរ គឺប្តគគលមនិអាច្បទទួលសាគ ល់អានតភាពននការវក្ប្ើសិទធវិនាេះវ ើយ។ ដូ្វច្បនេះ Y 
មនិអាច្បវធវើការទមទរ X ឲ្សរតេះវរ ើប្ុំពងទ់ឹរវនាេះវច្បញវទ។ រប៏្ តដន្ Y អាច្បទមទរ X ឲ្សសងសុំណងការខូ្ច្បខាតបាន 
(មាក្ា ៧៤២ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី)។ វទេះប្ីជា Y បានដ្ឹងអុំពីអតថិភាពននប្ុំពងប់្ងាូរ វៅវពលដដ្ល Y ទិញរវ៏ដ្ឋយ រ ៏
Y មនិក្តូេបានវគចាតទ់តរថាបានន្ល់សចាច នតមតិវៅវលើការវក្ប្ើក្បាស់ដ្ីរប្ស់ X វនាេះវទ។ 
 ស្មាគ្ល់ ៖ វោរ វោរក្សី គួរគប្បកី្ប្ុងក្ប្យត័នរនតងការអនតេត្មាក្ាវៅរនតងប្ញ្ញត្ទូិវៅ ដូ្ច្បជា មាក្ា ៤ 
(ការហាមឃាតម់និឲ្សវក្ប្ើក្បាស់សិទធិវដ្ឋយប្ុំពាន) និងមាក្ា ៥ (វោលការណ៍សតច្បរតិ នងិភាពវសាម េះក្តង)់។ 
ក្ប្សិនវប្ើវោរ វោរក្សីអនតេតម្ាក្ាទុំងវនេះវដ្ឋយធូររលតង វនាេះវានឹងវធវើឲ្សប្ េះពាល់ដ្ល់លទធភាពដដ្លអាច្ប
ពាររណ៍ និងវសថរភាពគតយិតត្។ ដូ្វច្បនេះ មាក្ា ៤ នងិមាក្ា ៥ គួរគប្បអីនតេតដ្តវៅរនតងររណីវលើរដលង វដ្ើមបី
ទទួលបានយតត្ធិមជ៌ារោ់រម់យួ (គុំនិតរប្ស់វោរជុំនាញការ SADAO Matsubara) ។ 
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គន្ថីទី ២    បុគគល 
ជំពូកទី ១  របូវន្តបុគគល 
 
១. ស្ម ថភាពទទួលសិ្ទធ ិ
 ១.១ ៃិយមៃ័យនៃស្ម ថភាពទទួលសិ្ទធិ 
 សមតថភាពទទួលសិទធិ គឺជាឋានៈដដ្លអាច្បកាល យវៅជាក្ប្ធានននសិទធិ និងកាតពវរិច្បច។ វប្ើមនិមានសមតថ
ភាពទទួលសិទធិវទ រម៏និអាច្បទទួលបាននូេសិទធ ិ និងកាតពវរិច្បចដដ្រ។ សមតថភាពទទលួសិទធិក្តូេបានទទួលសាគ ល់ដត
ច្បុំវពាេះប្តគគលប្ តវណាណ េះ។ នទតយវៅេញិ សតវច្បិញ្ច ឹម មនិមានសមតថភាពទទួលសិទធវិនាេះវទ វហតតវនេះវហើយមនិអាច្បវធវើ
លទធរមមសិទធាិមរយៈរិច្បចសនា និងមនិអាច្បទទួលកាតពវរិច្បចាមាមរយៈអុំវពើអនីតានតរូលវនាេះវទ។ ឧទហរណ៍ 
មាច ស់សតវមនិអាច្បវនទរសិទធវិៅឲ្សសតវដដ្លខ្លួនច្បិញ្ច ឹមវនាេះវទ។ 
 ១.២ តោលការណ៍ស្មភាពនៃស្ម ថភាពទទួលសិ្ទធិ 

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានវធវើការដប្ងដច្បរប្តគគលជាពីរក្ប្វ្ទគ ឺ របូ្េន្ប្តគគល និងនតីបិ្តគគល។ របូ្េន្ប្តគគលគឺជា
មនតសេ វហើយនីតិប្តគគលគឺជាក្ប្ធានននសិទធិ និងកាតពវរិច្បចពិវសសដដ្លទទួលសាគ ល់វដ្ឋយច្បាប្។់ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី
មាក្ា៦ បានប្ញ្ញតថ្ា “របូ្េន្ប្តគគលក្គប្រ់បូ្មានលរខណៈសមបត្ិអាច្បកាល យជាក្ប្ធានននសិទធិ នងិកាតពវរិច្បច” ។ មាន
នយ័ថា ក្រមរដ្ឋប្បវេណី បានទទួលសាគ ល់ថា របូ្េន្ប្តគគលក្គប្រ់បូ្មានសមតថភាពទទួលសិទធិ។  
 ១.៣ តពលចាប់ត្តើមនៃស្ម ថភាពទទួលសិ្ទធិ 
 ១.៣.១ តោលការណ៍ទូតៅ 
  វតើរបូ្េន្ប្តគគលមានសមតថភាពទទួលសិទធិចាប្ម់ានពីវពលណា? ក្រមរដ្ឋប្បវេណី មាក្ា៨ បានប្ញ្ញត្ថា 
ប្តគគលក្គប្រ់បូ្មានសមតថភាពទទួលសិទធិ វៅវពលដដ្លចាប្រ់ុំវណើ ត។ និយមនយ័ននការចាប្រ់ុំវណើ តមនិបានប្ញ្ញត្
ច្បាស់ោស់វនាេះវទរនតងក្រមរដ្ឋប្បវេណី គពឺឹងដនែរវៅវលើការប្រក្សាយរប្ស់រមពតជា។ វៅក្ប្វទសជប្ តន មានការប្រ
ក្សាយជាវក្ច្បើនដូ្ច្បជា វពលដដ្លខ្លួនទររទុំងមូលបានវរើតនតតពីគ្ម្៌ាយ (ក្ទសឹ្ីននការវរើតនតតខ្លួនទុំងមូល) 
វពលដដ្លទររវរើតបានមយួដននរពីគ្ម្៌ាយ (ក្ទឹស្ីននការវរើតដតមយួដននរ) នងិវពលដដ្លទររបានឯររាជសពគី្ ៌  
ម្ាយ វហើយចាប្វ់ន្ើមដ្រដ្វងាើម (ក្ទឹស្ីននការដ្រដ្វងាើមឯររាជស) ប្ តដន ្ ក្ទឹស្ីននការវរើតនតតខ្លួនទុំងមូល គឺវគទទលួ
សាគ ល់វក្ច្បើន។ វៅក្ប្វទសរមពតជា វយើងអាច្បប្រក្សាយវដ្ឋយវោងាមេច្បនានតក្រម  សវម្ច្បសងឃរាជ ជួៃ ណា  
ពារសថា “ចាប្រ់ុំវណើ ត” មាននយ័ថា វរើតវច្បញពីននទម្ាយ ឬ ចាប្ព់ីវពលវេោដដ្លវរើត។  

១.៣.២ ររណតីលើរបលង 
  ដូ្ច្បដដ្លបានពិភារាមតនវនេះ វពលចាប្វ់ន្ើមននសមតថភាពទទួលសិទធិ គឺវពលដដ្លមានរុំវណើ ត។ មាននយ័
ថា ជាវោលការណ៍ ទររវៅមតនវពលចាប្រ់ុំវណើ តមនិមានសមតថភាពទទួលសិទធិវនាេះវទ។ ប្ តដន្ ទររដដ្លវៅរនតង
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គ្ ៌វហើយដប្រជាមនិទទួលសាគ ល់សិទធទិល់ដតវសាេះ ដូ្ច្បជាសន្តិរមមជាវដ្ើមវនាេះ គមឺនិវសមើភាពវនាេះវទ។ វហតតវនេះ
វហើយ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីមាក្ា៩ បានប្ញ្ញត្នូេររណីវលើរដលងវដ្ឋយទទួលសាគ ល់សមតថភាពទទួលសិទធិរប្ស់ទរររនតង
គ្ ៌ ដដ្លទរទ់ងវៅនឹងការទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយដនែរវលើអុំវពើអនីតានតរូល សិទធិទទួលបានសន្តិរមម 
និងអច្បចយ័ទន។   
  រ. ទាររតៅរនងុគភ៌ ៃងិ អ្ំតពើអ្ៃី ្ាៃុរូល 
  ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានប្ញ្ញត្ថា “ទររដដ្លវៅរនតងគ្ន៌ាវពលមានអុំវពើអនីតានតរូល វប្ើទររវនាេះមាន
រុំវណើ តវៅវពលវក្កាយ អាច្បទមទរនូេសុំណងននការខូ្ច្បខាតដដ្លបានវរើតវ ើងវពលដដ្លខ្លួនវៅរនតងគ្ ៌ វដ្ឋយ
អុំវពើអនីតានតរូលបាន” (មាក្ា៩រថាខ្ណឌ ទ១ី) ទរទ់ងនឹងការទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតដដ្លវរើតវ ើងវដ្ឋយ
អុំវពើអនីតានតរូល ទរររនតងគ្ ៌ក្តូេបានទទួលសាគ ល់ថាមានសមតថភាពទទួលសិទធិ។  
 ឧទហរណ៍ រនតងររណីដដ្លប្្ីបានរងវក្ោេះថាន រច់្បរាច្បរណ៍សាល ប្រ់នតងវពលដដ្លក្ប្ពនធរុំពតងដតមានគ្ ៌ ទររ
ដដ្លវៅរនតងគ្ន៌ាវពលដដ្លមានវក្ោេះថាន រវ់រើតវ ើង វក្កាយវពលដដ្លវរើតមរអាច្បទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាត
ជាការខូ្ច្បខាតដននរសាម រតី នងិ ក្ទពសសមបត្ិវដ្ឋយសារមរណភាពរប្ស់ឪពតរ ច្បុំវពាេះចារបីាន។ ប្ តដន ្ រនតងមាក្ាបាន
ប្ញ្ញត្ថា “វប្ើទររវនាេះមានរុំវណើ តវៅវពលវក្កាយ” ដូ្វច្បនេះវហើយ ររណីទររសាល ប្វ់ពលសក្មាល ម្ាយជាវដ្ើមមនិ
អាច្បវធវើសន្តរិមមសិទធិទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតបានវទ វហើយវៅមតនវពលទររចាប្រ់ុំវណើ ត រម្៏ាយមនិអាច្បវធវើជា
អនរតុំណាងទរររនតងននទ វដ្ើមបទីមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតបានដដ្រ (មាក្ា៧៦០ រថាខ្ណឌ ទី២)។ 
  ខ. ទាររតៅរនុងគភ៌ ៃងិ ស្ៃត ិរមម 
  ក្រមរដ្ឋប្បវេណី រប៏ានទទួលសាគ ល់ជាររណីវលើរដលងច្បុំវពាេះទរររនតងគ្នូ៌េសមតថភាពទទួលសិទធិដដ្ល
ទរទ់ងនឹងសន្តិរមម វដ្ឋយប្ញ្ញត្ថា “ទររដដ្លវៅរនតងគ្ន៌ាវពលដដ្លចាប្វ់ន្ើមសន្តិរមម វប្ើទររវនាេះមាន
រុំវណើ តវៅវពលវក្កាយ អាច្បទទួលមតរ៌ វដ្ឋយសន្តរិមមវនាេះបាន” (មាក្ា៩ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ មាននយ័ថា 
ររណីដដ្លឪពតរបានទទួលមរណភាពវៅវពលដដ្លម្ាយរុំពតងដតមានគ្ ៌ រូនដដ្លវៅរនតងគ្វ៌នាេះ វៅវពលវរើត 
អាច្បទទួលសន្តិរមមនូេក្ទពសសមបត្ិរប្ស់ឪពតរបាន។ ររណីទររវនាេះសាល ប្វ់ៅវពលសក្មាលគឺមនិអាច្បវធវើសនត្ិ
រមមពីក្ទពសសមបត្ិរប្ស់ឪពតរបានវទ វហើយវៅវពលម្ាយរុំពតងមានគ្ ៌ ម្ាយមនិអាច្បតុំណាងឲ្សទរររនតងគ្ ៌
ទមទរឲ្សដច្បរមតរ៌បានវទ។  
  គ. ទាររតៅរនុងគភ ៌ៃងិអ្ច្ចយ័ទាៃ 
 ររណីអច្បចយ័ទន ទររវៅរនតងគ្រ៌ក៏្តូេបានទទួលសាគ ល់នូេសមតថភាពទទួលបានសិទធិាមរយៈមតរសាសន ៍
(មាក្ា៩ រថាខ្ណឌ ទី៣)។ វនេះមាននយ័ថា ឪពតរអាច្បវធវើអច្បចយ័ទនវៅឲ្សទររមតនវពលមានរុំវណើ តរនតងនាមជាអច្បច
ោ្បីាន វហើយវប្ើទររវនាេះចាប្រ់ុំវណើ តវៅវពលវក្កាយ ទររវនាេះអាច្បវធវើលទធរមមក្ទពសសមបត្ិដដ្លជារមមេតថតនន
អច្បចយ័ទនបាន។ 
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ររណសិី្រ្ា 
X ជាប្្ី វហើយ Y ជាក្ប្ពនធ។ Y មានគ្រូ៌នរប្ស់ X ។ X បានទទួលមរណភាពវដ្ឋយសារវក្ោេះថាន រ់

ច្បរាច្បរណ៍។ វតើ Y អាច្បតុំណាងឲ្សទរររនតងគ្ ៌វហើយទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតបាន ឬវទ? (ក្ប្្ព៖ យតត្សិា
ស្តសត្តោការរុំពូលវៅក្ប្វទសជប្ តន) 
 ជាវោលការណ៍ របូ្េន្ប្តគគលទទួលបានសមតថភាពទទលួសិទធិាមរយៈការចាប្រ់ុំវណើ ត ដូ្វច្បនេះទរររនតង
គ្ ៌ គមឺនិមានសមតថភាពទទលួសិទធិវនាេះវទ។ ប្ តដន្ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានទទួលសាគ ល់សមតថភាពទទួលសិទធរិប្ស់
ទរររនតងគ្ ៌ វដ្ឋយរក្មតិរនតងររណី៣ោ ងគឺ ការទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយដនែរវលើអុំវពើអនីតានតរូល 
សន្តិរមម និងអច្បចយ័ទន។ វនេះមាននយ័ថា វៅវក្កាយវពលចាប្រ់ុំវណើ ត ទរររនតងគ្អ៌ាច្បទមទរសុំណងការ
ខូ្ច្បខាតច្បុំវពាេះជនប្ងកឲ្សមានវក្ោេះថាន រច់្បរាច្បរណ៍បាន។ ប្ តដន្ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្ញ្ញត្ថា វប្ើទររវនាេះមានរុំវណើ ត
វៅវពលវក្កាយ អាច្បទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតបាន ដូ្វច្បនេះវហើយ វយើងអាច្បពិចារណាបានថា វៅដ្ុំណារក់ាល
មតនវពលមានរុំវណើ ត គឺមនិអាច្បទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតបានវទ។ ដូ្ច្បវនេះ រនតងររណីសិរាវនេះ Y   ដដ្លជា  
ម្ាយរប្ស់ទរររនតងគ្ ៌មនិអាច្បតុំណាងឲ្សទរររនតងគ្ ៌វហើយទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតបានវទ។ 

 
 ១.៤ តពលបញ្ចបស់្ម ថភាពទទួលសិ្ទធិ 
  ១.៤.១ មរណភាព 
 វយើងបានសិរាវហើយថា វពលចាប្វ់ន្ើមននសមតថភាពទទួលសិទធិគឺវៅវពលមានរុំវណើ ត។ ច្បុំដណរឯវពល
ប្ញ្ចប្ស់មតថភាពទទួលសិទធេិញិ គឺវៅវពលមរណភាព (មាក្ា៨) ។ 
  ១.៤.២ ការក្បកាស្អ្ំពកីារា ់ខលួៃ  
  រ. ៃិយមៃ័យនៃការក្បកាស្អ្ំពកីារា ខ់លួៃ 
 ការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន គឺជាសាថ នភាពដដ្លចាតទ់តរថាប្តគគលវនាេះបានទទួលមរណភាពវៅវលើទុំនារ់
ទុំនងគតិយតត្ជតុំេញិលុំវៅដ្ឋឋ នវដ្ើម ាមរយៈនីតិេធិដីដ្លបានរុំណត ់ រនតងររណីដដ្លពតុំមានដ្ុំណឹងច្បាស់ោស់ថា 
ប្តគគលវនាេះវៅរស់  ឬសាល ប្រ់នតងអុំ តងវពលរុំណត។់ រនតងររណីដដ្លពតុំមានដ្ុំណឹងរយៈវពលយូរថា ប្តគគលវនាេះវៅ
រស់ ឬសាល ប្ ់ ក្ទពសសមបត្ិដដ្លបានប្នេល់ទតរវនាេះ វទេះដ្ល់វពលណារវ៏ដ្ឋយ រម៏និអាច្បវធវើសន្តិរមមបានវទ ដត
ចាុំបាច្បក់្តូេមានអនរក្គប្ក់្គងប្ន្ វហើយសហពទ័ធរម៏និអាច្បវរៀប្អាពាហ៍ពិពាហ៍ម្ងវទៀតវទ។ ដូ្វច្បនេះ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី
ប្ញ្ញត្នូេក្ប្ពន័ធននការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនវនេះវ ើងវដ្ើមបអីាច្បវធវើសន្តិរមមនូេក្ទពសសមបត្ិ និង សហពទ័ធមាខ ង
វទៀតអាច្បវរៀប្អាពាហ៍ពិពាហ៍ថមីបាន។ 
  ខ. លរខខណឌនៃការក្បកាស្អ្ពំីការា ់ខលួៃ 
 ការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួនមាន២ក្ប្វ្ទគឺ ការបាតខ់្លួនធមមា និងការបាតខ់្លួនពិវសស វហើយលរខខ្ណឌ រ៏
ខ្តសោន ដដ្រ។  
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ការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួនធមមា គឺវៅវពលមនិមានដ្ុំណឹងច្បាស់ោស់រយៈវពល៥ឆ្ន ុំថា ប្តគគលដដ្ល
អេត្មានវនាេះវៅរស់ ឬសាល ប្់។ តតោការ   អាច្បក្ប្កាសអុំពីការបាត់ខ្លួនាមពារសសតុំ រប្ស់សហពទ័ធ អនរដដ្លក្តូេ
បានសនមតថាជាសន្តិជន អច្បចយ័ោ្ ី អនរទទួលក្បារធ់ានារា ប្រ់ង អនរមានសិទធអិុំណាច្បវមបា អនរអាណាពាបាល 
ឪពតរម្ាយ ឬអនរវនេងវទៀតដដ្លមានក្ប្វោជនស៍ុំខានា់មនលួេច្បាប្រ់នតងការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួន (មាក្ា៤១ 
រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ឧទហរណ៍ ររណីដដ្លមនិច្បាស់ពីដ្ុំណឹង រយៈវពលវលើសពី៥ឆ្ន ុំ អុំពីប្្ដីដ្លបានចារវច្បញពនីទេះ
ថាវៅរស់ ឬសាល ប្ ់ក្ប្ពនធអាច្បទមទរឲ្សក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនបាន។  

ការបាតខ់្លួនពិវសស គឺអនតេត្វៅវលើររណីដដ្លមនិច្បាស់ថាប្តគគលដដ្លជួប្ក្ប្ទេះនឹងវក្ោេះថាន រវ់ៅរស់ ឬ
សាល ប្។់ ប្តគគលដដ្លចូ្បលវៅតុំប្នដ់ដ្លមានសស្តងាគ ម ប្តគគលដដ្លមានេត្មានវៅរនតងនាវាដដ្លបានលិច្ប ឬប្តគគល
ដដ្លបានជួប្ក្ប្ទេះនឹងវក្ោេះថាន រវ់នេងវទៀតដដ្លអាច្បនាុំឲ្សទទួលមរណភាព វហើយពតុំមានដ្ុំណឹងថាប្តគគលវនាេះវៅ
រស់ ឬទទួលមរណភាព រនតងអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំ វក្កាយពីច្បប្ស់ស្តងាគ ម វក្កាយពីនាវាបានលិច្ប ឬវក្កាយពីវក្ោេះថាន រ់
វនាេះបានរនលងនតតវៅតតោការ អាច្បក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួនបានាមពារសសតុំរប្ស់អនរដដ្លមានទុំនារទ់ុំនងនល
ក្ប្វោជនដូ៍្ច្បខាងវលើ (មាក្ា៤១ រថាខ្ណឌ ទី២)។ 
  គ. អាៃុភាពនៃការក្បកាស្អ្ំពកីារា ់ខលួៃ 
 វៅវពលក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន អនរបាតខ់្លួន ក្តូេចាតទ់តរថាទទួលមរណភាពច្បុំវពាេះទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្ជតុំ

េញិលុំវៅឋាន ឬទីសុំណារ ់ (មាក្ា៤៣)។ វនេះមាននយ័ថា សន្តិរមមអាច្បចាប្វ់ន្ើមបាន វហើយសហពទ័ធអាច្បវរៀប្
អាពាហ៍ពិពាហ៍ថមីបាន។ ប្ តដន ្ ក្តូេចាតទ់តរថាបានទទួលមរណភាពច្បុំវពាេះដតទុំនារទ់ុំនងគតិយតតវ្ៅជតុំេញិលុំវៅឋាន
ប្ តវណាណ េះ មនិដមនដ្រហូតនូេសមតថភាពទទួលសិទធរិប្ស់ប្តគគលវនាេះវទ ដូ្វច្បនេះវហើយវប្ើប្តគគលវនាេះវៅរស់ វហើយរស់
វៅរដនលងវនេង ប្តគគលវនាេះអាច្បវធវើលទធរមមនូេសិទធិ និងកាតពវរិច្បចបាន ឧទហរណ៍ថា ប្តគគលវនាេះបានប្វងកើតរចិ្បច
សនា រម៏ានសតពលភាពដដ្រ។ វពលដដ្លប្វងកើតអានតភាពននការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន ររណីការបាតខ់្លួនធមមាគ ឺ
អុំ តងវពលវពល៥ឆ្ន ុំ វហើយររណីការបាតខ់្លួនពិវសស គវឺពលវក្ោេះថាន រវ់នាេះបានរនលងនតត។ 
  ឃ. អាៃុភាពនៃការលុបតចាលការក្បកាស្អ្ំពីការា ់ខលៃួ 
 ររណីប្តគគលដដ្លក្តូេបានក្ប្កាសថាបាតខ់្លួន ាមពតិគឺវៅរស់ វហើយក្តលប្ម់រលុំវៅវដ្ើមេញិ វតើប្តគគល
វនាេះទទួលបាននូេការការពារនលក្ប្វោជនដ៍ប្ប្ណា?  

ររណីដដ្លបានក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនរចួ្បវហើយ ាមប្ញ្ញត្ចិ្បាប្ ់ ក្តូេចាតទ់តរថាបានទទួលមរណភាព 
ដូ្វច្បនេះវហើយ វទេះប្ជីាសាមខី្លូនបានក្តលប្ម់រេញិរវ៏ដ្ឋយ រអ៏ានតភាពននការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនមនិបាតប់្ង់
វទ។ វដ្ើមបឲី្សការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួនបាតប់្ងអ់ានតភាព ចាុំបាច្បក់្តូេវធវើការលតប្វចាលការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន
វនាេះ។ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្ញ្ញត្ថា ក្ប្សិនវប្ើមានការប្ញ្ញជ រថ់ា ប្តគគលដដ្លបានបាតខ់្លួនវៅរស់ ឬមានការប្ញ្ញជ រថ់ា
ទទួលមរណភាពវៅវពលខ្តសពីវពលដដ្លបានរុំណត ់ តតោការក្តូេលតប្វចាលការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន ាម
ពារសសតុំរប្ស់សាមខី្លួន ឬប្តគគលដដ្លមាននលក្ប្វោជន ៍(មាក្ា៤៤ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។  
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វៅវពលដដ្លការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួនក្តូេបានលតប្វចាល វគចាតទ់តរថាការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនវនាេះ
មនិមានាុំងពដី្ុំប្ូង។ ដូ្ច្បវនេះវហើយ វទើប្មានការក្ពួយបារមភអុំពកីារបាតប់្ងន់លក្ប្វោជនរ៍ប្ស់ប្តគគលដដ្លបាន
វធវើលទធរមមក្ទពសសមបត្ិ  ប្តគគលដដ្លវធវើពាណិជជរមមជាមយួប្តគគលវធវើលទធរមមវនាេះ នងិសហពទ័ធដដ្លបានវរៀប្អាពា
ហ៍ពិពាហ៍ថមវីក្កាយពីការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនជាវដ្ើម វដ្ឋយសារការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន។ មូលវហតតវនេះ
វហើយ វទើប្ក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្វងកើតវ ើងនូេប្ញ្ញត្ិវដ្ើមបកី្គប្ក់្គងវៅវលើនលក្ប្វោជន ៍ និងការខាតប្ងវ់នេះវ ើង។ 
ដ្ុំប្ូង ប្តគគលដដ្លទទួលបានក្ទពសសមបត្ិវដ្ឋយច្បុំវពាេះពបី្តគគល ដដ្លបាតខ់្លួនវដ្ឋយសារអានតភាពននការក្ប្កាសអុំពី
ការបាតខ់្លួន គកឺ្តូេបាតប់្ងសិ់ទធិវដ្ឋយសារការលតប្វចាលនូេការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួន ប្ តដន្ ប្តគគលដដ្លបានវធវើលទធ
រមមវដ្ឋយសតច្បរតិរចួ្បវហើយ គឺសងក្តឹមដតរក្មតិនននលក្ប្វោជនដ៍ដ្លខ្លួនវៅដតទទលួនលក្ប្វោជន៍ 1 ប្ តវណាណ េះ 
(មាក្ា៤៤ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ ពារសថា “ ប្តគគលដដ្លទទលួបានក្ទពសសមបត្វិដ្ឋយច្បុំវពាេះ ” គឺសុំវៅវៅវលើសន្តិ
ជន ឬអនរទទួលក្បារធ់ានារា ប្រ់ងអាយតជីេតិជាវដ្ើម។  

រនតងររណីសនត្ិជនដដ្លវធវើសន្តរិមម វៅវលើក្ទពសសមបត្ិរប្ស់ប្តគគលដដ្លបានបាតខ់្លួន វដ្ឋយសារការ
ក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន មនិបានដ្ឹងថាការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួនវនាេះនទតយពីការពិត ក្ោនដ់តសងក្ទពសសមបត្ិដដ្ល
វៅសល់គកឺ្គប្ក់្ោន ់ វហើយមនិមានររណីយរិច្បចរនតងការសងក្ទពសសមបត្ដិដ្លបានវក្ប្ើក្បាស់ពីមតនវនាេះវទ។ នល
ក្ប្វោជនដ៍ដ្លវៅសល់ គឺរមួប្ញ្ចូ លការច្បុំណាយវលើនថលជីេភាពក្ប្ចាុំនថៃ។ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្ញ្ញត្ថា “អានតភាពនន
សរមមភាពដដ្លបានវធវើវ ើងវដ្ឋយទតរច្បិតវ្លើការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួន វៅវក្កាយការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន 
ប្ តដន្មតនវពលលតប្វចាលការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនវនាេះ ពតុំទទួលឥទធិពលវដ្ឋយសារការលតប្វចាលការក្ប្កាសអុំពី
ការបាតខ់្លួនវ ើយ ” (មាក្ា៤៤ រថាខ្ណឌ ទី ៣)។  

ឧទហរណ៍ ររណីដដ្លប្្ី X បានទទួលការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន វហើយក្ប្ពនធ Y រប៏ានលរដ់្ីដដ្ល
ទទួលពីសន្តិរមមវៅឲ្ស Z ។ វក្កាយមរ ការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន X ក្តូេបានលតប្វចាល វហើយររណីវនេះ ទុំង 
Y និង Z មនិបានដ្ឹងថាការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនវនេះនទតយនឹងការពិតវនាេះវទ ររណីដប្ប្វនេះ X មនិអាច្បទមទរឲ្ស 
Z ក្ប្គល់ដ្ីក្ត ប្ម់រេញិបានវទ។ ច្បុំវពាេះររណីដប្ប្វនេះ វតើចាុំបាច្បក់្តូេឲ្សទុំង Y និង Z ក្តូេដតសតច្បរតិទុំងពីរ 
ឬក្ោនដ់ត Z សតច្បរតិគឺក្គប្ក់្ោនវ់នាេះ មានច្បុំណត ច្បដដ្លក្តូេវធវើការប្រក្សាយ។ វយើងអាច្បពិចារណាថា ក្ប្សិនវប្ើ  
វត្តសុំខានវ់ៅវលើនលក្ប្វោជនរ៍ប្ស់ X ដដ្លក្តូេបានក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនគតឺក្មូេឲ្សទុំង Y និង Z សតច្បរតិ 
ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើវត្តសុំខានវ់ៅវលើសតេតថិភាពននពាណិជជរមម គឺក្ោនដ់ត Z សតច្បរតិក្គប្ក់្ោនវ់ហើយ។ ប្ តដន្ វៅរនតង

                                                             
1 រក្មតិនននលក្ប្វោជនដ៍ដ្លខ្លួនវៅដតទទួលនលក្ប្វោជន ៍វយើងអាច្បវធវើការប្រក្សាយវដ្ឋយដក្ប្ក្ប្ួលវៅាមររណីសិរា
នីមយួៗវដ្ើមបរីុំណតរ់រណីយរិច្បចរប្ស់ប្តគគលរនតងការទូទតស់ុំណង។ វដ្ឋយដ រ ច្បុំវពាេះររណីក្ប្វទសជប្ តន រក្មតិនននល
ក្ប្វោជនដ៍ដ្លខ្លួនវៅដតទទួលបាននលក្ប្វោជន៍វៅទីវនេះ គឺរមួប្ញ្ចូ លទុំងក្ទពសដដ្លវៅសល់ និងការច្បុំណាយវលើនថលជីេ
ភាព។ 
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យតត្ិសាស្តសរ្ប្ស់ក្ប្វទសជប្ តន គតឺក្មូេឲ្សទុំង Y និង Z សតច្បរតិ មាននយ័ថាទុំង Y និង Z មនិបានដ្ឹងថាការ
ក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនវនាេះនទតយពកីារពិតវទ។  

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ប្ញ្ញត្ទរទ់ងនឹងអានតភាពននអាពាហ៍ពិពាហ៍ថា “រនតងររណីដដ្លការក្ប្កាស អុំពកីារបាត ់  
ខ្លួនក្តូេបានលតប្វចាល វក្កាយវពលសហពទ័ធរប្ស់ប្តគគលដដ្លក្តូេបានក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនវនាេះ បានវរៀប្អាពាហ៍
ពិពាហ៍ជាមយួអនរវនេងវហើយ អាពាហ៍ពពិាហ៍មតនក្តូេរោយវដ្ឋយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍វក្កាយវនាេះ” (មាក្ា៤៤ 
រថាខ្ណឌ ទ៤ី)។ ឧទហរណ៍ រនតងររណីខាងវលើ វក្កាយពីប្្ី X ក្តូេបានក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន ក្ប្ពនធ Y បានវរៀប្
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាថមីជាមយួ Z វក្កាយមរ ររណីដដ្លការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន X ក្តូេបានលតប្វចាល អាពាហ៍
ពិពាហ៍រវាង X និង Y ក្តូេរោយ វហើយមនិមានឥទធពិលដ្ល់អានតភាពននអាពាហ៍ពិពាហ៍រប្ស់ Y និង Z វទ។ ររណី
វនេះ វទេះប្ីជា Y និង Z សតច្បរតិ ឬទតច្បចរតិរវ៏ដ្ឋយ រអ៏ាពាហ៍ពិពាហ៍វក្កាយវៅដតមានអានតភាព។ 
 
ររណសិី្រ្ា 

X ក្តូេបានក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន វហើយក្ប្ពនធ Y បានវធវើសន្តរិមមដ្ីរប្ស់ X ។ Y បានវធវើអនតប្បទនដ្ី
វនាេះវៅ A វហើយ A បានវធវើអនតប្បទនប្ន្វៅ B វហើយបានវនទរការច្បតេះប្ញ្ជ ី។ វក្កាយមរការក្ប្កាសអុំពកីារបាត់
ខ្លួន X ក្តូេបានលតប្វចាល។ វតើ X អាច្បទមទរឲ្ស B ក្ប្គល់ដ្ីមរេញិបានឬវទ? វដ្ឋយសិរាដប្ងដច្បរររណី 
AB សតច្បរតិ និងទតច្បចរតិ។ ប្ តដន្ Y មនិបានដ្ឹងថាការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួនវនេះនទតយពីការពិតវនាេះវទ។  

វៅវពលដដ្លការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួនក្តូេបានលតប្វចាល ក្តូេអនតេត្ដូ្ច្បដដ្លការក្ប្កាសអុំពកីារបាត់
ខ្លួនវនាេះមនិមានាុំងពីដ្ុំប្ូង ប្ តដន្ មតនវពលលតប្វចាលនូេការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន សរមមភាពដដ្លបានវធវើ
វ ើងវដ្ឋយទតរច្បិតវ្លើការក្ប្កាសអុំពកីារបាតខ់្លួន ពតុំទទួលឥទធពិលពកីារលតប្វចាលការក្ប្កាសអុំពីការបាតខ់្លួន
វ ើយ (មាក្ា៤៤ រថាខ្ណឌ ទី៣)។ វតើតក្មូេឲ្សភាគទីុំងសងខាងននរិច្បចសនាសតច្បរតិ ឬក្ោនដ់តប្តគគលដដ្លវធវើ
លទធរមមននសិទធិវនាេះសតច្បរតិប្ តវណាណ េះក្គប្ក់្ោនវ់ហើយ គមឺានច្បុំណត ច្បដដ្លក្តូេប្រក្សាយ ប្ តដន្ វប្ើ រវលើការប្រ
ក្សាយខាងវដ្ើម រនតងររណីដដ្ល A ទតច្បចរតិ វទេះប្ីជា B សតច្បរតិ ឬ ទតច្បចរតិរវ៏ដ្ឋយ រ ៏X អាច្បទមទរច្បុំវពាេះ B ឲ្ស
ក្ប្គល់ដ្មីរេញិបាន។ ម ាងេញិវទៀត វប្ើ រវលើការប្រក្សាយខាងវក្កាយ ក្ប្សិនវប្ើ B សតច្បរតិ វទេះប្ីជា A 
សតច្បរតិ ឬទតច្បចរតិរវ៏ដ្ឋយ រ ៏X មនិអាច្បទមទរឲ្ស B ក្ប្គល់ដ្មីរេញិបានវទ។ ច្បតេះវប្ើ A សតច្បរតិ ដត B ទតច្បចរតិេញិ
ោ ងវម ច្បដដ្រ? រនតងររណីវនេះ វទេះប្ីជា រវលើការប្រក្សាយខាងវដ្ើមរវ៏ដ្ឋយ វប្ើ A និង Y សតច្បរតិវៅវពល
វនាេះ A ក្តូេបានការពារ វយើងអាច្បប្រក្សាយបានថាវទេះប្ីជាអនរទទួលប្នវ្ក្កាយទតច្បចរតិរវ៏ដ្ឋយ រក៏្តូេការពារ
ដដ្រ (វោលការណ៍ដ្ឋច្បខ់ាត)។ ក្ប្សិនវប្ើទទួលសាគ ល់ការទមទរឲ្ស B ក្ប្គល់ក្ត ប្ ់ជាវហតតវធវើឲ្ស B មានសិទធិ
ទមទរការទទួលខ្តសក្តូេឲ្សធានាច្បុំវពាេះ A ដដ្លសតច្បរតិ។ ទសេនៈភាគវក្ច្បើនវៅជប្ តន អនតេត្ាមវោលការណ៍
ដ្ឋច្បខ់ាត។ 
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១.៤.៣ ការស្ៃម ថាាៃទទលួមរណភាពក្ពមតពលជាមយួោន ្
ក្ប្សិនវប្ើមនិដ្ឹងថាទទួលមរណភាពមតន ឬវក្កាយវទនឹងវៅជាោ ងណា? ឧទហរណ៍  ររណីដដ្លប្្ី X 

និងរូន Z បានទទួលមរណភាពវៅវពលជាមយួោន  រនតងវក្ោេះថាន រច់្បរាច្បរណ៍ វហើយររណីដដ្ល X មានក្ប្ពនធ Y នងិ
ឪពតរ A ក្ប្សិនវប្ើប្្ី X ទទួលមរណភាពមតន វនាេះក្ប្ពនធ Y និងរូន Z នឹងកាល យវៅជាសន្តិជន វហើយ Y នឹងវធវើ
សន្តិរមមក្ទពសសមបត្រិប្ស់រូន Z ដូ្វច្បនេះ  ក្ប្ពនធ Y នឹងវធវើលទធរមមក្ទពសសមបត្ទិុំងអស់។ ម ាងេញិវទៀត វប្ើរូន Z 
ទទួលមរណភាពមតន វនាេះ ក្ប្ពនធ Y និងឪពតរ A នឹងកាល យជាសន្តិជន។  

 រ. លរខខណឌ 
ក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្ញ្ញត្ថា  “រនតងច្បុំវណាមប្តគគលដដ្លបានទទួលមរណភាពជាវក្ច្បើននារក់្ប្សិនវប្ើមនិច្បាស់

ោស់ថា មានប្តគគលណាមាន រវ់ៅរស់ វក្កាយវពលប្តគគលវនេងវទៀតបានទទួលមរណភាពវទ ” (មាក្ា៤៥)។ មាននយ័
ថា លរខខ្ណឌ  គសឺុំវៅវៅវលើសាថ នភាពមនិច្បាស់ោស់ននទុំនារទ់ុំនងមតនវក្កាយននការទទួលមរណភាព។ ឧទហរណ៍ 
វទេះប្ីជាទទួលមរណភាពវដ្ឋយសារវក្ោេះថាន ររ់នតងវពលជាមយួោន រវ៏ដ្ឋយក្ប្សិនវប្ើអាច្បប្ញ្ញជ រអ់ុំពទីុំនារទ់ុំនងមតន
និងវក្កាយននការទទួលមរណភាព វនាេះសន្តិរមមក្តូេវធវើវ ើងវដ្ឋយដនែរវៅវលើទុំនារទ់ុំនងវនាេះ។  

 ខ. អាៃុភាព 
ររណីដដ្លមនិច្បាស់ោស់អុំពទីុំនារទ់ុំនងមតននិងវក្កាយននការទទួលមរណភាពវទ ក្តូេយរមាក្ា៤៥ 

មរអនតេត។្ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានប្ញ្ញត្អុំពីអានតភាពវនាេះថា “ចាតទ់តរថាបានទទួលមរណភាពក្ពមវពលជាមយួោន ” ។ 
សន្តិរមម  គមឺានដតជនដដ្លមានជីេតិរស់វៅនាវពលចាប្វ់ន្ើមសន្តិរមមប្ តវណាណ េះ វទើប្អាច្បទទួលសន្តិរមមបាន 
(មាក្ា១១៤៩ រថាខ្ណឌ ទី១)។ វហតតវនេះ ជនដដ្លបានសនមតថា បានទទួលមរណភាពក្ពមវពលជាមយួោន  វដ្ឋយ
ដនែរវលើមាក្ា ៤៥ មនិអាច្បកាល យជាសន្តិជនបានវទ។ មាននយ័ថា វៅច្បវនាល េះននប្តគគលទុំងពីរ ដដ្លបានសនមតថា
បានទទួលមរណភាពក្ពមវពលជាមយួោន  វដ្ឋយដនែរវលើមាក្ា៤៥ មនិប្វងកើតឲ្សមានសន្តិរមមវនាេះវទ។  
 
ររណីស្ិរ្ា 

X មានក្ប្ពនធ Y រូន Z និង ឪពតរ A។ X និង Z បានទទលួមរណភាពរនតងវក្ោេះថាន រច់្បរាច្បរណ៍ជាមយួោន  
វហើយមនិច្បាស់ោស់ថាប្តគគលណាមយួទទួលមរណភាពមតន ឬវក្កាយវនាេះវទ។ ចូ្បរប្រក្សាយ វតើក្ទពសសមបត្ិ
រប្ស់ X នឹងក្តូេវធវើសន្តិរមមវដ្ឋយរវប្ៀប្ណា? 

រនតងររណីសិរាវនេះ គឺវយើងមនិដ្ឹងច្បាស់ោស់ថារវាង Z និង X វតើប្តគគលណាមយួទទួលមរណភាពមតន 
ឬវក្កាយវនាេះវទ។ ដូ្វច្បនេះវហើយ ដនែរាមមាក្ា ៤៥ ក្តូេសនមតថាប្តគគលទុំងពីរបានទទួលមរណភាពក្ពមវពល
ជាមយួោន ។ វហតតវនេះ Z ដដ្លជាសន្តិជនលុំដ្ឋប្ទ់១ី មនិអាច្បវធវើសន្តិរមមវលើក្ទពសសមបត្ិរប្ស់ X បានវទ 
(មាក្ា១១៥៦)។ ដូ្ច្បវនេះ ក្ទពសសមបត្រិប្ស់ X ក្តូេវធវើសន្តិរមមវដ្ឋយក្ប្ពនធ Y នងិ ឪពតរ A ដដ្លជាសន្តិជន
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លុំដ្ឋប្ទ់២ី េញិ (វោង មាក្ា១១៥៩ និង មាក្ា ១១៦១ រថាខ្ណឌ ទ១ី និងរថាខ្ណឌ ទី២)។ 
 
២. សិ្ទធបិុគគល 
 ២.១ ៃិយមៃ័យ 
 ក្រមរដ្ឋប្បវេណីដច្បងអុំពីសិទធបិ្តគគលដដ្លសុំវៅវៅវលើ “សិទធិដដ្លមានអតថនយ័ពារព់ន័ធនឹងជីេតិ របូ្កាយ 
សតខ្ភាព វសរភីាព នាម រិតិយ្ស ភាពឯរជន ឬ សិទធវិនេងវទៀតដដ្លជានលក្ប្វោជនទ៍រទ់ងនឹងលរខណប្តគគល” 
(មាក្ា ១០)។ ឧទហរណ៍ សិទធទិរទ់ងនឹងការទទួលយរពនលកឺ្ពេះអាទិតស ខ្សល់អាកាស នងិសិទធិការពារនូេជីេភាព
វដ្ឋយសន្ិេធិីពីសុំវ ងរ ុំខានជាវដ្ើម។ វតើសិទធិ និងនលក្ប្វោជនក៍្ប្វ្ទណាជាសិទធិប្តគគលវនាេះ វហើយវតើក្តូេន្ល់នូេ
ការការពារាមនលូេច្បាប្រ់នតងទុំហុំប្ តណាណ ច្បុំវពាេះសិទធិប្តគគលវនាេះ? 
 ២.២ អាៃុភាព 
 រនតងររណីមានការបារមភថា នឹងមានការរ ុំវោ្សិទធិប្តគគលវដ្ឋយខ្តសច្បាប្ ់ ឬមានការបារមភថាការរ ុំវោ្
សិទធបិ្តគគលដដ្លបានវរើតវ ើងវហើយវនាេះ នឹងអាច្បប្ន្ ឬនឹងអាច្បវរើតវ ើងវទៀតវដ្ឋយខ្តសច្បាប្ ់អនរដដ្លមានសិទធិ
ប្តគគលអាច្បទមទរឲ្សប្ញ្ឈប្នូ់េការរ ុំវោ្វនាេះបាន (មាក្ា១១)។ វហើយក្ប្សិនវប្ើលទធនលននសរមមភាពប្ុំពាន
វៅដតប្នេល់ អនរដដ្លមានសិទធិប្តគគលអាច្បទមទរឲ្សដ្រវច្បញបាន (មាក្ា១២)។ ឧទហរណ៍ ការទមទរឲ្ស
ដរតក្មូេ និងក្ប្មូលទសេនាេដ្្ីដដ្លបានច្បតេះអតថប្ទប្រហិាវររ ្ិ៍ និងអាច្បទមទរឲ្សលតប្វចាលនូេអតថប្ទដដ្លបានច្បតេះ
វនាេះ។ ប្ តដន ្ ប្ញ្ញត្សិ្ីពីសិទធិទមទរឲ្សប្ញ្ឈប្ ់ (មាក្ា១១) និងសិទធទិមទរឲ្សដ្រវច្បញនូេលទធនលននសរមមភាព
រ ុំវោ្ (មាក្ា១២) មនិបានហាមឃាតក់ារទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយដនែរវលើអុំវពើអនីតានតរូលវនាេះវទ 
ដូ្វច្បនេះវហើយ ក្ប្សិនវប្ើលរខខ្ណឌ ននអុំវពើអនតីានតរូលក្តូេបានប្ុំវពញ ប្តគគលដដ្លរងការប្ុំពានសិទធបិ្តគគលអាច្ប
ទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតបានវដ្ឋយដនែរវលើប្ញ្ញត្និនអុំវពើអនីតានតរូល។ 
៣. ស្ម ថភាពខាងឆៃទៈ  
 ៣.១ ៃិយមៃ័យ 
 សមតថភាពខាងឆនទៈ គឺជាសមតថភាពដដ្លអាច្បយល់ដ្ងឹនិងេនិិច្បឆយ័បានអុំពលីទធនលាមនលូេច្បាប្ន់នសរមម 
ភាពរប្ស់ខ្លួន (មាក្ា១៤)។ ប្តគគលក្គប្រ់បូ្មានសមតថភាពទទួលសិទធិ។ ប្ តដន្ ប្តគគលក្គប្រ់បូ្មនិដមនសតទធដតអាច្បវធវើ
រិច្បចការ ជុំនួញដដ្លមានសតពលភាពវដ្ឋយឯរឯងក្គប្វ់ពលវនាេះវទ។ ឧទហរណ៍ វទេះប្ីជាវរមងអាយត៣ឆ្ន ុំ និង
ប្តគគលដដ្លរុំពតងដតក្សេងឹក្សាខាល ុំង បានសនាទិញទុំនិញ ដដ្លមានតនមលនថលរវ៏ដ្ឋយ រម៏និចាុំបាច្បក់្តូេទទួលសាគ ល់នូេ
អានតភាពននរិច្បចសនាដប្ប្វនេះវនាេះវទ។ ដូ្ច្បវនេះ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្ញ្ញ ត្នូេក្ប្ព័នធសមតថភាពខាងឆនទៈវនេះវ ើង 
វដ្ើមបអីាច្បលតប្វចាលនូេសរមមភាពរប្ស់ប្តគគលដដ្លខ្វេះសមតថភាពខាងឆនទៈ។  
 
 



13 

 

 ៣.២ អាៃុភាពនៃស្ម ថភាពខាងឆៃទៈ 
 ក្រមរដ្ឋប្បវេណីដច្បងថា “សរមមភាពដដ្លភាគីបានវធវើវ ើងវៅរនតងសាថ នភាព ដដ្លខ្លួនមនិអាច្បយល់ដ្ឹង នងិ
េនិិច្បឆយ័បាន អុំពលីទធនលាមនលូេច្បាប្ន់នសរមមភាពរប្ស់ខ្លួន អាច្បលតប្វចាលបាន” (មាក្ា១៤)។ ពារសសរមមភាព
ដដ្លវក្ប្ើវៅរដនលងវនេះ គជឺារិច្បចសនា និងសរមមភាពឯរវាភាគី(មាក្ា១៥)។ ឧទហរណ៍ ររណីដដ្លវរមងអាយត
៣ឆ្ន ុំបានទិញរប្ស់វរមងវលងវៅទីនារ រិច្បចសនាទិញលរវ់នាេះអាច្បលតប្វចាលបាន។ អនរដដ្លអាច្បលតប្វចាលបាន 
គឺសាមខី្លួន អនរតុំណាងដដ្លច្បាប្ប់ានរុំណត ់មាននយ័ថា អនរដដ្លមានអុំណាច្បវមបា ឬអនរអាណាពាបាលសក្មាប្ ់
អនីតជិន (មាក្ា៣៥៩ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ រិច្បចសនាលរទ់ិញវនេះ ក្តូេមានសតពលភាពរហូតដ្ល់វពលលតប្វចាល 
(មាក្ា៣៥៨ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ វៅវពលរិច្បចសនាក្តូេបានលតប្វចាល ក្តូេចាតទ់តរថារិច្បចសនាវនាេះមនិមាន
អានតភាពាុំងពីដ្ុំប្ូង (មាក្ា៣៥៨ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ ដូ្ច្បវនេះ ក្ប្សិនវប្ើមនិទនប់ានប្ងក់្បារវ់ៅវ ើយវទ វរមងវនាេះ
មនិមានកាតពវរិច្បចប្ងក់្បារវ់ទ ប្ តដន្ក្ប្សិនវប្ើបានប្ងក់្បារវ់ហើយ អនរតុំណាងរប្ស់វរមងវនាេះអាច្បទមទរឲ្សសងក្បារ់
វនាេះមរេញិបាន។ 
៤. ស្ម ថភាពរនុងការត្វើស្រមមភាព 
 ៤.១ ៃិយមៃ័យនៃស្ម ថភាពរនុងការត្វើស្រមមភាព 
 សមតថភាពខាងឆនទៈ មាននយ័ថាសរមមភាពរនតងសាថ នភាពដដ្លអាច្បយល់ និងេនិិច្បឆយ័បាននូេលទធនលាមនលូេ
ច្បាប្នូ់េសរមមភាពរប្ស់ខ្លួន (មាក្ា១៤)។ ប្ តដន្ វៅវពលវធវើសរមមភាពអវីមយួ មានររណីជាវក្ច្បើនដដ្លមនិអាច្បវធវើ
ការេនិិច្បឆយ័ថាអនរវធវើសរមមភាពវនាេះមាន ឬមនិមានសមតថភាពខាងឆនទៈ វហើយការប្ញ្ញជ ររ់ម៏និមានភាពងាយក្សួល
វនាេះវទ។ ឧទហរណ៍ វរមងដដ្លមានអាយតវសមើោន រវ៏ដ្ឋយ រស៏មតថភាពមានគមាល តខ្តសោន ដដ្រ វហើយររណីមានជុំងឺ
ដននរប្ញ្ញញ សាម រតី និងការក្សេងឹក្សា រម៏ានររណីជាវក្ច្បើន ដដ្លមនិអាច្បប្ញ្ញជ រអ់ុំពសីាថ នភាពននរក្មតិរងវេះសមតថ
ភាពខាងឆនទៈបានវនាេះវទ។ ក្ប្សិនវប្ើមនិអាច្បប្ញ្ញជ រអ់ុំពីភាពអាច្ប ឬមនិអាច្បលតប្វចាលរិច្បចសនា ឬសរមមភាព
ឯរវាភាគបីានវទ វាវធវើឲ្សប្ េះពាល់ដ្ល់សតេតថិភាពពាណិជជរមមរប្ស់ភាគីមាខ ងវទៀត ក្ពមទុំងមនិអាច្បការពារជនដដ្ល
ខ្វេះសមតថភាពខាងឆនទៈបានក្គប្ក់្ោនវ់ទៀតនង។ វហតតវនេះ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ប្វងកើតឲ្សមានរប្ប្គតិយតត្ននសមតថភាព
រនតងការវធវើសរមមភាពរប្ស់របូ្េន្ប្តគគល វដ្ឋយវធវើការរុំណតក់្ប្វ្ទប្តគគលដដ្លចាតទ់តរថាមនិមានសមតថភាពរនតងការ
វធវើពាណិជជរមមវដ្ឋយឲ្សប្តគគលទុំងវនាេះ មានអនរអាណាពាបាលសក្មាប្ប់្ុំវពញសមតថភាពវនាេះ។ ជាមយួោន វនេះ 
សរមមភាពដដ្លវធវើវ ើងវដ្ឋយមនិបានទទួលការយល់ក្ពមពអីនរអាណាពាបាល អាច្បលតប្វចាលបាន។ ក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណីប្ញ្ញត្អុំពជីនដដ្លក្តូេរក្មតិសមតថភាពជា៣គឺ អនីតជិន ជនសថិតវៅវក្កាមហិតូប្តថមភ នងិជនវៅវក្កាម
អាណាពាបាលទូវៅ (មាក្ា១៦)។  

៤.២ អ្ៃី ជិៃ 
អនីតិជនគឺសុំវៅវៅវលើជនដដ្លមានអាយតវក្កាម១៨ឆ្ន ុំ។ អាយតនីតិភាព ក្តូេបានរុំណត់ាមរយៈទសេ

នៈទូវៅរនតងសងគមអាក្ស័យវលើក្ប្វទសនីមួយៗ វហើយវៅរមពតជាបានរុំណត់យរប្តគគលដដ្លមានអាយតក្គប្១់៨
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ឆ្ន ុំ ជានីតជិន (មាក្ា១៧)។2 វោងាមក្រមរដ្ឋប្បវេណី ជនដដ្លសថិតវៅវក្កាមរប្ប្អនរមានសិទធអិុំណាច្បវមបា ឬ
អនរអាណាពាបាលសក្មាប្អ់នីតិជន ច្បុំវពាេះការអនតេត្នូេរិច្បចគតិយតត្តក្មូេឲ្សទទលួបានការយល់ក្ពមពីអនរមាន
សិទធិអុំណាច្បវមបា ឬអនរអាណាពាបាល។ ដូ្ច្បវនេះ សរមមភាពដដ្លវធវើវ ើងវដ្ឋយមនិបានទទួលការយល់ក្ពមពអីនរ
មានសិទធអិុំណាច្បវមបា ឬ អនរអាណាពាបាលសក្មាប្អ់នីតិជន អាច្បលតប្វចាលបាន (មាក្ា១៨)។  

អនរមានសិទធិអុំណាច្បវមបាអាច្បជាឪពតរម្ាយ ឪពតរ ឬម្ាយ (មាក្ា១០៣៦, ១០៣៨) ឬ ឪពតរម្ាយច្បិញ្ច ឹម 
(មាក្ា១០៣៥)។ ច្បុំដណរឯ អនរអាណាពាបាលសក្មាប្អ់នីតជិនក្តូេចាប្វ់ន្ើមវៅវពលដដ្លមនិមានអនរអនតេត្
សិទធអិុំណាច្បវមបាសក្មាប្អ់នីតិជន (មាក្ា១០៦៧)។ អនរដដ្លអាច្បវធវើការលតប្វចាលបាន គឺសាមខី្លួន ឬអនរ
តុំណាងដដ្លច្បាប្ប់ានរុំណត ់ មាននយ័ថា អនរមានអុំណាច្បវមបា ឬអនរអាណាពាបាលសក្មាប្អ់នីតិជន (មាក្ា
៣៥៩ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ អនតីិជនអាច្បវធវើការលតប្វចាលដតមាន រឯ់ង វដ្ឋយមិនចាុំបាច្ប់ទទួលការយល់ក្ពមពីអនរមាន
អុំណាច្បវមបា ឬអនរអាណាពាបាលសក្មាប្់អនីតិជន។ សរមមភាពរប្ស់អនីតិជនវក្កាមរបូ្ភាពជារិច្បចសនា ឬ 
សរមមភាពឯរវាភាគដីដ្លក្តូេបានលតប្វចាល នឹងក្តូេកាល យជាមនិមានអានតភាពាុំងពដី្ុំប្ូង វហើយមនិមានការខាតប្ង់
នលក្ប្វោជនណ៍ាមយួវៅវលើអនីតិជនវនាេះវទ។  

ប្ តដន្ ច្បុំវពាេះសរមមភាពដដ្លទទួលសិទធិ ឬឲ្សរចួ្បនតតពកីាតពវរិច្បច ឬសរមមភាពដដ្លទរទ់ងនឹងជីេភាពរស់
វៅក្ប្ចាុំនថៃ មនិអាច្បលតប្វចាលបានវទ វទេះប្ីជាមនិបានទទួលការយល់ក្ពមពីអនរមានអុំណាច្បវមបា ឬអនរអាណា
ពាបាលសក្មាប្អ់នីតិជនរវ៏ដ្ឋយ (មាក្ា១៨ វារសខ្ណឌ ទី២)។ ឧទហរណ៍ ររណីដដ្លទទួលបានក្ប្ទនរមម ឬរចួ្ប
នតតពកីាតពវរិច្បច អនីតិជនវធវើសរមមភាពដដ្លមានសតពលភាពដតមាន រឯ់ងបាន វដ្ឋយសារដតមនិមានការក្ពួយបារមភអុំពី
ការបាតប់្ងន់លក្ប្វោជនរ៍ប្ស់អនីតិជនវនាេះវទ។ ច្បុំវពាេះការទិញរប្ស់វក្ប្ើក្បាស់ក្ប្ចាុំនថៃជាវដ្ើម អនីតជិនអាច្បវធវើ
ដតមាន រឯ់ងបាន។ សរមមភាពដដ្លទរទ់ងនឹងជីេភាពរស់វៅក្ប្ចាុំនថៃ ជាសរមមភាពដដ្លមានភាពងាយក្សួលរនតង
ការេនិិច្បឆយ័ជាទូវៅមានតនមលទឹរក្បារទ់ប្ ដដ្លមនិមានការក្ពួយបារមភអុំពកីារខូ្ច្បខាតនលក្ប្វោជនរ៍ប្ស់អនីតិជន។ 
វធវើដប្ប្វនេះ អនតញ្ញញ តឲ្សអនតីជិនមានភាពងាយក្សួលរនតងការវធវើ សរមមភាពដតមាន រឯ់ងបានវដ្ើមបបី្វក្មើជីេភាពរស់វៅ
ក្ប្ចាុំនថៃ។ 

អនីតិជនអាច្បវធវើការចាត់ដច្បងក្ទពសសមបត្ិដដ្លអនរមានអុំណាច្បវមបា ឬអនរអាណាពាបាលសក្មាប្ ់   
អនីតជិនអនតញ្ញញ តឲ្សចាតដ់ច្បងរនតងទុំហុំននវោលប្ុំណងដដ្លបានរុំណត ់(មាក្ា១៩ វារសខ្ណឌ ទ១ី)។ ឧទហរណ៍ ក្បារ់
ដដ្លឪពតរម្ាយបានឲ្សសក្មាប្ន់ថលទិញវមម នដ្  វនាេះអនីតិជនអាច្បទិញវមម នដ្បាន។ វហើយអនរមានអុំណាច្បវមបា      
និង អនរអាណាពាបាល អាច្បអនតញ្ញញ តឲ្សអនីតិជនចាតដ់ច្បងក្ទពសសមបត្ិដដ្លមនិបានរុំណតវ់ោលវៅបាន។ 
ឧទហរណ៍ ររណីដដ្លឪពតរម្ាយបានឲ្សក្បាររូ់ន១០$ សក្មាប្ច់្បុំណាយតទ ល់ខ្លួន ដូ្ច្បវនេះអនីតិជនអាច្បវក្ប្ើក្បារ់
១០$ វនាេះវដ្ើមបទីិញទុំនិញបាន។ ក្ប្សិនវប្ើរនតងទុំហុំក្ទពសសមបត្ិដដ្លអនរមានអុំណាច្បវមបាជាវដ្ើម បានអនតញ្ញញ ត

                                                             
2 ក្រមរដ្ឋប្បវេណីជប្ តន មាក្ា៤ រុំណត ់“ នីតិភាព ” ចាប្ព់ីអាយត២០ឆ្ន ុំវ ើងវៅ។ 
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វនាេះ វទេះប្ីជាទទួលសាគ ល់ឲ្សអនីតិជនចាតដ់ច្បងមាន រឯ់ងរវ៏ដ្ឋយ រក៏ារក្ពួយបារមភអុំពកីារបាតប់្ងន់លក្ប្វោជនស៍ុំ
ខាន់ៗ ច្បុំវពាេះអនីតជិនវនាេះ គឺតិច្បតចួ្ប វហើយក្ប្សិនវប្ើមនិអាច្បចាតដ់ច្បងក្តឹមរក្មតិប្ តណណឹ ងបានវនាេះវទ  វានឹងវធវើឲ្ស   
អនីតិជនមនិមានភាពងាយក្សួល។  

ទរទ់ងនងឹការក្ប្រប្អាជីេរមមរប្ស់អនីតជិន ក្រមរដ្ឋប្បវេណីដច្បងថា “អនីតិជនដដ្លបានទទួលការ
អនតញ្ញញ តឲ្សក្ប្រប្អាជីេរមមមយួក្ប្វ្ទ ឬវក្ច្បើនក្ប្វ្ទ ពីអនរមានអុំណាច្បវមបា ឬអនរអាណាពាបាលសក្មាប្អ់នតីិ
ជន ក្តូេមានសមតថភាពដូ្ច្បនតីិជនច្បុំវពាេះមតខ្ជុំនួញវនាេះ” (មាក្ា២០ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ឧទហរណ៍ អនីតជិនដដ្ល
ឪពតរម្ាយអនតញ្ញញ តឲ្សវប្ើរអាហារដ្ឋឋ ន អាច្បវធវើសរមមភាពពារព់ន័ធនឹងអាហារដ្ឋឋ នវដ្ឋយមានសតពលភាពដតមាន រឯ់ង
បាន ដូ្ច្បជាការទិញវក្គឿងនេុំ និងការជួលប្តគគលិរជាវដ្ើម វហើយសរមមភាពទុំងវនាេះ មនិអាច្បវធវើការលតប្វចាល
វដ្ឋយវហតតនលថាមនិមានការយល់ក្ពមពីឪពតរម្ាយវនាេះវទ។ ក្ប្សិនវប្ើសរមមភាពពារព់ន័ធនឹងការវធវើអាជីេរមម
ដដ្លក្តូេបានអនតញ្ញញ ត ដតអនីតិជនមនិមានលទធភាពវធវើសរមមភាពដតមាន រឯ់ងបានវនាេះ វាវធវើឲ្សបាតប់្ងនូ់េអតថនយ័នន
ការអនតញ្ញញ តឲ្សវធវើអាជីេរមម។  

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីរុំណតព់ីលរខខ្ណឌ នាុំអា្ធីនភាពដូ្ច្បខាងវក្កាម (មាក្ា២១) ៖  

-រនតងររណីដដ្លអនីតិជនដដ្លបានដ្ល់អាយត១៦ឆ្ន ុំ ក្ទក្ទងជ់ីេភាពខ្លួនឯងវដ្ឋយឯររាជស តតោការ អាច្ប
ក្ប្កាសនូេអា្ធីនភាពរប្ស់អនរវនាេះបានាមពារសសតុំរប្ស់អនីតិជនវនាេះ។  

-អនីតិជនដដ្លបានវរៀប្អាពាហ៍ពិពាហ៍វហើយ ក្តូេទទួលអា្ធីនភាព វដ្ឋយមនិចាុំបាច្បម់ានការក្ប្កាសពី
តតោការវទ។  

អនីតិជនដដ្លទទួលអា្ធីនភាព ក្តូេចាតទ់តរថា បានដ្ល់នីតិភាព (មាក្ា២២)។ វហតតវនេះ អនីតជិន
ដដ្លទទួលបានអា្ធីនភាពអាច្បប្វងកើតរិច្បចសនា និងសរមមភាពឯរវាភាគវីដ្ឋយមានសតពលភាពដតមាន រឯ់ងបាន 
វហើយមនិអាច្បវធវើការលតប្វចាលសរមមភាពទុំងវនាេះ វដ្ឋយវហតតថាមនិមានការយល់ក្ពមពីអនរអាណាពាបាលបាន
វនាេះវទ។  

៤.៣ ជៃតៅតក្កាមអាណាព្ាាលទូតៅ 
ច្បុំវពាេះជនដដ្លវៅរនតងសាថ នភាពជានិរនរ្ ៍ ដដ្លខ្វេះសមតថភាពរនតងការយល់ដ្ឹង នងិេនិចិ្បឆយ័អុំពលីទធនលាម

នលូេច្បាប្ន់នសរមមភាពរប្ស់ខ្លួនវដ្ឋយសារមានេបិ្ត្ិដននរប្ញ្ញញ សាម រត ី តតោការអាច្បក្ប្កាសការចាប្វ់ន្ើមអាណា
ពាបាលទូវៅបាន ាមពារសសតុំរប្ស់សាមខី្លួន សហពទ័ធ និងប្តគគលវនេងវទៀតដដ្លបានរុំណតរ់នតងមាក្ា២៤។ 
សាថ នភាពជានិរន្រដ៍ដ្លខ្វេះសមតថភាពសក្មាប្េ់និិច្បឆយ័ និងយល់ដ្ឹងអុំពលីទធនលនលូេច្បាប្ន់នសរមមភាពរប្ស់ខ្លួន គឺ
សុំវៅវៅវលើសាថ នភាពដដ្លខ្វេះនូេសមតថភាពខាងឆនទៈអាច្បមនិជាក្ប្ចាុំវទ។ ជួនកាលប្តគគលវនាេះអាច្បមានសមតថ
ភាពប្ងាា ញឆនទៈរនតងរក្មតិអប្បប្រមិា ដូ្ច្បវនេះវហើយវទើប្មាក្ា២៤ រដូ៏្ច្បជាមាក្ា១១០៥ អនតញ្ញញ តឲ្សសាមខី្លួនវនាេះ
ប្្ឹងវៅតតោការវដ្ើមបសីតុំក្ប្កាសការចាប្វ់ន្ើមអាណាពាបាលទូវៅ។ មា ងវទៀត មាក្ា៩៥៤ អនតញ្ញញ តឲ្សជនវៅ
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វក្កាមអាណាពាបាលទូវៅអាច្បវរៀប្អាពាហ៍ពិពាហ៍បាន វដ្ឋយមនិចាុំបាច្បម់ានការយល់ក្ពមពីអនរអាណាពាបាល
ទូវៅវ ើយ ក្ប្សិនវប្ើោតម់ានសមតថភាពប្ងាា ញឆនទៈរនតងរក្មតិអប្បប្រមិា ដដ្លចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបវីរៀប្អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 

ជនដដ្លខ្វេះនូេសមតថភាពខាងឆនទៈ អាច្បជាអនរដដ្លមានេបិ្ត្ិដននរប្ញ្ញញ សាម រតធីៃនធ់ៃរ និងអនរជុំងដឺដ្លបាត់
ប្ងក់ារច្បងចាុំជាវដ្ើម។ ប្តគគលដដ្លក្តូេបានក្ប្កាសអុំពកីារចាប្វ់ន្ើមអាណាពាបាលទូវៅ វៅថា ជនវៅវក្កាម
អាណាពាបាលទូវៅ វហើយតតោការក្តូេវក្ជើសាុំងអនរអាណាពាបាលទូវៅវដ្ើមបដីថររាជនវៅវក្កាមអាណា
ពាបាលទូវៅវនាេះ  (មាក្ា២៤)។ អនរអាណាពាបាលទូវៅ គឺជាអនរតុំណាងដដ្លច្បាប្ប់ានរុំណត ់និងមានសិទធិ
ក្គប្ក់្គងក្ទពសសមបត្ិរប្ស់ជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅ វហើយក្តូេវធវើជាអនរតុំណាងឲ្សជនវនាេះ ច្បុំវពាេះ
សរមមភាពដដ្លទរ់ទងនឹងក្ទពសសមបត្ិដដ្លខ្លួនក្គប្់ក្គង (មាក្ា១១១៤)។ មាននយ័ថា អនរអាណាពាបាល
ទូវៅមានសិទធតិុំណាងទុំងក្សុង ច្បុំវពាេះការក្គប្ក់្គងក្ទពសសមបត្រិប្ស់ជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅ នងិ
សរមមភាពដដ្លទរទ់ងនឹងក្ទពសសមបត្ិ វលើរដលងដតសរមមភាពប្វងកើតកាតពវរិច្បចដដ្លមានរមមេតថត ជាសរមមភាព
រប្ស់ជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅ ដដ្លតក្មូេឲ្សមានទទួលការយល់ក្ពមពជីន វនាេះ (មាក្ា ១១១៤ រថា
ខ្ណឌ ទ២ី)។ 

សរមមភាពរប្ស់ជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅអាច្បលតប្វចាលបាន (មាក្ា២៦ វារសខ្ណឌ ទ១ី)។ វទេះប្ីជា
មានការយល់ក្ពមពអីនរអាណាពាបាលទូវៅរវ៏ដ្ឋយ រជ៏នវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅមនិអាច្បវធវើសរមមភាព
ដដ្លមានសតពលភាពដតមាន រឯ់ងបានវទ វហើយសូមបដីតវធវើរិច្បចសនារវ៏ដ្ឋយ   ររ៏ិច្បចសនាវនាេះអាច្បលតប្វចាលបាន  
ដដ្រ។ វដ្ឋយសារដតជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅ សថិតរនតងសាថ នភាពជានិរន្រោ៍ម នសមតថភាពខាងឆនទៈ។ សាមី
ខ្លួន និងអនរអាណាពាបាលទូវៅអាច្បវធវើការលតប្វចាលបាន (មាក្ា៣៥៩ រថាខ្ណឌ ទី២)។ ប្ តដន្ សរមមភាពដដ្ល
ទរទ់ងនឹងជីេភាពរស់វៅក្ប្ចាុំនថៃ ជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅអាច្បវធវើមាន រឯ់ងបាន (មាក្ា២៦ វារសខ្ណឌ ទី
២)។ ក្ប្សិនវប្ើរនតងទុំហុំននសរមមភាពដដ្លទរទ់ងនឹងជីេភាពរស់វៅក្ប្ចាុំនថៃ វនាេះមានការបារមភតិច្បតចួ្បច្បុំវពាេះការ
បាតប់្ងនលក្ប្វោជនស៍ុំខានរ់ប្ស់ជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅ វហើយវប្ើក្ោនដ់តសរមមភាពដដ្លទរទ់ង
នឹងជីេភាពរស់វៅក្ប្ចាុំនថៃមនិអាច្បវធវើមាន រឯ់ងបានដដ្រវនាេះ នឹងវធវើឲ្សជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅមានភាព
មនិងាយក្សួល។  

រនតងររណីជនវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅមានភាពក្ប្ក្រតីដននរប្ញ្ញញ សាម រតីវ ើងេញិ តតោការក្តូេលតប្
វចាលនូេការក្ប្កាសចាប្វ់ន្ើមអាណាពាបាលទូវៅ ាមពារសសតុំរប្ស់សាមខី្លួន សហពទ័ធ នងិជនដដ្លបានរុំណត់
វនេងវទៀត (មាក្ា២៧)។ 

៤.៤ ជៃតៅតក្កាមហិ ូប ថមភ  
ច្បុំវពាេះជនដដ្លមានសមតថភាពតិច្បតួច្បវពររនតងការយល់ដ្ងឹ និងេនិិច្បឆយ័អុំពលីទធនលាមនលូេច្បាប្ន់នសរមម 

ភាពរប្ស់ខ្លួន វដ្ឋយសារមានេបិ្ត្ដិននរប្ញ្ញញ សាម រត ី តតោការអាច្បក្ប្កាសចាប្វ់ន្ើមហិតូប្តថមភវលើជនវនាេះបាន ាម
ពារសសតុំរប្ស់សាមខី្លួន សហពទ័ធ និងជនដដ្លបានរុំណតវ់នេងវទៀត (មាក្ា២៨)។ សមតថភាពតចិ្បតួច្បវពរ គឺសុំវៅ
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ថាមានសមតថភាពខាងឆនទៈដដ្រ ដតសមតថភាពេនិិច្បឆយ័ដដ្លទរទ់ងនឹងការក្គប្ក់្គងក្ទពសសមបត្ិ គទឺប្ខាល ុំងជាង   
ធមមា។ ជនដដ្លក្តូេបានទទួលការក្ប្កាសចាប្វ់ន្ើមហិតូប្តថមភ ក្តូេវៅថា ជនវៅវក្កាមហិតូប្តថមភ វហើយតតោការ
ក្តូេវក្ជើសវរ ើស  ហិតូប្តថមភរៈ វដ្ើមបដីថររាជនវៅវក្កាមហិតូប្តថមភ (មាក្ា២៩)។ ជនវៅវក្កាមហិតូប្តថមភមនិអាច្ប
វធវើសរមមភាពគតិយតតស្ុំខាន់ៗ ដូ្ច្បដដ្លបានប្ញ្ញត្រនតងមាក្ា ៣០ ដតមាន រឯ់ងបានវទ គឺតក្មូេឲ្សមានការយល់ក្ពមពី
ហិតូប្តថមភរៈ។ ច្បុំវពាេះសរមមភាពគតិយតតស្ុំខាន់ៗ ដដ្លបានប្ញ្ញតរ្នតងមាក្ា៣០ វដ្ឋយមនិបានទទួលការយល់ក្ពមពី
ហិតូប្តថមភរៈ សរមមភាពវនាេះអាច្បលតប្វចាលបាន។ អនរមានសិទធលិតប្វចាលគឺ សាមខី្លួន ឬហិតូប្តថមភរៈ (មាក្ា៣៥៩ 
រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ ជនវៅវក្កាមហិតូប្តថមភអាច្បវធវើសរមមភាពដដ្លមានសតពលភាពដតមាន រឯ់ងបាន វលើរដលងដត
សរមមភាពដដ្លក្តូេបានប្ញ្ញត្រនតងមាក្ា៣០។ ជនវៅវក្កាមហិតូប្តថមភគឺខ្តសពអីនីតជិន និងជនវៅវក្កាមអាណា
ពាបាលទូវៅ។ ប្ តដន្ វទេះប្ជីាសរមមភាពដដ្លបានប្ញ្ញត្រនតងមាក្ា៣០ រវ៏ដ្ឋយ រម៏និចាុំបាច្បម់ានការយល់ក្ពមពី
ហិតូប្តថមភរៈវនាេះវទ ច្បុំវពាេះសរមមភាពដដ្លទរទ់ងនឹងជីេភាពរស់វៅក្ប្ចាុំនថៃ។ ហិតូប្តថមភរៈ អាច្បន្ល់ការយល់ក្ពម
វៅជនវៅវក្កាមហិតូប្តថមភ ច្បុំវពាេះសរមមភាព ដដ្លមានប្ញ្ញតរ្នតងមាក្ា៣០ ប្ តដន្ មនិមានសិទធិតុំណាងឲ្សសាមខី្លួន
វទ ដដ្លខ្តសពីអនរមានអុំណាច្បវមបា និងអនរអាណាពាបាលទូវៅ។ មាននយ័ថា ហិតូប្តថមភរៈមនិអាច្បច្បតេះរិច្បចសនា
រនតង នាមជាអនរតុំណាងឲ្សជនដដ្លសថិតវៅវក្កាមហិតូប្តថមភបានវទ។  

ររណីជនវៅវក្កាមហិតូប្តថមភ មានភាពក្ប្ក្រតីដននរប្ញ្ញញ សាម រតវី ើងេញិ តតោការក្តូេលតប្វចាលការ
ក្ប្កាសការចាប្វ់ន្ើមហិតូប្តថមភ ាមពារសសតុំរប្ស់សាមខី្លួន សហពទ័ធ និងជនដដ្លបានរុំណតវ់នេងវទៀត (មាក្ា
៣១)។ 

៤.៥ ការការពារភាគមីាខ្ងតទៀ នៃជៃបដ្លក្ ូេាៃរក្មិ ស្ម ថភាព 
ដូ្ច្បដដ្លបានសិរារនលងមរ សរមមភាពរប្ស់ជនដដ្លក្តូេរក្មតិសមតថភាព អាច្បលតប្វចាលបាន។ វដ្ើមបី

ការពារដ្ល់ជនដដ្លក្តូេបានរក្មតិសមតថភាព គកឺ្តូេបានទទួលសាគ ល់ការលតប្វចាល ប្ តដន្ រក៏្តូេការសិរាអុំពកីារ
ការពារដ្ល់ភាគីពាណិជជរមមមាខ ងវទៀតនងដដ្រ។ ដូ្ច្បវនេះ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានប្វងកើតនូេប្ញ្ញត្ដូិ្ច្បខាងវក្កាម និងវដ្ើមបី
ការពារដ្ល់ភាគីពាណិជជរមមមាខ ងវទៀត។ 

ជាប្ឋម ក្រមរដ្ឋប្បវេណីទទលួសាគ ល់សិទធដិ្ឋស់វតឿនរប្ស់ភាគមីាខ ងវទៀត (មាក្ា៣២)។ ក្ប្សិនវប្ើមនិមាន
ភាពច្បាស់ោស់វទថា សរមមភាពរប្ស់ជនដដ្លក្តូេរក្មតិសមតថភាពក្តូេបានលតប្វចាល ឬមនិលតប្វចាលវនាេះ វធវើ
ឲ្សអុំ តងវពលវនាេះ ភាគមីាខ ងវទៀតសថិតរនតងសាថ នភាពដដ្លោម នសថិរភាព។ ដូ្ច្បវនេះ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានប្ញ្ញត្ឲ្សភាគី
មាខ ងវទៀតដដ្លវធវើពាណិជជរមម អាច្បវធវើការដ្ឋស់វតឿនច្បុំវពាេះជនដដ្លក្តូេបានរក្មតិសមតថភាព និងអនរដថររាជន
វនាេះឲ្សវធវើការវឆលើយតប្ថានល់្សចាច នតមត័ ឬមនិន្ល់សចាច នតមត័នូេសរមមភាព ដដ្លអាច្បលតប្វចាលបានរនតងអុំ តង
វពលរុំណតម់យួ។ រនតងររណីជនដដ្លក្តូេរក្មតិសមតថភាពមានសមតថភាពវ ើងេញិ ភាគីមាខ ងវទៀតអាច្បវធវើការដ្ឋស់
វតឿនច្បុំវពាេះជនដដ្លក្តូេបានរក្មតិសមតថភាពដដ្លមានសមតថភាពវ ើងេញិវនាេះ វដ្ឋយរុំណតអ់ុំ តងវពលវលើសពី 
មយួដខ្ ក្ប្សិនវប្ើមនិបានវឆលើយតប្រនតងអុំ តងវពលវនាេះវទ ក្តូេចាតទ់តរថាបានន្ល់សចាច នតមត័ច្បុំវពាេះសរមមភាពវនាេះ 
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(មាក្ា៣២ រថាខ្ណឌ ទី១)។ រនតងររណី ជនដដ្លក្តូេរក្មតិសមតថភាពវនាេះមនិមានសមតថភាពវ ើងេញិវទ ភាគីមាខ ង
វទៀតអាច្បវធវើការដ្ឋស់វតឿនច្បុំវពាេះ អនរមានអុំណាច្បវមបា អនរអាណាពាបាល ឬហិតូប្តថមភរៈ វដ្ឋយរុំណតអ់ុំ តង
វពលវលើសពីមយួដខ្ ក្ប្សិនវប្ើមនិវឆលើយតប្រនតងអុំ តងវពលវនាេះវទ ក្តូេចាតទ់តរថាបានន្ល់សចាច នតមត័ច្បុំវពាេះសរមម
ភាពវនាេះ (មាក្ា៣២ រថាខ្ណឌ ទី២)។ ច្បុំវពាេះជនវៅវក្កាមហិតូប្តថមភរវ៏ដ្ឋយ ភាគមីាខ ងវទៀតអាច្បវធវើការដ្ឋស់វតឿន
ឲ្សទទួលយរការន្ល់សចាច នតមត័ពីហិតូប្តថមភរៈ វដ្ឋយរុំណតអ់ុំ តងវពលវលើសពី មយួដខ្ ក្ប្សិនវប្ើមនិបានវធវើការ
វឆលើយតប្រនតងអុំ តងវពលវនាេះវទ ក្តូេចាតទ់តរថាបានលតប្វចាលច្បុំវពាេះសរមមភាពវនាេះ (មាក្ា៣២ រថាខ្ណឌ ទី៣)។ 

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្ញ្ញត្ថា ក្ប្សិនវប្ើជនដដ្លក្តូេបានរក្មតិសមតថភាព បានវក្ប្ើក្បាស់មវធាបាយឆវបារ
វដ្ើមបឲី្សវគវជឿជារថ់ាខ្លួនជាសមតថជន ជនវនាេះមនិអាច្បលតប្វចាលសរមមភាពបានវទ(មាក្ា ៣៣)។ ឧទហរណ៍ 
ររណីដដ្លជនដដ្លមានអាយតពិតក្បារដ្ដត១៧ឆ្ន ុំវទ ប្ តដន្បានក្បាប្វ់ៅភាគមីាខ ងវទៀតថាខ្លួនមានអាយត១៨ឆ្ន ុំ។ 
ក្ប្សិនវប្ើក្ោនដ់ត ជនវនាេះមនិបាននិោយថាខ្លួនឯងជាជនដដ្លក្តូេរក្មតិសមតថភាព វនាេះមនិដមនជាការឆវបារ
វទ ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើជនវនាេះបានវក្ប្ើពារសសុំដ្ីវនេងៗ ដដ្លវធវើឲ្សភាគីមាខ ងវទៀតយល់ក្ច្ប ុំ ឬររណីដដ្លអាច្បទទួល
សាគ ល់ថាការយល់ក្ច្ប ុំមានរក្មតិខ្ពស់ វនាេះអាច្បកាល យវៅជាការឆវបារ។ (វោងយតត្សិាស្តសត្តោការរុំពូល
ក្ប្វទសជប្ តន ច្បតេះនថៃទ១ី៣ ដខ្រតមភៈ ឆ្ន ុំ១៩៦៩)។ វហើយររណីវនេះរប៏្ូររមួទុំងការ រតហរថាបានទទួលការយល់
ក្ពមពអីនរមានអុំណាច្បវមបា និងហិតូប្តមភរៈនងដដ្រ។ 

 
ររណសិី្រ្ា 

១. X ដដ្លមានអាយត១៧ឆ្ន ុំ បានទិញអាេយឺតមយួតនមល៥$ វដ្ឋយមនិបានទទួលការយល់ក្ពមពអីនរមាន
អុំណាច្បវមបា។ វតើ X អាច្បលតប្វចាលរិច្បចសនាលរទ់ិញវនាេះបានវទ?  

(វោងមាក្ា១៨) 
អនីតិជនដដ្លបានវធវើសរមមភាព វដ្ឋយមនិបានទទួលការយល់ក្ពមពីអនរមានអុំណាច្បវមបា ឬអនរអាណា

ពាបាលសក្មាប្អ់នីតិជន អាច្បលតប្វចាលបាន (មាក្ា១៨ វារសខ្ណឌ ទី១)។ ប្ តដន្ សរមមភាពទរទ់ងនឹងជីេភាព
រស់វៅក្ប្ចាុំនថៃ មនិអាច្បលតប្វចាលបានវទ (មាក្ា១៨ វារសខ្ណឌ ទី២)។ ការទិញអាេយឺតតនមល៥$ អាច្បនិោយបាន
ថាជាសរមមភាពទរទ់ងនឹងជីេភាពរស់វៅក្ប្ចាុំនថៃ។ វហតតវនេះ X មនិអាច្បវធវើការលតប្វចាលរិច្បចសនាលរទ់ិញ
វនាេះបានវទ។ 

២. X អាយត១៧ឆ្ន ុំ បានលរត់ទ ុំងគុំនូរមានតនមលនថលដដ្លបានវធវើសន្តិរមមពីឪពតរវៅឲ្ស Y រនតងតនមល
១០០០$។ X បានច្បុំណាយក្បារ១់០០០$ វនាេះសក្មាប្វ់ដ្ើរវលង។ វតើ X អាច្បលតប្វចាលរិច្បចសនាលរទ់ិញ
តទ ុំងគុំនូរវនាេះបានវទ? ក្ប្សិនវប្ើ X អាច្បលតប្វចាលរិច្បចសនាលរទ់ិញវនាេះបាន វតើ X ក្តូេមានររណីយរិច្បចសង
ក្បារ១់០០០$ វៅ Y ឬវទ ? 
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( វោងមាក្ា១៨ មាក្ា៧៣៦ និងមាក្ា៧៣៧ ) 
X បានច្បតេះរិច្បចសនាលរទ់ិញតទ ុំងគុំនូរជាមយួ Y វដ្ឋយមនិបានទទួលការយល់ក្ពមពអីនរមានអុំណាច្បវម

បា។ ការទិញលរត់ទ ុំងគុំនូរដដ្លមានតនមលនថល មនិអាច្បនិោយបានថាជាសរមមភាពទរទ់ងនឹងជីេភាពរស់វៅ
ក្ប្ចាុំនថៃបានវទ វហតតវនេះ រចិ្បចសនាវនាេះអាច្បលតប្វចាលបាន។ អនរមានសិទធលិតប្វចាលគឺ សាមខី្លួន ឬអនរតុំណាង
ដដ្លច្បាប្ប់ានរុំណត ់ (មាក្ា៣៥៩ រថាខ្ណឌ ទ២ី) វហតតវនេះ X អាច្បលតប្វចាលរិច្បចសនាលរទ់ិញវនាេះបាន។ 
រនតងររណី រចិ្បចសនាក្តូេបានលតប្វចាល ក្តូេចាតទ់តរថារិច្បចសនាវនាេះមនិមានាុំងពីដ្ុំប្ូង (មាក្ា៣៥៨ រថា
ខ្ណឌ ទ២ី)។ ដូ្វច្បនេះ ភាគនីនរិច្បចសនាមានររណីរិច្បចក្តូេក្ប្គល់តទ ុំងគុំនូរ និងសងក្បារន់ថលលរទ់ិញវៅភាគីមាខ ង
វទៀត។ X បានច្បុំណាយក្បារ១់០០០$ ដដ្លទទួលបានពីនថលលរទ់ិញវនាេះសក្មាប្វ់ដ្ើរវលងអស់វហើយ វហតតអវី
បានជាវៅដតមានររណីរិច្បចសងក្បារវ់ទៀត? ររណីដដ្លទទួលបានាេកាលិរពីអនរដ្នទ វដ្ឋយដនែរវលើរិច្បច
សនា ក្ប្សិនវប្ើរិច្បចសនាវនាេះបានបាតប់្ងអ់ានតភាព ប្តគគលដដ្លទទួលាេកាលិរវនាេះ ក្តូេមានររណីរិច្បចសង
នលក្ប្វោជន ៍រនតងរក្មតិនលក្ប្វោជនដ៍ដ្លវៅដតមាន (មាក្ា៧៣៦ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។  X បានច្បុំណាយក្បារ់
១០០០$ វនាេះសក្មាប្វ់ដ្ើរវលង វហើយមនិវៅមាននលក្ប្វោជនវ៍នាេះវទ។ ប្ តដន្ វប្ើប្តគគលដដ្លបានទទួលនល
ក្ប្វោជនម៍ានវច្បតនា ឬរុំហតស ច្បុំវពាេះអានតភាពននរិច្បចសនាដដ្លក្តូេបានបាតប់្ង ់ ប្តគគលដដ្លបានទទួលនល
ក្ប្វោជនវ៍នាេះមានររណីយរិច្បចក្តូេសងនលក្ប្វោជនវ៍នាេះ វដ្ឋយភាជ ប្ជ់ាមយួនឹងការក្បារ ់ (មាក្ា៧៣៧ រថា
ខ្ណឌ ទ២ី)។ រនតងររណីវនេះ វប្ើវយើងទទួលសាគ ល់ថា X មានវច្បតនា ឬរុំហតសច្បុំវពាេះអានតភាពននរិច្បចសនា ដដ្ល
ក្តូេបាតប់្ង ់X មានររណីយរិច្បច ក្តូេសងក្បារ១់០០០$ វដ្ឋយភាជ ប្ជ់ាមយួការក្បារ។់ 
 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ជំពូកទី២  ន្ីត្ិបុគគល 

១. សារក្បតោជៃ៍នៃៃ ីិបុគគល 

 ៃិយមៃ័យ 

 នីតិប្តគគលគឺសុំវៅវៅវលើក្រុមមនតសេ ឬមូលនិធិដដ្លមានប្តគគលភាពគតិយតត ្ វហើយជាមាច ស់ននសិទធិ និង
កាតពវរិច្បច (សនាទ នតក្រមននក្រមរដ្ឋប្បវេណី)។ ក្រុមក្ប្មលូន្ត ុំននមនតសេ (សាជីេរមម) ឬក្រុម ក្ប្មូលននក្ទពសសមបត្ ិ
(មូលនិធ)ិ រដូ៏្ច្បោន នងដដ្រ វៅវក្កាមល័រខខ្ណ័ឌ ជារុំណតម់យួ ឋានៈជាក្ប្ធានននសិទធិ និងកាតពវរចិ្បចនឹងក្តូេបាន
ទទួលសាគ ល់នងដដ្រ។ សាជីេរមម ឬ មូលនិធិដប្ប្វនេះ វៅថានីតិប្តគគល។ សមតថភាពទទលួសិទធិរប្ស់នីតិប្តគគល ដប្ប្
វនេះវគវៅថា ប្តគគលភាពគតយិតត្ ឬភាពជានតីិប្តគគល។  នីតិប្តគគល ក្តូេបានចាតទ់តរដូ្ច្បជាប្តគគលាមការនមិិមតរប្ស់
ច្បាប្។់ ឧទហរណ៍ វៅរនតងររណីដដ្លប្តគគលពីរ ឬប្ីនារ ់បានវប្ើរក្រមុហ តនរមួោន  ក្ប្សិនវប្ើោម នក្ប្ពន័ធនីតបិ្តគគល
វទ វៅវពលដដ្លប្តគគលទុំងវនាេះ ទិញដ្មីយួរដនលងរនតងក្ប្តិប្ត្ិការជុំនួញរប្ស់ខ្លួន វនាេះពួរោតក់្តូេច្បតេះប្ញ្ជ ីរមមសិទធិ
វលើដ្ីវនាេះ វដ្ឋយមានវ ម្ េះសមាជិរទុំងអស់។ ប្ តដន ្ ក្ប្សិនវប្ើនីតបិ្តគគល អាច្បទទួលបាននូេសិទធិវដ្ឋយខ្លួនឯង
តទ ល់ វនាេះរមមសិទធិវលើដ្ ី អាច្បក្តូេបានច្បតេះប្ញ្ជ ីវដ្ឋយវក្ប្ើវ ម្ េះរប្ស់នីតបិ្តគគលវនាេះ។ ម ាងវទៀត ក្ប្សិនវប្ើោម ន
ក្ប្ពន័ធនីតិប្តគគលវនាេះវទ មាច ស់ប្ុំណត លរប្ស់សមាជរិមាន រន់នក្រុមហ តនវនាេះ អាច្បរបឹ្អូសច្បុំដណរក្ទពសសមបត្ិរប្ស់
សមាជិរ។ ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើក្រុមហ តនវនាេះ អាច្បមានសមតថភាពទទួលសិទធិវដ្ឋយឯររាជសពីសមាជិរនីមយួៗ វនាេះមាច ស់
ប្ុំណត លននសមាជរិរប្ស់ក្រមុហ តន មនិអាច្បរបឹ្អូសក្ទពសសមបត្ិបានវទ។ វដ្ើមបវីជៀសវាងនូេប្ញ្ញា ទុំងវនេះ វទើប្ការ
ប្វងកើតនូេក្ប្ពន័ធនីតិប្តគគលមានសារៈសុំខានរ់នតងការអនតញ្ញញ តឲ្សប្ណ្តុំ ននមនតសេ ឬ   ប្ណ្តុំ ននក្ទពសសមបត្ិ អាច្បវធវើជា
ភាគីននរិច្បចសនា និងមានរមមសិទធិវលើក្ទពសសមបត្ិវដ្ឋយឯររាជសពីសមាជិរមាន រ់ៗ ។ ក្ប្ពន័ធនននតីិប្តគគល គឺន្ល់ឲ្សប្
ណ្តុំ ននមនតសេ ឬក្ទពសសមបត្ ិអាច្បមានសមតថភាពទទួលសិទធិ ដូ្ច្បរបូ្េន្ប្តគគលដដ្រ។ វលើសពីវនេះ វគអាច្បវមើលវ ើញ
ពីក្ប្វោជនន៍ននីតិប្តគគលមយួច្បុំនួនដូ្ច្បខាងវក្កាម ៖ 

 ១.១ ទំៃុរច្ិ ត  

 ក្ប្សិនវប្ើរបូ្េនប្្តគគលមាន រប់្ុំវពញសរមមភាពដតមាន រឯ់ង វនាេះទុំនតរច្បតិ្ច្បុំវពាេះអតថិិជន ឬ ច្បុំវពាេះនដ្គូពាណិជជរមម
រប្ស់នីតិប្តគគល គឺមនិសូេមានទុំនតរច្បិតប្្ តនាម នវទ ដតវប្ើរបូ្េន្ប្តគគលវក្ច្បើនរបូ្ចូ្បលរមួោន  វនាេះវាជាការលែជាង។  

 ១.២  ជំនាញ   

 របូ្េន្ប្តគគលមាន រ ់មនិអាច្បវច្បេះជុំនាញជាវក្ច្បើនឲ្សបានច្បាស់ោស់វទ វពាលគឺមនិអាច្បមានប្ទពិវសាធនក៍្គប្់
ក្ោន ់ និងដសវងយល់ឲ្សបានសតីជវក្ៅវនាេះវ ើយ។ ដូ្ច្បវនេះវទើប្អនតញ្ញញ តឲ្សប្តគគលដដ្លមានជុំនាញវនេងៗោន វនាេះ
ក្ប្មូលន្ត ុំោន វៅជានីតិប្តគគល វដ្ើមបឲី្សមានភាពក្គប្ក់្ជុងវក្ជាយននជុំនាញ។ 
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 ១.៣  ថេិកា 

 របូ្េន្ប្តគគលដដ្លមានថេកិា ឬទតនតចិ្ប អាច្បចូ្បលរមួោន វដ្ើមបបី្វងកើតទតនេនិិវោគឲ្សបានក្គប្ក់្ោន ់ រនតងដ្ុំវណើ រ
ការពាណិជជរមម និងមតខ្រប្រឲ្សកានដ់តក្ប្វសើរ និងមានក្ប្សិទធភាពខ្ពស់។ 

២. ក្បតភទនៃៃ ីិបុគគល 

២.១ ៃ ីិបុគគលសាជីេរមម ៃងិៃី ិបគុគលមូលៃិ្  ិ 

២.១.១ ៃី ិបគុគលសាជីេរមម  

 មនតសេមយួក្រុមក្ប្មូលន្ត ុំោន ប្វងកើតជានីតបិ្តគគលសាជីេរមមមយួវ ើង រនតងវោលប្ុំណងប្វក្មើនលក្ប្វោជន៍
ឯរជន។ រនតងនយ័ខាងវលើវនេះ  នីតិប្តគគលសាជីេរមមក្តូេបានទទួលសាគ ល់នូេសមតថភាពទទួលសិទធិដដ្លជាក្ប្ធាននន
សិទធ ិ និងកាតពវរិច្បចវដ្ឋយឯររាជស (មាក្ា៤៦ រថាខ្ណឌ ទី១) វហើយដ្ឋច្បវ់ដ្ឋយដ រពីភាពជាក្ប្ធានននសិទធិ និង
កាតពវរិច្បចរប្ស់សមាជិរនីមយួៗវនាេះ។  ការដញរឲ្សដ្ឋច្បព់ីោន  រវាងនីតបិ្តគគលសាជីេរមម និងសមាជិរនននីតបិ្តគគល
សាជីេរមម  គឺវដ្ើមបដីញរទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្នននីត ិប្តគគលសាជីេរមមវនាេះពសីមាជរិនីមយួៗ។ 

  ឧទហរណ៍  មាច ស់ប្ុំណត លដដ្លមានសិទធិវលើប្ុំណត ល ច្បុំវពាេះសមាជិរណាមាន រ់នននីតិប្តគគល  សាជីេរមម 
មនិអាច្បទមទរប្ុំណត លពនីតីិប្តគគលសាជីេរមមវនាេះបានវទ។  

 នីតិប្តគគលសាជីេរមម អាច្បក្តូេបានប្វងកើតវ ើងវដ្ឋយមនិចាុំបាច្បម់ានការអនតញ្ញញ តពីសុំណារស់ាថ ប្ន័ ដដ្ល
សមតថរិច្បចក្តតួពិនតិសវនាេះវទ ក្ប្សិនវប្ើនីតបិ្តគគលសាជីេរមមក្តូេបានប្វងកើតវ ើងវដ្ឋយដនែរវលើប្ញ្ញតិ្វៅរនតងក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណី (មាក្ា៤៦ រថាខ្ណឌ ទ៥ី) វហើយដដ្លខ្តសពនីតីិប្តគគលមូលនិធ ិ(មាក្ា១១៤ រថាខ្ណឌ ទ១ី, មាក្ា១១៥ 
រថាខ្ណឌ ទ១ី ច្បុំណត ច្ប គ)។ 

 ឧទហរណ៍  នតីិប្តគគលសាជេីរមម រមួមានក្រុមហ តន សហជីព សមាគម អងគការវក្ៅរដ្ឋឋ ្បិាល ជាអាទិ៍។ រ៏
ប្ តដន្ នាវពលប្ច្បចតប្បនន អងគការវក្ៅរដ្ឋឋ ្បិាលអាច្បដ្ុំវណើ រការបាន លតេះក្ាដតបានច្បតេះប្ញ្ជ ីវៅក្រសួងមហាននទ  វដ្ឋយ
ដនែរវលើេធិានននការច្បតេះប្ញ្ជ ីអងគការវក្ៅរដ្ឋឋ ្បិាល ដដ្លសថិតវៅវក្កាមសមតថរិច្បចរប្ស់ក្រសួងមហាននទ។ ច្បុំដណរឯ 
ក្រុមហ តនពាណិជជរមម គឺក្តូេបានក្គប្ក់្គងវដ្ឋយច្បាប្ស់្ីពីសហក្ោសពាណិជជរមម នងិតក្មូេឲ្សច្បតេះប្ញ្ជ ីក្រសួងពាណិជជ
រមម។ 
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 ២.១.២ ៃី ិបគុគលមូលៃិ្  ិ

 នីតិប្តគគលមូលនិធិជាប្ណ្តុំ ននក្ទពសសមបត្ិេភិាគទនដដ្លក្តូេបានន្ល់ជាឋានៈជាមាច ស់ននសិទធិនិងកាតពវរចិ្បច
វដ្ឋយឯររាជស (មាក្ា៤៦ រថាខ្ណឌ ទី១)។ ឧទហរណ៍ ការប្វងកើត “មូលនិធិអ្រិរេនក្ពវកាងកាង”  ដដ្លមានការ
ចូ្បលរមួេភិាគទនពបី្តគគលមាន រ ់ឬវក្ច្បើននារ។់  

២.២ ៃ ីិបុគគលយរច្ំតណញៃិងៃី បិុគគលមៃិយរច្ំតណញ 

២.២.១ ៃី ិបគុគលយរច្ំតណញ  

នីតិប្តគគលយរច្បុំវណញ ជានតីិប្តគគលដដ្លប្វងកើតរនតងវោលប្ុំណងទញយរច្បុំវណញ (មាក្ា៤៦ រថាខ្ណឌ ទី
២)។ ឧទហរណ៍ ក្រុមហ តននុំក្សួយលីលី ក្រុមហ តនក្សាវប្ៀរអងគរ ក្រុមហ តនម តងឬទធីក្គុប្ ក្រុមហ តនជីប្ម តងក្គុប្ជា    
វដ្ើម។ 

២.២.២ ៃី បិុគគលមៃិយរច្តំណញ 

នីតិប្តគគលមនិយរច្បុំវណញជានីតិប្តគគល ដដ្លប្វងកើតវ ើងរនតងវោលប្ុំណងមនិទញយច្បុំវណញ  (មាក្ា៤៦ 
រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ ឧទហរណ៍ ការបាទក្រហមរមពតជា អងគការអាដ្ហតរ អងគការលីកាដូ្ អងគការរា រ ់ សមាគមអតីត
និសេតិ អងគការសាន មញញឹមននរតមារ អងគការមតិ្សុំឡាញ់ សមាគមក្គូប្វក្ងៀន សហជីពវសររីមមររ គណៈប្រេ
នវោបាយ  ជាវដ្ើម។ 

២.៣ ៃី ិបគុគលបតក្មើក្បតោជៃ៍សាធារណៈ 

នីតិប្តគគលប្វក្មើក្ប្វោជនស៍ាធារណៈ គឺជានតីិប្តគគលមនិយរច្បុំវណញ ដដ្លមានវោលប្ុំណងពិវសស
វដ្ើមបបី្វក្មើក្ប្វោជនស៍ាធារណៈ (មាក្ា៤៦ រថាខ្ណឌ ទី២ វារសខ្ណឌ ទី២)។ ឧទហរណ៍ ការបាទក្រហមរមពតជា 
អងគការអាដ្ហតរ អងគការលីកាដូ្ អងគការរា រ ់អងគការសាន មញញឹមននរតមារ អងគការមតិស្ុំឡាញ់ ជាវដ្ើម។ 

 

 

 

 

 

 

 
នីតិបុគ្គលបម្រើ 

្បមោជន៍សាធារណៈ 

នីតិបុគ្គលរិនយកចំមណញ 
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២.៤ ៃ ីិបុគគលសាជីេរមមទទលួខុស្ក្ ូេមាៃរក្មិ  ៃិង ៃ ីិបុគគលសាជីេរមមទទួលខុស្ក្ ូេ ោ្្ៃរក្មិ  

២.៤.១ ៃី បិុគគលសាជីេរមមទទួលខុស្ក្ ូេមាៃរក្ម ិ  

នីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេមានរក្មតិជា “នីតបិ្តគគលសាជីេរមម ដដ្លសមាជិរទទួលខ្តសក្តូេនូេ
កាតពវរិច្បចរប្ស់នីតិប្តគគល ាមរក្មតិននក្ទពសសមបត្ិដដ្លខ្លួនបានវធវើេភិាគទន” (មាក្ា៤៦ រថាខ្ណឌ ទី៣)។ រនតង
ររណីវនេះ សមាជិរនមីយួៗមនិចាុំបាច្បស់ងប្ុំណត លរប្ស់នីតិប្តគគល វដ្ឋយវក្ប្ើក្ទពសសមបត្ិរប្ស់ខ្លួនវ ើយ។ 

២.៤.២ ៃី ិបុគគលសាជីេរមមទទួលខុស្ក្ ូេោ្្ៃរក្ម ិ 

នីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ គឺជា “ នីតបិ្តគគលសាជីេរមមដដ្លមានសមាជិរទទួលខ្តសក្តូេនូេ
កាតពវរិច្បចរប្ស់នីតបិ្តគគល វដ្ឋយយរក្ទពសសមបត្ិទូវៅរប្ស់ខ្លួន ” (មាក្ា៤៦ រថាខ្ណឌ ទី៣)។ រនតងររណីវនេះ មាច ស់
ប្ុំណត លនននតីិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ អាច្បក្ប្មូលប្ុំណត លរប្ស់ខ្លួនពីក្ទពសសមបត្ិតទ ល់ខ្លួនរប្ស់
សមាជិរមាន រ់ៗ បាន ក្ប្សិនវប្ើនីតិប្តគគលសាជីេរមមទទលួខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ មនិអាច្បសងប្ុំណត លពីក្ទពសសមបត្ិ
រប្ស់ខ្លួនបាន។ 

នីតបិ្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ មានភាពខ្តសោន ពីនីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេមានរក្មតិ គឺ
សមាជិរក្តូេដតទទួលខ្តសក្តេូវដ្ឋយោម នរក្មតិ វហតតវនេះវហើយ មនិចាុំបាច្បវ់ក្តៀមពិវសសនូេក្ទពសសមបត្ិមូលដ្ឋឋ ន
វទ។ ដូ្វច្បនេះរនតងការប្វងកើតនតីបិ្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ និងការវធវើលរខន្ិរៈ មនិចាុំបាច្បគ់តិដ្ល់ក្ទពស
សមបត្ិជាមូលដ្ឋឋ ន ដូ្ច្បនីតបិ្តគគលទទួលខ្តសក្តូេមានរក្មតិវទ។  

របបគ ិយុ តនៃៃី ិបគុគល 

ប្តគគលដដ្លមានប្ុំណងប្វងកើតនីតិប្តគគល ក្តូេដតវធវើការច្បតេះប្ញ្ជ ីវៅទីាុំងននទីសាន ររ់ណ្ាលរប្ស់នីតិប្តគគល 
(មាក្ា៤៩ )។ ច្បុំណត ច្បដដ្លក្តូេច្បតេះប្ញ្ជ ីរមួមាន (មាក្ា៥០ រថាខ្ណឌ ទី១) ៖ 

រ-វោលប្ុំណង។ 
ខ្-នាមររណ៍។ 
គ-ទីសាន រក់ាររណ្ាល និងទសីាន រក់ារសាខា។ 
 -មូលវហតតននការរ ុំោយ វប្ើបានរុំណតម់ូលវហតតវនាេះ វៅរនតងលរខន្ិរៈ។ 
ង-វ ម្ េះ ឬនាមររណ៍ នងិលុំវៅឋានរប្ស់អ្បិាល និងអនរក្តួតពិនិតស។ ប្ តដន្ ច្បុំវពាេះនីតិប្តគគលសាជីេរមម

ទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ ក្តូេច្បតេះវ ម្ េះ និងលុំវៅឋានរប្ស់សមាជិរ។ 
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ច្ប-វ ម្ េះរប្ស់អ្ិបាលដដ្លក្តូេវធវើជាតុំណាងនីតិប្តគគល វប្ើមានជនដដ្លជាអ្ិបាល ដតមិនតុំណាង
នីតិប្តគគលវនាេះ។ 

ឆ-វសច្បរ្ីរុំណតអ់ុំពីសហតុំណាង ដដ្លរុំណតថ់ាអ្បិាលវក្ច្បើននារវ់ធវើតុំណាងឲ្សនីតិប្តគគល វដ្ឋយរមួោន
ក្ប្សិនវប្ើមាន។ 

៣. រច្នាស្មពៃ័ធរបស្់ៃី បិុគគល 

 ៣.១. អ្ភិាល 

  ៣.១.១ ច្ំៃួៃ ការតក្ជើស្ាំង ការដ្រហូ  ំបណង ៃិងភាររិច្ចនៃអ្ភិាល 

នីតិប្តគគលក្តូេដតមានអ្បិាលដដ្លជាអងគភាពមយួវដ្ើមបអីនតេតរ្ិច្បចការរប្ស់នីតបិ្តគគល វលើរដលងដតនតីិប្តគគល
សាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិដដ្លពតុំមានអ្បិាលវ ើយ (មាក្ា៥៦ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ច្បុំដណរអ្បិាលេញិ 
ក្តូេបានវក្ជើសាុំងវដ្ឋយលរខន្ិរៈ ឬវដ្ឋយមហាសននិបាតសមាជិរ ដដ្លមានច្បុំនួនមយួរបូ្ ឬវក្ច្បើនរបូ្ (មាក្ា៥៦ 
រថាខ្ណឌ ទ២ី,៤)។ ប្ តដន្ នតីិប្តគគលមូលនិធិ អ្បិាលក្តេូមានោ ងតចិ្ប ៣ របូ្។ រនតងររណីដដ្លមានអ្បិាលវក្ច្បើន
របូ្ រិច្បចការរប្ស់នីតបិ្តគគលក្តេូបានសវក្មច្ប វដ្ឋយសុំវ ងភាគវក្ច្បើន វប្ើមនិបានរុំណតព់ិវសសរនតងលរខន្ិរៈវទ (មាក្ា
៥៦ រថាខ្ណឌ ទ៣ី) វហើយអ្បិាលនននីតិប្តគគលសាជីេរមម អាច្បក្តូេបានដ្រហូតតុំដណងវដ្ឋយវសច្បរ្ីសវក្មច្បននមហា
សននិបាតសមាជិរ (មាក្ា៥៦ រថាខ្ណឌ ទី៥)។ 

 

 

 

 

  

 

៣.១.២ ររណីយរិច្ចរបស្អ់្ភិាល 

  អ្ិបាលក្តូេ “វោរពវៅាមច្បាប្់និងប្ទដ្ឋឋ នគតិយតត្ និងខ្លឹមសារននលរខន្ិរៈ និងក្តូេចាត់ដច្បងការងារ
រប្ស់នីតិប្តគគលវដ្ឋយវសាម េះក្តង”់ វហើយទុំនារទ់ុំនងរវាងអ្បិាល និងនីតិប្តគគល “ក្តូេអនតេត្ាមប្ញ្ញត្ិស្ីពីអាណត្ិ ”  

(មាក្ា៥៧)។ 

នីតិប្តគគល 

នីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួល 
ខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ 

អ្បិាល១ ឬវក្ច្បើនរបូ្ វលើរដលង
នីតិប្តគគលមូលនិធ ិមានច្បុំននួចាប្ព់ី

៣របូ្វ ើងវៅ ោម នអ្បិាល 
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  ៣.១.៣ សិ្ទធិ ំណាងរបស្អ់្ភិាល 

អ្បិាលក្តូេតុំណាងឲ្សនីតិប្តគគល និងក្តូេក្ប្តិប្ត្ិាមខ្លឹមសារននលរខន្ិរៈ (មាក្ា៥៨ រថាខ្ណឌ ទី១)។ រនតងររណី
មានអ្បិាលវក្ច្បើនរបូ្ វដ្ើមបបី្វញ្ច ៀសរតុំឲ្សការងារយឺតោ េ អ្បិាលនីមយួៗក្តូេមានសិទធិតុំណាងវរៀងៗខ្លួន វលើរ
ដលងដតមានការរុំណតវ់នេងវៅរនតងលរខន្រិៈ (មាក្ា៥៨  រថាខ្ណឌ ទ២ី )។ ឧទហរណ៍ ការរុំណតវ់នេងវៅរនតងលរខន្រិៈ 
អាច្បជាការន្ល់សិទធិឲ្សអ្បិាលវក្ច្បើនរបូ្ មានសិទធិតុំណាងរមួោន  ឬជាការន្ល់សិទធិតុំណាងឲ្សអ្បិាលដតមយួរបូ្រ ៏ 
បាន។ វលើសពីវនេះវៅវទៀត អ្បិាលនននីតបិ្តគគលសាជីេរមមក្តូេវោរពាមវសច្បរ្ីសវក្មច្បននមហាសននបិាត
សមាជិរ (មាក្ា៥៨ រថាខ្ណឌ ទី៣)។  

៣.១.៤ ការរក្មិ ៃូេសិ្ទធិ ណំាង 

ការប្វងកើតលរខខ្ណឌ រក្មតិនូេសិទធិតុំណាងរប្ស់អ្បិាល ជាប្ញ្ញា ននទរនតងរប្ស់នតីិប្តគគល។ វដ្ើមបឲី្សមាន
សតេតថិភាពរនតងរចិ្បចការជុំនួញ នីតិប្តគគលមនិក្តូេបានអនតញ្ញញ តឲ្សតាុំងច្បុំវពាេះតតិយជនដដ្លសតច្បរតិ វដ្ឋយវលើរពី
វហតតនលអុំពកីាររក្មតិសិទធតិុំណាងវនាេះវទ (មាក្ា៥៩)។ 

៣.១.៥ អ្ភិាលបតណា្្ឹះអាស្ៃន 

រនតងររណីដដ្លខ្វេះអ្ិបាល វហើយមានការបារមភថានឹងប្ណ្ាលឲ្សសទេះការងាររប្ស់នីតិប្តគគល តតោការ 
អាច្បវក្ជើសាុំងអ្បិាលប្វណ្ាេះអាសននបាន ាមពារសសតុំរប្ស់អនរដដ្លពារព់ន័ធនឹងនល ក្ប្វោជន ៍ឬាមពារសសតុំ
រប្ស់តុំណាងអយសការ (មាក្ា៦០)។ 

៣.១.៦ អ្នរ ំណាងពិតស្ស្ 

រនតងររណីមានប្ញ្ញា េវិាទនលក្ប្វោជនរ៍វាងអ្បិាល និងនីតបិ្តគគល អ្បិាលវនាេះពតុំមានសិទធតិុំណាង    
វ ើយ។ វប្ើខ្វេះអនរតុំណាងឲ្សនីតិប្តគគលវដ្ឋយសារមូលវហតតខាងវលើវនេះ អនរតុំណាងពិវសសក្តូេបានវក្ជើសាុំង
ាមនីតិេធិីដូ្ច្បនីតិេធិីវក្ជើសាុំងអ្បិាលប្វណ្ាេះអាសនន (មាក្ា៦១)។ 

៣.២ អ្នរក្ ួ ពិៃិ ្យ 

នីតិប្តគគលក្តូេមានអនរក្តួតពនិិតសមាន រ ់ ឬវក្ច្បើននារ ់ វលើរដលងដតនីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម ន
រក្មតិអាច្បមនិមានអនរក្តួតពនិិតស (មាក្ា៦២ រថាខ្ណឌ ទី១)។ អនរក្តួតពិនិតស ក្តូេវក្ជើសាុំងាមការរុំណតន់នលរខ
ន្ិរៈ ឬវដ្ឋយវសច្បរ្ីសវក្មច្បននមហាសននិបាតសមាជរិ ឬក្រុមក្ប្ឹរា្បិាល (មាក្ា៦២ រថាខ្ណឌ ទី២)។ នីតិប្តគគល
សេនររ អាច្បវធវើជាអនរក្តួតពិនិតសបាន ប្ តដនអ្្បិាល ឬនិវោជិតរប្ស់នតីិប្តគគល ពតុំអាច្បវធវើជាអនរក្តតួពិនតិសវទ 
(មាក្ា៦២ រថាខ្ណឌ ទី៣-៤)។  
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អនរក្តួតពនិិតសមានភាររិច្បចក្តតួពិនិតសរចិ្បចការរប្ស់នីតិប្តគគល (មាក្ា៦៣ រថាខ្ណឌ ទ១ី) វហើយអាច្បទមទរ
ឲ្សអ្បិាល និងនិវោជិតរប្ស់នីតិប្តគគលវធវើវសច្បរ្ីរាយការណ៍អុំពសីាថ នភាពននការអនតេត្រិច្បចការ ឬអាច្បក្សាេក្ជាេ
នូេសាថ នភាពននរិច្បចការ និងក្ទពសសមបត្ិរប្ស់នីតបិ្តគគលបាន (មាក្ា៦៣ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ វលើសពីវនេះ អនរក្តួតពនិិ
តសក្តូេក្សាេក្ជាេរវប្ៀប្វារៈ និងឯរសារដដ្លអ្បិាល ប្ក្មុងនឹងដ្ឋរជូ់នមហាសននិបាតសមាជិរ ឬក្រុមក្ប្ឹរា្បិាល 
ក្ពមទុំងក្តូេវធវើវសច្បរ្ីរាយការណ៍ វប្ើយល់វ ើញថាមានការប្ុំពានប្ទដ្ឋឋ នគតិយតត ្ឬលរខន្ិរៈ ឬមានច្បុំណត ច្បដដ្ល
មនិក្តឹមក្តូេហួសវហតត វៅរនតងមហាសននិបាតសមាជិរ ឬអងគក្ប្ជតុំននក្រមុក្ប្ឹរា្បិាល (មាក្ា៦៣ រថាខ្ណឌ ទី ៣)។ 

អនរក្តួតពនិិតសអាច្បប្វញ្ចញមតិអុំពីការវក្ជើសាុំង ឬការប្ញ្ឈប្ព់ីតុំដណងននអនរក្តួតពនិិតស ឬ ក្បាររ់នក្ម
រប្ស់អនរក្តួតពិនិតសបាន វៅរនតងមហាសននិបាតសមាជិរ ឬអងគក្ប្ជតុំននក្រុមក្ប្ឹរា្បិាល (មាក្ា៦៣ រថាខ្ណឌ ទី៤)។ 

វប្ើយល់វ ើញថា អ្បិាលបានវធវើសរមមភាពវក្ៅពីវោលប្ុំណងរប្ស់នីតិប្តគគល ឬសរមមភាព វនេងវទៀត 
ដដ្លនទតយនឹងប្ទដ្ឋឋ នគតិយតត្ ឬលរខន្រិៈ ឬមានការបារមភថា អ្បិាលនងឹវធវើសរមមភាពវនាេះ អនរក្តួតពិនិតសក្តូេវធវើ
វសច្បរ្ីរាយការណ៍អុំពីវហតតវនាេះ វៅរនតងមហាសននិបាតសមាជិរ ឬអងគក្ប្ជតុំក្រុមក្ប្ឹរា្បិាល។ រនតងររណីវនេះ វប្ើ
មានភាពចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបវីធវើវសច្បរ្ីរាយការណ៍វនាេះ អនរក្តួតពិនិតសអាច្បវកាេះក្ប្ជតុំមហាសននិបាតសមាជិរ ឬក្ប្ជតុំក្រុម
ក្ប្ឹរា្បិាលបាន ។ អនរក្តតួពិនិតសនននតីិប្តគគលមូលនិធ ិក្តូេវធវើវសច្បរ្ីរាយការណ៍ខាងវលើវនេះវៅក្រសួង ឬសាថ ប្ន័ 
ដដ្លមានសមតថរចិ្បចក្តួតពនិតិសោ ងយឺតប្ុំនតតរឲ៏្សទនជ់ាមយួវពលវធវើវសច្បរ្ីរាយការណ៍វៅក្រុមក្ប្ឹរា្បិាល 
(មាក្ា៦៣ រថាខ្ណឌ ទ៥ី)។ 

វប្ើមានការបារមភថា អ្បិាលនឹងវធវើសរមមភាពវនាេះ អាច្បប្ណ្ាលឲ្សមានការខូ្ច្បខាតធៃនធ់ៃរដ្ល់នីតិប្តគគល 
សមាជិរអាច្បទមទរឲ្សអ្បិាលវនាេះប្ញ្ចប្នូ់េសរមមភាពវនាេះបាន។ វហើយរនតងររណីដដ្លនីតិប្តគគលប្្ឹងអ្បិាល 
ឬអ្បិាលប្្ងឹនីតបិ្តគគល អនរក្តួតពិនិតសក្តូេតុំណាងឲ្សនីតបិ្តគគលរនតងប្ណឹ្ងវនេះ (មាក្ា ៦៣ រថាខ្ណឌ ទី ៦-៧)។ 

៤. ការរំលាយ ៃិង ការជក្មឹះបញ្ជ ី

 ៤.១ មូលតហ ុនៃការរំលាយ 

- នីតិប្តគគលក្តូេរោយ វដ្ឋយមូលវហតតមានដូ្ច្បជា ៖ រុំណតរ់នតងលរខន្រិៈប្ញ្ចប្វ់ោលប្ុំណង ឬអ
លទធភាពរនតងការប្ុំវពញរិច្បចការរេ័យធន សាលក្រម ឬសាលដ្ីកាដដ្លប្ញ្ញជ ឲ្សរ ុំោយ (មាក្ា៦៤ រថាខ្ណឌ ទី
១ ច្បុំណត ច្ប រ- )។ 

- អាច្បក្តូេរ ុំោយវដ្ឋយវសច្បរ្ីសវក្មច្បននមហាសននិបាតសមាជិរ ច្បុំវពាេះនីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តស
ក្តូេមានរក្មតិ គឺក្តូេមានការយល់ក្ពមពីសមាជិរចាប្ព់ាររ់ណ្ាលវ ើងវៅននច្បុំនួនសមាជិរទុំងអស់ និងវដ្ឋយ  
សវមលងច្បុំនួនចាប្ព់ ី៣ភាគ៤ វ ើងវៅននសិទធិសវក្មច្បរប្ស់សមាជិរទុំងអស់ (មាក្ា ៦៤ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។  



27 

 

- ច្បុំវពាេះនីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ ក្តូេមានមតិយល់ក្សប្ននសមាជិរទុំងអស់ 
(មាក្ា៦៤ រថាខ្ណឌ ទ២ី-៣)។  

- និង ក្តូេរ ុំោយនងដដ្រវប្ើសិនសមាជិរវៅសល់ដតមាន រ ់(មាក្ា៦៤ រថាខ្ណឌ ទី២ ច្បុំណត ច្ប ខ្)។ 

 ក្ោនដ់តវធវើការប្ញ្ញជ រឲ់្សច្បាស់ថា ប្ញ្ញតិ្ននការរ ុំោយ និង ការជក្មេះប្ញ្ជ ីដដ្លមានដច្បងវៅរនតងក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណី មនិក្តូេយរមរអនតេត្ច្បុំវពាេះនីតិប្តគគលយរច្បុំវណញវទ។  ប្ញ្ញត្ិទុំងវនេះ យរមរអនតេត្ដតច្បុំវពាេះនតីិប្តគគល
មនិយរច្បុំវណញ ដដ្លក្តូេបានប្វងកើតវ ើងវដ្ឋយដនែរវលើនីតិេធិីដដ្លមានដច្បងវៅរនតងក្រមរដ្ឋប្បវេណី។ 

៤.២ បណតរងទាមទារការរំលាយ 

- អនរមានសមតថភាព អាច្បដ្ឋរព់ារសប្ណឹ្ងទមទររ ុំោយនីតិប្តគគលបានមាន ៖ សមាជិរ ដដ្ល
មានសិទធិសវក្មច្បចាប្ព់ ី១ភាគ១០ វ ើងវៅននច្បុំនួនសិទធសិវក្មច្បរប្ស់សមាជិរទុំងអស់ននប្តគគល សាជីេរមមទទួល
ខ្តសក្តូេមានរក្មតិ សមាជរិមាន រន់ននីតបិ្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិ ឬអ្បិាលនននីតបិ្តគគលមូលនធិ ិ
ឬក្រសួង ឬសាថ ប្ន័ ដដ្លមានសមតថរចិ្បចក្តួតពនិិតសនននីតបិ្តគគលមូលនធិិ (មាក្ា៦៥ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ 

- តតោការអាច្បប្ងាគ ប្ឲ់្សរ ុំោយនីតិប្តគគលបានរនតងររណី (មាក្ា៦៥ រថាខ្ណឌ ទី២) ៖ 
÷ នីតិប្តគគលមានសាថ នភាពលុំបារ គួរឲ្សរតស់ុំោល់រនតងការអនតេត្រិច្បចការ វហើយការខូ្ច្បខាតដដ្លពតុំអាច្ប 

ស្ារេញិបាន បានវរើតវ ើង ឬមានការបារមភថានឹងវរើតវ ើងច្បុំវពាេះនីតបិ្តគគល។ 
÷ ការក្គប្ក់្គង ឬចាតដ់ច្បងក្ទពសសមបត្ ិ រប្ស់នីតិប្តគគលបាតប់្ងភ់ាពក្តមឹក្តូេគួរឲ្សរតស់ុំោល់ និងវធវើឲ្ស

មានវក្ោេះថាន រដ់្ល់អតថិភាពនននីតិប្តគគលវនាេះ។ 
- តតោការអាច្បប្ងាគ ប្ឲ់្សរ ុំោយនីតិប្តគគលបាន ាមពារសវសនើសតុំរប្ស់រដ្ឋមស្តន្ីក្រសួងយតត្ិធម ៌ ឬ

សមាជិរមាច ស់ប្ុំណត ល ឬប្តគគលវនេងវទៀតដដ្លពារព់ន័ធនលក្ប្វោជន ៍ វប្ើយល់វ ើញថាមនិអាច្បប្ន្វទៀតបាន
វក្ពាេះ វាប្ េះពាល់នលក្ប្វោជនស៍ាធារណៈ (មាក្ា ៦៥ រថាខ្ណឌ ទី ៣) ៖ 

÷ នីតិប្តគគលប្វងកើតវ ើងវដ្ើមបវីោលប្ុំណងមនិក្សប្ច្បាប្។់ 
÷ នីតិប្តគគលពតុំបានចាប្វ់ន្ើមរិច្បចការរនតងអុំ តងវពល ១ឆ្ន ុំ វក្កាយពីការប្វងកើត ឬបានប្ញ្ឈប្រ់ិច្បចការវលើសព ី

១ឆ្ន ុំវដ្ឋយោម នមូលវហតតក្តមឹក្តូេ។ 
÷ វប្ើអនរអនតេត្រចិ្បចការនីតបិ្តគគលវនាេះ បានទទួលវសច្បរ្ីក្ពមានជាោយល័រខណ៍អរេរពរីដ្ឋមស្តន្ីក្រសួង

យតត្ិធម ៌វហើយរប៏ានវៅដតប្ន្ក្ប្ក្ពឹត ្ឬក្ប្ក្ពឹត្ដ្ដដ្លៗនូេសរមមភាពហួស ឬប្ុំពានសិទធិអុំណាច្ប ដដ្លបានរុំណត់
រនតងប្ទដ្ឋឋ នគតិយតត ្ឬលរខន្ិរៈ ឬសរមមភាព ដដ្លនទតយនឹងប្ទដ្ឋឋ នគតិយតត្ក្ពហមទណឌ ។  

- តតោកាអាច្បវធវើការវក្ជើសាុំងអនរក្គប្ក់្គង ឬវធវើការចាតដ់ច្បងចាុំបាច្បវ់នេងវទៀត វដ្ើមបរីរាការពារ
ក្ទពសសមបត្ិរប្ស់នីតិប្តគគលបាន ាមពារសសតុំរប្ស់រដ្ឋមស្តន្ីក្រសួងយតត្ធិម ៌ សមាជិរមាច ស់ប្ុំណត ល ឬប្តគគលវនេងវទៀត
ដដ្លពារព់ន័ធនងឹនលក្ប្វោជន ៍ឬវដ្ឋយឆនាទ នតសិទធិរប្ស់ខ្លួន (មាក្ា៦៥ រថាខ្ណឌ ទ៤ី)។ 
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៤.៣ ការបបងវរក្ទព្យស្ម្ប តិបដ្លតៅស្ល់ 

 ការប្ដងវរក្ទពសសមបត្ិដដ្លវៅសល់ ក្តូេឲ្សអតថិភាពវៅវលើវោលប្ុំណងរប្ស់អនរប្វងកើត ដដ្លមានដច្បងរនតង
លរខន្ិរៈ។ រឯីនីតិប្តគគលសាជីេរមម ក្តូេអនតវោមាមវសច្បរ្ីសវក្មច្បរប្ស់មហាសននិបាត សមាជិរ វហើយក្ប្សិន
មនិអាច្បសវក្មច្បបានវទ ក្ទពសសមបត្ិដដ្លវៅសល់ោម នមាច ស់ ក្តូេប្ដងវរឲ្សរតនាោរជាតិេញិ។ មា ងវទៀតច្បុំវពាេះនីតិ
ប្តគគលមូលនធិ ិ រនតងររណីដដ្លមនិដច្បងរនតងលរខន្រិៈវទ ក្ទពសដដ្លវៅសល់វនាេះក្តូេប្ដងវរវៅរតនាោរជាតិ (មាក្ា 
៦៧)។ 

 ៤.៤ ការកាៃ់ ំបណងអ្នរជក្មឹះបញ្ជ ី

 ប្ញ្ញត្ិវនេះដច្បងអុំពីនីតិេធិីវក្ជើសាុំងអនរជក្មេះប្ញ្ជ ីាមនីតិេធិីននទរនតង ដដ្លបានរុំណតរ់នតងលរខន្ិរៈរប្ស់នីតិ
ប្តគគល (មាក្ា៦៨ រថាខ្ណឌ ទី១)។ 

 ដច្បងអុំពកីារវក្ជើសាុំងអនរជក្មេះប្ញ្ជ ី ាមនីតិេធិីវដ្ឋយតតោការាមរយៈពារសសតុំរប្ស់អនរដដ្លមានពារព់ន័ធ
នលក្ប្វោជន ៍ រនតងររណីដដ្លមនិអាច្បវក្ជើសាុំងអនរជក្មេះប្ញ្ជ ី វដ្ឋយនីតិេធិីននទរនតងរប្ស់នីតិប្តគគល (មាក្ា៦៨ 
រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ 

 ដច្បងអុំពីនតីិេធិីវក្ជើសាុំងអនរជក្មេះប្ញ្ជ ី រនតងររណីដដ្លមានសាលក្រមប្ងាគ ប្ឲ់្សរ ុំោយ ក្ពមទុំងររណី
ដដ្លនីតិប្តគគលសាជីេរមម បានបាតប់្ងនូ់េលរខណៈជាសាជីេរមម (មាក្ា ៦៨ រថាខ្ណឌ ទី ៣)។ 

 ៤.៥ ការដ្រហ ូ ំបណងរបស់្អ្នរជក្មឹះបញ្ជ ី

 វប្ើមានរុំហតសធៃនធ់ៃរ តតោការអាច្បដ្រហូតតុំដណងរប្ស់អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីបាន ាមពារសវសនើសតុំរប្ស់អនរដដ្ល
ពារព់ន័ធនងឹនលក្ប្វោជន ៍(មាក្ា៦៩ រថាខ្ណឌ ទី១)។ 

 ច្បុំវពាេះអនរជក្មេះប្ញ្ជ ីនននីតិប្តគគលសាជីេរមមេញិ វក្ៅពីអនរជក្មេះប្ញ្ជ ីដដ្លក្តូេវក្ជើសាុំងវដ្ឋយតតោការ 
អាច្បក្តូេដ្រហូតតុំដណងបាន វដ្ឋយវសច្បរ្ីសវក្មច្បននសមាជិរមហាសននិបាត ឬ វដ្ឋយមតិវលើសពីពាររ់ណ្ាល នន
សមាជិរទុំងអស់ាមក្ប្វ្ទនននីតិប្តគគលសាជីេរមម (មាក្ា ៦៩  រថាខ្ណឌ ទី២)។ 

 ៤.៦ ការច្ុឹះបញ្ជីអ្ំពអី្នរជក្មឹះបញ្ជ ីៃិង ការរំលាយ 

 អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីក្តូេច្បតេះប្ញ្ជ ី អុំពីវ ម្ េះនិងលុំវៅឋានរប្ស់ខ្លួន និងមូលវហតត  និងកាលប្រវិច្បឆទននការរ ុំោយ
វៅទីាុំងននទីសាន រក់ាររណ្ាល រនតងវពលពីរសប្ាហ៍ និងវៅទីាុំងននសាន រក់ារឯវទៀត រនតងរុំ តងវពលប្ីសប្ាហ៍ 
វក្កាយពីការរ ុំោយ (មាក្ា ៧០)។ 
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 ៤.៧ មុខងារ ៃិង សិ្ទធិអ្ំណាច្របស្់អ្នរជក្មឹះបញ្ជ ី

 ការរុំណតអ់ុំពីមតខ្ងារ និងសិទធិអុំណាច្បអនរជក្មេះប្ញ្ជ ី គឺក្តូេប្វងាើយក្តឹមសាថ នភាពប្ច្បចតប្បនននូេរិច្បចការដដ្ល
នីតិប្តគគលមានក្សាប្ ់ វហើយប្ុំវពញការងារវដ្ើមបបី្ញ្ចប្ស់រមមភាពរប្ស់នតីិប្តគគល ដូ្ច្បជា ក្ប្មូលសិទធិវលើប្ុំណត ល 
និងសងកាតពវរិច្បច ។ មា ងវទៀតច្បុំវពាេះសិទធិតុំណាងរប្ស់អនរជក្មេះប្ញ្ជ ី ក្តូេអនតេត្ដូ្ច្បោន នឹងប្ញ្ញត្ិស្ីពអី្បិាល 
(មាក្ា ៧១)។ 

 ៤.៨ ររណីយរិច្ចត្វើតស្ច្រតរីាយការណ៍អ្ំពីការក្សាេក្ជាេក្ទព្យស្ម្ប តិៃី ិបគុគល 

 វក្កាយពីវ ើងកានត់ួនាទី អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីក្តូេក្សាេក្ជាេសាថ នភាពប្ច្បចតប្បននននក្ទពសសមបត្ិនីតិប្តគគល វធវើប្ញ្ជ ី
សារវពើ្ណ័ឌ  និងារាងតតលសការ រចួ្បវហើយដ្ឋរវ់ៅតតោការ (មាក្ា៧២ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។  

ច្បុំវពាេះនីតបិ្តគគលសាជីេរមមទទលួខ្តសក្តូេមានរក្មតិ ឯរសារទុំងវនេះក្តូេដ្ឋរឲ់្សមហាសននបិាតពនិិតស និងទទួល
សាគ ល់ ឯនីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិេញិ ក្តូេមានការទទួលសាគ ល់ពីសមាជិរមាន រ់ៗ   រឯីនីតិប្តគគលមូល
និធិេញិ ក្តូេមានការទទលួសាគ ល់ពីសាថ ប្ន័មានសមតថរិច្បចក្តតួពិនិតសមតនប្ញ្ជូ នវៅតតោការ (មាក្ា៧២ រថាខ្ណឌ ទី២-
៣-៤)។ 

៤.៩ ការក្បកាស្ជាសាធារណៈច្ំតពាឹះមាច្ស់្បណំុល 

អនរជក្មេះប្ញ្ជ ី ក្តូេក្ប្កាសជាសាធារណៈរនតងក្ពឹត្ិប្ក្តនលូេការរប្ស់ក្រសួងយតត្ិធម ៌វដ្ើមបវីធវើការដ្ឋស់វតឿនឲ្ស
មាច ស់ប្ុំណត លទុំងអស់រប្ស់នីតិប្តគគល ដ្ឋរព់ារសក្ប្កាសអុំពីប្ុំណត លវនាេះ ដដ្លរុំណតម់និឲ្សតិច្បជាងពីរដខ្ (មាក្ា
៧៣ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ អានតភាពននការក្ប្កាស គឺការដ្រហូតមាច ស់ប្ុំណត លវច្បញពីការជក្មេះប្ញ្ជ ី រនតងររណីដដ្លអនរ
វនាេះមនិបានក្ប្កាសនូេប្ុំណត លរប្ស់ខ្លួន រនតងរុំ តងវពលដដ្លបានរុំណតវ់នាេះ។ អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីក្តូេដ្ឋស់វតឿន 
ច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លដដ្លខ្លួនសាគ ល់ ឲ្សប្ងាា ញសិទធិវលើប្ុំណត លវហើយ ពតុំអាច្បដ្រហូតមាច ស់ប្ុំណត ល ដដ្លខ្លួនសាគ ល់
វច្បញពីការជក្មេះប្ញ្ជ ីបានវ ើយ (មាក្ា៧៣ រថាខ្ណឌ ទ២ី-៣-៤) ។ 

៤.១០ ការស្ងរនុងអ្ំឡុងតពលតដ្ើម្បីបងាហ្ញសិ្ទធិតលើបំណលុ  

អនរជក្មេះប្ញ្ជ ី មនិអាច្បសងវៅមាច ស់ប្ុំណត ល រនតងរុំ តងវពលវដ្ើមបបី្ងាា ញសិទធិវលើប្ុំណត លវៅាមរយៈ
វពលដដ្លបានរុំណតវ់ទ អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីមនិអាច្បសងប្ុំណត លវដ្ឋយដ រវទ គឺនីតបិ្តគគលមនិទទួលខ្តសក្តូេរនតងការ
អនតេត្យឺតោ េវដ្ឋយសារវហតតវនេះវ ើយ (មាក្ា៧៤ រថាខ្ណឌ ទី១)។  

មា ងវទៀត អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីអាច្បសងសិទធិវលើប្ុំណត លដដ្លមានច្បុំនួនទឹរក្បារត់ចិ្បតួច្ប សិទធិវលើប្ុំណត ល ដដ្ល
ភាជ ប្ក់្បាតិវភាគ និងសិទធិវលើប្ុំណត លវនេងវទៀត ដដ្លពតុំមានការបារមភថានឹងប្ងកឲ្សមាន ការខូ្ច្បខាតដ្ល់មាច ស់
ប្ុំណត លឯវទៀត វដ្ឋយការសង គឺក្តូេសតុំវសច្បរ្ីអនតញ្ញញ តពតីតោការ (មាក្ា៧៤ រថាខ្ណឌ ទី២)។ 
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៤.១១ ការស្ងច្ំតពាឹះមាច្ស់្បណំុលបដ្លក្ ូេាៃដ្រតច្ញ 

ការសងវៅវលើមាច ស់ប្ុំណត លដដ្លក្តូេបានដ្រវច្បញពីការជក្មេះប្ញ្ជ ី អាច្បទមទរសងបានដតក្ទពសដដ្លវៅ
សល់ វក្កាយពីការដប្ងដច្បរសងវៅវលើមាច ស់ប្ុំណត លដដ្លបានក្ប្កាស។ អនរមនិបានក្ប្កាសសិទធិវលើប្ុំណត លមាន
លុំដ្ឋប្វ់ក្កាយវគ (មាក្ា៧៥)។ 

៤.១២ ការស្ងស្ិទធិតលើបណំុល 

នីតិប្តគគលអាច្បសង នូេកាតពវរិច្បចរប្ស់ខ្លួនមតនវពលរុំណតរ់យៈវពលក្តូេសងបាន ក្ប្សិនវប្ើចាុំដ្ល់វពលក្តូេ
សង ការជក្មេះប្ញ្ជ ីមនិអាច្បវធវើវ ើងឲ្សមានដ្ុំវណើ រការលែ (មាក្ា៧៦ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ មា ងវទៀតវក្ៅពីវនេះ មាន
ប្ុំណត លខ្លេះមានទរឹក្បារម់និច្បាស់ោស់ ដូ្ច្បជាសិទធិវលើប្ុំណត លដដ្លមានលរខខ្ណឌ  គឺការសងក្តូេាមរយៈការ
វាយតុំនលរប្ស់អនរជុំនាញ ដដ្លវក្ជើសាុំងវដ្ឋយតតោការ (មាក្ា៧៦ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ 

៤.១៣ ការចា ់បច្ងក្ទព្យបដ្លតៅស្ល់ 

អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីមនិអាច្បចាតដ់ច្បងក្ទពសសមបត្ិរប្ស់នីតបិ្តគគល ដដ្លវៅសល់បានវ ើយ វប្ើមនិទនស់ង
កាតពវរិច្បចរប្ស់នីតិប្តគគលវហើយវទ។ មា ងវទៀត រនតងររណីដដ្លមានេវិាទវលើប្ុំណត ល មនិអាច្បរុំណតរ់យៈវពលសង
បានវទ  វហតតវនេះវហើយ អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីអាច្បចាតដ់ច្បងក្ទពសសមបត្ិដដ្លវៅសល់ វដ្ឋយទតរនូេក្ទពសសមបត្ិដដ្ល
ទទួលសាគ ល់ថា ចាុំបាច្បស់ក្មាប្ស់ងវនាេះបាន (មាក្ា ៧៧)។ 

៤.១៤ ្ៃរ្ស័យតៅរនុងតពលជក្មឹះបញ្ជ ី

វៅរនតងវពលរុំពតងជក្មេះប្ញ្ជ ី វប្ើបានដ្ឹងច្បាស់ថាក្ទពសសមបតិ្រប្ស់នីតិប្តគគលវនាេះពតុំក្គប្ក់្ោនរ់នតងការសង
កាតពវរិច្បចទុំងអស់វទ អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីក្តូេទមទរការក្ប្កាសធនរេយ័ជាប្នាទ ន ់ វហើយក្តូេនាយជាសាធារណៈរនតង
ក្ពឹត្ិប្ក្តរប្ស់ក្រសួងយតត្ធិម ៌ (មាក្ា៧៨ រថាខ្ណឌ ទី១)។ ការវធវើដូ្ច្បវនេះរនតងប្ុំណងឲ្សមានសមភាពដ្ល់មាច ស់
ប្ុំណត លក្គប្រ់បូ្។ 

ភាររិច្បចអនរជក្មេះប្ញ្ជ ីក្តូេចាតទ់តរថាបានប្ញ្ចប្ ់ វហើយក្ប្គល់រិច្បចការវនេះវៅឲ្សអនរក្គប្ក់្គងក្ទពសធនរេយ័  
េញិ។ ទនទឹមនឹងវនាេះ វប្ើមានក្ទពសសមបត្ិណាដដ្លសងវៅឲ្សមាច ស់ប្ុំណត ល ឬបានក្ប្គល់វៅឲ្សអនរដដ្លមានសិទធិ
ទទួលរមមសិទធិរចួ្បវហើយ អនរក្គប្ក់្គងក្ទពសធនរេយ័ អាច្បយរក្ទពសវនាេះមរេញិបាន (មាក្ា៧៨ រថាខ្ណឌ ទី ២-៣)។ 

៤.១៥ ការបញ្ចប់ការជក្មឹះបញ្ជី (មាក្ា៧៩) 

អនរជក្មេះប្ញ្ជ ី ក្តូេវធវើរបាយការណ៍គណនីទូទតវ់ដ្ឋយោម នការយឺតោ េ វប្ើបានប្ញ្ចប្រ់ិច្បចការ ជក្មេះប្ញ្ជ ីរចួ្ប
វហើយ។  
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រឯីនីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេមានរក្មតិ អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីក្តូេដ្ឋររ់បាយការណ៍ខាងវលើវនេះជូនវៅ
មហាសននិបាតសមាជិរ វដ្ឋយោម នការយឺតោ េ វហើយក្តូេទទួលយល់ក្ពមពីមហាសននិបាតសមាជិរវនាេះ។  

ច្បុំវពាេះនីតិប្តគគលសាជីេរមមទទួលខ្តសក្តូេោម នរក្មតិក្តូេយររបាយការណ៍វនាេះ ជូនវៅសមាជិរមាន រ់ៗ
វដ្ឋយោម នការយឺតោ េវហើយក្តូេទទួលការយល់ក្ពមពសីមាជិរមាន រវ់នាេះ។ 

ច្បុំវពាេះនីតបិ្តគគលមូលនធិិ អនរជក្មេះប្ញ្ជ ី ក្តូេយររបាយការណ៍ដូ្ច្បខាងវលើជូនវៅក្រសួង ឬសាថ ប្ន័ដដ្លមាន
សមតថរិច្បចក្តតួពិនតិស វដ្ឋយោម នការយឺតោ េ វហើយក្តូេទទួលការយល់ក្ពមពីក្រសួង ឬសាថ ប្ន័វនាេះ។  

អនរជក្មេះប្ញ្ជ ីដដ្លក្តូេបានវក្ជើសាុំងវដ្ឋយតតោការ ក្តូេដ្ឋរ់របាយការណ៍ដូ្ច្បខាងវលើវៅ តតោការ
វដ្ឋយោម នការយឺតោ េ។ 

៤.១៦ ការច្ុឹះបញ្ជអី្ំពីការបញ្ចប់ការជក្មឹះបញ្ជ ី

វប្ើនីតិេធិីក្តូេបានប្ញ្ចប្រ់ចួ្បវហើយ នីតិប្តគគលនឹងចូ្បលដ្ល់ដ្ុំណារក់ាលក្តូេរោយ។ វដ្ើមបបី្ញ្ញជ រឲ់្សបាន
ច្បាស់ោស់អុំពីប្ញ្ញា វនេះ ក្ពមោន នឹងវធវើឲ្សមានសតេតថិភាពរិច្បចការជុំនួញ ចាុំបាច្បក់្តូេច្បតេះប្ញ្ជ ីននការប្ញ្ចប្ក់ារជក្មេះ
ប្ញ្ជ ី វដ្ឋយប្ញ្ញជ រព់ីទសីាន រក់ារឲ្សបានច្បាស់ និងរយៈវពលដដ្លក្តូេប្ញ្ចប្ ់(មាក្ា៨០)។ 

៤.១៧ ការររ្ាទរុឯរសារ 

វទេះជាវក្កាយជក្មេះប្ញ្ជ ីរវ៏ដ្ឋយ ចាុំបាច្បរ់រាទតរនូេប្ញ្ជ ីគណន ី ឯរសារសុំខានឯ់វទៀតរប្ស់នីតិប្តគគល
ដដ្លពារព់ន័ធនងឹរិច្បចការ និងការជក្មេះប្ញ្ជ ី ក្តូេររាទតររនតងរុំ តងវពល ១០ឆ្ន ុំ គិតពីនថៃបានច្បតេះប្ញ្ជ ីថាបានប្ញ្ចប្់
វៅសាន រក់ាររណ្ាល ។ អនរររាទតរឯរសារវនាេះ ក្តូេបានវក្ជើសាុំង វដ្ឋយតតោការ ាមពារសវសនើសតុំរប្ស់អនរ
ជក្មេះប្ញ្ជ ី ឬប្តគគលវនេងវទៀត ដដ្លពារព់ន័ធនឹងនលក្ប្វោជន ៍(មាក្ា ៨១)។  
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គន្ថីទ៣ី  សទិធិប្បត្យកស 

ជំពូកទី១ បទញ្ញញ ត្ិតទូទៅ 

ផ្នែកទី១ វត្ថុ 

១. ៃិមយមៃ័យ  

េតថតសុំវៅវៅវលើរប្ស់ដដ្លមានរបូ្រាង សារធាតតឧសម័ន ជាធាតតរាេ ជាសារធាតតរងឹ (មាក្ា១១៩ ក្រម ២០០៧) ។ 
ាមនិយមនយ័ខាងវលើវយើងវ ើញថា េតថតក្តូេបានដប្ងដច្បរជាពីរក្ប្វ្ទគ ឺ៖ ច្លៃេ ថុ ៃិងអ្ច្លៃេ ថុ។ 

២. អ្ច្លៃេ ថុ ៃិងច្លៃេ ថ ុ

- អ្ច្លៃេ ថ ុ៖ សុំវៅវៅវលើដ្ី និងេតថតជាប្វ់លើដ្ីវហើយមនិអាច្បតល ស់ទរីដនលងបាន ដូ្ច្បជាអោរ សុំណង ់
ដ្ុំណាុំ រតរខជាតិ (មាក្ា១២០ រថាខ្ណឌ ទី២)។ 

      - ច្លៃេ ថ ុ៖ សុំវៅវៅវលើេតថតដដ្លអាច្បតល ស់ទីបាន ឬអាច្បដ្រវច្បញបានវដ្ឋយមនិវធវើវអាយខូ្ច្បក្ទងក់្ទយ
វដ្ើមរប្ស់េតថតអវីមយួ ។ ឧទហរណ៍ តត ទូរ វៅអី វទច្បក្រោនយន្ ក្តីច្បក្រោនយន.្....។ 

+  ច្បុំវពាេះ េតថតដដ្លោម នរបូ្រាង វហើយអាច្បវក្ប្ើក្គប្ក់្គងបានរក៏្តូេបានចាតជ់ាច្បលនេតថតនងដដ្រ (មាក្ា ១២០ រថា
ខ្ណឌ ទី ៤) ។ ឧទហរណ៍ ច្បរន្អគគីសនី ឧសម័នហាគ ស......។ 

ររណីស្ិរ្ា 
វតើអគគីសនីអាច្បជារមមេតថតននរចិ្បចសនាលរទ់ិញបានដដ្រឬវទ? ប្ញ្ញត្ិទរទ់ងនឹងច្បលនេតថត ក្តូេយរមរអនត

េត្ដូ្ច្បោន នងដដ្រ ច្បុំវពាេះក្ទពសសមបត្ិោម នរបូ្រាងដដ្លអាច្បក្គប្ក់្គងបាន (មាក្ា ១២០ រថាខ្ណឌ ទី ៤)។ អគគីសន ី
គឺជាក្ទពសសមបត្ិោម នរបូ្រាងដដ្លអាច្បក្គប្ក់្គងបាន។ ដូ្វច្បនេះ អគគីសន ី អាច្បយរមរវធវើជារមមេតថតននរិច្បចសនាលរ់
ទិញបាន។ 
 

 

៣. ស្មាស្ភាគ ៖ ជាភាគខ្លេះ ដននរខ្វេះ ឬជាប្ណ្តុំ ននភាគវនេងៗវអាយវរើតវៅជាេតថតអវមីយួ ។ 

 ៣.១ ស្មាស្ភាគនៃេ ថ ុ
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ាមមាក្ា ១២១ ននក្រមដច្បងថា “ ច្បុំវពាេះសមាសភាគននេតថតអវីមយួ ដដ្លមនិអាច្បដប្ងដច្បរបានវដ្ឋយមនិ
ប្ុំដប្រេតថតវនាេះ ឬវដ្ឋយមនិតល ស់ប្្ូរលរខណៈវដ្ើមននសមាសភាគវនាេះវទ ភាគននេតថតវនាេះមនិអាច្បកាល យជារមមេតថតនន
សិទធិឯររាជសបានវ ើយ ។ ” 

ររណីស្ិរ្ា 
+ ស្មាស្ភាគនៃរថយៃត ៖ វតើរញ្ចរប់្ងែួច្បរថយនអ្ាច្បជារមមេតថតននរមមសិទធិដ្ឋច្បវ់ដ្ឋយដ រពីរថយន្បានដដ្រ
ឬវទ? 
 រញ្ចរប់្ងែួច្បរថយន្ មនិអាច្បដប្ងដច្បរពីរថយន្វដ្ឋយមនិប្ុំតល ញ ឬវដ្ឋយមនិតល ស់ប្្ូរលរខណៈវដ្ើមននេតថត
វនាេះ។ ដូ្វច្បនេះ រញ្ចរប់្ងែួច្បរថយន្មនិអាច្បកាល យជារមមេតថតននរមមសិទធិដ្ឋច្បវ់ដ្ឋយដ រពរីមមសិទធិរថយន្បានវទ។ 
+ ស្មាស្ភាគនៃដ្ ី ៖ ជាវោលការណ៍េតថតវៅជាប្ន់ងិដ្ ីឬេតថតដដ្លកាល យជាភាគមយួននដ្ ីពវិសសអាោរ ឬសុំណង ់
ដដ្លសងវ់ៅវលើដ្ី វហើយមនិអាច្បប្្ូររដនលងបាន ឬពូជដដ្លសាប្វៅវលើដ្ី ដ្ុំណាុំដដ្លបានដ្ឋុំ រតរខជាតិដដ្លដ្តេះ 
វៅវលើដ្ី គឺជាសមាសភាគននដ្ីលតេះក្ាដតមនិប្ុំដប្រវច្បញពីដ្ី វហើយមនិអាច្បកាល យជារមមេតថតននសិទធី ឯររាជស 
វ ើយវលើដលងដតមានប្ញ្ញញ តិ្វនេង (មាក្ា ១២២)។ វប្ើដនែរាមមាក្ា១២២ ននក្រមវនេះ មាននយ័ថា     «រ» 
ជារមមសិទធិររវលើដ្ី ដូ្ច្បវនេះអាោរ សុំណង ់ដ្ុំណាុំ រតរខជាតិ ដដ្លវៅវលើជាប្ន់ឹងដ្ី គឺជាសមាសភាគននដ្ី នងិជា
រមមេតថតននរមមសិទធរិប្ស់ «រ» វៅវលើដ្ីវនាេះ។ ប្ តដន្រម៏ានររណីវលើរដលងនងដដ្រ ច្បុំវពាេះសមាសភាគននដ្ ី
ឧទាហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើអាោរ ឬសុំណងវ់នេងវទៀតដដ្លមាច ស់សិទធិបានសងវ់ៅវលើដ្ី ឬតរតរខជាតិ ឬដ្ុំណាុំដដ្លបាន
ដ្ឋុំ ដដ្លជាការអនតេត្សិទធិ ច្បុំវពាេះដ្ីរប្ស់អនរដ្នទ មនិក្តូេកាល យជាសមាសភាគននដ្ីវ ើយ ។ បានវសច្បរ្ីថាវប្ើ
វោរ រ បានជួលដ្ីវអាយ ខ្ វហើយវោរ ខ្ សាងសងស់ុំណង ់ឬអាោរ ឬដ្ឋុំដ្ុំណាុំវលើដ្ីវនាេះ គឺវាមនិដមនជាស
មាសភាគននដ្ីវ ើយ វប្ើដូ្វច្បនេះេតថតវនាេះមនិដមនជារមមេតថតននរមមសិទធិននដ្ីវ ើយ វពាលគឺវាជារមមសិទធិឯររាជសពរីមម
សិទធិរប្ស់ វោរ រ (មាក្ា ១២៣) ។ 
+ ាមមាក្ា ១២៤ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី អាោរ សុំណង ់រតរខជាតិ ដ្ុំណាុំ ដដ្លមាច ស់សិទធបិានដ្ឋុំ ក្តូេបានចាតទ់តរថា 
ជាសមាសភាគននសិទធអិនរដ្នទ ។ ឧទាហរណ ៍វោរ រ បានជលួដ្វីោរ ខ្ វហើយបានសាងសងអ់ាោរវលើវនាេះ ។ 
អាោរវនាេះគឺសថិតវៅវលើដ្ីដដ្លវោរ រ បានជួលពីវោរ ខ្ ដូ្ច្បវច្បនេះ អាោរវនេះមនិដមនជាសមាស ភាគននដ្ី
វ ើយ វាអាច្បកាល យជារមមេតថតននសិទធិឯររាជសបានបាន។ អាោរ ក្តូេបានចាតទ់តរជាសមាសភាគននសិទធិជួលរប្ស់
វោរ រ។ សមាសភាគននអាោរ (មាក្ា ១២៥) គឺជាេតថតធាតត ដដ្លបានាុំងភាជ ប្ន់ងឹអាោរ ដូ្ច្បជា វក្គឿងអាោរ  
វក្គឿងសងាា រមឹ តល រ េតថតតតប្ដតងដដ្លមនិអាច្បដប្ងដច្បរបាន វដ្ឋយមនិប្ុំដប្រអាោរវនាេះ ឬវដ្ឋយមនិតល ស់ប្្ូរលរខ
ណៈវដ្ើមននេតថតវនាេះវទ ភាគននេតថតវនាេះគឺជាសមាសភាគននអាោរ វហើយដដ្លមនិអាច្បកាល យជារមមេតថតននសិទធឯិរ
រាជសបានវ ើយ ។ ឧទហរណ៍ រងាា ភាជ ប្ ់ ពិដ្ឋន ជាប្ជ់ញ្ញជ ុំង......។ 
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៤. េ ថុច្ម្បង ៃិងេ ថុច្ណំឹុះ  

 េ ថុច្ំណុឹះ ៖ េតថតដដ្លមនិដមនជាសមាសភាគននេតថតច្បមបង វហើយដដ្លជារមមសិទធិររននេតថតច្បមបងបានភាជ ប្វ់ៅ
នឹងេតថតច្បមបង រនតងវោលប្ុំណងវសដ្ឋរិច្បចននេតថតច្បមបងជាប្នប្្នាទ ប្វ់នាេះ វៅថាេតថតច្បុំណត េះ ។  

 េ ថុច្ម្បង ៖ គឺជាេតថតដដ្លេតថតច្បុំណត េះក្តូេបានវគភាជ ប្ជ់ាមយួ។ 

ឧទហរណ៍ ដ្ឋេ និងវក្សាមដ្ឋេ វភាជនីយដ្ឋឋ ន និងតតដដ្លក្តូេបានវគវក្ប្ើវៅរនតងវភាជនីយដ្ឋឋ ន...។ 

 ការប្វងកើត និងការវនទរសិទធិច្បុំវពាេះេតថតច្បមបង ក្តូេមានអានតភាពវៅវលើេតថតច្បុំណត េះនងដដ្រ វលើរដលងដតមានការ
សនាពិវសស។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវគលរដ់្ឋេ វនាេះវក្សាមដ្ឋេរក៏្តូេបានវគលរវ់ៅជាមយួនងដដ្រ វហើយ
ក្ប្សិនជាវគលរវ់ភាជនីយដ្ឋឋ ន វនាេះតតដដ្លវគវក្ប្ើវៅរនតងវភាជនីយដ្ឋឋ នរក៏្តូេលរជ់ាមយួនងដដ្រ។ វដ្ឋយសារេធិី
វនេះ ក្តូេបានសនមតថាក្តូេោន នឹងឆនទៈរប្ស់ភាគីវៅរនតងរចិ្បចសនា។ 

ររណីស្ិរ្ា 
វោរ រ បានលរវ់រាងច្បក្រកាតវ់ដ្រឲ្សវោរ ខ្ ។ វតើមាសតីនកាតវ់ដ្រវៅរនតងវរាងច្បក្រវនាេះ ក្តូេបានចាត់

ទតរជារមមេតថតននរិច្បចសនាលរទ់ិញដដ្រឬវទ? វហើយក្ប្សិនវប្ើ Z គឺជារមមសិទធរិរវៅវលើមា សតីនកាតវ់ដ្រវនាេះ វតើវា
នឹងវៅជាោ ងណា? 
 វៅរនតងររណីវនេះ វរាងច្បក្រកាតវ់ដ្រ គឺជាេតថតច្បមបង វហើយមា សតីនកាតវ់ដ្រ គឺជាេតថតច្បុំណត េះ។ ដូ្វច្បនេះ 
ក្ប្សិនវប្ើវរាងច្បក្រក្តូេបានវគលរ ់វនាេះមា សតីនកាតវ់ដ្ររក៏្តូេលរវ់ៅជាមយួវរាងច្បក្រដដ្រ។ វទេះប្ីជា Z គឺជារមម
សិទធិររវលើមា សតីនវនាេះរវ៏ដ្ឋយ រម៏ា សតីនកាតវ់ដ្រ ក្តូេចាតទ់តរជារមមេតថតននរិច្បចសនាជាមយួនឹងវរាងច្បក្រដដ្រ។ វៅ
រនតងររណីវនាេះ X បានលរម់ា សតីនកាតវ់ដ្រដដ្លជារមមសិទធិរប្ស់ Z ដូ្វច្បនេះ មាក្ា ៥៣១ (ររណីយរិច្បចក្តូេវនទរ
សិទធិ និងការទទួលខ្តសក្តូេរនតងការធានារប្ស់អនរលរ)់ ក្តូេយរមរអនតេត។្ 

 

៥. េ ថុតដ្ើម ៃិង្ល (មាក្ា ១២៧) 

+ ្ល ៖ គឺជាអតថក្ប្វោជនដ៍ដ្លវរើតវច្បញពីេតថតអវីមយួ (មាក្ា ១២៧) ។ 

+ េ ថុតដ្ើម ៖ សុំវៅវៅវលើេតថតដដ្លប្វងកើតនល។ 

្លបច្រតច្ញជាពីរ៖ 

្ល្មមជា  ិ ៖ េតថតដដ្លបានវរើតវ ើង វហើយក្តូេបានវធវើលទធរមម ាមេធិវីក្ប្ើធមមា វៅថានលធមមជាត។ិ 
ឧទហរណ៍ រូនសតវដដ្លបានវរើត នលដ្ុំណា និង ដរ  ។ 
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្លសីុ្េិល ៖ គឺជាក្បារ ់ឬេតថតវនេងវទៀត ដដ្លទទលួជាថនូរច្បុំវពាេះការវក្ប្ើេតថតណាមយួ។ឧទហរណ៍ នថល នួល
នទេះ...។ 

៦. សិ្ទធិទទួល្ល (មាក្ា ១២៨)  

 នលធមមជាត ិ គឺជារមមសិទធិរប្ស់អនរដដ្លមានសិទធិទទួលនលវនាេះ វៅវពលដដ្លនលធមមជាតិវនាេះ បាន
ប្ុំដប្រពីេតថតវដ្ើម។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើវសេះដដ្លវនើម ក្តូេបានវគយរវៅលរ ់  រូនវសេះដដ្លវរើតមរវនាេះ គឺជា
រមមសិទធិរប្ស់អនរដដ្លមានរមមសិទធិវលើវសេះញីដដ្លបានប្វងកើតរូនវសេះវនាេះ។ 

 នលសតីេលិ អាច្បទទួលបានវៅាមអុំ តងវពលដដ្លមានសិទធិទទួលនលវនេះ។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើ     
អាតតដមនដដ្លក្តូេបានវគជួល ក្តូេបានវគលរ ់ ក្បារ ់នួលនទេះ ក្តូេបានដច្បររ ុំដលររវាងអនរលរន់ិងអនរទិញ     
វៅាមច្បុំដណរនមីយួៗ ។  

 មាក្ា ១២៩ សិទធិទមទរឲ្សសងវសាហ តយរប្ស់អនរដដ្លមានររណីយរិច្បចសងនល។ អនរដដ្លមាន
ររណីយរិច្បចសងនល អាច្បទមទរឲ្សសងវសាហ តយធមមាវដ្ើមបទីទួលនលវនាេះ។ រប៏្ តដន្ វសាហ តយធមមាវនាេះ មនិ
អាច្បវលើសពីតនមលនននលដដ្លក្តូេសងវ ើយ។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើ A កានក់ាប្ដ់្ីរប្ស់ B វដ្ឋយោម នសិទធិវក្ប្ើ
ក្បាស់ដ្វីនាេះ ដូ្វច្បនេះ A ក្តេូសងនលដដ្លវរើតវច្បញពដី្វីនាេះវៅ B      េញិ។ វៅរនតងររណីវនេះ A អាច្បទមទរ B 
ឲ្សសងវសាហ តយដដ្លខ្លួនបានច្បុំណាយសក្មាប្ប់្វងកើតនលវនេះ។ ប្ តដន្ វសាហ តយវនេះ មនិក្តូេវលើសពីតនមលនននល
វ ើយ។ 

 

ផ្នែកទី២ សទិធិប្បត្យកស 

 

១. ៃិយមៃ័យនៃស្ិទធិក្បរ្យ ស្ (មាក្ា ១៣០)  

 វោងមាក្ា ១៣០ ដច្បងថា ៖ “ សិទធិក្ប្រសតេសុំវៅវលើសិទធិក្គប្ក់្គងវលើេតថត វដ្ឋយច្បុំវពាេះដដ្លអាច្បអេះអាង 
ច្បុំវពាេះប្តគគលដ្នទវទៀតបាន ” ។ សិទធិក្ប្តសរេ មានលរខណៈសុំខានច់្បុំនួនប្ដូី្ច្បខាងវក្កាម ៖ 

 ១.១ លរខណៈក្គប់ក្គងតោយច្ំតពាឹះ 

 សិទធិក្ប្តសរេ គឺជាសិទធិក្គប្ក់្គងវៅវលើេតថតវដ្ឋយច្បុំវពាេះ។ នទតយវៅេញិ សិទធិវលើប្ុំណត ល គឺជាសិទធិទមទរ
ប្តគគលដ្នទឲ្សអនតេត្កាតពវរចិ្បចរប្ស់ខ្លួន។ 
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 ១.២ លរខណៈោច្់ខា  

 សិទធិក្ប្តសរេ អាច្បអេះអាងច្បុំវពាេះប្តគគលក្គប្រ់បូ្។ នទតយវៅេញិ សិទធិវលើប្ុំណត ល អាច្បអេះអាងច្បុំវពាេះប្តគគល
ជារោ់រជ់ារុំណត ់ដដ្លជារូនប្ុំណត ល។ 

 ១.៣ លរខណៈផ្ត្ច្់មខុ 

 សិទធិក្ប្តសរេ គឺជាសិទធិក្គប្ក់្គងវលើេតថតវដ្ឋយច្បុំវពាេះ។ ដូ្វច្បនេះ សិទធិក្ប្តសរេដដ្លដូ្ច្បោន ទុំងក្សុង មនិអាច្ប
ប្វងកើតវ ើងវៅវលើេតថតដតមយួវទ។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើ A មានរមមសិទធិវលើដ្ីមយួរដនលង B មនិអាច្បជារមមសិទធរិរ
វៅវលើដ្ីវនាេះដដ្រវទ។ នទតយវៅេញិ វគអាច្បប្វងកើតរចិ្បចសនាលរវ់ក្ច្បើនវៅវលើដ្ីមយួរដនលង។ 

ររណីស្ិរ្ា 
X បានប្វងកើតហតបី្ ដូតវៅវលើដ្រីប្ស់ខ្លួនឲ្សវៅ Y ។ វតើ X អាច្បប្វងកើតសិទធជិលួអច្បនិស្តនយ្វ៍ៅវលើដ្វីនាេះ ឲ្ស

វៅវ ម្ េះ Z បានឬវទ? 
 ដូ្ច្បដដ្លវយើងបានសិរារចួ្បមរវហើយ សិទធិក្ប្តសរេមានលរខណៈត្ច្បម់តខ្។ ដូ្វច្បនេះ សិទធិក្ប្តសរេដដ្លដូ្ច្បោន
ទុំងក្សុង មនិអាច្បក្តូេបានប្វងកើតវ ើងវៅវលើដ្ីដ្ដដ្លបានវទ។ រប៏្ តដន្ ហតីប្ ូដតរ នងិសិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍ គឺជា
សិទធិក្ប្តសរេពីវនេងោន  ដូ្វច្បនេះ វគអាច្បប្វងកើតហតីប្ ូដតរ នងិសិទធិជួលអច្បិនស្តន្យវ៍ៅវលើដ្ីដតមយួបាន។ 

 

២. តោលការណ៍រំណ ់សិ្ទធតិោយច្្ាប ់(មាក្ា១៣១) 

២.១ អ្ ថៃ័យ ៖ ក្រមវនេះប្ញ្ញជ រថ់ា សិទធិក្ប្តសរេអាច្បប្វងកើតបានដតាមក្ប្វ្ទ  ខ្លមឹសារដដ្លក្តេូទទលួ
បានសាគ ល់ វដ្ឋយក្រមវនេះ នងិវដ្ឋយច្បាប្ប់្ តវណាណ េះ ។  

២.២ មូលតហ ុ ៖ សិទធិក្ប្តសរេ អាច្បអេះអាងច្បុំវពាេះក្គប្ប់្តគគលទុំងអស់។ ដូ្វច្បនេះ ការប្វងកើតសិទធកិ្ប្តសរេ 
មានឥទធិពលវៅវលើតតិយជន។ ក្ប្សិនវប្ើវគអាច្បប្វងកើតសិទធិក្ប្តសរេវដ្ឋយវសរ ី តតិយជនមនិអាច្បពាររណ៍ពី
ក្ប្វ្ទននសិទធិក្ប្តសរេនងឹមានអតថិភាព។ ដូ្វច្បនេះ សតេតថិភាពននក្ប្តិប្ត្ិការណ៍ជុំនួញ អាច្បនឹងមានប្ញ្ញា ក្ប្ ម។ រ៏
ប្ តដន្ សិទធិក្ប្តសរេ ដដ្លក្តេូបានទទួលសាគ ល់វដ្ឋយេធិានទុំវនៀមទមាល ប្ ់ ក្តូេមានអានតភាពវៅវក្កាមក្រមវនេះ លតេះ
ក្ាដតោម នភាពនទតយនឹងក្រមវនេះ ឬច្បាប្ព់ិវសស។ 

៣. ក្បតភទនៃស្ិទធិក្បរ្យ ្ស (មាក្ា១៣២)  

  រ- រមមសិទធ ិ

 ខ- សិទធិកានក់ាប្ ់
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 គ- សិទធិក្ប្រសតេវក្ប្ើក្បាស់ និង អាក្ស័យនល 

  គ.១ សិទធិជួលអច្បិនស្តនទយ ៍

  គ.២ នលប្រវិភាគ 

  គ.៣ សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និង សិទធិអាក្ស័យវៅ 

  គ.៤ វសេភាព 

 ឃ. សិទធិក្បារភ់ាគក្ប្រសតេ 

  ឃ.១ សិទធិឃាតទ់តរ 

  ឃ.២ ឯរសិទធ ិ

  ឃ.៤ ហវីប្ ូដតរ 

  ឃ.៥ សិទធិក្បារវ់ភាគវដ្ឋយអនតសប្បទន 

 

ផ្នែកទី៣ ការបទ្កើត្ ការទនេរ ន្ិ្ការផ្កផ្ប្បសទិធិប្បកយត្ស 

 

១. មូលតហ ុនៃការផ្ល្ស់្បតូរសិ្ទធិក្ប ្យរ្ស 

 មូលវហតតននការតល ស់ប្្ូរសិទធិក្ប្តសរេ សុំវៅវៅវលើការប្វងកើត ការវនទរ និង ការដរដក្ប្នូេសិទធិក្ប្តសរេ។ 

 សិទធិក្ប្តសរេ អាច្បក្តូេវគប្វងកើតវ ើងវដ្ឋយមូលវហតតវនេងៗ។ ឧទហរណ៍ វៅវពលដដ្លវគប្វងកើតេតថតថមី
មយួ វនាេះសិទធិក្ប្តសរេ រក៏្តូេប្វងកើតវ ើងវៅវលើេតថតវនាេះដដ្រ។ អាជាា យតកាលននលទធរមមរមមសិទធិ រជ៏ាមូលវហតតនន
ការប្វងកើតសិទធិក្ប្តសរេដដ្រ។ ជាងវនេះវៅវទៀត វៅវពលដដ្លមានការលរទ់ិញ ឬសនត្ិរមម សិទធិក្ប្តសរេរក៏្តូេវនទរ
នងដដ្រ។ ឧទហរណ៍ននការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេ គឺជាការតល ស់ប្្ូរអុំ តងវពលនននលតប្វភាគ ការតល ស់ប្្ូរលុំដ្ឋប្ហ់តីប្ ូ
ដតរ ជាអាទិ៍។ 

២. ការបតងកើ  ការត្ទរ ការបរបក្បស្ិទធិក្ប ្យរ្សតោយការក្ពមតក្ពៀង 

 ២.១ តោលការណឆ៍ៃទៈ ៃិង តោលការណ៍ទក្មង ់
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 វោលការណ៍ននឆនទៈ គឺជាក្ទសឹ្ីដដ្លសនមតអុំពីការប្វងកើត ការវនទរ និងការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេ ដដ្លក្តូេមាន
អានតភាព ាមការក្ពមវក្ពៀង។ វោលការណ៍ទក្មង ់គឺជាក្ទឹស្ីដដ្លគិតថា ទក្មងដូ់្ច្បជាការច្បតេះប្ញ្ជ ី ការវនទរ ជាអាទិ៍ 
គឺតក្មូេឲ្សមាន ប្ដនថមពីវលើការក្ពមវក្ពៀងរវាងភាគីរនតងការប្វងកើត ការវនទរ និងការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេ។ ក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណីរមពតជា ក្ប្កានយ់រវោលការណ៍ននឆនទៈ (មាក្ា១៣៥)។ រប៏្ តដន្ វាមានររណីវលើរដលងច្បុំវពាេះលរខខ្ណឌ
វដ្ើមបបី្វងកើតអានតភាពននការវនទររមមសិទធិវលើអច្បលនេតថត វដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀង (មាក្ា១៣៥)។ 

 ២.២ ការរំណ ់តពលតេលានៃកាផ្ល្ស់្បតូរសិ្ទធិក្ប ្យរ្ស 

 - េតថតដដ្លរុំណតជ់ារោ់រ ់

 វដ្ឋយដនែរវលើវោលការណ៍ននឆនទៈ វាមានលរខណៈសមវហតតនលរនតងការគិតពិចារណាថាការប្វងកើត ការ
វនទរ និងការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេ ក្តូេវរើតមានវ ើងវៅវពលរិច្បចសនាក្តូេបានវធវើវ ើងរវាងភាគី។ រប៏្ តដន្ វគអាច្ប
ប្វងកើតរិច្បចសនាពិវសស វដ្ើមបរីុំណតអ់ុំពីវពលវេោននការតល ស់ប្្ូរសិទធិក្ប្តសរេ។ 

 - េតថតដដ្លមនិក្តូេបានរុំណតជ់ារោ់រ ់

 ច្បុំវពាេះេតថតដដ្លមនិក្តូេបានរុំណតជ់ារោ់រ ់វគគិតថា វៅវពលដដ្លរូនប្ុំណត ល បានរុំណតព់ីេតថតដដ្លក្តូេ
ន្ល់ច្បាស់ោស់ និងបានប្ញ្ចប្ស់រមមភាពចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបនី្ល់នូេេតថតដដ្លបានរុំណតវ់ហើយវនាេះ ការប្វងកើត ការវនទរ 
និងការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេក្តេូមានអានតភាព។ 

៣. លរខខណឌ ាំង (មាក្ា១៣៤) 

 ការប្វងកើត ការវនទរ និងការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេ ក្តូេមានអានតភាព ាមការក្ពមវក្ពៀងរវាងភាគី (មាក្ា 
១៣៣)។ ដូ្វច្បនេះ អនរទិញ អាច្បអេះអាងពីរមមសិទធិរប្ស់ខ្លួនច្បុំវពាេះអនរលរប់ាន វដ្ឋយដនែរវលើរិច្បចសនាលរទ់ិញ។ រ៏
ប្ តដន្ វៅវពលដដ្លអនរទិញអេះអាងពីរមមសិទធិរប្ស់ខ្លួនច្បុំវពាេះតតិយជន វាមានលរខណៈចាុំបាច្បរ់នតងការគិតពិចារណាអុំពី
នលក្ប្វោជនរ៍ប្ស់តតិយជន។ ដូ្វច្បនេះ ទក្មង ់ ដូ្ច្បជាការច្បតេះប្ញ្ជ ី ឬការវនទរ គឺតក្មូេឲ្សមាន វដ្ើមបឲី្សអនរទិញអាច្ប
អេះអាងពរីមមសិទធិរប្ស់ខ្លួនច្បុំវពាេះតតិយជន។ ទក្មងវ់នេះ វៅថាលរខណៈតាុំង។ 

 ៣.១ អ្ច្លៃេ ថ ុ ៖ ច្បុំវពាេះអច្បលនេតថត វក្ៅពសិីទធកិានក់ាប្ ់សិទធឃិាតទ់តរ សិទធវិក្ប្ើក្បាស់ សិទធអិាក្ស័យវៅ 
មនិអាច្បតាុំង និងតតិយជនបានវ ើយ វប្ើពតុំបានច្បតេះប្ញ្ជ ីសិទធិវនាេះ ាមប្ញ្ញញ តិននច្បាប្ ់ ឬមូលដ្ឋឋ នគតិយតត្ិរវាង
ដដ្លទរទ់ងការច្បតេះប្ញ្ជ ី ។ 

 ៣.២ ច្លៃេ ថ ុ ៖ ច្បុំវពាេះច្បលនេតថត មនិអាច្បតាុំងនឹងតតីយជនបានវ ើយ វប្ើពតុំបានវនទរការកានក់ាប្់
ច្បលនេតថតវៅប្តគគលវនាេះវទ ។ 
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៤. លរខខណឌតដ្ើម្បីបតងកើ អាៃភុាពនៃការត្ទររមមស្ិទធិតលើអ្ច្លៃេ ថុតោយការក្ពមតក្ពៀង (មាក្ា១៣៥) 

 ដូ្ច្បដដ្លវយើងបានវ ើញពីមតន ជាវោលការណ៍ ការប្វងកើត ការវនទរ និងការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេ ក្តូេមាន
អានតភាព វៅវពលដដ្លរិច្បចសនាក្តូេបានប្វងកើតវ ើងរវាងគូភាគ។ី រប៏្ តដន្ វាមានររណីវលើរដលងច្បុំវពាេះលរខខ្ណឌ
វដ្ើមបបី្វងកើតអានតភាពននការវនទររមមសិទធិវលើអច្បលនេតថតាមការក្ពមវក្ពៀង។ វោងាមមាក្ា ១៣៥ ននក្រម ប្ញ្ញជ រថ់ា 
ការវនទរមមសិទធិវលើអច្បលនេតថតវដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀង មនិមានអនតភាព វប្ើមនិបានច្បតេះប្ញ្ជ ី វដ្ឋយវោងប្ញ្ញញ តិ្ននច្បាប្ ់ និង
ប្ទដ្ឋឋ នគតិយតត្វនេងៗវទៀត ស្ីពីការច្បតេះប្ញ្ជ ី។ មាក្ាវនេះ យរមរអនតេត្ដតច្បុំវពាេះការវនទររមមសិទធិវដ្ឋយការក្ពម
វក្ពៀងទរទ់ងនឹងអច្បលនេតថតដតប្ តវណាណ េះ។ ដូ្វច្បនេះ វគមនិអាច្បយរប្ញ្ញត្ិវៅអនតេត្ច្បុំវពាេះការវនទររមមសិទធិវដ្ឋយសន្តិ
រមម អាជាា យតកាលននលទធរមមរមមសិទធិ ការដប្ងដច្បរេតថតអេភិាគាមវសច្បរ្ីសវក្មច្បរប្ស់តតោការ ជាអាទិ៍។ 

៥. ព្ារុលភាព (មាក្ា១៣៦)  

រនតងររណីដដ្លរមមសិទធិ និង សិទធិក្ប្រសតេវនេងវទៀតវលើេតថតមយួ ធាល រវ់ៅវលើប្តគគលដតមាន រ ់ សិទធិក្ប្រសតេ
វនាេះក្តូេរលត។់ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់ប្ុំណត លហតីប្ ូដតរ ទិញដ្ីដដ្លជារមមេតថតននហតីប្ ូដតររប្ស់ខ្លួនពីរមមសិទធិររ
ននដ្ី វនាេះហតីប្ ូដតរនងឹរលត។់ ប្ តដន្ ប្ញ្ញត្ិវនេះ មនិក្តូេយរមរអនតេត្នវ៍ ើយ ច្បុំវពាេះររណីដដ្លេតថតវនាេះ ឬសិទធិ
ក្ប្រសតេវនាេះជារមមេតថតសិទធិរប្ស់តតីយជន ។ វៅរនតងររណីខាងវលើ ក្ប្សិនវប្ើ ហតីប្ ូដតរលុំដ្ឋប្ទ់ពីីរ ក្តូេបានប្វងកើត
វ ើងវៅវលើដ្ីវនាេះ ឬក្តូេបានប្វងកើតហតីប្ ូដតរប្ន្ វៅមតនវពលប្វងកើតរិច្បចសនាលរទ់ញិ វនាេះហតីប្ ូដតរមនិក្តូេរលត់
វទ។ 

 វៅរនតងររណីដដ្លសិទធិក្ប្រសតេវក្ៅរមមសិទធ ិ សិទធិវនេងវទៀតដដ្លមានរមមេតថតជារមមសិទធិក្ប្រសតេវនាេះធាល រ់
វលើប្តគគលដតមាន រ ់ សិទធិក្តូេរលត ់ ។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើនលតប្វភាគី វធវើលទធរមមវលើហតីប្ ូដតរដដ្លក្តូេបានប្វងកើត
វ ើងវៅវលើនលតប្វភាគ វនាេះនលតប្វភាគនឹងក្តូេរលត។់ រនតងររណីវនេះ ប្ញ្ញញ តិ្ននវាឲ្សខ្ណឌ ទី២ ននរថាខ្ណឌ ទី១ ក្តេូ
យរអនតេត្ដូ្ច្បោន នងដដ្រ។ ឧទហរណ៍ វៅរនតងររណីខាងវលើ ក្ប្សិនវប្ើនលតប្វភាគគជឺារមមេតថតននហតីប្ ូដតរលុំដ្ឋប្ទ់ី
២ ឬហតីប្ ូដតរវនាេះ ក្តូេបានប្វងកើតហតីប្ ូដតរប្ន្ វនាេះហតីប្ ូដតរនឹងក្តូេរលត។់ 

៦. ការស្ៃម នៃការច្ុឹះបញ្ជ ី

 វៅវពលដដ្លបានច្បតេះសិទធិរនតងប្ញ្ជ ីអច្បលនេតថតវហើយ សិទធិវនេះក្តូេបានសនមតថាជាសិទធិរប្ស់អនរដដ្លមាន
វ ម្ េះវៅរនតងប្ញ្ជ ីវនាេះ (មាក្ា១៣៧)។ ដូ្វច្បនេះ ក្ប្សិនវប្ើដ្ីក្តូេបានច្បតេះប្ញ្ជ ីថាជារមមសិទធិរប្ស់ A ក្ប្សិនវប្ើមាន
អនរណាដដ្លច្បងប់្ដ្ិវសធពកីារណ៍វនេះ ោតក់្តូេដតប្ងាា ញថាដ្ីវនាេះមនិដមនជារមមសិទធិរប្ស់ A។ វនេះក្តូេបានវ ម្ េះ
ថា ការសនមតននការច្បតេះប្ញ្ជ ី។ ថវីវប្ើការច្បតេះប្ញ្ជ ីមានអានតភាពននការសនមត វាមនិមាននយ័ថាប្តគគលដដ្លច្បតេះប្ញ្ជ ីជារមម
សិទធិររ គឺក្តូេបានសវក្មច្បជាសាថ ពរជារមមសិទធិររពិតក្បារដ្វនាេះវទ។ ឧទហរណ៍ A បានច្បតេះប្ញ្ជ ីវលើដ្ីរប្ស់ B ថា
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ជាដ្ីរប្ស់ខ្លួន វដ្ឋយមនិមានការយល់ក្ពមពីរប្ស់ B ាមរយៈការវក្ប្ើក្បាស់ឯរសារដរលងកាល យ ប្នាទ ប្ម់រលរដ់្ីវនាេះ
ឲ្សវៅ C វហើយច្បតេះប្ញ្ជ ីអុំពីក្ប្តិប្ត្ិការណ៍វនេះ។ C មនិអាច្បវធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើដ្វីនាេះបានវទ វទេះប្ីជាដ្ីវនាេះ
ក្តូេបានច្បតេះប្ញ្ជ ីជាដ្ីរប្ស់ A វៅវពលដដ្ល C បានប្វងកើតរិច្បចសនាលរទ់ិញជាមយួ A រវ៏ដ្ឋយ។ 

ររណីស្ិរ្ា 
១. X បានលរដ់្ីរប្ស់ខ្លួនឲ្ស Y ប្ តដន្មនិទនប់ានវនទរការច្បតេះប្ញ្ជ ីរមមសិទធិឲ្សវៅ Y វៅវ ើយវទ ។ រនតង

ររណីវនេះ វតើអនរណាមានរមមសិទធិវលើដ្ីវនេះ X ឬ Y ? 
ជាវោលការណ៍ ការវនទរសិទធិក្ប្តសរេ ក្តូេមានអានតភាព ាមការក្ពមវក្ពៀងរវាងភាគី (មាក្ា ១៣៣)។ រ៏

ប្ តដន្ វាមានររណីវលើរដលងច្បុំវពាេះអច្បលនេតថត។ ការវនទររមមសិទធិវលើអច្បលនេតថតវដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀង ក្តូេមាន
អានតភាព វៅវពលដដ្លការវនទរសិទធិវនាេះ ក្តូេបានច្បតេះប្ញ្ជ ីវដ្ឋយវោងាមប្ញ្ញត្ិននច្បាប្ ់ នងិប្ទដ្ឋឋ នគតិយតត្
វនេងវទៀតស្ីពីការច្បតេះប្ញ្ជ ី (មាក្ា១៣៥)។ ការវនទររមមសិទធិវលើអច្បលនេតថតវដ្ឋយដនែរវលើរិច្បចសនាលរទ់ិញ គជឺា
ក្ប្វ្ទមយួននការវនទររមមសិទធិវលើអច្បលនេតថតវដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀង។ ដូ្វច្បនេះ វាមានសារសុំខានរ់នតងការច្បតេះប្ញ្ជ ី 
វដ្ើមបឲី្សការវនទរសិទធិក្ប្តសរេវនាេះមានអានតភាព។  វៅរនតងររណីវនេះ ការវនទររមមសិទធ ិ មនិទនប់ានច្បតេះប្ញ្ជ ីវៅ
វ ើយ ដូ្វច្បនេះ ការវនទររមមសិទធរិម៏និទនម់ានអានតភាពដដ្រ។  

ជាលទធនល X វៅដតជារមមសិទធិររវៅវលើដ្ីវនាេះ។ 
២. X បានប្វងកើតវៅនលតប្វភាគវៅវលើដ្ីរប្ស់ខ្លួនវៅ Y។ នលតប្វភាគវនាេះ ក្តូេបានច្បតេះប្ញ្ជ ី ។ ប្នាទ ប្ម់រ 

X បានលរដ់្ីវនាេះវៅឲ្ស Z វហើយការវនទរវនេះ រក៏្តូេបានច្បតេះប្ញ្ជ ីវហើយដដ្រ។ វតើ Y អាច្បអេះអាងថាពីនលតប្វភាគ
រប្ស់ខ្លួនច្បុំវពាេះមតខ្ Z បាន ដដ្រឬវទ?   

Y អាច្បវអេះអាងបានវោងមាក្ា ២៥៩ រថាខ្ណឌ ទ ី ២ នលតភាគដដ្លបានច្បតេះប្ញ្ជ ីវហើយអាច្បតាុំង 
ច្បុំវពាេះអនតប្បទនននអច្បលនេតថតដដ្លជារមមេតថតនននលតប្វភាគបាន វទេះប្ីជារមមសិទធិវលើអច្បលនេតថតវនាេះ ក្តូេបាន
វធវើអនតប្បទនរវ៏ដ្ឋយ ។ 

៣. X បានលរត់ទ ុំងគុំនូររប្ស់ខ្លួនឲ្សវៅ Y។ ការកានក់ាប្វ់លើតទ ុំងគុំនូរវនាេះក្តូេបានវនទរពី X វៅ Y 
វដ្ឋយោម នការក្ប្គល់វដ្ឋយជារដ់សង្ ដតមានការក្ពមវក្ពៀងរវាង X និង Y ។ វក្កាយមរ X បានលរត់ទ ុំងគុំនូរ
ឲ្សវៅ Z វហើយបានវធវើការក្ប្គល់តទ ុំងគុំនូរវនាេះឲ្សវៅ Z ។ វតើ Y អាច្បអេះអាងពរីមមសិទធិរប្ស់ខ្លួនវលើតទ ុំងគុំនូរ
វនាេះច្បុំវពាេះ Z បានដដ្រឬវទ? 
 វៅវពលដដ្លេតថតដតមយួក្តូេបានលរវ់ៅឲ្សប្តគគលវក្ច្បើននារ ់ ប្តគគលណាដដ្លទទួលបានលរខខ្ណឌ តាុំងមតន 
គឺអាច្បអេះអាងពីរមមសិទធិរប្ស់ខ្លួនវលើេតថតវនាេះច្បុំវពាេះអនរដ្នទបាន។ ច្បុំវពាេះច្បលនេតថត លរខខ្ណឌ តាុំង គឺការវនទរការ
កានក់ាប្េ់តថត (មាក្ា១៣៤ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ ការវនទរការកានក់ាប្ដ់ដ្លជាលរខខ្ណឌ តាុំងវនេះ រាប្ប់្ញ្ចូ លមនិក្តមឹ
ដតការក្ប្គល់ជារដ់សង្ប្ តវណាណ េះវទ គឺក្តូេរាប្ប់្ញ្ចូ លទុំងការប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្ ់ការក្ប្គល់វដ្ឋយសវងខប្ 
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ការវនទរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយប្ញ្ញជ  (មាក្ា២២៩)។ វៅរនតងររណីវនេះ តទ ុំងគុំនូរ ក្តូេបានវនទរឲ្សវៅ Y វដ្ឋយការប្្ូរ
លរខណៈននកានក់ាប្ ់វៅមតនវពលដដ្លតទ ុំងគុំនូរវនាេះ ក្តូេបានក្ប្គល់វៅឲ្ស Z។ ដូ្វច្បនេះ ជាវោលការណ៍ Y អាច្ប
អេះអាងអុំពីរមមសិទធិរប្ស់ខ្លួនច្បុំវពាេះ Z បាន។ រប៏្ តដន្ វៅរនតងររណីវនេះ តទ ុំងគុំនូរក្តូេបានក្ប្គល់វដ្ឋយជារដ់សង្
វៅឲ្ស Z វៅវក្កាយវពលដដ្ល Y បានទទួលនូេលរខណៈតាុំង។ ដូ្វច្បនេះ វាមានភាពចាុំបាច្បរ់នតងការពិចារណាថា
វតើការវធវើលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិនូេរមមសិទធិវលើច្បលនេតថតក្តូេយរមរអនតេត្ដដ្រឬវទ (មាក្ា ១៩៣)។ វៅរនតងររណី
វនេះ Z បានចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្ត់ទ ុំងគុំនូរ ាមរយៈការទទួលបាននូេការក្ប្គល់តទ ុំងគុំនូរវដ្ឋយសាររិច្បចសនា
លរទ់ិញដដ្លមានសតពលភាព។ ដូ្វច្បនេះ ក្ប្សិនវប្ើ Z បានចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្វ់លើតទ ុំងគុំនូរវនាេះវដ្ឋយសតច្បរតិ 
និងោម នរុំហតស វនាេះ Z អាច្បវធវើលទធរមមននរមមសិទធិវលើតទ ុំងគុំនូរវនាេះ និងអាច្បអេះអាងពីរមមសិទធិវនេះច្បុំវពាេះ Y បាន។ 
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គន្ថីទី ៣     សិទធបិ្រត្យក្ស 
 ថាត ើអ្វីតៅគឺជាសិ្ទធិក្ប ្យរ្ស?  
 សិ្ទធិក្ប ្យរ្សមាៃសារៈសំ្ខាៃ់អ្វីខលឹះច្ំតពាឹះបគុគល?  
 សិទធិក្ប្តសរេ គឺជាសិទធិរប្ស់ប្តគគលតទ ល់វៅវលើក្ទពស ដដ្លសិទធិទុំងវនាេះគឺមានសារៈសុំខានច់្បុំវពាេះប្តគគល
វៅរនតងជីេភាពរស់វៅក្ប្ចាុំនថៃ រដូ៏្ច្បជាជីេភាពននរចិ្បចការជុំនួញ។ មាននយ័ថាវៅវពលមនតសេរស់វៅក្ប្មូលន្ត ុំ គឺ
មនតសេចាប្វ់ន្ើមមានទុំនារទ់ុំនង មនតសេអាច្បមានការក្ពមវក្ពៀងប្វងកើតសិទធិ នងិកាតពវរិច្បចវៅវលើក្ទពសដដ្លសថិតវៅ
វក្កាមការក្គប្ក់្គងរប្ស់ខ្លួនវដ្ឋយវសរ ីវដ្ឋយមនិមានភាពអនាធិប្វតយស។ ដូ្ច្បវនេះ ការយល់ដ្ឹងអុំពីសិទធិក្ប្តសរេ គឺ
មានសារៈសុំខានច់្បុំវពាេះរបូ្េនប្្តគគល ឬនីតបិ្តគគលដដ្លជាមាច ស់សិទធិ រនតងវោលវៅធានាសតេតថិភាពននការអនតេត្សិទធិ
ក្ប្តសរេ នងិការរុំណតក់្ពុំដដ្នននសិទធិក្ប្តសរេដដ្លអនតេតោ្ ងណា រតុំឲ្សមានការប្ុំពានវៅវលើសិទធិអនរដ្នទ និងប្ងក
ការខូ្ច្បខាតដ្ល់នលក្ប្វោជន ៍   សាធារណៈ។ 

 
ជំពូកទី ២ កម្មសទិធ ិ
ផ្នែកទី ១  ខ្លឹម្សារ ន្ិ្ កប្ម្ិត្នន្កម្មសទិធ ិ
 
 រមមសិទធិគឺសុំវៅវៅវលើសិទធិរប្ស់របូ្េន្ប្តគគល ឬនតីិប្តគគលជារមមសិទធិររដដ្លរនតងវនាេះរមួមានសិទិធវក្ប្ើក្បាស់ 
សិទធិអាក្ស័យនល និង សិទធិចាតដ់ច្បងវដ្ឋយវសរចី្បុំវពាេះេតថត ឬក្ទពសដដ្លជារមមសិទធិរប្ស់ខ្លួនវដ្ឋយក្សប្វៅាម
ប្បញ្ញត្ិច្បាប្ ់ (មាក្ា១៣៨)។ ាមរយៈនិយមនយ័ខាងវលើវយើងអាច្បសនមតបានថារមមសិទធិររ ជាប្តគគលដដ្លមាន
សិទធិប្ីមនិអាច្បខ្វេះបាន គឺសិទធវិក្ប្ើក្បាស់ សិទធិអាក្ស័យនល និងសិទធិចាតដ់ច្បង។ សិ្ទធិតក្បើក្ាស់្ គឺសុំវៅវៅវលើសិទធិ
រប្ស់រមមសិទធិរររនតងការវក្ប្ើក្បាស់ក្ទពសដដ្លជារមមសិទធិរប្ស់ខ្លួនាមតក្មូេការ ឬវដ្ឋយវសរ ីោ ងណារតុំប្ងកឲ្សមាន
ការខូ្ច្បខាតដ្ល់សិទធរិមមសិទធរិប្ស់អនរដ្នទ ឬនទតយវៅនងឹប្ទប្បញ្ញត្ិច្បាប្។់ សិ្ទធិអាក្ស័្យ្ល គឺជាសិទធិរនតងការ
ទញយរនលក្ប្វោជនព៍ីក្ទពសដដ្លសថិតវៅវក្កាមការក្គប្ក់្គងរប្ស់ខ្លួនឲ្សអស់លទធភាពាមដដ្លអាច្បវធវើវៅបាន 
ោ ងណារតុំឲ្សប្ េះពាល់វៅដ្ល់សិទធិរប្ស់អនរដ្នទ និងនទតយវៅនឹងសណ្ាប្ធ់ាន ប្ស់ធារណៈ និងទុំវនៀមទមាល ប្ដ់្ល៏ែក្ប្
នព។ សិ្ទធិចា ់បច្ង គឺជាសិទធរិប្ស់រមមសិទធិររ ាមវនាេះរបូ្េន័្ប្តគគល ឬនីតបិ្តគគលដដ្លជាមាច ស់សិទធិមានសិទធិវសរភីាព
វពញវលញ រនតងការចាតដ់ច្បងវនទរក្ប្គល់ក្ទពសរប្ស់ខ្លួនវៅឲ្សប្តគគលដ្នទវនេងវទៀតឲ្សចាតដ់ច្បង ឬក្គប្ក់្គងជុំនួស
ោ ងណារតុំឲ្សប្ុំពានវៅវលើសិទធិរប្ស់អនរដ្នទ ឬប្ េះពាល់វៅដ្ល់សណ្ាប្ធ់ាន ប្ស់ាធារណៈ និងទុំវនៀមទមាល ប្ដ់្ល៏ែ   
ក្ប្នព។ 
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 ខលរមសារ ៃិង រក្មិ នៃរមមស្ទិធិ (មាក្ា ១៣៨ -១៤២) 
 សិទធិរមមសិទធ ិគឺសុំវៅវៅវលើសិទធិរប្ស់រមមសិទធរិររនតងការវក្ប្ើក្បាស់ អាក្ស័យនល និងចាតដ់ច្បងក្ទពសជារមម
សិទធិរប្ស់ខ្លួន បានវដ្ឋយវសរវីៅាមទុំហុំដដ្លច្បាប្ប់ានរុំណត ់ (មាក្ា១៣៨)។ មាននយ័ថាប្តគគលដដ្លជាមាច ស់
សិទធ ិ មានសិទធិវសរភីាពរនតងការសវក្មច្បចាតដ់ច្បងក្ទពសជារមមសិទធិរប្ស់ខ្លួន វដ្ឋយសថិតវៅវក្កាមរក្មតិននរមមសិទធ ិ
ដដ្លការពារវដ្ឋយច្បាប្វ់ដ្ឋយមនិប្ុំពានវៅវលើសិទធិវសរភីាពរប្ស់អនរដ្នទ ដូ្ច្បជាសិទធិទមទរប្ញ្ឈប្អ់ុំវពើរ ុំខាន
ដ្ល់ជីេភាពរស់វៅវដ្ឋយដនែរវលើ មាក្ា១៤០ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងសិទធិរនតងការហាមឃាតក់ារជីររកាយ
វប្តិរ្ណឌ េប្បធម ៌នងិដរ  រនតងដ្ី មាក្ា ១៤១ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី។ 

 ត ើអ្វីតៅជាការរក្មិ នៃស្ិទធរិមមស្ិទធិ?  
 ការរក្មតិននសិទធិរមមសិទធិ គជឺាក្ពុំដដ្នននសិទធិរប្ស់រមមសិទធិររវដ្ឋយដក្ប្ក្ប្ួលវៅាមក្ប្វ្ទននក្ទពសជារមម
សិទធិ ឬក្ទពសដដ្លសថិតវៅវក្កាមការក្គប្ក់្គងរប្ស់ខ្លួន។ មា ងវទៀត ការរក្មតិននរមមសិទធិដ្ី វយើងអាច្បរុំណតប់ាន
ថារមមសិទធិដ្ី ក្តូេមានអានតភាពទុំងដននរវលើដ្ី នងិ ដននរវក្កាមដ្ីវៅរនតងទុំហុំដដ្លមាននលក្ប្វោជនស៍ក្មាប្ ់       
រមមសិទធិររ ដដ្លប្តគគលននមាច ស់សិទធិមនិអាច្បវក្ប្ើក្បាស់សិទធិរប្ស់ខ្លួនរនតងវោលប្ុំណងពាបាទ ឬរ ុំខានដ្ល់ ជីេភាព
ននអនរដ្នទបានវ ើយ (មាក្ា១៣៩)។ 
 ររណីមានការអនតេតប្្ុំពានវៅវលើការរក្មតិននសិទធិរមមសិទធិ ប្តគគលដដ្លរងវក្ោេះវដ្ឋយការប្ុំពានអាច្ប
ប្ញ្ឈប្អ់ុំវពើដដ្លរ ុំខានដ្ល់ជេីភាពរស់វៅ។ 

 
ផ្នែកទី ២  ទំនាក់ទំន្្រវា្ដីផ្ដលទៅជាប់គ្នែ  
 

 ទំនារ់ទំៃងរវាងដ្ីបដ្លតៅជាប់ោន្ (មាក្ា ១៤៣-១៥៤) 
 ទំនារ់ទំៃងរវាងដ្ីបដ្លតៅជាប់ោន្ ថាត ើរមមស្ទិធិររនៃរ្ាលដ្ៃីីមួយៗមាៃស្ទិធទិាមទារអ្វីខលឹះច្ំតពាឹះសាថៃ្
ភាពដ្ីបដ្លមាៃក្ពំជាប់ោន្? 
 វោងាមវោលការណ៍ទូវៅ ននសិទធិរមមសិទធិរវាងដ្ីដដ្លវៅជាប្ោ់ន  រមមសិទធិររននរាលដ្ីនមីយួៗ អាច្ប
មានសិទធិទមទរវក្ប្ើដ្ីដដ្លវៅជាប្ោ់ន បានរនតងទុំហុំចាុំបាច្ប ់ វដ្ើមបវីធវើជារប្ង ឬសុំណង ់ឬជួសជតលរប្ស់ទុំងពីរ វៅ
ក្ពុំក្ប្ទល់ដ្ី ឬវៅដរបរក្ពុំក្ប្ទល់។ ររណីប្ងកឲ្សមានការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយសារការសាងសង ់ ឬជួសជតលវនាេះ រមមសិទិធ
ររននដ្ីក្តូេប្ងក់្បារស់ុំណង (មាក្ា ១៤៣) ។ 
 ១. សិ្ទធិតច្ញច្ូលដ្ីបិទជិ  (មាក្ា ១៤៤) 
 ដូ្ច្បវម្ច្បដដ្លវៅថាដ្ីប្ិទជតិ? ដ្ីប្ិទជតិជាក្ប្វ្ទដ្ីដដ្លហតុំពទ័ធជតុំេញិវដ្ឋយដ្ីរប្ស់អនរដ្នទ វហើយោម ន
ក្ច្បរវច្បញវៅនលូេសាធារណៈ និង អាច្បជាក្ប្វ្ទដ្ីដដ្លមានក្ច្បរវច្បញប្ តដន្ក្ច្បរវច្បញវនាេះ មនិក្គប្ក់្ោនវ់ហើយមាន
ឧប្សគគដ្ខ៏ាល ុំងវដ្ើមបវីក្ប្ើក្បាស់ដ្ីវនាេះសក្មាប្ក់ារវធវើរសិរមម ឬឧសាហ៍រមមវៅថាដ្បី្ិទជិត (មាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ
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ទី១) ។ មា ងវទៀតរមមសិទធរិរននដ្ីប្ិទជតិមានសិទធិវសនើសតុំឆលងកាតដ់្ីអនរជិតខាងបានវដ្ឋយប្ងក់្បារស់ុំណងាមការ
ខូ្ច្បខាតវដ្ឋយសារការឆលងកាត ់(មាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទ២ី) ។ 
 តោលការណ៍ 
 រមមសិទធររននដ្បី្ិទជតិ មានសិទធិវសនើសតុំវប្ើរនលូេ ច្បុំវពាេះដ្ីប្ទិជិតអាច្បវធវើបានវដ្ឋយវរៀប្ច្បុំាមទិស ឬនលូេដដ្ល
មានច្បុំងាយជិតប្ុំនតតពីដ្ីប្ទិជិតវៅនលូេសាធារណៈ និងវធវើការថលឹងដថលងពតីតលសភាពននការខូ្ច្បខាត ដដ្លបានវរើតមាន 
ាមរយៈការវប្ើរនលូេវច្បញចូ្បលវលើដ្ីប្ិទជិតសក្មាប្រ់មមសិទធិររននដ្ ី ដដ្លទទូលប្នទតរឲ្សឆលងកាត ់ (មាក្ា១៤៤ រថា
ខ្ណឌ ទី៣) ។ 
 ររណីតលើរបលង 
 ររណីដដ្លដ្ីប្ទិជិតវនាេះទទលួបានពីការដប្ងដច្បរដ្ីាមរយៈការលរ ់ ការដូ្រ ការដច្បរមតរ៌ ឬរិច្បចសនា
វនេងវទៀត សិទធិឆលងកាតអ់ាច្បសតុំបានដតច្បុំវពាេះច្បុំដណរដ្ីដដ្លវៅសល់វក្កាយពីការដប្ងដច្បរវនាេះដតប្ តវណាណ េះ។ ររណី
វនេះរមមសិទធរិរននដ្ីប្ិទជិតមនិចាុំបាច្បប់្ងក់្បារស់ុំណងវ ើយ។ ប្ តដន្ររណីដដ្លមនិមានក្ច្បរវច្បញក្គប្ក់្ោន ់ រមម
សិទធិររននដ្ីប្ិទជិតវៅដត មានសិទធិវសមើសតុំវប្ើរនលូេាមវោលការណ៍ ដូ្ច្បមានដច្បងវៅរនតងមាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទី២ 
និង មាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទ៣ី ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី (មាក្ា ១៤៤ រថាខ្ណឌ ទី៤) ។ 
 

ររណីស្ិរ្ា 
 ដ្មីយួរដនលង ក្តេូបានដប្ងដច្បរជាដ្ ីX នងិ Y ។ ជាលទធនល ដ្ ី X កាល យជាដ្បី្ទិជតិ។ វក្កាយមរ ដ្ ី Y ក្តេូ
បានវគលរឲ់្សវៅតតយិជន។ វតើរមមសិទធរិរននដ្ ី X ទមទរ A ឲ្សប្វងកើតសិទធវិច្បញចូ្បលវៅវលើដ្រីប្ស់ A បានដដ្រ ឬ 
វទ? វតើរមមសិទធរិរននដ្ ី X អាច្បទមទរអនតប្បទនរិននដ្ ី Y ប្វងកើតសិទធវិច្បញចូ្បលវៅវលើដ្ ី Y វដ្ឋយមនិចាុំបាច្បប់្ង់
សុំណងបានដដ្រ ឬ វទ? 

 
     

   Ｘ  Ｙ 

 

 
 
 
 
 
 

 Ａ 

  

 នលូេសាធារណៈ 
 

 
 វោលការណ៍ទូវៅននសិទធិរប្ស់រមមសិទធិររវលើដ្ីប្ទិជិត (មាក្ា១៤៤រថាខ្ណឌ ទី១, មាក្ា១៤៤ រថា

ខ្ណឌ ទ២ី, មាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទី៣ )។ 
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 ររណីវលើរដលងននសិទធិរមមសិទធិររវលើដ្ីប្ិទជតិ ដដ្លវរើតវ ើងាមការដប្ងដច្បរដ្ាីមរយៈការលរ ់ ការ
ដូ្រ ការដច្បរមតរ៌ ឬរចិ្បចសនាវនេងវទៀត សិទធិឆលងកាតវ់នាេះអាច្បវសនើសតុំបានបានដតច្បុំវពាេះដ្ីដដ្លវនាេះសល់ពី
ការដប្ងដច្បរ (មាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទ៤ី)។ 

 វោងាមមាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទ២ី នងិមាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទី៣ រមមសិទធិររននដ្ីប្ិទជតិ មានសិទធិរនតង
ការទមទរវប្ើរនលូេវច្បញចូ្បលដ្ីប្ិទជតិ វដ្ឋយដនែរវលើទសិឬច្បុំងាយជិតប្ុំនតតវលើនលូេវច្បញចូ្បលពីដ្បី្ិទជតិវៅនលូេសា
ធារណៈ វដ្ឋយដនែរវលើតតលសភាពនននលក្ប្វោជន ៍ ច្បុំវពាេះរមមសិទធរិរដដ្លទទួលប្នទតរវប្ើរនលូេវច្បញចូ្បល និងមាន
កាតពវរិច្បចក្តូេប្ងស់ុំណងច្បុំវពាេះការខូ្ច្បខាតវលើការវប្ើរនលូេវច្បញចូ្បល។ ច្បុំវពាេះអងគវហតតខាងវលើ ទីាុំងរាលដ្ីមយួ
រដនលងក្តូេបានវធវើការដប្ងដច្បងរវាង X និង Y ដដ្លជាលទធនលដ្ី X កាល យវៅជាដ្ីប្ិទជតិ។ 
បញ្ហ្តចាទថាត ើ X អាច្ទាមទារឲ្យ A បតងកើ ស្ិទធិតច្ញច្លូតលើដ្ីរបស្់ A បដ្រឬតទ? 
 វោងាមសមមតិរមមខាងវលើទុំនារទ់ុំនងរវាងដ្ ីX និង Y គឺជារាលដ្ីដតមយួ ដដ្លវក្កាយពីការដប្ងដច្បរដ្ ី
X កាល យវៅជាដ្ីប្ិទជិត និងដនែរាមមាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទ៤ី ដ្ី Y ជាដ្ីដដ្លដដ្លវៅសល់វក្កាយពីការដប្ងដច្បរ 
ដដ្ល X មានសិទធិរនតងការសតុំវប្ើរនលូេវច្បញចូ្បលវលើដ្ីប្ិទជិត វដ្ឋយមនិចាុំបាច្បប់្ងក់្បារស់ុំណងច្បុំវពាេះការខូ្ច្បខាត។ 
ដូ្ច្បវនេះ ជាវោលការណ៍ X ោម នសិទធិរនតងការសតុំវប្ើរនលូេវច្បញចូ្បលវលើដ្ីរប្ស់ A  បានវទ។ នទតយវៅេញិY បានលរដ់្ី
វៅឲ្សតតិយជន។ វាមានភាពចាុំបាច្បរ់នតងការពិចារណា ថាវតើមាក្ា១៤៤ រថាខ្ណឌ ទី៤ វៅដតក្តូេយរមរអនតេត្
ដដ្រឬវទ។ ក្ប្សិនវប្ើវយើងពចិារណាថា សិទធិវច្បញចូ្បល គឺមនិដមនជាសិទធិក្ប្តសរេ ប្ តដន្គឺជាសិទធិច្បុំវពាេះប្តគគលជារ់
ោរ ់ វនាេះមាក្ា១៤៤ មនិក្តូេយរមរអនតេត្វៅរនតងររណីវនេះវទ។ ដូ្វច្បនេះ X អាច្បទមទរ A ឲ្សប្វងកើតសិទធិវច្បញ
ចូ្បល វៅវលើដ្ីរប្ស់ A។ រប៏្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើវយើងគិតថា សិទធិវច្បញចូ្បល គឺជាក្ប្វ្ទមយួននសិទធិក្ប្តសរេដដ្លមានវលើ
ដ្ីវនាេះ វនាេះមាក្ា ១៤៤ ក្តូេយរមរអនតេត្វៅរនតងររណីវនេះ។ ដូ្វច្បនេះ X អាច្បទមទរឲ្សប្វងកើតសិទធិវច្បញចូ្បល 
ច្បុំវពាេះអនតប្បទនរិរប្ស់ Y និង X អាច្បទមទរបានវដ្ឋយមនិចាុំបាច្បប់្ងក់្បារស់ុំណង។ ប្ញ្ញា វនេះ គឺអាក្ស័យវៅ
វលើការប្រក្សាយច្បាប្រ់មពតជា។ សុំរាប្ជ់ាពត័ម៌ានប្ដនថម តតោការរុំពូលវៅក្ប្វទសជប្ តន គឺអនតេត្ាមក្ទឹស្ីខាង
វក្កាយវនេះ។ 
 ២. ទំនារទ់ំៃងដ្នទតទៀ រវាងដ្ីបដ្លតៅជាប់ោន្ (មាក្ា ១៤៥ -១៥៤) 
 វោងាមវោលការណ៍ទូវៅននក្រមរដ្ឋប្បវេណី ប្តគគលដដ្លជារមមសិទធិររននដ្ីដដ្លវៅជាប្ោ់ន មានសិទធិ
ទទួលនលរមួោន វដ្ឋយមានការធានា និងការការពារក្សប្ច្បាប្វ់ៅាមទុំហុំននសិទធិរមមសិទធិដូ្ច្បជា ៖ 

 ររណីយរិច្បចទទួលទរឹហូរាមធមមជាតិ (មាក្ា១៤៥) 
 សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ទឹរវ្លៀងជាអាទិ៍ (មាក្ា១៤៦) 
 ររណីយរិច្បចការពារទឹរហូរ (មាក្ា១៤៧) 
 សិទធវិធវើទឹរវដ្ើមបវីក្សាច្បក្សព (មាក្ា១៤៨) 
 សិទធិប្ងាូរទឹរវក្សាច្បក្សព (មាក្ា១៤៩) 
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 សិទធិប្ងាូរទឹរវចាលននរមមសិទធិររវលើដ្ីលិច្បទឹរ (មាក្ា១៥០) 
 សិទធិវលើរ និងសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ទុំនប្ជ់ាអាទិ៍ (មាក្ា១៥១) 
 អុំវពើដដ្លរ ុំខានដ្ល់ជីេភាពរស់វៅ (មាក្ា១៥២) 
 ររណីយរិច្បចដ្ឋររ់នាុំងបាុំងវៅប្ងែួច្ប វរើយជាអាទិ៍ (មាក្ា១៥៣) 
 វដ្ើមវ ើវៅជិតក្ពុំដ្ី (មាក្ា១៥៤) 

 

ផ្នែកទី ៣  សទិធិទាម្ទារទោយផ្នែកទលើសទិធិនន្កម្មសទិធិ 
 

 សិ្ទធិទាមទារតោយប្ែរតលើរមមស្ិទធិ (មាក្ា១៥៥ - ១៥៩) 
 ត ើអ្វីតៅជាសិ្ទធិទាមទារតោយប្ែរតលើសិ្ទធិរមមស្ិទធិ? 

 ជាទូវៅរនតងនាមជារមមសិទធរិរប្តគគលអាច្បទទួលបាននូេការធានា និងការការពារក្សប្ច្បាប្វ់ដ្ឋយដក្ប្ក្ប្ួល
វៅាមទុំហុំននសិទធិរមមសិទធ ិ មាននយ័ថារមមសិទធិររក្តូេទទួលបាននូេការធានា ច្បុំវពាេះការអនតេត្សិទធិតទ ល់វលើក្ទពស
ដដ្លជារមមេតថតននសិទធិរមមសិទធិរមួមាន សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ សិទធិអាក្ស័យនល និងសិទធិចាតដ់ច្បង។ វក្ៅពីវនេះការអេះអាង
ថាជារមមសិទធិររ ប្តគគលអាច្បវធវើការទមទរឲ្សអនរកានក់ាប្ក់្ប្គល់េតថតរប្ស់ខ្លួនក្ត ប្ម់រេញិបាន (មាក្ា ១៥៥) ។ 
ប្ តដន្សិទធិទមទរវនាេះ មនិក្តូេបានយរមរអនតេត ្ រនតងររណីដដ្លមានមូលវហតតគតយិតត្ននសិទធិកានក់ាប្ច់្បុំវពាេះរមម
សិទធិររ។ 
 ត ើអ្វីតៅជាមូលតហ ុគ ិយុ តនៃស្ិទធិកាៃ់កាប់ច្ំតពាឹះរមមស្ទិធិររ? 
 វោងាមវោលការណ៍ទូវៅននសិទធិរមមសិទធ ិ ប្តគគលដដ្លជារមមសិទធិររ ក្តូេបានចាតទ់តរថាជាប្តគគលដដ្ល
មានសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ សិទធិអាក្ស័យនល និងសិទធិចាតដ់ច្បងតទ ល់វលើក្ទពសវដ្ឋយទទួលបាននូេការធានា និងការការពារ
ក្សប្ច្បាប្វ់ៅាមទុំហុំននសិទធិរមមសិទធិ និងសិទធិវនេះ អាច្បក្តូេបានកាតប់្នថយ ឬដក្ប្ក្ប្លួ អាក្ស័យវៅាមឆនទៈវសរ ី
រប្ស់ប្តគគលដដ្លជារមមសិទធរិរ។ មាននយ័ថារមមសិទធិអាច្បមានការក្ពមវក្ពៀងវនេងៗវទៀតដដ្លជាការប្វងកើត ការដរ
ដក្ប្សិទធិ និងកាតពវរចិ្បចរប្ស់ខ្លួនដដ្លជាទុំនារទ់ុំនងដដ្លវរើតវច្បញពីរិច្បចគតិយតត្វក្កាមរបូ្ភាពជារិច្បចសនាដូ្ច្បជា
រិច្បចសនាជួល រិច្បចសនាខ្ចបី្រវិភាគ ហតីប្ ូដតរ ការប្ញ្ញច ុំ ...។ 
១. ក្បតភទនៃស្ិទធិទាមទារតោយប្ែរតលើរមមស្ិទធ ិ
 វោងាមវោលការណ៍ននសិទធិរមមសិទធិ ប្តគគលអាច្បវធវើការទមទរឲ្សក្ប្គល់មរេញិនូេេតថតដដ្លជារមមសិទធិ
រប្ស់ខ្លូន ឬប្ងាក រ ឬប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំងនូេការប្ុំពានវដ្ឋយដនែរវលើសិទធរមមសិទធិ។ 
 ១.១ សិ្ទធិទាមទារឲ្យក្បគល់េិញតោយប្ែរស្ិទធិនៃរមមស្ិទធ ិ(មាក្ា១៥៥) 
 សិទធិរមមសិទធ ិ បានន្ល់ឲ្សរមមសិទធិររនូេអានតភាពពិវសសរនតងការក្គប្ក់្គងក្ទពសដដ្លបានកានក់ាប្ក់្សប្
ច្បាប្ ់វដ្ឋយអនតេត្សិទធិត្ច្បម់តខ្រនតងនាមជាមាច ស់ក្ទពសវដ្ឋយតទ ល់ រមួមានសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ សិទធិអាក្ស័យនល និងសិទធិ
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ចាតដ់ច្បង ដដ្លសិទធិទុំងអស់វនាេះអាច្បដក្ប្ក្ប្ួលវៅាមទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្។ិ វដ្ើមបអីនតេត្សិទធិទុំងវនេះ រមមសិទធិររ 
អាច្បទមទរអនរកានក់ាប្ឲ់្សក្ប្គល់េតថតមរេញិ។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើប្តគគលណាមាន រប់ានលួច្បរថយន្រប្ស់អនរដ្នទ 
វនាេះរមមសិទធិររននរថយន្វនាេះ អាច្បទមទរឲ្សជនវនាេះក្ប្គល់រថយន្មរេញិបាន។ ក្ប្សិនវប្ើប្តគគលណាមាន រប់ាន
កានក់ាប្ដ់្ីរប្ស់អនរដ្នទ វដ្ឋយមនិមានសិទធរិនតងការកានក់ាប្ ់វនាេះរមមសិទធិររននដ្ ីអាច្បទមទរឲ្សក្ប្គល់ដ្ីវនាេះមរ
េញិបាន។ រប៏្ តដន្ ច្បុំណត ច្បវនេះ មនិក្តូេយរមរអនតេត្វ ើយ ក្ប្សិនវប្ើអនរកានក់ាប្ ់ មានមូលវហតតគតិយតត្ននសិទធិ
កានក់ាប្ច់្បុំវពាេះរមមសិទធិររ។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើអនរកានក់ាប្ ់ ចូ្បលវៅកានក់ាប្ដ់្វីនាេះ វដ្ឋយដនែរវលើរិច្បចសនា
ជួលរវាងរមមសិទធិររ និង អនរកានក់ាប្ ់វនាេះរមមសិទធិររ មនិអាច្បទមទរឲ្សអនរកានក់ាប្ក់្ប្គល់ដ្ីមរេញិបានវទ។ 
 ១.២ សិ្ទធិទាមទារឲ្យបញ្្ឈបក់ាររារាំងតោយប្ែរតលើរមមសិ្ទធិ (មាក្ា១៥៩) 
 រមមសិទធិររមានសិទធិទមទរឲ្សមានការប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំង ច្បុំវពាេះអនររារាុំងនូេការអនតេតសិ្ទធិរមមសិទធិរប្ស់ខ្លួន
បាន។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើប្តគគលមាន រ ់បានវក្ប្ើក្បាស់ដ្ីរប្ស់អនរដ្នទមរវធវើជាច្បុំណតរថយន្រប្ស់ខ្លួន វដ្ឋយមនិ
មានការយល់ក្ពមពីរមមសិទធរិរននដ្ី វនាេះរមមសិទធិររននដ្ ី អាច្បទមទរប្តគគលវនាេះឲ្សយររថយន្វច្បញពីដ្ីរប្ស់ខ្លួន
បាន។ 
 ១.៣ សិ្ទធិទាមទារឲ្យបងាក្រការរារាំងតោយប្ែរតលើរមមស្ិទធ ិ(មាក្ា១៥៩) 
 រមមសិទធិររ មានសិទធិទមទរឲ្សប្ងាក រការរារាុំង ច្បុំវពាេះអនរដដ្លអាច្បរារាុំង រនតងររណីដដ្លមានការបារមភជារ់
ដសង្ថាការអនតេត្សិទធិរមមសិទធរប្ស់ខ្លួន នងឹទទួលរងនូេការរារាុំង។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើមានការបារមភថាមយួដននរ
ននដ្ីរប្ស់អនរជតិខាង នងឹបារម់រវលើដ្ីរប្ស់ខ្លួន វនាេះរមមសិទធរិរ អាច្បទមទរឲ្សអនរជិតខាងអនតេត្នូេេធិានការ
ប្ងាក រ ដូ្ច្បជាសងជ់ញ្ញជ ុំង ដូ្វច្បនេះដ្ីរប្ស់អនរជិតខាងវនាេះ មនិបារម់រវលើដ្ ីខ្លួនវទៀតវទ។ 
២. អ្ ថៃ័យនៃស្ិទធិទាមទារតោយប្ែរតលើរមមស្ិទធ ិ- ការទទួលបៃទុរតសាហ ុយ 
 វតើសិទធិទមទរវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធិ គឺជាសិទធិទមទរឲ្សវធវើសរមមភាព ឬសិទធិដដ្លរមមសិទធិររមានអាច្ប
វធវើសរមមភាពវដ្ឋយខ្លួនឯង? ប្ញ្ញា វនេះ គឺទរទ់ងនឹងអនរណាដដ្លគប្បទីទួលប្នទតរវសាហ តយ វៅវពលដដ្លសិទធិ
ទមទរវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធិ ក្តូេបានវគអនតេត។្ វាអាច្បមានក្ទឹស្ីច្បុំននួ ២។ ក្ទឹស្ីទី ១ គឺជាក្ទឹស្ីទមទរឲ្សវធវើ
សរមមភាព ដដ្លរុំណតថ់ាភាគីមាខ ងវទៀតគប្បទីទួលប្នទតរវសាហ តយច្បុំណាយ។ នទតយវៅេញិ ក្ទឹស្ីទមទរឲ្សទទួល 
រុំណតថ់ារមមសិទធិររដដ្លអនតេត្សិទធិទមទរឲ្សវធវើសរមមភាព គប្បទីទួលប្នទតរវសាហ តយច្បុំណាយ។ សុំរាប្ជ់ា
ពត័ម៌ានប្ដនថម យតត្សិាស្តសត្តោការវៅក្ប្វទសជប្ តន គឺវក្ជើសវរ ើសយរក្ទឹស្ីទី ១។ 

ររណីស្ិរ្ា 
 វចារមាន រប់ានលួច្បរថយនរ្ប្ស់ B វហើយបានទតររថយនវ្នាេះវចាលវៅរនតងដ្រីប្ស់ A ។ រនតងររណីដដ្ល A 
ទមទរ B ឲ្សប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំងវដ្ឋយដនែរវលើការអនតេត្សិទធិវលើរមមសិទធិវលើដ្ីវនាេះ វតើអនរណាក្តូេទទួលប្នទតរ
វសាហ តយរនតងការយររថយនវ្នាេះវច្បញ ? វៅវពលដដ្ល B ទមទរ A  ឲ្សក្ប្គល់រថយនេ្ញិវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធ ិ
វតើអនរណាក្តូេទទួលប្នទតរវសាហ តយរនតងការក្ប្គល់រថយន្វនាេះ ?  
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វោងាមសមមតិរមមខាងវលើវយើងអាច្បរុំណតប់ានថា B គឺជារមមសិទធរិរននរថយន្ដដ្លក្តូេបានវគលួច្ប និង 
A គឺរមមសិទធិររននដ្ីដដ្លវចារមាន រប់ានលួច្បរថយន្ទតរវចាល និងជាអនរកានក់ាប្រ់ថយន្រនតងរុំ តងវពលដដ្លមនិ
ទនម់ានការទមទរពីរមមសិទធិររ។   ប្ញ្ញា វចាទ គឺថាវតើអនរណាជាអនរក្តូេទទួលប្នទតរវសាហ តយរនតងការយររថយន្
វនាេះវច្បញ។ ដនែរវលើក្ទឹស្ីទមទរឲ្សទទួល ក្ប្សិនវប្ើ A ទមទរ B ឲ្សប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំងវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធិវៅ
វលើដ្ី វនាេះ A គប្បទីទួលប្នទតរវលើវសាហ តយច្បុំណាយ។ នទតយវៅេញិ ក្ប្សិនវប្ើ B ទមទរ A ឲ្សក្ប្គល់រថយន្មរ
េញិ វនាេះ B គប្បទីទួលប្នទតរវលើវសាហ តយច្បុំណាយ។ វដ្ឋយដនែរវៅវលើក្ទឹស្ីទមទរឲ្សវធវើសរមមភាព ក្ប្សិនវប្ើ A 
ទមទរ B ឲ្សប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំងវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធ ិវនាេះ B គប្បទីទួលប្នទតរវលើវសាហ តយច្បុំណាយ។ នទតយមរេញិ 
ក្ប្សិនវប្ើ B ទមទរ A ឲ្សក្ប្គល់រថយន្មរេញិ វនាេះ B គប្បទីទួលប្នទតរវលើវសាហ តយច្បុំណាយ។ 
៣. ការស្ក្មបស្ក្មួលៃូេ្លក្បតោជៃ៍ទារទ់ងៃរងស្ទិធិទាមទារឲ្យក្បគល់េិញ តោយប្ែរតលើរមមស្ិទធ ិ
 ក្ប្សិនវប្ើសិទធិទមទរវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធិ ក្តូេបានអនតេត្ វាមានភាពចាុំបាច្បរ់នតងការសក្មប្សក្មួលនល
ក្ប្វោជនរ៍វាងប្តគគលដដ្លអនតេត្សិទធិ និង ភាគីមាខ ងវទៀត។ មាក្ា១៥៦ រហូតដ្ល់មាក្ា ១៥៨ ប្ញ្ញត្អិុំពីប្ញ្ញា
វនេះ។ 
 ៣.១ េិធាៃការទារ់ទងៃរង្ល (មាក្ា១៥៦) 
 ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើ A កានក់ាប្ដ់្ីរប្ស់ B វហើយ B ទមទរឲ្ស A ក្ប្គល់ដ្ីមរេញិ វដ្ឋយដនែរវលើមាក្ា 
១៥៥ វៅវពលវដ្ើមវ ើវៅវលើដ្ីវនាេះ មានដនលតក  វតើនរណាគឺជាអនរមានសិទធិរនតងការក្ប្មូលនលវនេះ? មាក្ា ១៥៦ 
រថាខ្ណឌ ទី ១ ប្ញ្ញត្ិថា អនរកានក់ាប្ស់តច្បរតិ អាច្បទទួលនលដដ្លវរើតវច្បញពីេតថតកានក់ាប្វ់នាេះ។ ដូ្វច្បនេះ ក្ប្សិនវប្ើ A 
វជឿជារថ់ា A មានសិទធ ិដូ្ច្បជា រមមសិទធ ិសិទធិជលួអច្បិនស្តន្យ ៍សិទធិជួល ជាអាទិ៍ រនតងការកានក់ាប្ដ់្ីវនាេះ A អាច្បយរនល
វនាេះបាន។ មាក្ា ១៥៦ រថាខ្ណឌ ទ ី៣ ប្ញ្ញត្ិថា រនតងររណីដដ្លអនរកានក់ាប្ក់្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ឲ់្សរមមសិទធរិរេញិ 
អនរកានក់ាប្ទ់តច្បចរតិវៅវពលដដ្លនលបានវរើតវ ើង មានររណីយរិច្បចសងនលដដ្លខ្លួនបានទទលួវនាេះេញិ វហើយមាន
ររណីយរចិ្បចសងសុំណងនូេតនមលនននលដដ្លក្តូេបានខូ្ច្បខាត ឬវធវសក្ប្ដហសរនតងការទទួលវដ្ឋយរុំហតស។ ដូ្វច្បនេះ 
ក្ប្សិនវប្ើ A ដ្ឹងថាោតម់និមានសិទធិរនតងការកានក់ាប្ដ់្ីវនាេះ  ោតក់្តូេសងនលវៅឲ្ស B  វហើយក្ប្សិនវប្ើនលវនាេះ
បានខូ្ច្បខាត ឬវធវសក្ប្ដហសរនតងការទទួលវដ្ឋយសាររុំហតសរប្ស់ A វនាេះ A ក្តូេមានររណីយរចិ្បចសងសុំណងនូេ
តនមលនននលវនាេះ។ ប្ដនថមពីវលើវនេះ មាក្ា ១៥៦ រថាខ្ណឌ ទី ២ បានប្ញ្ញត្ិថា វៅវពលដដ្លអនរកានក់ាប្ស់តច្បរតិ 
បានចាញ់រ្ីរនតងប្ណឹ្ងអុំពមីលូវហតតគតិយតត្ននការកានក់ាប្ ់ អនរកានក់ាប្វ់នាេះ ក្តេូបានចាតទ់តរថាជាអនរកានក់ាប្់
វដ្ឋយទតច្បចរតិ គិតចាប្ា់ុំងពីវពលបានដ្ឋរព់ារសប្ណឹ្ងវនាេះ។ ដូ្វច្បនេះ ក្ប្សិនវប្ើ A ចាញ់រ្ីរនតងប្ណឹ្ងអុំពីមូលវហតត
គតិយតត្ននការកានក់ាប្ ់វនាេះ A ក្តូេបានចាតទ់តរថាជាអនរកានក់ាប្ទ់តច្បចរតិ និង ក្តូេសងនលវនាេះមរេញិ។ 
 ៣.២ ការទទួលខុស្ក្ ូេច្ំតពាឹះការា ់បង ់ឬ ការខូច្ខា នៃេ ថុកាៃ់កាប ់(មាក្ា ១៥៧) 
 ជាទូវៅ ច្បុំវពាេះលរខខ្ណឌ ដដ្លទមទរឲ្សមានការទទួលខ្តសក្តូេ គឺវយើងក្តូេវធវើការប្រក្សាយវៅវលើក្ទឹស្ី
ននរុំហតស វដ្ើមបរីុំណតថ់ាវតើប្តគគលណាដដ្លមានកាតពវក្តូេរា ប្រ់ងរាល់ការបាតប់្ង ់ ឬការខូ្ច្បខាតននេតថតកានក់ាប្ ់
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មាននយ័ថាអនរដដ្លប្ងកឲ្សមានការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយរុំហតសតទ ល់ ឬមនិតទ ល់ គឺមានកាតពវរិច្បចក្តូេដតទទួលខ្តសក្តូេ។ 
អនតេត្ដូ្ច្បោន ច្បុំវពាេះវោលការណ៍ដដ្លមានដច្បងរនតងមាក្ា ១៥៧ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី រនតងវនាេះការទទួលខ្តសក្តូេ និង
សុំណងននការខូ្ច្បខាតននេតថតកានក់ាប្ ់ក្តូេវធវើការដប្ងដច្បររវាងអនរកានក់ាប្ស់តច្បចរតិ និងអនរកានក់ាប្ទ់តច្បចរតិ។ 

 អនរកានក់ាប្ទ់តច្បចរតិមានររណីយរិច្បចក្តូេសងសុំណងខូ្ច្បខាតទុំងអស់។ 
 អនរកានក់ាប្ស់តច្បចរតិមានររណីយរិច្បចក្តូេសងសុំណងខូ្ច្បខាត ក្តមឹរក្មតិនននលក្ប្វោជនដ៍ដ្លខ្លួនវៅដត

ទទួលប្ តវណាណ េះ ប្ តដនរ្រណីអនរកានក់ាប្ដ់ដ្លោម នឆនទៈយរជារមមសិទធ ិ វទេះប្ីជារនតងររណីកានក់ានវ់ដ្ឋយ
សតច្បរតិរវ៏ដ្ឋយ រម៏ានររណីយរិច្បចសងការខូ្ច្បខាតទុំងអស់ដដ្រ។ 

 វតើក្តឹមរក្មតិនលក្ប្វោជនដ៍ដ្លខ្លួនវៅដតទទួល ក្តូេបានរុំណតោ់ ងដូ្ច្បវមច្្ប? ឧទហរណ៍ វាអាច្បជា
ក្បារស់ុំណងធានារា ប្រ់ង។ ក្ប្សិនវប្ើអនរកានក់ាប្ស់តច្បរតិ បានបាតប់្ងេ់តថតវនាេះវដ្ឋយសាររុំហតសរប្ស់ខ្លួន វហើយ
បានទទួលនូេក្បារស់ុំណងធានារា ប្រ់ង អនរកានក់ាប្ក់្តូេសងសុំណងក្តមឹរក្មតិននច្បុំនួនសុំណងធានារា ប្រ់ងវនាេះ។ 
 ៣.៣ េិធាៃការទារ់ទងតសាហ ុយ (មាក្ា១៥៨) 
 រនតងវោលវៅការពារនលក្ប្វោជនច៍្បុំវពាេះអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បចរតិ អនរកានក់ាប្វ់នាេះ អាច្បទមទរ
វសាហ តយច្បុំវពាេះការក្គប្ក់្គង និងដថររាេតថត ដូ្ច្បជា ៖ 

 អនរកានក់ាប្អ់ាច្បទមទរឲ្សរមមសិទធិររសងវសាហ តយចាុំបាច្ប ់ ដដ្លខ្លូនច្បុំណាយរនតងការក្គប្ក់្គងដថររាេតថត 
និងមនិអាច្បទមទរបានរនតងររណីដដ្លអនរកានក់ាប្ប់ានទទួលនលពីេតថតកានក់ាប្។់ 

 ររណីអនរកានក់ាប្ប់ានច្បុំណាយក្បារវ់ដ្ើមបដីរលុំអេតថតកានក់ាប្ ់ ឬច្បុំណាយវដ្ើមបបី្វងកើនតនមលវនេងច្បុំវពាេះេតថត
វនាេះ រមមសិទធិររក្តូេសងអនរកានក់ាប្េ់ញិ រនតងរក្មតិដដ្លរុំវណើ នតនមលវនាេះវៅដតមាន។ ប្ តដន ្ ច្បុំវពាេះអនរ
កានក់ាប្ទ់តច្បចរតិ តតោការអាច្បអនតញ្ញញ តឲ្សរមមសិទធិររមានអុំ តងវពលសមរមសសក្មាប្ក់ារសងវនេះ។ 

 ររណីអច្បលនេតថត រមមសិទធិររក្តូេសងនូេវសាហ តយដដ្លអនរកាប្ប់ានវច្បញ ឬរុំវណើ នតនមលដដ្លវៅដតមាន
ច្បុំវពាេះសុំណងដ់ដ្លអនរកានក់ាប្ស់តច្បចរតិបានសង ់ ដ្ុំណាុំដដ្លបានដ្ឋុំដតមនិទនប់ានទទួលនល និងវដ្ើម
វ ើមនិទនប់ានកាប្។់ ច្បុំវពាេះអនរកានក់ាប្ទ់តច្បចរតិ  រមមសិទធិររមានសិទធិវក្ជើសវរ ើសឲ្សអនរកានក់ាប្ ់ យរ
សុំណងដ់ដ្លបានសង ់ដ្ុំណាុំដដ្លបានដ្ឋុំដតមនិទនទ់ទួលនល នងិវដ្ើមវ ើមនិទនក់ាប្វ់នាេះវច្បញពីដ្ី ឬ
យរេតថតវនាេះជារមមសិទធិរប្ស់ខ្លួន។ 
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ផ្នែកទី ៤  លទធកម្មនន្កម្មសទិធ ិ
កថាភាគទី១  លទធកម្មនន្កម្មសទិធិទលើអចលន្វត្ថ ុ
       
                      
 ន្ិយម្ន្យ័៖ រមមសិទធិវលើអច្បលនេតថត អាច្បក្តូេបានវធវើលទធរមម វដ្ឋយរិច្បចសនា សន្តិរមម និងវហតតដូ្ច្បជា ៖ 

- ការកានក់ាប្អ់ច្បលនេតថតវដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ងឹឮជាសាធារណៈវដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធរិនតងអុំ តង
វពល ២០ ឆ្ន ុំ។ 
 - ការកានក់ាប្អ់ច្បលនេតថតវដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ឹងឮជាសាធារណៈវដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធរិនតងអុំ តង
វពល ១០ ឆ្ន ុំ រនតងររណីការកានក់ាប្វ់នាេះ វធវើវ ើងវដ្ឋយសតច្បរតិ និងោម នរុំហតស វៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ ់
(មាក្ា១៦០ និងមាក្ា១៦២)។ 
១. អ្ច្លៃេ ថុោ្្ៃមាច្ស់្ 
 ជាវោលការណ៍ េតថតក្តូេបានដប្ងដច្បរជា ២ ក្ប្វ្ទគឺ ច្បលនេតថត និងអច្បលនេតថត។ ច្បុំវពាេះអច្បលនេតថតសុំវៅ
វៅវលើដ្ីធលី និងេតថតជាប្វ់ៅនឹងដ្ី វហើយមនិអាច្បតល ស់ប្្ូរបាន ដូ្ច្បជាអាោរ សុំណង ់ដ្ុំណាុំ រតរខជាតិ ជាអាទិ៍ (មាក្ា 
១២០)។ 
 វប្ើវយើងពិនិតសវលើសិទធិក្ប្តសរេ ដដ្លមានដច្បងរនតងមាក្ា១៣០ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី២០០៧ ថា ៖ សិទធិក្ប្តសរេ
សុំវៅវលើសិទធិក្គប្ក់្គងវលើេតថតវដ្ឋយច្បុំវពាេះ ដដ្លអាច្បអេះអាងច្បុំវពាេះប្តគគលដ្នទវទៀតបាន។ ជាទូវៅ ក្គប្េ់តថតទុំងអស់
ក្តូេដតមានមាច ស់ ដដ្លវៅថា រមមសិទធិររ។ ប្ តដន្ក្តងច់្បុំណត ច្បវនេះពតុំទុំងអស់វទ ដូ្ច្បវនេះវហើយបានជាវៅរនតងក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណី ក្តងម់ាក្ា១៦១ ដច្បងថា ៖ អ្ច្លៃេ ថុោ្្ៃមាច្ស់្ ក្ ូេជារមមស្ិទធិរបស្់រដ្ឋ ។  
២. អាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមរមមស្ិទធិតលើអ្ច្លៃេ ថ ុ

២.១ លរខខណឌនៃអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមរមមស្ិទធិតលើអ្ច្លៃេ ថុ 
មាក្ា១៦២ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី២០០៧ បានវធវើការដប្ងដច្បរលរខខ្ណឌ ននលទធរមមរមមសិទធិជា ៣ ក្ប្វ្ទ ៖ 
- ការកានក់ាប្អ់ច្បលនេតថតវដ្ឋយសន្ិេធិី នងិដ្ឹងឮជាសាធារណៈ វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធរិនតងអុំ តង

វពល ២០ ឆ្ន ុំ។ 
- ការកានក់ាប្អ់ច្បលនេតថតវដ្ឋយសន្ិេធិី នងិដ្ឹងឭជាសាធារណៈ វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធរិនតងអុំ តង

វពល ១០ ឆ្ន ុំ រនតងររណីការកានក់ាប្វ់នាេះ វធវើវ ើងវដ្ឋយសតច្បរតិនិងោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ 
 - ប្ទប្ញ្ញត្ិទុំងពីរច្បុំណត ច្បខាងវលើ មនិក្តូេបានយរមរអនតេត្វ ើយច្បុំវពាេះអច្បលនេតថត ដដ្លជាក្ទពសសមបត្ិ
រប្ស់រដ្ឋវទេះប្ីជាក្ប្វ្ទណារវ៏ដ្ឋយ។ ពារសថាក្ប្វ្ទណារវ៏ដ្ឋយ វប្ើវោងាមច្បាប្់្ មូបិាល ២០០១ ក្តង់
ជុំពូរ ២ អុំពីរមមសិទធិសាធារណៈមាក្ា ១៤ ដច្បងថា ៖ “ ក្ទពសមយួច្បុំនួនរប្ស់រដ្ឋសមហូភាពដដ្នដ្សីាធារណៈដដ្ល
ក្តូេបានដ្ឋរវ់ៅវក្កាមរប្ប្គតិយតតព្ិវសស គជឺា ក្ទព្យស្ម្ប តិសាធារណៈ។ ក្ទពសមយួច្បុំនួនវទៀត ក្តូេក្គប្ក់្គងដូ្ច្ប
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រមមសិទធឯិរជននិងអាច្បជារមមេតថតននរិច្បចការជុំនួញ គឺជា ក្ទព្យស្ម្ប តិឯរជៃរប្ស់នតីបិ្តគគលសាធារណៈ”។ វប្ើវយើង
វក្ប្ៀប្វធៀប្វៅនឹងប្ទប្ញ្ញត្និនមាក្ា ១៦១ េញិ ពតុំបានរុំណតច់្បាស់ថា អច្បលនេតថតដដ្លោម នមាច ស់ ក្តូេជារមមសិទធិ
រប្ស់រដ្ឋ និងថាវតើអច្បលនេតថតវនាេះជាក្ទព្យស្ម្ប តិសាធារណៈរបស្រ់ដ្ឋ ឬ ជាក្ទព្យស្ម្ប តឯិរជៃរបស្់រដ្ឋ។ ក្តង់
ច្បុំណត ច្បវនេះជាភាពពតុំច្បាស់ោស់ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី ២០០៧។ ប្ តដន្វប្ើវយើងក្រវ រវមើលអុំពីក្ប្េត្សិាស្តសក្្ប្វទស
រមពតជាវៅវក្កាយនថៃរវដ្ឋេះ ៧ ដខ្ មររា ឆ្ន ុំ ១៩៧៩ ពរីប្ប្ក្ប្ល័យពូជសាសន ៍ប្ តលពត វយើងបានប្វងកើតរប្ប្ថមមីយួ
វទៀត គឺសាធារណៈរដ្ឋក្ប្ជាមានិតសរមពតជា ដដ្លមានរប្ប្នវោបាយឯរប្រេ សងគមនិយម និងមានវសដ្ឋរិច្បច
ដននការ (វសដ្ឋរចិ្បចជាតិ សថិតវៅវក្កាមការដ្ឹរនាុំរប្ស់រដ្ឋ) 3 ។ ក្ទពសសមបត្ិជារមមសិទធិរប្ស់រដ្ឋមានដ្ីធល ី នក្ពវ ើ      
សមតក្ទ ទវនល ប្ឹង ធនធានធមមជាតិ មជឈមណឌ លវសដ្ឋរិច្បច េប្បធម ៌មូលដ្ឋឋ នការពារក្ប្វទស និងសុំណងវ់នេងៗវទៀត
រប្ស់រដ្ឋ។4ច្បុំដណរមាក្ា ១៧ ននរដ្ឋធមមនតញ្ញដ្ដដ្លដច្បងថា ៖ ជនណារវ៏ដ្ឋយោម នសិទធិទិញ លរ ់ប្ញ្ញច ុំ ឬក្ប្វាស់ដ្ី
ធលីបានវ ើយ។ ជនណារវ៏ដ្ឋយ មនិអាច្បវក្ប្ើក្បាស់ដ្ីធលីរសិរមម ដ្ីនក្ពរនតងវោលប្ុំណងវនេងវទៀតបានវប្ើោម នការ
អនតញ្ញញ តពីក្រសួងសមតថរចិ្បច។ 
 វៅនថៃទី ៣០ ដខ្ វមសា ឆ្ន ុំ ១៩៨៩ ក្ប្វទសរមពតជាបានប្វងកើតរដ្ឋធមមនតញ្ញមយួថមី ដដ្លបាន 
រុំណតអ់ុំពរីប្ប្នវោបាយថមមីានវ ម្ េះថា “រដ្ឋរមពតជា” រនតងវនាេះមានរប្ប្នវោបាយពហតប្រេ។ 5 ទរទ់ងវៅនឹង
ប្ញ្ញា អច្បលនក្ទពសវនេះ វយើងវ ើញមានដច្បងពីមាក្ា ១៤ ដ្ល់មាក្ា ១៧ ននរដ្ឋធមមនតញ្ញ វនេះ បានដច្បងដូ្ច្បតវៅ៖ 
 មាក្ា១៤ ៖ ក្ទពសសមបត្ិរប្ស់រដ្ឋមាន ដ្ីធល ីនក្ពវ ើ សមតក្ទ ទវនល ប្ងឹ ធនធានធមមជាតិ មជឈមណឌ លវសដ្ឋ
រិច្បច េប្បធម ៌មូលដ្ឋឋ នការពារក្ប្វទស និងសុំណងវ់នេងៗ វទៀតរប្ស់រដ្ឋ។  
 មាក្ា១៥ ៖ ពលរដ្ឋរមពតជាមានសិទធិវពញទីរនតងការកានក់ាប្វ់ក្ប្ើក្បាស់ដ្ីធលី និងមានសិទធិតុំណមរតរវលើដ្ីធល ី
ដដ្លរដ្ឋក្ប្គល់ឲ្សសុំរាប្រ់ស់វៅនិងវធវើអាជីេរមម។ 
 មាក្ា ១៦ ៖ រដ្ឋហាមឃា រ់នងុការចាបដ់្ទីតំៃរ  ប្ងព់នធទតរសុំរាប្ល់រ ់នងិជលួឲ្សអនរដ្នទ។ ជនណារវ៏ដ្ឋយ
មនិអាច្បវក្ប្ើក្បាស់ដ្ីធលីរសិរមម ដ្ីនក្ព វដ្ឋយច្បិត្ឯងរនតងវោលប្ុំណងវនេងវទៀតបានវ ើយ   វប្ើោម នការអនតញ្ញញ តពី
អាជាា ធរមានសមតថរចិ្បច។ 
 មាក្ា១៧ ៖ សិទធិកានក់ាប្ ់និងវក្ប្ើក្បាស់ដ្ីធលីនឹងក្តូេរុំណតវ់ដ្ឋយច្បាប្ម់យួវដ្ឋយដ រ។ 
 ច្បុំណត ច្បវនេះបានប្ងាា ញឲ្សវ ើញអុំពីការេេិត្ន ៍និងតល ស់ប្្ូរនូេនវោបាយដ្ីធលឬី អច្បលនក្ទពសវពាលគឺអនតញ្ញញ ត
ឲ្សឯរជនអាច្បមនិក្ោនដ់ត វក្ប្ើក្បាស់ អាក្ស័យនល វលើដ្រីដ្ឋដូ្ច្បមតនវនាេះវទ គឺបានអនតញ្ញញ តឲ្សឯរជនអាច្បកានក់ាប្់
វក្ប្ើក្បាស់ដ្ីធលី និងមានសិទធតិុំណមរតរននដ្ីធលីដដ្លរដ្ឋក្ប្គល់ឲ្សរស់វៅនិងវធវើអាជីេរមម។ ទុំងវនេះជាក្ប្េត្ិសវងខប្នន
ការទទួលបាននូេសិទធិវនេងៗ រប្ស់ពលរដ្ឋរមពតជាាមរយៈការតល ស់ប្្ូររប្ប្នវោបាយននក្ប្វទសរមពតជា។ 
                                                             
3 មាក្ា១១ននរដ្ឋធមមនតញ្ញ ននសាធារណៈរដ្ឋក្ប្ជាមានិតសរមពតជា១៩៨១ 
4 មាក្ា១៤ននរដ្ឋធមមនតញ្ញ ននសាធារណៈរដ្ឋក្ប្ជាមានិតសរមពតជា១៩៨១ 
5 មាក្ា១ នងិមាក្ា៤ថមនីនរដ្ឋធមមនតញ្ញ រដ្ឋរមពតជា១៩៨៩ 
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 វៅនថៃទ ី ២៤ ដខ្ រញ្ញញ  ឆ្ន ុំ ១៩៩៣ ក្ប្វទសរមពតជាបានប្វងកើតរប្ប្ថមីមយួគរឺាជានយិមអាក្ស័យរដ្ឋធមមនតញ្ញ  
ដដ្លជុំពូរ ៣ ននរដ្ឋធមមនតញ្ញ វនេះ ដច្បង “ អុំពីសិទធិ និងររណីយរិច្បចរប្ស់ក្ប្ជាពលរដ្ឋដខ្មរ ”។ រនតងច្បុំវណាមសិទធដិ្នទ
វទៀតដដ្លបានន្ល់ឲ្សវដ្ឋយច្បាប្វ់នេះ វគវ ើញមានការន្ល់សិទធិជូនពលរដ្ឋវលើប្ញ្ញា ដ្ីធលី ដូ្ច្បជាមាក្ា ៤៤ ននរដ្ឋ
ធមមនតញ្ញ វនេះ បានដច្បងថា ៖ ជនណារវ៏ដ្ឋយ វទេះជាប្តគគលរ្ីជាសមូហភាពរ្ីមានសិទធិជាមាច ស់រមមសិទធិ។ មានដតរបូ្េ ័
ន្ប្តគគល ឬនីតិប្តគគលដដ្លមានសញ្ញជ តិជាដខ្មរវទ វទើប្មានសិទធិជាមាច ស់រមមសិទធិវលើ ដី្ធលី។ 
 រមមសិទធិឯរជនក្សប្ច្បាប្ស់ថិតវៅវក្កាមការោុំពារននច្បាប្។់ 
 ដដ្លនឹងដ្រហូតអុំពីជនណាមយួបានវនាេះ លតេះក្ាដតក្ប្វោជនស៍ាធារណៈតក្មូេឲ្សវធវើរនត ងររណីដដ្លច្បាប្់
បានប្ញ្ញត្ិទតរ ដដ្លក្តូេន្ល់សុំណងជាមតន វដ្ឋយសមរមស និងយតត្ិធម។៌ 
 វយើងសវងកតវ ើញថារដ្ឋធមមនតញ្ញ  បានន្ល់សិទធិជូនពលរដ្ឋដខ្មរ រនតងការវធវើជារមមសិទធិររវលើអច្បលនក្ទពស។ 
វៅនថៃទី ៣០ ដខ្ សីហា ឆ្ន ុំ ២០០១ ក្ពេះមហារេក្តននក្ពេះរាជាណាច្បក្ររមពតជានវរាតម្សីហនត បានក្ប្កាសឲ្សវក្ប្ើ
ច្បាប្់្ មូបិាល។ មាតិកាទ ី២ ននច្បាប្វ់នេះ ដច្បងអុំពីលទធរមមននរមមសិទធ ិ ចាប្ព់ីមាក្ា ២៩ ដ្ល់មាក្ា ៤៧ ននច្បាប្់
វនេះ និង មាក្ា ១៥ ននច្បាប្ស់្ីពីការអនតេតក្្រមរដ្ឋប្បវេណី ២០១១ ដច្បងថា ៖  
 ១. រនត ងររណីដដ្លប្តគគលដដ្លរុំណតរ់នត ងរថាខ្ណឌ ទី២ ននមាក្ា ១៤ ( វភាគៈ ) ខាងវលើវនេះ បានវធវើលទធរមម
រមមសិទធិវលើ ដី្វនាេះ វដ្ឋយវោងាមប្ញ្ញត្ិននច្បាប្់្ ូមិបាល ឆ្ន ុំ ២០០១ សិទធិដដ្លទទួលបានប្វងកើតវលើដី្វនាេះ មតន
វពលលទធរមមវនាេះ ក្តូេកាល យវៅជាសិទធិដដ្លយររមមសិទធិវលើ ដី្វនាេះ ឬ ដី្ដ្ដដ្លជារមមេតថត ននរមមសិទធិវនាេះមរវធវើជា
រមមេតថត ។  
 ២. រនត ងការអនតេត្ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្ប្សិនវប្ើប្ញ្ញា អុំពីអុំ តងវពលវរើតវ ើងច្បុំវពាេះសិទធិដដ្លរុំណតរ់នត ងរថា
ខ្ណឌ ទី ១ ខាងវលើវនេះ អុំ តងវពលក្តូេគណនា ចាប្ពី់វពលដដ្លសិទធិវនាេះក្តូេបានប្វងកើតជាដ្ុំប្ងូ។ ប្ តដន្ ច្បុំវពាេះ
អាជាា យតកាលននលទធរមមអុំ តងវពលវនាេះ ក្តូេគណនាចាប្ពី់វពលដដ្លនឹងក្តូេបានវធវើលទធរមមវនាេះបានកាល យជាវៅ
ជារមមេតថត ននរមមសិទធិ។ 
 
 ដូ្ច្បវនេះ ប្ទប្ញ្ញត្ិទុំងឡាយដូ្ច្បវរៀប្រាប្ខ់ាងវលើ មានជាប្ព់ារព់ន័ធោ ងជិតសនិទធវៅនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី 
២០០៧ ក្តងច់្បុំណត ច្ប លទធរមមននរមមសិទធ។ិ 
 រថាខ្ណឌ ទី ១ ននមាក្ា ១៦២ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី អនរកានក់ាប្អ់ច្បលនេតថត វដ្ឋយប្ុំវពញលរខខ្ណឌ ដូ្ច្បខាង
វក្កាមក្តូេវធវើលទធរមមវលើរមមសិទធិ ៖ 
   បានកានក់ាប្អ់ច្បលនេតថតវដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ងឹឮជាសាធារណៈ វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធរិនតង
អុំ តងវពល២០ឆ្ន ុំគិតចាប្ព់ីវពលដដ្លសិទធិវនាេះក្តូេបានប្វងកើតជាដ្ុំប្ូង (ច្បាប្ស់្ីពីការអនតេត្ក្រមរដ្ឋប្បវេណី 
២០១១ មាក្ា ១៥ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ 
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   បានកានក់ាប្អ់ច្បលនេតថតវដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ឹងឮជាសាធារណៈ វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធរិនតង
អុំ តងវពល១០ឆ្ន ុំ វប្ើជនវនាេះសតច្បរតិ នងិោម នរុំហតសវៅវពលដដ្លខ្លួនចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ 
   ប្ទប្ញ្ញត្ិទុំងពីរច្បុំណត ច្បខាងវលើ មនិក្តូេបានយរមរអនតេត្វ ើយច្បុំវពាេះអច្បលនេតថតដដ្លជាក្ទពស
សមបត្ិរប្ស់រដ្ឋ វទេះប្ីជាក្ប្វ្ទណារវ៏ដ្ឋយ។ ពារសថាក្ប្វ្ទណារវ៏ដ្ឋយវប្ើវោងាមច្បាប្់្ ូមបិាល ២០០១ 
ក្តងជ់ុំពូរ ២ អុំពរីមមសិទធសិាធារណៈ មាក្ា ១២ ដច្បងថាៈ “ ក្ទពសមយួច្បុំនួនរប្ស់រដ្ឋសមូហភាពដដ្នដ្សីាធារណៈ 
ដដ្លក្តូេបានដ្ឋរវ់ៅវក្កាមរប្ប្គតិយតតព្ិវសស គជឺាក្ទព្យស្ម្ប តិសាធារណៈ។ ក្ទពសមយួច្បុំនួនវទៀតក្តូេក្គប្ក់្គង
ដូ្ច្បរមមសិទធឯិរជន និងអាច្បជារមមេតថតននរិច្បចការជុំនួញ  គជឺាក្ទព្យស្ម្ប តិឯរជៃ  រប្ស់នីតិប្តគគលសាធារណៈ។ ” 

២.២ បញ្ញ តិនៃការស្ៃម ច្ំតពាឹះលរខខណឌ  
ររណីស្រិ្ា  
 ១. វតើ X អាច្បអេះអាងពីអាជាា យតកាលននលទធរមមរមមសិទធិវលើដ្ីវនាេះច្បុំវពាេះ Z បានដដ្រឬវទ? 
 ររណីវនេះវយើងក្តូេពិនតិសវមើលលរខខ្ណឌ ននមាក្ា ១៦២ និងមាក្ា ២៣៤ (ការសនមត)។ វប្ើវយើងពិនិតស
វៅវលើអងគវហតតខាងវលើ វយើងវ ើញថា X បានទិញដ្វីនេះព ីY នងិបានរស់វៅអស់រយៈតពល ១០ ឆន្មំរវហើយ 
តោយសុ្ច្រិ  ៃិងោ្ៃ្រំហសុ្។ ការទិញដ្ីរប្ស់  X  ព ី Y  មនិបានប្ញ្ញជ រថ់ាមានឆនទៈយរជារមមសិទធ ិនងិដ្ងឹឮជា
សាធារណៈដដ្រឬវទ?  
 វយើងពិនិតសវ ើញថា X មានឆនទៈយរដ្ីវនាេះវធវើជារមមសិទធ ិ វក្ពាេះបានទិញដ្ីវនេះពី Y និងមានការដ្ឹងឮជា
សាធារណៈពីអាជាា ធរដដ្នដ្ីវនាេះ សុំវៅវៅវលើការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមនិោរប់្ិទបាុំង វដ្ើមបវីធវើឲ្សអនរមានសិទធិវលើ
េតថតកានក់ាប្អ់ាច្បដ្ងឹឬវ ើញេតថតកានក់ាប្វ់នាេះ (មាក្ា២៣៣ រថាខ្ណឌ ទ១ី និងទី៣)។ ច្បុំណត ច្បមយួវទៀត ពារសថា
ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិ មាននយ័ថា ជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមនិបានដ្ឹងថាខ្លួនោម នសិទធិវទ (មាក្ា២៣៣ រថា
ខ្ណឌ ទី១)។  មា ងវទៀត ាមការប្រក្សាយខាងវលើទរទ់ងវៅនឹងប្ញ្ញា ោម នរុំហតស មាននយ័ថា X ោម នរុំហតស
រនតងការមនិបានដ្ឹងអុំពីការកានក់ាប្វ់នេះថាខ្លួនោម នសិទធិវទ។ វដ្ឋយអនតេត្មាក្ា១៦២ រថាខ្ណឌ ទ ី២ ក្តូេវធវើលទធ
រមមនូេរមមសិទធិវលើអច្បលនេតថតវនាេះបាន។ ដូ្ច្បវនេះ X អាច្បអេះអាងពីអាជាា យតកាលននលទធរមមវលើដ្ីវនាេះច្បុំវពាេះ Z បា
ន។  
 ២. វតើ X  អាច្បអេះអាងពីអាជាា យតកាលននលទធរមមរមមសិទធិវលើដ្ីវនាេះច្បុំវពាេះ Z បានដដ្រឬវទ? 
 X បានទិញដ្ីព ី Y ប្ តដន្ X មនិបានច្បតេះប្ញ្ជ ីវទ។ ការច្បតេះប្ញ្ជ ីគឺជាលរខខ្ណឌ វដ្ើមបបី្វងកើតអានតភាពននការវនទរ
រមមសិទធិវលើអច្បលនេតថតវដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀង។ ដូ្វច្បនេះ X  មនិបានវធវើលទធរមមរមមសិទធវិលើដ្វីនាេះ វដ្ឋយដនែរវលើរចិ្បច
សនាលរទ់ិញវទ។ រប៏្ តដន ្ X  បានកានក់ាប្ដ់្ីវនាេះអស់រយៈវពល ១០ ឆ្ន ុំ ដូ្វច្បនេះ ក្ប្សិនវប្ើ X  បានប្ុំវពញ
លរខខ្ណឌ វដ្ើមបបី្វងកើតអានតភាពននអាជាា យតកាលននលទធរមមរមមសិទធិវលើអច្បលនេតថត វនាេះ X  អាច្បអេះអាងពីរមមសិទធិ
រប្ស់ខ្លួនច្បុំវពាេះ A  បាន។ វគគតិថា X  បានចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិ វក្ពាេះ X បានវធវើរចិ្បចសនាលរទ់ញិ
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ជាមយួ Y ។ រប៏្ តដន្ វាមនិមានភាពច្បាស់ោស់ ថាវតើោតម់ានរុំហតសឬោម នរុំហតស។ វាអាក្ស័យវៅវលើសាថ ន
ភាពជារដ់សង្ នងិ ការប្រក្សាយ។ ក្ប្សិនវប្ើ វយើងចាតទ់តរថា X ោម នរុំហតស វៅវពលដដ្លោតច់ាប្វ់ន្ើមការ
កានក់ាប្ ់វនាេះ X  អាច្បវធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើដ្ីវនាេះ វដ្ឋយដនែរវលើមាក្ា ១៦២ រថាខ្ណឌ ទី ២។ 
 ៣. វតើ Z អាច្បអេះអាងពីអាជាា យតកាលននលទធរមមរមមសិទធិវលើដ្ីវនាេះច្បុំវពាេះ A បានដដ្រឬវទ? 
 ររណីវនេះ វយើងអាច្បពិនិតសវមើលមាក្ា ២៣៥ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី២០០៧។ រថាខ្ណឌ ទ១ី ននមាក្ាវនេះ
ដច្បងថា ៖ អនរដដ្លប្ន្ការកានក់ាប្ ់អាច្បអេះអាងដតការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនរប៏ាន ឬ អាច្បអេះអាងការកានក់ាប្រ់ប្ស់
ខ្លួន ជាមយួនងឹការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរកានក់ាប្ម់តនរប៏ាន។ រថាខ្ណឌ ទ២ី ននមាក្ាដ្ដដ្លបានប្ន្ថា ៖ រនតង
ររណីដដ្លបានអេះអាងការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរកានក់ាប្ម់តន ជាមយួនងឹការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួន អនរដដ្លប្ន្ការកាន់
កាប្វ់នាេះ ក្តូេប្ន្នូេេកិារៈននការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរកានក់ាប្ម់តន។ ជាលទធនល រនតងររណីដដ្លការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយ
មានេកិារៈ វទេះប្ីជាការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នេកិារៈរវ៏ដ្ឋយ រក៏ារកានក់ាប្វ់នាេះកាល យជា
ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានេកិារៈ វដ្ឋយប្ញ្ចូលការកានក់ាប្ទ់ុំងពីរវនាេះដដ្រ។ 
 វដ្ឋយវោងវលើធាតតនិតានតរូល និងអងគវហតតខាងវលើវយើងអាច្បអេះអាងថា៖  
  X បានទិញដ្ីពី Y ដដ្ល Y ពតុំដមនជារមមសិទធិររននដ្ីវនាេះ ប្ញ្ញា វនេះមានេកិារៈ 
  X បានទទួលមរណភាព និងបានប្ន្មរតរវនេះវៅឲ្ស Z វហើយ Z រប៏ានដ្ងឹអុំពបី្ញ្ញា ថា Y មនិដមនជា
រមមសិទធររវលើដ្ីវនាេះដដ្រ។ មាននយ័ថា Z បានដ្ឹងអុំពីប្ញ្ញា េកិារៈវនេះ។ ដូ្វច្បនេះ Z មនិអាច្បអេះអាងពអីាជាា យតកាល
ននលទធរមម វដ្ឋយដនែរដតវៅវលើការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួវនាេះវទ។ រប៏្ តដន ្ Z អាច្បវលើរវ ើងពីការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួន
ជាមយួនឹងការកានក់ាប្រ់ប្ស់ X ។ វដ្ឋយដនែរវៅវលើអងគវហតតខាងវលើ X បានចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយ
សតច្បរតិ និងោម នរុំហតស។ អតថិភាពននរុំហតស ក្តូេបានេនិចិ្បឆយ័វៅវពលចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្។់ ដូ្វច្បនេះ ក្ប្សិនវប្ើ Z 
អាច្បអេះអាងពីការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនជាមយួនងឹការកានក់ាប្រ់ប្ស់ X វនាេះ ការកានក់ាប្វ់នេះ ក្តូេបានចាតទ់តរថាជា
ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នរុំហតស។ ដូ្វច្បនេះ Z អាច្បអេះអាងពរីមមសិទធិវលើដ្ីវនាេះវដ្ឋយដនែរវលើមាក្ា ១៦២ រថាខ្ណឌ
ទី ២។ 

  
២.៣ អាៃុភាពក្ប ិស្រមមនៃអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម (មាក្ា១៦៣) 

 ទរទ់ងវៅនឹងអាជាា យតកាលននលទធរមមសិទធិវលើអច្បលនេតថត មានអានតភាពក្ប្តិសរមម ចាប្ព់ីនថៃចាប្វ់ន្ើមគិត
អាជាា យតកាលវនេះ។ នលដដ្លបានវរើតវ ើង វក្កាយនថៃចាប្វ់ន្ើមគិតអាជាា យតកាលវនេះក្តូេធាល រវ់ៅអនរដដ្លវធវើលទធ
រមមនូេរមមសិទធិវដ្ឋយអាជាា យតកាល។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើវោរ X ជាមាច ស់រមមសិទធររវលើដ្ីមយួរដនលង។ វោរ 
Y បានចូ្បលវៅកានក់ាប្វ់លើដ្ីវនាេះ វហើយរយៈវពល១០ ឆ្ន ុំរនលងវៅ។ វោងមាក្ា ១៦២ រថាខ្ណឌ ទី ២ 
ក្ប្សិនវប្ើវោរ Y ចូ្បលកានក់ាប្ដ់្ីវនាេះ វដ្ឋយសន្ិេធិី និងវដ្ឋយដ្ឹងឮជាសាធារណៈ មានឆនទៈយរជារមមសិទធិ។ 
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ជាងវនេះវៅវទៀតក្ប្សិនវប្ើ Y ជាជនសតច្បរតិ នងិោម នរុំហតស វៅវពលដដ្លខ្លួនចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ ដូ្ច្បវនេះ Y គជឺា
អនរវធវើរមមសិទធិវដ្ឋយអាជាា យតកាល វហើយនលវលើដ្ីវនាេះរក៏្តូេធាល រម់រវលើ Y ដដ្រ។ 
  ២.៤ ការតលើរតឡើងៃូេអាជាញយុ្កាលនៃលទធរមម (មាក្ា១៦៤) 

២.៤.១ អ្ ថៃ័យនៃការតលើរតឡើងៃូេអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម 
 ការវលើរវ ើងនូេអាជាា យតកាលនូេរមមសិទធិ គឺជាការប្ងាា ញឆនទៈវដ្ើមបវីលើរវ ើងពីអានតភាពននអាជាា យត
កាលននលទធរមម។ 
  ២.៤.២ ជៃបដ្លមាៃស្ិទធិតលើរតឡើងៃូេអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម 
  ប្តគគលដដ្លមានសិទធិវលើរវ ើងនូេអាជាា យតកាលមានដូ្ច្បជា៖ 
   អនរដដ្លនឹងវធវើលទធរមមវលើរមមសិទធិវដ្ឋយអាជាា យតកាល 
   អនរដដ្លទទួលការប្វងកើតសិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍
   អនរដដ្លទទួលសិទធនិលតប្វភាគ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងអាក្ស័យវៅ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវសេភាព 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិជលួ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធហិតីប្ ូដតរ 
  អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំពីអនរដដ្លនឹងវធវើលទធរមមនូេរមមសិទធិ និងប្តគគលវនេងវទៀតដដ្ល
មាននលក្ប្វោជនក៍្តឹមក្តូេាមច្បាប្ ់រនតងការវលើរវ ើងនូេអាជាា យតកាលននលទធរមមបាន។  
 តតោការមនិអាច្បវច្បញសាលក្រម ឬសាលដ្ីកា វដ្ឋយដនែរវលើអាជាា យតកាលននលទធរមមវទ ក្ប្សិនវប្ើភាគមីនិបាន
វលើរវ ើងនូេអាជាា យតកាលននលទធរមម។ 
   ២.៤.៣ អាៃុភាពនៃការតលើរតឡើងៃូេអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម 
 រ. ក្ប្សិនវប្ើអនរដដ្លនងឹវធវើលទធរមមនូេរមមសិទធិវដ្ឋយអាជាា យតកាល វលើរវ ើងនូេអាជាា យតកាលននលទធរមម  
តតិយជនរទ៏ទួលបាននូេនលក្ប្វោជនន៍នអាជាា យតកាលននលទធរមមវនេះដដ្រ។ ក្ប្សិនវប្ើអនរដដ្លមានសិទធិវលើរ
វ ើងវក្ៅពីអនរដដ្លនឹងវធវើលទធរមមនូេរមមសិទធិវដ្ឋយអាជាា យតកាល បានវលើរវ ើងនូេអាជាា យតកាលននលទធរមម 
អានតភាពននការវលើរវ ើងវនេះ វរើតវ ើងដតរវាងអនរដដ្លបានវលើរវ ើងនូេអាជាា យតកាលននលទធរមម និងមាច ស់រមម
សិទធិវដ្ើមដតប្ តវណាណ េះ។ 
 ឧទហរណ៍ វោរ X ជាមាច ស់រមមសិទធររវលើដ្ីមយួរដនលង។ វោរ Y បានចូ្បលវៅកានក់ាប្វ់លើដ្វីនាេះ វហើយ
រយៈវពល ១០ ឆ្ន ុំ រនលងវៅ។ ក្ប្សិនវប្ើវោរ Y ចូ្បលកានក់ាប្ដ់្ីវនាេះ វដ្ឋយសន្ិេធិី និងវដ្ឋយដ្ឹងឮជាសាធារណៈ 
មានឆនទៈយរជារមមសិទធ។ិ ជាងវនេះវៅវទៀតក្ប្សិនវប្ើ Y ជាជនសតច្បរតិ និងោម នរុំហតស វៅវពលដដ្លខ្លួនចាប្វ់ន្ើម
កានក់ាប្ ់ ដូ្ច្បវនេះ វោរ Y អាច្បនឹងវលើរវ ើងពីអាជាា យតកាលននលទធរមមបាន រនតងររណីវោរ X ប្្ឹងទមទរដ្ី
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វនាេះ។ វហើយក្ប្សិនវោរ Y បានយរដ្ីវនាេះវៅដ្ឋរ ់   ហតីប្ ូដតរជាមយួវោរ Z ដូ្ច្បវនេះវោរ Z ជាតតិយជនរ៏
អាច្បទទួលបាននលក្ប្វោជនន៍នអាជាា យតកាលដនលទធរមមវនេះដដ្រ។  
 ខ. មា ងេញិវទៀតក្ប្សិនវប្ើ វោរ Z ជាអនរវលើរវ ើងនូេអាជាា យតកាលននលទធរមមសិទធិ ការវលើរវ ើងវនេះ
មានអានតភាពដតរវាងវោរ X និងវោរ Z ប្ តវណាណ េះ។ 
 ២.៥. ការតាឹះបង់តចាលៃូេ្លក្បតោជៃ៍នៃអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម 
  ២.៥.១ អ្ ថៃ័យនៃការតាឹះបងត់ចាលៃូេ្ លក្បតោជៃ៍នៃអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម(មាក្ា១៦៥) 
 អាជាា យតកាលគឺជារប្ប្សក្មាប្ន់លក្ប្វោជនស៍ាធារណៈ វហតតវនេះវហើយប្តគគលឯរជនពតុំអាច្បប្ងាា ញឆនទៈ
ប្ដ្ិវសធវចាលរប្ប្អាជាា យតកាលវនេះជាមតនបានវ ើយ។ រប៏្ តដន្ការវបាេះប្ងន់លក្ប្វោជនន៍នអាជាា យតកាលវក្កាយ
វពលអាជាា យតកាលវនាេះបានសុំវរច្ប អាច្បវធវើវៅបានាមវោលគុំនិតននមាក្ា ១៦៤ ដដ្លក្ប្គល់សិទធិឲ្សអនរវធវើលទធ
រមមវដ្ឋយអាជាា យតកាល សវក្មច្បទទួលឬ មនិទទួលនលក្ប្វោជនវ៍នាេះ។ 
  ២.៥.២ អាៃុភាពនៃការតាឹះបង់តចាលៃូេ្ លក្បតោជៃ៍នៃអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម(មាក្ា១៦៦) 
 អានតភាពននការវបាេះប្ងវ់ចាលនូេនលក្ប្វោជនន៍នអាជាា យតកាលននលទធរមម មានដតវៅវលើភាគីដដ្លជារមម
សិទធិររវដ្ើម ឧទហរណ៍ វោរ X នងិអនរមានសិទធិវលើរវ ើងដដ្លបានវបាេះប្ងវ់ចាលនូេនលក្ប្វោជនវ៍នាេះ
ប្ តវណាណ េះ។ 
ឧទហរណ៍  អនរដដ្លនឹងវធវើលទធរមមវលើរមមសិទធិវដ្ឋយអាជាា យតកាល 
   អនរដដ្លទទួលការប្វងកើតសិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍
   អនរដដ្លទទួលសិទធនិលតប្វភាគ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងអាក្ស័យវៅ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវសេភាព 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិជលួ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធហិតីប្ ូដតរ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំ   
 ២.៦ ការផ្អ្រអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម 
  ២.៦.១ តហ ុនៃការផ្អ្រអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម (មាក្ា១៦៧) 
 ការតែ រអាជាា យតកាលននលទធរមម គឺជាវហតតឧប្សគគននអាជាា យតកាល។ ការតែ រវនេះប្ណ្ាលមរពមីូលវហតត 
២ គឺ ៖ 
 - ការតែ រអាជាា យតកាលវដ្ឋយធមមជាត។ិ (មាក្ា១៦៧ ច្បុំណត ច្ប រ) ការតែ រដប្ប្វនេះវរើតវ ើងវដ្ឋយការ
បាតប់្ងក់ារកានក់ាប្រ់ប្ស់ជនដដ្លមានសិទធិទទួលបានលទធរមមននរមមសិទធិ ។ 
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 - ការតែ រអាជាា យតកាលដដ្លរុំណតវ់ដ្ឋយច្បាប្។់ (មាក្ា១៦៧ ច្បុំណត ច្ប ខ្ គ និង  ) ការតែ រដប្ប្វនេះគឺជា
ការតែ រ វដ្ឋយមូលវហតតមានប្ណឹ្ងវៅតតោការ  ឬការអនតេត្សិទធដិដ្លមានលរខណៈក្ប្ហារក់្ប្ដហល សរមមភាពអនតេត្
វដ្ឋយប្ងខុំ ឬសរមមភាពចាតដ់ច្បងររាការពារ ឬការទទួលសាគ ល់។ 
 រនតងររណីដដ្លមានការតែ រអាជាា យតកាល រយៈវពលននអាជាា យតកាល ដដ្លបានរនលងនតតវៅរហូតដ្ល់វពល
ដដ្លវហតតវនេះវរើតវ ើង នងឹដលងមាននយ័ វហើយអុំ តងវពលននអាជាា យតកាលវនាេះនឹងមានដ្ុំវណើ រការសារជាថមី
វទៀត វក្កាយពីការតែ រអាជាា យតកាលវនាេះក្តូេរលត។់ អាច្បនិោយមា ងវទៀតថា រយៈវពលននអាជាា យតកាលក្តូេបាន
ពសួរ។ 
 រ. ការា ប់ង់ការកាៃ់កាប់តោយមាៃឆៃទៈយរជារមមស្ទិធិ (មាក្ា១៦៩) 
 វប្ើអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ បានបាតប់្ងក់ារកានក់ាប្វ់ក្ៅពឆីនទៈរប្ស់ខ្លួន វហើយកាន់
កាប្វ់ ើងេញិ វៅរនតងអុំ តងវពល ១ ឆ្ន ុំឬ វដ្ឋយប្ណឹ្ងដដ្លដ្ឋរព់ារសវៅរនតងអុំ តងវពល ១ ឆ្ន ុំ ក្តូេចាតទ់តរអាជាា
យតកាលននលទធរមមមនិបានតែ រ។ ររណីវនេះគជឺាការការពារសិទធិអនរដដ្លនឹងវធវើលទធរមមវលើអច្បលនេតថត។ 
 ខ. ការទាមទារាម្លូេ ុលាការ ឬការអ្ៃុេ តស្ិទធបិដ្លមាៃលរខណៈក្បហារ់ក្បបហល (មាក្ា១៧០)  
 ក្ប្សិនវប្ើមានការទមទរាមនលូេតតោការ វៅវលើលទធរមមរមមសិទធិអច្បលនក្ទពស ក្តូេបានតតោការវលើរ   
ប្ណឹ្ងវចាល ឬក្តូេបានដ្រេញិ ការតែ រអាជាា យតកាលមនិក្តូេបានគិតវ ើយ។ 
 គ. ស្រមមភាពអ្ៃុេ តតោយបងខំ ឬស្រមមភាពចា ់បច្ងររ្ាការពារ (មាក្ា១៧១) 
 ដូ្ច្បោន នងឹររណីខាងវលើដដ្រ ក្ប្សិនវប្ើមានការលតប្វចាលសរមមភាពអនតេត្វដ្ឋយប្ងខុំ ឬសរមមភាពចាតដ់ច្បង
ររាការពារាមពារសសតុំរប្ស់មាច ស់សិទធិ ឬវដ្ឋយខ្វេះលរខខ្ណឌ ាមនលូេច្បាប្ ់ ការតែ រអាជាា យតកាលមនិក្តូេបានគតិ  
វ ើយ។ 
 ឃ. ការទទួលសាគ្ល ់
 ការទទួលសាគ ល់ គឺជាសរមមភាពដដ្លប្តគគលដដ្លនឹងទទួលបាននលក្ប្វោជនព៍ីអាជាា យតកាលននលទធរមម 
ទទួលសាគ ល់នូេសិទធិរប្ស់មាច ស់សិទធិវដ្ើម។ ឧទហរណ៍ អនរកានក់ាប្ដ់្ ី ទទួលសាគ ល់រមមសិទធិរប្ស់រមមសិទធិររវដ្ើមវៅ
វលើដ្ីវនាេះ។ 
  ២.៦.២ ជៃបដ្លទទួលអាៃភុាពនៃការផ្អ្រអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមម (មាក្ា១៦៨) 
 មាន ២ ររណី ៖ 
 ក្ប្សិនវប្ើវហតតននការតែ រអាជាា យតកាលននលទធរមម វរើតវ ើងច្បុំវពាេះអនរដដ្លនឹងវធវើលទធរមមនូេរមមសិទធិ
វដ្ឋយអាជាា យតកាល អានតភាពវនេះនឹងក្តូេដតទទួលយរវដ្ឋយតតិយជននងដដ្រ វពាលគឺពតុំអាច្បប្ដ្ិវសធបានវ ើយ។ 
 ក្ប្សិនវប្ើការតែ រអាជាា យតកាលននលទធរមមវរើតវ ើង ច្បុំវពាេះអនរមានសិទធិវលើរវ ើងមានដូ្ច្បជា ៖   
   អនរដដ្លនឹងវធវើលទធរមមវលើរមមសិទធិវដ្ឋយអាជាា យតកាល 
   អនរដដ្លទទួលការប្វងកើតសិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍
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   អនរដដ្លទទួលសិទធនិលតប្វភាគ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងអាក្ស័យវៅ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវសេភាព 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិជលួ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធហិតីប្ ូដតរ 
   អនរដដ្លទទួលបានសិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំ  អានតភាពននការតែ រវនេះក្តូេវរើតវ ើងដតរវាងមាច ស់រមមសិទធិ
វដ្ើម និងអនរមានសិទធិវលើរវ ើងដតប្ តវណាណ េះ។ 
  ២.៦.៣ ដ្ំតណើរការនៃអាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមតក្កាយតពលផ្អ្រ (មាក្ា១៧២) 
 អាជាា យតកាលននលទធរមមដដ្លក្តូេបានតែ រ នងឹចាប្វ់ន្ើមគិតជាថមមី្ងវទៀតវក្កាយពីវហតតននការតែ របាន    
ច្បប្។់  
 អាជាា យតកាលននលទធរមមដដ្លក្តូេបានតែ រវដ្ឋយការទមទរាមនលូេតតោការ នងឹចាប្វ់ន្ើមគតិជាថមីវទៀត 
ប្នាទ ប្ព់ីវសច្បរ្ីសុំវរច្បបានចូ្បលជាសាថ ពរ។ 
 ២.៧ ការបងែង់ស្ំតរច្អាជាញយុ្កាលនៃលទធរមម 
 និយមនយ័ ៖ ការប្ងែងអ់ាជាា យតកាល គឺជាការប្ងែងដ់្ុំវណើ រការននអាជាា យតកាលមយួរយៈ វដ្ឋយមូលវហតតថា
មានការពិបាររនត ងការអនតេតសិ្ទធិ ឬការមិនអាច្បសងឃឹមនឹងអនតេត្សិទធិ វហើយវពលដដ្លមានមូលវហតតរារាុំងវនាេះ
រលត ់ពតុំចាតទ់តរថា អុំ តងវពលននអាជាា យតកាលដដ្លបានរនលងពីមតនវនាេះ ោម នសតពលភាពវទ វហើយទទួលសាគ ល់នូេ
ការគិតប្នវ្ទៀតនូេអុំ តងវពលននអាជាា យតកាល។ 
  ២.៧.១ ការបងែង់តោយការសំ្តរច្អាជាញ្យុកាលតោយការទាមទារ (មាក្ា១៧៣) 
 រ.១ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់រមមសិទធិវដ្ើម បានទមទរវៅវពលណាមយួរនតងអុំ តងវពល ៦ ដខ្វដ្ឋយពតុំបានប្្ឹងវៅ
តតោការ មតនវពលនតតអាជាា យតកាលននលទធរមម អាជាា យតកាលននលទធរមមវនាេះមនិក្តូេបាន    សុំវរច្បច្បុំវពាេះភាគីមាខ ង
វទៀតននការទមទរវនាេះរនតងអុំ តងវពល ៦ ដខ្ ប្នាទ ប្ព់កីារទមទរវ ើយ។ ឧទហរណ៍៖ 
       ០១/០១/២០០៣      ០១/០១/២០១៣ 
A ចូ្បលកានក់ាប្ដី់្រប្ស់ B          នថៃនតតអុំ តងវពលអាជាា យតកាល 
 
        ០១/១០/២០១២               ០១/០៤/២០១៣ 
         B ទមទរដី្ដដ្ល A បានចូ្បលកានក់ាប្ ់

 
 A បានចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្វ់ៅនថៃទី ០១ ដខ្ ០១ ឆ្ន ុំ ២០១៣។ ដូ្វច្បនេះ អាជាា យតកាលននលទធរមម ក្តូេបាន
រ ុំពឹងថានឹងប្ញ្ចប្វ់ៅនថៃទី ០១ ដខ្ ០១ ឆ្ន ុំ ២០១៣។ រប៏្ តដន្ B ទមទររនតងអុំ តងវពល ៦ ដខ្ មតនវពលនតតអុំ តង
វពលននអាជាា យតកាល ដូ្វច្បនេះអុំ តងវពលននអាជាា យតកាល មនិក្តូេបានចាតទ់តរថាបានសវក្មច្បរនតងអុំ តងវពល ៦ ដខ្ 
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ប្នាទ ប្ព់ីការទមទរវ ើយ។ វៅរនតងររណីវនេះ B  បានវធវើការទមទរវៅរនតងអុំ តងវពល ៦ ដខ្ មតនវពលនតតអុំ តង
វពលអាជាា យតកាល ដូ្វច្បនេះអុំ តងវពលអាជាា យតកាល មនិចាតទ់តរថាបានសវក្មច្ប រហូតដ្ល់នថៃទី ០១ ដខ្ ០៤ ឆ្ន ុំ 
២០១៣។ B  អាច្បដ្ឋរព់ារស  ប្ណឹ្ងឲ្សបានមតននថៃទី ០១ ដខ្ ០៤ ឆ្ន ុំ ២០១៣ វដ្ើមបតីែ រអាជាា យតកាល។ 
 រ.២. វទេះប្ីការទមទរាមនលូេតតោការ  មនិប្វងកើតអានតភាពននការតែ រអាជាា យតកាល វដ្ឋយសារការវលើរ
វចាលប្ណឹ្ង ឬការដ្រពារសប្ណឹ្ងរវ៏ដ្ឋយ រក៏្តូេចាតទ់តរថា អនរប្្ឹងបានទមទរជាប្ន្ ចាប្ព់ីវពលបានដ្ឋរព់ារស
ប្្ឹងក្តូេបានប្ញ្ជូ នវៅភាគីមាខ ងវទៀត រហូតដ្ល់វពលដដ្លប្ណឹ្ងវនាេះក្តូេបានវលើរវចាល ឬវៅវពលដដ្លពារស   
ប្ណឹ្ង វនាេះក្តូេបានដ្រដដ្រ។ រនតងររណីវនេះ អាជាា យតកាលននលទធរមមវនាេះ មនិក្តូេបានសុំវរច្បច្បុំវពាេះភាគមីាខ ងវទៀត
វនាេះ រនតងអុំ តងវពល ៦ ដខ្ ប្នាទ ប្ព់ីការវលើរវចាលប្ណឹ្ង ឬការដ្រពារសប្ណឹ្ងវ ើយ។ ររណីវនេះគឺជាការ
ការពារដ្ល់អនរកានក់ាប្វ់ដ្ើមបទីទួលបាននូេលទធរមមរមមសិទធិវលើអច្បលនក្ទពសរនតងការទទួលបានរមមសិទធិ។ 
 ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់រមមសិទធិវដ្ើមបានអេះអាងសិទធិរប្ស់ខ្លួន រនតងនាមជាច្បតងច្បុំវលើយរនតងប្ណឹ្ងវនាេះ ក្តូេចាតទ់តរ
ថា អនរវនាេះទមទរជាប្ន្រនតងវពលដដ្លប្ណឹ្ងវនាេះរុំពតងចាតក់ារចាប្ព់ីវពលដដ្លអនរវនាេះអេះអាងសិទធិរប្ស់ខ្លួន។ 
រនតងររណីវនាេះ អាជាា យតកាលននលទធរមមវនាេះ មនិក្តូេសុំវរច្បច្បុំវពាេះវដ្ើមវចាទ រនតងអុំ តងវពល ៦ ដខ្ ប្នាទ ប្ព់សីាល
ក្រមឬសាលដ្ីកាវនាេះចូ្បលជាសាថ ពរ។ ររណីវនេះអាច្បនងឹមានការវធវើប្ណឹ្ងឧបាក្ស័យវលើប្ញ្ញា លទធរមមវលើរមមសិទធ ិ
ដដ្លជាមូលវហតតមាច ស់រមមសិទធិវដ្ើម កាល យជាច្បតងច្បុំវលើយរនតងប្ណឹ្ង ដូ្ច្បវនេះការទមទររប្ស់មាច ស់រមមសិទធិវដ្ើម ក្តូេ
ចាតទ់តរថាប្ន្ រនតងវពលដដ្លប្ណឹ្ងវនាេះរុំពតងចាតក់ារ។  
  ២.៧.២ ការបងែង់ការសំ្តរច្អាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមច្ំតពាឹះអ្ៃី ជិៃ ឬជៃតៅតក្កាមអាណាព្ាាល 
ទូតៅ (មាក្ា ១៧៤) 
             ៩ឆ្ន ុំ៦ដខ្                                               ៦ដខ្                 ការសវក្មច្បអាជាា យតកាល 
 
                                                                                                  ៦ដខ្ 
   អនីតិជនឬជនសថិតវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅ 
          ោម នអនរតុំណាងដដ្លច្បាប្រ់ុំណត ់   ដ្ល់នីតិភាពឬកាល យជាសមតថជន 
 

  ២.៧.៣ ការបងែង់ការសំ្តរច្អាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមរវាងអ្ៃី ជិៃ ឬជៃតៅតក្កាមអាណាព្ាាល
ទូតៅ ៃិងអ្នរ ណំាងបដ្លច្ា្ប់ាៃរណំ  ់(មាក្ា ១៧៥) 

 
 
               នីតិជនឬជនសថិតវៅវក្កាមអាណាពាបាលទូវៅ                      ដ្ល់នីតិភាពឬសមតថជន                                                             
                   មានអនរតុំណាងដដ្លច្បាប្រ់ុំណត ់                 អាច្បវធវើលទធរមមននរមមសិទធិភាល មវដ្ឋយពតុំចាុំបាច្បរ់ងច់ាុំ៦ដខ្វ ើយ            
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  ២.៧.៤ ការបងែង់ការសំ្តរច្អាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមរវាងបតី ក្បពៃធ (មាក្ា១៧៨) 

 
                 អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្តូេរោយ          
                                                                                             ៦ដខ្             ក្តូេវធវើលទធរមមវលើរមមសិទធិ 
                      សហពទ័ធមាខ ងវធវើលទធរមមវដ្ឋយអាជាា យតកាល 
                     វលើក្ទពសវដ្ឋយដ ររប្ស់សហពទ័ធមាខ ងវទៀត 

 
 អុំ តងវពលអាជាា យតកាលសុំរាប្អ់ាជាា យតកាលននលទធរមមរវាងប្្ីក្ប្ពនធ មនិក្តូេបានសវក្មច្បរនតងអុំ តងវពល ៦ 
ដខ្ វក្កាយពីការរោយអាពាហ៍ពិពាហ៍វនាេះវ ើយ។ ដូ្វច្បនេះ សហពទ័ធមាខ ងវទៀត អាច្បតែ រអុំ តងវពលអាជាា យតកាល 
មតនវពល ៦ ដខ្ បានប្ញ្ចប្ ់វក្កាយការរ ុំោយអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
  ២.៧.៥ ការបងែង់ការសំ្តរច្អាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមតោយសារមហៃតរាយ្មមជា ិ (មាក្ា ១៧៧) 
 
                     ជបួ្វក្ោេះមហន្រាយធមមជាតិឬក្ប្ធានសរិ្រនតង៦បខ                  
                     មតនវពលនតតអុំ តងវពលននអាជាា យតកាលននលទធរមម  
 
             ៦ដខ្    ប្នាទ ប្ពី់ក្ប្ធានសរិ្វនាេះបានរនលងនតតវៅ 
              វដ្ើមបសីុំវរច្បអាជាា យតកាលននលទធរមម 

៣. អាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមរមមស្ិទធិបដ្លទារទ់ងៃរងអ្ច្លៃេ ថុ (មាក្ា១៧៨) 
៣.១ ជនដដ្លបានវក្ប្ើសិទធិដដ្លទរទ់ងនងឹអច្បលនេតថត ដូ្ច្បជា៖ សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍សិទធនិលតប្វភាគ សិទធវិក្ប្ើ

ក្បាស់ និងអាក្ស័យវៅ សិទធជិួល សិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំ ជាអាទិ៍វដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ឹងឮជាសាធារណៈ វដ្ឋយមានឆនទៈ
វក្ប្ើសុំរាប្ខ់្លួន ក្តូេលទធរមមនូេសិទធវិនាេះវក្កាយវពល ២០ ឆ្ន ុំ ឬ ១០ ឆ្ន ុំ ាមការដប្ងដច្បរដូ្ច្បមានរុំណតរ់នតងមាក្ា 
១៦២ ននក្រមវនេះ។ 
 រនតងររណីវសេភាពក្តូេអនតេតល្រខខ្ណឌ ននមាក្ា ៣០០។ 
 ច្បុំណត ច្បវនេះក្តូេអនតេត្នងដដ្រ ចាប្ព់ីមាក្ា ១៦៣ ដ្ល់មាក្ា ១៧៧។ 
 ប្ញ្ញត្ិននលទធរមមសិទធិដដ្លទរទ់ងនឹងអច្បលនេតថតវនេះ មនិក្តូេយរមរអនតេត្វ ើយច្បុំវពាេះអច្បលនេតថតដដ្លជា
ក្ទពសសមបត្ិរប្ស់រដ្ឋវទេះប្ជីាក្ប្វ្ទណារវ៏ដ្ឋយ។ 
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ក្ថាភាគទី ២ លទធក្ម្មនន្ក្ម្មសិទធិលលចីលន្វត្ថ ុ
  
 មានេធិីជាវក្ច្បើនដដ្លប្តគគលមាន រអ់ាច្បវធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើេតថតមយួបាន។ ប្ តដន្ េធិ ីដដ្លសាមញ្ញ ដដ្លបានវរើត
មានវ ើងជាញឹរាតប្ប់្ុំនតតវនាេះគឺ លទធរមមរមមសិទធិវដ្ឋយរិច្បចសនាលរទ់ិញ ឬរិច្បចសនាក្ប្ទនរមមជាវដ្ើម។ 
ឧទហរណ៍ ដូ្ច្បជាការវធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើេតថត ាមរយៈរិច្បចសនា វៅវពលដដ្លវយើងទិញេតថតពហីាងលរទ់ុំនញិ
វៅទីនាររនតងជីេភាពក្ប្ចាុំនថៃ។ មា ងេញិវទៀត ការដដ្លវយើងទទួលអុំវណាយវនេងៗពកី្រុមក្គួសារ ឬមតិ្្រ្ិ វៅនថៃ
ខ្ួប្រុំវណើ ត គឺជាការដដ្លវយើងវធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើេតថតទុំងវនាេះាមរយៈរិច្បចសនាក្ប្ទនរមម។ 
 េធិីវធវើលទធរមមននរមមសិទធិវលើច្បលនេតថត គឺមានេធិីវក្ច្បើនោ ងដូ្ច្បជា ាមរិច្បចសនា សន្តិរមម នងិលទធរមម
វដ្ឋយសតច្បរតិជាវដ្ើម។ វហើយេធិីទុំងអស់វនេះអាច្ប ដប្ងដច្បរជាពីរដននរគឺ លទធរមមប្ន្ និងលទធរមមាុំងពដី្ុំប្ូង។ 
 - លទធរមមប្ន្ ៖ គឺជាលទធរមមននសិទធិក្ប្រតេរេមយួដដ្លមានរចួ្បវហើយ ឬអាច្បនោិយបានថា រមមសិទធរិរ
វក្កាយ ទទួលបាននូេសិទធិវលើច្បលនេតថតវដ្ឋយដនែរវលើសិទធិអនរវនេង។ អនរទិញអាច្បវធវើលទធរមមបាន លតេះក្ាដតអនរ
លរគ់ឺជារមមសិទធិររ។ ឧទហរណ៍ ការវធវើលទធរមមរមមសិទធិាមរយៈរិច្បចសនាលរទ់ិញ ឬ សនត្ិរមមជាវដ្ើម គឺជា
លទធរមមប្ន្។ 
 - លទធរមមាុំងពីដ្ុំប្ូង ៖ គឺជាលទធរមមននសិទធិក្ប្រតេរេមយួថមីដដ្លមានរចួ្បវហើយ ឬអាច្បនិោយបានថា រមម
សិទធិររថមី បានវធវើលទធរមមសិទធិវលើច្បលនេតថតវដ្ឋយឯររាជស មនិទទួលប្ន្ពីសិទធិរប្ស់អនរវនេងវ ើយ។ ឧទហរណ៍ 
លទធរមមរមមសិទធិវដ្ឋយសតច្បរតិ ឬវដ្ឋយអាជាា យតកាលជាវដ្ើម គឺជាលទធរមមាុំងពដី្ុំប្ងូ។ 
១. លទធរមមតោយសុ្ច្រិ ៃូេរមមស្ិទធិតលើច្លៃេ ថ ុ(មាក្ា ១៩៣) 
 វដ្ើមបរីរាសតេតថិភារនតងរចិ្បចជុំនញួដននរច្បលនេតថត ាមរយៈការការពារអនរដដ្លប្វងកើតរចិ្បចសនា  អនតប្បទន
រមមសិទធិជាមយួអនរដដ្លមនិដមនជាមាច ស់សិទធិ វដ្ឋយវជឿថា អនរកានក់ាប្ច់្បលនេតថត គជឺាអនរមានរមមសិទធិវលើច្បលនេតថត
វនាេះ វោងាមមាក្ា ១៩៣ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក្ពេះរាជាណាច្បក្ររមពតជា វទេះជាអនតប្បទយីោម នរមមសិទធិវលើ
ច្បលនេតថតវនាេះរវ៏ដ្ឋយ ឲ្សដតអនតប្បទនិរបានចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ច់្បលនេតថតវនាេះវដ្ឋយដនែរវលើរិច្បចសនាអនតប្បទន
រមមសិទធិដដ្លមានសតពលភាពវដ្ឋយសតច្បរតិ នងិោម នរុំហតសវនាេះ អនតប្បទនិរក្តូេវធវើ លទធរមមរមមសិទធិវលើច្បលនេតថត
វនាេះ វលើរដលងដតអនតប្បទនិរមនិបានចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ច់្បលនេតថតវនាេះ ឬរនតងររណីដដ្លអនតប្បទយីវៅដតប្ន្
កានក់ាប្ច់្បលនេតថតវនាេះ។ 
 វដ្ើមបវីធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើច្បលនេតថតវដ្ឋយដនែរវលើលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិបាន ក្តូេវោរពនូេលរខខ្ណឌ ដូ្ច្ប
ខាងវក្កាម ៖ 
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  ១.១ ច្លៃេ ថ ុ
 រមមេតថតននការវធវើអនតប្បទន ជាចាុំបាច្បក់្តូេដតជាច្បលនេតថត។ ច្បលនេតថត សុំវៅវៅវលើេតថតវក្ៅពីអច្បលនេតថត 
(មាក្ា១២០ រថាខ្ណឌ ទី៣) រមួទុំងក្ទពសសមបត្ិ ទុំងឡាយណាដដ្លោម នរបូ្រាងដដ្លអាច្បក្គប្ក់្គងបាន រក៏្តេូ
បានចាតទ់តរថាជា ច្បលនេតថត (មាក្ា១២០ រថាខ្ណឌ ទី៤)។  
  ១.២ រិច្ចស្ៃា្អ្ៃបុ្បទាៃរមមស្ិទធិតលើច្លៃេ ថុបដ្លមាៃសុ្ពលភាព 
 រិច្បចសនាអនតប្បទនរមមសិទធ ិចាុំបាច្បក់្តូេដតជារិច្បចសនាដដ្លមានសតពលភាព។ លទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ គឺ
ជាក្ប្ពន័ធដដ្លទទួលសាគ ល់ការវធវើលទធរមមរមមសិទធិរប្ស់អនតប្បទនិរ វដ្ើមបកីារពាររិច្បចការជុំនួញ វទេះប្ីជាអនតប្ប
ទយីមនិមានរមមសិទធិរវ៏ដ្ឋយ  វហើយមនិដមនជាក្ប្ពន័ធដដ្លជួយ សវស្តងាគ េះអនតប្បទនិរ រនតងររណីដដ្លរិច្បចសនា
មានេកិារៈវនាេះវទ។ វហតតដូ្ច្បវនេះ ក្ប្ពន័ធវនេះ មនិដមនជាក្ប្ពន័ធដដ្លអនតញ្ញញ តឲ្សអនតប្បទនិរ វធវើលទធរមមរមមសិទធ ិ
វដ្ឋយការជួសជតលេកិារៈននរិច្បចសនា រនតងររណីដដ្លរចិ្បចសនាមនិមានសតពលភាពវដ្ឋយសារវហតតនលមយួច្បុំននួ 
ដូ្ច្បជា អនតប្បទយីពតុំមានសមតថភាពខាងឆនទៈ ឬសមតថភាពរនតងការវធវើសរមមភាព ឬ រនតងររណីដដ្លរិច្បចសនាវនាេះ
ក្តូេបានវធវើវ ើងវដ្ឋយមានេកិារៈ (ការភានក់្ច្ប ុំ ការឆវបារ ការគក្មាមរុំដហង ជាវដ្ើម) វ ើយ (មាក្ា ១៩៣ ក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណី)។ 
  ១.៣ អ្ៃបុ្បទាយីោ្្ៃរមមស្ទិធិតលើច្លៃេ ថ ុ
 លទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ គឺជាក្ប្ពន័ធដដ្លទទួលសាគ ល់ការវធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើច្បលនេតថត រនតងររណីដដ្ល
អនតប្បទនិរបានចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ច់្បលនេតថតវនាេះ វដ្ឋយដនែរវលើរិច្បចសនាអនតប្បទនរមមសិទធិដដ្លមានសតពលភាព 
វទេះប្ីអនតប្បទយីោម នរមមសិទធិវលើច្បលនេតថតរវ៏ដ្ឋយ វហតតវនេះ ការណ៍ដដ្លតក្មូេឲ្សអនតប្បទយីពតុំមានរមមសិទធិវលើ
ច្បលនេតថតវនាេះ កាល យវៅជាលរខខ្ណឌ មយួនងដដ្រ។ 
  ១.៤ សុ្ច្រិ  ៃងិោ្្ៃរំហុស្ 
 វដ្ើមបទីទលួសាគ ល់លទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិបាន តក្មូេឲ្សអនតប្បទនិរគឺជាជនសតច្បរតិ និងោម នរុំហតសវៅ
វពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ សតច្បរតិ និងោម នរុំហតសវៅក្តងវ់នេះ មាននយ័ថា អនតប្បទនរិវជឿជារថ់ា រមមសិទធិមានវៅ
អនតប្បទយី វហើយោម នរុំហតសរនតងការវជឿជារវ់នាេះ។ អនរកានក់ាប្ក់្តូេបានសនមតថា កានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិ វដ្ឋយ
សន្ិេធិី និងដ្ឹងលឺជាសាធារណៈ (មាក្ា២៣៤ រថាខ្ណឌ ទី២) វហតតដូ្វច្បនេះ អនតប្បទនរិមនិចាុំបាច្បទ់ទួលខ្តសក្តូេរនតង
ការអេះអាងពីភាពសតច្បរតិវនាេះវទ។ ម ាងវទៀត អនរកានក់ាប្ក់្តូេបានសនមតថាមានសិទធិក្តឹមក្តូេក្សប្ច្បាប្រ់នតងការ
កានក់ាប្េ់តថតកានក់ាប្ ់ (មាក្ា២៣៤រថាខ្ណឌ ទី៤) វហតតវនេះ ជាលទធនលអនតប្បទយីក្តូេបានសនមតថាគឺជាមាច ស់
សិទធិ វហើយអនតប្បទនិរដដ្លបានវជឿជារវ់ៅវលើច្បុំណត ច្បវនេះ ក្តូេបានសនមតថាោម នរុំហតស។ ដូ្ច្បវនេះ វដ្ើមបី
ប្ដ្ិវសធការសវក្មច្បលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ រមមសិទធរិរពតិក្បារដ្ ក្តូេទទួលខ្តសក្តូេរនតងការអេះអាងអុំពីភាពទតច្បចរតិ 
និងមានរុំហតសរប្ស់អនតប្បទនិរ (វោងយតត្សិាស្តសត្តោការរុំពូលក្ប្វទសជប្ តនវច្បញនថៃទី ៩ ដខ្មថិតនា ឆ្ន ុំ១៩៦៦)។ 
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  ១.៥ ទទួលាៃៃូេការក្បគល់ច្លៃេ ថ ុ
 ការចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្ ់គជឺាលរខខ្ណឌ ចាុំបាច្បដ់ដ្លបានដច្បងវៅរនតងមាក្ា ១៩៣។ ការវនទរការកានក់ាប្ ់
រមួមាន ការក្ប្គល់វដ្ឋយជារដ់សង្ ការប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្ ់ (ការវនទរការកានក់ាប្ា់មការក្ពមវក្ពៀង) ការ
ក្ប្គល់វដ្ឋយសវងខប្ និងការវនទរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយប្ញ្ញជ  (មាក្ា២២៩)។ ប្ តដន្ វារសខ្ណ័ឌ ទី ២ ននមាក្ា១៩៣ 
បានដច្បងថា ររណីដដ្លអនតប្បទយីវៅដតប្ន្ការកានក់ានវ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះ វនាេះលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិមនិសវក្មច្ប    
វ ើយ។ វហតតវនេះ ការប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្ ់(ការវនទរការកានក់ាប្ា់មការក្ពមវក្ពៀង) គឺមនិប្ុំវពញលរខខ្ណឌ
ននលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិវទ។ 
  
ររណីស្ិរ្ា 
១. A បានជួលរងម់យួវក្គឿងឲ្សវៅ B។ B បានទតររងវ់នាេះជារប្ស់ខ្លួន វហើយលររ់ងវ់នាេះឲ្សវៅ C និងបាន
ក្ប្គល់រចួ្បរាល់។ C បានវជឿជារថ់ា B ជារមមសិទធិររ វហើយោម នរុំហតសរនតងការវជឿជារវ់ទ។ វតើ A អាច្បទមទរ C 
ឲ្សក្ប្គល់រងវ់នាេះក្ត ប្ម់រេញិបានដដ្រ ឬវទ? 
 ររណីវនេះ រងវ់នាេះគឺជាេតថតដដ្លជារមមសិទធិរប្ស់ A វហើយ B ពតុំមានសិទធិរនតងការលររ់ងវ់នាេះវទ វហតត
វនេះជាវោលការណ៍ C មនិអាច្បវធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើរងប់ានវទ វហើយ A អាច្បទមទរឲ្សក្ប្គល់រងម់រេញិ
វដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធិបាន (មាក្ា១៥៥)។ ប្ តដន្ C បានទទួលប្ន្នូេរងវ់នាេះវដ្ឋយសតច្បរតិ និងោម នរុំហតស 
វហតតវនេះវយើងក្តូេវធវើការសិរាវៅវលើការសវក្មច្បននលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ។ ជាដ្ុំប្ងូ វដ្ើមបសីវក្មច្បលទធរមម
វដ្ឋយសតច្បរតិបាន រមមេតថតក្តូេដតជាច្បលនេតថត វហើយរមមេតថតវៅរនតងររណីវនេះ គឺរង ់វហតតវនេះលរខខ្ណឌ វនេះក្តូេបាន
ប្ុំវពញ។ ម ាងវទៀត ចាុំបាច្បក់្តូេមានរិច្បចសនាអនតប្បទនរមមសិទធិដដ្លមានសតពលភាព វហើយ C ទទួលបានការ
ក្ប្គល់រងវ់ដ្ឋយដនែរវលើរិច្បចសនាលរទ់ិញជាមយួ B វហតតវនេះលរខខ្ណឌ វនេះក្តូេបានប្ុំវពញ ។ វលើសពីវនេះ C 
ទទួលបានការក្ប្គល់រងវ់នាេះវដ្ឋយជារដ់សង្ វហតតវនេះលរខខ្ណឌ ននការការវនទរការកានក់ាប្រ់ក៏្តូេបានប្ុំវពញ។ 
ដូ្ច្បវនេះ C ក្តូេវធវើលទធរមមរមមសិទធិននរងា់មរយៈលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ វហើយជាលទធនល A ក្តូេបាតប់្ងរ់មមសិទធ ិ
វហតតវនេះ A មនិអាច្បទមទរ C ឲ្សក្ប្គល់រងម់រេញិបានវទ។ នទតយវៅេញិ A អាច្បទមទរឲ្ស B ក្ប្គល់នូេតនមល
រង ់រនតងនាមជាសុំណងការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយដនែរវលើការមនិអនតេត្កាតពវរិច្បច ឬអុំវពើអនតីានតរូល។  
 ២. A បានលររ់ងម់យួវក្គឿងឲ្សវៅ B វហើយបានវធវើការក្ប្គល់នូេរងវ់នាេះរចួ្បរាល់ដដ្រ។ វៅវពលវនាេះ 
A គឺជាអនីតជិន វហើយរព៍តុំមានការយល់ក្ពមពីអនរមានអុំណាច្បវមបាដដ្រ។ វក្កាយមរ A បានលតប្វចាលរិច្បច
សនាលរទ់ិញរងវ់នាេះ វហើយទមទរឲ្ស B ក្ប្គល់រងម់រេញិ។ វតើ B អាច្បអេះអាងអុំពីលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិវលើ
រងប់ានដដ្រ ឬវទ?  
 A អាច្បលតប្វចាលរិច្បចសនាលរទ់ិញរងវ់នាេះបាន (មាក្ា ១៨, មាក្ា ៣៥៩ រថាខ្ណឌ ទី ២) ។ រនតងររណី
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ដដ្លរិច្បចសនាក្តូេបានលតប្វចាល រិច្បចសនាវនាេះក្តូេបានចាតទ់តរថាវមា ៈាុំងពីដ្ុំប្ូង (មាក្ា ៣៥៨ រថា
ខ្ណឌ ទ ី២)។ វហតតវនេះ A អាច្បទមទរឲ្ស B ក្ប្គល់រងវ់នាេះមរេញិវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធិ ឬវសច្បរ្ីច្បវក្មើនឥត
វហតត (មាក្ា ១៥៥, មាក្ា ៧៣៦ រថាខ្ណឌ ទី ២)។ ររណីវនេះ វតើ B អាច្បអេះអាងអុំពីលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ 
វហើយប្ដ្ិវសធការទមទរឲ្សក្ប្គល់េញិរប្ស់ A បានដដ្រ ឬវទ? លទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ គឺជាប្ញ្ញត្ិវដ្ើមបកីារពារ
សតេតថិភាពក្ប្តិប្ត្ិការច្បលនេតថត។ វហតតវនេះ លទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ ជាក្ប្ពន័ធដដ្លទទលួសាគ ល់ក្តឹមដតររណីដដ្ល
រិច្បចសនាអនតប្បទនរមមសិទធមិានសតពលភាពដតប្ តវណាណ េះ វហើយមនិដមនជាក្ប្ពន័ធដដ្លជួសជតលរចិ្បចសនាដដ្ល
មានេកិារៈវនាេះវទ។ វៅរនតងររណីសិរាខាងវលើ រិច្បចសនាលរទ់ិញក្តូេបានលតប្វចាលវដ្ឋយមូលវហតតអនរលរ់
ជាអនីតិជន នាុំឲ្សពតុំមានការវនទរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយដនែរវៅវលើរិច្បចសនាអនតប្បទនរមមសិទធិដដ្លមានសតពលភាព
វនាេះវទ ដូ្ច្បវនេះលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិមនិក្តូេបានទទួលសាគ ល់វនាេះវទ។ ដូ្វច្បនេះ B មនិអាច្បប្ដ្ិវសធច្បុំវពាេះការ
ទមទរឲ្សក្ប្គល់មរេញិរប្ស់ A បានវទ។ 
 ៣. B បានទិញរងម់យួវក្គឿងពី A វហើយបានឲ្ស A ប្ន្វធវើការក្គប្ក់្គងរងវ់នាេះដ្ដដ្ល។ A បានទតររង់
វនាេះជារប្ស់ខ្លួន វហើយបានលរឲ់្សវៅ C ប្ តដន ្C រប៏ានឲ្ស A ប្ន្វធវើការក្គប្ក់្គងរងវ់នាេះដដ្រ។ វៅវពលទញិ
រងវ់នាេះ C បានវជឿជារថ់ា A គឺជារមមសិទធរិរននរងវ់នាេះ វហើយោម នរុំហតសរនតងការវជឿជារវ់ទ។ វតើ C អាច្បវធវើ
លទធរមមរមមសិទធិរងវ់នាេះបានដដ្រ ឬវទ? 
 ការវនទរសិទធិក្ប្តសរេជាអាទិ៍ វរើតវ ើងាមរយៈការក្ពមវក្ពៀងរប្ស់គូភាគី (មាក្ា ១៣៣)។ ប្ តដន្ ការ
ប្វងកើត ការវនទរ និង ការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេ ចាុំបាច្បក់្តូេមានលរខខ្ណឌ តាុំងវដ្ើមបអីាច្បតាុំងជាមយួ   តតិយជន
បាន ដដ្លច្បុំវពាេះអនតប្បទនសិទធិក្ប្តសរេវលើច្បលនេតថត មនិអាច្បតាុំងជាមយួតតិយជនបានវ ើយ ក្ប្សិនវប្ើពតុំ
មានការវនទរការកានក់ាប្ ់ (មាក្ា១៣៤ រថាខ្ណឌ ទី២)។ វៅរនតងក្រមរដ្ឋប្បវេណី ការវនទរការកានក់ាប្ ់ មនិរក្មតិ
ក្តឹមដតការក្ប្គល់វដ្ឋយជារដ់សង្ប្ តវណាណ េះវទ ការប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្ ់ ការក្ប្គល់វដ្ឋយសវងខប្ និងការ
វនទរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយប្ញ្ញជ រក៏្តូេបានរាប្ប់្ញ្ចូ លនងដដ្រ (មាក្ា២២៩) វហើយការវនទរការកានក់ាប្ដ់ដ្លជា
លរខខ្ណឌ តាុំងននការប្វងកើត ការវនទរ និងការដរដក្ប្សិទធិក្ប្តសរេច្បុំវពាេះច្បលនេតថតវនាេះ អាច្បជាទក្មងណ់ាមយួរនតង
ច្បុំវណាមការក្ប្គល់វដ្ឋយជារដ់សង្ ការប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្ ់ការក្ប្គល់វដ្ឋយសវងខប្ នងិការវនទរការកាន់
កាប្វ់ដ្ឋយប្ញ្ញជ ។ ថវីតបតិដត B មនិទទួលបានការក្ប្គល់វដ្ឋយជារដ់សង្រវ៏ដ្ឋយ ប្ តដន្ A បានប្ន្ការកានក់ាប្់
វនាេះវដ្ឋយសារការក្ពមវក្ពៀងរវាង A និង B វហតតវនេះ ការវនទរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយការប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្់
ក្តូេបានទទួលសាគ ល់ (មាក្ា២២៩ រថាខ្ណឌ ទី ២)។ ដូ្ច្បវនេះ B បានប្ុំវពញលរខខ្ណឌ តាុំងសក្មាប្ល់ទធរមមរមម
សិទធិននរងវ់នាេះ។ នទតយវៅេញិ C រប៏ានប្វងកើតរិច្បចសនាលរទ់ិញជាមយួ A វដ្ឋយក្ពមវក្ពៀងថា ឲ្ស A ប្ន្ការ
កានក់ាប្រ់ងវ់នាេះ វហតតវនេះការវនទរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្ក់្តូេបានវរើតវ ើង នាុំឲ្ស
លរខខ្ណឌ តាុំងក្តូេបានប្ុំវពញ។ ររណីដដ្លអនតប្បនរិទុំងអស់សតទធដតប្ុំវពញលរខខ្ណឌ តាុំង វនាេះអនតប្បនិរ
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ណាដដ្លបានប្ុំវពញលរខខ្ណឌ តាុំងមតនវគមានអាទិភាព វហតតវនេះ B អាច្បអេះអាងអុំពីរមមសិទធិននរងច់្បុំវពាេះ C     
បាន។ អញ្ច ឹង វតើ B អាច្បអេះអាងអុំពីលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិបានដដ្រ ឬវទ? C បានទទលួការវនទរការកានក់ាប្រ់ង់
ាមរយៈការប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិ និងោម នរុំហតស វដ្ឋយដនែរវលើរិច្បចសនាលរទ់ិញដដ្ល
មានសតពលភាព។ ប្ តដន្ ររណីដដ្លអនតប្បទយីវៅដតប្ន្ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះ វនាេះលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ
មនិអាច្បសវក្មច្បបានវ ើយ (មាក្ា ១៩៣ វារសខ្ណ័ឌ ទី ២) ។ វនេះគឺវដ្ឋយសារដតពតុំមានភាពសមក្សប្វទ រនតង
ររណីដដ្លដ្រហូតរមមសិទធពិីមាច ស់សិទធិពិតក្បារដ្ វដ្ឋយដនែរវលើទិដ្ឋភាពខាងវក្ៅ ដដ្លពតុំមានការតល ស់ប្្ូរសាថ ន
ភាពននការវនទរការកានក់ាប្វ់នាេះ។ វៅរនតងររណីសិរា A វៅដតប្ន្ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយតទ ល់ ាមរយៈការក្ពម
វក្ពៀងរវាង A និង C វហតតវនេះមាក្ា ១៩៣ វារសខ្ណ័ឌ ទ ី២ ក្តូេយរមរអនតេត្។ ដូ្ច្បវនេះ លទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ
មនិក្តូេបានសវក្មច្ប វហើយ C មនិអាច្បវធវើលទធរមមរមមសិទធិបានវទ។  

  
២. អ្ៃបុ្បទាៃៃូេេ ថុលួច្ ឬា ់ (មាក្ា១៩៤) 
 មានររណីវលើរដលងមយួច្បុំនួនច្បុំវពាេះេតថតលួច្ប ឬ េតថតដដ្លបាត ់៖ 
 រ. ររណីដដ្លរមមេតថតគឺជាេតថតលួច្ប ឬេតថតបាត ់ជនរងវក្ោេះ ឬ មាច ស់េតថតបាតវ់នាេះ អាច្បទមទរច្បុំវពាេះជនដដ្ល
បានវធវើលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិវនាេះ ឲ្សសងេតថតវនាេះមរេញិបាន។  
 - ច្បុំវពាេះភាគីមាខ ងវទៀតដដ្លក្តូេបានវគទមទរ មនិដមនរុំរតិក្តឹមដតអនរដដ្លវធវើលទធរមម វដ្ឋយសតច្បរតិពី
ដ្ុំប្ូងវនាេះវទ គឺរាប្ប់្ញ្ចូ លទុំងអនរដដ្លវធវើលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិប្ន្ប្នាទ ប្ន់ងដដ្រ។  
 - ច្បុំវពាេះភាគីដដ្លមានសិទធទិមទរឲ្សសងេញិ គឺក្តូេបានរុំរតិក្តឹមជនរងវក្ោេះននេតថតដដ្លក្តូេបានលួច្ប ឬ
មាច ស់េតថតដដ្លបាតដ់តប្ តវណាណ េះ។ មាននយ័ថា ចាុំបាច្បក់ារបាតប់្ងក់ារកានក់ាប្វ់នាេះ ក្តូេដតនទតយពីឆនទៈរប្ស់អនរមាន
សិទធិវដ្ើម វហើយរនតងររណីដដ្លអនរមានសិទធិវដ្ើមបានបាតប់្ងនូ់េការកានក់ាប្េ់តថតវនាេះ វដ្ឋយការឆវបារ ការប្នលុំ ឬ 
ការគុំរាមរុំដហង មនិអាច្បអនតេត្មាក្ាវនេះបានវទ។  
 ខ្. វទេះជាោ ងណារវ៍ដ្ឋយ ជនរងវក្ោេះ ឬ មាច ស់េតថតបាតវ់នាេះ ក្តូេវធវើការទមទរ រនតងអុំ តងវពល ២ឆ្ន ុំ 
គិតចាប្ព់ីវពលបាត ់ឬវពលក្តូេបានលួច្ប (មាក្ា១៩៤ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ 
 គ. ប្ តដន្ រនតងររណីដដ្លអនរវធវើលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិវនាេះ បានទិញវដ្ឋយសតច្បរតិ នូេេតថតដដ្លបានបាត ់ឬ េតថត
ដដ្លលួច្បវនាេះាមរយៈការលរវ់ដ្ញនថល ឬ វៅទីនាសាធារណៈ ឬ ពីពាណិជជររ ឬ អាជីេររដដ្លលរេ់តថតក្ប្វ្ទដូ្ច្ប
ោន  វនាេះជនរងវក្ោេះ ឬ មាច ស់េតថតបាតម់និអាច្បទមទរឲ្សសងេតថតវនាេះមរេញិបានវទ ក្ប្សិនវប្ើមនិសងនថលលរវ់ៅឲ្ស
អនរដដ្លបានវធវើលទធរមមវដ្ឋយសតរច្បិតវនាេះ (មាក្ា១៩៤ រថាខ្ណឌ ទី២)។ 
 ឧទហរណ៍ វោរ A បានបាតរ់ង ់ វហើយវោរ B វរ ើសបាន វហើយយរវៅលរឲ់្សវោរ C ដដ្លជា
អាជីេររលររ់ង។់ វោរ D បានទិញរងវ់នាេះ ពីវោរ C រនតងតនមល ៤០០ដ្តោល ។ វប្ើវោងាមមាក្ា១៩៤-២ 
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ក្ប្សិនវប្ើវោរ A មនិប្ងក់្បារឲ់្សវៅវោរ D ច្បុំនួន ៤០០ដ្តោល រជាមតនវទ ោតម់និអាច្បទមទរឲ្សក្ប្គល់រង់
វនាេះមរេញិបានវទ។ 
 ដូ្ច្បបានប្រក្សាយខាងវលើរចួ្បវហើយ វោងាមមាក្ា ១៩៤ ររណីដដ្លរមមេតថតននលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិជា
េតថតលួច្ប ឬេតថតបាត ់ជនរងវក្ោេះ ឬ មាច ស់េតថតបាត ់អាច្បទមទរឲ្សវធវើប្ដ្ិទននូេរមមេតថតវនាេះបានរនតងអុំ តងវពល ២ឆ្ន ុំ។ 
អញ្ច ឹង វតើរនតងអុំ តងវពលវនេះ វតើអនរណាគឺជាមាច ស់រមមសិទធិននរមមេតថតវនាេះ? ច្បុំណត ច្បវនេះ អនរមានសិទធិវដ្ើម មានរមម
សិទធិ វពាលគឺ ក្ប្សិនវប្ើ រវលើទសេនៈថា អុំ តងវពល ២ឆ្ន ុំវនេះ លទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិមនិក្តូេបានទទួលសាគ ល់វទ 
វនាេះរមមសិទធិក្តូេធាល រវ់ៅវលើអនរវធវើលទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិ ប្ តដន្អាច្បមានទសេនៈដដ្លទទួលសាគ ល់នូេសិទធិទមទរ
ប្ដ្ិទនពិវសសវដ្ឋយដនែរវលើមាក្ា ១៩៤។ ច្បុំដនរយតត្សិាស្តសក្្ប្វទសជប្ តន បានវក្ជើសវរ ើសយរទសេនៈទីមយួ។   
៣.  អាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមរមមស្ិទធិតលើច្លៃេ ថ ុ(មាក្ា១៩៥) 
 អាជាា យតកាលននលទធរមម គឺជាក្ប្ពន័ធដដ្លអនតញ្ញញ តឲ្សវធវើលទធរមមននសិទធិាមរយៈការរនលងហួសននរយៈ
វពលពិតក្បារដ្មយួ។  
 ៣.១ លរខខ្ណឌ អាជាា យតកាលននលទធរមមរមមសិទធិវលើច្បលនេតថត មានដូ្ច្បខាងវក្កាម ដដ្លខ្តសោន វដ្ឋយដនែរ
វៅអតថិភាព ឬនតថិភាពននភាពសតច្បរតិ និងោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្។់ 
 ររណីមនិដមនជាជនសតច្បរតិ និងោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្ ់(មាក្ា១៩៥ រថាខ្ណឌ ទី ១) ៖ 
  រ. ក្តូេកានក់ាប្េ់តថតវនាេះរនតងរយៈវពល ១០ឆ្ន ុំ 
  ខ្. ក្តូេមានឆនទៈយរវធវើជារមមសិទធ ិ
  គ. ក្តូេវធវើវ ើងវដ្ឋយសន្ិេធិ ី
   . ការកានក់ាប្វ់នាេះក្តូេមានការដ្ឹងឮជាសាធារណៈ  
 ររណីសតច្បរតិ នងិោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្ ់(មាក្ា១៩៥ រថាខ្ណឌ ទី ២) ៖ 
  រ. ក្តូេកានក់ាប្រ់នតងរយៈវពល ៥ឆ្ន ុំ នូេេតថតវនាេះ 
  ខ្. ក្តូេមានឆនទៈយរមរវធវើជារមមសិទធ ិ
  គ. ក្តូេវធវើវ ើងវដ្ឋយសន្ិេធិ ី
   . ការកានក់ាប្វ់នាេះក្តូេមានការដ្ឹងឮជាសាធារណៈ 
  ង. ក្តូេដតសតច្បរតិ នងិោម នរុំហតសវៅវពលដដ្លខ្លួនចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ ់
៤.  អាជាញ្យុកាលនៃលទធរមមសិ្ទធិបដ្លទារ់ទងៃរងច្លៃេ ថុ ៃងិ សិ្ទធិតលើក្ទព្យស្ម្ប តិត្្សងតទៀ (មាក្ា១៩៦) 
 ជនទុំងឡាយណាដដ្លបានវក្ប្ើសិទធិដដ្លទរទ់ងន់ងឹច្បលនេតថត ដូ្ច្បជាសិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំ សិទធិជួល នងិសិទធិ
ជួលវលើក្ទពសសមបត្ិវនេងវទៀត វដ្ឋយសនិ្េធិី និង វដ្ឋយការដ្ឹងឮជាសាធារណៈ វហើយវដ្ឋយមានឆនទៈវក្ប្ើសក្មាប្់
ខ្លួន ក្តូេដតវធវើលទធរមមនូេសិទធវិនាេះវក្កាយវពល ៥ឆ្ន ុំ ក្ប្សិនវប្ើសតច្បរតិ នងិោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ ់
និងវក្កាយវពល ១០ឆ្ន ុំ ក្ប្សិនវប្ើមនិមានច្បុំណត ច្បវនេះ ដូ្ច្បបានដប្ងដច្បរវៅរនតងមាក្ា១៩៥ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី។ 
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ឧទហរណ៍ ររណីប្តគគលដដ្លមនិដមនជារមមសិទធិររននច្បលនេតថតវនាេះវទ ប្ តដន្បានប្នលុំខ្លួនវធវើជារមមសិទធិររ វហើយ
បានយរេតថតវនាេះវៅដ្ឋរប់្ញ្ញច ុំ អនរដដ្លទទួលយរការប្ញ្ញច ុំវនាេះ អាច្បវធវើលទធរមមនូេសិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំាមរយៈអាជាា
យតកាលបាន។ អាជាា យតកាលននលទធរមមននសិទធិក្ទពសសមបត្ិវនេងវទៀត មានដូ្ច្បជា សិទធិវលើប្ុំណត លជាក្បារដ់ដ្ល
មានរយៈវពលរុំណត ់ សិទធិវលើប្ុំណត លរមចដីដ្លប្ងក់ារក្បាររ់នតងរយៈវពលរុំណតជ់ាវដ្ើម ដដ្លជាសិទធិវលើប្ុំណត ល
មានរមមេតថតជាការន្ល់ាេកាលិរជាប្ន្ប្នាទ ប្។់ 
៥. ការជាប់ោន្ ការលាយក្ច្បល់ោន្នៃច្លៃេ ថុ (មាក្ា១៩៨) 
 មាក្ា១៩៨-១ ប្ញ្ញត្អុំពីការជាប្ោ់ន ននច្បលនេតថតវក្ច្បើនរប្ស់រមមសិទធិររវនេងោន  បានជាប្ោ់ន  វហើយដដ្លមនិ
អាច្បប្ុំដប្រឲ្សដ្ឋច្បព់ីោន បាន វដ្ឋយមនិវធវើឲ្សច្បលនេតថតវនាេះដប្របារ ់ ឬ អាច្បជាររណីដដ្លក្តូេច្បុំណាយវសាហ តយ
វក្ច្បើនហួសវហតតវដ្ើមបវីធវើការប្ុំដប្រច្បលនេតថតវនាេះ រមមសិទធនិនេតថតភាជ ប្ោ់ន វនាេះ ក្តូេធាល រវ់ៅរមមសិទធិររននច្បលនេតថតដដ្ល
ជាច្បុំដណរច្បមបង។ ការដប្ងដច្បរអុំពីច្បុំដណរច្បមបង និងច្បុំដណរប្នាទ ប្ប់្នេុំ គឺអាក្ស័យវៅវលើទសេនៈសងគមជារ ់
ដសង្ ប្ តដន្រនតងររណីដដ្លមនិអាច្បដប្ងដច្បរឲ្សដ្ឋច្បថ់ា ច្បុំដណរណាជាច្បុំដណរច្បមបង ច្បុំដណរណាជាច្បុំដណរ 
ប្នាទ ប្ប់្នេុំ រមមសិទធរិរននច្បលនេតថតនីមយួៗវនាេះ នឹងកាល យវៅជាមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគ វដ្ឋយគិតវៅាមសមាមាក្ត
ននតនមលនីមយួៗនាវពលជាប្ោ់ន វនាេះ។ ររណីដដ្លយរមា សតីនវៅភាជ ប្ន់ឹងទូរ ឬររណីដដ្លនិវោជរវរាងច្បក្របាន
យរប្រកិាខ ររប្ស់ខ្លួនវៅភាជ ប្ន់ឹងមា សតីនដដ្លមានវៅរនតងវរាងច្បក្រជាវដ្ើមវនាេះ គជឺាឧទហរណ៍ននការជាប្ោ់ន នន     
ច្បលនេតថត។ ររណីដដ្លេតថតរងឹោយប្ញ្ជូលោន វហើយពិបារនឹងប្ុំដប្រវច្បញពីោន  គឺជាការោយោន  ដូ្ច្បជាររណីដដ្ល
រមមសិទធិររននអងករវនេងោន បានយរអងករវនាេះមរក្ច្បប្ល់ប្ញ្ចូលោន  គឺជាឧទហរណ៍ននការោយោន ននច្បលនេតថត។ 
មយួវទៀត ររណីដដ្លេតថតរាេោយប្ញ្ចូលោន គឺជាការក្ច្បប្ល់ោន  ដូ្ច្បជាររណីដដ្លរមមសិទធិររននវក្ប្ងវនេងោន បានយរ
វក្ប្ងមរោយប្ញ្ចូលោន ជាវដ្ើម គឺជាឧទហរណ៍ននការោយោន ននច្បលនេតថត។ 
 

ររណីទ១ី៖ វោរ រ មានទូរមយួ វហើយបានភាជ ប្ម់ា សតីនដដ្លជារប្ស់វោរ ខ្ វៅនឹងទូរ វនាេះ។ ពតុំមានការ
ក្ពមវក្ពៀងជារោ់ររ់វាងវោរ រ និងវោរ ខ្ ស្ីពកីារភាជ ប្ម់ា សតីនវ ើយ។ វតើនរណាជាមាច ស់រមមសិទធិររននទូរ
វនាេះ? 
       ក្ប្សិនវប្ើលទធនលដដ្លវោរ ខ្ បានភាជ ប្ម់ា សតីនវនាេះ វធវើឲ្សមា សតីនវនាេះមនិអាច្បប្ុំដប្រវច្បញពីទូរបាន
វដ្ឋយមនិវធវើឲ្សខូ្ច្បមា សតីន ឬ ក្តូេច្បុំណាយវសាហ តយហួសវហតតរនតងការប្ុំដប្រវទ ទូរ នងិមា សតីនវនាេះនឹងកាល យជា
េតថតភាជ ប្ោ់ន ដតមយួ វហើយរមមសិទធិនឹងធាល រវ់ៅវលើរមមសិទធរិរននច្បលនេតថត ដដ្លជាច្បុំដណរច្បមបង។ រនតងររណីវនេះ 
រវាងទូរ និងមា សតីន វតើមយួណាជាច្បលនេតថតច្បមបងវនាេះ ក្តូេពិចារណាវៅវលើតនមលជាអាទិ៍ វហើយក្តូេសវក្មច្បាម
ការយល់វ ើញជាទូវៅវៅរនតងសងគម ប្ តដន្ក្ប្សិនវប្ើោម នសាថ នភាពពិវសសវទ ជាទូវៅ ទូរក្តូេបានវគចាតទ់តរថា
ជាច្បលនេតថតច្បមបង។ ររណីវនេះ វោរ រ នឹងកាល យជារមមសិទធិររននទូរទុំងមូល រមួទុំងមា សតីនរប្ស់វោរ ខ្ 
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ដដ្លបានភាជ ប្ន់ឹងទូរវនាេះនងដដ្រ។ រនតងររណីដដ្លវោរ រ បានវធវើលទធរមមរមមសិទធវិលើេតថតភាជ ប្ោ់ន វហើយ វោរ 
ខ្ អាច្បទមទរវោរ រ នូេទរឺក្បារស់មរមសវៅនឹងតនមលមា សតីនដដ្លជាក្បារស់ុំណង (មាក្ា ២០១)។ 
 
ររណីទ២ី៖ វោរ សតរ ជាជាងសុំណង ់ោតប់ានោយខ្ាច្ប ់និង សតីម ងក់្ច្បប្ល់ប្ញ្ចូលោន  វក្កាយមរវទៀតោត់
ររវ ើញថា ខ្ាច្បដ់ដ្លោតយ់រមរោយវនាេះជារប្ស់វោរ វៅ ដដ្ល ជាជាងសុំណងម់ាន រវ់ទៀត។ វតើនរណា
ជាមាច ស់សតីម ងដ់ដ្លបានោយវនាេះ? 
          ររណីវនេះ មានការោយោន រវាងសតីម ង ់នងិខ្ាច្បដ់ដ្លជាេតថតរងឹ វហតតវនេះជាប្ញ្ញា ពារព់ន័ធនងឹការោយោន
ននច្បលនេតថត។ ររណីដដ្លច្បលនេតថតវក្ច្បើនបានោយោន  វហើយមនិអាច្បប្ុំដប្រវច្បញពោីន បាន (មាក្ា១៩៨ រថា
ខ្ណឌ ទី ៣) ក្តូេអនតវោមាមរថាខ្ណឌ ទី ១ និងទី ២ ននមាក្ា ១៩៨។ វហតតវនេះ ក្តេូវធវើការពិចារណាតនមល និង
ប្ិរមាណជាអាទិ៍ ដដ្លសតីម ង ់ និងខ្ាច្បប់ានោយោន រចួ្ប វហើយដនែរាមការយល់វ ើញជាទូវៅរប្ស់សងគម វធវើ
ការេនិិច្បឆយថា េតថតមយួណាជាច្បលនេតថតច្បមបង វហើយរមមសិទធិររវនាេះក្តូេវធវើលទធរមមរមមសិទធិវលើេតថតភាជ ប្ោ់ន វនាេះ។ 
រនតងររណីដដ្លមនិអាច្បដប្ងដច្បរច្បុំដណរច្បមបង នងិច្បុំដណរប្នាទ ប្ប់្នេុំបាន រមមសិទធិររននខ្ាច្ប ់និងរមមសិទធរិរនន
សតីម ងន់ឹងកាល យជាមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវៅាមសមាមាក្តននតនមលវៅវពលដដ្លោយចូ្បលោន វនាេះ។ 

 
៦. ការបរនច្នច្លៃេ ថ ុ(មាក្ា១៩៩) 
 សុំវៅវៅវលើការប្វងកើតេតថតថមីវដ្ឋយប្ដនថមការដរនច្បនវៅវលើេតថតអនរដ្នទ។ ឧទហរណ៍ ររណីដដ្លយរ        
ក្រណាតវ់ៅកាតវ់ធវើជាសុំវលៀរប្ុំពារជ់ាវដ្ើម។ ររណីយរេតថតអនរដ្នទវៅដរនច្បនប្វងកើតជាេតថតថមី វតើេតថតថមីវនាេះធាល រវ់ៅ
វលើរមមសិទធិររននធាតតនេុំ ឬអនរដរនច្បន គឺជាប្ញ្ញា ។ ស្ីពបី្ញ្ញា វនេះ មានទសេនៈ ២ គទឺសេនៈធាតតនេុំ ដដ្លទទួលសាគ ល់
ថាអនរនគតន់គងធ់ាតតនេុំគឺជារមមសិទធិររ និងទសេនៈដរនច្បន ដដ្លទទួលសាគ ល់អនរដរនច្បនគឺជារមមសិទធិររ ប្ តដន្ក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណីរមពតជា អនតេត្វោលការណ៍ននទសេនៈដរនច្បន។ ប្ តដន្ មានររណីវលើរដលង ដដ្លររណីខាងវក្កាម គរឺមមសិទធិ
ររធាតតនេុំជាអនរវធវើលទធរមមវលើរមមសិទធ។ិ 
 រ. ររណីដដ្លតនមលវរើនវ ើងវដ្ឋយការដរនច្បន ឬ ដរដក្ប្វនាេះតិច្បហួសវហតតជាងតនមលេតថតធាតតវដ្ើម (រថាខ្ណឌ
ទី ១ វារសខ្ណឌ ទី ២)។ 
 ខ្. ររណីដដ្លអនរដរនច្បនេតថតបានន្ល់េតថតធាតតវដ្ើមមយួច្បុំដណរ វហើយតនមលេតថតធាតតវដ្ើម ក្ពមទុំងតនមលវរើន
វ ើងវដ្ឋយការដរនច្បន ឬ ដរដក្ប្វនាេះ មនិវលើសពីតនមល េតថតធាតតវដ្ើមននអនរដ្នទ (រថាខ្ណឌ ទី ២)។ 
 ជាទូវៅ រវាងអនរនគតន់គងធ់ាតតនេុំ និងអនរដរនច្បន គឺមានទុំនារទ់ុំនងរិច្បចសនាអវីមយួ វហើយការរុំណតអ់ុំពីរមម
សិទធិ រប៏ានរុំណតវ់ៅរនតងទុំនារទ់ុំនងរិច្បចសនាវនាេះដដ្រ។ មាក្ាវនេះ អនតេត្ច្បុំវពាេះដតររណីដដ្លភាគីទុំងពីរពតុំមាន
ទុំនារទ់ុំនងរិច្បចសនាដតប្ តវណាណ េះ។  
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ររណីស្ិរ្ា 
១. B បានយរក្ពេះពតទធរបូ្មាសរប្ស់ A វៅរ ុំោយវធវើជាដ្តុំមាស។ វតើ A ឬ B ដដ្លមានរមមសិទធិវលើដ្តុំមាសវនាេះ? 
 វដ្ើមបអីនតេត្ប្ញ្ញត្ិស្ីពីការដរនច្បន ចាុំបាច្បក់្តូេមានការប្វងកើតេតថតថមីវដ្ឋយដនែរវលើការដរនច្បន។ េតថតដដ្លក្ោនដ់ត
ប្វងកើតវ ើងវដ្ឋយការដរនច្បន មនិអាច្បវៅថាជាេតថតថមីបានវទ វដ្ឋយសារដតរមមសិទធចិ្បាស់ជាធាល រវ់ៅរមមសិទធិររនន
ធាតតនេុំ រនតងររណីដដ្លទទលួសាគ ល់ថាមានភាពដូ្ច្បោន នងឹធាតតនេុំ។ រនតងររណីសិរាវនេះ B ក្ោនដ់តយរក្ពេះពតទធរបូ្
មាសមររ ុំោយវធវើជាដ្តុំមាសដតប្ តវណាណ េះ វហតតវនេះដនែរាមការយល់វ ើញជាទូវៅរប្ស់សងគម មនិអាច្បទទលួ
សាគ ល់ថាបានប្វងកើតេតថតថមីវនាេះវទ វហើយប្ញ្ញត្ិស្ីពីការដរនច្បនរម៏និអាច្ប  អនតេត្បានដដ្រ។ ដូ្ច្បវនេះ A មានរមមសិទធិ
វៅវលើដ្តុំមាស។ 
 ២. ជាងច្បមាល រល់បវី ម្ េះវោរ B បានវធវើការដរនច្បនវៅវលើវ ើមយួដ្តុំរប្ស់ A ប្វងកើតបានជាច្បមាល រដ់្រ៏ងឹមាុំ
មយួ។ វតើអនរណាមានរមមសិទធិវៅវលើរបូ្ច្បមាល រវ់នាេះ? 
 ររណីវនេះ ជាងច្បមាល រ ់ B បានដរនច្បនវៅវលើវ ើ វហើយប្វងកើតជារបូ្ច្បមាល រ។់ ដនែរាមការយល់វ ើញជា
ទូវៅរប្ស់សងគម ទទួលសាគ ល់ថាបានប្វងកើតនូេេតថតថមី វហតតវនេះ ប្ញ្ញត្ិស្ីពីការដរនច្បនក្តូេយរមរអនតេត្ វហើយ B 
ដដ្លជាអនរដរនច្បនក្តូេវធវើលទធរមមរមមសិទធិវៅវលើរបូ្ច្បមាល រដ់ដ្លបានប្វងកើតរចួ្បរាល់វនាេះ។ ប្ តដន្ ររណីការវរើនវ ើង
ននតនមលវដ្ឋយការដរនច្បន តិច្បជាងតនមលននេតថតធាតតនេុំហួសវហតតវពរ រមមសិទធិននេតថតដរនច្បនវនាេះនឹងធាល រវ់ៅវលើរមមសិទធិ
ររននេតថតធាតតនេុំ (រថាខ្ណឌ ទ១ី វារសខ្ណ័ឌ ទ២ី) វហតតវនេះវគក្តូេវធវើការសិរាវៅវលើរក្មតិននការវរើនវ ើងននតនមល
វដ្ឋយដនែរវៅវលើការដរនច្បនរប្ស់ B។ ជាទូវៅ ររណីដដ្លជាងច្បមាល រល់បវី ម្ េះ B បានប្វងកើតរបូ្ច្បមាល រដ់្រ៏ងឹមាុំ
មយួវច្បញពីធាតតនេុំ ក្ប្ដហលជាមនិអាច្បនោិយថា តនមលដដ្លវរើនវ ើងវដ្ឋយការដរនច្បន តិច្បជាងតនមលននេតថតធាតតនេុំ
ហួសវហតតវនាេះវទ។ 
 
៧. អាៃុភាពនៃឧាគមៃ៍នៃច្លៃេ ថុ (មាក្ា២០០) 
 ការជាប្ោ់ន  ការោយោន  ការក្ច្បប្ល់ោន  និងការដរនច្បនច្បលនេតថត ជារមួវៅថា ឧបាគមនន៍នច្បលនេតថត។ ររណី
ដដ្លមានឧបាគមនន៍នច្បលនេតថតវរើតវ ើង វតើសិទធិដដ្លមានវៅវលើច្បលនេតថតមតនឧបាគមនវ៍រើតវ ើង នឹងវៅជាោ ង
ណា? ប្ញ្ញត្ិននឧបាគមនវ៍នេះ បានរុំណតប់្ញ្ញា វនេះដូ្ច្បខាងវក្កាម ៖ 

រ. រនតងររណីដដ្លរមមសិទធិវលើេតថតក្តូេរលត ់វដ្ឋយសារការជាប្ោ់ន  ការោយក្ច្បប្ល់ោន  សិទធិដដ្លមានវលើេតថត
វនាេះ រក៍្តូេរលតដ់ដ្រ (រថាខ្ណឌ ទី ១)។ 
 ខ្.១. សិទធិរប្ស់អនរដ្នទដដ្លមានវលើេតថតដដ្លធាល ប្ជ់ារមមសិទធិរប្ស់ជនដដ្លកាល យជារមម សិទធិររននេតថតភាជ ប្ោ់ន  
េតថតោយក្ច្បប្ល់ោន  ឬេតថតដរនច្បន ក្តូេប្ន្អតថិភាពវលើេតថតដដ្លក្តូេបានវធវើ លទធរមមជាថមីវនេះវទៀត។ 
 ខ្.២. រនតងររណីក្ប្សិនវប្ើ កាល យជារមមសិទធិអេភិាគ សិទធវិនាេះក្តូេប្ន្អតថិភាពវលើច្បុំដណរ ននមាច ស់រមមសិទធិ
ររអេភិាគវនាេះ។ 
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៨. ឧាគមៃ ៍ៃិងស្ទិធិទាមទារក្ារ់ស្ំណង (មាក្ា២០១) 
 វតើប្តគគលដដ្លបានបាតប់្ងរ់មមសិទធិវដ្ឋយសារឧបាគមនន៍នច្បលនេតថត អាច្បទមទរក្បារស់ុំណងច្បុំវពាេះ
ប្តគគលដដ្លបានវធវើលទធរមមរមមសិទធិថមីបានឬវទ វនាេះគឺជាប្ញ្ញា ។ ប្ញ្ញត្ិវនេះ បានដច្បងថា ជនដដ្លបានបាតប់្ងសិ់ទធិ
វដ្ឋយសារការជាប្ោ់ន  ការោយក្ច្បប្ល់ោន  និងការដរនច្បន អាច្បទមទរសុំណងពីជនដដ្លបានវធវើលទធរមមរមមសិទធិវនាេះ 
វដ្ឋយដនែរវៅវលើប្ញ្ញត្ិទរទ់ងនឹងវសច្បរ្ីច្បវក្មើនឥតវហតត។ 
 ការទមទរឲ្សវធវើប្ដ្ិទនគ ឺ មនិក្តូេបានអនតញ្ញញ តវនាេះវទ ពីវក្ពាេះការដដ្លទទួលសាគ ល់ឲ្សប្ុំដប្រេតថត វធវើ
ប្ដ្ិទនវ ើងេញិ រនតងររណីដដ្លច្បលនេតថតវនាេះក្តូេបានទទួលសាគ ល់ថាបានភាជ ប្ោ់ន វដ្ឋយមនិអាច្បប្ុំដប្របាន វហើយ
បានប្វងកើតនូេេតថតថមីាមរយៈឧបាគមន ៍គនឺទតយនឹងវោលប្ុំណងននប្ញ្ញត្ិនីមយួៗទរទ់ងនឹងឧបាគមន។៍ 
 

ផ្នែក្ទី ៥  ក្ម្មសិទធិអវិភាគ 
 
១. អ្ ថៃ័យនៃរមមស្ទិធិអ្េិភាគ (មាក្ា ២០២) 
 រមមសិទធិអេភិាគ គឺជាសាថ នភាពដដ្លប្តគគលវក្ច្បើននារម់ានរមមសិទធិក្សប្វៅាមភាគច្បុំដណររប្ស់ខ្លួន ដដ្ល
គិតវៅាមច្បុំននួវៅវលើក្ទពសដតមយួ (មាក្ា ២០២)។ ឧទហរណ៍ A និង B ជាមតិ្្រ្ិនឹងោន  បានដ្ឋរក់្បារចូ់្បល
ោន វដ្ើមបទីិញម ូតូ ១វក្គឿង។ ជាវោលការណ៍ វៅវលើេតថតដតមយួ អាច្បប្វងកើតសិទធិក្ប្តសរេដដ្លមានក្ប្វ្ទដូ្ច្បោន ដត
មយួប្ តវណាណ េះ វពាលគឺមនិប្វងកើតសិទធិក្ប្តសរេក្ប្វ្ទដតមយួក្តួតោន បានវទ។ វដ្ឋយដ រ រមមសិទធិអេភិាគ គឺជាររណី
វលើរដលងច្បុំវពាេះវោលការណ៍ខាងវលើ។ រមមសិទធអិេភិាគ ជារមមសិទធិមយួវរៀងៗខ្លួន ប្ តដន្ក្តូេមានការរក្មតិាមរ
យៈច្បុំដណររប្ស់ភាគនីីមយួៗ។ ប្ញ្ញា រប្ស់រមមសិទធអិេភិាគ អាច្បវធវើការពិចារណាវដ្ឋយដប្ងដច្បរជា ៣ គឺ ទុំនារ់
ទុំនងរវាងមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគ ទុំនារទ់ុំនងច្បុំវពាេះតតិយជន និងការដប្ងដច្បរេតថតរមមសិទធិអេភិាគ។  
២. ស្មភាពនៃច្ំបណររមមសិ្ទធិអ្េិភាគ (មាក្ា២០៣) 
 សិទធិដដ្លមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគមាន រ់ៗ មានច្បុំវពាេះេតថតរមមសិទធិអេភិាគ វៅថា ច្បុំដណរ។ មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគ
មាន រ់ៗ  អាច្បរុំណតច់្បុំដណរាមការក្ពមវក្ពៀងបាន។ ឧទហរណ៍ វៅរនតងឧទហរណ៍ខាងវលើ A និង B អាច្ប
ពិភារាោន រុំណតអ់ុំពីច្បុំដណរច្បុំវពាេះម ូតូវនាេះបាន។ ររណីដដ្លច្បុំដណរមនិបានរុំណតជ់ារោ់រវ់ទ ច្បុំដណររប្ស់
មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  សនមតថាវសមើៗោន  (មាក្ា ២០៣)។ ឧទហរណ៍ ររណី A និង B មនិបានរុំណតអ់ុំពី
ច្បុំដណរ វនាេះមាន រ់ៗ នងឹក្តូេបានសនមតថាមានច្បុំដណរមាន រ ់១/២។ 
៣. ការចា ់បច្ងច្ំបណររមមសិ្ទធិអ្េិភាគ (មាក្ា២០៤) 
 រមមសិទធិអេភិាគ គឺជារមមសិទធិមយួៗវរៀងៗខ្លួន វហតតវនេះ មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគ អាច្បវធវើការចាតដ់ច្បងវដ្ឋយ
វសរនូីេច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនបាន (មាក្ា ១៣៨)។  ាមរយៈវនេះ មាច ស់រមមសិទធអិេភិាគ អាច្បអនតប្បទនច្បុំដណររប្ស់
ខ្លួន ឬ ដ្ឋរជ់ាក្បាតិវភាគរប៏ានដដ្រ។ ឧទហរណ៍ វៅរនតងឧទហរណ៍ខាងវលើ ររណី A លរច់្បុំដណររប្ស់ខ្លួន
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ឲ្សវៅ C វនាេះ B នងិ C នឹងកាល យជាមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគ វលើម ូតូវនាេះ។ មា ងវទៀត ឧទហរណ៍ថា A និង B មាន
រមមសិទធិអេភិាគវលើដ្មីយួរដនលង វហើយ A អាច្បយរច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនវៅប្វងកើតហតីប្ ដូតរឲ្ស C ដដ្លជាមាច ស់ប្ុំណត ល
វដ្ើមបធីានាប្ុំណត លរប្ស់ខ្លួនរប៏ាន។ រនតងររណីទុំងពីរខាងវលើ A មនិចាុំបាច្បម់ានការយល់ក្ពមពី B វទ។ ររណីដូ្ច្ប
ោន វនេះ រអ៏នតេត្ដូ្ច្បោន នងដដ្រ ច្បុំវពាេះការចាតដ់ច្បងច្បុំដណរវនេងវទៀត។ 
៤. ការតក្បើក្ាស់្េ ថុរមមស្ិទធអិ្េិភាគ (មាក្ា២០៥) 
 មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគ អាច្បវក្ប្ើក្បាស់េតថតរមមសិទធិអេភិាគទុំងមូល ាមសមាមាក្តននច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនបាន 
(មាក្ា២០៥)។ ឧទហរណ៍ A B នងិ C មានរមមសិទធអិេភិាគវលើម ូតូមយួវក្គឿង វនាេះមាន រ់ៗ ពតុំដមនមានសិទធិក្តមឹដតវក្ប្ើ
ក្បាស់១/៣ ននម ូតូវនាេះវទ គអឺាច្បវក្ប្ើក្បាស់ម ូតូទុំងមូលាមសមាមាក្តននច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនបាន។ មាននយ័ថា A B 
និង C អាច្បតល ស់ប្្ូរោន វក្ប្ើក្បាស់១ដខ្ម្ងបាន។ េធិីវក្ប្ើក្បាស់ជារដ់សង្ គឺក្តូេបានសវក្មច្បាមរយៈការពិភារារវាង
មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគ។ ច្បុំវពាេះប្ញ្ញា ថាវតើវក្ប្ើក្បាស់ម ូតូវដ្ឋយេធិីណាវនាេះ គឺជារិច្បចការដដ្លទរទ់ងនឹងការក្គប្ក់្គង
េតថតរមមសិទធិអេភិាគ វហតតវនេះ ក្តូេសវក្មច្បវដ្ឋយមតិភាគវក្ច្បើនាមតនមលននច្បុំដណររប្ស់មាច ស់រមមសិទធអិេភិាគមាន រ់ៗ  
(មាក្ា២០៨)។ ឧទហរណ៍ វប្ើច្បុំដណររប្ស់ A B និង C វសមើោន  វនាេះ ក្តូេសវក្មច្បវដ្ឋយមានការឯរភាពពីរនារ។់  
៥. ការបថទាំេ ថុរមមស្ិទធអិ្េិភាគ (មាក្ា២០៦) 
 ការដថទុំេតថតរមមសិទធអិេភិាគ អាច្បវធវើវ ើងវដ្ឋយមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ បាន (មាក្ា ២០៦)។ ឧទរហរណ៍ 
ការក្តួតពិនិតស ឬ ការជួសជតលម ូតូដដ្លជាេតថតរមមសិទធិអេភិាគ។ ម ាងវទៀត ការទមទរឲ្សក្ប្គល់េញិវដ្ឋយដនែរវលើ
រមមសិទធិ ច្បុំវពាេះប្តគគលដដ្លកានក់ានវ់ដ្ឋយខ្តសច្បាប្វ់លើម ូតូដដ្លជាេតថតរមមសិទធិអេភិាគវនាេះ រជ៏ាសរមមភាពដថទុំ 
ដដ្រ។ សរមមភាពដថទុំ គជឺាសរមមភាពដដ្លមាននលក្ប្វោជនស៍ក្មាប្ម់ាច ស់រមមសិទធិអេភិាគទុំងអស់ វហតតវនេះ 
មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  អាច្បវធវើដតមាន រឯ់ងបាន។ 
៦. ការផ្ល្ស់្បតូរមុខងារតក្បើក្ាស់្នៃេ ថុរមមស្ិទធិអ្េិភាគ (មាក្ា២០៧) 
 ការចាតដ់ច្បង ឬការតល ស់ប្្ូរសុំខាន់ៗ វៅវលើេតថតរមមសិទធិអេភិាគ ក្តូេមានការយល់ក្ពមពីមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគ
ទុំងអស់ (មាក្ា២០៧)។ ឧទហរណ៍ មាច ស់រមមសិទធអិេភិាគ មនិអាច្បលរេ់តថតរមមសិទធអិេភិាគ ឬ ប្វងកើតហតីប្ ូដតរ ឬ
សិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំ បានវ ើយ ក្ប្សិនវប្ើពតុំមានការយល់ក្ពមពីមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវនេងវទៀត។ ប្ តដន ្អាច្បចាតដ់ច្បង
ច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនបានវដ្ឋយវសរ ី(មាក្ា២០៤)។ ការតល ស់ប្្ូរសុំខាន់ៗ  សុំវៅវលើវៅការតល ស់ប្្ូរពីដ្ីរសិរមមវៅជា
ដ្ីលុំវៅដ្ឋឋ នជាវដ្ើម។ វហតតវនេះ ក្ប្សិន វប្ើមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគណាមាន រ ់ យរដ្រីសិរមមតល ស់ប្្ូរជាដ្ីលុំវៅដ្ឋឋ ន
វដ្ឋយឯរឯង មាច ស់រមមសិទធ ិ   អេភិាគវនេងវទៀត អាច្បទមទរឲ្សវធវើប្ដ្ិទនបាន (យតត្សិាស្តសត្តោការរុំពូល
ក្ប្វទសជប្ តន ច្បតេះនថៃទ២ី៤ ដខ្មនីា ឆ្ន ុំ១៩៩៨)។  
៧. ការក្គប់ក្គងេ ថរុមមស្ិទធអិ្េិភាគ (មាក្ា២០៨) 
 ដូ្ច្បបានវរៀប្រាប្ខ់ាងវលើ ការក្គប្ក់្គងេតថតរមមសិទធអិេភិាគ គឺសវក្មច្បវដ្ឋយមតិភាគវក្ច្បើន វដ្ឋយដនែរវលើ
ច្បុំដណររប្ស់មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  (មាក្ា២០៨)។ ការក្គប្ក់្គងគឺជាសរមមភាព ដដ្លសថិតវៅច្បវនាល េះការដថទុំ 
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និងការតល ស់ប្្ូរ។ ការវក្ប្ើក្បាស់ ឬការជួល ឬការឲ្សខ្ចីវក្ប្ើ វដ្ឋយដនែរាមេធិីវក្ប្ើក្បាស់ធមមា គឺជាការក្គប្ក់្គង។ 
ឧទរហណ៍ ររណី A B នងិ C មានរមមសិទធិអេភិាគវលើម តូូមយួវក្គឿង វហើយច្បុំដណរមាន រ់ៗ វសមើោន  វគអាច្បដ្ឋរជ់លួ
ម ូតូវនាេះបាន វប្ើមានការយល់ក្ពមពីមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគចាប្ព់ីពីរនារវ់ ើងវៅ។ 
 
ររណីស្ិរ្ា 

A បានទិញរថយន្រមួោន ជាមយួ B និង C។ ច្បុំដណររប្ស់ A B និង C វសមើៗោន  គឺ ១/៣ ។ 
១. វតើ A អាច្បវក្ប្ើក្បាស់រថយន្វនាេះបានដដ្រឬវទ? វតើគួររុំណតេ់ធិីវក្ប្ើក្បាស់ជារដ់សង្ វដ្ឋយរវប្ៀប្

ណា? 
A អាច្បវក្ប្ើក្បាស់េតថតរមមសិទធិអេភិាគទុំងមូលវៅាមច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនបាន (មាក្ា២០៥)។ វតើេធិីវក្ប្ើ

ក្បាស់ជារោ់រក់្តូេសវក្មច្បោ ងដូ្ច្បវម្ច្ប? ការវក្ប្ើក្បាស់េតថតរមមសិទធិអេភិាគ ក្តូេសវក្មច្បវដ្ឋយមតិភាគវក្ច្បើនាម
តនមលននច្បុំដណររប្ស់មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  (មាក្ា២០៨)។ វដ្ឋយ សារដតច្បុំដណររប្ស់ A B និង C វសមើោន  
វហតតវនេះការសវក្មច្បពីេធិីវក្ប្ើក្បាស់គឺដនែរវលើឆនទៈរប្ស់មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគពីរនារ។់   

២. ររណីរថយន្វនាេះខូ្ច្ប វតើ A អាច្បជួសជតលវដ្ឋយពតុំមានការយល់ក្ពមពី B និង C បានដដ្រឬវទ? 
ការជួសជតលរថយន្ដដ្លបានខូ្ច្ប គឺជាការដថទុំ។ ការដថទុំ អាច្បវធវើវ ើងវដ្ឋយមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគ

ណាមាន រ ់ វដ្ឋយមនិចាុំបាច្បម់ានការយល់ក្ពមពីមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវនេងវទៀតវទ (មាក្ា ២០៦)។ វហតតវនេះ A 
អាច្បជួសជតលបានវដ្ឋយមនិចាុំបាច្បម់ានការយល់ក្ពមពី B និង C វទ។ 

៣. វតើ A អាច្បលររ់ថយន្វនាេះវដ្ឋយពតុំមានការយល់ក្ពមពី B និង C បានដដ្រឬវទ? 
ការលររ់ថយន្ គឺជាការចាតដ់ច្បងេតថតរមមសិទធអិេភិាគ។ មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  មនិអាច្បចាតដ់ច្បងេតថត

រមមសិទធិអេភិាគ វដ្ឋយោម នការយល់ក្ពមពីមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវនេងវទៀតបានវទ ( មាក្ា ២០៧ )។ វហតតវនេះ វប្ើ 
A មនិទទួលបានការយល់ក្ពមពី B និង C វទ A មនិអាច្បលររ់ថយន្វនាេះបានវទ។ ច្បុំវពាេះច្បុំដណររប្ស់ខ្លួន A 
អាច្បលរប់ានវដ្ឋយពតុំចាុំបាច្បម់ានការយល់ក្ពមពី B និង C វ ើយ។   

៤. ររណី D បានវក្ប្ើក្បាស់រថយន្វនាេះវដ្ឋយោម នការអនតញ្ញញ តពី A B និង C វតើ A អាច្បទមទរឲ្ស D 
សងក្ត ប្ម់រេញិ វដ្ឋយពតុំមានការយល់ក្ពមពី B និង C បានដដ្រឬវទ? 

ររណីេតថតរមមសិទធិអេភិាគក្តូេបានកានក់ាប្វ់ដ្ឋយខ្តសច្បាប្ ់ រមមសិទធិររអាច្បទមទរឲ្សក្ប្គល់េញិវដ្ឋយ
ដនែរវលើរមមសិទធិច្បុំវពាេះអនរកានក់ាប្ខ់្តសច្បាប្ប់ាន (មាក្ា១៥៥)។ ការទមទរឲ្សក្ប្គល់េញិវដ្ឋយដនែរវលើរមម
សិទធិ គឺជាការដថទុំ។ ការដថទុំ អាច្បវធវើវ ើងវដ្ឋយមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគដតមាន រឯ់ងបាន (មាក្ា ២០៦)។ វហតត
វនេះ A អាច្បទមទរច្បុំវពាេះ D ឲ្សក្ប្គល់េញិវដ្ឋយមនិចាុំបាច្បម់ានការយល់ក្ពមពី B និង C វទ។ 

៥. ររណី A កានក់ាប្រ់ថយន្វនាេះដតមាន រឯ់ង វដ្ឋយមនិឲ្ស B និង C វក្ប្ើក្បាស់។ វតើ B និង C អាច្ប
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ទមទរច្បុំវពាេះ A ឲ្សក្ប្គល់រថយន្បានដដ្រឬវទ? 
េធិីវក្ប្ើក្បាស់េតថតរមមសិទធិអេភិាគ ក្តូេសវក្មច្បាមរយៈមតិភាគវក្ច្បើនននច្បុំដណរ (មាក្ា ២០៨)។ A រុំពតង

វក្ប្ើក្បាស់រថយន្ដតមាន រឯ់ងវដ្ឋយមនិមានការយល់ក្ពមពី B និង C វហតតវនេះ Aបានប្ុំពានច្បុំដណររប្ស់ B និង C
។ ប្ តដន្ មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  អាច្បវក្ប្ើក្បាស់េតថតរមមសិទធិអេភិាគទុំងមូលបាន (មាក្ា ២០៥) ដូ្វច្បនេះ B នងិ 
C មនិអាច្បយរការប្ុំពានច្បុំដណរមរវធវើជាមូលវហតត វដ្ើមបទីមទរ A ឲ្សក្ប្គល់រថយន្បានវទ ពីវក្ពាេះវានឹង
ប្ុំពានច្បុំដណររប្ស់ A េញិ។ នទតយវៅ េញិ B និង C អាច្បទមទរសុំណងខូ្ច្បខាតពី A វដ្ឋយយរមូលវហតតនន
ការប្ុំពានច្បុំដណរបាន (មាក្ា៧៤៣)។ មា ងវទៀត B និង C អាច្បទមទរឲ្សវធវើការដប្ងដច្បរេតថតរមមសិទធអិេភិាគ
បាននងដដ្រ (មាក្ា ២១១ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។    

 
៨. បៃទរុនៃេ ថុរមមស្ទិធិអ្េិភាគ (មាក្ា២០៩) 
 វតើមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  គួរវធវើការដប្ងដច្បរប្នទតរននេតថតរមមសិទធិអេភិាគវដ្ឋយរវប្ៀប្ណា? ក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណី បានរុំណតថ់ា មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  ក្តូេទទួលប្នទតររនតងការប្ងព់នធ ឬ ការច្បុំណាយសក្មាប្់
វសាហ តយក្គប្ក់្គង វៅាមច្បុំដណររប្ស់ខ្លួន (មាក្ា ២០៩ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ ឧទហរណ៍ A, B និង C មានរមម
សិទធិអេភិាគវលើរថយន្ វហើយមានច្បុំដណរវសមើៗោន  ររណីវនេះ A, B និង C ក្តូេទទួលប្នទតរវសមើោន វៅវលើការប្ងព់នធ 
និងការច្បុំណាយវសាហ តយក្គប្ក់្គងជាវដ្ើម។ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគណាមាន រ ់ បានច្បុំណាយវសាហ តយ
ក្គប្ក់្គងជាវដ្ើមវលើសពីប្នទតររប្ស់ខ្លួន មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវនាេះ អាច្បទមទរច្បុំវពាេះមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគវនេង
វទៀតឲ្សសងក្បារេ់ញិបាន (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី ២)។ ឧទហរណ៍ ររណីដដ្លបានវលើរវ ើងខាងវលើ A 
បានច្បុំណាយវសាហ តយជួសជតលរថយន្ច្បុំននួ ៩០ដ្តោល រ ដតមាន រឯ់ង វហតតវនេះ A អាច្បទមទរ B និង C ឲ្សសង
ក្បារម់ាន រ ់៣០ដ្តោល រ មរខ្លួនេញិបាន។ សិទធិទមទរឲ្សសងនថលជួសជតល អាច្បអនតេតច្្បុំវពាេះអនរទទួលប្ននូ្េច្បុំដណរ
រមមសិទធិអេភិាគរប្ស់មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវនេងៗបាន។ ឧទហរណ៍ ររណីដដ្លបានវលើរវ ើងខាងវលើ វក្កាយ
វពល A បានច្បុំណាយវសាហ តយជួសជតល ៩០ដ្តោល ររចួ្ប B បានអនតប្បទនច្បុំដណរខ្លួនឲ្សវៅ D ររណីវនេះ A អាច្ប
ទមទរច្បុំវពាេះ D ឲ្សសង ៣០ដ្តោល រវនាេះបាន។  
៩. ការតាឹះបង់ស្ិទធនិៃច្ំបណរ ជាអាទិ៍ (មាក្ា២១០) 
 ររណីមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគណាមាន រប់ានវបាេះប្ងច់្បុំដណររប្ស់ខ្លួន វតើនឹងកាល យជាោ ងណា? ជាទូវៅ 
អច្បលនេតថតដដ្លពតុំមានមាច ស់ ក្តូេធាល រជ់ារមមសិទធិរប្ស់រដ្ឋ (មាក្ា ១៦១) វហើយច្បលនេតថតដដ្លោម នមាច ស់ នឹងធាល រជ់ា
រមមសិទធិរប្ស់ប្តគគលដដ្លបានកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធដិ្ុំប្ូងវគ (មាក្ា ១៨៧)។ ប្ តដន្ ររណីេតថតរមម
សិទធិអេភិាគ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រប់ានវបាេះប្ងច់្បុំដណររប្ស់ខ្លួន ច្បុំដណរវនាេះនឹងធាល រវ់ៅមាច ស់រមម
សិទធិអេភិាគវនេងវទៀត (មាក្ា ២១០)។ ឧទហរណ៍ A B នងិ C មានរមមសិទធិអិេភិាគមាន រ ់ ១/៣ វៅវលើដ្ីមយួ
រដនលង ក្ប្សិនវប្ើ C បានវបាេះប្ងច់្បុំដណររប្ស់ខ្លួន វនាេះមនិដមនរដ្ឋជាអនរវធវើលទធរមមវលើច្បុំដណររប្ស់ C វទ ដ្ីវនាេះ
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នឹងកាល យជារមមសិទធិអេភិាគរប្ស់ A និង B វៅេញិ។ វៅវពលមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រប់ានទទួលមរណភាពវដ្ឋយ
ោម នសន្តិជនវទ  រដូ៏្ច្បោន នឹងររណីខាងវលើដដ្រ (មាក្ា ២១០)។ នទតយវៅេញិ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី បានរុំណតថ់ា 
ររណីោម នសនត្ិជនវទ អាច្បដច្បរមយួដននរននមតរ៌ វៅឲ្សជនដដ្លមានជីេភាពជាមយួោន នឹងមតរជន ជនដដ្លបាន
ខ្ិតខ្ុំវមើលដថទុំពាបាលមតរជន និង ជនដដ្លមាននសិេយ័ពិវសសវនេងវទៀតបាន (មាក្ា១២៩៩ រថាខ្ណឌ ទី
១)។ ដូ្វច្បនេះ រវាងមាក្ា ២១០ និងមាក្ា ១២៩៩ វតើមាក្ាណាដដ្លក្តូេយរមរអនតេត្ជាអាទិភាពវនាេះ? 
ឧទហរណ៍ វៅរនតងររណីខាងវលើ ររណី C បានទទួលមរណភាពវដ្ឋយពតុំមានសនត្ជិនវទ ដតមាន D ដដ្លជាជន
មាន  និសេយ័ពិវសស វហតតវនេះវតើច្បុំដណររប្ស់ C ក្តូេធាល រវ់ៅ A ,B ឬ ក្តូេធាល រវ់ៅ D? ច្បុំណត ច្បវនេះ វប្ើពិនតិសវលើ
ពារសវពច្បនវ៍ៅរនតងច្បាប្ ់ វទេះជាការប្រក្សាយមយួណា រអ៏ាច្បមានលទធភាព     គឺអាក្ស័យវៅវលើការប្រក្សាយ
ច្បាប្រ់ប្ស់ក្ប្វទសរមពតជានាវពលអនាគត ប្ តដន្ យតត្ិសាស្តសរ្ប្ស់ក្ប្វទសជប្ តន  រវលើមូវលហតតគួរដតការពារជន
ដដ្លមាននិសេយ័ពិវសស វហតតវនេះបានរុំណតឲ់្សធាល រវ់ៅវលើជនដដ្លមាននសិេយ័ពិវសសវនាេះ (យតត្សិាស្តស្
តតោការរុំពូលក្ប្វទសជប្ តន ច្បតេះនថៃទី ២៤ ដខ្េចិ្បឆិកា ឆ្ន ុំ ១៩៨៩)។ 
១០. សិ្ទធិទាមទារបបងបច្រេ ថុរមមស្ិទធអិ្េិភាគ (មាក្ា២១១) 
 មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  អាច្បទមទរឲ្សដប្ងដច្បរេតថតរមមសិទធិអេភិាគវៅវពលណារប៏ាន (មាក្ា ២១១ 
វារសខ្ណ័ឌ ទី ១)។ ឧទរហណ៍ ររណី A B និង C មានរមមសិទធអិេភិាគវលើដ្ី អាច្បវធវើការដប្ងដច្បររាលដ្ីជា ៣ 
វហើយវធវើជារមមសិទធិឯររាជសមយួៗបាន។ មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគមាន រ់ៗ  អាច្បប្វងកើតរិច្បចសនាហាមមនិឲ្សដប្ងដច្បរ
បាន ប្ តដន្មនិអាច្បឲ្សវលើសព ី៥ឆ្ន ុំបានវទ (មាក្ា ២១០ វារសខ្ណឌ ទី២)។ ការសនាពិវសសអុំពីការហាមការដប្ង
ដច្បរ អាច្បអេះអាងច្បុំវពាេះអនតប្បទនិរននច្បុំដណរបាន ក្ប្សិនវប្ើបានច្បតេះប្ញ្ជ ី។ ឧទហរណ៍ រនតងររណីខាងវលើ C 
បានអនតប្បទនច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនឲ្សវៅ D ក្ប្សិនវប្ើការសនាពិវសសអុំពីការហាមការដប្ងដច្បរ បានច្បតេះប្ញ្ជ ីមតន
វពលអនតប្បទន វនាេះ D មនិអាច្បទមទរឲ្ស A B វធវើការដប្ងដច្បរបានវ ើយ។ មយួវទៀត ការសនាពិវសសអុំពីការ
ហាមការដប្ងដច្បរ អាច្បប្នជ្ាថមីបាន ប្ តដន្រយៈវពលមនិអាច្បឲ្សវលើសពី ៥ឆ្ន ុំវទ (មាក្ា ២១១ រថាខ្ណឌ ទី ២)។ 
១១. េិ្ីបបងបច្រេ ថុរមមស្ិទធអិ្េិភាគ (មាក្ា២១២) 
 េធិីដប្ងដច្បរេតថតរមមសិទធិអេភិាគ មានេការដប្ងដច្បរាមរបូ្វដ្ើមននេតថត ការដប្ងដច្បរវដ្ឋយលរវ់ដ្ញនថលវហើយ
ដច្បរក្បារល់រវ់នាេះាមច្បុំដណរ (ការដប្ងដច្បរាមតនមល) នងិមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគជារោ់រ ់ វធវើលទធរមមវលើច្បុំដណរ
រប្ស់មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវនេងវទៀត វដ្ឋយប្ងស់ុំណងននច្បុំដណរវនាេះ (សុំណងននច្បុំដណរ)។ មាច ស់រមមសិទធអិ
េភិាគមាន រ់ៗ  អាច្បវក្ជើសយរេធិីណាមយួរប៏ាន វដ្ឋយដនែរវលើការក្ពមវក្ពៀង ប្ តដន្រនតងររណីការពិភារាមនិអាច្ប
សវក្មច្បបានវទ អាច្បទមទរការដប្ងដច្បរវៅតតោការបាន។ ររណីការដប្ងដច្បរាមរយៈតតោការ ជាវោលការណ៍ 
គឺការដប្ងដច្បរាមរបូ្វដ្ើមននេតថត ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើមានការបារមភថា ការដប្ងដច្បរាមរបូ្វដ្ើមនឹងវធវើឲ្សខូ្ច្បតនមលហួស
វហតត  ឬក្ប្សិនវប្ើមានមូលវហតតសមរមស តតោការអាច្បប្ងាគ ប្ឲ់្សវធវើការដប្ងដច្បរាមតនមល ឬ សុំណងននច្បុំដណរ 
បាន (មាក្ា ២១២)។ ឧទហរណ៍ ររណីដ្ីនីមយួៗនឹងច្បវងែៀតខាល ុំង វហើយតនមលនឹងមានការធាល រច់្បតេះហួសវហតត 
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វក្កាយពីវធវើការដប្ងដច្បរាមរយៈការដប្ងដច្បរដ្ី តតោការអាច្បប្ងាគ ប្ឲ់្សដប្ងដច្បរាមតនមល ឬ ររណីមានមាច ស់រមម
សិទធិអេភិាគណាមាន រប់ានរស់វៅវលើអច្បលនេតថតវនាេះដតមាន រឯ់ងអស់រយៈវពលដេង អាច្បប្ងាគ ប្ឲ់្សប្តគគលវនាេះទទលួ
រមមសិទធិឯររាជស វហើយប្ងស់ុំណងននច្បុំដណរឲ្សវៅមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវនេងវទៀតបាន។ 
១២. សិ្ទធិតលើបំណុលពារ់ពៃ័ធៃរងរមមស្ិទធិអ្េិភាគ (មាក្ា២១៣) 
 ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគណាមាន រម់ានសិទធិវលើប្ុំណត លច្បុំវពាេះមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគឯវទៀត វដ្ឋយសារ
ការដថទុំ ក្គប្ក់្គង ឬ ប្នទតរវនេងវទៀតវៅវលើេតថតរមមសិទធអិេភិាគ មាច ស់រមមសិទធអិេភិាគវនាេះអាច្បឲ្សរូនប្ុំណត លសង 
វដ្ឋយយរច្បុំដណរននេតថតរមមសិទធិអេភិាគដដ្លជាច្បុំដណររប្ស់រូនប្ុំណត លវនាេះវៅវពលដប្ងដច្បរបាន (មាក្ា២១៣ 
រថាខ្ណឌ ទី ១)។ ឧទហរណ៍ ររណី A B និង C មានរមមសិទធិអេភិាគវលើដ្ីមាន រ ់១/៣  វហតតវនេះប្នទតរននពនធជាវដ្ើម
វនាេះ រទ៏ទួលដូ្ច្បោន វៅាមច្បុំដណរដដ្រ (មាក្ា២០៩) ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើ A បានប្ងព់នធដតមាន រឯ់ង វនាេះអាច្បវធវើលទធ
រមមមយួដននរននដ្ីដដ្លជាច្បុំដណររប្ស់ B និងC ក្តឹមរក្មតិដដ្លវសមើនឹងសិទធិវលើប្ុំណត លរប្ស់ខ្លួន វៅវពលដប្ង
ដច្បរាមរបូ្េតថតបាន។ មា ងវទៀត រនតងររណីមានភាពចាុំបាច្បរ់នតងការលរច់្បុំដណរននេតថតរមមសិទធិអេភិាគដដ្លជា
ច្បុំដណររប្ស់មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគវនេងវទៀតដដ្លជារូនប្ុំណត លវនាេះ វដ្ើមបទីទលួបានការសងសិទធិវលើប្ុំណត ល
ច្បុំវពាេះេតថតរមមសិទធអិេភិាគវនាេះ មាច ស់ប្ុំណត ល អាច្បទមទរការលរវ់នាេះវៅតតោការបាន (មាក្ា២១៣ រថាខ្ណឌ ទី
២)។ ឧទហរណ៍ រនតងររណីខាងវលើ ក្ប្សិនវប្ើ A មានភាពចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបទីទួលបានការសងសិទធិវលើប្ុំណត លរប្ស់
ខ្លួន A អាច្បទមទរវៅតតោការឲ្សលរដ់្ីដដ្លជាច្បុំដណររប្ស់ B និងC វហើយទទួលការសងពីនថលលរវ់នាេះបាន។ 
១៣. ឧបរមមស្ិទធអិ្េិភាគ (មាក្ា២១៤) 
 ប្ញ្ញត្ិទរទ់ងនឹងរមមសិទធអិេភិាគ ក្តូេយរមរអនតេត្ច្បុំវពាេះររណីដដ្លប្តគគលវក្ច្បើននារម់ានសិទធិវលើក្ទពស
សមបត្ិវក្ៅពីរមមសិទធិនងដដ្រ។ ដ្ុំប្ូង សិទធិក្ប្តសរេរនតងក្រមរដ្ឋប្បវេណី ដូ្ច្បជា សិទធិជលួអច្បិនស្តន្យ ៍នលតប្វភាគ សិទធិ
វក្ប្ើក្បាស់ សិទធិអាក្ស័យវៅ វសេភាព ហតីប្ ូដតរ សិទធិក្បាតិវភាគវដ្ឋយអនតប្បទន ក្តូេបានទទួលសាគ ល់ថាជា ឧប្រមម
សិទធិអេភិាគ។ សិទធឃិាតទ់តរ សិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំ ឯរសិទធិ មនិក្តូេបានពិចារណាជាឧប្រមមសិទធិអេភិាគ វៅវពលប្វងកើត
ដ្ុំប្ូងវនាេះវទ ប្ តដន្វាអាច្បវៅជាឧប្រមមសិទធិអេភិាគ ាមរយៈសន្តិរមមរមួវលើសិទធិវលើប្ុំណត លដដ្លក្តូេបានធានា ជា
វដ្ើម។ សិទធិវលើប្ុំណត ល រអ៏ាច្បកាល យជាឧប្រមមសិទធិអេភិាគដដ្រ។ ម ាងវទៀត សិទធវិលើក្ទពសសមបត្ិ ដដ្លមានរនតង
ច្បាប្វ់នេង វក្ៅពីក្រមរដ្ឋប្បវេណី ដូ្ច្បជា សិទធរិមមសិទធបិ្ញ្ញញ  សិទធិវលើក្ប្កាសនីយប្ក្តតរករមម ជាវដ្ើម ដដ្លជាសិទធិ
វលើក្ទពសសមបត្ិោម នរបូ្រាង រអ៏ាច្បកាល យជាឧប្រមមសិទធអិេភិាគដដ្រ។  
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ជំពូកទី៣  សទិធិកាន្់កាប់ 
 

១. ស្ញ្ញណ្ទូតៅនៃសិ្ទធិកាៃ់កាប ់
 សិ្ទធិកាៃ់កាប់រនងុច្្ាប់ភូមិាល  

 វោងាមច្បាប្់្ មូបិាលឆ្ន ុំ២០០១ វយើងអាច្បរតស់មាគ ល់បានថាសិទធិកានក់ាប្វ់ៅរមពតជាគ ឺ   អនតេត្ដតវៅ
វលើអច្បលនេតថតប្ តវណាណ េះ នងិក្តូេបានទទួលសាគ ល់ចាប្ា់ុំងពីឆ្ន ុំ១៩៨៩មរថាជាសិទធិវភាគៈ។ វភាគីអាច្បវធវើការវសនើសតុំ
នូេសិទធិរមមសិទធិវលើរាលដ្ីបាន វដ្ឋយក្ោនដ់តប្ុំវពញនូេលរខខ្ណឌ ជាវភាគីសតច្បរតិវដ្ឋយវធវើការកានក់ាប្ប់ានរយៈ
វពល០៥ឆ្ន ុំោ ងតិច្ប គតិក្តមឹនថៃទី៣០ ដខ្សីហា ឆ្ន ុំ២០០១ និងទទួលបានសិទធិជារមមសិទធិររក្សប្ច្បាប្ ់ (ច្បាប្់
្ូមបិាលឆ្ន ុំ២០០១ មាក្ា៣០, ៣៨)។ 
 សិ្ទធិកាៃក់ាប់រនុងក្រមរដ្ឋប្បតេណ ី

 សិទធិកានក់ាប្រ់នតងក្រមរដ្ឋប្បវេណី គឺសុំវៅវៅវលើសិទធដិដ្លក្តូេបានទទួលសាគ ល់វដ្ឋយដនែរវលើការកានក់ាប្់
េតថតជារដ់សង្។ សិទិធកានក់ាប្ ់ជាសិទធដិដ្លក្តូេបានទទួលសាគ ល់វដ្ឋយដនែរវលើការកានក់ាប្ជ់ារដ់សង្វៅវលើេតថត វទេះ
ប្ីជាមានឬមនិមានទុំនារទ់ុំនងននសិទធ ិដដ្លនាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតត្រវ៏ដ្ឋយ។ សិទធិនាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតត ្
គឺជាសិទធដិដ្លវធវើឲ្សការកានក់ាប្ម់ានភាពក្សប្ច្បាប្វ់ហើយសិទធិទុំងវនាេះ មានដូ្ច្បជារមមសិទធិសិទធជិួលអច្បិនស្តន្យន៍
លតប្វភាគសិទធវិក្ប្ើក្បាស់ និងអាក្ស័យវៅជាវដ្ើម ( ក្រមរដ្ឋប្បវេណី មាក្ា១៣២ )។ សិទធិដដ្លនាុំឲ្សមានមូលវហតត
គតិយតត្ជាសិទធដិដ្លមានអតថិភាពវទេះប្ជីាមានឬមនិមានទុំនារទ់ុំនងននការកានក់ាប្េ់តថតជារដ់សង្ដូ្ច្បសិទធិកានក់ាប្រ់៏
វដ្ឋយ។ 

ការអនតេត្មាក្ា២៣៤ (ការសនមត) មាក្ា២៣៦~២៤១ (សិទធិទមទរឲ្សការពារការកានក់ាប្)់ មាក្ា១៩៣ 
(លទធរមមវដ្ឋយសតច្បរតិនូេរមមសិទធិវលើច្បលនេតថត) មាក្ា១៦២ (អាជាា យតកាលននលទធរមមរមមសិទធវិលើអច្បលនេតថត) ជា
វដ្ើមបានលតេះក្ាដតមានការទទួលសាគ ល់ថាមានអតថិភាពននការ កានក់ាប្។់ 
២. ៃិយមៃ័យនៃការកាៃក់ាប់ 
 ការកានក់ាប្ស់ុំវៅវៅវលើការក្ាប្ទ់តរេតថត។ ការក្ាប្ទ់តរ សុំវៅវលើសាថ នភាពដដ្លក្គប្ក់្គងជារដ់សង្វៅ
វលើេតថតវដ្ឋយច្បុំវពាេះ ឬវដ្ឋយក្ប្វោល (មាក្ា២២៧)។ ឧទហរណ៍ ក្បារដ់ដ្លទតរវៅវលើតតរនតងនទេះរអ៏ាច្បនិោយ
បានថារុំពតងក្ាប្ទ់តរដដ្រវទេះប្ីជាមនិដមនកានវ់ៅរនតងនដ្រវ៏ដ្ឋយវហើយនទេះលុំដហកាយដដ្លចារវ់សាទវ រនិងក្គប្ក់្គង
វទេះប្ីជាមនិបានសាន រវ់ៅនទេះលុំដហកាយវនាេះរវ៏ដ្ឋយ រអ៏ាច្បនិោយបានថារុំពតងដតក្ាប្ទ់តរេតថតដដ្លមានវៅរនតងនទេះ
វនាេះដដ្រ។ 
៣. ការកាៃ់កាប់តោយច្ំតពាឹះៃិងការកាៃ់កាប់តោយក្បតោល 
 ការកានក់ាប្ក់្តូេបានដប្ងដច្បរជា២ក្ប្វ្ទ រមួមានការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះ និងការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោល។ 
ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះគសឺុំវៅវៅវលើការក្ាប្ទ់តរេតថត ការក្គប្ក់្គងវលើរបូ្េតថតាមការជារដ់សង្វដ្ឋយតទ ល់ខ្លួន។    
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រឯីការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោល គឺសុំវៅវៅវលើសាថ នភាពននការកានក់ាប្ា់មរយៈអនរដ្នទ (មាក្ា២២៨)។ 
ឧទហរណ៍ ររណីជួលរថយន្អនរឲ្សជួលអាច្បវធវើការកានក់ាប្រ់ថយន្ាមរយៈអនរជួល វហើយររណីវនេះអនរឲ្សជួល
ជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលវហើយអនរជួលជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយតទ ល់។ 
៤. ការត្ទរការកាៃ់កាប ់
 ក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្ញ្ញត្នូេេធិីវនទរការកានក់ាប្ជ់ា៤េធិ។ី 
 ៤.១ ការក្បគល់តោយជារ់បស្តង 
 ការកានក់ាប្វ់នទរាមរយៈការក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្។់ ការវនទរការកានក់ាប្ដ់ប្ប្វនេះ វៅថា ការក្ប្គល់ជារ់
ដសង្ (មាក្ា២២៩ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើច្បលនេតថតគឺេធិីក្ប្គល់េតថតវដ្ឋយតទ ល់។ ក្ប្សិនវប្ើជា
អច្បលនេតថតអាច្បជាការចារវច្បញពីអច្បលនេតថតវនាេះ វហើយក្ប្គល់វដ្ឋយតទ ល់វៅអនតប្បទនិរ និងការក្ប្គល់ជារ ់ 
ដសង្នូេប្ណ័ណ រមមសិទធិនងិវសានទេះជាវដ្ើម។ 
 ៤.២ ការបតូរលរខណៈនៃការកាៃ់កាប ់
 ការកានក់ាប្អ់ាច្បវធវើការវនទរាមរយៈការក្ពមវក្ពៀងរប្ស់គូភាគី វដ្ឋយមនិចាុំបាច្បវ់ធវើការក្ប្គល់ជារដ់សង្
វនាេះវទ។ ររណីវនេះអនតប្បទនិរននការកានក់ាប្វ់ធវើលទធរមមការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលាមរយៈអនតប្បទនយី។ 
ការវនទរការកានក់ាប្ា់មទក្មងដ់ប្ប្វនេះ វៅថា ការប្្ូរលរខណៈននការកានក់ាប្ ់ (មាក្ា២២៩ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ 
ឧទហរណ៍ រនតងររណីវក្កាយវពលដដ្ល A បានលររ់ថយន្វៅឲ្ស B ប្នាទ ប្ម់រAបានជួលរថយន្វនាេះពី B េញិ
វហើយ A វៅវក្ប្ើក្បាស់ប្ន្វទៀតវប្ើវមើលពីខាងវក្ៅវៅការកានក់ាប្រ់ថយន្វនាេះមនិបានវនទរវទប្ តដន្ជារដ់សង្ការកាន់
កាប្ប់ានវនទរពី A វៅ B ាមរយៈការក្ពមវក្ពៀងរប្ស់គូភាគីរចួ្បវហើយ។ រនតងររណីវនេះ A ជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយ
តទ ល់វហើយ B ជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោល។ 

៤.៣ ការក្បគល់តោយស្តងខប 
ការក្ប្គល់វដ្ឋយសវងខប្ គឺសុំវៅដ្ល់ការវនទរការកានក់ាប្ា់មរយៈការក្ពមវក្ពៀងរប្ស់គូភាគីរនតងររណី    

អនតប្បទនិរបានក្ាប្ទ់តរេតថតដដ្លជារមមេតថតននការកានក់ាប្វ់នាេះ វៅរនតងនដ្ាមការជារដ់សង្វហើយអនតប្បទយីបាន
បាតប់្ងក់ារកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលដដ្លខ្លួនធាល ប្ម់ាន ( មាក្ា ២២៩ រថាខ្ណឌ ទ ី៣ )។ ឧទហរណ៍ ររណី A បាន
ទិញរថយនដ្ដ្លខ្លួនរុំពតងជលួពី B ។ររណីវនេះBបាតប់្ងក់ារកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលដដ្លធាល ប្ម់ានាមរយៈA។ 
 ៤.៤ ការត្ទរការកាៃ់កាប់តោយបញ្ជ ្
 សុំវៅវៅវលើររណីដដ្លអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលបានប្វងកើតនូេទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្ាមការក្ពមវក្ពៀង
ថាវនទរការកានក់ាប្វ់ៅឲ្សតតិយជន និងមានររណីយរិច្បចក្តូេជូនដ្ុំណឹងអុំពីវហតតវនាេះវៅឲ្សអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះ 
(មាក្ា២២៩ រថាខ្ណឌ ទី៤)។ 
 ឧទហរណ៍ រិច្បចសនាជួលនទេះរវាង A និង C ( A ជា្តិប្តី នងិ C ជា្តរិៈ) វដ្ឋយ A បានវធវើអនតប្បទន
នទេះរប្ស់ខ្លួនវៅ B។ ររណីវនេះAអាច្បមានការក្ពមវក្ពៀងជាមយួBវដ្ើមបវីនទរការកានក់ាប្ព់ី A វៅ B វហើយ B បាន



78 

 

ជូនដ្ុំណឹងវៅ C អុំពីការវនទរការកានក់ាប្វ់នាេះវដ្ឋយមនិចាុំបាច្បម់ានការយល់ក្ពមពី C វទ។ ប្ តដន្ C ក្តូេដ្ឹងថាខ្លួន
រុំពតងវធវើការកានក់ាប្វ់ដ្ើមបអីនរណាដូ្ច្បវនេះការជូនដ្ុំណឹងពី A វៅ C  កាល យជាលរខខ្ណឌ មយួ។ 
៥. ការរល ់ការកាៃ់កាប ់
 វតើការកានក់ាប្ន់ឹងក្តូេរលតរ់នតងររណីដប្ប្ណាខ្លេះ? មាក្ា២៣០ ប្ញ្ញត្អុំពីររណីដដ្លការកានក់ាប្ក់្តូេ
រលត។់ ការកានក់ាប្គ់ឺសុំវៅវៅវលើសាថ នភាពដដ្លក្គប្ក់្គងជារដ់សង្វលើេតថតវហតតវនេះអនរកានក់ាប្រ់លតវ់ៅវពល
ដដ្លបាតប់្ងក់ារក្ាប្ទ់តរេតថតកានក់ាប្។់ ឧទហរណ៍ រនតងររណីអនរកានក់ាប្រ់ងប់ានក្ប្គល់រងវ់នាេះវៅអនរដ្នទ 
វហើយររណីដដ្លអនរកានក់ាប្រ់ងប់ានបាតរ់ងវ់នាេះ ការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរកានក់ាប្ក់្តូេរោយ។ ប្ តដន្រនតងររណីអនរ
កានក់ាប្ក់្តូេបានដ្រហូតនូេការកានក់ាប្ក់្ប្សិនវប្ើអនរវនាេះទទួលការក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិឬវធវើប្ណឹ្ងទមទរ
ឲ្សក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិរនតងអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំ ការកានក់ាប្វ់នាេះមនិក្តូេរលតវ់ ើយ។ ឧទរហណ៍ ររណី A បាន
កានក់ាប្រ់ងដ់ដ្លជារមមសិទធរិប្ស់អនរដ្នទ វទេះប្ីជារងវ់នាេះក្តូេបានលួច្បរវ៏ដ្ឋយក្ប្សិនវប្ើ A បានរងវ់នាេះក្ត ប្់
មរេញិរនតងអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំ ឬវធវើប្ណឹ្ងទមទរឲ្សក្ប្គល់រងវ់នាេះរនតងអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំរក៏ារកានក់ាប្វ់នាេះមនិរលត់
ដដ្រ ដូ្ច្បវនេះអាជាា យតកាលននលទធរមមមនិតែ រវនាេះវទ។ 
៦. ការរល ់ការកាៃ់កាប់របស់្អ្នរកាៃ់កាប់តោយក្បតោល 

មាក្ា២៣១ប្ញ្ញត្អុំពរីរណីរលតក់ារកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោល។ 

១. ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលសុំវៅវៅវលើការកានក់ាប្េ់តថតាមរយៈអនរដ្នទវហើយនឹងក្តូេរលតដូ់្ច្បររណីខាង
វក្កាម៖ 

រ. មលូវហតតគតិយតត្រប្ស់អនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះរនតងការកានក់ាប្ស់ក្មាប្អ់នរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោល និង
ររណីយរិច្បចរប្ស់អនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះ រនតងការកានក់ាប្ស់ក្មាប្អ់នរកានក់ាប្វ់ដ្ឋក្ប្វោលរលត។់ ឧទហរណ៍   
្តិប្តី A បានជួលរថយន្ឲ្ស្តិរៈ B។ វក្កាយមរ A បានលររ់ថយន្វនាេះវៅឲ្ស B។ B ដដ្លពីមតនជាអនរក្គប្់
ក្គងវដ្ឋយតទ ល់បានរលតរ់រណីយរិច្បចកានក់ាប្វ់ដ្ើមប ីA ដដ្លជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលវហតតវនេះការកានក់ាប្់
រប្ស់ A រលត។់ ប្ តដន្រនតងររណីដដ្លរិច្បចសនាជួលក្តូេបានលតប្វចាល ភាល មៗ្តិរៈ B ដដ្លជាអនរក្គប្ក់្គងវដ្ឋយ
តទ ល់រលតសិ់ទធិរនតងការកានក់ាប្វ់ដ្ើមបី្ តិប្តី A ដដ្លជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោល។ប្ តដន្្តិរៈ B មានររណីយ
រិច្បចរនតងការក្គប្ក់្គងរនតងនាមជាអនរក្គប្ក់្គងដ្ល៏ែរហូតដ្ល់វពលក្ប្គល់េតថតជួលវនាេះវៅ្តិប្ត ី A េញិដូ្ច្បវនេះ
ររណីយរិច្បចននការកានក់ាប្វ់ដ្ើមបី្ តិប្តី A មនិរលតវ់ហើយការកានក់ាប្រ់ប្ស់្តិរៈ B រម៏និរលតដ់ដ្រ។ 

ខ្. មានសាថ នភាពដដ្លក្តូេទទួលសាគ ល់ថា អនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះមនិយល់ក្ពមនឹងការកានក់ាប្់រ់ប្ស់អនរកាន់
កាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោល។ ឧទហរណ៍ រនតងររណីដដ្ល្តិរៈ A បានប្ដ្វិសធរនតងការប្ងន់ថល នួលវហើយបានអេះអាងថា
េតថតជួលវនាេះជារមមសិទធរិប្ស់ខ្លួនច្បុំវពាេះ្តិប្ត ីB រនតងសាថ នភាពវនេះ A ជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយតទ ល់បានប្ដ្ិវសធការ
កានក់ាប្រ់ប្ស់ B ដដ្លជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលដូ្ច្បវនេះការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលរប្ស់ B ក្តូេរលត។់ 
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គ. អនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះបាតប់្ងនូ់េការក្ាប្ទ់តរេតថតកានក់ាប្។់ ប្ តដន្រនតងររណីដដ្លអនរកានក់ាប្ក់្តូេបានដ្រហូត
នូេការកានក់ាប្ ់ វប្ើអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយច្បុំវពាេះ ឬអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលទទួលការក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិ 
ឬវធវើប្ណឹ្ងទមទរឲ្សក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិរនតងអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំការកានក់ាប្ម់និរលតវ់ ើយ។ ឧទហរណ៍ 
រនតងររណីដដ្ល្តិរៈ A ដដ្លរុំពតងដតកានក់ាប្វ់ដ្ឋយតទ ល់វលើដ្ីមយួរដនលងក្តូេបានតតិយជន C ប្វណ្ញវច្បញ
វនាេះការកានក់ាប្រ់ប្ស់   ្តបិ្តី B ដដ្លជាអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយក្ប្វោលររ៏លតដ់ដ្រ។ ប្ តដន្វៅវពលដដ្ល្តិរៈ ឬ
្តបិ្តីបានទទួលការក្ប្គល់ដ្ីវនាេះមរេញិ   ឬវធវើប្ណឹ្ងទមទរឲ្សក្ប្គល់ដ្វីនាេះក្ត ប្ម់រេញិរនតងអុំ តងវពល១
ឆ្ន ុំ ការកានក់ាប្រ់ប្ស់្តិប្តមីនិរលតវ់ ើយ។ 

៧. បញ្ញ តិទារ់ទងៃរងអាជាញយុ្កាលនៃលទធរមម 
ប្ញ្ញត្ិននការកានក់ាប្ភ់ាគវក្ច្បើនពារព់ន័ធនឹងការសវក្មច្ប ឬមនិសវក្មច្បននអាជាា យតកាលននលទធរមម។ ជាប្នវ្ៅ

វនេះវយើងនឹងសិរាវៅវលើអាជាា យតកាលននលទធរមមវៅរនតងប្ញ្ញត្ិននការកានក់ាប្ ់ ។ អាជាា យតកាលននលទធរមម អាច្ប
ក្តូេបានរុំណតវ់ៅាមលរខណេះសតានតមត័ននមូលវហតតននលទធរមមនូេការកានក់ាប្។់ 
 ៧.១ ការកាៃ់កាប់តោយមាៃឆៃទៈយរជារមមស្ិទធិៃងិការកាៃ់កាប់តោយោ្្ៃឆៃទៈយរជារមមស្ិទធិ 
 ការកានក់ាប្ម់ានការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ និងការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមម
សិទធ ិ (មាក្ា២៣២)។ ការដប្ងដច្បរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ នងិការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈ
យរជារមមសិទធិមានការពារព់ន័ធវៅនឹងការសវក្មច្ប និងការមនិសវក្មច្បអាជាា យតកាលននលទធរមម។ អាជាា យតកាលនន
លទធរមមទទួលសាគ ល់ដតច្បុំវពាេះររណីអនរកានក់ាប្ម់ានឆនទៈយរជារមមសិទធិប្ តវណាណ េះ (មាក្ា១៦២និងមាក្ា១៩៥)។ 
អតថិភាព ឬនតថិភាពននឆនទៈយរជារមមសិទធមិនិរុំណតអ់ាក្ស័យវលើឆនទៈខាងរនតងរប្ស់អនរកាន់ក់ាប្វ់ទ ដតអាក្ស័យវលើ
សាថ នភាពជាសចាច នតមត័ននមលូវហតតននលទធរមមការកានក់ាប្វ់នាេះ។ 

ដូ្ច្បវនេះលទធរមមននរមមសិទធិវលើអាជាា យតកាលអាច្បវធវើការសិរាដប្រដច្បររវាង មាក្ា១៦២ និងមាក្ា១៩៥ 
ននក្រមរដ្ឋប្បវេណីដូ្ច្បខាងវក្កាម៖ 

ររណីអច្បលនេតថតគឺប្តគគលដដ្លបានវធវើការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ឹងលឺជាសាធារណៈ បានវធវើការកាន់
កាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិរនតងអុំ តងវពល២០ឆ្ន ុំ ប្តគគលកានក់ាប្វ់នាេះអាច្បវធវើលទធរមមននរមមសិទធិបាន
(មាក្ា១៦២ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ មា ងេញិវទៀត ច្បុំវពាេះប្តគគលដដ្លបានវធវើការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ងឹលឺជាសា
ធារណៈ បានវធវើការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ វប្ើប្តគគលវនាេះសតច្បរតិ និងោម នរុំហតសវៅវពលដដ្ល
ខ្លួនបានចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ ់ រនតងអុំ តងវពល១០ឆ្ន ុំ គបឺ្តគគលវនាេះអាច្បវធវើលទធរមមននរមមសិទធិបាន (មាក្ា១៦២ រថា
ខ្ណឌ ទ២ី)។ 

ររណីច្បលនេតថត គឺប្តគគលដដ្លបានកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ឹងលឺជាសាធាណៈ បានវធវើការកានក់ាប្់
វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិរនតងអុំ តងវពល១០ឆ្ន ុំ ប្តគគលកានក់ាប្វ់នាេះអាច្បវធវើលទធរមមននរមមសិទធិបាន (មាក្ា
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១៩៥ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ដតវដ្ឋយដ រច្បុំវពាេះប្តគគលដដ្លបានវធវើការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ឹងលឺជាសាធារ
ណៈ មានឆនទៈយរជារមមសិទធិ វប្ើប្តគគលវនាេះសតច្បរតិ នងិោម នរុំហតស រនតងអុំ តងវពល៥ឆ្ន ុំ គបឺ្តគគលកានក់ាប្វ់នាេះអាច្ប
វធវើលទធរមមននរមមសិទធបិាន (មាក្ា១៩៥ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ 

ឧទហរណ៍ ច្បុំវពាេះការកានក់ាប្រ់ប្ស់្តិរៈជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមមសិទធិវដ្ឋយសារសាថ ន
ភាពជាសចាច នតមត័ននមូលវហតតននលទធរមមការកានក់ាប្វ់នាេះ   វហើយវទេះប្ីជា្តិរៈមានឆនទៈយរេតថតវនាេះវធវើជារប្ស់
ខ្លួនរនតងច្បិតោ្តរ់វ៏ដ្ឋយ រជ៏ាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមមសិទធដិដ្រ។ នទតយមរេញិការកានក់ាប្រ់ប្ស់វចារ 
ឬអនរកានក់ាប្វ់ដ្ឋយខ្តសច្បាប្ជ់ាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ។ មាននយ័ថា   ្តិរៈវទេះប្ជីាមាន   
ឆនទៈរនតងច្បិតច្្បងយ់រេតថតវនាេះវធវើជារប្ស់ខ្លួនវដ្ឋយកានក់ាប្េ់តថតជួលវនាេះរនតងរយៈវពលដេងរវ៏ដ្ឋយ រម៏និអាច្បវធវើលទធ
រមមវដ្ឋយអាជាា យតកាលវលើេតថតជួលវនាេះបានវទ។ ដូ្វច្បនេះ វតើមានររណីអាច្បប្្ូ រការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមម
សិទធិវៅជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិបានដដ្រឬវទ? 

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ប្ញ្ញតអ្ុំពីលរខខ្ណឌ ននការប្្ូរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមមសិទធិវៅជាការកាន់
កាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ គឺរនតងររណីដដ្លការកានក់ាប្ជ់ាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមមសិទធិ
ាមលរខណៈសតានតមត័ននការទទួលការកានក់ាប្ ់ វដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមមសិទធិមនិក្តូេប្្ូរវៅជាការកានក់ាប្់
វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិវ ើយ។វលើរដលងដតររណីដដ្លអនរកានក់ាប្ប់្ងាា ញបានឆនទៈយរជារមមសិទធចិ្បុំវពាេះ
អនរដដ្លឲ្សខ្លួនកានក់ាប្ ់ឬចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធវិដ្ឋយដនែរវលើមូលវហតតននលទធរមមនូេការ
កានក់ាប្ថ់ម ី(មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី២)។ ឧទហរណ៍ ការកានក់ាប្រ់ប្ស់្តិរៈជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរ
ជារមមសិទធ ិ ប្ តដន្្តិរៈអាច្បក្ប្កាសអុំពវីហតតននការកានក់ាប្រ់នតងនាមជាេតថតរប្ស់ខ្លួនចាប្ព់ីវពលវនេះវៅច្បុំវពាេះ្តិប្ត ី
វហើយមនិប្ងន់ថល នួលវទវនាេះ អាច្បនិោយបានថា「បានប្ងាា ញឆនទៈយរជារមមសិទធ」ិ  និងវៅវពលដដ្ល្តិរៈ
បានទិញេតថតជួលវនាេះពី្តិប្តីរជ៏ា「ការចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ វដ្ឋយដនែរវលើមូលវហតត
ននលទធរមមននការកានក់ាប្ថ់ម」ីដដ្រ។ 
 ៧.២ ការកាៃ់កាប់តោយមាៃេិការៈ (មាក្ា២៣៣) 
 មាក្ាវនេះរជ៏ាប្ញ្ញត្ដិដ្លពារព់ន័ធនងឹការសវក្មច្បឬមនិសវក្មច្បននលទធរមមវដ្ឋយអាជាា យតកាលដដ្រ។ ររណី
ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានេកិារៈមនិដមនមនិទទួលសាគ ល់អាជាា យតកាលននលទធរមមវនាេះវទ ប្ តដន្អុំ តងវពលននអាជាា យត
កាលកាល យជារយៈវពលដេង។ ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយទតច្បចរតិ ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានរុំហតស ការកានក់ាប្ម់និាមសន្េិធិី 
ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមនិបានដ្ឹងលឺជាសាធារណៈ ជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានេកិារៈ។ ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយដ្ឹងខ្លួនថា
ោម នសិទធជិាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយទតច្បចរតិ វហើយការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមនិដ្ឹងថាខ្លួនោម នសិទធិជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិ។ 
ដូ្ច្បជាររណីដដ្លមនិបានដ្ងឹប្ តដនប្ានវធវើការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានរុំហតស គឺចាតទ់តរថាជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមាន
រុំហតស។ 
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ឧទហរណ៍ រនតងររណីដដ្លអនរកានក់ាប្ប់ានវជឿជារថ់ាមានសិទធកិានក់ាប្វ់លើេតថតវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធិ ឬ
សិទធិជួលជាវដ្ើម គឺជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិ។ ប្ តដន្ររណីដដ្លវធវើការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយបានដ្ឹងថាមនិមានសិទធិ
ទុំងអស់វនាេះ គឺជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយទតច្បចរតិ។ វលើសពីវនេះវៅវទៀតដូ្ច្បជាររណីការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមនិសន្ិេធិីនងិ
ការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមនិបានដ្ឹងលឺជាសាធារណៈ គឺមនិក្តូេបានទទួលសាគ ល់អាជាា យតកាលននលទធរមមវទ។ វប្ើវក្ប្ៀប្
វធៀប្រវាងការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិ និងោម នរុំហតស វៅនឹងការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយទតច្បចរតិ និងមានរុំហតសវនាេះ ការកាន់
កាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិនិងោម នរុំហតសមានរយៈវពលខ្លីជាង (មាក្ា១៦២និងមាក្ា១៩៥)។ 
 ៧.៣ ការស្ៃម  (មាក្ា២៣៤) 

ថាវតើអវីវៅជាការសនមត និងការសនមតវរើតមានវៅពលណាវប្ើវោងាមាក្ា២៣៤ ននក្រមរដ្ឋប្បវេណី? 
ការសនមត សុំវៅដ្ល់ការសនមតអុំពអីតថិភាពននលរខខ្ណឌ ច្បុំវពាេះការទទួលសាគ ល់អាជាា យតកាលននលទធរមម

អុំ តងវពលខ្លីច្បុំវពាេះការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ វដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ឹងលឺជាសាធារណៈ វដ្ឋយ
សតច្បរតិ និងោម នរុំហតស (មាក្ា ២៣៤ រថាខ្ណឌ ទី ១  និង មាក្ា ២៣៤ រថាខ្ណឌ ទី២)។ 
 មាក្ាវនេះបានប្ញ្ញត្ពិារព់ន័ធនឹងការសវក្មច្ប ឬមនិសវក្មច្បវលើលទធរមមវដ្ឋយអាជាា យតកាល ។ ដូ្ច្បជាររណី
សិរារនលងមរ វដ្ើមបសីវក្មច្បបានអាជាា យតកាលននលទធរមម អនរកានក់ាប្ក់្តូេកានក់ាប្េ់តថតកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈ
យរជារមមសិទធ ិ វដ្ឋយសន្ិេធិី នងិដ្ឹងលឺជាសាធារណៈ។ វហើយក្ប្សិនវប្ើការកានក់ាប្វ់នាេះវធវើវ ើងវដ្ឋយសតច្បរតិ
និងោម នរុំហតស នឹងក្តូេទទលួបាននូេអាជាា យតកាលននលទធរមមអុំ តងវពលខ្លី។ ប្ តដនស្ាថ នភាពខាងវលើវនេះ គមឺនិមាន
លរខណៈងាយក្សួលរនតងការប្ងាា ញ្ស្តាងវនាេះវទ។ 

ដូ្ច្បវនេះក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្ញ្ញតវ្ ើងនូេការសនមតអុំពអីតថិភាពននលរខខ្ណឌ ខាងវលើវនេះ។ ដ្ុំប្ងូអនរកានក់ាប្់
ក្តូេសនមតថាកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធ ិ វដ្ឋយសតច្បរតិ វដ្ឋយសន្ិេធិី និងដ្ឹងលឺជាសាធារណៈ (មាក្ា
២៣៤ រថាខ្ណឌ ទ១ី និង២)។ ដូ្ច្បវនេះភាគីដដ្លជុំទស់នឹងការសវក្មច្បននអាជាា យតកាលននលទធរមមក្តូេប្ងាា ញ្ស្ត
ាងអុំពនីតថិភាពននលរខខ្ណឌ ទុំងវនេះ។ 

 មយួេញិវទៀត ច្បុំវពាេះការកានក់ាប្ជ់ាប្ន្ប្នាទ ប្ក់្ប្សិនវប្ើមាន្ស្តាងប្ញ្ញជ រថ់ាបានកានក់ាប្វ់ៅវពលមយួ 
និងវៅវពលមយួវនេងវទៀតដដ្លវក្កាយវពលវនាេះ អនរកានក់ាប្វ់នាេះក្តូេបានសនមតថាកានក់ាប្រ់ហូតរនតងអុំ តង
វពលវនាេះ(មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី៣)។ មាននយ័ថាវប្ើសិនអនរកានក់ាប្អ់ាច្បប្ញ្ញជ រអ់ុំពីអងគវហតតននការកានក់ាប្់
វៅនថៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ុំ២០០០ និងនថៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ុំ២០១០ វនាេះ ក្តូេបានសនមតថាមានការកានក់ាប្រ់យៈវពល
១០ឆ្ន ុំ។ ភាគដីដ្លជុំទស់នងឹការសវក្មច្បអាជាា យតកាលក្តូេប្ងាា ញ្ស្តាងអុំពកីារកាតត្់ច្បន់នការកានក់ាប្។់ ប្ តដន្
ការោម នរុំហតសមនិក្តូេបានសនមតវនាេះវទ វហតតវនេះអនរកានក់ាប្ក់្តូេប្ងាា ញ្ស្តាង។ ឧទហរណ៍ ោតប់ានពិនតិស
វមើលការច្បតេះប្ញ្ជ ីនិងប្ណ័ណ រមមសិទធិ វហើយបានទិញដ្ីវនាេះ និងចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ ់ ររណីវនេះអាច្បនិោយបានថាមនិ
មានរុំហតសវនាេះវទ។ 



82 

 

 ៧.៤ការបៃតការកាៃ់កាប់ (មាក្ា២៣៥) 
 ការប្ន្រការកានក់ាប្ ់គឺអនរកានក់ាប្ប់្ន្រអាច្បអេះអាងច្បុំវពាេះការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួន នងិការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរ
មតនបាន។ ប្ តដន្ររណីដដ្លអនរកានកាប្ប់ានទទួលប្ន្រនូេេកិារៈននការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរមតន វទេះប្ីជាការកានក់ាប្់
រប្ស់ខ្លួនោម នេកិារៈរវ៏ដ្ឋយ គឺរាប្ប់្ញ្ជូ លថាជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានេកិារៈ(មាក្ា២៣៥)។ 

ឧទហរណ៍ A បានវធវើអនតប្បទនអច្បលនេតថតឲ្សវៅ B វតើររណីវនេះក្តូេេនិិច្បឆយ័ដប្ប្ណាច្បុំវពាេះអុំ តងវពល
កានក់ាប្ ់ នងិអតថិភាព ឬនតថិភាពននេកិារៈ? ច្បុំវពាេះការប្នក្ារកានក់ាប្ក់្រមរដ្ឋប្បវេណីបានប្ញ្ញត្ដូ្ច្បខាងវក្កាម។ 
អនរដដ្លប្ន្ការកានក់ាប្អ់ាច្បអេះអាងដតការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនរប៏ាន និងអេះអាងអុំពកីារកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនជាមយួ
នឹងការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរមតនរប៏ាន (មាក្ា២៣៥ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ រនតងររណីដដ្លបានអេះអាងការកានក់ាប្រ់ប្ស់
អនរកានក់ាប្ម់តនជាមយួនឹងការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួន អនរដដ្លប្នក្ារកានក់ាប្វ់នាេះក្តូេប្ននូ្េេកិារៈននការកានក់ាប្់
រប្ស់អនរកានក់ាប្ម់តន។ ជាលទធនលរនតងររណីដដ្លការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរកានក់ាប្ម់តនជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានេកិា
រៈ វទេះប្ីជាការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នេកិារៈរវ៏ដ្ឋយ រក៏ារកានក់ាប្វ់នាេះកាល យជាការកានក់ាប្ ់ 
វដ្ឋយមាន  េកិារៈវដ្ឋយប្ញ្ចូលការកានក់ាប្ទ់ុំងពីរវនាេះ (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី២)។ វោងាមឧទហរណ៍
ខាងវដ្ើម B អាច្បអេះអាងដតការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនរប៏ាន ឬអេះអាងជាមយួនឹងការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A រប៏ាន។ ប្ តដនរ្នតង
ររណីដដ្លអេះអាងជាមយួនឹងការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A វប្ើការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A មានេកិារៈ ឧទហរណ៍ថាជាការកាន់
កាប្វ់ដ្ឋយទតច្បចរតិ វនាេះការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A និង B រមួជាមយួោន កាល យជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយទតច្បចរតិ។ 
ររណីស្ិរ្ា 

១. Aបានកានក់ាប្វ់លើដ្ីរប្ស់អនរដ្នទអស់រយៈវពល៦ឆ្ន ុំវដ្ឋយមានរុំហតស។ B បានទិញដ្ីវនាេះព ី A
វហើយបានកានក់ាប្អ់ស់រយៈវពល៤ឆ្ន ុំ។ B គឺជាជនសតច្បរតិនិងោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ វតើ B 
អាច្បអេះអាងអុំពីអាជាា យតកាលននលទធរមមបានដដ្រឬវទ? 

B បានប្ន្ការកានក់ាប្ព់ី A។ អនរដដ្លបានប្ន្ការកានក់ាប្អ់ាច្បអេះអាងដតអុំពីការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនរ៏
បាន និងអាច្បអេះអាងការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនជាមយួនឹងការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរកានក់ាប្ម់តនរប៏ាន (មាក្ា២៣៥ 
រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ B មានការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនដតអុំ តងវពល៤ឆ្ន ុំប្ តវណាណ េះ ដូ្វច្បនេះការកានក់ាប្រ់ប្ស់ B មនិអាច្បអេះ
អាងអុំពអីាជាា យតកាលននលទធរមមបានវទ។ វហតតវនេះវដ្ើមបអីាច្បអេះអាងអុំពអីាជាា យតកាលននលទធរមមបាន B ចាុំបាច្ប់
ក្តូេអេះអាងរមួជាមយួការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A ប្ តដន្ររណីវនេះក្តូេប្ន្នូេការកានក់ាប្ម់ានេកិារៈរប្ស់ A នងដដ្រ 
(មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ A បានចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានរុំហតស វហតតវនេះក្ប្សិនវប្ើ B អេះអាងរមួ
ជាមយួការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A វនាេះនឹងកាល យវៅជាមានរុំហតសាុំងពីវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ អាជាា យតកាលនន
លទធរមមរមមសិទធវិលើអច្បលនេតថតនឹងក្តូេបានទទួលសាគ ល់ក្ប្សិនវប្ើបានកានក់ាប្រ់យៈវពល១០ឆ្ន ុំវដ្ឋយសតច្បរតិ 
និងោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្ ់ ឬរយៈវពល២០ឆ្ន ុំវប្ើកានក់ាប្វ់នាេះវធវើវ ើងវដ្ឋយទតច្បចរតិនិងមាន
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រុំហតស (មាក្ា១៦២ រថាខ្ណឌ ទ១ី និង២)។ រនតងសុំនួរវនេះវទេះប្ីជា B អេះអាងវដ្ឋយរមួជាមយួការកានក់ាប្់
រប្ស់ A រវ៏ដ្ឋយរម៏និអាច្បក្តូេបានទទួលសាគ ល់លទធរមមវដ្ឋយអាជាា យតកាលវនាេះវទ វដ្ឋយសារដតការកានក់ាប្់
វនាេះមានរយៈវពលក្តឹមដត១០ឆ្ន ុំ វហើយមានរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ 

២. A បានកានក់ាប្ដ់្ីរប្ស់អនរដ្នទអស់រយៈវពល៦ឆ្ន ុំ។ A គឺជាជនសតច្បរតិនិងោម នរុំហតសវៅវពលចាប្់
វន្ើមកានក់ាប្។់ B បានទិញដ្ីវនាេះពី A វហើយបានកានក់ាប្អ់ស់រយៈវពល៤ឆ្ន ុំ។ B គឺជាជនទតច្បចរតិ ឬមានរុំហតស
វៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ វតើ B អាច្បអេះអាងអុំពីអាជាា យតកាលននលទធរមមបានដដ្រឬវទ? 

B អាច្បអេះអាងអុំពកីារកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនជាមយួនឹងការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A បាន (មាក្ា២៣៥ រថាខ្ណឌ ទី
១)។ វប្ើសិនអេះអាងជាមយួការកានក់ាប្រ់ប្ស់អនរកានក់ាប្ម់តនវនាេះេកិារៈរក៏្តូេប្ន្ដដ្រ ប្ តដន្រនតងសុំនួរវនេះ A មនិ
មានេកិារៈរនតងការកានក់ាប្វ់ទ វដ្ឋយសារដតសតច្បរតិនិងមនិមានរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ ដប្រជា B 
មានរុំហតស ឬទតច្បចរតិវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ ររណីមានការប្ន្ការកានក់ាប្វ់ប្ើសិនវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្់
រប្ស់អនរកានក់ាប្ដ់្ុំប្ូងសតច្បរតិនិងោម នរុំហតស វតើគួរដតមនិគិតពីអនរកានក់ាប្វ់ក្កាយថាសតច្បរតិ ឬទតច្បចរតិ ឬោ ង
ណា? វប្ើសិនពិចារណាវៅវលើសតេតថិភាពពាណិជជរមមវយើងអាច្បពិចារណាបានថាលតេះក្ាដតអនរកានក់ាប្វ់ក្កាយ
សតច្បរតិ នងិោម នរុំហតសប្ តវណាណ េះ វទើប្ក្តូេបានទទួលសាគ ល់អាជាា យតកាលននលទធរមមរយៈវពលខ្លី១០ឆ្ន ុំ។ ប្ តដន្វៅ
រនតងប្ញ្ញត្មិនិបានតក្មូេឲ្សអនរកានក់ាប្វ់ក្កាយចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិនិងោម នរុំហតសវនាេះវទ។ វហើយ
រនតងររណីដដ្លអនរកានក់ាប្ដ់តមាន រប់ានកានក់ាប្ជ់ាប្នប្្នាទ ប្ ់ វប្ើសិនជាវយើងវក្ប្ៀប្វធៀប្អនរដដ្លបានចាប្វ់ន្ើម
កានក់ាប្ស់តច្បរតិនិងោម នរុំហតស វទេះប្ីជាវក្កាយការចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្ក់ាល យជាទតច្បចរតិនិងមានរុំហតសរវ៏ដ្ឋយ
រក៏្តូេយរអុំ តងវពលអាជាា យតកាល១០ឆ្ន ុំមរអនតេតដ្ដ្រ ដូ្ច្បវនេះវយើងអាច្បពិចារណាថាអនរកានក់ាប្ស់តច្បរតិ 
ឬទតច្បចរតិវក្កាយមនិដមនជាប្ញ្ញា វទ។ វហើយវៅរនតងយតត្សិាស្តសជ្ប្ តន វប្ើសិនជា A ចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសតច្បរតិ 
និងោម នរុំហតស វទេះប្ីជា B ចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយទតច្បចរតិនិងមានរុំហតសរវ៏ដ្ឋយ រអ៏ាជាា យតកាលននលទធរមម
ក្តូេបានទទួលសាគ ល់រនតងរយៈវពល១០ឆ្ន ុំដដ្រ (សាលដ្កីាតតោការរុំពូលក្ប្វទសជប្ តនច្បតេះនថៃទី៦ ដខ្មនីា ឆ្ន ុំ
១៩៧៨)។ 

 
៧.៥ ការបៃតការកាៃ់កាប់ាមរយៈស្ៃត ិរមម 

 ររណីស្ិរ្ា 
១. A បានកានក់ាប្ដ់្ីរប្ស់អនរដ្នទអស់រយៈវពល១៣ឆ្ន ុំ វហើយរប៌ានទទួលមរណភាព។ A គឺជាជន

ទតច្បចរតិ ឬមានរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ ២ដខ្វក្កាយមរ B ដដ្លជាសន្តិជនរប្ស់ A បានប្ន្រស់វៅ
វលើដ្ីវនាេះអស់រយៈវពល៧ឆ្ន ុំ។ វតើ B អាច្បអេះអាងអុំពអីាជាា យតកាលននលទធរមមបានដដ្រឬវទ? 

B ជាសន្តិជនរប្ស់ A ប្ តដនវ្ក្កាយវពលមរណភាពរប្ស់ A បាន២ដខ្ វទើប្ចាប្វ់ន្ើមរស់វៅវលើដ្វីនាេះ។ 
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ដូ្វច្បនេះវយើងអាច្បពិចារណាបានថាអាជាា យតកាលននលទធរមមបានតែ ររប៏ាន (មាក្ា១៦៧ ច្បុំណត ច្ប រ)។ វប្ើវយើងវធវើការ
ពិចារណាដប្ប្វនេះ អាជាា យតកាលននលទធរមមមនិក្តូេបានទទួលសាគ ល់វនាេះវទ។ នទតយមរេញិវយើងអាច្បពិចារណា
បានថា សិទធកិានក់ាប្ជ់ាសិទធិក្ប្តសរេវហើយជារមមេតថតននសន្តិរមម វហតតវនេះវហើយ B ទទួលប្ន្សិទធកិានក់ាប្់
ក្សប្វពលជាមយួមរណភាពរប្ស់ A (មាក្ា១១៤៧ រថាខ្ណឌ ទ១ី) វហើយអាជាា យតកាលននលទធរមមមនិបានតែ រ
វនាេះវទ។ វោងាមក្ទឹស្ីវនេះ វដ្ឋយសារដត B បានប្នក្ានក់ាប្ដ់្ីវនាេះ   រយៈវពល២០ឆ្ន ុំវដ្ឋយរមួជាមយួកាន់
កាប្រ់ប្ស់ A ដូ្ច្បវនេះអាជាា យតកាលននលទធរមមក្តូេទទួលសាគ ល់។ ប្ តដន្យតត្សិាស្តសជ្ប្ តនមនិទទួលសាគ ល់ការកាន់
កាប្ប់្ន្វទ នាុំឲ្សភាពខ្តសោន រវាងររណីសន្តិជនរស់វៅរមួជាមយួ និងររណីមនិបានរស់វៅរមួជាមយួមានទុំហុំ
ធុំខាល ុំងវពរ វហតតវនេះវទើប្ទទួលសាគ ល់អាជាា យតកាលននលទធរមមវដ្ឋយចាតទ់តរថាក្តូេបានប្ន្កានក់ាប្ក់្សប្វពល
ជាមយួមរណភាព (យតត្សិាស្តសត្តោការរុំពូលរប្ស់ក្ប្វទសជប្ តន នថៃទ ី៣០ ដខ្តតោ ឆ្ន ុំ១៩៦៩)។ 

២. A បានកានក់ាប្ដ់្ីរប្ស់អនរដ្នទអស់រយៈវពល៥ឆ្ន ុំ វហើយរប៌ានទទួលមរណភាព។ A គឺជាជន
ទតច្បចរតិឬមានរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ វក្កាយមរ B ដដ្លជាសន្តិជនរប្ស់ A បានប្ន្រស់វៅវលើដ្ី
វនាេះអស់រយៈវពល១០ឆ្ន ុំ។ B គឺជាជនសតច្បរតិ និងោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ វតើ B អាច្បអេះអាង
អុំពីអាជាា យតកាលននលទធរមមបានដដ្រឬវទ? 

សុំនួរវនេះគឺជាប្ញ្ញា ដដ្លទរទ់ងនឹងការយរមាក្ា២៣៥ មរអនតេតច្្បុំវពាេះររណីសន្តិរមមដដ្រ ឬវទ។ 
ក្ប្សិនវប្ើររណីសិន្តិរមមក្តូេបានទទួលសាគ ល់ការអនតេតម្ាក្ា២៣៥ វនាេះ B អាច្បអេះអាងដតអុំពកីារកានក់ាប្់
រប្ស់ខ្លួនបាន។ វហើយ B សវក្មច្បអាជាា យតកាលននលទធរមមវដ្ឋយសារដតបានប្ន្កានក់ាប្រ់យៈវពល១០ឆ្ន ុំ វដ្ឋយ
សតច្បរតិនិងោម នរុំហតសវៅវពលចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្។់ ច្បុំណត ច្បវនេះវយើងអាច្បពិចារណាថាសន្តិជនក្តូេទទួលប្ន្
ការកានក់ាប្រ់ប្ស់មតរជន វដ្ឋយមនិអាច្បអេះអាងដតការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនបានវទ។ នទតយមរេញិវមើលាមពារស
វពច្បនរ៍នតងមាក្ា ២៣៥ មនិបានប្ដ្ិវសធររណីសន្តិរមមវនាេះវទ ដូ្ច្បវនេះវយើងអាច្បពិចារណាបានថាសន្តជិនរ៏
អាច្បអេះអាងដតការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនបានដដ្រ។ ប្ តដន្យតត្សិាស្តសរ្ប្ស់ជប្ តន វទេះប្ីជាររណីសន្តិរមមរវ៏ដ្ឋយ រ៏
សន្តិជនអាច្បអេះអាងដតការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួន ឬអេះអាងការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួនជាមយួនឹងការកានក់ាប្រ់ប្ស់មតរ
ជនរប៏ាន (យតត្សិាស្តសត្តោការរុំពូលរប្ស់ជប្ តននថៃទី១៨ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ុំ១៩៦២)។ 

៣. A បានកានក់ាប្ដ់្ីរប្ស់អនរដ្នទវដ្ឋយដនែរវលើសិទធិជលួអស់រយៈវពល៥ឆ្ន ុំ វហើយរប៏ានទទួលមរណ
ភាព។ វក្កាយមរ B ដដ្លជាសន្តិជនរប្ស់ A បានប្ន្រស់វៅវលើដ្ីវនាេះអស់រយៈវពល១០ឆ្ន ុំ។ វៅវពលចាប្់
វន្ើមកានក់ាប្ ់B បានវជឿជារថ់ាដ្ីវនាេះគឺជារមមសិទធិរប្ស់ A វហើយោម នរុំហតសរនតងការវជឿជារវ់ទ។ វតើ B អាច្ប
អេះអាងអុំពីអាជាា យតកាលននលទធរមមបានដដ្រឬវទ? 

អាជាា យតកាលននលទធរមម ក្តូេបានទទួលសាគ ល់ដតរនតងររណីអនរកានក់ាប្ប់ានកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈ
យរជារមមសិទធបិ្ តវណាណ េះ។ មានឆនទៈយរជារមមសិទធិ ឬមនិមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ គរឺុំណតវ់ដ្ឋយធាតតសចាច នតមត័
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ននវដ្ើមវហតតននការវធវើលទធរមមននការកានក់ាប្វ់នាេះ (មាក្ា២៣២ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ការកានក់ាប្រ់ប្ស់្តិរៈជាការកាន់
កាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមមសិទធិ វដ្ឋយសារដតធាតតសចាច នតមត័ននវដ្ើមវហតតននការកានក់ាប្វ់នាេះ វហើយវទេះប្ី
ជា្តិរៈមានឆនទៈរនតងច្បិត្ច្បងយ់រជារមមសិទធរិប្ស់ខ្លួនរវ៏ដ្ឋយ រប៏្ តណណឹ ងមនិអាច្បកាល យវៅជាការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយ
មានឆនទៈយរជារមមសិទធបិានវទ។ ការតល ស់ប្្ូរការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមមសិទធិវៅជាការកានក់ាប្់
វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ គឺមានដតរនតងររណីដដ្លអនរកានក់ាប្ប់្ងាា ញឆនទៈយរជារមមសិទធិច្បុំវពាេះអនរដដ្ល
ឲ្សខ្លួនកានក់ាប្ ់ ឬ ចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិវដ្ឋយដនែរវលើមូលវហតតននលទធរមមនូេការ
កានក់ាប្ថ់ម ី (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ ឧទហរណ៍ រនតងររណីដដ្ល្តិរៈបានអេះអាងអុំពីវហតតច្បុំវពាេះ្តិប្
តីថាេតថតជួលវនាេះជារមមសិទធរិប្ស់ខ្លួនចាប្ព់ីវពលវនេះវៅ  ប្ប់្ងក់្បារន់ថល នួល ឬររណី្តិរៈបានទិញេតថតជួល
ជាវដ្ើម។ B ទទួលសន្តិរមមននការកានក់ាប្ព់ី A វហើយបានចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយវជឿជារថ់ាដ្ីវនាេះជារប្ស់ខ្លួន 
វតើវនេះអាច្បជាការចាប្វ់ន្ើមកានក់ាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធ ិ វដ្ឋយដនែរវៅវលើវដ្ើមវហតតននលទធរមមការ
កានក់ាប្ថ់មីឬវទ? ច្បុំណត ច្បវនេះវៅរនតងយតត្ិសាស្តសរ្ប្ស់ក្ប្វទស ជប្ តនបានប្រក្សាយថាក្ោនដ់តមានការវធវើសន្តិ
រមម មនិអាច្បតល ស់ប្្ូរពីការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយោម នឆនទៈយរជារមមសិទធវិៅជាការកានក់ាប្ ់ វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមម
សិទធិបានវនាេះវទ ប្ តដន្សន្តជិនបានចាប្វ់ន្ើមការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយដនែរវលើការក្គប្ក់្គងវដ្ឋយជារដ់សង្ជាថមីវៅវលើ
ដ្ីវនាេះវហើយរនតងររណីដដ្លវមើលវ ើញថាមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ រនតងយតត្ិសាស្តសប្ានទទួលសាគ ល់ថាជាការ
កានក់ាប្ ់ វដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិវដ្ឋយវោងាមវដ្ើមវហតតននការកានក់ាប្ថ់មី (នថៃទី៣០ ដខ្េចិ្បឆកា ឆ្ន ុំ
១៩៧១)។ ររណីជារដ់សង្ ដូ្ច្បជាការប្ងព់នធអច្បលនេតថតដដ្លមាច ស់អច្បលនេតថតក្តូេដតប្ងព់នធ ឬ ការអេះអាងអុំពី
រមមសិទធរិប្ស់ខ្លួនវៅវលើក្ារដ្ឋរច់្បុំពមីតខ្នទេះជាវដ្ើមដដ្លចាុំបាច្បក់្តូេឲ្សវគវមើលពីខាងវក្ៅវៅយល់ថាជាការកាន់
កាប្វ់ដ្ឋយមានឆនទៈយរជារមមសិទធិ។ 

  
៨. សិ្ទធិទាមទារឲ្យការពារការកាៃ់កាប(់មាក្ា២៣៦) 
 រនតងររណីមានការប្ុំពានវៅវលើសិទធិកានក់ាប្ ់  សិទធទិមទរាមច្បាប្ស់ារធាតតដដ្លអាច្បទមទរ ឲ្សប្ញ្ឈប្់
ការប្ុំពានវនាេះ គឺជាសិទធទិមទរឲ្សការពារការកានក់ាប្។់ សិទធិទមទរឲ្សការពារការកានក់ាប្ម់ាន ៣ក្ប្វ្ទ គឺសិទធិ
ទមទរឲ្សក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិ សិទធិទមទរឲ្សប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំង និងសិទធទិមទរឲ្សប្ងាក រជាមតននូេការរារាុំង
ការកានក់ាប្។់ ដូ្ច្បដដ្លមានប្ញ្ញជ រវ់ៅខាងវក្កាមសិទធិនីមយួៗក្តូេោន វៅនឹងសិទធទិមទរវដ្ឋយដនែរវលើសិទធិរមម
សិទធិ។ 

សិទធទិមទរឲ្សក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិ (មាក្ា២៣៧)―សិទធទិមទរឲ្សក្ប្គល់េញិវដ្ឋយដនែរវលើសិទធិ
រមមសិទធិ (មាក្ា១៥៥) 

សិទធទិមទរឲ្សប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំងការកានក់ាប្ ់ (មាក្ា២៣៨)―សិទធទិមទរឲ្សប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំងវដ្ឋយដនែរ
វលើសិទធរិមមសិទធ ិ(មាក្ា១៥៩ រថាខ្ណឌ ទ១ី) 
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សិទធទិមទរឲ្សប្ងាក រជាមតននូេការរារាុំងការកានក់ាប្ ់ (មាក្ា២៤០)―សិទធទិមទរឲ្សប្ងាក រការរារាុំងវដ្ឋយ
ដនែរវលើសិទធរិមមសិទធិ (មាក្ា១៥៩ រថាខ្ណឌ ទី២) 

សិទធទិមទរឲ្សការពារការកានក់ាប្ខ់ាងវលើក្តូេបានទទួលសាគ ល់ វទេះប្ីជាអនរកានក់ាប្ម់និមានសិទធដិដ្ល
នាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតត ្ ដូ្ច្បជាសិទធរិមមសិទធជិាវដ្ើមរវ៏ដ្ឋយ។ ឧទហរណ៍ សូមបដីតវចាររក៏្តូេបានទទួលសាគ ល់
ដដ្រ វហតតវនេះរមមសិទធរិរពិតក្បារដ្មនិអាច្បយរេតថតដដ្លជារមមសិទធពិីវចារមរេញិវដ្ឋយវក្ប្ើរមាល ុំងជារដ់សង្បាន
វទ។ មាននយ័ថា ការសវស្តងាគ េះវដ្ឋយវក្ប្ើរមាល ុំងតទ ល់ខ្លួនមនិក្តូេបានទទួលសាគ ល់វទ វហើយរមមសិទធិររក្តូេដតឆលងកាត់
នីតិេធិបី្ណឹ្ងជាវដ្ើមវដ្ើមបយីរេតថតរមមសិទធិមរេញិ។ 
 ៨.១ សិ្ទធិទាមទារឲ្យក្បគល់េ ថុកាៃ់កាប់មរេិញ (មាក្ា២៣៧) 
 ក្ប្សិនវប្ើអនរកានក់ាប្ក់្តូេបានដ្រហូតនូេេតថតកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួន អនរកានក់ាប្វ់នាេះអាច្បទមទរឲ្សក្ប្គល់េតថត
វនាេះមរេញិបាន (មាក្ា២៣៧ រថាខ្ណឌ ទី១)។ ចាុំបាច្បក់្តូេមានការដ្រហូតការកានក់ាប្វ់ដ្ឋយនទតយនឹងឆនទៈរប្ស់
អនរកានក់ាប្ ់វហើយមនិប្ូររមួវនាេះវទច្បុំវពាេះររណីក្តូេបានឆវបារ ឬររណីតតិយជនវរ ើសបានេតថតដដ្លបាត ់ឬររណី
ដដ្ល្តិរៈមនិក្ពមក្ប្គល់រមមេតថតក្ត ប្ម់រេញិ វទេះប្ីជា្តិសនាក្តូេបានប្ញ្ចប្រ់វ៏ដ្ឋយជាវដ្ើមវនាេះ។ ច្បុំណត ច្ប
វនេះមានភាពខ្តសោន វៅនឹងសិទធិទមទរឲ្សក្ប្គល់មរេញិវដ្ឋយដនែរវលើសិទធិរមមសិទធិ។ 
 ប្នាទ ប្ ់ ការទមទរឲ្សក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិមនិអាច្បវធវើច្បុំវពាេះអនរដដ្លបានទទួលេតថតពីអនរដ្រហូតការ
កានក់ាប្ ់ ច្បុំវពាេះអនរដដ្លបានទទួលការប្វងកើតសិទធវិលើការប្ញ្ញច ុំ និងច្បុំវពាេះក្ប្តិសិទធិវដ្ឋយដ រវនេងបានវ ើយ 
(មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទ២ី វារស.១)។ ក្ប្តិសិទធវិដ្ឋយដ រវនេងគឺជាប្តគគលដដ្លទិញេតថតកានក់ាប្វ់នាេះជាវដ្ើម។ 
ប្ តដន្រនតងររណីក្ប្តិសិទធិវនាេះបានដ្ឹង ឬអាច្បដ្ឹងអុំពអីងគវហតតននការដ្រហូតវនាេះ អនរកានក់ាប្អ់ាច្បវធវើការទមទរឲ្ស
សងេតថតកានក់ាប្ម់រេញិច្បុំវពាេះប្តគគលវនាេះបាន (រថាខ្ណឌ ដ្ដដ្ល វារស.២)។ មាននយ័ថាភាគមីាខ ងវទៀតននការទមទរ
ឲ្សក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិក្តូេបានរុំណតដ់្ល់ជនដ្រហូត និងសន្តជិនននជនដ្រហូតវនាេះដដ្លរមួប្ញ្ចូ លទុំងអនរ
ប្ន្ទុំងអស់ជាវដ្ើម ក្ប្តិសិទធវិដ្ឋយដ រវនេងវទៀតដដ្លទតច្បចរតិឬមានរុំហតស។ ឧទហរណ៍ រនតងររណី B បានដ្រ
ហូតយរេតថតកានក់ាប្រ់ប្ស់ A វៅវធវើអនតប្បទនឲ្ស C ដដ្លជាជនសតច្បរតិ និងោម នរុំហតស A មនិអាច្បទមទរ
ឲ្សក្ប្គល់េតថតកានក់ាប្ម់រេញិច្បុំវពាេះ C បានវទ។ ច្បុំណត ច្បវនេះខ្តសោន នឹងសិទធិទមទរឲ្សក្ប្គល់មរេញិវដ្ឋយដនែរវលើ
សិទធរិមមសិទធិដដ្លមនិចាុំបាច្បគ់ិតថាភាគីមាខ ងវទៀតសតច្បរតិ ឬទតច្បចរតិវនាេះវទ។ 
 ៨.២ សិ្ទធិទាមទារឲ្យបញ្្ឈបក់ាររារាំងការកាៃ់កាប ់(មាក្ា២៣៨) 
 ក្ប្សិនវប្ើអនរកានក់ាប្ក់្តូេបានរារាុំងនូេការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួន អនរកានក់ាប្វ់នាេះអាច្បទមទរឲ្សប្ញ្ឈប្ក់ារ
រារាុំងការកានក់ាប្ប់ាន (មាក្ា២៣៨ រថាខ្ណឌ ទី១)។ ឧទហរណ៍ ររណី B បានទតរឡានវលើដ្ីដដ្ល A កានក់ាប្ ់
A អាច្បទមទរឲ្ស B ប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំងវនាេះបាន។ ប្ណឹ្ងទមទរឲ្សប្ញ្ឈប្ក់ាររារាុំងការកានក់ាប្ក់្តូេវធវើវ ើងវៅ
វពលដដ្លមានការរារាុំង ឬរនតងអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំ  វក្កាយពីការរារាុំងវនាេះបានច្បប្។់ ប្ តដន្រនតងររណីដដ្លេតថតកានក់ាប្់
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វនាេះបានទទួលនូេការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយសារសាថ ប្នរមម ប្ណឹ្ងវនាេះ មនិអាច្បវធវើវ ើងបានវ ើយវប្ើអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំ
បានរនលងហួសចាប្ា់ុំងពីសាថ ប្នរមមបានចាប្វ់ន្ើម ឬវប្ើសាថ ប្នរមមវនាេះបានច្បប្ ់(មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី២)។ 
 ៨.៣ សិ្ទធិទាមទារឲ្យបងាក្រជាមុៃៃូេការរារាំងការកាៃ់កាប់ (មាក្ា២៤០) 
 ក្ប្សិនវប្ើមានការបារមភថាអាច្បមានការរារាុំងនូេការកានក់ាប្រ់ប្ស់ខ្លួន អនរកានក់ាប្អ់ាច្បទមទរឲ្សប្ងាក រការ
រារាុំងនូេការកានក់ាប្ប់ាន។ ប្ តដន្តតោការអាច្បឲ្សភាគីមាខ ងវទៀតដ្ឋរក់ារធានាសមរមសជុំនួសការប្ងាក រជាមតននូេការ
រារាុំងវនាេះ (មាក្ា២៤០ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ឧទហរណ៍ រនតងររណីដដ្ល B រុំពតង ូសដ្ីវៅដរបរដ្ីដដ្ល A រុំពតងដត
កានក់ាប្ ់ វហតតវនេះដ្វីៅដរបរវនាេះបានបារម់យួដននរ វធវើឲ្ស A មានការបារមភថានឹងធាល រ់មរវលើដ្ីរប្ស់ខ្លួន ររណី
វនេះ A អាច្បទមទរឲ្ស B ប្ងាក រការរារាុំងបាន។ ប្ណឹ្ងទមទរឲ្សប្ងាក រជាមតននូេការរារាុំងការកានក់ាប្ ់ អាច្បវធវើ
វ ើងបាន រនតងអុំ តងវពលដដ្លមានការបារមភច្បុំវពាេះការរារាុំង។ ប្ តដន្រនតងររណីដដ្លមានការបារមភថាអាច្បមានការ
ខូ្ច្បខាតច្បុំវពាេះេតថតកានក់ាប្វ់ដ្ឋយសារសាថ ប្នរមម ប្ណឹ្ងវនាេះមនិអាច្បវធវើវ ើងបានវ ើយវប្ើអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំបាន
រនលងហួសចាប្ា់ុំងពីសាថ ប្ន័រមមបានចាប្វ់ន្ើម ឬវប្ើសាថ ប្នរមមវនាេះបានច្បប្ ់(មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ 
 ៨.៤ សំ្ណងការខចូ្ខា  (មាក្ា២៣៩) 
 រនតងររណីដដ្លលរខខ្ណឌ ននអុំវពើអនីតានតរូលក្តូេបានប្ុំវពញ  អនរកានក់ាប្អ់ាច្បទមទរសុំណង ការខូ្ច្ប
ខាតវដ្ឋយដនែរវលើអុំវពើអនីតានតរូលបានច្បុំវពាេះការដ្រហូតការកានក់ាប្ ់ ឬការរារាុំងការកានក់ាប្ ់ (មាក្ា២៣៩ 
រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ប្ តដន្រយៈវពលននការរលតអ់ាជាា យតកាលននការទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយដនែរវលើអុំវពើអនី
តានតរូលធមមាមានភាពខ្តសោន  គឺក្តូេបានរុំណតក់្តឹមដតរយៈវពលខ្លី១ឆ្ន ុំដដ្លច្បាប្ប់ានរុំណតជ់ាមតន។ មាននយ័
ថា ប្ណឹ្ងទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតដដ្លវរើតវ ើងវដ្ឋយសារការដ្រហូតការកានក់ាប្ក់្តូេវធវើវ ើងរនតងអុំ តងវពល
១ឆ្ន ុំចាប្ព់ទីទួលការដ្រហូត (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទ២ី) នងិប្ណឹ្ងដដ្លទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតដដ្លវរើត
វ ើងវដ្ឋយសារការរារាុំងការកានក់ាប្ក់្តូេវធវើវ ើងវៅអុំ តងវពលការរារាុំងសថិតវៅ ឬអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំវក្កាយវពលការ
ប្ុំពានក្តូេបានប្ញ្ឈប្។់ ប្ តដនរ្នតងររណីដដ្លេតថតកានក់ាប្វ់នាេះបានទទួលនូេការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយសារសាថ ប្នរមម ប្ណឹ្ង
វនាេះមនិអាច្បវធវើវ ើងបានវ ើយ វប្ើអុំ តងវពល១ឆ្ន ុំបានរនលងហួសចាប្ា់ុំងពីសាថ ប្នរមមបានចាប្វ់ន្ើម ឬវប្ើ
សាថ ប្នរមមវនាេះបានច្បប្ ់(មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី៣)។ 
 ៨.៥ ទំនារ់ទៃំងៃរងស្ិទធិបដ្លនំាឲ្យមាៃមូលតហ ុគ ិយ ុត (មាក្ា២៤១) 
 សិទធដិដ្លវធវើឲ្សការក្ាប្ទ់តរេតថតមានភាពក្តឹមក្តូេាមច្បាប្ ់ ដូ្ច្បជារមមសិទធ ិ សិទធជិួលអច្បិនស្តន្យ ៍  នលតប្វភាគ 
សិទធវិលើការប្ញ្ញច ុំ សិទធិជួលជាអាទិ៍ វៅថាសិទធិដដ្លនាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតត ្ (មាក្ា២៤១ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ 
ច្បុំវពាេះការអនតេតសិ្ទធិទមទរឲ្សការពារការកានក់ាប្ ់ភាគមីាខ ងវទៀតមនិក្តូេបានអនតញ្ញញ តឲ្សអេះអាងវសច្បរ្តីវា វដ្ឋយ 
ដនែរវលើសិទធដិដ្លនាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតតវ្ ើយ (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី២)។ ប្ណឹ្ងដដ្លដនែរវលើការកាន់
កាប្ ់និងប្ណឹ្ងដដ្លដនែរវលើសិទធិដដ្លនាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតតព្តុំរារាុំងោន វៅេញិវៅមរវ ើយ។ ច្បុំវពាេះការអនត
េត្សិទធបិ្្ឹងទមទរវដ្ឋយដនែរវលើការកានក់ាប្ ់ភាគីមាខ ងវទៀតអាច្បដ្ឋរព់ារសប្ណឹ្ងតប្បានវដ្ឋយដនែរវលើសិទធដិដ្ល
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នាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតត្ (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទ៣ី)។ ប្ណឹ្ងដដ្លដនែរវលើការកានក់ាប្ម់និក្តូេបានសវក្មច្ប     
វសច្បរ្ីវដ្ឋយដនែរវលើមូលវហតតដដ្លទរទ់ងនឹងសិទធិដដ្លនាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតត្វ ើយ។ ឧទហរណ៍ វដ្ើមបី
ពនសល់អុំពរីថាខ្ណឌ នីមយួៗខាងវលើវនេះនឹងមានពនសល់ាមររណីសិរាដូ្ច្បខាងវក្កាម៖ 
 

ររណីស្ិរ្ា 
Aបានកានក់ាប្ដ់្ីដដ្លជារមមសិទធិរប្ស់ B វដ្ឋយោម នសិទធិ។ B មានប្ុំណងវក្ប្ើក្បាស់រមាល ុំងជារដ់សង្

វដ្ើមបបី្ញ្ឈប្ក់ារកានក់ាប្រ់ប្ស់ A។ 
១. វតើ A អាច្បដ្ឋរព់ារសប្ណឹ្ងទមទរឲ្សប្ងាក រជាមតននូេការរារាុំងការកានក់ាប្ច់្បុំវពាេះ Bបានដដ្រឬវទ? 
វដ្ឋយសារដត B មានប្ុំណងវក្ប្ើក្បាស់រមាល ុំងជារដ់សង្វដ្ើមបបី្ញ្ឈប្ក់ារកានក់ាប្រ់ប្ស់ Aវហតតវនេះវធវើឲ្ស

វរើតមាននូេការក្ពួយបារមភថាការកានក់ាប្រ់ប្ស់  A អាច្បក្តូេបានរារាុំង។ ដូ្ច្បវនេះ A អាច្បទមទរឲ្សប្ងាក ការរារាុំង
ការកានក់ាប្ច់្បុំវពាេះ B បាន (មាក្ា២៤០ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ 

២. ររណីប្ណឹ្ងខាងវលើក្តេូបានទទួលសាគ ល់វតើ B អាច្បអេះអាងថាខ្លួនមានរមមសិទធិវលើដ្ីវនាេះវដ្ើមបជីា
ការតវា វៅរនតងនីតិេធិីបានដដ្រឬវទ? 

ច្បុំវពាេះការវក្ប្ើក្បាស់សិទធទិមទរឲ្សការពារការកានក់ាប្ ់ មនិអាច្បអេះអាងច្បុំវពាេះភាគីមាខ ងវទៀតដដ្លតវា 

វដ្ឋយដនែរវលើសិទធិដដ្លនាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតតប្ានវទ (មាក្ា២៤១ រថាខ្ណឌ ទី២)។ មាននយ័ថាប្ណឹ្ង
ទមទរឲ្សការពារការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A ច្បុំវពាេះ B មនិអាច្បអេះអាងនឹងការការតវា រប្ស់ B ដដ្លមានរមមសិទធវិលើដ្ី
បានវទ។ 

៣. វតើតតោការអាច្បក្ចានវចាលការទមទររប្ស់ A វដ្ឋយយរមូលវហតត B មានរមមសិទធិវៅវលើដ្ីវនាេះ
បានដដ្រឬវទ? 

ប្ណឹ្ងដដ្លដនែរវលើការកានក់ាប្ ់មនិក្តូេបានសវក្មច្បវសច្បរ្ ីវដ្ឋយដនែរវលើមូលវហតតដដ្លទរ់ទងនឹង
សិទធិដដ្លនាុំឲ្សមានមូលវហតតគតិយតត្វ ើយ (មាក្ា២៤១ រថាខ្ណឌ ទី៤)។ មាននយ័ថាតតោការមនិអាច្ប
វលើរវចាលការទមទររប្ស់ A វដ្ឋយវហតតថា B មានរមមសិទធិវលើដ្ីបានវ ើយ។ 

៤. វតើ B អាច្បដ្ឋរប់្ណឹ្ងតប្ទមទរឲ្សក្ប្គល់ដ្ីមរេញិវដ្ឋយដនែរវលើរមមសិទធិបានដដ្រឬវទ? 
ច្បុំវពាេះប្ណឹ្ងដដ្លដនែរវលើការកានក់ាប្ ់ ភាគីមាខ ងវទៀតអាច្បដ្ឋរប់្ណឹ្ងតប្វដ្ឋយដនែរសិទធិដដ្លនាុំឲ្សមាន

មូលវហតតគតិយតត្បាន (មាក្ា២៤១ រថាខ្ណឌ ទី៤ វារស.២)។ មានន័យថា B អាច្បដ្ឋរ់ 
ប្ណឹ្ងតប្ទមទរឲ្សក្ប្គល់ដ្ីវដ្ឋយដនែរវលើសិទធិរមមសិទធបិាន។ ប្ណឹ្ងតប្ គឺជាប្ណឹ្ងដដ្លវធវើវ ើងវដ្ឋយភាគី
មាខ ងវទៀតច្បុំវពាេះវដ្ើមប្ណឹ្ង។ ប្ណឹ្ងតប្ អាច្បវធវើវ ើងបានលតេះក្ាដតការទមទរដដ្លជារមមេតថតននប្ណឹ្ងតប្
វនាេះទរទ់ងនឹងការទមទរដដ្លជារមមេតថតននប្ណឹ្ងវដ្ើម ឬមវធាបាយការពារខ្លួនសក្មាប្ប់្ណឹ្ងវដ្ើម (ក្រមនីតិ
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េធិីរដ្ឋប្បវេណី មាក្ា៨៦ រថាខ្ណឌ ទី១)។ ឧទហរណ៍ រនតងររណីដដ្លរនតងប្ណឹ្ងដដ្លរមមសិទធរិរននដ្ីបានទមទរ
ឲ្សក្ប្គល់ដ្ីច្បុំវពាេះ្តិរៈ វដ្ឋយដនែរវលើសិទធិរមមសិទធ ិ  វហើយ្តិរៈវនាេះបានដ្ឋរប់្ណឹ្ងតប្វដ្ឋយទមទរឲ្ស
ប្ញ្ញជ រអ់ុំពសិីទធជិួលជាវដ្ើម។ 

៥. ររណីប្ណឹ្ងតប្រប្ស់ B ក្តូេបានទទួលសាគ ល់ វតើតតោការក្តូេវច្បញសាលក្រមោ ងដូ្ច្បវម្ច្ប? 
ររណីដដ្លវៅរនតងប្ណឹ្ងទមទរឲ្សប្ងាក រការរារាុំងការកានក់ាប្រ់ប្ស់ A, B បានដ្ឋរប់្ណឹ្ង ទមទរឲ្ស

ក្ប្គល់ដ្ីវដ្ឋយដនែរវលើសិទធរិមមសិទធិ តតោការក្តូេទទលួយរប្ណឹ្ងទុំងសងខាង។ មាននយ័ថាទុំងប្ណឹ្ង
ទមទរឲ្សប្ងាក រការរារាុំង (វដ្ើមប្ណឹ្ង A) និងប្ណឹ្ងទមទរឲ្សក្ប្គល់ដ្ីវដ្ឋយដនែរវលើសិទធិរមមសិទធិ (វដ្ើមប្
ណឹ្ង B) វដ្ើមប្ណឹ្ងមយួណារ ៏នេះរ្ីដដ្រ។ ដូ្ច្បវនេះ B មនិអាច្បវក្ប្ើក្បាស់រមាល ុំងជារដ់សង្វដ្ើមបយីរដ្ីមរេញិ
វនាេះវទ គកឺ្តូេទទួលបានការក្ប្គល់ដ្ីមរេញិវដ្ឋយវោរពាមនីតិេធិីច្បាប្ ់ ដូ្ច្បជាការអនតេត្វដ្ឋយប្ងខុំជាវដ្ើម
វដ្ឋយដនែរវលើសាលក្រម នេះរ្រីនតងប្ណឹ្ងទមទរឲ្សក្ប្គល់ដ្ី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

ជំពូកទី ៤    ～ ជំពូកទី ៧      សទិធិប្បត្យកសទប្បើប្ាស ់ន្ិ្អាប្សយ័នល 
 
១. ក្បតភទនៃស្ិទធិក្ប ្យរ្ស 
 សិទធិក្ប្តសរេ អាច្បដប្ងដច្បរជា រមមសិទធិ សិទធិកានក់ាប្ ់ សិទធិក្ប្តសរេវក្ប្ើក្បាស់ និង អាក្ស័យនល និងសិទធិ
ក្បាតិវភាគក្ប្តសរេ។ សិទធិក្ប្តសរេវក្ប្ើក្បាស់ និងអាក្ស័យនល គឺជាសិទធិក្ប្តសរេមា ងដដ្លមានខ្លឹមសារជាការវក្ប្ើ
ក្បាស់ និងអាក្ស័យនលវៅវលើេតថតអនរដ្នទ។ សិទធិក្បាតិវភាគក្ប្តសរេ គឺ ជាសិទធិក្ាប្ទ់តរនូេតនមលននេតថតដដ្លជារមម
សិទធិរប្ស់រូនប្ុំណត ល ឬ តតិយជន វដ្ើមបធីានាសិទធិវលើប្ុំណត ល ។ 
 
រមមសិទធិ 
 
                 សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ 
សិទធិក្ប្តសរេវក្ប្ើក្បាស់ និងអាក្ស័យនល          នលតប្វភាគ 
                     សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធអិាក្ស័យវៅ 
                               វសេភាព 
 
                              សិទធិឃាតទ់តរ 
                    ឯរសិទធ ិ
សិទធិក្បាតិវភាគក្ប្តសរេ           សិទធិវលើការប្ញ្ញច ុំ 
                    ហតីប្ ូដតរ 
                   ក្បាតិវភាគវដ្ឋយអនតប្បទន 
 
សិទធិកានក់ាប្់ 
  

ខាងវក្កាម ជាការសិរាអុំពកីារសិទធិក្ប្តសរេវក្ប្ើក្បាស់ និងអាក្ស័យនល ដដ្លបានរុំណតវ់ៅរនតងក្រមរដ្ឋប្ប
វេណី។ 

២. សិ្ទធិជួលអ្ច្ិន្ៃតយ៍ (មាក្ា ២៤៤ – មាក្ា ២៥៥) 

 ២.១ អ្ ថៃ័យ 
 សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍សុំវៅវៅវលើសិទធិជួលអច្បលនេតថត រយៈវពលដេង ចាប្ព់ី ១៥ឆ្ន ុំវ ើងវៅ (មាក្ា ២៤៤)។ 

សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍ពតុំមានអានតភាពវ ើយ វប្ើមនិបានប្វងកើតវ ើងជាោយលរខណ៍អរេរ (មាក្ា ២៤៥ រថា
ខ្ណឌ ទី ១)។ សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យដ៍ដ្លក្តូេប្វងកើតវ ើង វដ្ឋយពតុំបានវធវើជាោយលរខណ៍អរេរ ក្តូេចាតទ់តរថាជា្តិ
សនាដដ្លពតុំមានរុំណតអ់ុំ តងវពល វហើយអាច្បក្តូេបានប្ញ្ឈប្ ់ វដ្ឋយភាគីណាមាខ ងវៅវពលណារប៏ាន វដ្ឋដនែរ
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ាមប្ញ្ញត្ិននមាក្ា ៦១៥ (ការវសនើសតុំឲ្សរ ុំោយ្តិសនាដដ្លពតុំមានរុំណតអ់ុំ តងវពល) (រថាខ្ណឌ ទី ២)។ វហតត
វនេះ សិទធជិួលអច្បិនស្តន្យដ៍ដ្លពតុំបានប្វងកើតវ ើងជាោយលរខណ៍អរេរ អាច្បក្តូេបានវសនើសតុំឲ្សរ ុំោយ វដ្ឋយភាគីណា
មាខ ងវៅវពលណារប៏ាន។ រនតងររណីដដ្លការវសនើសតុំឲ្សរ ុំោយ មនិបានប្ញ្ញជ រអ់ុំពីវពលរោយ និង រនតងររណីដដ្ល
អុំ តងវពលចាប្ព់ីវពលវសនើសតុំឲ្សរ ុំោយ រហូតដ្ល់វពលរោយដដ្លបានប្ញ្ញជ រវ់ៅរនតង ការវសនើសតុំឲ្សរ ុំោយវនាេះ 
តិច្បជាងអុំ តង ៣ ដខ្ច្បុំវពាេះអោរ និង ១ឆ្ន ុំ ច្បុំវពាេះដ្ធីលី វនាេះ្តិសនាក្តូេរោយ វៅវពលដដ្លអុំ តងវពល ៣ ដខ្
ច្បុំវពាេះអោរ និង ១ឆ្ន ុំ ច្បុំវពាេះដ្ីធលី បានរនលងហួស គិតចាប្ព់ីវពលវសនើសតុំឲ្សរ ុំោយ (មាក្ា ៦១៥ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ 
 ២.២ អាៃុភាព 
 អុំ តងវពលដដ្លសិទធិជួលអច្បិនស្តន្យម៍ានអតថិភាព មនិអាច្បវលើសពី ៥០ឆ្ន ុំបានវ ើយ។ ក្ប្សិនវប្ើបានវងកើត
សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍ដដ្លមានអុំ តងវពលវលើសពី ៥០ឆ្ន ុំ ក្តូេប្នថយមរក្តឹម ៥០ឆ្ន ុំ (មាក្ា ២៤៧ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ 
សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យអ៍ាច្បប្នស្ាជាថមីបាន។ ប្ តដន ្អុំ តងវពលវនេះ មនិអាច្បវលើសពី ៥០ ឆ្ន ុំ វ ើយ គិតចាប្ព់ីនថៃដដ្ល
បានប្ន្សាជាថមី (មាក្ា ២៤៧ រថាខ្ណឌ ទី ២)។ សិទធិជលួអច្បិនស្តន្យ ៍គឺជាសិទធិក្ប្តសរេ វហតតវនេះ អាច្បវធវើអនតប្បទន 
ឬ វធវើការចាតដ់ច្បងវនេងវទៀត វដ្ឋយយរនថល ឬវដ្ឋយមនិយរនថល (មាក្ា ២៥២ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ អនរជួលអច្បិនស្តនយ្ ៍
អាច្ប យរេតថតជួលអច្បិនស្តន្យវ៍នាេះ វៅជួលប្ន្បាន (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី ២)។ សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍អាច្បជារមម
េតថតននសន្តិរមមបាន (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី ៣)។ 
 សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍មនិអាច្បអេះអាងច្បុំវពាេះតតិយជនបានវទ ក្ប្សិនវប្ើមនិបានច្បតេះប្ញ្ជ ី (មាក្ា ២៤៦ រថា
ខ្ណឌ ទ១ី)។ សិទធជិួលអច្បិនស្តនយ្ដ៍ដ្លពតុំបានច្បតេះប្ញ្ជ ី ប្ញ្ញត្និនមាក្ា ៥៩៨ (លរខខ្ណឌ តាុំងននសិទធិជួលអច្បលនេតថត)  
ក្តូេយរមរអនតេត្ រហូតដ្ល់ក្គប្អ់ុំ តងវពល ១៥ ឆ្ន ុំ។ វហតតវនេះ វដ្ឋយវោងាមលទធរមមននការកានក់ាប្ ់នងិការ
វក្ប្ើក្បាស់និងអាក្ស័យនលជាប្ន្ប្នាទ ប្នូ់េេតថតជួលអច្បិនស្តន្យ ៍ អនរជួលអច្បិនស្តន្យ ៍ អាច្បតាុំងច្បុំវពាេះជនដដ្លបានវធវើ
លទធរមមនូេសិទធិក្ប្តសរេវលើអច្បលនេតថត វៅវក្កាយវពលដដ្លខ្លួនបានទទលួការកានក់ាប្រ់ហូតដ្ល់ក្គប្អ់ុំ តងវពល ១៥
ឆ្ន ុំបាន  មាក្ា៥៩៨ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ 
 
ររណីស្ិរ្ា 

១. X បានជួលដ្ីរប្ស់ខ្លួនឲ្សវៅ Y។ រិច្បចសនាវធវើវ ើងវដ្ឋយតទ ល់មាត ់ វហើយរយៈវពលជួលគឺ ២០
ឆ្ន ុំ។ វក្កាយមរ X ច្បងវ់ក្ប្ើក្បាស់ដ្ីវនាេះវដ្ើមបនីលក្ប្វោជនខ៍្លួន។ វតើ X អាច្បវក្ប្ើក្បាស់េធិីអវីខ្លេះបាន? 
 ការជួលវៅរនតងររណីវនេះ គជឺាការជួលអច្បលនេតថតរយៈវពលដេង ដដ្លមានអុំ តងវពលវលើសពី ១៥ឆ្ន ុំ។ 
ប្ តដន្ សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យៗ វប្ើមនិបានប្វងកើតវ ើងវដ្ឋយោយលរខណ៍អរេរវទ អានតភាពមនិវរើតវ ើងវទ (មាក្ា 
២៤៥ រថាខ្ណឌ ទ ី១)។ វហតតវនេះ សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យរ៍ប្ស់ Y មនិវរើតវ ើងវទ។ ប្ តដន្ រចិ្បចសនាជួលអច្បិនស្តន្យ៍
ដដ្លមនិប្វងកើតវ ើងយជាោយលរខណ៍អរេរ មនិដមនវមា ៈទុំងក្សុងវទ គឺក្តេូបានសនមតថាជា ្តិសនា
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ដដ្លពតុំមានរុំណតអ់ុំ តងវពល (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី ២)។ វហតតវនេះ ភាគនីីមយួៗ អាច្បវសនើសតុំរ ុំោយវៅ
វពលណារប៏ាន។ ាមរយៈវនេះ X អាច្បវសនើសតុំរ ុំោយរចិ្បចសនាច្បុំវពាេះ Y វហើយរិច្បចសនាជួលវនេះនឹងប្ញ្ចប្ ់១
ឆ្ន ុំវក្កាយ ចាប្ព់ីវពលវសនើសតុំរ ុំោយ (មាក្ា ៦១៥ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ 
 ២. X បានជួលដ្ីរប្ស់ខ្លួនឲ្ស Y។ រចិ្បចសនាវធវើវ ើងជាោយលរខណ៍អរេរ វហើយអុំ តងវពលជួលគ ឺ
២០ឆ្ន ុំ។ Y បានចាប្វ់ន្ើមរស់វៅវលើដ្ីវនាេះ ប្ តដន្មនិបានច្បតេះប្ញ្ជ ីអុំពីការប្វងកើតសិទធិជលួអច្បិនស្តន្យវ៍ទ។ ១០ឆ្ន ុំ
វក្កាយមរ X បានអនតប្បទនដ្ីវនាេះឲ្សវៅ Z។ វតើ Z អាច្បទមទរឲ្ស Y ក្ប្គល់ដ្វីនាេះមរឲ្សខ្លួនេញិបានដដ្រ 
ឬវទ? 
 សិទធិជួលអច្បលនេតថតដដ្លមានអុំ តងវពលចាប្ព់ ី១៥ឆ្ន ុំវ ើងវៅ គជឺាសិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍ (មាក្ា ២៤៤)។ 
រនតងររណីវនេះ សិទធិជួលអច្បលនេតថតដដ្លមានអុំ តងវពលវលើស ១៥ឆ្ន ុំ បានប្វងកើតវ ើងជាោយលរខណ៍អរេរ 
វហតតវនេះ សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យរ៍ប៏ានវរើតវ ើងដដ្រ (មាក្ា ២៤៥ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ ប្ តដន្ សិទធិជួលអច្បិនស្តន្យដ៍ដ្ល
ពតុំបានច្បតេះប្ញ្ជ ី ក្តូេយរប្ញ្ញត្ិននមាក្ា ៥៩៨ (ល័រខខ្ណ័ឌ តាុំងននសិទធិជួលអច្បលនេតថត) ក្តូេយរមរអនតេត្ រហូត
ដ្ល់ក្គប្អ់ុំ តងវពល ១៥ឆ្ន ុំ (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី ៣)។ ដូ្ច្បវនេះ ររណីដដ្លពតុំបានច្បតេះប្ញ្ជ ីវទ មនិដមនមាន
នយ័ថាមនិអាច្បតាុំងជាមយួ តតិយជនទុំងក្សុងវនាេះវទ ក្ោនដ់តមនិអាច្បអេះអាងអុំពីអានតភាពននសិទធិជលួ       
អច្បិនស្តន្យច៍្បុំវពាេះតតិយជនបានវទ ប្ តដន្ក្ប្សិនវប្ើ្តិរៈ បានវធវើលទធរមមននការកានក់ាប្វ់លើេតថតជួល និងបានវក្ប្ើ
ក្បាស់ និងអាក្ស័យនលជាប្ន្ប្នាទ ប្វ់នាេះ ្តិរៈអាច្បតាុំងច្បុំវពាេះប្តគគលដដ្លបានវធវើលទធរមមសិទធិក្ប្តសរេវលើ
អច្បលនេតថតវនាេះ រហូតដ្ល់ក្គប្អ់ុំ តងវពល ១៥ឆ្ន ុំបាន (មាក្ា ៥៩៨ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ Y បានសាន រវ់ៅវលើដ្ីរចួ្ប
វហើយ វហតតវនេះ Y អាច្បយរសិទធិជួលរប្ស់ខ្លួនតាុំងច្បុំវពាេះ Z រនតងអុំ តងវពល ១៥ឆ្ន ុំ ចាប្ព់ីនថៃវធវើរចិ្បចសនាជលួ
អច្បិនស្តន្យម៍រ មាននយ័ថា      រយៈវពល ៥ឆ្ន ុំដដ្លវៅសល់ វៅរនតងររណីសិរាខាងវលើវនេះ។ 

 

៣. ្លបុតភាគ (មាក្ា២៥៦ – មាក្ា២៧៣) 
 ៣.១ អ្ ថៃ័យ 
 នលតប្វភាគ សុំវៅវៅវលើសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និង អាក្ស័យនលវលើអច្បលនេតថតដដ្លជារមមសិទធិរប្ស់អនរដ្នទ 
រនតងអុំ តងវពលរុំណតណ់ាមយួដដ្លមនិអាច្បវលើសពីមយួជីេតិរប្ស់នលតប្វភាគី (មាក្ា ២៥៦)។ នលតប្វភាគ អាច្ប
មានររណីវរើតវ ើងវដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀងរប្ស់គូភាគី (នលតប្វភាគដដ្លរុំណតវ់ដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀង) និងររណី
វរើតវ ើងប្ញ្ញត្ិច្បាប្ ់ (នលតប្វភាគដដ្លច្បាប្ប់ានរុំណត)់ (មាក្ា ២៥៧)។    នលតប្វភាគ អាច្បប្វងកើតវដ្ឋយោម ន
លិខ្ិតជាោយលរខណ៍អរេរបាន (មាក្ា ២៥៨ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ ប្ តដន្ រមមសិទធិររ អាច្បវសនើសតុំឲ្សរ ុំលតន់លតប្វភាគ
ដដ្លមនិវធវើាមលិខ្តិជាោយលរខណ៍អរេរវៅវពលណារប៏ានដដ្រ។ ររណីវនេះ នលតប្វភាគ នងឹក្តូេរលតវ់ៅរនតង
អុំ តងវពល ៣ដខ្ ច្បុំវពាេះអោរ ១ឆ្ន ុំ ច្បុំវពាេះដ្ី បានរនលងហួស គិតចាប្ព់ីវពលវសនើសតេះឲ្សរ ុំលត ់(មាក្ាដ្ដដ្ល រថា
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ខ្ណឌ ទី ២)។ នលតប្វភាគ អាច្បយរតនមលថនូររប៏ាន មនិយរតនមលថនូររប៏ាន។ ច្បុំណត ច្បវនេះ អាច្បវធវើការដប្ងដច្បរភាពខ្តស
ោន រវាងសិទធិជួលអច្បិនស្តន្យ ៍ និង្តិសនាជាវដ្ើមបាន។ ររណីនលតប្វភាគយរតនមលថនូរ វាមានអានតភាពក្សវដ្ៀងោន
នឹង្តិសនា ឬសិទធិជួលអច្បនិស្តន្យដ៍ដ្រ ប្ តដន្មានលរខណៈពិវសសក្តងថ់ា រយៈវពលដដ្លមានអតថិភាពដេងប្ុំនតត គឺ
មនិអាច្បវលើសពីមយួជីេតិរប្ស់នលតប្វភាគីវទ។ 
 ៣.២ អាៃុភាព 
 នលតប្វភាគ អាច្បមានអតថិភាពរនតងអុំ តងវពលដដ្លបានរុំណត ់ឬ រហូតដ្ល់វពលដដ្លវហតតណាមយួដដ្ល
បានរុំណត ់វរើតវ ើង (មាក្ា ២៦០ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ ក្ប្សិនវប្ើមនិបានរុំណតអ់ុំ តងវពលដដ្លនលតប្វភាគមាន
អតថិភាពវទ នលតប្វភាគវនាេះក្តូេចាតទ់តរថា មានអតថិភាព រហូតដ្ល់វពលនលតប្វភាគីទទួលមរណភាព (មាក្ា
ដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី ២)។  
 នលតប្វភាគី មនិអាច្បយរនលតប្វភាគវៅតាុំងច្បុំវពាេះតតិយជនបានវ ើយ ក្ប្សិនវប្ើមនិបានច្បតេះប្ញ្ជ ី។ 
ឧទហរណ៍ X បានយរដ្ីរប្ស់ខ្លួនប្វងកើតនលតប្វភាគឲ្ស Y វក្កាយមរ ក្ប្សិនវប្ើ X បានអនតប្បទនដ្ីវនាេះឲ្សវៅ Z 
វនាេះ Y មនិអាច្បយរនលតប្វភាគវនាេះវៅតាុំងច្បុំវពាេះ Z បានវទ ក្ប្សិនវប្ើខ្លួនមនិបានច្បតេះប្ញ្ជ ី វហើយ Z អាច្ប
ទមទរឲ្ស Y ក្ប្គល់ដ្ីវនាេះមរឲ្សខ្លួនេញិបាន។ 

៤. សិ្ទធិតក្បើក្ាស់្ ៃងិស្ិទធិអាក្ស័្យតៅ (មាក្ា២៧៤ – មាក្ា២៨៤) 

 ៤.១ អ្ ថៃ័យ 
 សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ សុំវៅវៅវលើសិទធិអាក្ស័យនលននអច្បលនេតថត    ក្តឹមរក្មតិននវសច្បរ្ីក្តេូការរប្ស់មាច ស់សិទធិ
វក្ប្ើក្បាស់ និង ក្គួសាររប្ស់ខ្លួន (មាក្ា ២៧៤ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ 
 សិទធិអាក្ស័យវៅ សុំវៅវៅវលើសិទធិកានក់ាប្ច់្បុំដណរមយួននអោរ ក្តឹមរក្មតិននវសច្បរ្ីក្តូេការសក្មាប្ក់ារ
រស់វៅ រប្ស់មាច ស់សិទធិអាក្ស័យវៅ និងក្គួសាររប្ស់ខ្លួន (រថាខ្ណឌ ទី ២)។ 
 សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធិអាក្ស័យវៅ មនិដមនជាការវក្ប្ើក្បាស់ និងអាក្ស័យនលវលើអច្បលនេតថតទុំងមូល
វនាេះវទ ច្បុំណត ច្បពិវសសគឺការវក្ប្ើក្បាស់ ឬ អាក្ស័យវៅមយួដននរ។ ឧទហរណ៍ វៅវពលវរៀប្អាពាហ៍ពិពាហ៍ ភាគី
ខាងប្តរសបានសាងសងន់ទេះ វហើយអនតញ្ញញ តឲ្សឪពតរម្ាយខាងនារ ី សាន រវ់ៅបាន ររណីវនេះសិទធិអាក្ស័យវៅក្តូេ
បានប្វងកើតវ ើងច្បុំវពាេះឪពតរម្ាយរប្ស់ក្ប្ពនធ។ រតមាររុំក្ពាជាវដ្ើម វៅសាន រវ់ៅជាមយួក្គួសារអនរដ្នទ ជួយ ការងារ
រសិរមមវគ ររណីវនេះ សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ដ្ីរសិរមម និងសិទធអិាក្ស័យវៅវលើនទេះ ក្តូេវរើតវ ើងច្បុំវពាេះរតមារវនាេះ។ 
 សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធិអាក្ស័យវៅ ក្តូេបានប្វងកើតវ ើងវដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀងរវាងភាគី ឬ វរើតវ ើងាម
ប្ញ្ញត្ិននច្បាប្ ់(មាក្ា ២៧៥)។ សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធអិាក្ស័យវៅ ដដ្លប្វងកើតវ ើងវដ្ឋយការក្ពមវក្ពៀងរវាងភា
គី វៅថាសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធិអាក្ស័យវៅ ដដ្លរុំណតវ់ដ្ឋយការសនា វហើយសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធិអាក្ស័យ
វៅ ដដ្លវរើតវ ើងាមប្ញ្ញត្ិននច្បាប្ ់ វៅថាសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធិអាក្ស័យវៅដដ្លច្បាប្ប់ានរុំណត។់ សិទធិ
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វក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធិអាក្ស័យវៅ អាច្បប្វងកើតវដ្ឋយមនិមានលិខ្ិតជាោយលរខណ៍អរេរបាន (មាក្ា ២៧៦ រថា
ខ្ណឌ ទ ី១)។ ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើមនិមានលិខ្តិោយលរខណ៍អរេរវទ រមមសិទធិររអាច្បវសនើសតុំរ ុំលតវ់ៅវពលណារប៏ាន។ 
ររណីវនេះ សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធិអាក្ស័យវៅ ក្តូេរលតវ់ក្កាយអុំ តងវពល ៣ដខ្បានរនលងហួសគិតចាប្ព់ីវពល
វសនើសតុំឲ្សរ ុំលត ់(រថាខ្ណឌ ទី ២)។ 
 ៤.២ អាៃុភាព 
 សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ និងសិទធិអាក្ស័យវៅ អាច្បមានអតថិភាពរនតងអុំ តងវពលដដ្លបានរុំណត ់ ឬ រហូតដ្ល់វពល
ដដ្លវហតតណាមយួដដ្លបានរុំណត ់ វរើតវ ើង (មាក្ា ២៧៨ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ ក្ប្សិនវប្ើមនិបានរុំណតអ់ុំ តង
វពលដដ្លសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ ឬ សិទធិអាក្ស័យវៅមានអតថិភាពវទ ក្តូេចាតទ់តរថាមានអតថភិាពរហូតដ្ល់វពលដដ្លមាច ស់
សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ ឬ សិទធិអាក្ស័យវៅវនាេះទទួលមរណភាព (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី ២)។ មាច ស់សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ នងិ
មាច ស់សិទធិអាក្ស័យវៅ មនិអាច្បយរសិទធិរប្ស់ខ្លួនវៅតាុំងច្បុំវពាេះតតិយជនបានវ ើយ វប្ើមនិវក្ប្ើក្បាស់ ឬ 
អាក្ស័យវៅជារដ់សង្ (មាក្ា២៧៧ រថាខ្ណឌ ទី ១)។ ឧទហរណ៍ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ ឬ មាច ស់សិទធិ
អាក្ស័យវៅ បានវក្ប្ើក្បាស់ ឬសាន រវ់ៅពីមតនមរវហើយ វទេះប្ីជាដ្ីវនាេះក្តូេបានអនតប្បទនវៅឲ្ស តតិយជនរ៏
វដ្ឋយ រម៏ាច ស់សិទធិវក្ប្ើក្បាស់ ឬ មាច ស់សិទធិអាក្ស័យវៅ អាច្បយរសិទធិរប្ស់ខ្លួន វៅតាុំងច្បុំវពាេះអនតប្បទនិរននដ្ី
វនាេះបានដដ្រ។ 

៥. តស្េភាព (មាក្ា២៨៥ – មាក្ា៣០៥) 
 ៥.១ អ្ ថៃ័យ 
 វសេភាព សុំវៅវៅវលើសិទធិវក្ប្ើក្បាស់ដ្ីរប្ស់អនរដ្នទ សក្មាប្ន់លក្ប្វោជនដ៍្ីរប្ស់ខ្លួន (មាក្ា២៨៥ 
រថាខ្ណឌ ទី ១)។ ដ្អីនរដ្នទដដ្លន្ល់នលក្ប្វោជនវ៍ៅថា “ដ្ីប្វក្មើ” រឯីដ្ីដដ្លវធវើឲ្សវរើននលក្ប្វោជនរ៍ប្ស់ខ្លួន
វៅថា “ដ្ីវក្ប្ើ”។ ឧទរហណ៍ ដ្ីរប្ស់ X និងដ្ីរប្ស់ Y វៅជាប្ោ់ន  វហើយដ្ីរប្ស់ Y វៅជាប្ន់លូេធុំ ដូ្ច្បវនេះវគអាច្ប
ប្វងកើតវសេភាពវៅវលើដ្ីរប្ស់ Y វដ្ើមបដី្ីរប្ស់ X រនតងវោលប្ុំណងឆលងកាតដ់្ីរប្ស់ Y ។ រនតងររណីវនេះ ដ្ីរប្ស់ Y គឺ
ជាដ្ីប្វក្មើ វហើយដ្ីរប្ស់ X គជឺាដ្ីវក្ប្ើ។ 
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ផ្លូវ 



95 

 

 ច្បុំវពាេះខ្លឹមសារនននលក្ប្វោជន ៍ មានដូ្ច្បជា ការឆលងកាត ់ (វសេភាពឆលងកាត)់ ការយរទឹរវក្ប្ើ (វសេភាព
យរទឹរវក្ប្ើ) ការវមើលវទសភាព (វសេភាពវមើលវទសភាព) ការយរពនលឺក្ពេះអាទិតស (វសេភាពយរពនលឺក្ពេះអាទតិស) ជា  
វដ្ើម។ 
 វសេភាព អាច្បប្វងកើតមនិាមលិខ្ិតជាោយលរខណ៍អរេររប៏ាន (មាក្ា២៨៦ រថាខ្ណឌ ទី១)។ ប្ តដន ្
ក្ប្សិនវប្ើមនិប្វងកើតាមលិខ្តិជាោយលរខណ៍អរេរវទ រមមសិទធិររននដ្បី្វក្មើ អាច្បវសនើសតុំឲ្សរ ុំលតវ់សេភាពវនាេះវៅ
វពលណារប៏ាន វហើយវសេភាព នងឹក្តូេរលត ់វៅវពលដដ្លអុំ តងវពល ១ ដខ្ បានរនលងហួសគតិចាប្ព់ីវពលវសនើ
សតុំឲ្សរ ុំលត។់ 

៥.២ អាៃុភាព 
វសេភាព ពតុំអាច្បតាុំងច្បុំវពាេះតតិយជនបានវ ើយ វប្ើពតុំបានច្បតេះប្ញ្ជ ី (មាក្ា២៨៧ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ 

ឧទហរណ៍ វៅរនតងររណីខាងវលើ ររណី Y បានអនតប្បទនដ្ីវនាេះឲ្សវៅ Z ក្ប្សិនវប្ើ X បានច្បតេះប្ញ្ជ ីវសេភាព
រប្ស់ខ្លួនមតនវពលអនតប្បទន វនាេះ X អាច្បអេះអាងវសេភាពវនាេះច្បុំវពាេះ Z បាន។ 

វសេភាព ក្តូេបានវធវើអនតប្បទន វប្ើរមមសិទធិវលើដ្ីក្តូេបានវធវើអនតប្បទន វលើរដលងដតររណីដដ្លមានការ
រុំណតវ់នេងវៅរនតងរចិ្បចសនាប្វងកើតវសេភាព។ ម ាងវទៀវសេភាពពតុំអាច្បក្តូេបានវធវើអនតប្បទន ឬ កាល យជារមមេតថតនន
សិទធិវនេង វដ្ឋយប្ុំដប្រពរីមមសិទធិវលើដ្ីវក្ប្ើបានវ ើយ (រថាខ្ណឌ ទី២)។ ឧទហរណ៍ រនតងឧទហរណ៍របូ្ខាងវលើ 
ក្ប្សិនវប្ើដ្ី X បានអនតប្បទនឲ្សវៅ Z វសេភាពរក៏្តូេអនតប្បទនវៅនងដដ្រ វលើរដលងដតមានការរុំណតវ់នេងវៅ
រនតងរិច្បចសនាប្វងកើតវសេភាព។ ម ាងវទៀត X មនិអាច្បប្ុំដប្រវច្បញពីរមមសិទធិ វដ្ឋយអនតប្បទនដតវសេភាពឲ្សវៅ Z 
បានវទ ពីវក្ពាេះ វោលប្ុំណងននវសេភាព គឺប្វងកើតនតនមលវក្ប្ើក្បាស់ននដ្ីវក្ប្ើ។ រមមសិទធិអេភិាគមាន រន់នដ្ីវក្ប្ើ ពតុំអាច្ប
រ ុំលតវ់សេភាពច្បុំវពាេះច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនបានវ ើយ (មាក្ា២៩៨ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ឧទហរណ៍ ររណីប្វងកើតវសេភាព
វលើដ្ីរប្ស់ Z វដ្ើមបកី្ប្វោជនដ៍្ីរមមសិទធិអេភិាគរប្ស់ X និង Y វនាេះ X មនិអាច្បរ ុំលតវ់សេភាពវលើច្បុំដណររប្ស់ខ្លួន
បានវ ើយ។ មាច ស់រមមសិទធអិេភិាគមាន រន់នដ្ីប្វក្មើ ពតុំអាច្បរ ុំលតវ់សេភាពច្បុំវពាេះច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនបានវ ើយ (រថា
ខ្ណឌ ទ២ី)។ ឧទហរណ៍ ររណីប្វងកើតវសេភាពវលើដ្ីរប្ស់ Y និង Z វដ្ើមបកី្ប្វោជនដ៍្ីរមមសិទធអិេភិាគរប្ស់ X វនាេះ 
Y មនិអាច្បរ ុំលតវ់សេភាពវលើច្បុំដណររប្ស់ខ្លួនបានវ ើយ។ មូលវហតតវដ្ឋយសារ វសេភាព គឺជាសិទធិវដ្ើមបដី្ីវក្ប្ើ មនិ
ដមនវដ្ើមបកី្ប្វោជនប៍្តគគលឯរជនវនាេះវទ។ លរខណៈដប្ប្វនេះ វៅថា ភាពមនិអាច្បប្ុំដប្របានរប្ស់វសេភាព។ 

៥.៣ តស្េភាព ៃងិអាជាញ្យុកាល 
មានដតវសេភាពដដ្លប្ន្ជានិរន្រ ិ៍ និង អាច្បវមើលវ ើញជារដ់សង្ដតប្ តវណាណ េះវទ ដដ្លអាច្បវធវើលទធរមមវដ្ឋយ

អាជាា យតកាលននលទធរមមសិទធបិាន (មាក្ា៣០០ រថាខ្ណឌ ទ១ី)។ ឧទហរណ៍ ដូ្ច្បជា វសេភាពឆលងកាតដ់ដ្លវធវើនលូេ
សក្មាប្ឆ់លងកាត ់ឬ វសេភាពយរទឹរវក្ប្ើវដ្ឋយដ្ឋរឲ់្សវ ើញប្ុំពងទ់រឹវៅវលើដ្ីជា     វដ្ើម។ ក្ប្សិនវប្ើក្ោនដ់តឆលង
កាតដ់្ីប្វក្មើវដ្ឋយមនិវធវើនលូេឆលងកាតវ់ទ មនិដមនជាវសេភាពដដ្លប្ន្ជានិរន្រ ិ៍ នងិអាច្បវមើលវ ើញជារដ់សង្វនាេះវទ 
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វហើយការវរៀប្ច្បុំប្ុំពងទ់រឹវៅវក្កាមដ្ី រម៏និអាច្បថាជាវសេភាពដដ្លប្ន្ជានិរន្រ ិ៍ និងអាច្បវមើលវ ើញជារដ់សង្វនាេះ
ដដ្រ។ 

ដូ្ច្បបានវរៀប្រាប្ខ់ាងវលើ វសេភាពគឺជាការប្វងកើនក្ប្វោជនន៍នដ្ីវក្ប្ើ មនិដមនវដ្ើមបកី្ប្វោជនប៍្តគគលឯរជន
វនាេះវទ ដូ្ច្បវនេះវគទទួលសាគ ល់វសេភាពមានលរខណៈមនិអាច្បប្ុំដប្របាន។ វហតតវនេះ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់រមមសិទធ ិ     
អេភិាគមាន រវ់ៅរនតងច្បុំវណាមមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគននដ្ីវក្ប្ើ បានវធវើលទធរមមនូេវសេភាពវដ្ឋយអាជាា យតកាល មាច ស់រមម
សិទធិអេភិាគដ្នទវទៀតរក៏្តូេវធវើលទធរមមនូេវសេភាពដដ្រ (មាក្ា៣០១ រថាខ្ណឌ ទី១)។ ការតែ រអាជាា យតកាលននលទធ
រមមច្បុំវពាេះមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគ ពតុំមានអានតភាពវ ើយ វប្ើពតុំបានវធវើច្បុំវពាេះមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគនីមយួៗដដ្លអនតេត្
វសេភាព (រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ ម ាងវទៀត ររណីដ្ីវក្ប្ើសថិតវៅវក្កាមរមមសិទធិអេភិាគរប្ស់ប្តគគលវក្ច្បើននារ ់ ក្ប្សិនវប្ើ
មានការតែ រ ឬ ប្ងែងអ់ាជាា យតកាល ច្បុំវពាេះប្តគគលណាមាន ររ់នតងច្បុំវណាមមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគ ការតែ រ ឬ ប្ងែងវ់នាេះ
ក្តូេមានអានតភាពវលើមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគដ្នទ (មាក្ា ៣០៣)។  
រណីសិ្រា្ 

X និង Y គឺជាមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគវលើដ្ី។ X បានប្វងកើតនលូេវលើដ្ីជិតខាងរប្ស់ Z វហើយបានឆលងកាត់
អស់រយៈវពល ២០ឆ្ន ុំ។ វតើ Y អាច្បអេះអាងអុំពីអាជាា យតកាលននលទធរមមសិទធិបានដដ្រ ឬវទ? 

X បានប្វងកើតនលូេ វហើយបានវក្ប្ើក្បាស់នលូេវនាេះ វហតតវនេះ អាច្បចាតទ់តរថាជាវសេភាពដដ្លប្ន្ជានិរន្រ ិ៍ 
និងអាច្បវមើលវ ើញជារដ់សង្។ វហតតវនេះ លទធរមមវដ្ឋយអាជាា យតកាលវលើវសេភាពក្តូេវរើតវ ើងច្បុំវពាេះ X។ 
ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់រមមសិទធអិេភិាគណាមាន រវ់ៅរនតងច្បុំវណាមមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគននដ្ីវក្ប្ើ បានវធវើលទធរមមនូេវសេភាព
វដ្ឋយអាជាា យតកាល មាច ស់រមមសិទធិអេភិាគដ្នទវទៀត រក៏្តេូវធវើលទធរមមនូេវសេភាពដដ្រ (មាក្ា ៣០១ រថាខ្ណឌ ទ ី
១)។ វហតតវនេះ Y ដដ្លជាមាច ស់រមមសិទធិអេភិាគននដ្ីវក្ប្ើ រអ៏ាច្បអេះអាងអុំពីលទធរមមវដ្ឋយអាជាា យតកាលបានដដ្រ។   

 
៦. ភាពខុស្ោន្រវាងសិ្ទធិជួលអ្ច្ិន្ៃតយ៍ ្លុបតភាគ សិ្ទធិតក្បើក្ាស់្ ៃិងសិ្ទធិអាក្ស័្យតៅ ៃិង តស្េភាព  
 សទិធិជួលអចិន្ន្តយ ៍ នលបុទភាគ សទិធិទប្បើប្ាស ់ន្ិ្

អាប្សយ័ទៅ 
ទសវភាព 

តោលបំណង 

ោម នរក្មតិ ោម នរក្មតិ ការទទួលនលពីអច្បលនេតថត 
(សិទធិវក្ប្ើក្បាស់) ការកាន់
កាប្អ់ោរមយួដននរ (សិទធិ
អាក្ស័យវៅ) 

ោម នរក្មតិ 

អ្ ថិភាព ឬៃ ថិភាព
នៃ នមលថនូរ 

មានតនមលថនូរ ដតមយួគត់ មានតនមលថនូរ  និង 
ោម នតនមលថនូរ 

មានតនមលថនូរ  និង ោម នតនមល
ថនូរ 

មានតនមលថនូរ  និង ោម ន
តនមលថនូរ 

អ្ំឡុងតពលមាៃ
អ្ ថិភាព 

ខ្លី ១៥ឆ្ន ុំ 
ដេង ៥០ឆ្ន ុំ (អាច្បប្ន្សា
ជាថមី) 

ខ្លី មនិរុំណត់ 
ដេង មយួជីេតិ 

ខ្លី មនិរុំណត់ 
ដេង មយួជីេតិ 

ខ្លី មនិរុំណត់ 
ដេង ោម នរុំណត់ 
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ល័រខខ័ណឌ ាំង 

ច្បតេះប្ញ្ជ ី។ ប្ តដន្ អាច្បត
ាុំងដនែរវលើការសាន រ់
វៅ និងវក្ប្ើក្បាស់រហូត
ដ្ល់ ១៥ឆ្ន ុំ 

ច្បតេះប្ញ្ជ ី ការវក្ប្ើក្បាស់ និងការសាន រ់ 
វៅ 

ច្បតេះប្ញ្ជ ី 

ភាពអាច្ ឬមិៃអាច្
អ្ៃុប្បទាៃ 

អាច្ប អាច្ប មនិអាច្ប មនិអាច្ប។ ប្ តដន្ វនទរ
វៅជាមយួរមមសិទធិ 
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គន្ថីទី៤     កាត្ព្វកិចច 
ជំព្កូ្ទី១ បទរបញ្ញ ត្តិទលូៅ 
ផ្នែកទី១   ប្បភពនន្កាត្ពវកិចច ន្ិ្ ន្ិយម្ន្័យនន្ទសសន្ៈទនស្ៗ 
 
១. ៃិយមៃ័យនៃកា ពវរិច្ច (មាក្ា៣០៨) 
 ១.១ ៃិយមៃ័យនៃកា ពវរចិ្ច 
 កាតពវរិច្បច គឺជាទុំនារទ់ុំនងគតិយតត្ដដ្លច្បងប្តគគលពីរនារ ់ វដ្ឋយឲ្សប្តគគលមាន រដ់ដ្លបានរុំណតម់ាន
ររណីយរិច្បចមយួច្បុំននួ ច្បុំវពាេះប្តគគលដដ្លបានរុំណតម់ាន រវ់ទៀត។ 
 ១.២ ភាពខុស្ោន្រវាងស្ទិធិតលើបំណុល ៃិងស្ទិធិក្ប ្យរ្ស  

សិ្ទធិក្ប ្យរ្ស សិ្ទធិតលើបំណុល 

សុំវៅវៅវលើសិទិធក្គប្ក់្គងវលើេតថត សិទធិរនតងការទមទរឲ្សរូនប្ុំណត លប្ុំវពញាេកាលិរ 

អាច្បប្វងកើតបានដតាម ក្ប្វ្ទ និងខ្លមឹសារដដ្ល
ក្តូេបានទទួលសាគ ល់វដ្ឋយច្បាប្ដ់តប្ តវណាណ េះ។ 

អាច្បប្វងកើតបានាមការក្ពងវក្ពៀង វទេះប្ីជាមនិមានច្បាប្់
ដច្បងរវ៏ដ្ឋយ រតុំឲ្សដតនទតយនងឹច្បាប្។់ 

មានលរខណៈដ្ឋច្បខ់ាត វពាលគឺមាច ស់សិទធិក្ប្តសរេ
អាច្បអេះអាងអុំពីសិទធិដដ្លខ្លួនមានច្បុំវពាេះក្គប្ប់្តគគល 
ទុំងអស់។ 

មានលរខណៈមនិដ្ឋច្បខ់ាត វពាលគឺមាច ស់ប្ុំណត លអាច្ប
អេះអាងសិទធិដដ្លខ្លួនមានច្បុំវពាេះរូនប្ុំណត ល ឬអនរជាប្់
កាតពវរិច្បចដតប្ តវណាណ េះ។ 

ភាពត្ច្បម់តខ្ននសិទធិក្ប្តសរេ។ វៅវលើេតថតដតមយួ 
មនិអាច្បមានអតថិភាពជានោ់ន ននសិទធិក្ប្តសរេដដ្ល 
មានខ្លឹមសារដូ្ច្បោន បានវទ។ 
 

សិទធិវលើប្ុំណត ល មនិមានភាពត្ច្បម់តខ្ ដូ្ច្បសិទធិក្ប្តសរេវទ គឺ
បាននយ័ថាសិទធិវលើប្ុំណត លដដ្លមាន ខ្លឹមសារដូ្ច្បោន អាច្ប
មានអតថិភាពជានោ់ន វៅវលើប្តគគលដដ្លបានរុំណតដ់តមយួ
បាន។   

 
ឧទហរណ៍ A និង B មនិអាច្បកាល យជារមមសិទធិររវលើដ្ដូី្ច្បោន បានវទ។ ប្ តដន ្A អាច្បដ្ឋរហ់តីប្ ូដតរវលើដ្ីមយួ

រដនលងវៅឲ្ស B ( មាច ស់សិទធហិតីប្ ូដតរលុំដ្ឋប្ទ់១ី ) នង C ( មាច ស់សិទធិហតីប្ ូដតរលុំដ្ឋប្ទ់២ី ) នងបាន។ ថវីតបតិដតជាហតបី្ ូ
ដតរដូ្ច្បោន  ដតមានលុំដ្ឋប្ខ់្តសោន  ដូ្វច្បនេះសិទធិរប្ស់ B និង C មនិដមនជាសិទធិក្ប្តសរេដដ្លមានខ្លឹមសារដូ្ច្បោន វទ ។ 

សិទធិវលើប្ុំណត ល មនិមានភាពត្ច្បម់តខ្ដូ្ច្បសិទធិក្ប្តសរេវទ។ ឧទហរណ៍ A លរឡ់ាន Lexus RX 300 ពណ៌
ស វស រ២ី០០៧ រប្ស់ខ្លួនឲ្សវៅ B និងលរឡ់ានដ្ដដ្លវនាេះវៅឲ្ស C ដដ្រ ដូ្វច្បនេះ A មានកាតពវរិច្បចច្បុំវពាេះការ
ក្ប្គល់ឡានវៅឲ្ស B និង C ។ 
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២. ក្បភពនៃកា ពវរចិ្ច (មាក្ា ៣០៩) 
 ២.១ កា ពវរចិ្ចបដ្លតរើ តឡើងពីឆៃទៈរបស្់ភាគ ី
 កាតពវរិច្បចដដ្លវរើតវ ើងពីឆនទៈរប្ស់ភាគី ក្តូេរុំណតអ់ុំពីក្ប្វ្ទ និងខ្លមឹសារ វដ្ឋយដនែរវលើឆនទៈរប្ស់គូភា
គី។ កាតពវរិច្បចដដ្លវរើតវ ើងពីឆនទៈរប្ស់ភាគី គឺជាកាតពវរិច្បចដដ្លវរើតវ ើងវដ្ឋយរចិ្បចសនា និងសរមមភាពឯរវា
ភាគី ។ រិច្បចសនា គឺជាភាពក្តូេោន ននឆនទៈរប្ស់ប្តគគលពីររបូ្ ឬវក្ច្បើនរបូ្។ ឧទហរណ៍ រិច្បចសនាលរទ់ិញ ្តិសនា
ជាអាទិ៍។ សរមមភាពឯរវាភាគី គឺជាររណីដដ្លកាតពវរិច្បចនឹងវរើតវ ើងវដ្ឋយសារការប្ងាា ញឆនទៈដតមាខ ងរប្ស់
ប្តគគលមាន រ។់ ឧទហរណ៍ អច្បចយ័ទន ការរ ុំោយជាវដ្ើម ។ 
 ២.២ កា ពវរិច្ចបដ្លរណំ ត់ោយច្្ាប ់
 កាតពវរិច្បចដដ្លរុំណតវ់ដ្ឋយច្បាប្ ់ គឺជាកាតពវរិច្បចដដ្លវរើតវ ើងវដ្ឋយប្ញ្ញត្ិរប្ស់ច្បាប្ម់និដមនវរើតវ ើង
វដ្ឋយឆនទៈរប្ស់ភាគីវទ។ មាននយ័ថា ោម នជុំនួប្ឆនទៈណាមយួរនតងការប្វងកើតនូេកាតពវរចិ្បចរវាងរូនប្ុំណត ល និងមាច ស់
ប្ុំណត លវ ើយ  ប្ តដន្កាតពវរចិ្បចនឹងវរើតវ ើងវដ្ឋយប្ញ្ញត្ិរប្ស់ច្បាប្។់ 
 កាតពវរិច្បចដដ្លរុំណតវ់ដ្ឋយច្បាប្ម់ានដូ្ច្បជា ៖ កាតពវរិច្បចដដ្លវរើតវ ើងវដ្ឋយការក្គប្ក់្គងវដ្ឋយ
 ឆឺ្ែ ល វដ្ឋយវសច្បរ្ីច្បវក្មើនឥតវហតត វដ្ឋយអុំវពើអនីតានតរូលជាវដ្ើមដដ្លជាប្ញ្ញញ ត្ចិ្បាប្ ់។ 
 ឧទហរណ៍ X បានប្ងករវក្ោេះថាន រច់្បរាច្បរណ៍ ប្ណ្ាលឲ្ស Y រងរប្សួ ។ ក្ប្សិនវប្ើប្ុំវពញលរខខ្ណឌ ននអុំវពើ
អនីតានតរូល វនាេះ X ក្តូេមានកាតពវរចិ្បចសងនូេសុំណងការខូ្ច្បខាតដ្ល់ Y ។ 
 វតើ X និង Y ធាល ប្ប់ានជួប្ច្បរចារោន  និងប្ងាា ញឆនទេះថា វប្ើមានវហតតការវរើតវ ើងដប្ប្វនេះ X នឹងក្តូេសង Y 
ដដ្រ ឬវទ?  

ច្បវមលើយ៖ ោម នការច្បរចារ ោម នជុំនួប្ឆនទៈរនតងប្វងកើតនូេទុំនារទ់ុំនងសិទធ ិនិងកាតពវរចិ្បច រវាង X និង Y មតនសិទធ ិ
និងកាតពវរិច្បចវរើតវ ើងវនាេះវ ើយ។ វនេះវហើយជាកាតពវរិច្បចដដ្លមនិដនែរវលើឆនទៈរប្ស់ភាគី ដតជាកាតពវរិច្បចដដ្ល
រុំណតវ់ដ្ឋយច្បាប្ ់ាមប្ញ្ញត្ិននអុំវពើអនតីានតរូល ។  
៣. ៃិយមៃ័យនៃការបងាហ្ញឆៃទៈ (មាក្ា៣១០) 
 ៣.១ ៃិយមៃ័យ 
 ការប្ងាា ញឆនទៈ គឺជាការប្ងាា ញនូេឆនទៈរប្ស់ភាគី រនតងវោលប្ុំណងប្វងកើតនូេអានតភាពគតិយតត្។ ជាវោល
ការណ៍ការប្ងាា ញឆនទៈក្តួេដតវធវើវ ើងវដ្ឋយវសរ ីនិងពិតក្បារដ្ ។ 
 ឧទហរណ៍ X បានទិញទូរស័ពទពី Y ។ ការយល់ក្ពមទញិទូរសពទរ័ប្ស់ X  គឺមានវោលប្ុំណងប្វងកើតនូេ
ទុំនារទ់ុំនងសិទធិទមទរឲ្សក្ប្គល់ទូរសពទ ័នងិ កាតពវរិច្បចប្ងក់្បារន់ថលទូរសពទ ័។ មា ងវទៀត Y រប៏ានប្ងាា ញឆនទៈរនតង
ការប្វងកើតសិទធិទមទរឲ្សប្ងន់ថលទូរស័ពទ និងកាតពវរចិ្បចក្ប្គល់ទូរស័ពទដដ្រ។ ការក្តូេោន ននការប្ងាា ញឆនទៈរប្ស់គូភាគី
ដប្ប្វនេះ គឺជារិច្បចសនា ។ 
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 ៣.២ តពលបតងកើ អាៃុភាព 
 ការប្ងាា ញឆនទៈ គឺជាការប្ងាា ញនូេឆនទៈរប្ស់ភាគី រនតងវោលប្ុំណងប្វងកើតនូេអានតភាពគតិយតត។្ ទរទ់ង
នឹងវពលដដ្លប្វងកើតអានតភាពននការប្ងាា ញឆនទៈ អាច្បមានក្ទឹស្ីយរវពលននការប្ងាា ញឆនទៈ និង ក្ទឹស្ីយរវពលនន
ការវៅដ្ល់ននការប្ងាា ញឆនទៈ។ វសច្បរ្ីសននិដ្ឋឋ ន នងឹមានភាពខ្តសោន  អាក្ស័យវៅវលើការវក្ប្ើក្បាស់ក្ទឹស្ីណាមយួ 
រនតងររណីននការប្ងាា ញឆនទៈច្បុំវពាេះភាគីដដ្លវៅឆ្ៃ យពោីន ។ ក្រមរដ្ឋប្បវេណីរមពតជា បានរុំណតថ់ា ការប្ងាា ញឆនទៈ
នឹងមានអានតភាពវៅវពលការជូនដ្ុំណឺងវនាេះបានវៅដ្ល់ភាគីមាខ ងវទៀត។  
៤. ៃិយមៃ័យនៃរិច្ចស្ៃ្ា (មាក្ា៣១១) 
 ៤.១ ៃិយមៃ័យ 
 រិច្បចសនា គឺជារិរោិដដ្លប្តគគលពីរនារ ់ ឬវក្ច្បើននារម់ានឆនទៈក្តូេោន ក្ពមប្វងកើត ដរដក្ប្ ឬរ ុំលតនូ់េ
កាតពវរិច្បច ។  
 ៤.២ ក្បតភទ 
 រិច្បចសនា ក្តូេបានដប្ងដច្បរវដ្ឋយ រវលើទសេនមយួច្បុំននួដូ្ច្បខាងវក្កាម ៖ 
 -ការបបងបច្រតោយប្ែរតលើអ្ ថិភាព ឬៃ ថិភាពនៃាេកាលិរ បប្នរតស្ដ្ឋរិច្ច 
 រិច្បចសនាមតធា គឺជារិច្បចសនាដដ្លមានដតភាគីមាខ ងននរិច្បចសនាដដ្លមានកាតពវរិច្បចន្ល់ាេកាលិរ វហើយភាគី
មាខ ងវទៀតពតុំមានកាតពវរិច្បចនល់្ាេកាលិរដដ្លមានខ្លឹមសារជាតនមលថនូរវនាេះវទ ។ 
 ឧទហរណ៍៖ រិច្បចសនាក្ប្ទនរមម។ 
 រិច្បចសនាមូោ គឺជារិច្បចសនាដដ្លភាគីទុំងសងខាងនល់្ាេកាលិរដដ្លមានតនមលថនូរវៅេញិវៅមរ ។ 
 ឧទហរណ៍៖ រិច្បចសនាទិញ-លរ ់រិច្បចសនាជួល ។ល។ 
 -ការបបងបច្រតោយប្ែរតលើអ្ ថិភាព ឬៃ ថិភាពនៃកា ពវរិច្ចបដ្លមាៃតៅរនុងទំនារ់ទៃំងបដ្លមាៃ នមលថនូរ 
 រិច្បចសនាឯរវាភាគី គឺជារចិ្បចសនាដដ្លប្វងកើតកាតពចរចិ្បចច្បុំវពាេះភាគីដតមាខ ងននរិច្បចសនា។ 
 ឧទហរណ៍៖ ក្ប្ទនរមម ( នយិមនយ័មានដច្បងរនតងមាក្ា ៥៦៨ )។ 
 រិច្បចសនាវទវភាគី គរឺិច្បចសនាដដ្លប្វងកើតកាតពវរចិ្បចដដ្លមានទុំនារទ់នងតនមលថនូរច្បុំវពាេះភាគីទុំងសងខាង
ននរិច្បចសនា។ 
 ឧទហរណ៍៖ រិច្បចសនាលរទ់ិញ រចិ្បចសនាការងារ 
 -ការបបងបច្រតោយប្ែរាមអ្ ថិភាព ឬៃ ថិភាពនៃបញ្ញ តិនៃក្រមរដ្ឋប្បតេណ ី
 រិច្បចសនាមានវ ម្ េះ គឺជារចិ្បចសនាដដ្លមានប្ញ្ញត្ិវៅរនតងក្រមរដ្ឋប្បវេណី។ 
 ឧទហរណ៍៖ រិច្បចសនាលរទ់ិញ, រិច្បចសនាជួល, រិច្បចសនាខ្ចីប្រវិភាគ 
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 រិច្បចសនាោម នវ ម្ េះ គឺជារចិ្បចសនាដដ្លមនិមានប្ញ្ញត្ិវៅរនតងក្រមរដ្ឋប្បវេណី។ ជាវោលការណ៍ ប្តគគល
មានវសរភីាពរនតងការវធវើរិច្បចសនា វហតតវនេះប្តគគលអាច្បវធវើរិច្បចសនាដដ្លពតុំមានដច្បងវៅរនតងក្រមរដ្ឋប្បវេណីបាន រតុំឲ្ស
ដតនទតយនឹងសណ្ាប្ធ់ាន ប្ស់ាធារណៈ។  
៥. ៃិយមៃ័យនៃស្រមមភាពឯរតាភាគី (មាក្ា៣១២) 
 សរមមភាពឯរវាភាគ ីគឺជាសរមមភាពដដ្លដដ្លប្វងកើត ដរដក្ប្ ឬរ ុំលតនូ់េកាតពវរិច្បច វដ្ឋយ ប្ងាា ញឆនទេះនន
ការចាតដ់ច្បងក្ទពសវដ្ឋយភាគីមាខ ង ឬវដ្ឋយអនតេត្សិទធិដដ្លបានទទួលាមរិច្បចសនា ឬាមប្ញ្ញញ តិននច្បាប្។់ 
 ឧទហរណ៍៖ មតរសាសន ៍អច្បចយ័ទន ការវលើរដលងកាតពវរិច្បច ការវបាេះប្ងរ់មមសិទធ។ិ 
 ច្បុំវពាេះពារសសរមមភាព ដដ្លបានប្ញ្ញត្ិរនតងដននរទ ី ៣, ដននរទី ៤ និងដននរទី ៦ ននជុំពូរទី១ ននក្រមរដ្ឋ
ប្បវេណី គឺសុំវៅវៅវលើរិច្បចសនា និងសរមម ភាពឯរវាភាគី (មាក្ា១៥)។ 
 
ផ្នែកទី២  ប្បទភទ ន្ិ្ ផ្បបយ៉ា ្នន្កាត្ពវកិចច 
 
១. ក្បតភទនៃកា ពវរិច្ច (មាក្ា ៣១៣) 
 
      កា ពវរិច្ចជាក្ារ់ 
   កា ពវរិច្ចក្បគល់     កា ពវរិច្ចក្បគល់េ ថុបដ្លាៃរំណ ់ 
 កា ពវរិច្ចត វ្ើ    កា ពវរិច្ចមិៃបមៃជាក្ារ់   ជារ់លារ់ 
   កា ពវរិច្ចត វ្ើស្រមមភាព    កា ពវរិច្ចបដ្លាៃរំណ ់ក្បតភទេ ថុ 
         (កា ពវរិច្ចមិៃរំណ ់ជារ់លារ់) 
 កា ពវរិច្ចមិៃត វ្ើ 
 

កា ពវរិច្ចត្វើ គជឺាកាតពវរិច្បចដដ្លយរសរមមភាពសរមមរប្ស់រូនប្ុំណត លវធវើជាខ្លឹមសារ។ 
ឧទហរណ៍ វៅរនតងរិច្បចសនាវៅ ការដដ្លយរការសាងសងអ់ោរវធវើជាខ្លឹមសារ អនរវៅ ការមានកាតពវរចិ្បច

ដដ្លមានខ្លឹមសារជាការសាងសងអ់ាោរ ដដ្លជាសរមមភាពសរមម។ កាតពវរិច្បចដដ្លមានខ្លឹមសារជាពលរមម ការវធវើ
ប្ទឧវទទសនាម ការសដម្ងជាអាទិ៍ រជ៏ាកាតពវរិច្បចវធវើដដ្រ។  

កា ពវរិច្ចមិៃត្វើ      គឺជាកាតពវរិច្បចដដ្លមានខ្លឹមសារមនិវធវើនូេសរមមភាពជារោ់រណ់ាមយួ។ .........មនិសាង
សងស់ុំណងណ់ាដដ្លវធវើឲ្សបាុំងពនលឺក្ពេះអាទិតសជាវដ្ើម គជឺាឧទហរណ៍ននកាតពវរិច្បចវនេះ។ 
២. កា ពវរិច្ចក្បគល់េ ថុបដ្លាៃរំណ ់ជារល់ារ ់(មាក្ា ៣១៤) 
 ២.១ ៃិយមៃ័យ 
 កាតពវរិច្បចក្ប្គល់េតថតដដ្លបានរុំណតជ់ារោ់រ ់ គឺជាកាតពវរិច្បចដដ្លមានវោលប្ុំណងក្ប្គល់េតថតដដ្លបាន
រុំណតជ់ារោ់រ។់ េតថតដដ្លបានរុំណតជ់ារោ់រ ់ សុំវៅវៅវលើេតថតដដ្លគូភាគីបានរុំណតវ់ដ្ឋយវត្តសុំខានវ់ៅ
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វលើសារធាតតននេតថតវនាេះ វៅវពលវធវើក្ប្តិប្ត្ិការជារោ់រណ់ាមយួ ។ ដ្ី អោរ េតថតសិលបៈ រថយន្ជជតស ជាអាទិ៍ គឺ
ជាឧទហរណ៍។ 
 ឧទហរណ៍ A  បានទិញរថយន្មា រ Camery 2003 ពណ៌វមម  ដដ្លមានសាល រវលខ្ 2A.0001 ពវីោរ  B ។ 
វោរ A បានក្ប្គល់ក្បារឲ់្សវោរ B ក្គប្ច់្បុំននួ ។ ច្បុំដណរវោរ B ក្តូេមានកាតពវរិច្បចក្ប្គល់នូេរថយន្ដូ្ច្បបាន
រុំណតោ់ ងច្បាោ់ស់រនតងរចិ្បចសនាទិញលរ ់ឲ្សវៅវោរ A ។ 
 កាតពវរិច្បចរប្ស់វោរ B គឺជាកាតពវរិច្បចក្ប្គល់េតថតដដ្លបានរុំណតជ់ារោ់រ ់។ 
 ២.២ កា ពវរិច្ច 
 ជាទូវៅ វៅមតនការក្ប្គល់នូេេតថតដដ្លបានរុំណតជ់ារ ់ រូនប្ុំណត លជាអនរកានក់ាប្នូ់េេតថត ដដ្លជារមមេតថតនន
ការក្ប្គល់ វហើយកាតពវរិច្បចរប្ស់រូនប្ុំណត លនឹងប្ញ្ចប្ ់វៅមានការក្ប្គល់េតថតវៅមាច ស់ប្ុំណត ល ។ ក្ប្សិនវប្ើេតថតដដ្ល
ក្តូេក្ប្គល់មានការខូ្ច្បខាត វដ្ឋយរុំហតសរប្ស់រូនប្ុំណត ល និងបានក្ប្គល់ឲ្សវៅមាច ស់ប្ុំណត ល វហើយពតុំបានដច្បង
អុំពីប្ញ្ញា វនេះវៅរនតងរិច្បចសនាវទ វតើក្តូេវដ្ឋេះក្សាយវដ្ឋយរវប្ៀប្ណា? 

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី បានប្ញ្ញ ត្ថា ច្បុំវពាេះកាតពវរិច្បចក្ប្គល់េតថតដដ្លបានរុំណត់ជារោ់រ់ រូនប្ុំណត លមាន
ររណីយរិច្បចដថររាេតថតវនាេះ វដ្ឋយក្ប្ុងក្ប្យត័នរនតងនាមជាអនរក្គប្់ក្គងដ្៏លែ រហូតដ្ល់វពលក្ប្គល់េតថតវនាេះ (មាក្ា
៣១៤)។ ររណីយរិច្បចវនេះ គឺជាររណីយរិច្បចដដ្លមានទុំហុំធុំជាងររណីយរិច្បចក្ប្ុងក្ប្យត័នវលើក្ទពសសមបត្ិរប្ស់
ខ្លួនវទៀត វហើយក្តូេទទួលខ្តសក្តូេសងការខូ្ច្បខាតននការមិនអនតេត្កាតពវរិច្បច ក្ប្សិនវប្ើវធវើឲ្សខូ្ច្បខាត ឬបាតប់្ង់
រមមេតថត  វដ្ឋយមានរុំហតស វហើយនទតយវៅនឹងររណីយរិច្បចដថររាវដ្ឋយក្បុ្ងក្ប្យត័នដ្ល៏ែ។  
៣. កា ពវរិច្ចបដ្លាៃរណំ ់ក្បតភទេ ថុ (មាក្ា ៣១៥) 
 ៣.១ ៃិយមៃ័យ 
 កាតពវរចិ្បចរុំណតក់្ប្វ្ទ ជាកាតពវរិច្បចដដ្លរុំណតវ់ដ្ឋយដនែរវលើក្ប្វ្ទ គតណភាព   និងប្រមិាណ។ 
 ឧទហរណ៍ រនតងររណីអនរទញិ បានទិញមា សតីនក្តជាររ់ុំណតក់្ប្វ្ទជារោ់រ ់ ១វក្គឿង ពហីាងលរអ់គគិ
សនី អវីដដ្លហាងអគគិសនីក្តេូទទួលខ្តសក្តូេ គឺជាកាតពវរចិ្បចរុំណតក់្ប្វ្ទ។ ហាងអគគសិនី ក្តូេវក្ជើសវរ ើសមា សតីន
ក្តជារដ់ដ្លដូ្ច្បោន វៅនឹងក្ប្វ្ទ ដដ្លបានរុំណតវ់ៅរនតងរិច្បចសនាពីរនតងឃាល ុំង រចួ្បវធវើការរុំណតជ់ារោ់រ ់ វហើយ
ក្តូេមានកាតពវរិច្បចរនតងការក្ប្គល់មា សតីនក្តជារវ់នាេះឲ្សវៅអនរទិញ។ 
 ៣.២ េិ្ីរណំ  ់
 ច្បុំវពាេះកាតពវរចិ្បចដដ្លបានរុំណតក់្ប្វ្ទននេតថត វក្កាយវពលដដ្លរូនប្ុំណត លបានរុំណតនូ់េរមមេតថតដដ្លក្តេូ
ន្ល់ច្បាស់ោស់ និងបានប្ញ្ចប្ស់រមមភាពចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបនី្ល់េតថតដដ្លបានរុំណតវ់នាេះ រូនប្ុំណត លមានររណីយរចិ្បច
ន្ល់នូេេតថតវនាេះដតប្ តវណាណ េះ។ វនេះជាការរុំណតក់ាតពវរិច្បចដដ្លបានរុំណតក់្ប្វ្ទ។ សរមមភាពចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបនី្ល់ នឹង
ដក្ប្ក្ប្ួលអាក្ស័យវៅាមសាថ នភាពដដ្លក្តូេវធវើការក្ប្គល់។កាតពវរចិ្បចដដ្លរូនប្ុំណត លក្តូេយរវៅក្ប្គល់ឲ្ស វពាល
គឹវៅរនតងកាតពវរិច្បចដដ្លរូនប្ុំណត លក្តូេយរវៅក្ប្គល់ឲ្សដ្ល់រដនលងរប្ស់មាច ស់ប្ុំណត ល វយើងអាច្បនិោយថា សរមមភាព
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ចាុំបាច្បន់ឹងក្តូេប្ញ្ចប្វ់ៅវពលរូនប្ុំណត លបានយរវៅក្ប្គល់ឲ្សដ្ល់អាសយដ្ឋឋ នរប្ស់មាច ស់ប្ុំណត ល។ នទតយវៅេញិ 
កាតពវរិច្បចដដ្លមាច ស់ប្ុំណត លក្តូេមរយរ វពាលគឺវៅរនតងកាតពវរិច្បចដដ្លមាច ស់ប្ុំណត លក្តូេក្តូេមរយររមមេតថត វយើង
អាច្បនិោយថា សរមមភាពចាុំបាច្បន់ឹងក្តូេប្ញ្ចប្ ់ វៅវពលដដ្លរូនប្ុំណត លបានដប្ងដច្បររមមេតថត និងវរៀប្ច្បុំសក្មាប្់
វធវើការក្ប្គល់រចួ្បរាល់ វហើយបានជូនដ្ុំណឹងអុំពីការណ៍វនាេះវៅមាច ស់ប្ុំណត ល ។ 
 ៣.៣ កា ពវរិច្ច 
 វក្កាយពីកាតពវរិច្បចដដ្លបានរុំណតក់្ប្វ្ទននេតថត ក្តូេបានរុំណត ់រូនប្ុំណត លមានកាតពវរិច្បចន្ល់នូេេតថតវនាេះ
ដតប្ តវណាណ េះ។ វៅរនតងឧទហរណ៍ខាងវលើ ក្ប្សិនវប្ើជាកាតពវរិច្បចដដ្លមាច ស់ប្ុំណត លក្តូេមរយរ វហើយរនតងររណី
ដដ្លហាងអគគិសនី បានវក្ជើសវរ ើសមា សតីនក្តជារម់យួវក្គឿងពីរនតងឃាល ុំង វហើយបានវរៀប្ច្បុំក្ប្គល់ឲ្សអនរទិញ និង
បានជូនដ្ុំណឹងរចួ្បរាល់ វក្កាយពីវពលវនាេះទរទ់ងនឹងមា សតីនក្តជារវ់នាេះ ហាងអគគសិនីដដ្លជាអនរលរ ់មានក្តមឹ
ដតកាតពវរិច្បចន្ល់ដតប្ តវណាណ េះ។ ទរទ់ងនឹងមា សតីនក្តជារម់យួវក្គឿងដដ្លបានរុំណតរ់ចួ្ប ក្ប្សិនវប្ើរូនប្ុំណត លបាន
វធវើឲ្សបាតប់្ងម់តនវពលក្ប្គល់ វតើគួរដតឲ្សក្ប្គល់នូេមា សតីនក្តជារវ់នេងវទៀតដដ្លមានក្ប្វ្ទដូ្ច្បោន វៅមាច ស់ប្ុំណត ល
បានដដ្រឬវទ? ររណីជាេតថតជារោ់រ ់ មនិមានកាតពវរិច្បចក្ប្គល់េតថតជុំនួសវទ គឺក្តូេវដ្ឋយក្សាយវដ្ឋយសងសុំណងការ
ខូ្ច្បខាត។ ច្បុំវពាេះកាតពវរិច្បចដដ្លបានរុំណតក់្ប្វ្ទននេតថត វក្កាយវពលបានរុំណតរ់ចួ្ប រូនប្ុំណត លមានកាតពវរចិ្បចន្
ល់នូេេតថតវនាេះដតប្ តវណាណ េះ វហតតវនេះអាច្បនោិយបានថា មនិមានកាតពវរិច្បចក្ប្គល់េតថតជុំនួសវទ។ ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើក្ោន់
ដតបានរុំណត ់ វៅរនតងកាតពវរិច្បចដដ្លបានរុំណតក់្ប្វ្ទននេតថត វដ្ឋយសារដតមានលទធភាពអាច្បវធវើការន្ល់នូេេតថត
ជុំនួសបាន វហតតវនេះ ររណីដដ្លេតថតដដ្លក្តូេន្ល់បានបាតប់្ងវ់ដ្ឋយសាររុំហតសរប្ស់រូនប្ុំណត ល អាច្បវធវើការប្រ
ក្សាយថា មាច ស់ប្ុំណត លអាច្បទមទរឲ្សក្ប្គល់េតថតជុំនួសបាន។ 
  
ររណីស្ិរ្ា 
 ១. A បានទិញដនលសាវ យ ១០ដនល ពហីាងលរដ់នលវ ើ B វដ្ឋយមានខ្សនាថានងឹដ្ឹរជញ្ជូ នដ្ល់នទេះ A 
វៅនថៃប្នាទ ប្។់ B បានវរ ើសយរដនលសាវ យ ១០ដនល រចួ្បវេច្បខ្ចប្រ់ចួ្បរាល់។ ប្ តដន្ វៅយប្វ់នាេះ មានអគគី្យ័វច្បញពីនទេះ
អនរជិតខាង វធវើឲ្សដនលសាវ យ ១០ដនលវនាេះ វឆេះអស់។ វតើ A អាច្បទមទរ B ឲ្សក្ប្គល់ដនលសាវ យ ១០ដនលវនេងវទៀត
បានដដ្រ ឬវទ? 
 កាតពវរិច្បចរប្ស់ B គឺជាកាតពវរិច្បចដដ្លបានរុំណតក់្ប្វ្ទននេតថត។ ច្បុំវពាេះកាតពវរចិ្បចដដ្លបានរុំណត់
ក្ប្វ្ទ វក្កាយវពលដដ្លរូនប្ុំណត លបានរុំណតរ់មមេតថតដដ្លក្តូេន្ល់ច្បាស់ោស់ និង ដដ្លបានប្ញ្ចប្់
សរមមភាពចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបនី្ល់នូេរមមេតថតដដ្លបានរុំណតវ់ហើយវនាេះ រូនប្ុំណត លមានររណីយរិច្បចន្ល់នូេរមមេតថតវនាេះ
ដតប្ តវណាណ េះ (មាក្ា៣១៥ រថាខ្ណឌ ទ២ី)។ វតើអាច្បនោិយថា B បានប្ញ្ចប្ស់រមមភាពចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបនី្ល់នូេរមម
េតថតដដ្លបានរុំណត ់ ឬវទ? កាតពវរិច្បចរប្ស់ B គឺជាកាតពវរិច្បចដដ្លរូនប្ុំណត លក្តូេយរវៅក្ប្គល់ឲ្ស វហតតវនេះ
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អាច្បនិោយបានថា សរមមភាពចាុំបាច្បក់្តូេបានប្ញ្ចប្វ់ៅវពលដដ្លបានយរវៅដ្ល់នទេះរប្ស់ A នងិបានក្ប្គល់
ឲ្ស A ។ វៅរនតងររណីសិរា B បានវក្ជើសវរ ើសសាវ យច្បុំននួ ១០ដនល និងបានវេច្បខ្ចប្រ់ចួ្បរាល់ ប្ តដន្ ពតុំទនប់ានយរ
វៅដ្ល់នទេះរប្ស់  A វៅវ ើយវទ។ វហតតវនេះ មនិអាច្បនោិយថា B បានប្ញ្ចប្ស់រមមភាពចាុំបាច្បវ់ដ្ើមបនី្ល់រមម
េតថតវទ វហើយកាតពវរិច្បចដដ្លបានរុំណតក់្ប្វ្ទរប្ស់ B  រម៏និទនប់ានរុំណតដ់ដ្រ វហតតវនេះ B មានររណីយរិច្បច
ន្ល់េតថតជុំនសួ។ ដូ្វច្បនេះ A អាច្បទមទរ B ឲ្សក្ប្គល់ដនលសាវ យ ១០ដនលវនេងវទៀតបាន ។  

២. A បានទិញដនលសាវ យ ១០ដនល ពីហាងលរដ់នលវ ើ B វដ្ឋយមានខ្សនាថាខ្លួននងឹវៅយរ វៅនថៃប្នាទ
ប្។់ B បានវរ ើសយរដនលសាវ យ ១០ដនល រចួ្បវេច្បខ្ចប្រ់ចួ្បរាល់ វហើយបានជូនដ្ុំណឹងាមទូរស័ពទក្បាប្ ់A ថាបានវរៀប្ច្បុំ
រចួ្បរាល់វហើយ ។ ប្ តដន្ វៅយប្វ់នាេះ មានអគគី្យ័វច្បញពីនទេះអនរជិតខាង វធវើឲ្សដនលសាវ យ ១០ដនលវនាេះ វឆេះអស់។ 
វតើ A អាច្បទមទរ B ឲ្សក្ប្គល់ដនលសាវ យ ១០ដនលវនេងវទៀតបានដដ្រ ឬវទ? 
 A បានសនាថានឹងវៅយរ វហតតវនេះកាតពវរិច្បចរប្ស់ B គឺជាកាតពវរិច្បចដដ្លមាច ស់ប្ុំណត លក្តូេមរយ
រ។ ររណីកាតពវរិច្បចដដ្លមាច ស់ប្ុំណត លក្តូេមរយរ សរមមភាពចាុំបាច្បន់ងឹប្ញ្ចប្ ់ វៅវពលរូនប្ុំណត លបានដប្ង
ដច្បររមមេតថត វហើយបានវរៀប្ច្បុំការក្ប្គល់រចួ្ប និងបានជូនដ្ុំណឹងវៅមាច ស់ប្ុំណត ល វនាេះកាតពវរចិ្បចក្តូេបានរុំណត់
រចួ្បរាល់។ រនតងររណីសិរា B បានវក្ជើសវរ ើសដនលសាវ យ ១០ដនល វហើយបានវេច្បខ្ចប្រ់ចួ្បរាល់ និងបានជូនដ្ុំណឹងអុំពី
ការណ៍វនេះវៅ A ាមរយៈទូរស័ពទ វហតតវនេះវោលប្ុំណងននកាតពវរចិ្បច ក្តូេបានរុំណតជ់ាដនលសាវ យ ១០ដនលវនាេះ 
ដូ្ច្បវនេះ B មនិចាុំបាច្បក់្ប្គល់េតថតជុំនួសវទ។ ម ាងវទៀត ដនលសាវ យ ១០ដនលវនាេះ បានវឆេះអស់វដ្ឋយសារអគគិ្យ័ពី
នទេះអនរជិតខាង វហតតវនេះ ក្ប្សិនវប្ើពតុំមានសាថ នភាពពិវសសវទ B ពតុំមានរុំហតសវទ វហើយ B រម៏និមាន
ររណីយរិច្បចសងសុំណងការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយដនែរវលើការមនិអនតេត្កាតពវរិច្បចដដ្រ។ ដូ្វច្បនេះ វតើ B អាច្បទមទរនថល
ទិញលរព់ី A បានដដ្រ ឬវទ? វនេះគឺជាប្ញ្ញា ននការទទួលប្នទតរហានិ្យ័។ វដ្ឋយសាររមមេតថតដដ្លក្តូេន្ល់បាន
រុំណតរ់ចួ្បរាល់ វហតតវនេះ មាក្ា ៤១៨ រថាខ្ណឌ ទី ២ នងិមាក្ា ៤១៦ ក្តូេយរមរអនតេត្ វពាលគរូឺនប្ុំណត ល
មនិអាច្បទមទរាេកាលិរតប្ពីមាច ស់ប្ុំណត លបានវទ ។ ដូ្ច្បវនេះ B មនិអាច្បទមទរនថលលរទ់ិញពី A បានវទ។ 
 
៤. កា ពវរិច្ចជាក្ារ ់(មាក្ា ៣១៦) 
 រនតងររណីដដ្លរមមេតថតននកាតពវរិច្បចជាក្បារ ់ រូនប្ុំណត លអាច្បសងរបូ្ិយេតថតវនេងៗ ាមការវក្ជើសវរ ើសរប្ស់
ខ្លួនបាន ។ ឧទហរណ៍ វៅក្ប្វទសរមពតជា ក្ប្សិនវប្ើោម នការរក្មតិអុំពីរបូ្ិយេតថតក្សប្ច្បាប្វ់ទ អាច្បយរក្រដ្ឋសក្បារ ់
៥០០០ វរៀល ១០០០០ វរៀល ឬ ២០០០០ វរៀល មរសងរប៏ានដដ្រ។ ប្ តដន្មាច ស់ប្ុំណត ល នងិរូនប្ុំណត ល អាច្ប
រុំណតក់ារសងរបូ្ិយេតថតពិវសសបានដដ្រ (មាក្ា ៣១៦ រថាខ្ណឌ ទី១)។ របូ្ិយេតថតក្សប្ច្បាប្ ់គឺជាអានតភាពដដ្លទទលួ
សាគ ល់នូេមវធាបាយច្បតងវក្កាយននការសក្មប្សក្មួលាមរយៈតនមល ដដ្លប្ងាា ញវដ្ឋយច្បុំនួនទឹរក្បារវ់ៅវលើក្រដ្ឋស
ក្បារ។់   
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រនតងររណីដដ្លរបូ្ិយេតថតពិវសសដដ្លបានរុំណតជ់ារមមេតថតននកាតពវរិច្បច ដលងជារបូ្ិយេតថតក្សប្ច្បាប្វ់ៅវពល
អនតេត្កាតពវរិច្បច រូនប្ុំណត លអាច្បសងជារបូ្ិយេតថតណាមយួវនេងវទៀតបាន (មាក្ាដ្ដដ្ល រថាខ្ណឌ ទី ២)។ 
 រនតងររណីដដ្លគូភាគីបានរុំណតក់ារសងជារបូ្ិយេតថតប្រវទស ប្ញ្ញត្ិខាងវលើក្តូេយរមរអនតេតដូ្្ច្បោន  ។ 
៥. កា ពវរិច្ចជារូបិយេ ថុបរតទស្ (មាក្ា ៣១៧) 
 រនតងររណីកាតពវរចិ្បចក្តូេបានរុំណតជ់ារបូ្ិយេតថតប្រវទស រូនប្ុំណត លអាច្បសងជារបូ្ិយេតថតននក្ពេះរាជាណាច្បក្រ
រមពតជា វដ្ឋយគិតវៅាមអក្ាប្្ូររបូ្ិយប្ណ័ណ ប្រវទស វៅរដនលងដដ្លក្តូេអនតេត្កាតពវរិច្បចវនាេះវៅវពលរុំណតអ់នតេត្។  

ឧទហរណ៍ ររណីវោរ A បានខ្ចីក្បារវ់ោរ B ច្បុំនួន ២០០$ វនាេះវៅវពលអនតេត ្ វោរ A អាច្បសង
ក្បារវ់រៀលរប៏ាន។ ររណីវនេះ ក្តូេគណនាវៅាមអក្ាប្្ូរក្បារវ់ៅក្ប្វទសរមពតជា វៅវពលអនតេត្កាតពវរិច្បច។ 
ប្ តដន្ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់ប្ុំណត ល និងរូនប្ុំណត ល បានរុំណតព់ិវសសវនេងពីវនេះ ក្តូេអនតេត្ាមការរុំណតវ់នាេះ។ 
ឧទហរណ៍ រនតងររណីខាងវលើ ក្ប្សិនវប្ើ A និង B បានក្ពមវក្ពៀងោន ថា ក្តូេដតសងជាក្បារដ់្តោល រ វនាេះ A ក្តូេដត
សងជាក្បារដ់្តោល រ។   
 ររណីរូនប្ុំណត លមានការយឺតោ េរនតងការអនតេត្សងរបូ្យិេតថតននក្ពេះរាជាណាច្បក្ររមពតជា មាច ស់ប្ុំណត លអាច្ប
ទមទរឲ្សរូនប្ុំណត លសង វដ្ឋយគិតវៅាមអក្ាប្្ូររបូ្ិយប្ណ័ណ ប្រវទសវៅ វពលរុំណតអ់នតេត្ ឬវៅវពលដដ្ល
រូនប្ុំណត លសងបាន។ ប្ តដន្វប្ើមានការសនាវនេងរវាងមាច ស់ ប្ុំណត ល និងរូនប្ុំណត ល ក្តូេអនតេត្វៅាមការសនា
ពិវសសវនាេះ ។ 
 ឧទហរណ៍ Y ខ្ចីលតយពី X វៅនថៃទី១៤ រតមភៈ ២០១៤ ច្បុំនួន ១០០០០ដ្តោល រ វហើយបានសនាថានងឹសង
វៅនថៃទី១៤ ដខ្វមសា ឆ្ន ុំ២០១៤ ប្ តដនរូ្នប្ុំណត លមានការយឹតោ េរនតងការអនតេត្រហូតដ្ល់នថៃទី២៥ ដខ្វមសា ឆ្ន ុំ
២០១៤។ ក្ប្សិនវប្ើ Y សងជាក្បារវ់រៀល វនាេះ X អាច្បទមទរឲ្ស Y  គណនាវដ្ឋយដនែរាមអក្ាប្្ូរក្បារវ់ៅនថៃ
ទី ១៤ ដខ្វមសា ឬ នថៃទ២ី៥ ដខ្វមសា ឆ្ន ុំ២០១៤ រប៏ាន។ ឧទហរណ៍     អក្ាប្្ូរក្បារវ់ៅនថៃទី ១៤ ដខ្វមសា គ ឺ
១$ = ៤០០០៛ ប្ តដន្វក្កាយមរ ក្បារវ់រៀលវ ើងនថល វៅនថៃទី ២៥ ដខ្វមសា ១$ = ៣០០០៛ ប្ តវណាណ េះ ររណីវនេះ 
មាច ស់ប្ុំណត លអាច្បទមទរឲ្សគណនាវៅាមអក្ាប្្ូរក្បារវ់ៅនថៃទី ១៤ ដខ្វមសា ដដ្លជាវពលរុំណតស់ងបាន។ 
ររណីវនេះ Y ក្តូេសងច្បុំនួន ៤០ោនវរៀល។  
៦. អ្ក្ាការក្ារ់បដ្លរំណ ់តោយច្្ាប ់(មាក្ា ៣១៨) 
 ច្បុំវពាេះកាតពវរចិ្បចដដ្លក្តូេប្វងកើតការក្បារ ់ រនតងររណីដដ្លោម នរុំណតវ់នេង ក្តូេគិតអក្ាការ ក្បារ ់ ៥ភាគ
រយ រនតងមយួឆ្ន ុំ ។ 
 អក្ាការក្បារដ់ដ្លរុំណតវ់ដ្ឋយច្បាប្ ់ ក្តូេអនតេតច្្បុំវពាេះររណីដដ្លកាតពវរិច្បចដដ្លភាជ ប្ន់ឹងការក្បារា់ម
ច្បាប្ ់ឬាមរិច្បចសនា វលើរដលងដតភាគីក្ពមវក្ពៀងអុំពីអក្ាវនេងពីវនេះ ។ 
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 ការក្បារ ់ សុំវៅវលើទឹរក្បារ ់ ឬេតថតជុំនួសវនេងវទៀត ដដ្លក្តូេសងជាថនូរនឹងការវក្ប្ើក្បាស់ ឬ េតថតធាតតវដ្ើម 
ាមរយៈវពលននការវក្ប្ើក្បាស់។ ដូ្វច្បនេះកាតពវរិច្បចដដ្លជាក្បារ ់ ឬេតថតវដ្ើម ក្តូេដតមានលរខណៈអាច្បជុំនួសបាន ដូ្ច្បជា
កាតពវរិច្បចជាក្បារ ់ឬអងករ ជាអាទិ៍ វហើយក្តូេដតជាអវីដដ្លកាល យជា រមមេតថតននរិច្បចសនាខ្ចីប្រវិភាគ ។ 
 កាតពវរិច្បចដដ្លមានការក្បារ ់សុំវៅវលើកាតពវរិច្បចដដ្លការក្បារន់ឹងវរើតវ ើងាមច្បាប្ ់ឬ ាមរិច្បចសនា។ 
៧. ការក្ារ់ស្មាស្ (មាក្ា ៣១៩) 
 ការក្បារស់មាស សុំវៅវលើការប្ដនថមការក្បារវ់ៅវលើការក្បារដ់ដ្លមនិទនប់ានសង។ 

ររណីយឺតោ េមនិបានសងការក្បារ ់សក្មាប្រ់យៈវពលពី ១ឆ្ន ុំវ ើងវៅ វហើយវទេះប្ីជាមាច ស់ប្ុំណត លបាន
ដ្ឋស់វតឿនឲ្សសងោ ងណារវ៏ដ្ឋយ ររូ៏នប្ុំណត លមនិក្ពមសងការក្បារវ់នាេះ មាច ស់ប្ុំណត លអាច្បប្រូការក្បារប់្ញ្ចូល
រនតងក្បារវ់ដ្ើមបាន (មាក្ា ៣១៩) ។ 

វដ្ឋយសារការក្បារស់មាសប្ដនថមប្នទតរច្បុំវពាេះរូនប្ុំណត ល ការក្បារស់មាសវនេះអាច្បវធវើបាន លតេះក្ាដត
ប្ុំវពញាមលរខខ្ណឌ រុំណត។់ មាននយ័ថា ររណីដដ្លរូនប្ុំណត លខានសងការក្បារ ់ចាប្ព់ី១ឆ្ន ុំវ ើងវៅប្ តវណាណ េះ ។ 
ការរុំណតអ់ក្ាការក្បារក់្ប្ចាុំដខ្ និងប្ញ្ចូ លការក្បារវ់នាេះ ជាក្បារវ់ដ្ើម ១ដខ្វក្កាយរូនប្ុំណត លមនិសងក្បារ ់ក្តូេ
ដតហាមឃាត ់វទេះប្ីមានការក្ពមវក្ពៀងរវាង ភាគីរវ៏ដ្ឋយ រក៏ារក្ពមវក្ពៀងវនាេះោម នសតពលភាពវទ ។ 
៨. កា ពចរិច្ចអ្ៃិយ័  (មាក្ា ៣២១-មាក្ា ៣២៣) 

 ៨.១ ៃិយមៃ័យ 
 កាតពវរិច្បចអនិយត័ ជាររណីដដ្លរមមេតថតននកាតពវរិច្បច ក្តេូបានរុំណតវ់ដ្ឋយការវក្ជើសវរ ើសរនតងច្បុំវណាមការ
ន្ល់វក្ច្បើនក្ប្វ្ទ។ 

ឧទហរណ៍ កាតពវរិច្បចដដ្លក្តូេប្ងជ់ាក្បារ៣់០ដ្តោល រ ឬកាតពវរិច្បចន្ល់រងម់យួវក្គឿង។ 
 ៨.២ អ្នរមាៃសិ្ទធិតក្ជើស្តរើស្ 
 សិទធិវក្ជើសវរ ើស ក្តូេបានន្ល់វៅឲ្សរូនប្ុំណត ល។ ប្ តដន្សិទធិវក្ជើសវរ ើស អាច្បឲ្សវៅមាច ស់ប្ុំណត ល ឬតតយិជន
បាន ាមរយៈការក្ពមវក្ពៀងរវាងមាច ស់ប្ុំណត ល នងិរូនប្ុំណត ល។ 
 ៨.៣ ការអ្ៃុេ តស្ិទធិតក្ជើស្តរើស្ 
 មាក្ា៣២១ បានប្ញ្ញត្ិថា សិទធិវក្ជើសវរ ើសក្តូេបានអនតេត្វដ្ឋយការជូនដ្ុំណឹងវៅភាគីមាខ ងវទៀត។ រនតង
ររណីរូនប្ុំណត លមានសិទធិវក្ជើសវរ ើស ការន្ល់នូេរមមេតថតដដ្លរូនប្ុំណត លបានវក្ជើសវរ ើស ក្តូេចាតទ់តរថាបានអនតេត្
សិទធិវក្ជើសវរ ើសវនាេះ ។ រនតងររណីដដ្លតតិយជន (ជនដដ្លភាគីបានក្ពមវក្ពៀងឲ្សជនវនាេះមានសិទធិវក្ជើសវរ ើស។ 
ប្ តដន្ជនវនាេះោម នកាតពវរចិ្បចអវទីុំងអស់ និងោម នការខាតប្ង ់ឬទទួលបាននលក្ប្វោជនអ៍វីទុំងអស់) មានសិទធិវក្ជើស
វរ ើសសិទធិវនេះ ក្តូេបានអនតេត្វដ្ឋយការជូនដ្ុំណឹងវៅឲ្សរូនប្ុំណត ល និងមាច ស់ប្ុំណត ល។   
 ការវក្ជើសវរ ើសក្តូេមានអានតភាពក្ប្តិសរមម ចាប្់ាុំងពីវពលដដ្លកាតពវរិច្បចបានវរើតវ ើង។មាននយ័ថា 
កាតពវរិច្បចអនិយត័ក្តូេរុំណតជ់ាកាតពវរិច្បច ដដ្លមានរមមេតថតននាេកាលិរដតមយួ។ ប្ តដន្ វដ្ឋយសារអានតភាពក្ប្តិិ
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សរមម ក្តូេចាតទ់តរាេកាលិរដដ្លបានរុំណតវ់នាេះ ថាជារមមេតថតននកាតពវរិច្បច ចាប្ា់ុំងពីវពលដដ្លកាតពវរិច្បចវនាេះ
បានវរើតវ ើង ។  
 ៨.៤ ការត្ទរសិ្ទធិតក្ជើស្តរើស្ 
 សិទធិវក្ជើសវរ ើសក្តូេបានវនទរវៅឲ្សភាគីមាខ ងវទៀត រនតងររណីដដ្លភាគីមានសិទធិវក្ជើសវរ ើស មនិអនតេត្សិទធិ
វនេះ។ ឧទហរណ៍ វប្ើរូនប្ុំណត លមានសិទធិវក្ជើសវរ ើស ដតមនិអនតេត្សិទធិវនេះ រមមេតថតននកាតពវរិច្បចមនិក្តូេបានរុំណត ់
ដូ្វច្បនេះវទេះប្ីជារូនប្ុំណត លធាល រវ់ៅរនតងសាថ នភាពននការមនិអនតេត្កាតពវរចិ្បច វដ្ឋយហួសវពលរុំណតស់ងរវ៏ដ្ឋយ រ៏
មាច ស់ប្ុំណត លមនិអាច្បប្ងខុំឲ្សរូនប្ុំណត លអនតេត្កាតពវរចិ្បចភាល មបានវ ើយ។ មាននយ័ថាក្ប្សិនវប្ើរូនប្ុំណត លមនិអនត
េត្សិទធិវក្ជើសវរ ើសវទ សិទធិវនេះ ក្តូេវនទរវៅឲ្សមាច ស់ប្ុំណត ល។ នទតយវៅេញិ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់ប្ុំណត លមានសិទធិវក្ជើស
វរ ើសាុំងពីដ្ុំប្ូង វហើយមនិបានអនតេត្សិទធិវនេះវទ សិទធិវនេះក្តូេវនទរវៅឲ្សរូនប្ុំណត ល។ ប្ តដន្វប្ើតតិយជនមានសិទធិ
វនេះ ដតមនិអនតេត្សិទធិវនេះក្តូេវនទរឲ្សរូនប្ុំណត ល ( មាក្ា ៣២២ រថាខ្ណឌ ទី ២)។ 
 ៨.៥ ការរណំ ់កា ពវរចិ្ចអ្ៃិយ័ តោយអ្លទធភាព 
 ររណីាេកាលិរមយួរនតងច្បុំវណាមាេកាលិរនានាននកាតពវរិច្បចអនិយត័ កាល យជាមនិអាច្បក្ប្ក្ពឹត្វៅបាន 
កាតពវរិច្បចវនាេះនឹងក្តូេរលត ់ វប្ើរូនប្ុំណត លោម នរុំហតស ប្ តដន្វប្ើរូនប្ុំណត លមានរុំហតសវធវើឲ្សមនិអាច្បអនតេត្ាវាលិរ
បាន វនាេះកាតពវរិច្បចនងឹក្តូេប្្ូរវៅជាការទទួលខ្តសក្តូេរនតងការសងសុំណងការខូ្ច្បខាត។ 
 - ភាគីណាមយួោម នរុំហតសច្បុំវពាេះអលទធភាព៖ រនតងររណីដដ្លអនតញ្ញញ តឲ្សរូនប្ុំណត លអាច្បវក្ជើសវរ ើស
ាេកាលិរដដ្លមនិអាច្បក្ប្ក្ពឹត្វៅរចួ្ប វនាេះមាច ស់ប្ុំណត លនឹងទទួលការខូ្ច្បខាតនលក្ប្វោជនធ៍ៃនធ់ៃរ វក្ពាេះដតមនិ
អាច្បទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតជុំនួសាេកាលិរបាន ដូ្វច្បនេះកាតពវរិច្បចក្តូេរុំណតជ់ាេតថតដដ្លវៅសល់។ អនតេតដូ្្ច្ប
ោន នងដដ្រ ច្បុំវពាេះររណីដដ្លតតិយជនមានសិទធិវក្ជើសវរ ើស។ 
 ឧទហរណ៍ ររណីកាតពវរចិ្បចដដ្លរូនប្ុំណត លក្តូេន្ល់វសេះមយួរាល ឬ វោមយួរាលជារោ់រឲ់្សវៅ
មាច ស់ប្ុំណត ល វហើយសិទធិវក្ជើសវរ ើសវៅរូនប្ុំណត ល វនាេះកាតពវរចិ្បចកាតពវរិច្បចនងឹក្តូេរុំណតជ់ាវោមយួរាលវនាេះ 
ក្ប្សិនវប្ើវសេះមយួរាលវនាេះសាល ប្ ់មនិដមនវដ្ឋយសាររុំហតសរប្ស់គូភាគី  (មាក្ា ៣២៣ រថាខ្ណឌ ទី ១) ។ 
 -   ភាគីដដ្លមានសិទធិវក្ជើសវរ ើសមានរុំហតសច្បុំវពាេះអលទធភាព៖ សិទធិវក្ជើសវរ ើសក្តូេវនទរវៅឲ្សភាគីមាខ ងវទៀត។  

ឧទហរណ៍ វៅរនតងររណីខាងវលើ វប្ើវសេះមយួរាលវនាេះសាល ប្វ់ដ្ឋយសាររុំហតសរប្ស់ វនាេះសិទធិវក្ជើស
វរ ើស ក្តូេវនទរវៅមាច ស់ប្ុំណត ល។ មាច ស់ប្ុំណត លអាច្បវក្ជើសវរ ើសឲ្សន្ល់វោមយួរាលរប៏ាន ឬ អាច្បវក្ជើសវរ ើសឲ្សន្ល់
វសេះមយួរាលវនាេះ រចួ្បទមទរឲ្សសងសុំណងការខូ្ច្បខាតវដ្ឋយដនែរវលើការមនិអនតេត្កាតពវរចិ្បចរប៏ាន (មាក្ា 
៣២៣ រថាខ្ណឌ ទី ២) ។ 
 - រូនប្ុំណត លដដ្លោម នសិទធវិក្ជើសវរ ើសមានរុំហតសច្បុំវពាេះអលទធភាព៖ ររណីវនេះវប្ើមាច ស់ប្ុំណត លមានសិទធិ
វក្ជើសវរ ើស វហើយរូនប្ុំណត លោម នសិទធិវក្ជើសវរ ើសវធវើឲ្សការន្ល់ាេកាលិរមយួរនតងច្បុំវណាមការ  ន្ល់ាេកាលិរជា
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វក្ច្បើនមនិអាច្បក្ប្ក្ពឹត្វៅរចួ្ប ។ មាច ស់ប្ុំណត លអាច្បវក្ជើសវរ ើសយរការន្ល់ាេកាលិរ ដដ្លកាល យជាមនិអាច្បក្ប្ក្ពឹត្វៅ
រចួ្បវនាេះ វហើយទមទរឲ្សរូនប្ុំណត លសងការខូ្ច្បខាត វដ្ឋយដនែរវលើអលទធភាពរនតងការអនតេត្បាន។  

ឧទហរណ៍ ររណីកាតពវរចិ្បចដដ្លរូនប្ុំណត លក្តូេន្ល់វសេះមយួរាល ឬ វោមយួរាលជារោ់រឲ់្សវៅ
មាច ស់ប្ុំណត ល វហើយសិទធិវក្ជើសវរ ើសវៅមាច ស់ប្ុំណត ល ក្ប្សិនវប្ើវសេះមយួរាលវនាេះសាល ប្ ់ វដ្ឋយសាររុំហតសរប្ស់
រូនប្ុំណត ល វនាេះមាច ស់ប្ុំណត លអាច្បទមទរសុំណងការខូ្ច្បខាតពីរូនប្ុំណត លបាន (មាក្ា ៣២៣ រថាខ្ណឌ ទី៣) ។ 

-   មាច ស់ប្ុំណត លដដ្លោម នសិទធិវក្ជើសវរ ើសមានរុំហតសច្បុំវពាេះអលទធភាព៖ រូនប្ុំណត លដដ្លមានសិទធិវក្ជើស
វរ ើស អាច្បវក្ជើសវរ ើសាេកាលិរដដ្លមនិអាច្បក្ប្ក្ពតឹ្វៅរចួ្បវនាេះ និងអាច្បរចួ្បនតតពីការអនតេត្កាតពវរិច្បចបាន ។ 
 វៅរនតងឧទហរណ៍ខាងវលើ ររណីដដ្លសិទធិវក្ជើសវរ ើសវៅរូនប្ុំណត ល វហើយវសេះវនាេះបានសាល ប្់
វដ្ឋយសាររុំហតសរប្ស់មាច ស់ប្ុំណត ល វនាេះរូនប្ុំណត លអាច្បវក្ជើសវរ ើសយរការន្ល់វសេះវនាេះ វហើយរចួ្បនតតពិការអនត
េត្កាតពវរិច្បច (មាក្ា ៣២៣ រថាខ្ណឌ ទី៤) ។ 
៩. សិ្ទធិតលើបណំុល ៃិងកា ពវរិច្ចបដ្លមាៃភាគីតក្ច្ើៃនារ់ (មាក្ា ៣២៤) 
 បញ្ញ តិអ្ំព ី ទុំនារទ់ុំនងននសិទធិវលើប្ុំណត ល រនតងររណីដដ្លមានមាច ស់ប្ុំណត លវក្ច្បើន ច្បុំវពាេះសិទធិវលើប្ុំណត ល 
មយួ។ 
 រថាខ្ណឌ ទី ១ គឺជាប្ញ្ញត្ិស្ីពីសិទធិវលើប្ុំណត លដដ្លអាច្បដប្ងដច្បរបាន។ រនតងររណីដដ្លមានមាច ស់ប្ុំណត ល
វក្ច្បើននារច់្បុំវពាេះកាតពវរិច្បចមយួ សិទធិវលើប្ុំណត លវនាេះ ក្តូេកាល យវៅជាសិទធិវលើប្ុំណត លដដ្លក្តូេបានដប្ងដច្បរវៅ
មាច ស់ប្ុំណត លនមីយួៗវដ្ឋយមានភាគវសមើោន  វលើរដលងដតការប្ងាា ញឆនទៈនទតយពីវនេះ។ ឧទហរណ៍ននសិទធិវលើ
ប្ុំណត លដដ្លអាច្បដប្ងដច្បរបាន រមួមាន សិទធិទមទរនថលលរេ់តថតរមមសិទធិអេភិាគ នងិសិទធិវលើប្ុំណត លជាក្បារដ់ដ្ល
សហសន្តិជនមាន វៅវពលវធវើសន្តិរមមរមួច្បុំវពាេះសិទធលិប្ុំណត លជាក្បារជ់ាអាទិ៍។ 
 រថាខ្ណឌ ទី ២ និងទី៣ គជឺាប្ញ្ញត្ិស្ីពីសិទធិវលើប្ុំណត លអេភិាគីយ។៍ សិទធិវលើប្ុំណត លអេភិាគីយ ៍សុំវៅវៅ
វលើររណីដដ្លមាច ស់ប្ុំណត លវក្ច្បើននារ ់ មានសិទធិវលើប្ុំណត លដដ្លមានវោលប្ុំណងឲ្សន្ល់ាេកាលិរអេភិាគយីម៍ួ
យ។ សិទធិវលើប្ុំណត លអេភិាគីយ ៍ រមួមានសិទធិវលើប្ុំណត លអេភិាគីយា៍មលរខណៈននសិទធិវលើប្ុំណត ល នងិសិទធិវលើ
ប្ុំណត លអេភិាគីយវ៍ដ្ឋយការប្ងាា ញឆនទៈរប្ស់ភាគ។ី ឧទហរណ៍ននសិទធិវលើប្ុំណត លអេភិាគីយា៍មលរខណៈននសិទធិ
វលើប្ុំណត ល ដូ្ច្បជា សិទធិទមទរឲ្សវរ ើវច្បញពនីទេះមយួដដ្លមាន្តបិ្តីវក្ច្បើននារ ់ ឬ សិទធិទមទរឲ្សក្ប្គល់រនតងររណី
ដដ្លបានទិញរថយន្មយួរមួោន ជាវដ្ើម។ សិទធិវលើប្ុំណត ល    អេភិាគីយវ៍ដ្ឋយការប្ងាា ញឆនទៈរប្ស់ភាគី គឺសុំវៅវៅ
វលើររណីដដ្លរុំណតឲ់្សវៅជាមនិអាច្បដប្ងដច្បរបាន វដ្ឋយដនែរវលើការក្ពមវក្ពៀងរប្ស់ភាគី។ ឧទហរណ៍ A និង 
B បានរមួោន ទិញដ្ី និងខ្ាច្ប ់ វហើយបានប្វងកើតខ្សនាពិវសសជាមយួអនរលរ ់ ថាមនិឲ្សន្ល់វដ្ឋយដប្ងដច្បរាម
សាថ នភាពននការដ្រឹជញ្ជូ នវទ។  
 មាច ស់ប្ុំណត លននសិទធិវលើប្ុំណត លអេភិាគីយ ៍ អាច្បទមទរឲ្សរូនប្ុំណត លអនតេត្កាតពវរិច្បចសក្មាប្ ់ មាច ស់
ប្ុំណត លទុំងអស់បាន។ សក្មាប្ម់ាច ស់ប្ុំណត លទុំងអស់ មាននយ័ថា ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់ប្ុំណត លមាន រប់ានវធវើការទមទរ 
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ការទមទរវនាេះដូ្ច្បជាការទមទររប្ស់មាច ស់ប្ុំណត លទុំងអស់ដដ្រ ។ វហតតវនេះ ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់ប្ុំណត លននសិទធិវលើ
ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រប់ានទមទរឲ្សរូនប្ុំណត លអនតេត្កាតពវរចិ្បច អានតភាពននការតែ រអាជាា យតកាលវដ្ឋយដនែរ
វលើការទមទរ រវ៏រើតមានច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លវនេងវទៀតនងដដ្រ។ ម ាងវទៀត រូនប្ុំណត លអាច្បអនតេត្កាតពវរិច្បច
ច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លណាមាន រស់ក្មាប្ម់ាច ស់ប្ុំណត លទុំងអស់បាន។ ការអនតេត្កាតពវរិច្បចសក្មាប្ម់ាច ស់ប្ុំណត លទុំង
អស់ មាននយ័ថា ក្ប្សិនវប្ើរូនប្ុំណត លណាមាន រ ់បានសងវៅមាច ស់ប្ុំណត លណាមាន ររ់ចួ្បវហើយ ការសងវនាេះនឹងមាន
វៅរនតងទុំនារទ់ុំនងរវាងមាច ស់ប្ុំណត លទុំងអស់។ 
 រថាខ្ណឌ ទី ៣ ប្ញ្ញត្ពអីានតភាពននវហតតដដ្លបានវរើតវ ើងច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់ ឬ
សរមមភាពរប្ស់មាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់ ដដ្លវរើតមានច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយវ៍នេងវទៀត។ ជា
វោលការណ៍ អានតភាពននវហតតដដ្លបានវរើតវ ើងច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់ ឬសរមមភាពរប្ស់មាច ស់
ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់ មនិមានអានតភាពច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយវ៍នេងវទៀតវ ើយ។ ឧទហរណ៍នន
សរមមភាពរប្ស់មាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់គឺររណីដដ្លមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រវ់ធវើការទូទតជ់ាមយួ
រូនប្ុំណត ល វហើយឧទហរណ៍ននវហតតដដ្លបានវរើតវ ើងច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់គឺអានតភាពននពា
រតលភាព ឬអាជាា យតកាលននការរ ុំលតសិ់ទធិដដ្លវរើតវ ើងច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់ ពតុំមានអានតភាព
ច្បុំវពាេះមាច ស់ប្ុំណត ល អេភិាគីយវ៍នេងវទៀតវទ វហើយមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយវ៍នេងវទៀត អាច្បទមទរឲ្សអនតេត្
កាតពវរិច្បចទុំងមូលបាន។ ប្ តដន្ រនតងររណីដដ្លរូនប្ុំណត លវធវើនេរមមជាមយួមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់ ឬ 
ទទួលការវលើរដលងពីមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយណ៍ាមាន រ ់ ក្ប្សិនវប្ើរូនប្ុំណត លវនាេះអនតេត្កាតពវរិច្បចទុំងអស់ ឬមយួ
ភាគ វដ្ឋយដនែរវលើការទមទររប្ស់មាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយវ៍នេងវទៀត រូនប្ុំណត លអាច្បទរទរឲ្សសងមរេញិនូេ
នលក្ប្វោជនដ៍ដ្លមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយម៍ាន រវ់នាេះក្តូេទទួល ក្ប្សិនវប្ើមាច ស់ប្ុំណត លអេភិាគីយវ៍នាេះមនិបាន
បាតប់្ងសិ់ទធិរប្ស់ខ្លួន។ 
 រថាខ្ណឌ ទី ៤ ប្ញ្ញត្ពីការយរមាក្ា ៩២១ ដ្ល់មាក្ា ៩៣៧ មរអនតេត្រនតងររណីដដ្លមានរូនប្ុំណត ល
វក្ច្បើននារ ់ច្បុំវពាេះសិទធិវលើប្ុំណត លមយួ។ 
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