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បុព្វកថា 
 ស ៀវសៅស េះ គឺជា មិទ្ធផលដ៏មា សារ ំខា ់មួយដដលត្រវូបា ចងត្រងសរៀបចំស ើងតាមរយៈគសត្មាង 
អភិវឌ្ឍ ៍ត្បព័ ធចាប់  ិងរុលាការ ដំណារ់កាលទី្៤ រប ់ត្រ ួងយុរតិធម៌ន ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង 
ទី្ភ្នា រ់ងារ ហត្បរិបរតិការណ៍អ តរជារិន ត្បសទ្ ជប ុ  (សៅការ់ថា JICA)។ ត្រ ួងយុរតិធម៌ន  
ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិងទី្ភ្នា រ់ងារ JICA បា  ហការគ្នា សដើមបីអភិវឌ្ឍត្បព័ ធចាប់សលើវ ័ិយរដឋបបសវណី 
ចាប់តំាងពីសដើមឆ្ា ំ១៩៩៩ តាមរយៈគសត្មាងអភិវឌ្ឍ ៍វ ័ិយចាប់  ិងរុលាការ ដំណារ់កាលទី្១ ដល់ 
ទី្៣។ សៅរាុងដំណារ់កាលទី្១ ដល់ទី្៣ គសត្មាងបា  សត្មច ូវស ចរតីត្ាងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម
 ីរិវធីិរដឋបបសវណី រមួទំងចាប់  ិង បទ្ដ្ឋឋ  គរិយុរតដនទ្សទ្ៀរដដលចំាបាច់រាុងការអ ុវរតត្រមរដឋបបសវណី 
 ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី។ ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណីត្រវូបា ដ្ឋរ់ឲ្យអ ុវរតទូ្ទំងត្បសទ្ សៅដែររកដ្ឋ 
ឆ្ា ំ២០០៧ ចំដណរឯត្រមរដឋបបសវណីត្រវូបា ត្បកា ឲ្យសត្បើសៅរាុងឆ្ា ំ២០០៧ ត្ពមទំងត្រូវបា ដ្ឋរ់ឲ្យ 
អ ុវរតសៅរាុងដែធាូ ឆ្ា ំ២០១១។ 
 ត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី គឺមា សារ ំខា ់សៅរាុង ីរិរដឋបបសវណី ដូសចាេះ អារអ ុវរត 
ចាប់ត្រូវដរពត្ងីរ ូវការយល់ដឹងរប ់ែលួ ឲ្យបា  ីុជសត្ៅ  ិង ទូ្លំទូ្លាយទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី 
 ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី។  
 គសត្មាងសៅរាុងដំណារ់កាលទី្៤ស េះ ត្រូវបា ចាប់សផតើមសៅរាុងដែសមសា ឆ្ា ំ២០១២ សត្កាមការដឹរនំ
ដ៏ែពង់ែព ់រប ់ឯរឧរតម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដឋមន្រ តីន ត្រ ួងយុរតិធម៌ដដលជាត្បធា គសត្មាង  ិង 
សលារជំទវ ចាន់ សទុ្ធា វី រដឋសលខាធិការន ត្រ ួងយុរតិធម៌  ិង ឯរឧរតម ឈន ព្ព្លងឹ្ ត្បធា  
រាជបណឌិ រ ភ្នវជិាា ជីវៈរុលាការ ដដលអារត្គប់ត្គងគសត្មាង រមួទំងមា ការជួយ ត្មប ត្មួលពី 
ឯរឧរតម ប នុ ហុន អរីរត្បធា គណៈសមធាវនី ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង ឯរឧរតម លយុ ចណ្ណា  
សារលវទិ្ាធិការន សារលវទិ្ាល័យភូមិ ទ ីរិសាស្ត ត  ិង វទិ្ាសាស្ត តស ដឋរិចច។ គសត្មាងស េះអាច 
ដំសណើ រសៅបា សដ្ឋយមា ការជួយឧបរថមភដផារបសចចរសទ្ ពីទី្ភ្នា រ់ងារ JICA តាមរយៈជំនញការជាសត្ចើ ។ 
សៅរាុងគសត្មាងដំណារ់កាលទី្៤ស េះ មា រញ្ញា  Nishimura Emiko  ិងសលារ Matsubara Sadao (អរីរ
ជំនញការ  ិងត្បធា ទី្ត្បឹរាចាប់)  ិង សលារ Tsuji Yasuhiko ដដលជាជំនញការ  ិងជាត្បធា  
ទី្ត្បឹរាចាប់។ គសត្មាងរាុងដំណារ់កាលទី្៤ស េះ មា សគ្នលសៅរាុងការពត្ងឹង មរថភ្នពដល់អារអ ុវរត
ចាប់សៅរាុងត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា សដើមបីអ ុវរតត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណីឲ្យមា 
ត្ប ិទ្ធភ្នព។ មា ងវញិសទ្ៀរ សាថ ប័  ំខា ់ៗសៅរាុងវ ័ិយចាប់ដដលបា ចូលរមួសៅរាុងគសត្មាងស េះ 
មា ដូចជា ត្រ ួងយុរតិធម៌ រាជបណឌិ រ ភ្នវជិាា ជីវៈរុលាការ គណៈសមធាវនី ត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា  ិង 
សារលវទិ្ាល័យភូមិ ទ ីរិសាស្ត ត  ិង វទិ្ាសាស្ត តស ដឋរិចច។ សាថ ប័  ីមួយៗ បា បសងកើរ ូវត្រមុការងារ 
សដើមបីពិភ្នរា ូវបញ្ញា ដដលទរ់ទ្ង ឹងត្ទឹ្ តី រ៏ដូចជាបញ្ញា ដដលទរ់ទ្ង ឹងការអ ុវរតជារ់ដ តងដដលសរើរ 
មា ស ើងទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី ជាមួយ ឹងជំនញការជ ជារិជប ុ ។ 
ជាសគ្នលការណ៍ ត្រមុការងារ ីមួយៗត្រូវជួបត្បជំុ ១ដងរាុងមួយ បាត ហ៍។ បដ ថមពីសលើត្រមុការងារត្បចំា



 បាត ហ៍ រិចចត្បជំុត្រុមការងារចត្មុេះត្រូវបា សធវើស ើងជាសរៀងរាល់ ៣ ឬ ៤ដែមតង សដ្ឋយមា ការចូលរមួពី
ត្រមុការងារទំងបួ សាថ ប័  សដើមបីពិភ្នរាសលើបញ្ញា ចាប់ ំខា ់ៗ។ 
 ស ៀវសៅស េះ គឺជារត្មងឯរសារដដលបា បសងកើរស ើងសដ្ឋយត្រុមការងារទំងបួ សាថ ប័  ដដលមា 
ដូចជា របាយការណ៍ន ការពិភ្នរា  ំណួរចសមលើយ ឯរសារសមសរៀ  រមួទំងឯរសារ ិកាា សាលា។ ែលឹមសារ 
ន ឯរសារទំងស េះ គឺជាត្បធា បទ្ ំខា ់ៗដដលទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី 
ត្ពមទំងរាប់បញ្ចូ ល ូវររណីជារ់ដ តង  ិង ររណីជាលរាណៈត្ទឹ្ តីផងដដរ។ ដូសចាេះ ស ៀវសៅស េះមា 
អរថត្បសោជ ៍  ិង ត្បមូលផតុំ ូវព័រ៌មា  ំខា ់ ត្មាប់អ ុវរតចាប់សៅរាុងត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជា។  
 សយើងែ្ុំ ងឃមឹថា ស ៀវសៅស េះអាច ឹងជួយដល់អារអ ុវរតចាប់រាុងការពត្ងីរ ូវការយល់ដឹងរប ់
ែលួ ឲ្យកា ់ដរ ីុជសត្ៅទរ់ទ្ង ឹងត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី។ 
 
 
រំណរ់ មាា ល់៖ 
 ស ៀវសៅសមសរៀ  តីពី “ត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី” ត្រូវបា សរៀបចំចងត្រងចំ ួ   
៣សលើរ សដ្ឋយ៖ 

សលើរទី្១៖  
ស ៀវសៅសមសរៀ  តីពី “ត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី” ភ្នគ១ ត្រូវបា ចងត្រងស ើង

ជាសលើរទី្១ សដ្ឋយយរ មិទ្ធផលដដល សត្មចបា សៅរាុងឆ្ា ំ២០១២  ិង ឆ្ា ំ២០១៣ ត្ពមទំងត្រូវ
បា សបាេះពុមពសលើរទី្១ សៅរាុងដែធាូ ឆ្ា ំ២០១៥។ 

សលើរទី្២៖  
ស ៀវសៅសមសរៀ  តីពី “ត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី” ភ្នគ២ ត្រវូបា ចងត្រងស ើង

ជាសលើរទី្២ ដដលប តែលឹមសារពីស ៀវសៅភ្នគ១ សដ្ឋយយរ មិទ្ធផលដដល សត្មចបា សៅរាុង 
ឆ្ា ំ២០១៤ ឆ្ា ំ២០១៥  ិង ឆ្ា ំ២០១៦ ត្ពមទំងត្រូវបា សបាេះពុមពសលើរទី្១ សៅរាុងដែធាូ ឆ្ា ំ២០១៥។ ។ 

សលើរទី្៣៖  
ស ៀវសៅសមសរៀ  តីពី “ត្រមរដឋបបសវណី  ិង ត្រម ីរិវធីិរដឋបបសវណី” ភ្នគ៣ ជាស ៀវសៅដដលប ត

ែលឹមសារពីស ៀវសៅភ្នគ២ សហើយត្រវូបា ចងត្រងស ើងជាសលើរទី្៣ សដ្ឋយយរ មិទ្ធផលដដល សត្មច 
បា ចាប់ពីសដើមឆ្ា ំ២០១៦ រហូរដល់សដើមឆ្ា ំ២០១៧ សហើយមិ ឆលុេះបញ្ញច ងំអំពីទ្ ស ៈជាផលូវការរប ់
អាជ្ាធរារ់ព័ ធសៅរាុងត្ពេះរាជាណាចត្ររមពុជាស ើយ។ ឯរសារសមសរៀ សលើរទី្៣ ស េះត្រវូបា សបាេះពុមព 
សៅរាុងដែមីន ឆ្ា ំ២០១៧។ 



 

 

 

 

ក្រុមការងារ 
ក្រសងួយតុ្តិធម៌ 
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គន្ថីទី៤ កាតព្វកិច្ច 
ជំព្ូកទី៥ ៖ ការទទួលបន្ទុកហាន្ិភ័យ 
 (មាត្រា ៤១៥ ~ មាត្រា ៤២១) 

 

១. សញ្ញា ណទូទៅ 
   ហានិភ័យ មានន័យថាការប្រថុយនឹងការខូចខាត ឬ ការបាត់រង់ (សន្ទា នុប្រម)។   
 ការទទួលរនាុរហានិភ័យ គឺជាការទទួលរនាុរនូវការខូចខាតរនុងររណីដែលអលទធភាពរនុងការអនុវតត
កាតពវរិចចដោយសារការបាត់រង់រមមវតថុ ឬ តាវកាលិរននការអនុវតតកាតពវរិចច ដៅរនុងអំឡុងដពលននការរដងកីតរិចច
សនា ែល់ការអនុវតតរិចចសនា។ ការទទួលរនាុរហានិភ័យដរីតដឡងី ដៅដពលដែលកាតពវរិចចប្តូវបានរលត់ និង 
គ្មម នរំហុសររស់រូនរណុំល។ រនាុរហានភ័ិយ គជឺាការដែលប្តូវទទលួរនាុររនុងររណីដែលគ្មម នរំហុសររស់រូន
រំណុល។ 

ឧទាហរណ៍៖ រថយនតជារ់លារ់ដែលជារមមវតថុននការលរ់ទិញប្តូវបានដោរលួច (រចិចសនាលរ់ទញិ     
រថយនត)។ រនុងររណីអនរលរ់មិនមានរំហុស ដតីកាតពវរិចចប្រគល់រថយនតជារ់លារ់ររស់អនរលរ់ប្តូវរលត់ដែរ
ឬដទ? ដហយីកាតពវរចិចរនុងការរង់ប្បារ់ររស់អនរទិញនឹងដៅជាយ៉ា ងណា? 

 

  

           
 
 
 
 
 
 

 

 ដយងតាមមាប្តា ៤១៥ ដរកីារអនុវតតកាតពវរចិចកាា យជាអលទធភាព ដហយីរូនរណុំលគ្មម នរំហុសចំដ ោះ
អលទធភាពដន្ទោះ កាតពវរចិចប្តូវរលត់ ដហយីមាច ស់រណុំលមិនអាចទាមទារតាវកាលិរបានដទ។ រូនរណុំល គសឺំដៅ
ដៅដល ីអនរដែលមានកាតពវរចិចប្រគល់វតថុ ដហយីមាច ស់រណុំលសំដៅដៅដលី អនរដែលមានសិទធិទទួលវតថុ។ ែូចដនោះ 
ចំដ ោះឧទាហរណ៍ខាងដល ីកាតពវរិចចរនុងការប្រគល់រថយនតជារ់លារ់ររស់អនរលរ់នឹងប្តវូរលត់។  

កាតពវរិចចររស់មាច ស់រំណុល (ឧ៖ រង់ប្បារ់) 

→ ដតីប្តូវរលត់ដែរឬដទ?  

រូនរំណុល 

ដនោះគឺជារញ្ហា ននការទទួល
រនាុរហានិភ័យ 

 កាតពវរិចចររស់រូនរំណុលប្តូវរលត់ 
 (មាប្តា ៤១៥ ននប្រមរែឋរបដវណី) 

មាច ស់រំណុល 
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 ដហតុែូដចនោះ ចំដ ោះកាតពវរិចចរនុងការរង់ប្បារ់ររស់អនរទិញនឹងដៅជាយ៉ា ងណា? ដនោះគជឺារញ្ហា ននការ
ទទួលរនាុរហានិភ័យ។ ដអែរតាមមាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ១ី រនុងរិចចសនាអញ្ញមញ្ញដែលមានអតថន័យដអាររមម
សិទធិដលីវតថុដែលបានរណំត់ជារ់លារ់ រនុងររណីដែលវតថុជារមមវតថុននរិចចសនា ប្តូវបានបាត់រង់ ឬ ខូចខាតដោយ
គ្មម នរំហុសររស់ភាគីទាងំសងខាងដទ រូនរណុំលប្តូវទទួលរនាុរហានិភ័យដន្ទោះ ដហយីមនិអាចទាមទារ
តាវកាលិរតរពីមាច ស់រណុំលបានដទ។  

ចំដ ោះឧទាហរណ៍ខាងដល ី អនរលរ់មិនអាចទាមទារប្បារ់នថារថយនតជារ់លារ់ដែលបានបាត់រង់ពីអនរ
ទិញបានដឡយី។ 

 
២. លកខខណឌ ដែលទកើតមាន្ទ ើងន្វូការទទួលបន្ទុកហាន្ិភយ័ 
 
១. រិចចសនាអញ្ញមញ្ញ (Synallagmatical contract) 
២. អលទធភាពរនុងការអនុវតត 
៣. ភាពគ្មម នរំហុសររស់រូនរំណុលអំពអីលទធភាពរនុងការអនុវតត 
→ ដតរូីនរណុំលអាចទាមទារតាវកាលិរតរពីមាច ស់រណុំលបានដែរឬដទ? (រញ្ហា ននការទទួលរនាុរហានិភ័យ) 

 
  ២.១ រចិចសនាអញ្ញមញ្ញ 
   រិចចសនាអញ្ញមញ្ញ គឺជារចិចសនាដែលភាគីមានរនាុររំដពញកាតពវរិចចដៅវញិដៅមរែូចជា រិចចសនា
ដ ៉ាការ  ភតសិនា រចិចសនាលរ់ទិញ  ជាដែីម។ 
 រិចចសនាឯរដតាភាគី គឺជារចិចសនាដែលមានដតភាគីមាា ងជាអនរមានរនាុរ ែូចជា ប្រទានរមម រិចចសនា
ខចីដប្រ ី(មាប្តា ៦២៥ ននប្រមរែឋរបដវណី) រិចចសនារដញ្ញីដោយមិនយររនប្ម (មាប្តា ៦៦៩ រថាខណឌ ទី២ ននប្រម
រែឋរបដវណី) រិចចសនាដលីរដលងកាតពវរិចច (មាប្តា ៤៧៣ ននប្រមរែឋរបដវណី) ដហយីដោយសារដតរិចចសនា
ឯរដតាភាគពុីំមានតាវកាលិរតរ ែូដចនោះ មិនអាចរំដពញលរាខណឌ ននការទទួលរនាុរហានិភ័យដទ។ 
 
  ២.២ អលទធភាពរនុងការអនុវតត 
 ប្រសិនដរគី្មម នលទធភាពរនុងការអនុវតតកាតពវរិចចដទ ការអនុវតតនឹងកាា យជាអលទធភាព។ អលទធភាពដនោះ
 ប្តូវរារ់រញ្ចូ លទាងំររណីដែលការអនុវតតកាតពវរិចចដន្ទោះប្តូវបានវាយតនមាថាមិនអាចដ្វដីៅបានតាមលរាណៈ
សងគម ឬ ដសែឋរិចច។  

ឧទាហរណ៍៖ រិចចសនាលរ់ទញិថូរូរាណ ដរីសិនជាថូរុរាណដន្ទោះបានដររមុនដពលប្រគល់ដៅឲ្យអនរ
ទិញ ដន្ទោះការអនុវតតកាតពវរចិចកាា យជាអលទធភាព។ ម៉ាាងវញិដទៀត ប្រសិនដរកីារណ៍ ដែលមិនអាចអនុវតត
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កាតពវរចិចដៅដពលរណំត់ដែលប្តូវអនុវតតមានពតិប្បារែមុនដពលរណំត់ដែលប្តូវអនុវតត ការអនុវតតកាតពវរិចចប្តូវ
កាា យជាអលទធភាពដៅដពលដន្ទោះ។ 
  រនុងររណី ការយតឺយ៉ា វរនុងការអនុវតត (មាប្តា ៣៩១) ការអនុវតតកាតពវរិចចមិនបានដពញដលញ (មាប្តា 
៣៩៣) និង ររណីដអេងដទៀតននការមិនអនុវតតកាតពវរចិច (មាប្តា ៣៩៤) ដោយសារដតមិនអាចអនុវតតតាម
មាប្តា ៤១៥ បាន ដន្ទោះកាតពវរិចចមិនរលត់ដទ ដហតុដនោះវាមិនដមនរញ្ហា ការទទួលរនាុរហានិភ័យដទ ដតវាជារញ្ហា
ននការមិនអនុវតតកាតពវរចិច។ 
  ២.៣ ភាពគ្មម នរហុំសររស់រូនរណុំលអពំអីលទធភាពរនុងការអនុវតត 

ប្រសិនដរីរូនរណុំលគ្មម នរហុំសចំដ ោះអលទធភាពរនុងការអនុវតត កាតពវរិចចប្តូវរលត់។ អាុយដៅវញិ 
ប្រសិនដរីរូនរណុំលមានរហុំសចំដ ោះអលទធភាពរនុងការអនុវតត កាតពវរិចចមិនរលត់ដទ គឺប្តូវសងសំណងការ
ខូចខាតដៅឲ្យមាច ស់រំណុលតាមមាប្តា ៣៩៨ រថាខណឌ ទ១ី ននប្រមរែឋរបដវណី។ 

 
៣. ការទទលួបន្ទុកហាន្ិភ័យទៅកនងុកិច្ចសន្យាទទទរកម្មសទិធ ិ
  ៣.១. ររណីវតថុដែលបានរណំត់ជារ់លារ់ (មាប្តា ៤១៦) 
    ៣.១.១. ដគ្មលការណ៍ដែលរូនរណុំលជាអនរទទលួរនាុរ  (មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ១ី) គឺរនុង
ររណីដែលបានបាត់រង់ ឬ ខូចខាតនូវវតថុជារ់លារ់ននរចិចសនាលរ់ទិញែូចជា អាគ្មរ ែី វតថុដែលជារមមវតថុនន
រិចចសនាលរ់ទញិ ដន្ទោះការអនុវតតកាតពវរចិចនឹងកាា យជាអលទធភាព ែូដចនោះ រូនរណុំលជាអនរទទលួរនាុរហានិ
ភ័យដន្ទោះ។ រ៉ាុដនត តាវកាលិរតរររស់អនរទិញ គរូឺនរណុំល (អនរលរ់) នងឹកាា យជាអនរដែល មានកាតពវរចិចរង់
ប្បារ់នថាលរ់ ដហយីដោយសារដតមិនអាចទាមទារតាវកាលិរតរពីមាច ស់រណុំល ដហតុដនោះវាជារញ្ហា  (មាប្តា 
៤១៦ រថាខណឌ ទ១ី)។ 
 
               ៣.១.២. ការទទលួរនាុរហានភ័ិយជារនាុរររស់មាច ស់រណុំល  
    រ. ការទទលួរនាុរហានភ័ិយររស់មាច ស់រណុំលតាមរយៈការដអារ ៖ 
     ដលីរដលងដតមានការរណំត់ដអេងដៅរនុងរិចចសនា ហានិភ័យដោយសារការបាត់រង់ ឬ ខូច
ខាតវតថុជារមមវតថុននរិចចសនា ប្តូវដអារដៅមាច ស់រណុំលដៅ ដពលណាមួយរនុងចំដណាមដពលដែលបានរណំត់ែូច
ខាងដប្កាម៖ 
      មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី ចណុំច រ ៖ ដពលដែលប្រគល់វតថុជារមមវតថុដៅមាច ស់
រណុំល ឬ ដពលដែលចុោះរញ្ជ ីដអារអចលនវតថុ ឬ ដពលដអេងដទៀតដែលយល់ដ ញីថា ការប្គរ់ប្គងជារ់ដសតងដលវីតថុ
ជារមមវតថុប្តវូបានដអារដៅមាច ស់រណុំល។ 

 ការប្រគល់វតថុជារមមវតថុ  ឬ ដពលដែលចុោះរញ្ជ ីដអារអចលនវតថុ  ឬ ដពលដអេងដទៀត ដៅឲ្យមាច ស់
រំណុល៖ ដោយសារការប្គរ់ប្គងជារ់ដសតងដលីវតថុជារមមវតថុប្តូវបានដអារដៅមាច ស់រំណុល (មាប្តា 
៤១៦ រថាខណឌ ទី២ ចំណុច រ)។ ដៅរនុងររណីដនោះមាច ស់រំណុល គឺជាអនរទទួលរនាុរហានិភ័យ និង 
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៥,០០០$ 

មានកាតពវរិចចរង់ប្បារ់ដៅឲ្យអនរលរ់ (រូនរំណុល) ដប្ ោះ មាច ស់រំណុល ជាអនរប្គរ់ប្គងវតថុដែលជា
រមមវតថុដន្ទោះ។  

 
   ឧទាហរណ៍ មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី ចណុំច រ (ររណី ប្រគល់វតថុជារមមវតថុ)៖  
   A លរ់អាោះឲ្យដៅ B រនុងតនមា ៥,០០០ែុលាា រ។ B បានប្រគល់ប្បារ់ប្គរ់ចំនួន ប្ពមទាងំបានចូលដៅ
សាន រ់ដៅរនុងអាោះដន្ទោះអងដែរ។ រ៉ាុដនត មិនទាន់បានចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិដៅដឡយីដទ។ ដប្កាយមរ អាោះដន្ទោះប្តូវបាន
ដភាីងដ ោះ ដោយសារដភាីងដ ោះ ាងពីអាោះអនរជិតខាង។   

 
 

 
           A                                   B 
           
                 

 
 ចណុំចគរួពោិរណា៖  

   រនុងររណី A មិនទាន់បានប្រគល់អាោះដទ ដតបានប្រគល់ដសាអាោះ ដតីរនាុរហានិភ័យប្តូវបានដអារដែរ 
ឬដទ? (មាប្តា ៥៥០ ននប្រមរែឋរបដវណី) 
   រនុងររណី A មិនទាន់បានប្រគល់អាោះដទ ដតបានប្រគល់រ័ណណរញ្ហជ រ់សទិធិ ដតីរនាុរហានភ័ិយប្តូវបានដអារ
ដែរ ឬដទ? (មាប្តា ៥៥០ ននប្រមរែឋរបដវណី) 

 
             ឧទាហរណ៍ មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី ចណុំច រ (ររណី ចុោះរញ្ជ ីដអារអចលនវតថុ)៖  
   A លរ់អាោះឲ្យដៅ B រនុងតនមា ៥,០០០ែុលាា រ។ B បានប្រគល់ប្បារ់ប្គរ់ចំនួន ដហីយ A រ៏បានចុោះរញ្ជ ី
ដអាររមមសិទធិឲ្យដៅ B រួចដហយីដែរ។ រ៉ាុដនត A ដៅរនតសាន រ់ដៅអាោះដន្ទោះដៅដឡយី ដោយសារដត B មិនទាន់បាន
មរទទួលយរអាោះ។ នចែនយ អាោះដន្ទោះប្តូវបានដភាីងដ ោះ ដោយសារដភាីងដ ោះ ាងពីអាោះអនរជិតខាង។     
 
 

            A                                  B 
                         

      ® 

 
 

៥,០០០$ 

ដទាោះរីរមមសិទធិននអាោះដន្ទោះជាររស់  A ដៅដឡយីរ៏
ដោយ ដតដោយសារ A បានប្រគល់អាោះដន្ទោះឲ្យដៅ B 
រចួដហយី ែូដចនោះ B ប្តូវទទួលរនាុរហានភ័ិយ។ 

រ

ដទាោះរី  A មិនទាន់បានប្រគល់អាោះដន្ទោះឲ្យដៅ B ដៅ
ដឡយីរ៏ដោយ ដតដោយសារ មានការចុោះរញ្ជ ីដអាររមម
សិទធិឲ្យដៅ B រចួដហយី ែូដចនោះ B ប្តូវទទួលរនាុរហា
និភ័យ។ 
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    ឧទាហរណ៍ មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី ចណុំច រ (ររណីដអេងៗ) 
 ទនាឹមនឹងដនោះ ដៅរនុង មាប្តា ៤៥៥ ចំណុច រ  រនុងររណីដែលមាច ស់រំណុល មិនទទួលនូវ

សំដណីអតល់ការសងដទ រូនរំណុលទទួលរនាុរហានិភ័យ ដៅរនុងរិចចសនាអញ្ញមញ្ញ    
ហានិភ័យដនោះប្តូវដអារដៅមាច ស់រំណុល។  

 រ៉ាុដនត ររណីដែលកាតពវរិចចមានភាជ រ់លរាខណឌ រងែង់ ដន្ទោះហានិភ័យមិនប្តូវ បានដអារដឡយី
រហូតែល់ដពលលរាខណឌ រងែង់ដន្ទោះប្តូវបានរំដពញ (មាប្តា ៤១៩)។ 
 

 មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី ចណុំច ខ ៖ ដពលដែលរូនរណុំលបានដសនអីតល់ការអនុវតត
កាតពវរចិចប្តមឹប្តវូ 

 ដពលដែលរូនរណុំលបានដសនីអតល់ការអនុវតតកាតពវរិចចប្តមឹប្តូវ (មាប្តា ៤១៦ រថា
ខណឌ ទី២ ចណុំច ខ) ៖ ររណីដនោះទារ់ទងនងឹការទទលួរនាុរហានភ័ិយដោយការអតល់ការអនុវតតកាតពវរចិច 
ដពលដែលរូនរណុំលបានដប្តៀមរចួរាល់រនុងការប្រគល់វតថុដែលជារមមវតថុននការអនុវតតកាតពវរិចចដន្ទោះដៅឲ្យ
មាច ស់រណុំល រ៉ាុដនត មាច ស់រណុំលមិនទទួលការសង ឬ រែិដស្មិនទទួល ដទាោះរីវតថុដន្ទោះសថិតដៅដប្កាមការ
ប្គរ់ប្គងររស់រូនរំណុលរ៏ដោយ មាច ស់រំណុលប្តូវទទួលរនាុរហានិភ័យដែរ ដៅដពលដែលវតថុដន្ទោះបាត់រង់ 
ឬ ខូចខាត ដោយសារប្រធានសរតិ។  

  ឧទាហរណ៍៖ A បានដ្វីរចិចសនាលរ់ទិញរថយនតជារ់លារ់ជាមយួនឹង B រនុងតនមា ១០,០០០$ ដហយី     
ទីរដនាងដែលប្តូវប្រគល់ គឺដៅទីរដនាងររស់ A ។ ដៅនថៃរំណត់សង A បានដរៀរច ំនងិ រង់ោ ំB មរទទលួយរ  
រថយនត (សំដណីអដល់ការសងជារ់ដសដង) ដតដៅនថៃដន្ទោះ មនិដ ញី B មរយររថយនតដទ។ នចែនយយរ់ដន្ទោះ ដភាងី
បានរាលោលពីអាោះអនរជិតខាង ដហយីរថយនតដន្ទោះរ៏ប្តូវដ ោះ ែូដចនោះ រនាុរហានភ័ិយ ប្តូវធាា រ់ដៅដលី B។  

 
   
 

                    
 
 

         មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី ចណុំច គ ៖ ដពលដែលមាច ស់រណុំលប្រដររមនិប្ពមទទលួការអនុ
វតតររស់រូនរណុំលដោយគ្មម នមូលដហតុប្តមឹប្តវូ  

  ឧទាហរណ៍៖ A បានដ្វីរិចចសនាលរ់ទិញរថយនតជារ់លារ់ជាមួយនងឹ B រនុងតនមា 
១០,០០០$ ដហយីទីរដនាងដែលប្តូវប្រគល់ គឺដៅទីរដនាងររស់ A ។ មុននថៃរណំត់ប្តូវសងប្សារ់ដត B បាន

អនរលរ់  

A  
អនរទិញ 

B  

រនុងររណីដនោះ B ជាអនរទទួលរនាុរ 
ហានិភ័យ គ ឺ B មានររណីយរិចចរង់ប្បារ់ឲ្យ 
A ដប្ ោះ A បានដ្វសីំដណីអដល់ការអនុវតត
កាតពវរចិចប្តឹមប្តូវរចួដហយី។ 

១០,០០០$ 
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ទូរស័ពាមរប្បារ់ A ថាខាួនមនិយររថយនតដន្ទោះដទ ដោយពុំមានមូលដហតុ។ ដប្កាយមរ រថយនតដន្ទោះប្តូវទឹរជនំន់
ន្ទយំរដៅបាត់។ 

 
   
 

                       
 
 

 
 មាច ស់រណុំលប្រដររមិនប្ពមទទួលការអនុវតតររស់រូនរណុំលដោយគ្មម នមូលដហតុ

ប្តឹមប្តូវ (មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទី២ ចំណុច គ) ៖ មាច ស់រណុំលរែិដស្ ឬ ប្រដររមិនប្ពមទទលួការ
អនុវតតកាតពវរិចច ដៅដពលដែលរូនរណុំលមិនទាន់ដប្តៀមខាួនរចួរាល់រនុងការអនុវតតកាតពវរិចច ដន្ទោះរនាុរ
ហានិភ័យប្តូវបានដអារដៅមាច ស់រណុំល។ 

 
     ខ. ររណីអលទធភាពរនុងការអនុវតតដោយសារដតរហុំសររស់មាច ស់រណុំល៖ 

    រនុងររណីដែលការអនុវតតកាតពវរិចចកាា យជាអលទធភាពដោយគ្មម នរំហុសររស់រូនរំណុល ដហយីអ
លទធភាពដន្ទោះដរតីដឡងីដោយមានរំហុសររស់មាច ស់រណុំលវញិ រូនរណុំលមនិប្តូវបាត់រង់នូវតាវកាលិរតរពី
មាច ស់រណុំលដទ។ រ៉ាុដនតដររូីនរំណុលបានទទួលអលប្រដយជន៍ ដោយការរចួអុតពីកាតពវរិចចររស់ខាួន រូន
រំណុលប្តូវប្រគល់អលប្រដយជន៍ដនោះដៅមាច ស់រណុំលវញិ (មាប្តា ៤២១)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រនុងររណីដនោះ B ជាអនរទទលួរនាុរហានិភ័យ គ ឺB មាន
ររណីយរិចចរង់ប្បារ់ឲ្យ A ដប្ ោះ B បានប្រដររមិនប្ពមទទួល
ការអនុវតត ដោយគ្មម នមូលដហតុប្តឹមប្តូវ។ 

អនរទិញ 

B  
អនរលរ់  

A  
១០,០០០$ 
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  ររណីដែលរមមវតថុននរិចចសនាលរ់ទិញជាវតថុរុរាណប្តូវបានដររបារ់ ដហយីកាា យជាអលទធភាពរនុងការ
អនុវតត 
 

 
 
 
 
 

 ររណីវតថុដន្ទោះប្តូវបានដ្វឲី្យដររមុន
ដពលដអារហានិភ័យ 
(មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី) 

ររណីវតថុដន្ទោះប្តូវបានដ្វឲី្យដររ
ដប្កាយដពលដអារហានិភ័យ  
(មាប្តា ៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី) 

ររណីដែលរូនរំណុល និង មាច ស់
រំណុលគ្មម នរំហុស (ររណី
ប្រធានសរត ិ ឬរ៏ ដររដោយសារ
ដចតន្ទ ឬ រំហុសររស់តតិយជន) 

កាតពវរចិចប្រគល់វតថុរុរាណប្តូវរលត់ 
(មាប្តា ៤១៥) ដហយីកាតពវរិចចរង់
ប្បារ់រ៏ប្តូវរលត់ដែរ (មាប្តា ៤១៦ 
រថាខណឌ ទ១ី) 
→ រូនរំណុលប្តូវទទួលរនាុរហានិ
ភ័យ 

កាតពវរចិចប្រគល់វតថុរុរាណប្តូវរលត់ 
(មាប្តា ៤១៥) រ៉ាុដនតកាតពវរិចចរង់
ប្បារ់ដៅរនត      អតថិភាព (មាប្តា 
៤១៦ រថាខណឌ ទ២ី) 
→មាច ស់រណុំលប្តូវទទួលរនាុរហានិ
ភ័យ 

 
 
ររណីរូនរំណុលមានរំហុស 

កាា យជារញ្ហា ននការមិនអនុវតតកាតពវរចិចររស់អនរលរ់។ កាតពវរចិចប្រគល់វតថុ
រុរាណមិនរលត់ ដហយីកាតពវរិចចទាមទារសណំងខូចខាតររស់អនរលរ់ដៅដត
រនតអតថភិាព។ ែូដចនោះ កាតពវរចិចរង់ប្បារ់ ររស់អនរទញិរ៏មនិរលត់ដែរ។ 
→ មិនដមនជារញ្ហា ននការទទលួរនាុរហានិភ័យដឡយី។ 

ររណីមាច ស់រំណុលមានរំហុស កាតពវរចិចប្រគល់វតថុរុរាណប្តូវរលត់ (មាប្តា ៤១៥) ដហយីកាតពវរិចចរង់
ប្បារ់ដៅដតរនតអតថិភាព (មាប្តា ៤២១) 
→ មាច ស់រំណុលប្តូវទទួលរនាុរហានិភ័យ។ 
 

 
         ៣.២. ររណីដែលរមមវតថុជាវតថុដែលមនិបានរណំត់ជារ់លារ់ (មាប្តា ៤១៨) 
   មុនដពលរណំត់ជារ់លារ់ ៖ ដទាោះរជីារមមវតថុប្តូវបានបាត់រង់រ៏ដោយ រ៏មិនអាចកាា យជា      អលទធភាព
រនុងការអនុវតតដន្ទោះដទ ដោយសារដតមានលទធភាពអាចអតល់នូវវតថុដែលមានប្រដភទែូចគ្មន បាន ដហយីរញ្ហា ទទួល
រនាុរហានិភ័យរ៏មិនដរីតដឡងីដែរ (មាប្តា ៤១៨ រថាខណឌ ទ១ី)។ 

ដពលដអារហានភ័ិយ 

- ដពលប្រគល់ 
- ដពលចុោះរញ្ជ ី 
- ដពលដសនីអដល់ការសង 
- ដពលមាច ស់រំណុលរែិដស្ 
- ដពលដអេងដទៀត 
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   ដប្កាយដពលរណំត់ជារ់លារ់ ៖ អនុវតតែូចគ្មន នឹងររណីវតថុរណំត់ជារ់លារ់ (មាប្តា ៤១៨ រថាខណឌ ទី
២)។  
៤. ការទទលួបន្ទុកហាន្ភិ័យទៅកនងុកចិ្ចសន្យាទត្រៅព្ីកចិ្ចសន្យាទទទរកម្មសទិិធ (មាត្រា ៤១៧ - 
៤២០)  
        ៤.១. ការទទលួរនាុរហានភ័ិយចដំ ោះសទិធដិអេងដទៀត (មាប្តា ៤១៧) 
 រញ្ញតតិនន មាប្តា ៤១៦ (ការទទួលរនាុរហានិភ័យរនុងរចិចសនាដអាររមមសិទិធដលីវតថុដែលបានរំណត់ជារ់
លារ់) ននប្រមដនោះប្តូវយរមរអនុវតតែូចគ្មន អងដែរ ចំដ ោះការរដងកីត ឬ ការដអារសទិិធប្រតយរេដប្ៅពីរមមសិទិធ ឬ
    សិទិធដលីរណុំល ឬ សិទិធដអេងដទៀត។  
 ការទទួលរនាុរហានិភ័យរនុងរិចចសនាដអារសិទិធប្រតយរេដប្ៅពីរមមសិទិធ សិទិធប្រតយរេដប្ៅពីរមមសិទិធអាច
មាន៖ សិទធិកាន់ការ់ សិទធិជលួអចិន្នដយ ៍អលុរដភាគ... មាប្តា ១៣២ ននប្រមរែឋរបដវណី ។  

ឧទាហរណ៍៖ A បានរដងកីតរិចចសនាជលួជាអចិន្នតយដ៍ៅអាគ្មរមួយរដនាងឲ្យដៅ B រនុងតនមា 
១០,០០០$ រនុងមួយដខ រយៈដពល ៥០ ឆ្ន  ំដោយដ្វរីិចចសនាជាលាយល័រាណ៍អរេរ ដហយីប្តូវប្រគល់ឲ្យ B ដៅ
ដែីមឆ្ន ដំប្កាយ រ៉ាុដនដ មនិទាន់ែល់ដពលប្រគល់អង ប្សារ់ដតអាគ្មរដន្ទោះប្តូវដភាីងដ ោះ ដោយមូលដហតុ ាងពីអាោះអនរ
ជិតខាង។ ដោយសារដត មាច ស់អាគ្មរជាអនរទទលួរនាុរហានិភ័យ ែូដចនោះ មាច ស់អាគ្មរមិនអាចទាមទារនថាឈ្នួល
អាគ្មរបានដឡយី ។  

ការទទួលរនាុរហានិភ័យចំដ ោះសទិធិដលីរណុំល៖  
 ឧទាហរណ៍៖ A បានរដងកីតរចិចសនាជលួដៅអាគ្មរមួយរដនាងឲ្យដៅ B រនុងតនមា ១០,០០០$ រនុងមួយ
ដខ រយៈដពល ៥ ឆ្ន  ំដហយីប្តវូប្រគល់ឲ្យ B ដៅដែីមឆ្ន ដំប្កាយ រ៉ាុដនដ មិនទាន់ែល់ដពលប្រគល់អង ប្សារ់ដតអាគ្មរ
ដន្ទោះប្តូវដភាីងដ ោះ ដោយមូលដហតុ ាងពីអាោះអនរជតិខាង។ ដោយ សារដតមាច ស់អាគ្មរជាអនរទទួលរនាុរហានិភ័យ 
ែូដចនោះ មាច ស់អាគ្មរមិនអាចទាមទារនថាឈ្នួលអាគ្មរបានដឡយី ។  
 ការទទួលរនាុរហានិភ័យរនុងររណីរចិចសនាមានលរាខណឌ រងែង់ មាប្តា ៤១៩ ននប្រមរែឋរបដវណី៖  

ចំដ ោះរចិចសនាអញ្ញមញ្ញដែលមានលរាខណឌ រងែង់ រនុងររណីដែលមានរមមវតថុប្តូវបាន   បាត់រង់ ឬ ខូច
ខាត មុនដពលលរាខណឌ ប្តូវបានរំដពញ ដោយគ្មម នរំហុសររស់រូនរណុំលដទ ដន្ទោះរូនរណុំលប្តូវទទលួរនាុរ
ហានិភ័យ ។ ដប្កាយពលីរាខណឌ ដន្ទោះប្តូវបានរំដពញដហយី រញ្ញតតិននមាប្តា ៤១៦ (ការទទួលរនាុរហានិភ័យរនុង
រិចចសនាដអាររមមសិទធិដលីវតថុដែលបានរណំត់ជារ់លារ់) ននប្រមដនោះ ប្តូវយរមរអនុវតតែូចគ្មន អងដែរ ។  

ឧទាហរណ៍៖ A បានចុោះរិចចសនាលរ់ដឈ្ជីាមួយ B រនុងតនមា ១០០,០០០$ ប្រសិនដរ ីA បានទទួលអាជាា
រ័ណណ រ៉ាុដនដ ដឈ្ដីន្ទោះប្តូវដភាីងដ ោះអស់ដៅមុនដពល A បានទទួលអាជាា រ័ណណ ។ រនុងររណីដនោះ ដោយសារដត A មិន
ទាន់បានទទួលអាជាា រ័ណណ ែូដចនោះ A ជាអនរទទួលរនាុរហានភ័ិយ ដប្ ោះលរាខណឌ រងែង់មិនទាន់បានរំដពញ ។ ដហតុ
ដនោះ A មិនអាចទាមទារប្បារ់ ១០០,០០០$ ពី B បានដឡយី ។  
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         ៤.២. ការទទលួរនាុរហានភ័ិយចដំ ោះរចិចសនាអញ្ញមញ្ញដែលមានអតថន័យប្តវូដ្វ ីឬ មនិប្តវូដ្វ ី(មាប្តា 
៤២០) 
   ទនាឹមនងឹដនោះ ចំដ ោះរិចចសនាអញ្ញមញ្ញដែលមានអតថន័យឲ្យភាគីមាា ងប្តូវដ្វ ីឬ មិនប្តូវដ្វីរនុងររណី
ដែលការអនុវតតកាតពវរិចចដន្ទោះ កាា យជាអលទធភាព ដោយគ្មម នរំហុសររស់ភាគីទាងំសង ខាងដទ កាតពវរិចចដន្ទោះ
ប្តូវរលត់។ រ៉ាុដនត រូនរណុំល មិនអាចទាមទារតាវកាលិរតរពីមាច ស់រណុំលបានដទ។ 
   ឧទាហរណ៍៖ ដៅរនុងរិចចសនាដែលយរតនមាថនូរ រនុងររណីដែលអាណតតគិ្មហរអាចទាមទាររនប្ម
សប្មារ់ដ្វីការប្សាវប្ជាវវាស់ដវងែី ប្រសិនដរីែីដន្ទោះប្តូវបានរំណត់ថា សថតិដៅរនុងតំរន់ហាមឃាត់ ដហយីអាណតតិ
គ្មហរមិនអាចដ្វកីារប្សាវប្ជាវ វាស់ដវងែីមិនបាន ដន្ទោះកាតពវរចិចរនុងការប្សាវប្ជាវររស់អាណតតិគ្មហរ នឹងប្តូវ
រលត់ ដហយីប្សរគ្មន ដនោះដែរ សិទធិរនុងការទាមទារតាវកាលរិតរ (រនប្ម) រ៏ប្តូវរលត់អងដែរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥. អលទធភាព្កនងុការអន្ុវតតទោយកហុំសរបសម់ាច សប់ណុំល  (មាត្រា ៤២១) 

 ោរ់ពីមាប្តា ៤១៦ រហូតែល់ មាប្តា ៤២០ ដទាោះរីជាររណីណាមួយរ៏ដោយ ឲ្យដតអលទធភាពនន
ការអនុវតតដរីតដឡីងដោយសារដតរំហុសររស់មាច ស់រំណុល ដន្ទោះមាច ស់រំណុលជាអនរទទួលរនាុរ
ហានិភ័យ។ 

  ឧទាហរណ៍៖ A បានដ្វីរិចចសនាលរ់ទិញរថយនតជារ់លារ់ជាមួយនឹង B រនុងតនមា ១០,០០០$ ដហយី B 
បានសុំដរីរសាររថយនតដន្ទោះ ដៅដពលរំពុងសារដរីរដន្ទោះ រ៏បានជួរដប្គ្មោះថាន រ់ចរាចរណ៍ដោយនចែនយ ដែល
ដ្វឲី្យរថយនតដន្ទោះដប្រីប្បាស់ដលងដរីត។ រនុងររណីដែលការអនុវតតកាតពវរិចច កាា យជាអលទធភាពដែលជារំហុស
ររស់មាច ស់រណុំលដន្ទោះ មាច ស់រំណុលប្តូវទទួលរនាុរហានភ័ិយ គឺមានកាតពវរិចចប្តូវរង់ប្បារ់ឲ្យរូនរណុំល A 
ចំនួន ១០,០០០$។ 

 
 
 
   

វាសដ់វង 

អាណតតិទាយរ 

A 

អាណតតិដោយយររនប្ម 

អាណតតិគ្មហរ 
B 

 

ែី  

តំរនហ់ាមឃាត ់

អនរទិញ 

B  
អនរលរ់  

A  
១០,០០០$ 

រំហុស 
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ជំព្ូកទី៦ 

អាន្ុភាព្នន្សទិធិទលើបណុំលច្ំទ ោះតតយិជន្ 

  (មាប្តា ៤២២ ែល់ មាប្តា ៤៣២)  

ដទនកទី១  
ឧបាទទសកម្មទោយអនកមាន្សទិធិទលើបំណុល 

(មាប្តា ៤២២ ែល់ មាប្តា ៤២៧) 

 

១. ន្យិម្ន្យ័ 

 សិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុល គឺជាសទិធិដែលមាច ស់រណុំលអាចអនុវតតសិទធិដែលរូនរណុំលមាន
ជំនួសរូនរណុំលបាន រនុងររណីដែលោបំាច់ដែីមបរីរាការ រសិទធិដលរីណុំលររស់ខាួន។ 

សិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំលននមាប្តា ៤២២ នងិ សិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអល
ប្រដយជន៍ដែលរញ្ញតតិរនុងមាប្តា ៤២៨ ននប្រមរែឋរបដវណី គជឺាប្រព័នធមយួដែលមានអានុភាពដៅដលីសិទធិដលីរណុំល
ចំដ ោះតតយិជន។ 
 មាប្តា ៤២២ ននប្រមរែឋរបដវណីសដអីំពសីិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំលបានរណំត់ជា ២ ប្រដភទែូច
ខាងដប្កាម៖ 

① សិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុល តាមមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី១  
② សិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុល តាមមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី២ 

 

ប្រដភទទ១ី សិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំល តាមមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី១ គជឺាប្រព័នធពប្ងឹងការររា
ទុរប្ទពយសមបតតទិទួលខុសប្តវូររស់រូនរណុំល ដហយីដែមីបរីរាការ រសិទធិដលីរណុំលដន្ទោះ មាច ស់រណុំលអាច
អនុវតតសទិធិដន្ទោះជំនួសរូនរណុំល រនុងររណីរូនរណុំលមិនបានអនុវតតសិទធិដលីប្ទពយសមបតតិដន្ទោះ។ ប្រភពដែមីនន

ប្រព័នធដនោះយរព ីប្រមរែឋរបដវណីប្រដទសបារាងំ (action oblique)។ 

ឧទាហរណ៍៖ A បានឲ្យ B ខចលុីយចំននួ ១,០០០$។ ដពលរំណត់សងបានមរែល់ ដត B មិនបានសង 
A ដទ ដត B មានសិទធិដលីរណុំលចំដ ោះ C ចំននួ ១,០០០$ ដែរ ដហយីដប្ៅពីដន្ទោះ B គ្មម នប្ទពយសមបតតិអវីដអេង
ដទៀតដទ។ រនុងកាលៈដទសៈដររដនោះ ដែីមបរីរាការ រសទិធិដលីរណុំលររស់ខាួន មាច ស់រណុំល A អាចអនុវតតសិទធិ
ឧបាដទសរមម ដោយទាមទារឲ្យ C សងប្បារ់ចនំួន ១,០០០$ ដៅ B បាន។ 
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ប្រដភទទ២ី គឺជាសទិធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំលដែលមានរញ្ញតតិដៅរនុងមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ២ី 
ដហយីដែីមបទីទួលការរំដពញចំដ ោះសទិធិដលីរណុំលដែលបានរណំត់ជារ់លារ់ររស់ខាួន មាច ស់រណុំលប្តូវបាន
ទទួលសាគ ល់ឲ្យអនុវតតសិទធរិរស់រូនរណុំលចំដ ោះរូនរណុំលទី៣ បាន។ ប្រព័នធដនោះគឺជាប្រដភទប្សដែៀងគ្មន ដៅ
នឹងប្រមរែឋរបដវណីប្រដទសបារាងំ (action directe) ។ 

ឧទាហរណ៍៖ A បានរងររួសដោយសារដតការរ៉ាោះទងគិចជាមយួរថយនតររស់ B ដហតុដនោះដហយីដទីរ A  មាន
សិទធិទាមទារសណំងការខូចខាតពី B ចំនួន ១,០០០$។ ដោយសារ B មានធាន្ទរា៉ា រ់រងរថយនតពីប្រមមហនុន C 
ែូដចនោះ A អាចអនុវតតសិទធឧិបាដទសរមម ដោយទាមទាររុពវលាភពីប្រមមហនុនធាន្ទរា៉ា រ់រង C បាន។  
 

«ការព្ន្យល ់កយបទច្ចកទទស» 

មាច ស់រណុំលដែលដ្វឧីបាដទសរមម 
 

 មាច ស់រំណុល (A) គឺជាអនរមានសិទធិអនុវតតនូវសិទធិដលីរំណុលររស់រូនរំណុល B ដែលមានចំដ ោះ
រូនរំណុលទី៣ C ដោយសិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុល ដៅរនុងររណីដែលរូនរំណុល B មិន
អនុវតតសិទធិដលីរំណុលររស់ខាួនចំដ ោះរូនរំណុលទី៣ ។ 

 រូនរណុំល (B) គឺជារូនរណុំលររស់មាច ស់រណុំល A ដហយីរ៏ជា អនរមានសិទធិដលរីណុំលចំដ ោះរូន
រំណុលទី៣ C អងដែរ។ 

 រូនរណុំលទ៣ី (C) គឺជាអនរដែលមានកាតពវរិចចចំដ ោះរូនរណុំល B។ 

 សិទធិដលរីំណុលដែលប្តូវបានររាការ រ គឺជាសិទធិដលរីណុំលដែលមាច ស់រណុំល A មានចំដ ោះរូន
រំណុល B។ 

 សិទធិដលរីំណុលដែលប្តូវបានដ្វីឧបាដទសរមម គឺជាសទិធិដលរីំណុលដែលរូនរណុំល B មានចំដ ោះរូន
រំណុលទី៣ C ។ 

 
 
 

សិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុល 

A មាច ស់រំណុល B រូនរំណុល 

C រូនរំណុលទី៣ 

(រូនរំណុលររស់រូនរំណុល) 

១ 

៣ ២ 

១. សិទធិដលីរំណុលដែលប្តូវបានររា
ការ រ 

២.សិទធិដលីរំណុលដែលប្តូវបានដ វ្ីឧបា
ដទសរមម 

៣.សិទធិឧបាដទសរមមររសម់ាច ស់
រំណុល 
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២.  លកខខណឌ នន្ការអន្វុតតសទិិធឧបាទទសកម្មរបសម់ាច សប់ំណុល 
២.១. លរាខណឌ ននការអនុវតតសទិធឧិបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំល តាមមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ១ី 
(មាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ១ី នងិ មាប្តា ៤២៣) 

 
 

« លរាខណឌ ននការអនុវតតសិទធឧិបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំលតាមមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ១ី » 

① ភាពោបំាច់ដែីមបរីរាការ រនូវសិទធិដលីរំណុលដែលប្តូវបានររាការ រ (មាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី១) 
 រូនរំណុលសថិតរនុងភាពអសា្នីយ ៍
 សិទធិដលីរំណុលដែលប្តូវបានររាការ រ គឺជាសិទធិដលីរំណុលដែលមានដគ្មលរំណងសងជាប្បារ់ 

② រូនរំណុលខាួនឯង មិនទាន់បានអនុវតតសិទធិដែលជារមមវតថុននការអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមម (មាប្តា ៤២៣ រថា
ខណឌ ទី១) 

③ ដពលរំណត់សងននសិទធិដលីរំណុលដែលប្តូវបានររាការ របានមរែល់ (មាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទី២) 

 
 
① ភាពោបំាច់ដែមីបរីរាការ រនូវសទិធដិលរីណុំលររស់មាច ស់រណុំល (មាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ១ី) 

  “ដែមីបរីរាការ រសទិធដិលរីណុំលររស់ខាួន” សំដៅដៅដលសីាថ នភាពដែលរូនរំណុលពុមំាន្នធាន ហរិញ្ញវតថុ 
ដហយីការសងចំដ ោះមាច ស់រំណុលនឹងពុំអាចដ្វីដៅរចួ ដលីរដលងដតមាច ស់រណុំលអនុវតតសិទធិដលីរណុំលររស់រូន
រំណុល ដហយីដ្វីការប្រមូលសិទធិដលរីំណុលដន្ទោះពីរូនរណុំលទី៣ (មាប្តា ៤០២ ននប្រមនីតិវ ិ្ ីរែឋរបដវណី)។   
  មា៉ាងវញិដទៀត ប្រសិនដរីមាច ស់រំណុលដៅដតរង់ោរូំនរណុំលអនុវតតកាតពវរិចចដោយសម័ប្គចិតត ដន្ទោះសទិធិដលី
រំណុលររស់មាច ស់រណុំលអាចធាា រ់រនុងសាថ នភាពដែលមិនអាចសដប្មចបាន ែូចដនោះមាច ស់រណុំលអាចអនុវតតសទិធិ
ដលីរណុំលររស់រូនរណុំលជំនួសរូនរណុំលបាន។ 
  ជាដគ្មលការណ៍ មាច ស់រណុំលប្តូវបានអនុញ្ហញ តឲ្យមានសិទធិទាមទារឲ្យរូនរណុំលអនុវតតកាតពវរិចចដោយ
សម័ប្គចិតត ដលីរដលងដតការអនុវតតដោយរងាំដែលនឹងប្តូវដ្វីដឡងីដោយមានអនតរាគមន៍ពីសាថ រ័នតុលាការ។  
☆  ដៅរនុងមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី១ ននប្រមរែឋរបដវណី មិនបានរណំត់ថា សិទធិដលរីំណុលដែលប្តូវបាន

ររាការ រ គឺជាសិទធិដលីរណុំលដែលមានដគ្មលរណំងឲ្យសងជាប្បារ់ដន្ទោះដទ ដតតាមការររប្សាយដៅ
ប្រដទសជរ៉ាុន សទិធិដលីរណុំលររស់ខាួនដែលប្តូវបានររាការ រ គឺជាសទិធិដលីរណុំលដែលមានដគ្មល
រំណងឲ្យសងជាប្បារ់ ពីដប្ ោះប្រព័នធដនោះមានដគ្មលរណំងដថររាប្ទពយសមបតតិររស់រូនរណុំល ដែីមបី
សងដៅដលសីិទធិដលីរណុំលររស់មាច ស់រណុំល។ 

 
 
 



13 

 

មាច សរំ់ណុល A 

សិទធិដលីរំណុល
ដែលប្តូវបានររា
ការ រចំនួន 
៥,០០០$ 

រូនរំណុល B រូនរំណុលទី៣ C 
សិទធិដលីរំណុលដែលប្តូវបានដ វ្ី
ឧបាដទសរមម ចំននួ ៥,០០០$ 

សិទធិឧបាដទសរមមររសម់ាច ស់រំណុល 

② រូនរំណុលខាួនឯង មិនទាន់បានអនុវតតសិទធិដែលជារមមវតថុ ននការអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមម (មាប្តា ៤២៣ 
រថាខណឌ ទី១) 

ដែីមបអីាចឲ្យមាច ស់រំណុលអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមមបាន លុោះប្តាដត រូនរំណុលមិនទាន់បានអនុវតតសិទធិ
ររស់ខាួន។ ដៅរនុងររណីដែលរូនរំណុលបានអនុវតតសិទធិដលីរំណុលររស់ខាួនដហីយ វាមិនប្តឹមប្តូវដន្ទោះដទ រនុង
ការអនុញ្ហញ តឲ្យមាច ស់រំណុលដ្វីអនតរាគមន៍ដៅដលីការប្គរ់ប្គងប្ទពយសមបតតិររស់រូនរំណុល។ 

③ ដពលរណំត់សងននសទិធដិលរីណុំលដែលប្តវូបានររាការ របានមរែល់ (មាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទ២ី) 
  ចំដ ោះសិទធិដលរីណុំលដែលប្តូវបានររាការ រ ដៅដពលដែលកាលរណំត់សងដន្ទោះមនិទាន់មរែល់ មាច ស់
រំណុលប្តូវបានអនុញ្ហញ តឲ្យដ្វដីតសរមមភាពររាទុររ៉ាុដណាណ ោះ ដៅដលសីិទធិដលីរណុំលដែលរូនរណុំលមានចំដ ោះ
រូនរណុំលទ៣ី ឬ រ៏អាចអនុវតតនូវសិទធិឧបាដទសរមមបានអងដែរ គឺរនុងររណីដែលមានការអនុញ្ហញ តពីតុលាការ 
(មាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទី២)។ 
 ឧទាហរណ៍ 

 មាច ស់រណុំល A មានសទិធិដលរីំណុលចំដ ោះរូនរណុំល B ដែលជាប្បារ់រមចីចនំួន ៥,០០០$ (សទិធិដលី
រំណុលដែលប្តូវបានររាការ រ)។ 

 រូនរំណុល B មានសិទធិដលីរំណុលចំដ ោះរូនរំណុលទី៣ C ចំនួន ៥,០០០$ដែលជាតនមាលរ់ទិញ 
(សិទធិដលីរំណុលដែលប្តូវបានដ្វីឧបាដទសរមម)។ 
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១. ររណីដែលោបំាច់មានការអនុញ្ហញ តពតុីលាការ (ចារ់សដពីនីតីវិ ិ្ នីនដរឿងរដរីែឋរបដវណីដែលមនិដមនជារណដឹ ង ដអនរ
ទ៣ី ចណុំចទ១ី)  

 ររណីដែលដពលរណំត់ននសទិធដិលរីណុំលររស់មាច ស់រណុំលមនិទាន់មរែល់ 

A និង B បានរដងកីតរិចចសនាខចីររដិភាគចំនួន ៥,០០០$ និង បានរំណត់សងដៅនថៃទី ៣១ ដខមររា ឆ្ន ំ
២០១៧។ B មានសិទធិដលីរំណុលដៅដលី C ចំនួន ៥,០០០$ ដហយីកាលរំណត់សងរ៏បានមរែល់ដហយី ដត B 
មិនដអីដពីរនុងការទាមទារសិទធិដលីរណុំលដឡយី ែូដចនោះ A រ៏បានោរ់ រយសុំការអនុញ្ហញ តពីតុលាការ ដៅនថៃទី ២៨ 
ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៦ ដោយដអែរតាមមាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទី២ ននប្រមរែឋរបដវណី។ 

 ចំដ ោះ «ការអនុញ្ហញ តពីតុលាការ» ដែលរញ្ញតតដៅរនុងមាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទី២ ននប្រមរែឋរបដវណី គឺជា 
«ែីកាសដប្មចអនុញ្ហញ តឲ្យអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមម» ដែលមានដចងដៅរនុងចារ់សដីពីនីតិវ ិ្ នីនដរឿងរដីរែឋរបដវណីដែល
មិនដមនជារណដឹ ង ដអនរទី៣ ចំណុចទ១ី។ ដប្កាយពីបានទទួលការអនុញ្ហញ តឲ្យអនុវតតសិទធឧិបាដទសរមមពីតុលាការ
ដហយី A អាចោរ់ រយរណដឹ ងទាមទារឲ្យ C សងប្បារ់ដៅ B។ 

ដៅប្រដទសជរ៉ាុន សឹងដតគ្មម ន «ែីកាសដប្មចការអនុញ្ហញ តឲ្យអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមម» ពីតុលាការដឡយី 
ភាគដប្ចីន គឺដគអនុវតតតាមមាប្តា ៥៣១ ចំណុច រ ននប្រមនីតិវ ិ្ ីរែឋរបដវណី គឺតាមការររឹអូសជារដណាដ ោះអាសននសិទធិ
ដលីរណុំល។ 

 

២. ររណីដែលមនិោបំាច់មានការអនុញ្ហញ តពតុីលាការ 
 ររណីដែល រ់ព័នធនងឹសរមមភាពររាទុរ ដៅដពលដែលដពលរណំត់សងននសទិធដិលរីណុំលមនិទាន់

មរែល់ 
A និង B បានរដងកីតរិចចសនាខចីររដិភាគចំនួន ៥,០០០$ និង បានរំណត់សងដៅនថៃទី ៣១ ដខមររា ឆ្ន ំ

២០១៧។ B មានសិទធិដលីរំណុលដៅដលី C ចំនួន ៥,០០០$ កាលរំណត់សងរ៏បានមរែល់ (នថៃទី៣១ ដខ 
មររា ឆ្ន ២ំ០១២) ដត B មិនដអីដពីទាមទារពី C ដទ ដហយី B  គ្មម នប្ទពយអវីដអេងដប្ៅពីសិទធិដលីរណុំលដន្ទោះដឡយី។ 
ដៅនថៃទ ី២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៦ A  បានសដប្មចចិតតោរ់ រយរណដឹ ងទាមទារជំនួស B ដែីមបផី្អែ រអាជាា យុកាលននការ
រលំត់សិទធិដលរីណុំលដែល B មានចំដ ោះ C (មាប្តា ៤៨៩ ចំណុច រ ននប្រមរែឋរបដវណី)។ 
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២.២. លរាខណឌ ននការអនុវតតសទិធឧិបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំល តាមមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ២ី  
(មាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ២ី នងិ មាប្តា ៤២៣) 

 
 

« លរាខណឌ ននការអនុវតតសិទធឧិបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំលននមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ២ី » 
①   ភាពោបំាច់រនុងការរំដពញសិទធិដលីរំណុលររស់មាច ស់រំណុល (មាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី២) 
② ភាពទារ់ទងគ្មន យ៉ា ងខាា ងំរវាងសិទធដលីរំណុលររស់មាច ស់រំណុល និង សិទធិដលីរំណុលររស់រូនរំណុល 

(មាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី២) 
③ រូនរំណុលខាួនឯង មិនអនុវតតសិទធិដែលជារមមវតថុននការអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមម (មាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទី១) 
④ ដពលរំណត់សងននសិទធិដលីរំណុលររស់មាច ស់រំណុលបានមរែល់ (មាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទី ២) 

 
① ភាពោបំាច់រនុងការរំដពញសទិធិដលរីំណុលររស់មាច ស់រណុំល 

 សិទធិដលរីំណុលជារ់ដសដងររស់មាច ស់រំណុល ប្តូវបានរារាងំដោយការមិនអនុវតតសិទធិដលីរណុំលររស់រូន
រំណុល។ 

 សិទធិដលរីំណុលររស់មាច ស់រណុំលអាចជា សទិធដិលីរំណុលដែលមានដគ្មលរណំងឲ្យសងជាប្បារ់ 
ឬ សិទធិដលីរណុំលដអេងដទៀត។ 

 ដទាោះរីជារូនរណុំលមិនសថិតរនុងសាថ នភាពអសា្នយីរ៏៍ដោយ រ៏មាច ស់រណុំលដៅដតអាចអនុវតត
សិទធិឧបាដទសរមមបានដែរ។  

②  ភាពទារ់ទងយ៉ា ងខាា ងំរវាងសិទធិដែលជារមមវតថុននសទិធិដលរីំណុលររស់មាច ស់រណុំល និង សិទធិដលីរណុំល
ររស់រូនរណុំល 
  ដោយសារដតសទិធិដែលជារមមវតថុននសិទធិដលីរណុំលររស់មាច ស់រណុំល និង សិទធិដលរីណុំលររស់
រូនរណុំល មានភាពទារ់ទងគ្មន យ៉ា ងខាា ងំ ែូដចនោះ ការទទួលសាគ ល់ការអនុវតតសទិធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់
រំណុល គឺជាការសមដហតុអល រ៉ាុដនត ខាមឹសារននភាពទារ់ទងគ្មន យ៉ា ងខាា ងំ ប្តូវបានវនិិចឆ័យដោយដអែរតាម
ររណីនមីួយៗ។ 
  ឧទាហរណ៍៖ ររណីជនរងដប្គ្មោះននដប្គ្មោះថាន រ់ចរាចរណ៍មយួ ដែលមានសិទធទិាមទារសណំងននការ
ខូចខាតពីោរ ី ដហយីមានរំណងអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមមនូវសិទធិទាមទាររុពវលាភធាន្ទរា៉ា រ់រងររស់ោរពីីប្រមម
ហនុនធាន្ទរា៉ា រ់រង ែូចដនោះអាចនិយយបានថាមានភាពទារ់ទងគ្មន យ៉ា ងខាា ងំ ដោយសារដតសិទធិទាមទាររុពវលាភ
ធាន្ទរា៉ា រ់រងររស់ោរដីែលជារូនរណុំល នងឹប្តវូយរមរដប្របី្បាស់ជាសណំងែល់ជនរងដប្គ្មោះ (មាប្តា ៤២៣ 
រថាខណឌ ទ១ី)។ 

③ រូនរំណុលខាួនឯង មនិអនុវតតសិទធដិែលជារមមវតថុននការអនុវតតសិទធឧិបាដទសរមម (មាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទ១ី) 
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ែី 
Z 

សិទធិដលីរំណុលដែល
ប្តូវទទួលការរំដពញ 

សិទធិទាមទារចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិ 

រូនរណុំល B 

សិទធិដលីរំណុលដែលប្តូវបានដ្វីឧបាដទសរមម 

សិទធិទាមទារចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិ រូនរណុំលទី៣  
C 

សិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុល 

មាច ស់រណុំល 
A 

④ ដពលរណំត់សងននសិទធិដលីរណុំលររស់មាច ស់រណុំលបានមរែល់ (មាប្តា ៤២៣ រថាខណឌ ទី២)។ ដៅ
ដពលដែលដពលរណំត់សងននសិទធិដលីរណុំលររស់ខាួនមនិទាន់មរែល់ មាច ស់រណុំលមិនអាចអនុវតតសិទធិ
ររស់រូនរណុំលដោយឧបាដទសរមមបានដទ ដលរីដលងដតររណីដែលបានទទួលការអនុញ្ហញ តពតុីលាការ។ 
រ៉ាុដនត រញ្ញតតិដនោះ មិនប្តូវយរមរអនុវតតដឡយីចំដ ោះសរមមភាពររាទុរ។ 
 
ររណីសរិា 

១. ដៅនថៃទី១ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ រូនរំណុលទី៣ C បានរដងកីតរិចចសនាលរ់ទិញដលីែ ីZ ជាមយួនឹង
រូនរណុំល B ដោយរដងកីតលិខិតយថាភូត និង បានរង់ប្បារ់ដៅនថៃទ១ី៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

២. ដៅនថៃទ១ី ដខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ រូនរណុំល B បានរដងកីតរិចចសនាលរ់ទញិែ ីZ ជាមយួមាច ស់រណុំល A 
ដោយរដងកីតលិខិតយថាភូត និង បានរង់ប្បារ់ដៅនថៃទ១ី៥ ដខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

៣. រ៉ាុដនត ដ ម្ ោះរនុងដសៀវដៅដគ្មលរញ្ជ ីដលីែី Z គឺ មានដ ម្ ោះររស់ C ។ 
៤. B មិនបានទាមទារឲ្យ C ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិមរខាួនដទ។ 
៥. ដហតុែូដចនោះ មាច ស់រណុំល A អាចអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមមជំនសួរូនរណុំល B ដោយទាមទារឲ្យ C 

ដ្វីការចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិដៅឲ្យ B។ 
 
 

                
 

 
 

                                                
 
 

១. ភាពោបំាច់រនុងការរដំពញសទិធដិលរីណុំលររស់មាច ស់រណុំល 
 (១).  A មានសិទធិទាមទារឲ្យ B ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិដលីែ ីZ រ៉ាុដនត ដោយសារដត B មិនទាន់មានដ ម្ ោះដៅ
រនុងដសៀវដៅដគ្មលរញ្ជ ីែី្ ាី ដន្ទោះសិទធិទាមទារចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិររស់ A មិនអាចដរីតដឡងីបានដឡយី។ 

R 
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 (២). ដោយសារដត B មិនអនុវតតសិទធទិាមទារឲ្យ C ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិដទ ែូដចនោះ B មិនមានដ ម្ ោះដៅ
រនុងដសៀវដៅដគ្មលរញ្ជ ីែី្ាីដទ។  
 (៣). ែូដចនោះ A ោបំាច់ប្តូវអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុល ដែមីបទីទលួការរំដពញសទិធិ
ទាមទារចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសទិធិររស់ខាួន ។ 

២. ភាពទារ់ទងយ៉ា ងខាា ងំរវាងសទិធដិលរីណុំលររស់មាច ស់រណុំល នងិ សទិធដិលរីណុំលររស់រូនរណុំល 
 ដទាោះរីជា A មានសិទធទិាមទារឲ្យ B ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិរ៏ដោយ ដហយីដរីដទាោះរីជា B មានសិទធទិាមទារ
ឲ្យ C ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធរ៏ិដោយ រ៏រិចចសនាលរ់ទិញែ ីZ សុទធដតជារ់ រ់ព័នធគ្មន  ដោយែ ីZ ដន្ទោះ ប្តូវបានលរ់
ទិញតាមលំោរ់ព ីC→B→A។ ដហតុែូដចនោះ ចំដ ោះសិទធិទាមទារឲ្យចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសទិធិពី C មរ B និងពី B មរ A 
គឺមានភាពទារ់ទងគ្មន យ៉ា ងខាា ងំ។ 

៣. រូនរណុំលខាួនឯង មនិអនុវតតសទិធដិែលជារមមវតថុននសទិធឧិបាដទសរមម 
 B មិនទាន់បានអនុវតតសទិធិទាមទារឲ្យ C ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសទិធិដៅដឡយី។ 

៤. កាលរណំត់ននសទិធដិលរីណុំលររស់មាច ស់រណុំលមរែល់ 
 ដៅនថៃទី១៥ ដខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ដោយសារដត A បានរង់ប្បារ់ឲ្យដៅ B ដន្ទោះកាលរណំត់ននសិទធិទាមទារ
ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិររស់ A ចដំ ោះ B បានមរែល់។ 

៥. សរុរដសចរដ ី
 ដយងតាមររណីខាងដលី ចំដ ោះនីតិវ ិ្ ីននការចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិដែលជាមូលដហតុននការលរ់ទិញដលីែ ី
Z គឺប្តូវដ្វីតាមលំោរ់លំដោយ គឺទីមយួឲ្យ C ដអាររមមសិទធមិរឲ្យ B ជាមុន រចួដទរីឲ្យ B ដអារមរឲ្យ A ជាដប្កាយ  
គឺមិនអាចឲ្យ C ដអាររមមសិទធិដោយផ្អា ល់ដៅឲ្យ A បានដទ។  

អាុយដៅវញិ ប្រសិនដរី B មនិប្ពមសហការរនុងការដ្វី រយសុំដអាររមមសិទធិដទ (C→B) ដន្ទោះ A អាច 
អនុវតតសទិធិឧបាដទសរមមជំនសួ B បាន ដោយោរ់ រយសុំចុោះរញ្ជ ីជាមយួនឹង C។ ដៅរនុងការអនុវតតជារ់ដសដងដៅ
ប្រដទសជរ៉ាុន ម្នតសុីរដិយែីពិបារវនិិចឆ័យអំពីការរំដពញលរាខណឌ ននការអនុវតតសទិធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់
រំណុល A  ដហតុដនោះដហយី ដប្ចីនដតជប្មមញឲ្យ A ោរ់ រយរណដឹ ងដៅតុលាការទាមទារឲ្យ C ដ្វីនីតិវ ិ្ ីចុោះរញ្ជ ី
ដអាររមមសទិធិមរ B និង ឲ្យ B ដ្វីនីតិវ ិ្ ីចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធមិរឲ្យខាួន។ ដប្កាយពីបានទទលួសាលប្រមដហយី ដទរី 
A ោរ់ រយសុចុំោះរញ្ជ ីជាដប្កាយ។ 

 
៣. ការតាងំនន្កនូ្បណុំលទី៣ (មាត្រា ៤២៤) 

ទនំ្ទរ់ទនំងរវាងមាច ស់រណុំលដែលបានដ្វឧីបាដទសរមម នងិ រូនរណុំលទ៣ី 
រូនរណុំលទី៣ ដែលទទលួការអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំល អាចតតាងំចំដ ោះមាច ស់

រំណុលដែលដ្វីឧបាដទសរមម ដោយយរការតវា៉ា ដែលរូនរំណុលទី៣ដន្ទោះមានចំដ ោះមាច ស់រណុំលររស់ខាួន។  
ឧទាហរណ៍៖ A មានសិទធិដលីរំណុលចំដ ោះ B ចំនួន ១,០០០$ ដហីយ B រ៏មានសិទធិដលីរំណុលចំដ ោះ 

C  ចំនួន ១,០០០$ ដែរ។ ដប្កាយមរ C បានលរ់ន្ទឡិកាតនមា ១,០០០$ ដៅឲ្យ B។ រនុងររណីដនោះ មាច ស់
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A 

រំណុល A ដែលដ្វីឧបាដទសរមម អាចទាមទារឲ្យ C សងប្បារ់១,០០០$ ដៅ B ដហីយរូនរំណុលទី៣ C 

អាចយរសិទធិតវា៉ា រនុងការទូទាត់ដែលខាួនមានចំដ ោះ B មរអោះអាងជាមួយ A បាន។ 
 

 
 
 
 
 
  

៤. ការអន្ុវតតសិទធិឧបាទទសកម្មរបស់មាច ស់បំណុល 
៤.១. មដ្ាបាយននការអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុល 
ដៅរនុងមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី១ ននប្រមរែឋរបដវណី សិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំល គឺមិន

ោបំាច់អនុវតតតាមអាូវតុលាការដទ។ រនុងររណីដែលមនិអាចអនុវតតបាន មាច ស់រណុំលអាចរដឹងតាមអាូវតុលាការ 
បាន។ ចំដ ោះសិទធលុិរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ននមាប្តា ៤២៨ រថាខណឌ ទ១ី ននប្រមរែឋ
របដវណី គឺប្តូវអនុវតតតាមអាូវតុលាការ។  
  

៤.២. ទំន្ទរ់ទំនងរវាងមាច ស់រំណុលដែលដ្វីឧបាដទសរមម និង រូនរំណុល (មាប្តា ៤២៥ ននប្រមរែឋរ ្
រដវណី) 

 ដប្កាយពីមាច ស់រណុំលឧបាដទសរមម បានអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុលដហយីរ៏ដោយ      
ប្រសិនដរីរូនរណុំលដៅដតោត់ដចងសិទធិដលីរណុំល ដែលប្តូវបានដ្វីឧបាដទសរមមដោយដសរបីានដទៀតដន្ទោះប្រព័នធ
ននសិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំលនឹងដប្រកាា យជាគ្មម នន័យ។ ែូដចនោះ ដៅរនុងមាប្តា ៤២៥ ននប្រមរែឋ 
របដវណី បានដចងថា រនុងររណីមាច ស់រណុំលបានជូនែណឹំងដៅឲ្យរូនរណុំលថា ខាួនបានអនុវតតសិទធិររស់រូន
រំណុលតាមរយៈឧបាដទសរមមដហយីដន្ទោះ រូនរំណុលមិនអាចអនុវតតសិទធិ ឬ ោត់ដចងសិទធិដលីរណុំលដែលប្តូវបាន
ដ្វីឧបាដទសរមមបានដឡយី។ រ៉ាុដនត រនុងររណីដែលរូនរណុំលទី៣ បានអនុវតតការសងដោយសម័ប្គចិតតចំដ ោះសិទធិ
រំណុលដែលប្តូវបានដ្វីឧបាដទសរមមចំដ ោះរូនរណុំល B ន្ទឲំ្យរូនរណុំល B អាចទទួលការសងដន្ទោះ 
បាន។  
 ររណីដនោះ វាមានសាថ នភាពខុសពីមាប្តា ៤០៣ រថាខណឌ ទ២ី ចំណុចទី ៥ ននប្រមនីតិវ ិ្ ីរែឋរបដវណី ដប្ ោះ
មាប្តាដនោះបានដចងថា តុលាការអនុវតត «ហាមមិនឲ្យរូនរំណុលទី៣ សងរំណុលឲ្យដៅរូនរំណុលននការអនុវតត»។ 
 
 
 
 

B 

C 

១០០០$ 

១០០០$ 

១០០០$ 
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៥. អាន្ុភាព្នន្សទិធិឧបាទទសកម្មរបសម់ាច សប់ណុំល (មាត្រា ៤២៦ ែល ់មាត្រា ៤២៧) 
     ១. អានុភាពននសទិធឧិបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំលននមាប្តា ៤២៦ ននប្រមរែឋរបដវណី 
 ដអែរតាមមាប្តា ៤២៦ រថាខណឌ ទី១ ដៅរនុងររណីដែលមាច ស់រណុំលអនុវតតសិទធិររស់រូនរំណុលដោយ
ឧបាដទសរមម អានុភាពប្តូវមានដលីរូនរណុំលដោយផ្អា ល់។ ែូចដនោះ សិទធិដលីរណុំលដែលប្តូវបានដ្វីឧបាដទសរមម
ររស់រូនរំណុលដែលមានចំដ ោះរូនរណុំលទី៣ ប្តូវរលត់ដោយការសងររស់រូនរំណុលទី៣។ 
 ម៉ាាងវញិដទៀត រនុងររណីដែលរូនរំណុលមិនអាចទទួលតាវកាលិរពីរូនរំណុលទី៣ បានដទ មាច ស់
រំណុលដែលអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមម អាចទាមទារឲ្យរូនរំណុលទី៣ ដន្ទោះ អដល់តាវកាលិរចំដ ោះខាួនផ្អា ល់ 
បាន (មាប្តា៤២៦ រថាខណឌ ទី២ ននប្រមរែឋរបដវណី)។ ឧទាហរណ៍ែូចជា រនុងររណីពំុែឹងថារូនរំណុលដៅទី
ណា ឬ រូនរំណុលមិនអាចទទួលតាវកាលិរ មាច ស់រំណុលអាចទាមទារឲ្យរូនរំណុលទី៣អដល់តាវកាលិរមរ  
ឲ្យខាួនបាន។ 
 ដៅរនុងមាប្តា ៤២៧ បានដចងថា មាច ស់រំណុលដែលបានអនុវតតឧបាដទសរមម មានររណីយរិចចររាទុរ
ប្ទពយសមបតតិដែលបានទទួលពីរូនរំណុលទី៣ សប្មារ់មាច ស់រណុំលទាងំអស់ រហូតែល់ដពលប្រគល់តាវកាលិរ
ដន្ទោះដៅរូនរំណុល។  
 ដហតុែូដចនោះ មាច ស់រំណុលដែលដ្វីឧបាដទសរមមមិនអាចទទលួការសងជាអាទភិាពដោយឧបាដទសរមមដទ គឺ
អាចប្តមឹដតទទលួការសងដោយដសមីភាពគ្មន ជាមួយមាច ស់រណុំលដអេងដទៀត តាមសមាមាប្តននសិទធិដលរីណុំលដន្ទោះ 
រ៉ាុដណាណ ោះ។ យ៉ា ងណាមិញ មាច ស់រណុំលដែលដ្វីឧបាដទសរមមមិនអាចដ្វកីារទូទាត់នូវសិទធិដលីរណុំលដែលខាួនមាន
ចំដ ោះរូនរណុំល ជាមួយនឹងកាតពវរិចចដែលខាួនប្តូវសងដៅរូនរណុំលដឡយី។ 
 
     ២. អានុភាពននសទិធឧិបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំល មាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ២ី 

ចំដ ោះសិទធឧិបាដទសរមមររស់មាច ស់រណុំលននមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ២ី ៖ ដៅដពលរូនរំណុលទ៣ី សង
ដៅមាច ស់រំណុល ដន្ទោះអានុភាពប្តវូមានចំដ ោះរូនរំណុល ដហយីសទិធិដលីរណុំលដែលប្តូវបានដ្វឧីបាដទសរមម
ររស់រូនរណុំលដែលមានចំដ ោះរូនរណុំលទ៣ី ប្តវូរលត់។ 

ម៉ាាងវញិដទៀត ដៅរនុងមាប្តា ៤២៦ រថាខណឌ ទ២ី រ៏ប្តូវយរមរអនុវតតអងដែរ រនុងររណីដែលមាច ស់
រំណុលទាមទារឲ្យរូនរំណុលទី៣ ប្រគល់ដោយផ្អា ល់។ ចំដ ោះររណីដនោះ ថាដតីប្តូវបានទទួលសាគ ល់ ឬ មិនទទួល
សាគ ល់ដន្ទោះ គឺខុសគ្មន ដៅតាមររណីនីមួយៗ ែូចឧទាហរណ៍នីមួយៗខាងដប្កាមដនោះ ៖  

 
ឧទាហរណ៍ទ១ី៖ ការទាមទាររុពវលាភធាន្ទរា៉ា រ់រងននដប្គ្មោះថាន រ់ចរាចរណ៍ 

 A ជាជនរងដប្គ្មោះដោយដប្គ្មោះថាន រ់ចរាចរណ៍ដែលរងកដឡងីដោយ B។ A មានសិទធិទាមទារឲ្យោរ ី B សង
សំណងការខូចខាត ដហយីរ៏បានអនុវតតសិទធិឧបាដទសរមម ដោយទាមទាររុពវលាភធាន្ទរា៉ា រ់រងពីប្រមមហនុនធាន្ទ
រា៉ា រ់រង C ។ ដៅរនុងររណីដនោះ មាច ស់រណុំល A អាចទាមទារឲ្យរូនរំណុលទី៣ C ប្រគល់រុពវលាភដោយផ្អា ល់មរ
ខាួនបាន។ 
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ឧទាហរណ៍ទ២ី៖ សទិធទិាមទារឲ្យចុោះរញ្ជ ី 
 រូនរណុំលទ៣ី C បានលរ់ែឲី្យរូនរណុំល B ដហយីរន្ទា រ់មររូនរណុំល B រ៏បានលរ់ែីដន្ទោះរនតដៅ
ឲ្យមាច ស់រណុំល A ដតដៅរនុងដគ្មលរញ្ជ ីែី្ាី គឺមានដ ម្ ោះ C  ជាមាច ស់រមមសិទធិដៅដឡយី។ ែូដចនោះ ដែីមបទីទលួការ
រំដពញចំដ ោះសទិធិទាមទារឲ្យចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធមិរខាួន A រ៏បានអនុវតតសទិធិឧបាដទសរមមដោយទាមទារឲ្យ C 
ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធដិៅឲ្យ B ជាមុន ដហយីរន្ទា រ់មរដទរីឲ្យ  B ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធមិរឲ្យខាួនជាដប្កាយ។ ដៅរនុង
ររណីដនោះ A មិនអាចទាមទារឲ្យ C ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធមិរខាួនដោយផ្អា ល់បានដទ។  
 

យ៉ា ងណាមិញ ចំដ ោះសិទធិឧបាដទសរមមររស់មាច ស់រំណុលននមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទ២ី មិនប្តូវយរមរ
អនុវតតជាមួយនឹងមាប្តា ៤២៧ (មាប្តា ៤២៧ វារយខណឌ ទី២) ដឡយី ដោយសារដតមាប្តា ៤២២ រថាខណឌ ទី២ វា
មិនដមនជាប្រព័នធដែីមបរីរាការ រប្ទពយសមបតតិទទួលខុសប្តូវររស់រូនរំណុល ។ 
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B 

រូនរំណុល 
                  C 

អនរដែលបានទទលួអលប្រដយជន៍ D 

អនរដែលបានទទលួរនត 

សិទធិដលី
រំណុ
លដែល
ប្តូវ
បាន
ររា
ការ រ 

តុលាការ 

សិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែល 
ន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន ៍

ជំព្ូកទី៦ 

អាន្ុភាព្នន្សទិធិទលើបណុំលច្ំទ ោះតតយិជន្ 

 (មាប្តា ៤២២ ែល់ មាប្តា ៤៣២) 
ដទនកទី២ 

សទិធលិបុទោលន្វូអំទព្ើដែលនឲំ្យខូច្ខាតទលត្របទោជន្៍ 
(មាប្តា ៤២៨ ែល់ មាប្តា ៤៣២) 

 

១. ន្យិម្ន្យ័នន្សទិធលិបុទោលន្ូវអំទព្ើដែលនឲំ្យខចូ្ខាតទលត្របទោជន្ ៍

 ជាប្រព័នធមយួដែលអនុញ្ហញ តឲ្យមាច ស់រណុំលលុរដោលនូវអដំពីណាមួយររស់រូនរណុំល ដែលន្ទឲំ្យ
រនថយនូវប្ទពយសមបតតិទទលួខុសប្តូវ។ ប្រព័នធដនោះមានដគ្មលរំណងអនុញ្ហញ តឲ្យមាច ស់រំណុលទាមទារ 
ប្ទពយដែលបានបាត់រង់មរវញិ ដលីប្ទពយសមបតតិដែលប្តូវទទួលខុសប្តូវ ដោយការលុរដោលនូវអំដពី
ររស់រូនរណុំល។ 

 សិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចប្រដយជន៍ គឺោបំាច់ប្តូវដតអនុវតតតាមអាូវតុលាការ ខុសពីសទិធិឧបា
ដទសរមមររស់មាច ស់រណុំល។ 

ឧទាហរណ៍៖ 

 A មានសិទធិដលីរណុំលចំដ ោះ B ចំនួន ១០០,០០០ែុលាា រ។ ដហយីប្ទពយសមបតតិររស់ B មានដតែី (តនមា 
៧០,០០០ែុលាា រ) រ៉ាុដណាណ ោះ។ B បានដ្វីប្រទានរមម និង ចុោះរញ្ជ ីដអាររមមសិទធិដលែីីដន្ទោះឲ្យដៅ C។ មូលដហតុ
ដែល B ដ្វីប្រទានរមមដររដនោះ គឺដោយសារដត B បានគិតថា ប្រសនិដរីអនរដែលមានរមមសិទធិដលីែីដនោះជា C 
ែូដចនោះ A មិនអាចអនុវតតដោយរងាំដលីែីដន្ទោះបានដឡយី។ ចំដ ោះរិចចសនាប្រទានរមមែីរវាង B និង C ថាដត ីA 
អាចដ្វីការលុរដោល ដោយដអែរដលសីិទធិលុរដោលនូវអំដពដីែលន្ទឲំ្យខូចប្រដយជន៍បានដែរឬដទ? 

 

ការព្ន្យល ់កយបទច្ចកទទស 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

មាច សរំ់ណុល (អនរមានសិទធិលុរដោល) 
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 ដៅរនុងរូរភាពខាងដលី  C ជាអនរដែលបានទទួលអលប្រដយជន៍ដោយសរមមភាពររស់រូនរណុំល។ 

 ដៅរនុងរូរភាពខាងដលី D គជឹាអនរដែលបានទទួលរនតចំដ ោះវតថុដែលបានដ្វលីទធរមមពរូីនរណុំល ឲ្យ
អនរដែលបានទទួលអលប្រដយជន៍ ។ 

 សិទធិដលរីំណុលដែលប្តូវបានររាការ រ គឺជាសិទធិដលីរណុំលដែលមាច ស់រណុំល A មានចំដ ោះរូន
រំណុល B ដហយីជាដគ្មលការណ៍ ប្តូវដតជាសិទធិដលរីណុំលដែលមានដគ្មលរណំងឲ្យសងជាប្បារ់។  
ដទាោះរីជាសិទធិដលរីណុំលដន្ទោះគ្មម នដគ្មលរណំងឲ្យសងជាប្បារ់រ៏ដោយ រ៏សិទធិដលីរណុំលដន្ទោះប្តូវរដូរ
ដៅជាសិទធិដលីរណុំលដែលមានដគ្មលរំណងសងជាប្បារ់វញិ ដៅដពលរញ្ច រ់ការទាញដហតុអលដោយ
ផ្អា ល់មាត់ននរណដឹ ងដែលទារ់ទងនឹងសាលប្រមឬ សាលែកីាដែលលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាត
អលប្រដយជន៍ (មាប្តា ៤២៩ ននប្រមរែឋរបដវណី)។ 

 អំដពីររស់រូនរណុំលដែលអាចកាា យដៅជារមមវតថុននសិទធលុិរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអល
ប្រដយជន៍ គឺជាអំដពីទារ់ទងនឹងប្ទពយសមបតត។ិ ដោយដឡរអំដពីដែលទារ់ទងនងឹឋានៈរុគគល មិនអាច
កាា យដៅជារមមវតថុននសទិធិលុរដោលបានដឡយី (មាប្តា ៤២៨ រថាខណឌ ទី៣ ននប្រមរែឋរបដវណី)។ 

 

២. លកខខណឌ នន្សទិធលិបុទោលន្ូវអំទព្ើដែលនឲំ្យខចូ្ខាតទលត្របទោជន្៍ 
 

 

  លរាខណឌ ននសទិធលុិរដោលនូវអដំពដីែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ (មាប្តា ៤២៨ នងិ មាប្តា ៤២៩) 

១. អតថិភាពននសទិធិដែលប្តូវបានររាការ រ 
២. អំដពីដែលរូនរណុំលបានដ្វីដោយែឹងថា អំដពីដន្ទោះដ្វីឲ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ែល់មាច ស់រណុំល 
(មាប្តា ៤២៨ រថាខណឌ ទ១ី) ប្តូវមានលរាខណឌ ចំននួ ២ ែូចខាងដប្កាម៖ 

i. ការន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ែល់មាច ស់រំណុល (ការន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ជា
សតានុម័ត) 

ii.  នាៈររស់រូនរំណុលរនុងការន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ (ការែឹងពីការខូចខាតដន្ទោះ) 

៣. ភាពទុចចរតិររស់អនរដែលបានទទលួអលប្រដយជន៍ ឬ អនរដែលបានទទួលរនត (មាប្តា ៤២៨ រថា
ខណឌ ទី២) ឬ អនរដែលបានទទួលអលប្រដយជន៍ ឬ អនរដែលបានទទួលរនត បានដ្វីលទធរមមប្ទពយ
សមបតតិដោយមិនរង់នថា (មាប្តា ៤២៨ វារយខណឌ ទី២) 

៤. អំដពីដែលដ្វីឲ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ដន្ទោះ ជារមមវតថុននសិទធិដលីប្ទពយសមបតតិ (មាប្តា ៤២៨  
    រថាខណឌ ទី៣ ននប្រមរែឋរបដវណី) 
 

 

១. អតថភិាពននសទិធដិែលប្តវូបានររាការ រ 
 សិទធិដែលប្តូវបានររាការ រប្តូវដតដរីតមានដឡងីមុននឹងអដំពីដែលដ្វឲី្យខូចខាតប្រដយជន៍ ប្រសិនដរី
សទិធិដលរីំណុលដន្ទោះដរីតដឡងីដប្កាយអំដពីននការដអារប្ទពយសមបតតិដន្ទោះ ពុំមានភាពោបំាច់ដែីមបកីារ រសិទធិដលី
រំណុលដទ ដប្ ោះមាច ស់រណុំលបានែងឹរចួជាដប្សចដហយីអំពីទំហបំ្ទពយសមបតតិររស់រូនរំណុល។ 
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២. អដំពដីែលរូនរណុំលបានដ្វដីោយែងឹថា អដំពដីន្ទោះដ្វឲី្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ែល់មាច ស់រណុំល 
(មាប្តា ៤២៨ រថាខណឌ ទ១ី) 

  រយថា «អំដពីដែលរូនរណុំលបានដ្វីដោយែឹងថា អំដពីដន្ទោះដ្វឲី្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ែល់មាច ស់
រំណុល» ោបំាច់ប្តូវដ្វីការវនិចិឆ័យនូវលរាខណឌ ២ ែូចខាងដប្កាម៖ 

① ការន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ែល់មាច ស់រំណុល (លរាខណឌ សតានុម័ត) 

②  នាៈររស់រូនរំណុលរនុងការន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ (លរាខណឌ អតតដន្ទម័ត)។ 

 

①  ការន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ែល់មាច ស់រណុំល (លរាខណឌ សតានុម័ត) 

ការខូចខាតអលប្រដយជន៍ររស់មាច ស់រំណុល គឺប្តូវដ្វកីារវនិិចឆ័យដោយដប្រៀរដ្ៀរពីររមិាណននប្ទពយ
សមបតតិររស់រូនរំណុលដែលប្តូវបាត់រង់តនមាដអនរដសែឋរិចច  និង ការទទួលបានប្ទពយសមបតតិដែលមានតនមាដអនរ
ដសែឋរិចច តាមរយៈសរមមភាពគតិយុតតិររស់រូនរណុំល។ 

 ឧទាហរណ៍ននររណីសរិាខាងដល៖ី រូនរំណុល B បានបាត់រង់ែី (តនមាដអនរដសែឋរិចច ៧០,០០០ែុលាា រ) 
ដោយដយងដៅដលីរិចចសនាប្រទានរមមរវាង B និង C អនរដែលបានទទួលអលប្រដយជន៍ ដហយីអាុយមរវញិ B 
មិនបានទទួលប្បារ់អវីដឡយី។  ដហតុែូដចនោះ ចំដ ោះរចិចសនាប្រទានរមមដែល B បានដ្វីដឡងីជាមួយ C អាច
និយយបានថា ជាអំដពីដែលដ្វីឲ្យខូចខាតប្រដយជន៍ររស់មាច ស់រណុំល ដន្ទោះលរាខណឌ ដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអល
ប្រដយជន៍ជាសតានុម័ត ប្តូវបានរំដពញ។ 

②   នាៈររស់រូនរណុំលរនុងការន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ (លរាខណឌ អតតដន្ទម័ត) 

 នាៈររស់រូនរំណុលរនុងការន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ គឺសំដៅដៅដលកីារបានែងឹររស់រូនរណុំល
ថាអំដពីររស់ខាួនន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ររស់មាច ស់រណុំល ដៅដពលខាួនដ្វសីរមមភាពដន្ទោះ។ 

ឧទាហរណ៍ននររណីសរិាខាងដល៖ី ដៅដពលដែលរូនរំណុល  B បានរដងកីតរិចចសនាប្រទានរមមជាមួយ
នឹង C ដហយី  B បានែឹងពីអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ ដហយីអំដពីដន្ទោះដ្វីឲ្យមាច ស់រណុំល A មាន
ភាពលំបាររនុងការទទួលបាននូវការសង។ ដហតុែូដចនោះ  នាៈររស់រូនរណុំលរនុងការន្ទឲំ្យខូចខាតអល
ប្រដយជន៍ដែលជាលរាខណឌ អតតដន្ទម័ត រ៏ប្តូវបានរំដពញអងដែរ។ 

 

៣. ភាពទុចចរតិររស់អនរដែលបានទទលួអលប្រដយជន៍ ឬ អនរដែលបានទទលួរនត (មាប្តា ៤២៨ រថាខណឌ
ទ២ី) ឬ អនរដែលបានទទលួអលប្រដយជន៍ ឬ អនរដែលបានទទលួរនត បានដ្វលីទធរមមប្ទពយសមបតតដិោយមនិរង់នថា 
(មាប្តា ៤២៨ វារយខណឌ ទ២ី) 

 មាច ស់រណុំល ប្តូវរញ្ហជ រ់ពីភាពបានែឹង (ភាពទុចចរតិ) ររស់អនរដែលបានទទួលអលប្រដយជន៍ ឬ អនរ
ដែលបានទទួលរនត ដែីមបទីាមទារឲ្យជនទាងំដន្ទោះប្រគល់មរវញិនូវប្ទពយសមបតតិដែលជនដន្ទោះបានទទួល។ 

 ចំដ ោះលរាខណឌ ដនោះ ដែីមបជីាការតវា៉ា  ខាងភាគីដែលជាចុងចដមាីយននរណដឹ ងលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យ
ខូចខាតអលប្រដយជន៍ និង ប្តូវជាអនរដែលបានទទួលអលប្រដយជន៍ (ឬ អនរដែលបានទទួលរនត) ប្តូវទទួលខុស
ប្តូវរនុងការអោះអាង ឬ រញ្ហជ រ់ពីការមិនបានែឹង (ភាពសុចរតិ) ថាដហតុននអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍
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ដន្ទោះ ដ្វីឲ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ររស់មាច ស់រណុំលន។ រ៉ាុដនត ភាពបានែឹងររស់អនរទទួលបានអលប្រដយជន៍ ឬ អនរ
ទទួលរនតមិនដមនជាលរាខណឌ ដឡយី ចំដ ោះការដ្វីលទធរមមប្ទពយសមបតតិដោយមិនរង់នថា (មាប្តា ៤២៨ រថាខណឌ
ទី២ វារយខណឌ ទ២ី)។ 

ឧទាហរណ៍ននររណីសរិាខាងដល៖ី រូនរណុំល B បានដ្វីប្រទានរមមែីដោយមិនរង់នថាឲ្យដៅភាគី C ។ 
ដហតុែូដចនោះ ដទាោះរីជាភាគ ីC បានែឹង (ភាពទុចចរតិ) ឬ មនិបានែងឹ (ភាពសុចរតិ)  អពំីដហតុននអំដពីដែលន្ទឲំ្យ
ខូចខាតអលប្រដយជន៍ដន្ទោះ ដ្វីឲ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ររស់មាច ស់រណុំលរ៏ដោយ រ៏មាច ស់រណុំល A អាចអនុ
វតតសិទធលុិរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍បានដែរ។  
 

៤. អដំពដីែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ ជាអដំពដីែលមានរមមវតថុជាសទិធដិលបី្ទពយសមបតត ិ(មាប្តា ៤២៨ 
រថាខណឌ ទ៣ី) 

អំដពីររស់រូនរណុំលដែលអាចកាា យដៅជារមមវតថុននសិទធលុិរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាត
ប្រដយជន៍ គឺជាអំដពី រ់ព័នធនឹងប្ទពយសមបតតិ រ៉ាុដនត ចំដ ោះអំដពីដែលមនិ រ់ព័នធនងឹប្ទពយសមបតតិ (អំដពីដែល
ទារ់ទងនឹងឋានៈរុគគល) មិនអាចកាា យដៅជារមមវតថុននសិទធលុិរដោលបានដឡយី។ 

ឧទាហរណ៍ននររណីសរិាខាងដលី(សិទធលុិរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតប្រដយជន៍ដែល រ់ព័នធនងឹ
ប្ទពយសមបតត)ិ៖  

រូនរណុំល B បានរដងកតីរិចចសនាប្រទានរមមែតីនមា ៧០,០០០ែុលាា រ ឲ្យដៅភាគី C ដហយីរិចចសនាដន្ទោះ 
ដៅថាអំដពីដែលទារ់ទងនឹងប្ទពយសមបតតិ ែូដចនោះលរាខណឌ ដនោះ រ៏ប្តូវបានរំដពញអងដែរ។ 

ឧទាហរណ៍ននររណីសរិាខាងដលី(សិទធលុិរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតប្រដយជន៍ដែលមិន រ់
ព័នធនឹងប្ទពយសមបតតិ)៖ 

រូនរណុំល B បានដបាោះរង់ដោលសនតតិរមមនូវទរឹប្បារ់ចំនួន ១០០០០០$។ ដទាោះរីជាការដបាោះរង់
ដោលសនតតិរមមដនោះ ដ្វីឲ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ររស់មាច ស់រណុំលរ៏ដោយ ដតវាជាអដំពីដែលមនិទារ់ទងនងឹ
សិទធិប្ទពយសមបតតិ ដហតុដនោះមាច ស់រណុំលមិនអាចលុរដោលអំដពីដនោះបានដឡយី។ 

 
៣. វិធលីបុទោលន្វូអំទព្ើដែលនឲំ្យខូច្ខាតទលត្របទោជន្៍ (មាត្រា ៤៣០ នន្ត្រកម្ 
រែឋបបទវណី) 

សិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ គឺជាប្រព័នធដែលលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យ
ខូចខាតអលប្រដយជន៍ ដហយីទាមទារឲ្យប្រគល់នូវប្ទពយសមបតតមិររូនរណុំលវញិ ដោយដអែរតាមការលុរ 
ដោល។  

ដៅដពលមាច ស់រណុំលអនុវតតសិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ ដតីមាច ស់រណុំល
ដន្ទោះអាចទាមទារឲ្យប្រគល់ប្ទពយសមបតតិដន្ទោះមរវញិ ចំដ ោះអនរដែលបានទទួលអលប្រដយជន៍ ឬ អនរដែលបាន
ទទួលរនត បានឬដទ? ដៅប្តង់ចណុំចដនោះ មាប្តា ៤៣០ បានរញ្ញតតថិា មាច ស់រណុំលអាចទាមទារឲ្យអនរដែល
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ទទួលអលប្រដយជន៍ ឬ អនរដែលបានទទលួរនត ប្រគល់នូវប្ទពយសមបតតិដែលបានដចញពីរូនរណុំលដៅឲ្យរូន
រំណុលវញិបាន។ រ៉ាុដនតមាច ស់រំណុលអាចទាមទារឲ្យតមកល់វតថុដន្ទោះបាន រនុងររណីដែលរូនរណុំលមនិប្ពមទទួល
ប្ទពយដន្ទោះ ឬ ររណីដអេងដទៀតដែលការដ្វរីែិទានតាមវ ិ្ ីប្រគល់វញិនូវវតថុដន្ទោះដៅឲ្យរូនរំណុល គ្មម នភាពសម
រមយ។ 

ម៉ាាងវញិដទៀត ដយងតាមមាប្តា ៤៣០ មាច ស់រណុំលប្តូវដតយរអនរដែលបានទទួលអលប្រដយជន៍ ឬ 
អនរដែលបានទទួលរនត ដ្វីជាចុងចដមាីយ។ ដោយសារដត សិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអល
ប្រដយជន៍ គជឺាការទាមទារឲ្យសងប្ទពយសមបតតិដែលបានដចញពីរូនរណុំល  ែូដចនោះ ការទទួលខុសប្តូវរនុងការ
សង គឺជាររណីយរិចចររស់អនរដែលទទួលអលប្រដយជន៍ ឬ អនរដែលបានទទួលរនត។ ចំដ ោះចណុំចដនោះ មាន
មតិដអេងៗថា ដតីោបំាច់ប្តូវយររូនរំណុលជាចុងចដមាយី ឬ រូនរណុំលអាចប្តូវបានយរជាចុងចដមាីយ ឬ រូន
រំណុលគួរប្តូវរណំត់ថាជាចុងចដមាីយ ដែរឬដទ? ដៅរនុងមាប្តាននប្រមរែឋរបដវណីរ៏មនិបានរញ្ញតតិពីចណុំចដនោះ
ដទ ដហតុែូដចនោះោបំាច់ប្តូវដ្វកីារពិោរណា (ដយងតាមដសចរដីរណំត់មាប្តា ៤២៨ រថាខណឌ ទ១ី)។ 

ឧទាហរណ៍ននររណីសរិាខាងដល៖ី មាច ស់រណុំល A ប្តូវយរអនរដែលទទួលបានអលប្រដយជន៍ C ជា
ចុងចដមាីយ (ដៅប្រដទសជរ៉ាុន មាច ស់រណុំល A រ៏យររូនរំណុល B ជាចុងចដមាីយអងដែរ) ដហយី ① ទាមទារ
ឲ្យលុរដោលរិចចសនាប្រទានរមមរវាងរូនរណុំល B និង C និង ② រង្គគ រ់ឲ្យ C ដ្វីនតីិរញ្ជ ីចុោះរញ្ជ ីលុរការដអារ
រមមសិទធ។ិ 

 

៤. អាន្ុភាព្នន្សទិធលិបុទោលន្វូអំទព្ើដែលនឲំ្យខូច្ខាតទលត្របទោជន្៍ (មាត្រា ៤៣១) 
អានុភាពននសិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ ដរីតមានអានុភាពដែីមបអីល

ប្រដយជន៍ររស់មាច ស់រណុំលទាងំអស់។ មានន័យថា អំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍ប្តូវបានលុរដោល 
ដហយី អានុភាពនឹងដរីតមានដឡងីដៅដពលដែលប្ទពយសមបតតិដែលបានដចញពីរូនរណុំល ប្តឡរ់ដៅឲ្យរូន
រំណុលវញិ ដោយសទិធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍។ ជាលទធអល ចំដ ោះប្ទពយសមបតតិដែល
ប្តឡរ់ដៅឲ្យរូនរំណុលវញិ រាល់មាច ស់រណុំលទាងំអស់មានសិទធិរនុងការប្រមូលរណុំលពីរូនរណុំលបាន។ 

ឧទាហរណ៍ននររណីសរិាខាងដល៖ី ប្រសិនដរមីាច ស់រណុំល A អនុវតតសិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យ
ខូចខាតអលប្រដយជន៍ ដន្ទោះរិចចសនាប្រទានរមមវវាងរូនរំណុល B និង  C ប្តូវបានលុរដោល ដហយីការចុោះរញ្ជ ី
ែី ដ ម្ ោះររស់ C នឹងប្តូវបានលុរដោល។ ដៅដពលការចុោះរញ្ជ ីែីដ ម្ ោះររស់ C នឹងប្តូវបានលុរដោល ែីដន្ទោះនឹង
ប្តឡរ់មរសិថតដៅដ ម្ ោះររស់រូនរណុំល B វញិ រ៉ាុដនត ចំដ ោះប្ទពយសមបតតិដនោះ(ែីដនោះ) មិនដមនប្តឹមដតមាច ស់
រំណុល A ដទ រមួទាងំមាច ស់រណុំលដអេងដទៀតរ៏ដោយ រ៏អាចអនុវតតដោយរងាចំំដ ោះែីដនោះ ឬ ចូលរមួរនុងការដចរ
ចំដណរ ប្រសិនដរីមាច ស់រណុំលដអេងដទៀតបានដ្វីការអនុវតតដោយរងាំ។ 
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៥. អ ំងុទព្លដែលអាច្អន្វុតតសទិធលិបុទោលន្វូអំទព្ើដែលនឲំ្យខចូ្ខាតទលត្របទោជន្ ៍
(មាត្រា ៤៣២) 

 សិទធិលុរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍នឹងប្តូវរលត់ ដៅដពលដែលមាច ស់រណុំលមិនបានអនុវតត
សិទធិដន្ទោះ រនុងអឡុំងដពល ១ (មួយ) ឆ្ន  ំ រន្ទា រ់ពីដពលដែលមាច ស់រណុំលបានែឹងអំពមូីលដហតុននការលុរដោល
ដន្ទោះ។ ម៉ាាងវញិដទៀត សិទធលុិរដោលនូវអំដពីដែលន្ទឲំ្យខូចខាតអលប្រដយជន៍នឹងប្តូវរលត់ដែរ ដៅដពលដែលអំឡុង
ដពល ៣ (រី) ឆ្ន  ំរនាងអុត ដប្កាយពីអំដពីប្តូវបានដ្វីដឡងី (មាប្តា ៤៣២ រថាខណឌ ទ១ី)។ ដហយីអំឡុងដពលទាងំ
ដនោះ គឺជាអំឡុងដពលោច់ខាតដែីមបអីនុវតតសទិធិ (អំឡុងដពលដែលចារ់បានរំណត់ជាមុន) ដហតុែូដចនោះ រញ្ញតតិដែល
ទារ់ទងដៅនឹងការផ្អែ រអាជាា យុកាល (ោរ់ពីមាប្តា ៤៨៩ ននប្រមរែឋរបដវណី) មិនប្តូវយរមរអនុវតតចំដ ោះអំឡុង
ដពលដនោះដឡយី (មាប្តា ៤៣២ រថាខណឌ ទី២)។ 

 

 



 

 

 

 

ក្រុមការងារ 
រាជបណ្ឌិ តសភាវិជ្ជា ជីវៈតុលាការ 

 

 

 

 

 

 



 



វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលបន្ស្ម្រាប់ចៅម្ររម ន្ងិ 
ម្ររឡាបញ្ជ  ីរាជធាន្-ីចេត្ ្

 
ម្របធាន្បទ 

 ទំពរ័ 
 ការអនុវត្តជំនួស ......................................................... ១ 

 ការពនិិត្យភសតុតាងដោយដៅក្រមរនុងនីត្វិធិីរដ្ឋប្បដវណី ...... ១១ 

 ការផ្អា រ និង ការលុប្ដោលនីត្វិធិនីនការអនុវត្តដោយប្ងខ ំ... ២៣ 

 ប្ណតឹ ងទាមទារឲ្យជំនុំជក្មះសាជាថ្មី ............................... ៥៥ 

 
 



 



 

ក្រុមការងារ 

រាជបណ្ឌិ តសភាវជិ្ជា ជវីៈតលុាការ 
វគ្គបណុ្្ុះបណ្្តលបន្្សក្ាប់ចៅក្រម 

ន្ិង ក្រឡាបញ្ា  ីរាជធាន្ី-ចេត្ 

ស្ពី ី

ការអន្ុវត្ជនំ្ួស 

 
ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

  



 



្រកុមករងរ ជបណ្ឌិ តសភវជិជ ជីវៈតុ ករ

SUBSTITUTED EXECUTION

1

អ្វីជករអនុវត្តជំនួស ?
 គឺជនីតិវធីិៃនករអនុវត្តេ យបងខំ េដើមបីជួយសេ្រមចសិទធិរបស់មច ស់

បំណុលៃនករអនុវត្តកនុងករណីែដលកូនបំណុលៃនករអនុវត្តមនកតព្វកិចច

េធ្វើសកមមភព មួយ េហើយែដលសកមមភពេនះ ចឲយ “តតិយជន” េធ្វើ

ជំនួសកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបន ។ (ម.៥២៧)

េតើ ថ ប័ន មនសមតថកិចចកនងុករអនុវត្តជំនួស ?
  ករអនុវត្តជំនួសជសមតថកិចចរបស់តុ ករអនុវត្ត ។ (ម.៥២៧ក.២)

2
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លហូំរនីតិវិធីៃនករអនុវត្តជំនួស
១. ករេរៀបចំ ក់ពកយសុំ
 េដើមបី ច ក់ពកយសំុ មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត ្រតូវេរៀបចំឯក រដូចខង
េ្រកម ៖
 ១. ្រតូវសរេសរពកយសំុ ម(ម.៣៤៩) 

២.ភជ ប់ជមួយលិខិតចម្លងយថភូតៃនលិខិតអនុវត្ត (ម.៣៥៤ ក.១)
( ល្រកម/ លដីកជ ទិ៍ ម.៣៥០ ក.២/ខ)

៣. ឯក របញជ ក់ពីករចូលជ ថ ពរៃនលិខិតអនុវត្ត (ម.៣៥៥ ក.២) 
 បញជ ក់េ យ្រក បញជ ី (ម.៣៥៥ ក.២ និង ម. ២៥៨ ក.១)

៤. ភជ ប់ជមួយរបូមន្តអនុវត្ត (ម.៣៥៤ក.១)
 របូមន្តអនុវត្តផ្តល់េ យ្រក បញជ ី (ម.៣៥៤ ក.២)

3

២. ករ ក់ពកយសុអំនុវត្តជំនួស

 មច ស់បំណុល ្រតូវយកពកយសំុអនុវត្តជំនួស េទ ក់េនករយិល័យ

្រក បញជ ីទទួលបនទុកទទួលពកយសំុៃន ដំបូងែដលមនសមតថកិចច ។ 

(ម.៥២៧ក.២)

 មច ស់បំណុលក៏្រតូវ ក់ពកយសំុបងគ ប់ឲយបង់េ ហុ៊យស្រមប់អនុវត្តផង

ែដរ (៥២៧ក.៤) ។ 

 ករសំុអនុវត្តជំនួស និងករសំុបងគ ប់ឲយបង់េ ហុ៊យស្រមប់ករ  

អនុវត្ត ចេធ្វើកនុងពកយសំុែតមួយក៏បន ។ 

  ្រតូវបង់ពនធ ក់ពកយសំុ ១០.០០០ េរៀល (ម.៣៧២)

4
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៣. ករពិនិតយពកយសុំ

 េច្រកមពិនិតយពកយសំុ េតើ្រតឹម្រតូវ មម្រ  ៣៤៩ និងម្រ ពក់ព័នធ 

ឬេទ ? 

 េបើពកយសំុមិន្រតឹម្រតូវេច្រកមេចញដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយមច ស់បំណុល 

ែកត្រមូវនូវចំណុចខ្វះកនុងអំឡុងេពលសមរមយ ។ (ម.៧៨)

 េច្រកមេចញដីកសេ្រមចេលើកពកយសំុេចល ្របសិនេបើមច ស់បំណុល 

មិនែកត្រមូវ មដីកសេ្រមចបងគ ប់ឲយែកត្រមូវេទ ។ (ម.៧៨ ក.២)

     ម្រ  ៣៣៥ (ករអនុវត្តដូចគន នឹងគនថីទី២ ដល់គនថីទី៤)

5

៤. ករសរួកនូបំណុលមុននឹងេចញដកីសេ្រមចអនុវត្តជនំួស

 មុននឹងេចញដីកសេ្រមចអនុវត្តជំនួស តុ ករអនុវត្ត្រតូវសួរកូនបំណុល 

ៃនករអនុវត្តជមុនសិន ។  (ម.៥២៧ ក.៣)

    តុ ករ ច ៖ 

    េចញ “ដីកេកះ” េ កូនបំណុលមក កសួរ មកលបរេិចឆទែដល

បនកំណត់ ។ ឬ

       េធ្វើលិខិត កសួរ េ យកំណត់អំឡុងេពលសមរមយ េដើមបីឲយកូន

បំណុលេធ្វើករអះ ង ពក់ព័នធនឹងពកយសំុេចញដីកអនុវត្តជំនួស របស់ 

មច ស់បំណុល ។ 
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៥. ដីកសេ្រមច

អនុវត្តជំនួស និងបងគ ប់ឲយកនូបំណុលបង់េ ហ៊ុយជមុន

 េបើតុ ករយល់េឃើញថ ពកយសំុរបស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត មន 

មូលេហតុសមរមយ េនះតុ ករនឹងេចញដីកសេ្រមច អនុវត្តជំនួស និង

បងគ ប់ឲយកូនបំណុលបង់េ ហុ៊យជមុន ។ 

 េបើមច ស់បំណុលមិនសំុបងគ ប់ឲយកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបង់េ ហុ៊យជ 

មុនេទ េនះតុ ករនឹងមិនសេ្រមចបងគ ប់ឲយកូនបំណុលៃនករអនុវត្តបង់ 

េ ហុ៊យជមុនេឡើយ ។  (ម.៥២៧ ក.៤)

7

៦. ខ្លឹម រៃនដីកសេ្រមច
អនុវត្តជំនួស និងបងគ ប់ឲយកនូបំណុលបង់េ ហ៊ុយជមុន

េសចក្តីសេ្រមចបញចប់
១. តតិយជនែដលមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្តបនេសនើសំុ ចរះុេរ ើរបងេធ្វើពី

ឥដ្ឋកំពស់ ១ ែម៉្រត ្របែវង ១០ ែម៉្រត សថិតេនេលើដីឡូតិ៍េលខ ... ផ្លូវេលខ ... 

សងក ត់ ... ខណ្ឌ  ... ជធនីភនំេពញ ។ 

២. បងគ ប់ឲយកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត បង់េ ហុ៊យ ស្រមប់រះុេរ ើរបង ដូច

កនុងចំណុចទី១ខងេលើ ចំនួន ២.០០០.០០០ េរៀលឲយមច ស់បំណុលៃនករ

អនុវត្តជមុន ។
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៧. ករអនុវត្តដីកសេ្រមច

អនុវត្តជំនួស និងបងគ ប់ឲយកនូបំណុលបង់េ ហ៊ុយជមុន
 

 េតើដីកសេ្រមចអនុវត្តជំនួស និងបងគ ប់ឲយកូនបំណុលបង់េ ហុ៊យជមុន 

មន នុភពេនេពល  ? 

 ដីកសេ្រមចេនះ មន នុភពេនេពលែដលកូនបំណុល ទទួលបនករ

ជូនដំណឹង មវធីិសមរមយ ។ (ម.២១៣ ក.១) 

 ថ្វីតបិតែតដីកសេ្រមចេនះ ចប្តឹងជំទស់បន (ម.៥២៧ ក.៥) បុ៉ែន្ត        

បណ្តឹ ងជំទស់មិនមន នុភពផ្អ កដីកសេ្រមចេដើមេឡើយ (ម.៣៤៣)

9

 េបើកូនបំណុលមិនបង់េ ហុ៊យជមុន មដីកសេ្រមច មច ស់បំណុល

ច ក់ពកយសំុអនុវត្តេ យបងខំ េដើមបីទមទរ្របក់ េ យែផ្អកេលើដីក 

សេ្រមចេនះែដលជលិខិតអនុវត្តដូចកនុងម្រ  ៣៥០ ក.២ ចំណុច គ ។

      មច ស់បំណុល ចសំុរបឹអូស អចលនវតថុ ឬ 

         ចលនវតថុរបស់កូនបំណុលជេដើម ។

 ដីកសេ្រមច្រតូវភជ ប់ជមួយរបូមន្តអនុវត្ត (៣៥៤ ក.១)

 មិនបញជ ក់ពីករចូលជ ថ ពរៃនដីកសេ្រមចេនះេទ េ្រពះដីកសេ្រមច 

េនះមន នុភពេ យ្រគន់ែតេធ្វើករជូនដំណឹងបុ៉េ ្ណ ះ។ (ម.៣៥៥ ក.២) 

(ម.២១៣ ករជូនដំណឹងអំពីដីកសេ្រមច)
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 េពលែដលបនទទួលដីកសេ្រមចអនុវត្តជំនួស កនុងកររះុេរ ើរបង មច ស់

បំណុល ច ៖

១. េសនើសំុេទ ជញ ចត់ែចងអនុវត្ត េ្រពះថពកយ “តតិយជន” េនកនុង

ដីកសេ្រមចគឺ ប់បញចូ លទំង ជញ ផងែដរ  ។ 

២.  េសនើេទ្រកុមហុ៊នសំណង់/កមមករ ឬ

៣. េធ្វើសកមមភពរះុេរ ើរបងេ យខ្លួនឯង ( ចបក្រ យថ ពកយ  “តតិយជន” េន

កនុងដីកសេ្រមច គឺជនេ្រកពីកូនបំណុលៃនករអនុវត្ត)

11

៨. េ ហ៊ុយស្រមប់ករអនុវត្តដីកសេ្រមចអនវុត្តជំនួស

 េ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្តជបនទុករបស់កូនបំណុលៃនករអនុវត្ត ។ 

    (ម.៣៧៦ ក.១)

 េ ហុ៊យស្រមប់ករអនុវត្តមន ៖

១. ពនធ ក់ពកយសំុ (ម.៣៧២)

២. េ ហុ៊យេ្រកពីពនធ ក់ពកយសំុ ៖ ជចំនួនទឹក្របក់ែដលកំណត់េ យ

តុ ករ ស្រមប់បញជូ នឯក រ ឬេធ្វើសកមមភពេផ ងេទៀតេដើមបីនីតិវធីិកនុង

ករអនុវត្តេ យបងខំ ។  (ម.៣៧៣) 

៣. េ ហុ៊យភគី (ម.៣៧៤) 

៤. េ ហុ៊យស្រមប់អនុវត្តដីកសេ្រមច (ម.៥២៧)
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 នីតិវធីិេដើមបីកំណត់ជ ថ ពរនូវចំនួន្របក់្រប ប់ក្តី 

      ្រក បញជ ីៃនតុ ករអនុវត្ត ជអនកកំណត់ជ ថ ពរនូវចំនួន្របក់

្រប ប់ក្តី ។ (ម្រ  ៦៦ ក.១) 

 ករចត់ែចងរបស់្រក បញជ ី កនុងករកំណត់ជ ថ ពរ នូវចំនួន្របក់

្រប ប់ក្តី គឺជលិខិតអនុវត្ត (ម.៣៥០ ក.២.ង)

 េបើកូនបំណុលមិន្រពមបង់្របក់្រប ប់ក្តី មច ស់បំណុល ច ក់ពកយសំុ

អនុវត្តេ យបងខំ េដើមបីទមទរ្របក់េនះ ។ 

      មច ស់បំណុល ចសំុរបឹអូស អចលនវតថុ ឬ 

         ចលនវតថុរបស់កូនបំណុល ជេដើម ។

13
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សមូអរគុណ
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លំហូរនីតិវធីិននការអនុវតតជំនួស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លិខិតអនុវតត 

 

 

 
ស្ថា ប័នអនុវតត 

ពាក្យសំុអនុវតត

ការអនុវតតដោយផ្ទា ល់ ការអនុវតតជំនួស ការអនុវតតដោយប្បដោល

 

 

 

ពាក្យសំុឲ្យបង់ដស្ថហ ុយអនុវតត 

ឯក្ស្ថរភ្ជា ប់ជាមួយពាក្យសំុ

លិខិតអនុវតត របូមនតអនុវតត លិខិតបញ្ជា ក់្ស្ថា ពរ ឯក្ស្ថរបញ្ជា ក់្ពីការបញ្ាូ ន

ការស្ថក្សួរកូ្នបំណុល

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

ដោយផ្ទា ល់មាត់

 

 

 

ដីកាសដប្មច

ដីកាសដប្មចដលើក្ដោល ដីកាសដប្មចអនុវតតជំនួស និង 
ដីកាសដប្មចបង្គា ប់ឲ្យបង់ដស្ថហ ុយ

 

 

 

 

 

 

ការអនុវតត 

តតិយជន

អាជាា ស្ថលា ប្ក្ុមហ ុនសំណង់ជាអាទិ៍ មាា ស់បំណុល
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ករណីសិកា 

 លោក ក ប្តឹងស ុំឲ្យលៅសាោដុំប្ូងរាជធានីភ្នុំលេញ លេញសាលក្កម ប្ង្គា ប្់ឲ្យលោក ខ 

រ ុះលរើរប្ងផ្ននកខាង លកើតក្ប្ផ្ែង ១០ ផ្ម៉ែក្ត និងកុំេស់ ២ ផ្ម៉ែក្ត លៅលលើដីសថិតលៅ....លខតតព្ក្េផ្ែង។ 

 ប្ន្ទា ប្់េីទទួលបានសាលក្កម ល ើយសាលក្កមលនុះបានេូលជាសាថ េររួេល ើយ។ លោកក្តូែដាក់ពាកយ 

ស ុំអន ែតត។ លតើលោក ក ក្តូែដាក់ពាកយស ុំអន ែតតលនុះលៅសាោដុំប្ូងលខតត ព្ក្េផ្ែង  ឬសាោដុំប្ូងរាជធានី 

ភ្នុំលេញ? 

ពភិាកាខ្លមឹសារនៃដកីាសម្រមចអៃវុត្តជៃំសួដដលរត្វូបាៃម្ចញម្ៅកនងុការអៃវុត្តជាកដ់សតង៖ 

១.ម្ទេរសំណុំម្រឿងអៃុវត្តម្លខ្ ........ ចុុះនងៃទី...... ដខ្...... ឆ្ន ំ................ របស់សាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំម្ពញ 

ម្ៅអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំម្ពញ ជាអនកទទួលបៃេកុអៃុវត្តជំៃួស។ 

២.របគល់សិទធិជូៃឯកឧត្តមអមរពុះរាជអាជាា អមសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំម្ពញ ជាអាជាា សាលា ជាអនកអៃុវត្តៃូវ 

ដីការកាការពារម្លខ្ .......... ចុុះនងៃទី...... ដខ្.......... ឆ្ន ំ........... របស់សាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំម្ពញ 

ជំៃួសតុ្លាការ អៃុវត្តដីការកាការពារវិញ។ 

៣.ត្តិ្យ្ជៃដដលម្ចា ស់បំណលុនៃការអៃុវត្តបាៃម្សនុសុំអាចអៃុវត្តម្ោយ្ហាមឃាត់្ម្ ម្ ុះ......ម្ភ្ទ......អាយុ្

........ឆ្ន ំ ៃិង ម្ ម្ ុះ........ម្ភ្ទ......ផ្អា កការសាងសង់សំណង់រគប់របម្ភ្ទម្លុដីម្ចៃទីតងំសថិត្ម្ៅម្លុដីឡូត្ិ៍ 

ម្លខ្......... ទលូវម្លខ្ ....... ភូ្មិ..........សង្កា ត់្..............ខ្ណឌ ....... រាជធាៃីភ្នំម្ពញជាបម្ ត្ ុះអាសៃន។ 

៤.ក.របគល់សិទធិជូៃតំ្្ងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំម្ពញជាមន្តៃតីទទួលបៃេកុកិចាការអាជាា សាលា 

ជាអនកអៃុវត្តម្ោយ្អៃុវត្តតមដីកាសម្រមចរកាការពារម្លខ្........ចុុះនងៃទី.....ដខ្.......ឆ្ន ំ........។ 

  ខ្.ម្រកាយ្ពីអៃុវត្តរួចមន្តៃតីទទួលបៃេកុកិចាការអាជាា សាលារតូ្វម្្វុរបាយ្ការណ៍បញ្ជូៃមកម្ៅរកមអៃុវត្ត វិញកនុង 

 កំណត់្ចាប់។  

៥.ក.បង្កា ប់ឲ្យមន្តៃតីទទួលបៃេកុកិចាការអាជាា សាលាអៃុវត្តជំៃួសតមពាកយសុំរបស់ម្ចា ស់បំណលុចុុះនងៃទី...... 

ដខ្..... ឆ្ន ំ ........។  

    ខ្.កូៃបំណលុរតូ្វបង់របាក់ចំៃួៃ............ (.................)ម្រៀលជាម្សាហ ុយ្សរម្ចប់ចុុះអៃុវត្តម្ៅសាលា 

ដំបូងម្ខ្ត្តក ត្ លកនុងអំឡុងម្ពល២(....)សបាត ហ៍ម្រកាយ្ម្ពលទទួលបាៃដីកាម្ៃុះ។ កនុងករណីម្ៃុះម្ចា ស់បំណលុ 
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អៃុវត្តអាចបង់របាក់ម្សាហ ុយ្អៃុវត្តម្ៃុះបាៃម្ដុមបីអៃុវត្ត ម្ហុយ្ម្រកាយ្មកអាចកាត់្យ្កទំហំរបាក់ម្ៃុះពីកូៃ 

បំណលុអៃុវត្តវិញបាៃ។ 

៦.របគល់សិទធិៃូវសំំណុំម្រឿងអៃុវត្តម្លខ្..........ចុុះនងៃទី........ដខ្.......ឆ្ន ំ.........របស់សាលាដំបូងរាជធាៃី 

ភំ្នម្ពញ រតូ្វជូៃរពុះរាជអាជាា អមសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំម្ពញជាអាជាា សាលាម្ដុមបីអៃុវត្តជំៃួស។ 

៧.អៃុញ្ញា ត្ឲ្យម្ចា ស់បំណលុម្ ម្ ុះ...........ោក់ពាកយម្សនុសុំម្ៅរពុះរាជអាជាា អមសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំម្ពញ 

ដដលជាមន្តៃតីទទួលបៃេកុកិចាការអាជាា សាលាម្្វុជាត្តិ្យ្ជៃអៃុវត្តរុុះម្រើសំណង់ឃាល ងំសតកុសម្ចា រៈជំៃួសឲ្យកូៃ 

បំណលុម្ ម្ ុះ............ៃិងម្ ម្ ុះ.............តមខ្លឹមសារនៃដីកាសម្រមចរកាការពារម្លខ្.........ចុុះនងៃទី.....

ដខ្..... ដខ្...... ឆ្ន ំ.......... របស់សាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំម្ពញ។ 
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ក្រុមការងារ 

រាជបណ្ឌិ តសភាវជិ្ជា ជវីៈតលុាការ 
វគ្គបណុ្្ុះបណ្្តលបន្្សក្ាប់ចៅក្រម 

ន្ិង ក្រឡាបញ្ា  ីរាជធាន្ី-ចេត្ 

ស្ពី ី

ការពនិ្ិតយភស្តុាងចោយចៅក្រម
រនងុន្ីតវិធិីរដ្ឋបបចវណី្ 

 
ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

  



 



1

ជ បណ្ឌិ ត សភ វជិជ ជវីៈតុ ករ
Royal Academy for Judicial Professions

 ្រកុមករងរ ជបណ្ឌិ តសភវិជជ ជីវៈតុ ករ

2

 មនុសមយ័ និគមនិយមប ងំ
 ឆន  ំ ១៨៦៣ ដល់ ១៩៥៣
 ៃថងទី  ២៥  ែខ  កុមភៈ ឆន  ំ ១៩២០
 ឆន  ំ ១៩៦៧
 ឆន  ំ ១៩៧៥  ដល់  ១៩៧៩
ឆន  ំ  ១៩៧៩ 
ឆន  ំ ១៩៩៤
 ឆន  ំ ១៩៩៨
 ឆន  ំ ១៩៩៩
 ឆន  ំ ២០០៦

១. ្របវត្តិ្រកមនី តិវិធីរដ្ឋបបេវណីកមពុជ
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3

២. អតថន័យ និង្របេភទៃនភស្តុ ង   ក.អតថនយ័
  ជមេធយបយមយួស្រមបក់របញជ កពី់អងគេហតុ 
 ភស្តុ ង រមួមន ទិនននយ័, ពត័ម៌ន, កលៈេទសៈ, ករែថ្លងករណ៍របស់ ភគី 

ក  ី និង  អនកជំនញ, និង  ក ្ត េផ ងេទៀតែដល ចឲយេច្រកមយកមកពិចរ  
េដើមបបីញជ កប់ង្ហ ញអងគេហតុ។

ខ.្របេភទៃនភស្តុ ង
 ភស្តុ ងែដលមនទំនកទំ់នង និងភស្តុ ងគម នទំនកទំ់នងនឹងអងគេហតុ
ភស្តុ ងផទ ល់ និងភស្តុ ង្របេយល
ភស្តុ ងជមនុស  និងភស្តុ ងជវតថុ
ភស្តុ ងផទុយ និងភស្តុ ង្រសប

4

ភស្តុ ងែដលមនទំនកទំ់នងនឹងអងគេហតុ គឺជ្របេភទភស្តុ ងែដល
បនបញជ កអ់ងគេហតុែដលមនទំនកទំ់នងនឹងករទមទរ ែដលតុ ករទទូលយក
េដើមបេីធ្វើករពិនិតយ។

ភស្តុ ងែដលគម នទំនកទំ់នងនឹងអងគេហតុ គឺជ្របេភទភស្តុ ងែដលមនិ
បនបញជ កអំ់ពីអងគេហតុែដលមនទំនកទំ់នងនឹងករទមទរ ែដលតុ ករមនិ
ទទលួយកមកេធ្វើករពិនិតយេឡើយ។

ភស្តុ ងផទ ល់ គឺជភស្តុ ងែដលបញជ កេ់ យផទ ល់ អំពីអតថភិព ឬ
នតថិភពៃនអងគេហតុផទ ល់(អងគេហតុចមបង) ែដលេឆ្លើយតបេទនឹងលកខខណ្ឌ ផទ ល់ៃន
នុភពគតិយុត្ត។

ភស្តុ ង្របេយល គឺជភស្តុ ងែដលបញជ កអំ់ពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនអងគ
េហតុ្របេយល និងអងគេហតុបនទ បប់ន  ំ ែដលមន្របេយជនក៍នុងករបញជ កអំ់ពីអងគ
េហតុផទ ល់។

12



5

ភស្តុ ងជមនុស  សំេ េទេលើមនុស  កនុងករណីែដល កសួរមនុស
េនះ េដើមបយីកេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់មនុស េនះមកេធ្វើជភស្តុ ង។

ភស្តុ ងជវតថុ គឺជឧបករណ៍ភស្តុ ងែដលមនកមមវតថុេ្រកពីមនុស  ែដល
មនដូចជឯក រ និងវតថុែដល្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ។

ភស្តុ ង្រសប គឺជភស្តុ ងែដល កេ់ យភគីេដើមបបីញជ កអំ់ពីអងគេហតុ
ផទ ល់ែដលខ្លួនមនបនទុកទទលួខុស្រតូវកនុងករបញជ ក។់

ភស្តុ ងផទុយ គឺជភស្តុ ងែដល កេ់ យភគីមខ ងេទៀត ែដលេធ្វើករត ៉
ចំេពះអងគេហតុែដល្រតូវបនអះ ង។

6

៣. ករទទួលខុស្រតូវ កនងុករបញជ ក់
ករបញជ ក ់ សំេ ទីេលើករែដលេធ្វើេ យតុ ករមនជំេនឿេទអតថិភព ឬ

នតថិភពៃនអងគេហតុ មយួ។ េនកនុងនីតិវធីិៃនបណ្តឹ ង កមមវតថុៃនករបញជ ក ់ េ្រចើនែត
ជអងគេហតុ។ ប៉ែុន្ត េនកនុងករណីខ្លះ វធិន មបទពិេ ធន ៍ និងបញញ តិ្តៃនចបប ់ ក៏
ចជកមមវតថុៃនករបញជ កែ់ដរ។ 

ជទូេទ ភគីែដលអះ ងអំពីអតថិភពៃនសិទធិ មយួ ្រតូវទទលួខុស្រតូវ
កនុងករបញជ កអំ់ពីអងគេហតុែដលជលកខខណ្ឌ គតិយុត្តៃនបញញត្តិចបបែ់ដលែចងអំពីករ
បេងកើត  (ឬេធ្វើលទធកមម) សិទធិេនះ។

េហតុេនះ ភគី្រតូវបង្ហ ញនូវភស្តុ ងជេ្រចើនេ យអស់លទធភពរបស់ភគី 
នូវ ល់ភស្តុ ងែដលភគីគិតថមន្របេយជន។៍
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7

ក. លំហូរៃននីតិវធិិ យតៃម្ល និងករេ្របើ្របស់ ឬមនិេ្របើ្របស់ភស្តុ ង

តុ ករមនិ ចយកអងគេហតុ  ែដលភគី មយួមនិបនអះ ង មកេធ្វើ
ជមលូ ្ឋ នៃន ល្រកមបនេឡើយ (ម្រ  ៩៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ តុ ករ
្រតូវទទលួ គ ល់អងគេហតុេ យែផ្អកេលើភស្តុ ងជមលូ ្ឋ ន។ ប៉ែុន្ត តុ ករ ច
ពិចរ អពីំ ថ នភពទងំមលូ ែដលបនេលចេឡើងេនេពលេធ្វើករទញេហតុផល
េ យផទ ល់មតប់ន។ (កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ  ១២៣ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)

ចំេពះអងគេហតុែដលភគីបន រភពេនចំេពះមខុតុ ករ និងអងគេហតុ
ែដលតុ ករយល់េឃើញថ មនភពជកែ់ស្តង តុ ករពំុចបំចទ់ទលួ គ ល់អងគ
េហតុេនះេ យែផ្អកេលើភសុ ងេទ (កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ  ១២៣ ៃន្រកមនីតិវធីិ
រដ្ឋបបេវណី)។

៤.ករពិនិតយភស្តុ ង

8

ករពិនិតយភស្តុ ង គឺជនីតិវធីិេដើមបទីទលួបននូវធនធនភស្តុ ង ដូចជ
ចេម្លើយជកសិណ ក  ី មតិេយបល់ៃនេកសលវចិយ័ េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ មី
ភគី ខ្លឹម រែដលសរេសរកនុងឯក រ លទធផលៃនករពិនិតយ ជ ទិ៍ មកពីភស្តុ ងដូច
ជ ក  ីអនកេធ្វើេកសលវចិយ័ មភីគី ឯក រ ឬវតថុែដល្រតូវបនពិនិតយ ជ ទិ៍។

ជេគលករណ៍ ករពិនិតយភស្តុ ង្រតូវេធ្វើ មពកយសំុរបស់ភគី (កថខណ្ឌ
ទី១ ៃនម្រ  ១២៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។កប៏៉ែុន្ត្របសិនេបើ តុ ករមនិ ចេធ្វើ
ករវនិិចឆយ័ថ ្រតូវទទលួ គ ល់ ឬមនិទទលួ គ ល់នូវភពពិតៃនករអះ ងអំពីអងគេហតុ 
េ យភស្តុ ងែដលភគីបនេសនើសំុេ យពិនិតយ ឬ េបើយល់េឃើញថ មនករចបំច់
េផ ងេទៀត តុ ករ ចេធ្វើករពិនិតយភស្តុ ងេ យឆនទ នុសិទធិបន(កថខណ្ឌ ទី២ ៃន
ម្រ  ១២៤ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

៤.ករពិនិតយភស្តុ ង

14



9

ភគីែដលេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ង ្រតូវែតកំណតេ់ យជក់ កអំ់ពី
អងគេហតុែដល្រតូវបញជ ក ់ (កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ  ១២៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។
ករេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ង ែដលមនិកំណតេ់ យបនជក់ កអំ់ពីអងគេហតុ
ែដល្រតូវបញជ ក ់គឺមនិ្រសបចបបេ់នះេទ ដូេចនះ តុ ករ្រតូវេលើកេចលេ យដីក
សេ្រមច។
 ភគីែដលេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ង គបបបំីភ្លេឺ យចបស់ ស់អំពីអងគ
េហតុ្រតូវបញជ ក ់ និងទំនកទំ់នងរ ងអងគេហតុេនះ និងភស្តុ ង(កថខណ្ឌ ទី២ ៃន
ម្រ  ១២៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ ករេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ងែដលមនិ
បំភ្លេឺ យចបស់ ស់អំពីទំនកទំ់នងរ ងអងគេហតុេនះ គឺមនិែមនខុសចបបេ់ទ។  
ដូេចនះ កនុងករណីែដលភគីមនិបនបំភ្លេឺ យចបស់ ស់អំពីទំនកទំ់នងរ ងអងគ
េហតុ តុ ករ្រតូវពិចរ អំពីអងគេហតុែដល្រតូវបញជ ក ់ និងទំនកទំ់នងរ ងអងគ
េហតុ និងភស្តុ ង រមួទងំភពចបំចៃ់នករពិនិតយភស្តុ ង រចួេហើយ្រតូវសេ្រមច
ថ េតើភស្តុ ងេនះ  ្រតូវទទលួយក ឬេលើកេចល?

10

ករេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ង ក៏ ចេធ្វើមនុកលបរេិចឆទៃន នីតិវធីិេ្រត ម
ស្រមបក់រទញេហតុផល ឬមនុកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុេ យផទ ល់មតប់ន
ែដរ(កថខណ្ឌ ទី៣ ៃនម្រ  ១២៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

តុ ករ្រតូវេធ្វើករពិនិតយភស្តុ ងែដលភគីេសនើសំុេ យពិនិតយ។ កប៏៉ែុន្ត
ចំេពះភស្តុ ងែដលគម នទំនកទំ់នងនឹងអងគេហតុែដលនឹង្រតូវបញជ ក ់ និងភស្តុ ង
ែដលតុ ករយល់េឃើញថ មនិចបំច ់ តុ ករមនិចបំចេ់ធ្វើករពិនិតយេទ(ម្រ  
១២៦ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ មយ៉ងេទៀត ករេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ងែដល
យឺតយ៉វមនិ្រតូវនឹងេពលសមរមយ (ម្រ ៩៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) ឬ ភស្តុ ងថមី
ែដល្រតូវបន កេ់នេ្រកយពីបនបញចបនី់តិវធីិេ្រត មស្រមបក់រទញេហតុផល 
(ម្រ  ១០៨ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) តុ ករ្រតូវេលើកេចល ។ 
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11

តុ ករពិនិតយភស្តុ ងែដលបនទទលួយក។ តុ ករមនិពិនិតយភស្តុ ង
ែដលបនេលើកេចលេនះេឡើយ។

តុ ករេធ្វើករពិនិតយភស្តុ ងេនកនុងករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត។់ 
េនកនុងនីតិវធីិេ្រត មស្រមបក់រទញេហតុផលតុ ករមនិ ចេធ្វើករពិនិតយភស្តុ ង
បនេទ េលើកែលងែតភស្តុ ងជឯក រ កនុងក្រមតិចបំចេ់ដើមបេីរៀបចំចំណុចវ ិ ទ
(ម្រ ១០៦ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

ករពិនិតយភស្តុ ង ជ ក  ី និង មភីគី(ករ កសួរ) ្រតូវេធ្វើជបនទ ន ់
មសហមហូវធីិ។ សមហូវធីិ គឺករ កសួរ ក  ី និងភគី េពលជមយួគន ភ្ល មៗ

(ម្រ  ១២៧ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

12

តុ ករ យតៃម្លេទេលើភស្តុ ង ែដលបនទទលួយក និងពិនិតយរចួ ល់ 
(ម្រ ១៨៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។ 

បែនថមពីេលើភស្តុ ងែដលបនទទលួយក និងពិនិតយរចួ ល់េហើយ តុ ករ
ចេធ្វើករវនិិចឆយ័ មជំេនឿទុកចិត្តេ យេសររីបស់ខ្លួន ថេតើភស្តុ ង ែដល ច

េជឿជកប់ន និងភស្តុ ង ែដលមនិ ចេជឿជកប់ន។

បែន្លមពីេលើករេជឿជកេ់លើភស្តុ ងេហើយ តុ ករ ចវនិិចឆយ័ មជំេនឿ
ទុកចិត្តេ យេសររីបស់ខ្លួន ថេតើភស្តុ ង ែដលមន្របេយជនស៍្រមបក់រទទលួ
គ ល់អងគេហតុ និងភស្តុ ង ែដលមនិមន្របេយជនស៍្រមបក់រទទលួ គ ល់អងគ

េហតុ។
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13

តុ ករ ចេជឿជកេ់លើភស្តុ ង និងេ្របើ្របស់ភស្តុ ងែដលមន
្របេយជនេ៍ដើមបទីទលួ គ ល់អងគេហតុ េហើយេធ្វើករទទលួ គ ល់អងគេហតុ មជំេនឿ
ទុកចិត្តេ យេសររីបស់ខ្លួន។

េពលគឺ ១.ភស្តុ ងែដលបនេលើេចលនូវករេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ង 
២.ករេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ងែដលតុ ករទទលួយក េហើយបនពិនិតយ ប៉ែុន្ត
តុ ករគិតថ ភស្តុ ងេនះមនិ ចេជឿជកប់ន និង ៣.ករេសនើសំុេ យពិនិតយភ
ស្តុ ងែដលតុ ករទទលួយកេហើយ បនពិនិតយ ប៉ែុន្តតុ ករគិតថ ភស្តុ ងេនះ
មនិមន្របេយជនស៍្រមបក់រទទលួ គ ល់អងគេហតុ តុ ករមនិេ្របើ្របស់ភស្តុ ង
ទងំេនះស្រមបក់រទទលួ គ ល់អងគេហតុេឡើយ។

14

ខ.១. ករ កសួរ ក ី
ក  ី គឺជតតិយជនែដល្រតូវតុ ករបងគ បេ់ យេធ្វើេសចក្តី យករណ៍ 

ស្តីពីអងគេហតុៃនអតីតកលែដលខ្លួនបនជបួ្របទះេ យខ្លួនឯង។ េសចក្តីែថ្លង
ករណ៍របស់ ក  ី េគេ ថ ចេម្លើយជកសិណ ក  ី េហើយករពិនិតយភស្តុ ង
េដើមបយីកចេម្លើយជកសិណ ក េីនះ គឺជករ កសួរ ក ។ី

ជនែដលសថិតេនេ្រកមសិទធិជំនំុជ្រមះៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវមន
ករណីកិចចេធ្វើជ ក ទីងំអស់គន  (កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ  ១៣២ ៃន្រកមនីតិវធីិ
រដ្ឋបបេវណី)។

ជនែដល្រតូវបនេកះេ ជ ក  ី មនករណីកិចច្រតូវបង្ហ ញខ្លួនចំេពះ
មខុតុ ករ ជេគលករណ៍ ្រតូវេធ្វើសមបថ (ម្រ  ១៣៧ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
េហើយ្រតូវេឆ្លើយជកសិណ ក ។ី

ខ. ្របេភទភស្តុ ងែដល្រតូវពិនិតយ
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15

កនុងករណីែដល ក  ី មនិមនវត្តមនចំេពះមខុតុ ករ មករេកះេ  
េ យគម នមលូេហតុ្រតឹម្រតូវេទ តុ ករ ចបងគ បេ់ យនខំ្លួន ក េីនះបន 
(កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ  ១៣២ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

ក ី ចបដិេសធកនុងករផ្តល់ចេម្លើយជកសិណ ក បីន  ចំេពះចំណុច
ែដល ចេធ្វើេ យ មខី្លួន ឬសហពទ័ធរបស់ ក  ីឬញតិដៃទេទៀត ទទលួរងេ្រគះ
នូវករេចទ្របកនពី់បទ ជញ  ឬទទលួករផ្តនទ េទស ឬចំេពះចំណុចែដល្រតូវជករ
សមង តក់នុងមខុនទីរបស់ ក  ី(ម្រ  ១៣៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

ជេគលករណ៍ តុ ករេធ្វើករ កសួរ ក េីនកនុង លសវនករជ
ធរណៈ ប៉ែុន្ត តុ ករក៏ ច កសួរ ក េីនេ្រកតុ ករបន កនុងករណី

ែដលែចងកនុងម្រ ១៣៦ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។

16

ករ កសួរ ក  ី ្រតូវេគរព មវធីិ កសួរ និងករក្រមតិេទេលើ
សំណួរែដល្រតូវសួរេលើ ក  ី ែដលមនែចងកនុងម្រ  ១៣៨ និង ១៣៩ ៃន្រកម
នីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី។

ខ.២. ករ កសួរភគី
ករ កសួរភគី គឺជករពិនិតយភស្តុ ងែដលេធ្វើេឡើងេ យតុ ករ 

េដើមបទីទលួនូវធនធនភស្តុ ង េ យយក មភីគីមកេធ្វើជភស្តុ ង េ យេ
យេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍អំពីអងគេហតុែដលខ្លួនបនជបួផទ ល់ មពកយសំុ ឬ េ យ
ឆនទ នុសិទធិរបស់តុ ករ។

កនុងករ កសួរ មភីគី តុ ករ ចេ យភគីេនះសបថបន។ កនុង
ករណីែដលេធ្វើករ កសួរ មភីគី េបើភគីេនះពំុចូលខ្លួន ឬបដិេសធនូវករេធ្វើ
សមបថ ឬផ្តល់ចេម្លើយ េ យគម នមលូេហតុ្រតឹម្រតូវ េនះតុ ករ ចទទលួ គ ល់
ថ េសចក្តីអះ ងអំពីចំណុច កសួររបស់ភគីមខ ងេទៀតជករពិតបន(កថខណ្ឌ
ទី ១និង ទី២ ៃនម្រ  ១៤០ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

18
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បញញ តិៃនម្រ  ១៣៦(ករ កសួរ ក េីនេ្រកតុ ករ) ម្រ  
១៣៧(សមបថ)(េ្រកពីកថខណ្ឌ ទី១ និងកថខណ្ឌ ទី៣) ម្រ  ១៣៨(វធីិ កសួរ

ក )ី(េ្រកពីកថខណ្ឌ ទី៨ និងកថខណ្ឌ ទី១០) និងម្រ  ១៣៩(ករក្រមតិេទ
េលើសំណួរ) ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ្រតូវយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរ ចំេពះករ

កសួរ មភីគី(កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ ១៤១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

េនេពលយល់េឃើញថចបំច ់ តុ ករ ចបងគ បេ់ យេធ្វើករ កសួរ
មភីគីជមយួនឹងភគីមខ ងេទៀត ឬជមយួ ក េីនេពលជមយួគន បន(កថ

ខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ  ១៤១ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

18

ខ.៣. េកសលវចិយ័

េកសលវចិយ័ គឺជករពិនិតយភស្តុ ងែដលតុ ករកំណតេ់ យតតិយ
ជនែដលមនចំេណះវជិជ  និងបទពិេ ធនពិ៍េសស េ យេធ្វើរបយករណ៍អំពីវធិន
មបទពិេ ធនែ៍ដលខ្លួនបនដឹង មរយៈចំេណះដឹងរបស់ខ្លួន ឬេធ្វើរបយករណ៍

អំពីករវនិិចឆយ័ ឬេយបល់ែដលបនមកពីករអនុវត្តវធិន មបទពិេ ធនជំ៍នញ 
ចំេពះអងគេហតុជកែ់ស្តងែដលជបញ្ហ កនុងបណ្តឹ ងេនះ។

តុ ករ ចបងគ បេ់ យេធ្វើេកសលវចិយ័ មពកយសំុរបស់ភគីបន 
េ យភគីែដលេសនើសំុេធ្វើេកសលវចិយ័្រតូវភជ បជ់មយួនូវឯក រែដលកំណត់
ចំណុចែដលសំុេ យេធ្វើេកសលវចិយ័ (កថខណ្ឌ ទី១ និងទី២ ៃនម្រ  ១៤៣ ៃន
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

19
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អនកជំនញខងេកសលវចិយ័ ្រតូវចត់ ងំេ យតុ ករ។ េ យែឡក
បគុគលមយួចំននួ ពំុ ចក្ល យខ្លួនជអនកជំនញខងេកសលវចិយ័បនេនះេទ(កថ
ខណ្ឌ ទី៣ ៃនម្រ  ១៤៤ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

ភគីមនសិទធិកនុងករេធ្វើបណ្តឹ ងផតេ់ចលអនកជំនញខងេកសលវចិយ័
បន មនុេពលែដលអនកជំនញេនះេធ្វើេសចក្តសីននិ ្ឋ នេលើចំណុចែដល្រតូវេធ្វើេកស
លវចិយ័(ម្រ ១៤៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

តុ ករ ចេធ្វើករេកះេ េ យអនកជំនញខងេកសលវចិយ័ មកបំភ្លឺ
អំពីចំណុចែដល្រតូវេធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ នេលើចំណុចែដល្រតូវេធ្វើេកសលវចិយ័ េន

លសវនករជ ធរណៈ េនកនុងករទញេហតុផលេ យផទ ល់មត។់ កនុង
ករណីចបំចតុ់ ករេ យអនកជំនញខងេកសលវចិយ័បេញចញជេយបល់
ផទ ល់ខ្លួន ជ យលកខណ៍អក រ រចួបញជូ នមកតុ ករកប៏ន។ (ម្រ  ១៤៦)

20

ខ.៤. ភស្តុ ងជឯក រ

ករពិនិតយភស្តុ ងជឯក រ គឺជ្របេភទភស្តុ ងែដលមន រៈសំខន ់
េហើយនិងជមេធយបយដម៏ន្របសិទធិភពេដើមបបីញជ កពី់អងគេហតុ។ ភស្តុ ងជឯក

រ គឺជឧបករណ៍ មផ្លូវចបបែ់ដល ចបញជ កអំ់ពី រៈសំខនក់នុងករទមទរ។

ភស្តុ ងជឯក រ ែដលមនតៃម្ល្រសបចបប ់ គឺជ្របេភទឯក រ
ទងំ យ ែដលមនករបញជ ក្់រតឹម្រតូវ មទ្រមង ់ និង្រតូវបនយកមកេ្របើជ
ភស្តុ ងកនុងដំេណើ រករេរឿងក្ដី។

ករេសនើសំុេ យពិនិតយឯក រ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យផ្តល់នូវឯក រែដល មី
ភគីមន ឬេ យ កព់កយសំុេទតុ ករេ យបងគ បេ់ យមច ស់ឯក រផ្តល់
ឯក រេនះមក។ (ម្រ  ១៤៨) 

20
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បគុគលែដលជមច ស់ឯក រ ពំុ ចបដិេសធនូវករផ្តល់ឯក របនេឡើយ 
េលើកែលងែតមនែចងកនុង កថខណ្ឌ ទី២ ម្រ  ១៥០ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ឬ
ចបបេ់ផ ង   េទៀត។

កនុងករណីមច ស់ឯក រគឺជភគី មនិ អនុវត្ត មដីកបងគ បេ់ យផ្តល់
ឯក រេទ តុ ករ ចទទលួ គ ល់ថ េសចក្តអីះ ងរបស់ភគីមខ ងេទៀតែដល
ពកព់នធនឹ័ងខ្លឹម រកនុងឯក រេនះ ជករពិតបន(កថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ  ១៥៣ 
ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

្របសិនេបើមច ស់ឯក រគឺជតតិយជន មនិេគរព មដីកបងគ បេ់ យផ្តល់
ឯក រ តុ ករ ចពិនយ័ជ្របកម់និេលើសពី ២.០០០.០០០(ពីរ ន)េរៀល
បន។ (ម្រ  ១៥៤)

ភគីែដលេសនើសំុេ យពិនិតយឯក រ ្រតូវបញជ កថ់ ឯក រេនះ្រតូវ
បេងកើតេឡើងយ៉ង្រតឹម្រតូវ (កថខណ្ឌ ទី១ ម្រ  ១៥៥ ៃន្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី) ។

22

ភគីែដលេសនើសំុេ យពិនិតយភស្តុ ងជែខ ត ់ ឬវេីដអ ូ ឬវតថុែដល ច
ថតរបូធតុ ែដលេទៀតទតប់ន មវធីិេផ ងេទៀត េបើមនសំណូមពរពីតុ ករ ឬ
ភគីមខ ងេទៀត ភគីេនះ្រតូវ កជូ់ននូវឯក រែដលបនកតច់ម្លងអតថនយ័េចញពីវតថុ
េនះ ឬឯក រែដលពនយល់អំពីអតថនយ័ៃនវតថុេនះ (កថខណ្ឌ ទី១ ម្រ  ១៦០ ៃន
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

ខ.៥. ករ្រតួតពិនិតយ
ករ្រតួតពិនិតយ គឺជករពិនិតយភស្តុ ង ែដលជករពនិិតយផទ ល់េទេលើ

លកខណៈធតុរបស់វតថុែដលជកមមវតថុៃនករ្រតួតពិនិតយ េ យវញិញ ណទងំ៥ របស់
េច្រកម(ចកខុវញិញ ណ េ តវញិញ ណ កយវញិញ ណ ឃនវញិញ ណ ជី ្ហ វញិញ ណ) 
េហើយយកអតថនយ័អំពីលទធផលៃនករ្រតួតពិនិតយេនះមកេធ្វើជភស្តុ ង។ (ម្រ  
១៦១)
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ខ.៦. ករែថរក ករពរភស្តុ ង
ករែថរក ករពរភស្តុ ង ជវធីិ ្រស្តករពរទុកជមនុនូវភស្តុ ងែដល 

ចនឹងងយបតប់ង ់ ឬ មនិ ចេ្របើ្របស់បនេនេពលទញេហតុផលេ យផទ ល់
មត ់ និងជបដិបញញត្តិេទវធិនខងេដើមែដលត្រមូវឱយេធ្វើករពិនិតយភស្តុ ងបនែតកនុង 
នីតិវធីិទញេហតុផល (ម្រ  ១៦៣ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី)។

 ពកយសំុែដលេធ្វើេនមនុេពល កព់កយបណ្តឹ ង ភគី្រតូវេធ្វើេទ ដំបងូ
ែដលមនសមតថកិចច មទីសំ ករ់បស់បគុគលែដល្រតូវ កសួរ អនកែថរក ឯក រ 
ឬទីកែន្លងៃនវតថុែដល្រតូវ្រតួតពិនិតយ។

េនេ្រកយេពល កព់កយបណ្តឹ ង ភគី ច កព់កយសំុែថរក កពរភស្តុ
ងេទតុ ករៃនលំ បថ់ន កែ់ដលភស្តុ ងនឹង្រតូវេ្របើ្របស់។

កនុង ថ នភពបនទ ន ់ េទះពកយបណ្តឹ ង្រតូវបន ក ់ ភគីក៏ ច កព់កយសំុ 
េទ ដំបងូែដលមនសមតថកិចច មទីសំ ករ់បស់បគុគលែដល្រតូវ កសួរ អនក
ែថរក ឯក រ ឬទីកែន្លងៃនវតថុែដល្រតូវ្រតួតពិនិតយ (ម្រ  ១៦៤ ្រកមនីតិវធីិ)។

ករែថរក ករពរភស្តុ ង ចេធ្វើេ យឆនទ នុសិទធិតុ ករ មម្រ  
១៦៧ ្រកមនីតិវធីិ ឬេ យពកយសំុជ យលកខណ៍អក ររបស់ភគី្រសប មទ្រមង់
កនុងម្រ  ១៦៥ ្រកមនីតិវធីិ។ តុ ករ្រតូវសេ្រមចេលើពកយសំុេ យដីកសេ្រមច។ 
ដីកសេ្រមចេលើកេចលពកយសំុ ចប្តឹងជំទស់បន (ម្រ  ១៦៨ ្រកមនីតិវធីិ)។

េនេពលពិនិតយភស្តុ ង មពកយសំុ តុ ករ្រតូវេកះេ គូភគី ែតេលើក 
ែលងករណីចបំចប់នទ ន ់ (ម្រ  ១៦៩ ្រកមនីតិវធីិ)។ ្របសិនេបើមនិ ចកំណតនូ់វ 
ភគីមខ ងេទៀតបនេទ តុ ករ្រតូវេ្រជើស ងំអនកតំ ងពិេសសស្រមបជ់នែដល 
នឹង្រតូវក្ល យជភគីេនះ (ម្រ  ១៦៦ ្រកមនីតិវធីិ)

ករណីែដលតុ ករែដលពិនិតយភស្តុ ង មពកយសំុ មនិែមនជតុ ករ 
ៃនបណ្តឹ ងអងគេសចក្តី តុ ករេនះ្រតូវេផញើកំណតេ់ហតុស្តីពីករពិនតយភស្តុ ងេទ 
តុ ករែដលរក ទុកសំណំុេរឿងបណ្តឹ ងអងគេសចក្តី (ម្រ  ១៧២ ្រកមនីតិវធីិ)។
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ក្រុមការងារ 

រាជបណ្ឌិ តសភាវជិ្ជា ជវីៈតលុាការ 
វគ្គបណុ្្ុះបណ្្តលបន្្សក្ាប់ចៅក្រម 

ន្ិង ក្រឡាបញ្ា  ីរាជធាន្ី-ចេត្ 

ស្ពី ី

ការផ្អា រ ន្ិង ការលបុចោលន្តីិវិធី
នន្ការអន្ុវត្ចោយបងខ ំ

 
ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

  



 



ករផ្អ ក នងិករលុបេចល

នតិីវធិៃីនករអនុវត្តេ យបងខ ំ

្រកុមការងារៃនរាជបណិតសភាវិជាជីវៈតុលាការ

1

មតិក
១.និយមន័យ
 ក. ករផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ
 ខ. ករលុបេចលករអនុវត្តេ យបងខំ

១.បណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ 
២.បណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន
៣. បណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត 
៤.ករត ៉ចំេពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត
៥. បណ្តឹ ងជំទស់ 
៦. ករត ៉ចំេពះករអនុវត្ត 
៧.បណ្តឹ ងទមទរឲយជំនំុជ្រមះ ជថមី 2
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នយិមន័យ
ក.ករផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ
ការផាកការអនុវត្តេដាយបង្ខំ សំេដៅេទៅេលើសានភាពែដល    សាប័នអនុវត្ត
មិនអាចចាប់េផ្តើម  ឬបន្តការអនុវត្តេដាយ  បង្ខំតាមច ប់បាន េហើយទំហៃំន
អានុភាពៃនការផាក   ែ្រប្របួលេទៅ តាម មូលេហតុ ៃនការផាក ។
មូលេហតុៃនការផាកការអនុវត្តេដាយបង្ខំ
ឯកសារចម្លងយថាភូតៃនេសចក្តីសេ្រមច ែដលកំណត់ការផាកការ

អនុវត្តេដាយបង្ខំមួយរយៈ(មា្រតា ៣៧០ កថាខណទី២ ចំណុចក)។
ឯកសារែដលសរេសរថាមាស់បំណុលទទួលសំណង រឺបានយល់្រពម

ពន េពល្រតូវសងេនៅ េ្រកាយេពលលិខិតអនុវត្ត្រតូវបានបេង្កើត 
(មា្រតា ៣៧០ កថាខណទី ២ ចំណុច ខ)។

3

នយិមន័យ
ខ.ករលុបេចលករអនុវត្តេ យបងខំ
ករលុបេចលករអនុវត្តេ យបងខំ មនន័យថ ជករជ្រមះេចញនូវករចត់ ែចងករ អនុ
វត្ត ទំងមូល ឬមួយែផនកែដលបនេធ្វើរចួេហើយ េ យ ថ ប័នអនុវត្ត េនកនុងដំេណើ រករៃន
នីតិវធីិ ៃនករអនុវត្ត េ យ បងខំ ។
មូលេហតុៃនការលុបេចាលការអនុវត្តេដាយបង្ខំ (មា្រតា៣៧០ កថាខណ

ទី១)
លិខិតអនុវត្ត មនែចងេនចំណុច ច កថខណ្ឌ ទី២ ម្រ  ៣៥០ ឬ  ឯក រចម្លង
យថភូតៃនេសចក្តីសេ្រមចែដលកំណត់ថ លុបេចលករ្របកសឲយអនុវត្តជប
េ ្ត ះ សនន។

ឯក រចម្លងយថភូតៃនេសចក្តីសេ្រមចែដលកំណត់ថ មិនអនុញញ ត ឲយអនុវត្ត
េ យបងខំ។

អនុ រ ល្រកម ថ ពរ ឬអនុ រ លដី ថ ពរែដល្របកសថ ករផ ះផ  ឬ
ករទទួល គ ល់ែដលទក់ទង និងលិខិតអនុវត្តគម ន នុភព។

4
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មូលេហតុៃនការលុបេចាលការអនុវត្តេដាយបង្ខំ (ត)
ឯក រចម្លងយថភូតៃនកំណត់េហតុ ឬឯក រេផ ងេទៀតែដល
្រក បញជ ីបនេធ្វើែដល បញជ  ក់  ថ លិខិតអនុវត្តែដលបនកំណត់
ចប់ពីចំណុច ខ រហូតដល់ចំណុច ង កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ  
៣៥០ (លិខិតអនុវត្ត) ៃន្រកមេនះ បត់បង់ នុភពេ យ រករ
ដកពកយបណ្តឹ ង ឬមូលេហតុ េផ ង េទៀត។

ឯក រចម្លងយថភូតៃនកំណត់េហតុ អំពីករផ ះផ មនីតិវធីិ
ៃនករសេ្រមចេសចក្តី ែដល កំណត់ថ មិនអនុវត្តេ យបងខំ ឬករ
ដកពកយសំុឲយអនុវត្តេ យបងខំ។

ឯក រែដលបញជ ក់អំពីករ ក់្របតិេភគ េដើមបីឲយរចួផុតពីករ
អនុវត្តេ យបងខំ។

ឯក រចម្លងយថភូតៃនេសចក្តីសេ្រមចែដលកំណត់ករបងគ ប់ឲយ
ផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ និង លុបេចលករចត់ែចងករអនុវត្ត។ 5

 ១.បណ្តឹ ងត ៉ចេំពះករទមទរ
កូនបំណុលៃនការអនុវត្ត ែដលមានការតវា៉ចំេពាះអត្ថិភាព ឬ

អត្ថន័យៃនសិទ្ធិទាមទារែដល ្រតូវ បាន កំណត់េនៅក្នុងលិខិត
អនុវត្ត។ េលើកែលងែតលិខិតអនុវត្តែដលបានកំណត់េនៅក្នុង
ចំណុច (ខ) ឬចំណុ ច (ឃ) ៃនកថាខណទី២ មា្រតា ៣៥០។

ក. មូលេហតុៃនបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករទមទរ (ម្រ  ៣៦៣ 
កថខណ្ឌ ទី១ និងទី២) មន ៣៖

១. មូលេហតុៃនការតវា៉ចំេពាះអតិ្ថភាពៃនសិទ្ធិទាមទារ។
២. មូលេហតុៃនការតវា៉ចំេពាះអត្ថន័យៃនសិទ្ធទាមទារ។
៣.ការកំណត់អំពមីូលេហតុ ចំេពាះេហតុែដលេកើត
េ្រកាយការបញ្ចប់ការទាញេហតុផលេដាយផាល់ មា ត់ ក្នុង
ករណីេចញសាល្រកមចុងេ្រកាយ។

6
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 ១.បណ្តឹ ងត ៉ចេំពះករទមទរ (ត)
ខ. សមតថកិចច (ម្រ  ៣៦៣ កថខណ្ឌ ទី៣) 
• កូនបំណុលៃនការអនុវត្ត ្រតូវដាក់ពាក បណ្ដឹងតវាច៉ំេពាះការ

ទាមទារេទៅតុលាការ តាមការកំណត់នីមួយៗ េយាងេទៅតាម
ែផ្នកៃនលិខិតអនុវត្ត ែដលបានកំណត់ក្នុងចណំុចនីមួយៗ
្រតង់ចំណុច ក ដល់ចំណុច គ ៃនកថាខណទី៣ មា្រតា
៣៦៣។

គ. ពនធ ក់ពកយបណ្តឹ ង (ម្រ  ៦១ កថខណ្ឌ ទី១)
 ពន្ធដាក់ពាក បណ្ដឹងតវា ៉ ចំេពាះការទាមទារេនះ គឺ្រតូវ

គណនា តាម តៃម្លកម្មវត្ថុៃន បណ្ដងឹតវាច៉ំេពាះការទាមទារ 
េ្រពាះ ផល្របេយាជន៍ែដល កូនបណំុលទទួលបានមាន្រតឹម
ែតចំនួន ែដលបានេធ្វើការទាម ទារប៉ុេណាោះេទាះបីជាកូន
បំណុលឈ្នះក្តី ក៏េដាយ។ 7

 ១.បណ្តឹ ងត ៉ចេំពះករទមទរ
ឃ. នីតិវធីិេដើមបីេចញ ល្រកម  (ម្រ ៣៣៥)
 នីតិវិធីបណ្ដឹងធម្មតា តុលាការេធ្វើនីតិវិធីេ្រតៀមស្រមាប់ការទាញេហតុ

ផល នីតិវិធីទាញេហតុ ផល េដាយផាល់មាត់ និងការេចញសាល្រកមចុង
េ្រកាយ។ 

ង. ល្រកម (ម្រ ៣៦៨)
 សាល្រកមមិនអាចអនុវត្តបានភាមៗេទ េបើមិនទានចូលជាសាពរ។ បុ៉ែន្ត

បញ្ញតិ្តៃនមា្រតា ៣៦៨ អនុ តឲ េចៅ្រកមបងា្គប់ឲ ផាក ឬ លុបេចាល
េលើការអនុវត្តេដាយបង្ខំបាន។ 
“ការអនុវត្តេដាយបង្ខំណាមួយរបស់ចុងចេម្លើយចំេពាះេដើម េចាទ 

េដាយែផ្អកេលើសាល្រកមចុងេ្រកាយ (េរឿងក្តីេលខ....ឆា.ំ...របស់
សាលាដំបូង...) មិន្រតូវ បាន អនុ តេឡើយ” ។
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២.បណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន(ម្រ  ៣៦៥)
 តតិយជនែដលបានអះអាងថា ការអនុវត្តេដាយបង្ខចំំេពាះកម្មវត្ថុណាមួយ បំពាន

េលើសិទ្ធិ របស់ ខ្លនួ ឬសិទ្ធិេផ ងេទៀតែដលរាំងស្ទះការ េធ្វើអនបុ ទាន ឬការ្របគល់។ 
ក. មូលេហតុ
េយងេទ មម្រ  ៣៦៥ កថខណ្ឌ ទី១ បនេរៀប ប់អំពីមូលេហតុ ែដលនំឲយមនបណ្តឹ ង 
ត ៉ចំ េពះ តតិយជន្រតង់ចំណុចថ “តតិយជនែដលមនកមមសិទធិ ឬ សិទធិេផ ងេទៀតែដល ងំ 
សទះ ករ េធ្វើអនុបបទន ឬ ្របគល់ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនករអនុវត្តេ យបងខំ”។

១. ករណីែដលលិខិតអនុវត្តមានខ្លឹមសារឲ ្របគល់វត្ថុ
២. ករណីែដលលិខិតអនុវត្តមានខ្លឹមសារឲ សង្របាក់ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិេលើ បំណុល។

ខ. សមតថកិចច (ម្រ  ៣៦៥ កថខណ្ឌ ទី២) 
 កនុងករណីែដលតុ ករអនុវត្តមនសមតថកិចចកនុងករអនុវត្តេ យបងខំ តតិយជនែដល

ក់ពកយ បណ្តឹ ងត ៉ េទនឹងករអនុវត្តេ យបងខំេនះ ្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ងត ៉របស់ខ្លួន
េទតុ ករអនុវត្ត។

 កនុងករណីែដលករអនុវត្តេ យបងខំេធ្វើេឡើងេ យ ជញ  បណ្តឹ ងេនះ្រតូវសថិត
េ្រកម  សម តថ កិចចរបស់ ដំបូងែដល ជញ សថិតេន។
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២.បណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន(ម្រ  ៣៦៥)
គ. ករ ក់ពកយបណ្តឹ ង 
ការដាក់ពាក បណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយជន ្រតូវេធ្វើេឡើងេដាយអនុ េលាម
េទៅតាមវិធីទូេទៅ ស្រមាប់ ការដាក់ពាក បណ្ដឹងធម្មតា (មា្រតា ៧៥ 
្រកមនីវិធីរដ្ឋប េវណី)។
ឃ. ពនធ ក់ពកយបណ្តឹ ង
ដូចជាបណ្ដឹងធម្មតាែដរ បទបញ្ញតិ្តៃនគន្ថីទី១ ទាក់ទងនឹង្របាក់       
្រប ដាប់ ក្តី្រតូវយកមក អនុវត្តេទៅ េលើ ពាក បណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយ ជន។
   មា្រតា ៦១ កថាខណទី១ ៃន្រកមនីតិវិធីរដ្ឋប េវណីត្រមូវេធ្វើការ

គណនាពន្ធដាក់ពាក បណ្ដឹងេទៅតាមតៃម្លកម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង ។
ង. ខ្លឹម រៃន ល្រកមែដលទមទរេ យេដើមេចទ
 េនៅក្នុងពាក បណ្ដឹងតវ៉ារបសត់តិយជន េដើមេចាទ្រតូវេគារពតាម

មា្រតា ៧៥ ៃន្រកមនីតិ វិធីរ ដ្ឋ ប េវណី។ 10
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២.បណ្តឹ ងត ៉របស់តតិយជន(ម្រ  ៣៦៥)
ច. នីតិវធីិ
 ការេដាះ្រសាយេលើពាក បណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយជន នីតិវិធីៃនបណ្ដឹង   ធម្មតា្រតូវយក

មក អនុវត្ត។

ឆ. ករផ្អ កករអនុវត្ត
 ការដាក់ពាក បណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយជន ពំុមានអានុភាពផាកការអនុវត្តេដាយបង្ខំេទ។ 

េដើម េចា ទ ែដល មានបំណងសំុផាកការអនុវត្តេដាយបង្ខំ្រតូវដាក់ពាក សំុផាកការអនុវត្ត
េដាយបង្ខំ តាមមា្រតា ៣៦៧  កថាខណទី១ ៃន្រកមនីតិវិធីរដ្ឋប េវណ។ី

 េដើមេចាទ្រតូវដាក់ពាក សំុផាកេនះេទៅតុលាការ ែដលបានទទួល ពាក បណ្ដងឹតវ៉ា
េនះ។

 េសចក្តីប ក់ដំបូងអំពីមូលេហតុតវ៉ាេនាះ     តុលាការ ្រតូវពិចារណារអំពី ភស្តុតាងែដល 
អាច ពិនិត       ភាមៗបាន (េយាងតាមមា្រតា ១៣១)។ 

ជ. ល្រកម
 តុលាការ្រតូវសេ្រមចេសច ក្តីេដាយេចញ សាល ្រកម ។
 េសចក្តីសេ្រមចបញ្ចប់ៃនសាល្រកម េលើបណ្ដឹងតវ៉ារបស់តតិយជន អាចមានន័យដូច

ខាងេ្រកាម៖
ការអនុវត្តេដាយបង្ខំេដាយចុងចេម្លើយ ចំេពាះអចលនវត្ថុែដលមានប ក់ក្នុងបញ្ជី

អចលនវត្ថុ េដាយែផ្អកេលើសាល្រកមចុងេ្រកាយ (េរឿងក្តេីលខ....ឆំា....របស់សាលា
ដំបូង....មិន្រតូវបានអនុ ត ឬក៏ “ការទាមទាររបសេ់ដើមេចាទ្រតូវ្រចានេចាល”។
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៣. បណ្តឹ ងត ៉ចេំពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត (ម្រ  ៣៦៤) 
ក. មូលេហតុ
 បណ្ដឹងតវ៉ាចំេពាះការផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត គឺជាបណ្ដឹងេធ្វើេឡើងេដាយ

កូនបំណុលៃនការអនុវត្ត ទាម ទារកំុឲ េធ្វើការអនុវត្តេដាយបង្ខំ 
េដាយែផ្អកេលើឯកសារចម្លងយថាភូតៃនលខិិតអនុវត្តែដលភាប់ជា 
មួយ នឹងរូបមន្តអនុវត្តពិេសស ែដលមានែចងក្នុងមា្រតា ៣៥៦ 
េដាយ អះអាងអំពី នត្ថិភាពៃនេហតុែដលជា លក្ខ ខ័ណៃនការផ្តល់រូប
មន្តអនុវត្តេដាយពិេសសចំេពាះលក្ខខណបង្អង់ ចំេពាះការមកដល់
េពលកំណត់ មិន ពិត ្របាកដ ឬ ចំេពាះលទ្ធភាពែដលអាចេធ្វើ ការអនុ 
វ ត្តេដាយបង្ខំ េលើ បុគ្គលេ្រកៅពីភាគីក្នុងលិខិតអនុវត្ត េហើយយក 
មាស់បំណុលៃនការអនុវត្តមកេធ្វើជាចុងចេម្លើយ។ 

ខ. ភគី 
 េដើមេចាទក្នុងេរឿងេនះ គឺកូនបំណុលៃនការអនុវត្ត។
 ចុងចេម្លើយ គឺជមច ស់បំណុលៃនករអនុវត្ត។
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៣. បណ្តឹ ងត ៉ចេំពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត (ម្រ  ៣៦៤) 

គ. សមតថកិចច
 បណ្ដឹងតវ៉ាចំេពាះការផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត ្រតូវស្ថិតេ្រកាមសមត្ថកិច្ចរបស់

តុលាការ តាមការ កំណត់ នីមួយៗ េដាយេយាងេទៅតាមែផ្នកៃនលិខិត
អនុវត្តែដលបានកំណត់ក្នុង ចំណុចនីមួយៗដូច(មា ្រតា ៣៦៤ កថា
ខណទី២ និងមា្រតា ៣៦៣ កថាខណទី៣) ។ 

ឃ. នីតិវធីិៃនបណ្តឹ ងត ៉ចំេពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត
 ចំេពាះនីតិវិធីៃនបណ្ដឹងតវ៉ាេនះ គឺអនុវត្តដូចគានឹងនីតិវិធីៃនបណ្ដឹង

ធម្មតាែដរ េដាយពាក បណ្ដឹង ្រតូវេគារពតាមមា្រតា៧៥ និងេធ្វើនីតិវិធី
េ្រតៀមនីតិវិធីទាញេហតុផល និងការេចញ សាល្រកម ចុង េ្រកាយ ។

13

៣. បណ្តឹ ងត ៉ចេំពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត (ម្រ  ៣៦៤) 
ង. ករផ្អ កករអនុវត្ត
 េទាះបីជាកូនបំណុលបាន ដាក់ពាក បណ្ដឹងតវាច៉ំេពាះការ

ផ្តល់រូបមន្តអនុវត្តក៏េដាយ ក៏ការអនុវត្ត េដាយបង្ខំមិនផាក
េដាយស្វ័យ្របវត្តិែដរ េពាលគឺកូនបណំុលែដលជា េដើមេចាទ
្រតូវ ដាក់ ពាក  សុំ ឲ ផាក ការអនុវត្តេដាយបង្ខំមយួេទៀតែដរ
េទើបមានអានុភាពផាកបាន (មា្រតា ៣៦៧ កថាខណទី១) ។

ច. ល្រកម
េ្រកាយពីបញ្ចប់នតីិវិធីទាញេហតុផលេដាយផាល់មាត់រួច

េហើយ តុលាការ្រតូវេចញសាល្រកម េដាយទទួល សា្គល់នូវកា រ 
ទាមទារ ឬ្រចានេចាទការទាមទារបស់កូនបំណលុែដលជាេដើម 
េចាទ។
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៤. ករត ៉ចេំពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត (ម្រ  ៣៦២)
ក.មូលេហតុ
 មា្រតា ៣៦២ ៃន្រកមនីតិវិធីរដ្ឋប េវណី ពុំមានែចងអំពីមូលេហតុៃនការតវា៉

េនះេទ ប៉ុែន្ត្រគប់មូលេហតុទំាងអស់ែដលគូរភាគីយល់ថា ការចាត់ែចងចំេពាះ
ការការផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត ែដលេធ្វើ េឡើងេដាយមិន្រតឹម្រតូវេនាះគូ
ភាគីអាចដាក់ពាក សំុតវា៉បាន។

 ខ. សមតថកិចច 
 ការផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត ជាការចាត់ែចងរបស់្រកឡាបញ្ជី អ្នកដាក់ពាក សំុតវា៉ 

អាចដាក់ពាក សំុ តវា៉េទៅតុលាការែដល្រកឡាបញ្ជីេនាះស្ថិតេនៅ។ 
 េបើការចាត់ែចងេនាះេធ្វើេឡើងេដាយសារការី អ្នកដា ក់ ពាក សំុតវា៉ អាចដាក់

ពាក សំុតវា៉េទៅសាលាដំបូង ែដលមានសមត្ថកិច្ចេលើទីកែន្លងៃន  
ការិយាល័យ របស់ សាការីេនាះ។

គ. ពនធ ក់ពកយសំុ
 េយាងតាម្របកាសរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីពាក សំុែដលត្រមូវឲ បង់ពន្ធ

ចំនួនទឹក ្របាក់ៃនពន្ធ ដាក់ពាក សំុេនះ គឺ្រតូវបង់ពន្ធចំនួន ៥,០០០ េរៀល 
(្របំាពាន់ ) េរៀល។ 15

៤. ករត ៉ចេំពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត (ម្រ  ៣៦២)
ឃ. នីតិវធីិៃនករេចញដីកសេ្រមច (ម្រ  ៣៦២ កថខណ្ឌ ទី២)
 ការសេ្រមចេសចក្តីអំពីពាក តវ៉ា គឺ្រតូវេធ្វើេឡើងេដាយដីកាសេ្រមច។ 

េដើម ីេចញដីកាសេ្រមចតុលាការ មិនចាំបាច់េធ្វើការទាញេហតុផល
ផាល់មាត់េទ េលើកែលងករណីចាបំាច់ (មា្រតា ១១៤ កថា ខណ ទី១ 
វាក ខណទី២)។

ង. ករផ្អ កករអនុវត្តេ យបងខំ
 េនៅេពលែដលអ្នកដាក់ពាក សុំតវ៉ា ចំេពាះការផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត ការ

ដាក់ពាក សុំតវ៉ាមិនែមនមាន ន័ យថា ការអនុវត្តេដាយបង្ខំ្រតូវបានផាក
េដាយស្វ័យ្របវត្តិេនាះេទ។ ដូេច្នះអ្នកដាក់ពាក សុំតវ៉ាេនាះ ្រតូវដា ក់ 
ពាក សុំផាកការអនុវត្តេដាយបង្ខំមួយេទៀត េទៅតុលាការែដលទទួល
ពាក សុំតវ៉ាេនាះ (មា្រតា៣៦៩)។ 

 បនាប់ពី ទទួល បាន ដីកាសេ្រមចឲ ផាកការអនុវត្តេដាយបង្ខំ អ្នកដាក់
ពាក សុំតវ៉ា្រតូវដាក់ដីកាសេ្រមច េនាះេទៅ តុលាការអនុវត្ត ឬ អាជាសាលា
េទៅតាមករណីនីមួយ  ៗ(មា្រតា ៣៧០ កថាខណ១ ចំណុច ឆ)។
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៤. ករត ៉ចេំពះករផ្តល់របូមន្តអនុវត្ត (ម្រ  ៣៦២)

ច. ដីកសេ្រមច
1. ពាក សុំតវ៉ាចំេពាះការបដិេសធមិន្រពមផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត
2. ពាក សុំតវ៉ាចំេពាះការផ្តល់រូបមន្តអនុវត្ត (តុលាការេចញេសច

ក្តីសេ្រមច “ការអនុវត្តេដាយបង្ខំ េដាយែផ្អកេលើសាល្រកមចុង
េ្រកាយ (េរឿងក្តីេលខ...ឆាំ...របស់ សាលាដំបូង....) ែដលភាប់ 
និងរូបមន្តេលខ...ឆាំ...របសស់ាលាដំបូង....មិន្រតូវបាន
អនុ ត”។

 បុ៉ែន្តេបើគានមូលេហតុ្រតឹម្រតូវេទ តុលាការ “េលើកេចាលពាក សំុ
តវ៉ា” ។
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៥. បណ្តឹ ងជទំស់ (ម្រ  ២៥៩) 
និយមន័យ
 បណ្ដឹងជំទាស់ គឺជាបណ្ដឹងជំទាស់មួយ្របេភទេទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់។ បណ្ដឹងេនះ

អាចេធ្វើេទៅបាន លុះ្រតាែតក្នុង ករណី ែដលការចាត់ែចងការអនុវត្ត្រតូវបានេធ្វើេឡើង
េដាយតុលាការអនុវត្ត (មិនែមនអាជាសាលា េនាះេទ ) និង មានបញ្ញតិ្ត្រតង់មា្រតា 
២៥៩ កថាខណទី២។

ក. អនកែដលមនសិទធិកនុងករ ក់ពកយបណ្តឹ ងជំទស់
 សំេដៅេទៅេលើ្រគប់បុគ្គលែដលទទួលរងនូវការខូច្របេយាជន៍ ឬ បាត់ បង់   សិទ្ធិេដាយ 

សារការ ចាត់ ែចងការអនុវត្តខុសច ប់ េដាយបុគ្គលទំាងេនាះអាចជា ៖
• មាស់បំណលុែដលបានដាក់ពាក សុំឲ អនុវត្តេដាយបង្ខំ ែដលមានែចងក្នុងមា្រតា 

៤៥០ កថា ខណទី៥ ៃន្រកមនីតិវិធីរដ្ឋប េវណី។
• តតិយជន ែដលមានែចងក្នុងមា្រតា ៤០៣ កថាខណទី៤ និងមា្រតា ៤៥០ កថា

ខណទី៥ ៃន្រកម នីតិវិធីរដ្ឋប េវណី។
ខ. អំឡុងេពល (ម្រ  ៣០៣) 
 បុគ្គលែដលមានបំណងេធ្វើបណ្ដឹងជំទាស់ ្រតូវេធ្វើេឡើងក្នុងអំឡុងេពល  ១ សបាហ៍ គិត

ចាប់ពី ៃថ្ង ែដលបានទទួលដំណឹងអំពីដីកាសេ្រមចណា ែដលអាចប្តឹងជំទាស់បាន។
18
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៥. បណ្តឹ ងជទំស់ (ម្រ  ២៥៩) 
គ. សមតថកិចច (ម្រ  ៣០១) 
 ជនែដលមានបំណងេធ្វើបណ្ដឹងជំទាស់ ្រតូវដាក់ពាក បណ្ដឹងជំទាស់េទៅ

តុលាការេដើម បនាប់មក តុលា ការេដើម្រតូវេផ្ញើឲ បានឆាប់រហ័ស នូវពាក  
បណ្ដឹងជំទាស់ និងសំណំុេរឿងេទៅ តុលាការៃន បណ្ដឹង ជំទាស់។

ឃ. ពនធ ក់ពកយបណ្តឹ ង 
 េយាងតាមឧបសម្ព័ន្ធ១ ៃន្របកាសេលខ ២៨ កយ្របក/០៧ ចុះៃថ្ងទី ១៧ 

ែខ កក្កដា ឆំា ២០០៧ របស់្រកសួងយុត្តិធម៌ បណ្ដឹងជំទាស់េនះ្រតូវបង់ពន្ធ
ចំនួន ៥,០០០េរៀល (្របំាពាន ់) េរៀល។ 

ង.នីតិវធីិ
 អាចសេ្រមចេលើពាក បណ្ដឹងជំទាស់េនះបាន េដាយមិនចំា បាច់ឆ្លងកាត ់

ការទាញេហតុ េដាយ ផាល់មាត់េទ មា្រតា ៣០៦ កថាខណទី១។ ប៉ុែន្ត             
បញ្ញតិេនះក៏មិនបាន ហាមឃាត់ តុលាការមិន ឲ េធ្វើ ការទាញេហតុេដាយ
ផាល់មាត់ែដរ អា្រស័យេលើឆនានុសិទ្ធិរបស់តុលាការ។
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៥. បណ្តឹ ងជទំស់ (ម្រ  ២៥៩)
ច. ករផ្អ កករអនុវត្ត
 វិធីៃនការផាកមាន២យ៉ាង 
 .ផាកអនុភាពៃនដីកាសេ្រមចេដើម
 .ផាកនីតិវិធីៃនការអនុវត្តេដាយបង្ខុំមួយែផ្នក ឬទំាងមូល។

ឆ. ដីកសេ្រមច
 ការេលើកេចាល ៖ បណ្ដឹងជំទាស់្រតូវេលើកេចាលេនៅេពលែដលមូល

េហតុែដលជំទាស់មិន្រតឹម ្រតូវ ប៉ុែន្តដីកាស្រមចេដើមមានលក្ខណៈ្រតឹម
្រតូវ មា្រតា ៣០៤ (កថាខណទី១) មា្រតា ២៧៧ (កថា ខណ ទី ១) ។

 ការលុបេចាល ៖ េដាយសារមូលេហតុៃនបណ្ដឹងជំទាស់្រតឹម្រតូវនំាឲ
ដីកាសេ្រមចេដើមេនាះ ្រតូវបានលុបេចាល (មា្រតា ៣០៤ កថាខណទី១) 
មា្រតា ២៧៩ (កថាខណទី២) មា្រតា ២៨០ (កថាខ ណ ទី២)។
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៦. ករត ៉ចេំពះករអនុវត្ត (ម្រ  ៣៤៤)
ក. មូលេហតុៃនករត ៉
 នីតិវិធីៃនការអនុវត្តផ្ទុយនឹងច ប់ ។

ខ. អនកែដល ចប្តឹងត ៉ 
 មាស់បំណុលៃនការអនុវត្ត
 កូនបំណុលៃនការអនុវត្ត          
 តតិយជន 

គ. អំឡុងេពលៃនករត ៉ 
 ការតវ៉ាចំេពាះការការអនុវត្តអាចដាក់បាន េនៅេពលែដលការអនុវត្ត

កំពុង្រតូវបានអនុវត្ត បុ៉ែន្តេបើ ការ អនុវត្តបានអនុវត្តចប់សព្វ្រគប់េហើយ
េនាះ ការតវ៉ាចំេពាះការអនុវត្តមិនអាចដាក់បានេទ គឺេដាយសារ ផល
្របេយាជន៍ៃនការតវ៉ាេនាះបានបាត់បង់។
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៦. ករ ៉ចេំពះករអនុវត្ត (ម្រ  ៣៤៤)
ឃ. សមតថកិចច (ម្រ  ៣៤៤) 
 សមត្ថកិច្ចែដលសេ្រមចអំពីការតវ៉ាេនះមានពីរយា៉ងគឺ ៖
. ការតវ៉ាចំេពាះការចាត់ែចងការអនុវត្ត ែដលេធ្វើេឡើងេដាយ
តុលាការអនុវត្ត គឺតុលាការអនុវត្ត (ក្នុងន័យេនះគឺអាចជាេចៅ្រកម
ែដលទទួលបន្ទុកអនុវត្តេដាយបង្ខំ ឬ អាចជាេចៅ្រកមេផ ងេទៀត ៃន
តុ លា ការអនុវត្តេដាយបង្ខំេនាះក៏បាន) ។
. ការតវា៉ចំេពាះការចាត់ែចងការអនុវត្ត ែដលេធ្វើេឡើងេដាយអាជា
សាលា គឺសាលាដំបូងែដល អាជា សាលាេនាះស្ថិតេនៅ ។

ង. ពនធ ក់ពកយសំុ
េដាយេយាងតាម្របកាសរបស់្រកសួងយតុ្តិធម៌ ពន្ធដាក់ពាក សុំតវ៉ា
ចំេពាះ ការអនុវត្តគឺ ៥,០០០ េរៀល (្របាំពាន់ ) េរៀល។
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៦. ករ ៉ចេំពះករអនុវត្ត (ម្រ  ៣៤៤)
ច. នីតិវធីិ
 េទាះបីជាមិនេធ្វើការសាកសួរក៏េដាយ ក៏អាចេធ្វើការសេ្រមចេសចក្តីបាន

ែដរ េដាយពិនិត  ភស្តុតា ង ភាមៗែដលភាគីបានដាក់ជូន។
ឆ.ករផ្អ កករអនុវត្ត 
 អានុភាពៃនការចាត់ែចងអនុវត្ត ឬនីតិវិធីៃនការអនុវត្ត មិន្រតូវបានផាក

េដាយស្វ័យ្របវត្តិេនាះ េទ េនៅេពលែដលេធ្វើការតវា៉ចំេពាះការអនុវត្ត ។ 
ប៉ុែន្តតុលាការអាចបងា្គប់ឲ ផា កនីតិវិធីៃនការអនុវត្ត េដាយ បង្ខំមួយែផ្នក 
ឬទំាងមូលបានេដាយឲ ដាក់្របាតិេភាគ ឬ មិនឲ ដាក់្របាតិេភាគ 
មា្រតា ៣៤៤ កថា ខណ ទី៣ និងមា្រតា ៣៤៣ កថាខណទី ២ ។

ជ. ដីកសេ្រមច
 ដីកាសេ្រមចអំពីការតវា៉ចំេពាះការអនុវត្តែដលេធ្វើេឡើងេដាយតុលាការ

អនុវត្ត គឺជាដីកាសេ្រមច េលើក េចាលពាក សំុផង ឬជាដីកាសេ្រមច
ទទួលសា្គល់ពាក សំុផង។
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៧. បណ្តឹ ងទមទរឲយជនុំជំ្រមះ ជថម ី
ក. េសចក្តីសេ្រមចែដលជកមមវតថុៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយ
ជំនំុជ្រមះ ជថមី
 សាល្រកម ឬ សាលដីកាចុងេ្រកាយែដលបានចូលជាសាពរ 

(មា្រតា ៣០៧ និង មា្រតា ៣០៨)
 ដីកាសេ្រម ចែដលអាចប្តឹងជំទាស់បាន េហើយបានចូលជា

សាពរ (មា្រតា ៣១៧)
ខ.ភគីៃនបណ្តឹ ងទមទរឲយជំនំុជ្រមះ ជថមី
-ភាគីេដើមេចាទ៖

+ជាេគាលការណ៍ គឺភាគីចាញ់ក្តីៃនសាល្រកម ឬ សាល
ដីកាែដលជាកម្មវត្ថុៃនការជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី 24
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25

+បុគ្គលេ្រកៅពីភាគីែដល្រតូវទទួលអានុភាពសាល្រកមសាពរ
• តតិយជនក្នុងករណីែដលេធ្វើជាភាគីេដើមេចាទ ឬ ចុងចេម្លើយៃន

បណ្ដឹងជំនួសតតិយជនេនាះ (មា្រតា ១៩៨ ចំណុច ខ)
• បុគ្គលែដលទទួលបន្តនូវសិទ្ធិ ឬ កាតព្វកិច្ចពីភាគី ឬ តតិយជន

ខាងេលើ (មា្រតា ១៩៨ ចំណុច គ)
• អ្នកែដលចូលរួមអន្តរាគមន៍ (មា្រតា ៤៦)

+តតិយជនែដលពាក់ព័ន្ធនឹងផល្របេយាជន៍ 
ករណីភាគីឃុបឃិតគាេធ្វើឲ បាត់បង់សិទ្ធិ ឬ ផល្របេយាជន៍របស់
តតិយជន (មា្រតា ៣១៨)

26

-ភាគីចុងចេម្លើយ
+ជាេគាលការណ៍ គឺភាគីែដលឈ្នះក្តីសាល្រកម ឬ សាលដីកា
ែដលជាកម្មវត្ថុៃនការជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី
+បុគ្គលេ្រកៅពីភាគីែដល្រតូវទទួលអានុភាពសាល្រកមសាពរ
• តតិយជនក្នុងករណីែដលេធ្វើជាភាគីេដើមេចាទ ឬ ចុង

ចេម្លើយៃនបណ្ដឹងជំនួសតតិយជនេនាះ
• បុគ្គលែដលទទួលបន្តនូវសិទិ្ធ ឬ កាតព្វកិច្ចពីភាគី ឬ 

តតិយជនខាងេលើ
+េដើមេចាទ និង ចុងចេម្លើយ 
 ករណីភាគីឃុបឃិតគាេធ្វើឲ បាត់បង់សិទ្ធិ ឬ ផល្របេយាជន៍
របស់តតិយជន (មា្រតា ៣១៨)
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គ.អំឡុងេពលៃនករេធ្វើបណ្តឹ ងទមទរឲយជំនំុជ្រមះ ជថមី
(ម្រ  ៣១១)
- ៣០ៃថ្ង គិតចាប់ពីៃថ្ងែដលភាគីបានដឹងអំពីមូលេហតុៃនការជំនំុជ្រមះ
សាជាថ្មី េ្រកាយេពលែដលេសចក្តីសេ្រមចបានចូលជាសាពរ (េលើក
ែលងមូលេហតុៃនការជំនំុជ្រមះសាជាថ្មី ្រតង់ចំណុច “គ” ឬ ចំនុច 
“ញ” កថាខណទី១ មា្រតា ៣០៧)
-  ៥ឆាំ បានកន្លងផុត គិតចាប់ពីៃថ្ងែដលសាល្រកម ឬ សាលដកីាបាន
ចូលជាសាពរ ឬ គិតចាប់ពីៃថ្ងែដលមូលេហតុៃនការជំនំុជ្រមះសាជាថ្មី
េកើតេឡើង ក្នុងករណីែដលមូលេហតុេនាះេកើតេ្រកាយេពលសាល្រកម 
ឬ សាលដីកាបានចូលជាសាពរ (េលើកែលងមូលេហតុៃនការជំនំុ
ជ្រមះសាជាថ្ម ី ្រតង់ចំណុច “គ” ឬ ចំនុច “ញ” កថាខណទី ១ មា្រតា 
៣០៧)
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ឃ.សមតថកិចច (ម្រ  ៣០៩)
 សមត្ថកចិ្ចតលុាការៃនបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជា
ថ្មី គឺជាសមត្ថកិច្ចផាច់មុខ។
- តុលាការែដលបានេចញសាល្រកម ឬ  សាលដីកាែដលជាកម្ម

វត្ថុៃនបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី
- តុលាការែដលបានេចញដីកាសេ្រមចែដលជាកម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹង

ទាមទារឲ ជ្រមះសាជាថ្មី
- តុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នងុករណីបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជា

ថ្មីចំេពាះសាល្រកម ឬ សាលដីកាអំពីេរឿងក្តីែតមួយ ែដល្រតូវ
បានេចញេដាយតុលាការេ្រចើនថាក់ខុសគា។
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- េចៅ្រកមែដលបានចូលរួមក្នុងការេចញសាល្រកម ឬ សាល
ដីកា ឬ ដកីាសេ្រមច ែដលជាកម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំ
ជ្រមះសាជាថ្មី ពុំអាចចលូរួមក្នុងការជំនុជំ្រមះ នងិ សេ្រមចេសច 
ក្តីចំេពាះបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជាថ្មេីនាះបានេឡើយ។

ង. មូលេហតុៃនករជំនំុជ្រមះ ជថមី
មូលេហតុៃនការជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី គឺមានបញ្ញត្តក្នងុមា្រតា 

៣០៧ និង មា្រតា ៣០៨ ៃន្រកមនីតវិធីរដ្ឋប េវណី

30

ច.ចំណុចែដល្រតូវសរេសរកនុងពកយបណ្តឹ ង (ម្រ  ៣១២)
 ពាក បណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនំុជ្រមះសាជាថ្ម ី ្រតូវសរេសរនូវ
ចំណុចដូចខាងេ្រកាយ៖

-េឈាះ ឬ នាមករណ៍ និង អាសយដានរបស់ភាគី េហើយនិង
េឈាះ និង អាសយដានរបស់អ្នកតំណាងែដលច ប់បានកំណត់

-ស ណៃនសាល្រកម ឬ សាលដីកាែដលជាកម្មវត្ថុៃនបណ្
តឹងទាមទារឲ ជំនំុជ្រមះសាជាថ្មី

-េសចក្តីទាមទារឲ ជំនំុជ្រមះសាជាថ្មីចំេពាះសាល្រកម ឬ 
សាលដីកា ឬ ដីកាសេ្រមចែដលជាកម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនំុ
ជ្រមះសាជាថ្មី
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-មូលេហតុែដល្រតូវនឹងមូលេហតុៃនការជំនំុជ្រមះសាជាថ្មី
ពាក បណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនំុជ្រមះសាជាថ្ម ី ្រតូវភាប់ជាមួយនូវ

សាល្រកម ឬ សាលដីកា ឬ ដីកាស្រមចែដលកម្មវត្ថុៃនបណ្ដឹងទាមទារ
ឲ ជំនំុជ្រមះសាជាថ្មី។

ឆ.ពនធ ក់ពកយសំុ
 ពាក បណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី ្រតូវបង់ពន្ធ ១០០០០
េរៀល (មា្រតា ៦១ កថាខណទី ៤)

ជ.នីតិវធីិៃនករជំនំុជ្រមះ ជថមី (ម្រ  ៣១០)
នីតិវិធីៃនការជំនុំជ្រមះេលើពាក បណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជា

ថ្មី ្រតូវេធ្វើតាមលំដាប់ៃនថាក់ៃនការជនុំជ្រមះនីមួយៗ េលើកែលងែតនីតិវិធី
េនាះ មានភាពផ្ទុយនឹងលក្ខណៈៃនបណ្ដឹងៃនការជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី (មា្រតា 
៣១០) ។

32

ឈ.ករផ្អ ក និង ករលុបេចលករអនុវត្តេ យបងខំ
តុលាការៃនបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី អាចបងា្គប់

ឲ ផាកការអនុវត្តេដាយបង្ខំ ឬ លុបេចាលនូវការចាត់ែចងការអនុ
វត្តែដលបានេធ្វើរួចេហើយេដាយដីកាសេ្រមច តាមពាក សុំ េដាយ
ដាក់្របាតិេភាគ ឬ មិនដាក់្របាតិេភាគ (មា្រតា ៣៦៦ កថាខណទី
១ ចំនុច “ក” និង មា្រតា ៣៦៦ កថាខណទី ២) ។

្របសិនេបើមានមូលេហតុៃនការជំនុំជ្រមះសាជាថ្ម ី ដីកា
សេ្រមចែដលបានេចញក្នុងនតីិវិធីអនុវត្តេដាយបង្ខំ អាចកាយជា
កម្មវត្ថុៃនការជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី ែផ្អកតាមមា្រតា ៣៣៥។
 

38



33

ញ. ករវនិិចឆ័យចំេពះពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយជំនំុជ្រមះ ជថមី 
ការវិនិច្ឆ័យចំេពាះពាក បណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជា

ថ្មីមាន ២ ដណំាក់កាល ៖ ដំណាក់កាលទី១ គឺការវិនិច្ឆ័យអំពីមលូ
េហតុៃនការជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី ដំណាក់កាលទី២ គឺការវិនិច្ឆ័យ
ចំេពាះេសចក្តីទាមទារៃនបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំជ្រមះសាជាថ្មី។

ការវិនិច្ឆ័យអំពីមូលេហតុៃនការជំនុំជ្រមះសាជាថ្ម ី គឺេធ្វើ
េឡើងេដាយដីកាសេ្រមច (មា្រតា ៣១៤ និង មា្រតា ៣១៥)

ការវិនិច្ឆ័យចំេពាះេសចក្តីទាមទារៃនបណ្ដឹងទាមទារឲ ជំនុំ
ជ្រមះសាជាថ្មីគឺេធ្វើេឡើងេដាយសាល្រកម ឬ សាលដីកា (មា្រតា 
៣១៦) ។

34

សាល្រកម ឬ សាលដីកាែដលសេ្រមចចំេពាះការទាមទារ
ក្នុងបណ្ដឹងេនះ អាច្រតូវបានសេ្រមចដូចខាងេ្រកាម៖
- សាល្រកមែដលសេ្រមច ្រចានេចាលការទាមទារឲ ជំនំុ
ជ្រមះសាជាថ្មីក្នុងករណីែដលសាល្រកម ឬ សាលដីកា្រតឹម
្រតូវ (មា្រតា ៣១៦ កថាខណទី ២)។
- សាល្រកមែដលសេ្រមច លុបេចាលនូវសាល្រកម ឬ 
សាលដីកា េហើយ សេ្រមចេសចក្តីថ្មីចំេពាះការទាមទារក្នុង
ពាក បណ្ដឹងេដើម (មា្រតា ៣១៦ កថាខណទី ៣)។
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សូមអរគុណ!
ចេំពះករយកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់របស់េ ក េ ក្រសី

សំនួរ និង ចេម្លើយ!

35

40



 

ការផ្អា ក និងការលបុចោលនតីិវធិនីនការអនុវតតចោយបងខំ 
 
និយមន័យ  
ក.ការផ្អា កការអនវុត្តដោយបង្ខ ំ(មាត្រា ៣៧០ កថាខណ្ឌ ទី២) 

ការផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំ សំដៅដៅដលើស្ថា នភាពដែលស្ថា ប័នអនុវត្តមិនអាចចាប់ដ្តើម ឬ បនតការ 

អនុវត្តដោយបង្ខំាមចាប់បាន ដហើយទំហំននអានុភាពននការផ្អា កដត្របត្របទលដៅាមមូលដហតុ្ននការផ្អា ក ។ 

-មលូដហត្នុនការផ្អា ក (ដោង្ាមមាត្រា ៣៧០ កថាខណ្ឌ ទី២  មូលដហតុ្ននការផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំ 

តុ្លាការអនុវត្ត ឬអាជ្ញា ស្ថលាត្រតូ្វផ្អា កនូវការអនុវត្តដោយបង្ខំ ត្របសិនដបើឯកស្ថរទងំ្ដនេះត្រតូ្វបានោក់)។ 

ក.ឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននដសចកតីសដត្រមច ដែលកំណ្ត់្ការផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំមួយរយៈ (មាត្រា 

៣៧០ កថាខណ្ឌ ទី២ ចំណ្ចុក) ដែលឯកស្ថរទងំ្ដ េះរួមមាន ឯកស្ថរថត្ចមលង្យថាភូត្ននែីកាសដត្រមចដែល

បង្គា ប់ឲ្យផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំមួយរយៈ ដែលមានដចង្កនុង្មាត្រា ៣៤៣ កថាខណ្ឌ ទី ២ ចំណ្ចុក មាត្រា 

៣៤៤ កថាខណ្ឌ ទី៣ មាត្រា ៣៦៦ កថាខណ្ឌ ទី១  មាត្រា ៣៦៧ កថាខណ្ឌ ទី១ និង្មាត្រា ៣៦៩ ។ 

ខ.ឯកស្ថរដែលសរដសរថាមាា ស់បំណ្លុទទួលសណំ្ង្ ឬ បានយល់ត្រពមពនារដពលត្រតូ្វសង្ដៅដត្រកាយ 

ដពលលិខិត្អនុវត្តត្រតូ្វបានបដង្កើត្ (មាត្រា ៣៧០ កថាខណ្ឌ ទី ២ ចំណ្ចុ ខ) ដៅកនុង្ករណ្ីដែលមាា ស់បំណ្លុនន

ការអនុវត្តមិនត្រពមែកពាកយសុំននការអនុវត្តដោយបង្ខំ ដបើដទេះបីជ្ញដត្រកាយដពលដែលខលទនទទួលបានការសង្ 

ឬបានយល់ត្រពមពនារដពលត្រតូ្វសង្ក៏ដោយដ េះ ក៏ជ្ញវិធីមូលោា នដែើមបីដេច្ុត្ពីការអនុវត្តដោយបង្ខំ។ អានុភាព 

ននការផ្អា កដនេះ បនតកនុង្រយៈដពល ២ដខប ុដ ណ្ េះ។ ដោលបំណ្ង្ននការផ្អា ក េឺដែើមបី្ដល់រយៈដពល ២ដខ ែល់ កូន 

បំណ្លុននការអនុវត្ត ដែើមបីដរៀបចំោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការទមទរដោយអេះអាង្អំពីការសង្ត្របាក់ ឬការ 

ពនាដពលត្រតូ្វសង្ និង្ សុំឲ្យផ្អា ក ឬ លុបដចាលននការអនុវត្តដោយបង្ខំ (មាត្រា ៣៦៣  និង្មាត្រា៣៦៧ 

កថាខណ្ឌ ទី ១ និង្ ទី២)។ 

ខ.ការលបុដចាលការអនវុត្តដោយបង្ខ ំ(មាត្រា ៣៧០ កថាខណ្ឌ ទី១) 

ការលុបដចាលការអនុវត្តដោយបង្ខំ មានន័យថា ជ្ញការជត្រមេះដចញនូវការចាត់្ដចង្ការអនុវត្តទងំ្មូល 

ឬមួយដ្នកដែលបានដធវើរួចដហើយ ដោយស្ថា ប័នអនុវត្តដៅកនុង្ែំដណ្ើរការនននីតិ្វិធីននការអនុវត្តដោយបង្ខំ។ 

-មលូដហត្នុនការលបុដចាលការអនវុត្តដោយបង្ខ ំ 

 ដោង្ាម (មាត្រា ៣៧០ កថាខណ្ឌ ទី១ តុ្លាការអនុវត្ត ឬអាជ្ញា ស្ថលាត្រតូ្វលុបដចាលការចាត់្ដចង្

ការអនុវត្តត្របសិនដបើឯកស្ថរទងំ្ដនេះត្រតូ្វបានោក់)។ 

  ក.ឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននដសចកតីសដត្រមចដែលកំណ្ត់្ថា លុបដចាលលិខិត្អនុវត្តដត្រៅពីលិខិត្យថាភូត្ 

 ដែលបានកំណ្ត់្ដៅកនុង្ចំណ្ចុ ច កថាខណ្ឌ ទី២ ននមាត្រា ៣៥០ (លិខិត្អនុវត្ត) ននត្រកមដនេះ ឬឯកស្ថរចមលង្ 
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យថាភូត្ននដសចកតីសដត្រមចដែលកំណ្ត់្ថា លុបដចាលការត្របកាសឲ្យអនុវត្តជ្ញបដ ត្ េះអាសនន។ 

  ខ.ឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននដសចកតីសដត្រមចដែលកំណ្ត់្ថា មិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំ។ 

  េ.អនុស្ថរស្ថលត្រកមស្ថា ពរ ឬ អនុស្ថរស្ថលែីកាស្ថា ពរដែលត្របកាសថា ការ្សេះ្ារ ឬការទទួលស្ថា ល់ដែល

ទក់ទង្និង្លិខិត្អនុវត្តោា នអានុភាព។ 

  ឃ.ឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននកំណ្ត់្ដហតុ្ ឬឯកស្ថរដ្សង្ដទៀត្ដែលត្រកឡាបញ្ជីបានដធវើដែលបញ្ញជ ក់ថា លិខិត្

អនុវត្តដែលបានកំណ្ត់្ចាប់ពីចំណ្ចុ ខ រហូត្ែល់ចំណ្ចុ ង្ កថាខណ្ឌ ទី២ ននមាត្រា ៣៥០ (លិខិត្អនុវត្ត) 

ននត្រកមដនេះ បាត់្បង់្អានុភាពដោយស្ថរការែកពាកយបណ្ត ឹង្ ឬមូលដហតុ្ដ្សង្ដទៀត្។ 

  ង្.ឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននកំណ្ត់្ដហតុ្អំពីការ្សេះ្ាាមនីតិ្វិធីននការសដត្រមចដសចកតី ដែលកំណ្ត់្ថា 

មិនអនុវត្តដោយបង្ខំ ឬ ែកពាកយសុំឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំដ េះវិញ។ 

  ច.ឯកស្ថរដែលបញ្ញជ ក់អំពីការោក់ត្របាតិ្ដភាេ ដែើមបីឲ្យរួច្ុត្ពីការអនុវត្តដោយបង្ខំ។ 

  ឆ.ឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននដសចកតីសដត្រមចដែលកំណ្ត់្ការបង្គា ប់ឲ្យផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំ និង្ លុបដចាល

ការចាត់្ដចង្ការអនុវត្ត។ 

 

   ករណីនីមួយៗននការផ្អា ក និងការលបុចោល 
   ១.បណតឹ ងតវ៉ា ចំច ោះការទាមទារ (មាត្រា ៣៦៣ ននត្រកមនីតិវិធីរដ្ឋបបចវណី)
 កូនបំណ្លុននការអនវុត្តដែលមានការត្វ៉ា ចំដពាេះអត្ាិភាព ឬអត្ាន័យននសិទធិទមទរដែលត្រតូ្វបានកំណ្ត់្

ដៅកនុង្លិខិត្អនុវត្ត។ ដលើកដលង្ដត្លិខិត្អនុវត្តដែលបានកំណ្ត់្ដៅកនុង្ចំណ្ចុ (ខ) ឬចំណ្ចុ (ឃ) ននកថាខណ្ឌ ទី

២ មាត្រា ៣៥០ និង្ មិនទន់ចូលជ្ញស្ថា ពរ។ 

ក. មូលដហត្នុនបណ្ត ងឹ្ត្វ៉ាចដំពាេះការទមទរ 

 ដោង្ាមមាត្រា ៣៦៣ កថាខណ្ឌ ទី ១ និង្ទី២ មូលដហតុ្ននការត្វ៉ា ចំដពាេះការទមទរមានបីត្របដភទេឺ 

-មូលដហតុ្ននការត្វ៉ា ចំដពាេះអតិ្ាភាពននសិទធិទមទរ 

-មូលដហតុ្ននការត្វ៉ា ចំដពាេះអត្ាន័យននសិទធទមទរ 

-ការកំណ្ត់្អំពីមូលដហតុ្ ចំដពាេះដហតុ្ដែលដកើត្ដត្រកាយការបញ្ាប់ការទញដហតុ្្លដោយផ្អា ល់មាត់្កនុង្ករណ្ី

ដចញស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ។ 

 មូលដហត្នុនការត្វ៉ាចដំពាេះអត្ិាភាពននសិទធទិមទរ 

   ការមនិដកើត្មាននវូសិទធទមទរៈ 

   ការមិនដកើត្មាននូវសិទធិទមទរ មានែូចជ្ញ ការមិនបានបដង្កើត្នូវកិចាសនា ឬ ការលុបដចាលកិចាសនា  

ដោយការភាន់ត្រចឡំ ដោយការឆដបាក ឬដោយការេំរាមកំដហង្។  
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 ឧទហរណ្៖៍ ដៅដពលដែល X ោក់ពាកយសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ Y បានបដឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការទមទរ ដែល 

អេះអាង្ពីនត្ាិភាពននសិទធទិមទររបស់ X ដោយដលើកពីមូលដហតុ្ននការមិនដកើត្មានដឡើង្នូវសិទធទិមទរ ការមនិ 

បានបដង្កើត្នូវកិចាសនា ឬ ការលុបដចាលកិចាសនា ដោយការភាន់ត្រចឡំ ដោយការឆដបាក ឬដោយការេំរាម 

កំដហង្។ 

ប ុដនត Y មិនអាចដលើកដឡើង្ពីមូលដហតុ្ខាង្ដលើបានដទ កនុង្ករណ្ីដែលលិខិត្អនុវត្តជ្ញស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ

ដែលមានអនុភាពអាជ្ញា អស់ជំនុំ (មាត្រា៣៦៣ កថាខណ្ឌ ទី២)។  

 ការរលំត្សិ់ទធនិនសិទធទិមទរ ដោយដលើកដឡើង្ពកីារបដំពញកាត្ពវកចិា ការទទូត្ ់ ការដលើកដលង្ 

ការបញ្ាបក់ចិាសនា នងិ្ការ្តុ្អាជ្ញា យកុាល  

ដែើមដចាទក៏អាចដលើកដឡើង្ពីការរំលត់្ននសិទធិទមទរ ដោយដលើកដឡើង្ពីការបំដពញកាត្ពវកិចា ការទូទត្់ ការ

ដលើកដលង្ ការបញ្ាប់កិចាសនា និង្ការ្ុត្អាជ្ញា យុកាល ជ្ញដែើម។ ចំដពាេះការដលើកមូលដហតុ្ដនេះ េឺដែើមដចាទ

អាចដលើកបាន កនុង្ករណ្ីដែលមូលដហតុ្ទងំ្ដ េះដកើត្ដឡើង្ ដត្រកាយការបញ្ាប់ការទញដហតុ្្លដោយផ្អា ល់មាត់្

ដត្ប ុដ ណ្ េះ កនុង្ករណ្ីលិខិត្អនុវត្តេឺជ្ញស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ។ ែូដចនេះដហតុ្ដែលដកើត្មុនការបញ្ាប់ការទញដហតុ្

្លដោយផ្អា ល់មាត់្ េឺមិនអាចដលើកដឡើង្បានដទ។ 

 មូលដហត្នុនការត្វ៉ាចដំពាេះអត្ានយ័ននសិទធទិមទរ 

   ដែើមដចាទអាចអេះអាង្ពីអត្ាន័យននសិទធិទមទរ ដោយដលើកដឡើង្ពីការពនាដពលនននថៃកំណ្ត់្បង់្ត្របាក់ ឬ 

លកខខ័ណ្ឌ មិនទន់បំដពញ ។  

 ការកណំ្ត្អ់ពំមីលូដហត្ ុ ចដំពាេះដហត្ដុែលដកើត្ដត្រកាយការបញ្ាបក់ារទញដហត្ុ្ លដោយផ្អា លម់ាត្ក់នងុ្ 

ករណី្ដចញស្ថលត្រកមចងុ្ដត្រកាយ  

  ដោង្ាមមាត្រា ៣៦៣ កថាខណ្ឌ ទី ២ បញ្ញជ ក់ថា មូលដហតុ្ននការត្វ៉ា ចំដពាេះស្ថលត្រកម ឬ ស្ថលែីកា

ស្ថា ពរ ត្រតូ្វបានកត្រមិត្ត្រតឹ្មដត្ដហតុ្ដែលដកើត្ដឡើង្ដៅដត្រកាយការបញ្ាប់ការទញដហតុ្្លដោយផ្អា ល់មាត់្ ដត្

ប ុដ ណ្ េះ (មាត្រា ១៩៤ កថាខណ្ឌ ទី៣)។ ែូដចនេះ ដបើដហតុ្ដែលដកើត្ដឡើង្មុនការ  បញ្ាប់ការទញដហតុ្ដោយផ្អា ល់

មាត់្ េឺមិនអាចជ្ញមូលដហតុ្ននការត្វ៉ា ដទ កនុង្ករណ្ីស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ ។   

ខ. សមត្ាកចិា (មាត្រា ៣៦៣ កថាខណ្ឌ ទ៣ី)  

កូនបំណ្លុននការអនុវត្ត ត្រតូ្វោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការទមទរដៅតុ្លាការ តាមការកំណត់និមួយៗ 

យោងយោតាមផ្នែកននលិខិតអនុវតតផ្ែលបានកំណត់កែុងចំណចុនីមួយៗ ត្តង់ចំណចុ ក ែល់ចំណចុ គ ននកថាខណឌ

ទី៣ មាត្តា ៣៦៣។  

េ. ពនធោកព់ាកយបណ្ត ងឹ្ (មាត្រា ៦១ កថាខណ្ឌ ទ១ី)  
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ចំដពាេះពនធោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ដនេះ ការេណ្ ពនធោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្រតូ្វបានកំណ្ត់្ ដោយដោង្ដៅាម

កមាវត្ាដុែលបានទមទរដៅកនុង្បណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការទមទរ ដត្រពាេះ្លត្របដោជន៍ដែលកូនបំណ្លុទទួលបាន

មានត្រតឹ្មដត្ចំនួន ដែលបានដធវើការទមទរប ុដ ណ្ េះ ដទេះបីជ្ញកូនបំណ្លុឈ្ន េះកតី ក៏ដោយ។ មា ង្ដទៀត្ ដោលបំណ្ង្

ននការបតឹង្ត្វ៉ា របស់កូនបំណ្លុេឺ ដែើមបីត្វ៉ា ឲ្យលុបដចាលនូវលិខិត្អនុវត្តដៅាមកត្រមិត្ដែលខលទនបានបំដពញចំដពាេះ 

កាត្ពវកិចាដែលមានកនុង្លិខិត្អនុវត្ត។  

ឧទហរណ្ទ៍ី១៖ ស្ថលត្រកមបង្គា ប់ឲ្យចុង្ចដមលើយបង់្ត្របាក់ ១០០០ ែុលាល រ ដៅឲ្យដែើមដចាទ ប ា ប់មក 

ស្ថលត្រកមបានចូលជ្ញស្ថា ពរ។ ដែើមដចាទបានោក់ពាកយសុំអនុវត្តដោយបង្ខំដលើអចលនវត្ារុបស់ចុង្ចដមលើយ ដែល

មានត្នមល ៥០០ ែុលាល រ ប ុដនត កនុង្ការោក់ពាកយសុំអនុវត្តដោយបង្ខំដនេះ ចុង្ចដមលើយបានោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះ

ការទមទរដោយដថលង្ថា ោត់្បានអនុវត្តកាត្ពវកិចារួចរាល់ដហើយ េឺបានបង់្ត្របាក់ចំនួន ១០០០ ែុលាល រ ដៅឲ្យដែើម

ដចាទរួចរាល់ដហើយ ។ 

ែូដចនេះដបើដយើង្ពិនិត្យដមើលកមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្ដនេះេឺមានបីត្របដភទ៖ 

-កមាវត្ាដុែលមានដៅកនុង្លិខិត្អនុវត្តេឺ ១០០០ ែុលាល រ 

-កមាវត្ាដុែលទមទរដៅកនុង្បណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់កូនបំណ្លុេឺ ១០០០ ែុលាល រ 

-កមាវត្ាដុែលជ្ញត្នមលននអចលនចវត្ាេឺុ ៥០០ ែុលាល រ 

ដៅកនុង្កមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្ទងំ្បីដនេះ ដយើង្ត្រតូ្វពិចារ្រដលើពនធោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ដែើមបីដធវើការេណ្  ដោយ

ដោង្ដៅាមត្នមលកមាវត្ា ុ ដែលបានទមទរដោយកូនបំណ្លុ ពីដត្រពាេះកូនបំណ្លុអាចទទួល្លត្របដោជន ៍

១០០០ ែុលាល រ ដត្ប ដ ណ្ េះ ករណ្ីត្របសិនដបើកូនបំណ្លុឈ្ន េះកតីទងំ្ត្រសុង្ ។ 

ឧទហរណ្ទ៍ី២៖ ស្ថលត្រកមបង្គា ប់ឲ្យចុង្ចដមលើយបង់្ត្របាក់ ១០០០ ែុលាល រដៅឲ្យដែើមដចាទ ប ា ប់មក

ស្ថលត្រកមបានចូលជ្ញស្ថា ពរ។ ដែើមដចាទបានោក់ពាកយសុំអនុវត្តដោយបង្ខំដលើអចលនវត្ារុបស់ចុង្ចដមលើយ ដែលមាន

ត្នមល ៥០០ ែុលាល រ។ ប ុដនតកនុង្ការោក់ពាកយសុំអនុវត្តដោយបង្ខំដនេះ ចុង្ចដមលើយបានោក់ពាកយត្វ៉ាថា ោត់្បានបង់្

ត្របាក់ចំនួន ៤០០ ែុលាល រ ដៅឲ្យដែើមដចាទរួចដហើយ ែូដចនេះេឺដៅសល់ដត្ ៦០០ ែុលាល រដទ ។  

ដត្ើដយើង្ត្រតូ្វយកកមាវត្ាុ្ មួយ មកេណ្ រវង្កមាវត្ា ុ ដែលមានដៅកនុង្លិខិត្អនុវត្ត ១០០០ ែុលាល រ និង្

កមាវត្ាដុែលកូនបំណ្លុដធវើការត្វ៉ា ចំនួន ៤០០ ែុលាល រ ?  

ាមឧទហរណ្៍ខាង្ដលើដយើង្ដឃើញថា ាមមតិ្ភាេដត្រចើន េឺេបបីយកកមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់កូន

បំណ្លុននការអនវុត្តចំនួន ៤០០ ែុលាល រ មកេណ្ ។ មា ង្ដទៀត្ ដទេះបីកូនបំណ្លុបានឈ្ន េះកតីក៏ដោយ្ល

ត្របដោជន៍ដែលដេទទួលបាន មានត្រតឹ្មដត្ចំនួនដែលដេបានទមទរប ុដ ណ្ េះ និង្ មិនមានអានុភាពដលើស្ថលត្រកម

ទងំ្មូលដទ។ 

ឃ. នតី្ិវធិដីែើមបដីចញស្ថលត្រកម 
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 នីតិ្វិធីបណ្ត ឹង្ធមាា តុ្លាការដធវើនីតិ្វិធីដត្រត្ៀមសត្រមាប់ការទញដហតុ្្ល និង្ ដចញស្ថលត្រកមចុង្ 

ដត្រកាយ។  

ង្. ស្ថលត្រកម 

ស្ថលត្រកមមិនអាចអនុវត្តបានភាល មៗដទដបើមិនទន់ចូលជ្ញស្ថា ពរ។ ប ុដនតបញ្ាតិ្ននមាត្រា ៣៦៨ អនុញ្ញា តិ្

ឲ្យដៅត្រកមបង្គា ប់ឲ្យផ្អា ក ឬលុបដចាលដលើការអនុវត្តដោយបង្ខំបាន។  

ស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយត្រតូ្វដឆលើយត្ប ដៅនឹង្ខលឹមស្ថរននស្ថលត្រកមដែលទមទរដោយដែើមដចាទ ដែលខលឹម

ស្ថរដ េះដែើមដចាទត្រតូ្វសរដសរថាៈ “ ការអនវុត្តដោយបង្ខំ្ មយួរបស់ចងុ្ចដមលើយចដំពាេះដែើមដចាទ ដោយដ្ាកដលើ

ស្ថលត្រកមចងុ្ដត្រកាយ (ដរឿង្កតដីលខ....ឆ្ន ំ....របស់ស្ថលាែបំងូ្...) មនិត្រត្វូបានអនញុ្ញា ត្ដិឡើយ” ។ 

 រីឯដសចកតីសដត្រមចកនុង្ស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយរបស់តុ្លាការ ដ្ាកាមមាត្រា ៣៦៨ ដចកជ្ញពីែំ្ក់

កាល៖ 

-ែំ្ក់កាលទីមួយ ដែលមានកំណ្ត់្ដៅកនុង្ (មាត្រា ៣៦៧ កថាខណ្ឌ ទី ១ និង្ទី២) ករណ្ីដែលកូន

បំណ្លុននការអនុវត្តបានោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការទមទរ ប ុដនតកូនបំណ្លុខកខានមិនបានោក់ពាកយសុំឲ្យ

តុ្លាការទទួលពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ដនេះ ផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំចំដពាេះត្រទពយសមបត្តិរបស់ខលទន ប ា ប់មក តុ្លាការក៏បាន

ដចញស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយដោយសដត្រមចឲ្យកូនបំណ្លុឈ្ន េះកតី។ ែូដចនេះតុ្លាការត្រតូ្វបង្គា ប់កនុង្ស្ថលត្រកម ដៅាម

ខលឹមស្ថរពិដសសដៅកនុង្មាត្រា ៣៦៨ ដែលមានខលឹមស្ថរថាៈ “បង្គា បឲ់្យផ្អា ក ឬលបុដចាលនវូការអនវុត្តដោយបង្ខ”ំ 

ដទេះបីជ្ញភាេី្មួយបតឹង្ឧទធរណ្៍ ដៅនងឹ្ស្ថលត្រកមដនេះក៏ដោយ ក៏អានុភាពឲ្យផ្អា ក ឬលុបដចាលការអនុវត្តដៅ

ដត្មានអានុភាពេិត្ចាប់ពីនថៃត្របកាសស្ថលត្រកមដែរ។ 

-ែំ្ក់កាកទីពីរ ដោយដោង្ាម (មាត្រា ៣៦៨ កថាខណ្ឌ ទី១ និង្ទី២) 

ករណ្ីដែលកូនបំណ្លុបានោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការទមទរ ដហើយកូនបំណ្លុក៏បានោក់ពាកយសុំឲ្យ

ផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំ្ង្ដែរ តុ្លាការដែលទទួលពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការទមទរ បានដចញែីកាសដត្រមច

បង្គា ប់ឲ្យផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំរួចដហើយដែរ។ ករណ្ីដនេះតុ្លាការអាចបង្គា ប់កនុង្ស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ “ឲ្យ

លបុដចាល ឬផ្អល ស់បតរូ ឬទទលួនវូដសចកតសីដត្រមចដែលបានដធវើរចួដហើយ”។ 

 
២.បណតឹ ងតវ៉ា របសត់តិយជន(មាត្រា ៣៦៥) 
ត្តិ្យជនដែលបានអេះអាង្ថា ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំដពាេះកមាវត្ាុ្ មួយបំពានដលើសិទធិរបសខ់លទន ឬសិទធិ

ដ្សង្ដទៀត្ដែលរំាង្សាៈការដធវើអនុបបទន ឬការត្របេល់។  

ក.មូលដហត្ ុ
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ដោង្ដៅាមមាត្រា ៣៦៥ កថាខណ្ឌ ទី១ បានដរៀបរាប់អំពីមូលដហតុ្ដែល ឲំ្យមានបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះ

ត្តិ្យជនត្រត្ង់្ចំណ្ចុថា “ត្ត្យិជនដែលមានកមាសិទធ ិ ឬ សិទធដិ្សង្ដទៀត្ដែលរំាង្សាេះការដធវើអនបុបទន ឬ ត្របេល់

ចដំពាេះវត្ាដុែលជ្ញកមាវត្ានុនការអនវុត្តដោយបង្ខ”ំ។ 

ាមន័យដនេះដយើង្អាចដបង្ដចកមូលដហតុ្ននការត្វ៉ាជ្ញពីរករណ្ីៈ 

ទ១ី៖ ករណី្ដែលលខិតិ្អនវុត្តមានខលមឹស្ថរឲ្យត្របេលវ់ត្ា ុ

ដៅកនុង្ករណ្ីដែលស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ បានសដត្រមចបង្គា ប់ឲ្យកូនបំណ្លុត្របេល់វត្ាជុ្ញក់លាក់្មួយ 

ដៅឲ្យមាា ស់បំណ្លុ សិទធិដែលរំាង្សាេះែល់ការត្របេល់ដនេះអាចជ្ញៈ សិទធិកាន់កាប់ សិទធិជួលអចិន្នតយ៍ សិទធិជួល 

្លុបដភាេ សិទធិដត្របើត្របាស់ សិទធិអាត្រស័យដៅ ដសវភាព សិទធិឃាត់្ទុក និង្ សិទធិដលើការបញ្ញា  ំ ដោយស្ថរដត្ 

សិទធិទងំ្ដនេះរួមមាន សិទធិកាន់កាប់វត្ា ុ ដហើយការអនុវត្តដោយបង្ខំននការត្របេល់វត្ាដុ េះ នឹង្ប េះពាល់ែល់សិទធិ របស ់

ត្តិ្យជន។ មា ង្វិញដទៀត្ ឯកសិទធិ និង្ ហុីប ូដត្កវិញ ពំុដមនជ្ញសិទធិដែល ឲំ្យមាន ការរំាង្សាេះ ែល់ការត្របេល់

ដ េះដទ ពីដត្រពាេះដត្សិទធិទងំ្ដនេះ មិនរាប់បញ្ាូល សិទធិកាន់កាប់វត្ា ុ និង្ មិនត្រតូ្វទទួល្លប េះពាល់ ដោយការអនុវត្ត 

ដោយបង្ខំចំដពាេះការត្របេល់វត្ាដុ េះដឡើយ។ 

ឧទហរណ្៖៍ ាមស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយសដត្រមចដ ា្ េះ ក ត្រតូ្វត្របេល់អចលនវត្ាជុ្ញក់លាក់មួយដៅឲ្យ ខ 

ចំដណ្កឯត្តិ្យជនដ ា្ េះ េ ជ្ញមាា ស់បណំ្លុហុីប ូដត្ក ដហើយបានចុេះបញ្ជីអំពីហុីប ូដត្ករបស់ខលទនត្រតឹ្មត្រតូ្វាម 

ចាប់។ ែូដចនេះដ ា្ េះ េ មិនមានមូលដហតុ្ននបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយខាង្ដលើដទ ដត្រពាេះថាសិទធរិបស់ េ 

ជ្ញមាា ស់បំណ្លុហុីប ូដត្ក ពំុត្រតូ្វបានបំពានដោយស្ថរដត្ការត្របេល់អចលនវត្ាដុនេះដៅឲ្យ ខ ដទ ដហើយសិទធិរបស់ េ 

ដៅដត្មានដលើអចលនវត្ាដុ េះជ្ញនិចា ដោយដោង្ដៅាមអានុភាពននសិទធិត្របាតិ្ដភាេត្របត្យកស ដែលមានដចង្កនុង្

មាត្រា ៧៧២ ននត្រកមរែាបបដវណ្ី។ 

ទ២ី៖ ករណី្ដែលលខិតិ្អនវុត្តមានខលមឹស្ថរឲ្យសង្ត្របាកទ់កទ់ង្នងិ្សិទធដិលើបណំ្លុ 

កនុង្ករណ្ីដែលការអនុវត្តដោយបង្ខំមានកមាវត្ា ុជ្ញការលក់ដោយបង្ខំនូវអចលនវត្ាជុ្ញក់លាក់្មួយ វិញ

ដ េះ ត្តិ្យជនដែលមានកមាសិទធិជ្ញវត្ាអុាចយកមូលដហតុ្ដនេះមកសំអាង្ ដែើមបីត្វ៉ា កំុឲ្យមានការអនុវត្តដោយបង្ខុំ 

ដត្រពាេះថាការអនុវត្តដោយបង្ខំ និង្ដធវើឲ្យខលទនបាត់្បង់្នូវកមាសិទធិននវត្ា ុ្ាយុដៅ វិញត្របសិនដបើ ត្តិ្យជនមានសិទធិត្រតឹ្ម

ដត្សិទធិកាន់កាប់ សិទធិដលើការបញ្ញា  ំ្លុបដភាេ ជ្ញអាទិ៍ ការលក់ដោយបង្ខំចំដពាេះអចលនវត្ា ុមិនប ត្ លឲ្យមាន

ការប េះពាលែល់សិទធិរបស់ត្តិ្យជនដឡើយ  ដោយស្ថរដត្ត្តិ្យជន អាចបនតកាន់កាប់អចលនវត្ារុហូត្ែល់សិទធិ 

របស់ត្តិ្យជនដ េះអាចអេះអាង្ចំដពាេះមាា ស់បំណ្លុបាន។ 

ឧទហរណ្៍ៈ ស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយដ ា្ េះ ក ត្រតូ្វបង្់ត្របាក់ ១០ លានដរៀល ឲ្យដ ា្ េះ ខ។ ដ ា្ េះ ខ បាន

ោក់ពាកយសុំអនុវត្តដោយបង្ខំ ដោយយកអចលនវត្ារុបស់ ក មកដធវើជ្ញកមាវត្ានុនការលក់ដោយបង្ខំ រីឯ ត្តិ្យជន េ 

ជ្ញមាា ស់កមាសិទធិដលើអចលនវត្ានុនការអនុវត្តដោយបង្ខំ។ ែូដចនេះត្តិ្យជន េ អាចយកមូលដហតុ្ដនេះមកត្វ៉ា នូវកនុង្

បណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជនបាន ដត្រពាេះថា ការលក់ដោយបង្ខំនូវអចលនវត្ាដុនេះ នឹង្ដធវើឲ្យប េះពាល់ែល់កមាសិទធិរបស់

46



 

ខលទន។ ្ាយុដៅវិញត្របសិនដបើ េ ជ្ញមាា ស់បំណ្លុ ដែលមានសិទធិដលើការបញ្ញា ដំលើអចលនវត្ាដុ េះវិញ េ ពំុអាចយក

មូលដហតុ្ត្វ៉ា ដៅកនុង្បណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជនដនេះបានដទ ដត្រពាេះថាការលក់ដោយបង្ខំនូវអចលនវត្ារុបស់ ក ត្រោន់

ដត្ ឲំ្យមានការដ្ារកមាសិទធពីិដ ា្ េះ ក ដៅអនកទិញប ុដ ណ្ េះ ពំុមានការដ្ារការកាន់កាប់ដលើអចលនវត្ាដុទ។ មា ង្

 វិញដទៀត្អនកទិញដៅកនុង្ការលក់ដោយបង្ខំពំុអាចទមទរការដ្ារកមាសិទធិអចលនវត្ាដុែលខលទនបានទិញ ដៅកនុង្ការ 

លក់ដោយបង្ខំដោយសវ័យត្របវត្តិបានដទ ប ុដនតត្រោន់ដត្អាចទមទរឲ្យមានការដ្ារកមាសិទធិដត្ប ុដ ណ្ េះ។ ដហតុ្ដនេះ 

ដទេះ បីជ្ញអចលនវត្ាតុ្រតូ្វបានលក់ដោយបង្ខំដៅឲ្យអនកទិញក៏ដោយ ក៏ េ ដែលជ្ញមាា ស់សិទធិននការបញ្ញា នំូវដត្អាច

រកាសិទធរិបស់ខលទនជ្ញមាា សប់ំណ្លុរបស់ ក នូវដលើអចលនវត្ាដុ េះដែរ។ 

ខ. សមត្ាកចិា (មាត្រា ៣៦៥ កថាខណ្ឌ ទ២ី)  

ដោង្ដៅាមមាត្រា ៣៦៥ កថាខណ្ឌ ទី២ បានកំណ្ត់្ស្ថា ប័នដែលមានសមត្ាកិចាដោេះត្រស្ថយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា

របស់ត្តិ្យជន អាត្រស័យដៅាមសមត្ាកិចារបស់ស្ថា នប័នអនុវត្ាដោយបង្ខំ។  

-កនុង្ករណ្ីដែលតុ្លាការអនុវត្តមានសមត្ាកិចាកនុង្ការអនុវត្តដោយបង្ខំ ត្តិ្យជនដែលោក់ពាកយបណ្ត ងឹ្

ត្វ៉ា  ដៅនឹង្ការអនុវត្តដោយបង្ខំដនេះ ត្រតូ្វោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ខលទនដៅតុ្លាការអនុវត្ត។ 

-កនុង្ករណ្ីដែលការអនុវត្តដោយបង្ខំដធវើដឡើង្ដោយអាជ្ញា ស្ថលា បណ្ត ឹង្ដនេះត្រតូ្វសាិត្ដត្រកាមសមត្ាកិចារបស់

ស្ថលាែំបូង្ដែលអាជ្ញា ស្ថលាសាិត្ដៅ។ 

េ. ការោកព់ាកយបណ្ត ងឹ្  

ការោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន ត្រតូ្វដធវើដឡើង្ដោយអនុដលាមដៅាមវិធីទូដៅសត្រមាបក់ារោក់

ពាកយបណ្ត ឹង្ធមាា (មាត្រា ៧៥ ត្រកមនីវិធីរែាបបដវណ្ី)។ 

ឃ. ពនធោកព់ាកយបណ្ត ងឹ្ 

ែូចជ្ញបណ្ត ឹង្ធមាាដែរ បទបញ្ាតិ្ននេនាីទី១ ទក់ទង្នឹង្ត្របាក់ត្របោប់កតី ត្រតូ្វយកមកអនុវត្តដៅដលើពាកយ

បណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន។  

មាត្រា ៦១ កថាខណ្ឌ ទី១ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី ត្ត្រមូវឲ្យដធវើការេណ្ ពនធសត្រមាប់ការោក់ពាកយ

បណ្ត ឹង្ដៅាមត្នមលកមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្។  

ការកំណ្ត់្ត្នមលកមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្ដៅកនុង្បណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន អាចជួបនឹង្បញ្ញា ខលេះដែលត្រតូ្វត្រស្ថយ

បំភលឺឲ្យបានចាស់លាស់។ ជ្ញទូដៅត្នមលកមាវត្ាបុណ្ត ឹង្ េឺជ្ញត្នមលននត្រទពយសមបត្តិដែលជ្ញកមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់

ត្តិ្យជន។ ប ុដនតត្របសិនដបើ ត្នមលននត្រទពយសមបត្តិដែលជ្ញកមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន មានត្នមលដត្រចើនជ្ញង្ 

សិទធិដលើបំណ្លុ ត្នមលកមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្ េឺជ្ញត្នមលននសិទធិដលើបំណ្លុ ។ 

ឧទហរណ្៍ៈ ត្របសិនដបើមាា ស់បំណ្លុននការអនុវត្តមានសិទធិទមទរត្របាក់ចំនួន ៣០ លានដរៀល ពីកូន

បំណ្លុននការអនុវត្តាមអំ្ចស្ថលត្រកម ដហើយមាា ស់បំណ្លុននការអនុវត្តបានោក់ពាកយសុំឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំ

ដៅដលើែីមួយកដនលង្របស់កូនបំណ្លុដែលមានត្នមល ២០ លានដរៀល ប ុដនតត្តិ្យជនបានអេះអាង្ថាែីដ េះជ្ញកមា
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សិទធរិបស់ខលទន ដហើយោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ។ កនុង្ករណ្ីដនេះត្នមល ២០ លានដរៀល េឺជ្ញ្លត្របដោជនអ៍តិ្បរមា

ដែលត្តិ្យជនអាចទទួលបានពីការោក់ពាកយបណ្ត ឹង្របស់ខលទន។  

ដហតុ្ដនេះត្នមលកមាវត្ានុនបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជនេឺ ២០ លានដរៀល ពីដត្រពាេះដោលបំណ្ង្ននបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា

របស់ត្តិ្យជន េឺត្រោន់ដត្បញ្ឈប់នូវការអនុវត្តដោយបង្ខំចំដពាេះត្រទពយសមបត្តិជ្ញក់លាក់្ មួយដត្ប ុដ ណ្ េះ។ ្ាយុ

ដៅ វិញ ត្របសិនដបើ ែីដែលជ្ញកមាវត្ានុនការអនុវត្តដោយបង្ខំ មានត្នមល ៥០ លានដរៀល  វិញដ េះ ្លត្របដោជន៍នន

ការោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជនមានត្នមលត្រតឹ្មដត្ ៣០ លានដរៀល ប ុដ ណ្ េះ ដែលជ្ញត្នមលននសិទធដិលើបំណ្លុ

ទមទរដោយមាា ស់បំណ្លុននការអនុវត្ត ពីដត្រពាេះអវីដែលត្រតូ្វបានបំពានដ េះ េឺត្រោន់ដត្ត្នមលមួយដ្នកនន ៣០ លាន

ដរៀល ននត្នមលកមាវត្ាដុត្ប ុដ ណ្ េះ។ 

ង្. ខលមឹស្ថរននស្ថលត្រកមដែលទមទរដោយដែើម់ដចាទ 

ដៅកនុង្ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន ដែើមដចាទត្រតូ្វដោរពាមមាត្រា ៧៥ ននត្រកមនីតិ្ វិធីរែាបបដវណ្ី។  

កនុង្ន័យដនេះ ខលឹមស្ថរននស្ថលត្រកមដែលទមទរដោយដែើមដចាទទមទរឲ្យតុ្លាការដចញ េឺ “ការអនុវត្ត

ដោយបង្ខំដោយចុង្ចដមលើយចំដពាេះអចលនវត្ា ុ ដែលពិពណ្៌ កនុង្បញ្ជីអចលនវត្ាុ ដែលដ្ាកដលើស្ថលត្រកមចុង្

ដត្រកាយមិនត្រតូ្វបានអនុញ្ញា ត្”។ 

ច. នតី្ិវធិ ី

ដៅកនុង្ការដោេះត្រស្ថយដលើពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន នីតិ្វិធីននបណ្ត ឹង្ធមាាត្រតូ្វយកមកអនុវត្ត។ 

ឆ. ការផ្អា កការអនវុត្ត 

ការោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន ពំុមានអានុភាពផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំដទ។ ដែើមដចាទដែលមាន

បំណ្ង្សុំផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំ ត្រតូ្វោក់ពាកយសុំផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំាមមាត្រា ៣៦៧ កថាខណ្ឌ ទី១ នន

ត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី។ 

ដែើមដចាទត្រតូ្វោក់ពាកយសុំផ្អា កដនេះ ដៅតុ្លាការដែលបានទទួលពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ដនេះ។ តុ្លាការអាច

បង្គា ប់ឲ្យផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំមួយរយៈ ដោយឲ្យោក់ត្របាតិ្ដភាេ ឬមិនឲ្យោក់ត្របាតិ្ដភាេ រហូត្ែល់ការដធវើ

សដត្រមចដសចកតីដលើពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន ត្របសិនដបើមានដសចកតីបញ្ញជ ក់ែំបូង្អំពីមូលដហតុ្ត្វ៉ា ដែលត្រតូ្វ

បានអេះអាង្។  

ដសចកតីបញ្ញជ ក់ែំបូង្អំពីមូលដហតុ្ត្វ៉ា ដ េះ តុ្លាការត្រតូ្វពិចារ្រអំពីភសតាុង្ដែលអាចពិនិត្យភាល មៗ

បាន (ដោង្ាមមាត្រា ១៣១ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី)។  

ជ. ស្ថលត្រកម 

ប ា ប់ពីតុ្លាការបានដធវើនីតិ្វិធីចាប់ពីនីតិ្វិធីដត្រត្ៀមសត្រមាប់ការទញដហតុ្្ល រហតូ្បញ្ាប់នីតិ្ វិធទីញ

ដហតុ្្លដោយផ្អា ល់មាត់្រួចមក តុ្លាការត្រតូ្វសដត្រមចដសចកតីដោយដចញស្ថលត្រកម។ 

ដសចកតីសដត្រមចបញ្ាប់ននស្ថលត្រកម ដលើបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា របស់ត្តិ្យជន អាចមានន័យែូចខាង្ដត្រកាម៖ 
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ការអនវុត្តដោយបង្ខដំោយចងុ្ចដមលើយ ចដំពាេះអចលនវត្ាដុែលមានបញ្ញជ កក់នងុ្បញ្ជអីចលនវត្ា ុ ដោយដ្ាកដលើ

ស្ថលត្រកមចងុ្ដត្រកាយ (ដរឿង្កតដីលខ....ឆ្ន ំ....របស់ស្ថលាែបំងូ្....មិនត្រត្វូបានអនញុ្ញា ត្) ឬក ៏ “ការ

ទមទររបស់ដែើមដចាទត្រត្វូត្រចានដចាល”។ 

ាមមាត្រា ៣៦៨ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី តុ្លាការអាចបង្គា ប់ឲ្យដធវើការចាត់្ដចង្ ដែលបានកំណ្ត់្កនុង្

កថាខណ្ឌ ទ ី ១ និង្កថាខណ្ឌ ទី ២ ននមាត្រា ៣៦៧ ឬអាចលុបដចាល ឬផ្អល ស់បតរូ ឬទទួលស្ថា ល់ែីកាសដត្រមចអពី

ពាកយសុំផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំបាន ដសចកតីសដត្រមចដែលបានដរៀបរាប់ខាង្ដលើដៅកនុង្ស្ថលត្រកមននបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា

របស់ត្តិ្យជន មានអានុភាពចាប់ពីដពលដែលស្ថលត្រកមដនេះ ត្រតូ្វបានត្របកាសដោយមិនចាបំាច់រង្ចាឲំ្យ្ុត្

រយៈដពលបតឹង្ឧបាត្រស័យដទ ។ 

 ដត្រៅពីទទួលបានស្ថលត្រកមដនេះរួចដហើយ ដែើមដចាទត្រតូ្វោក់ឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននដសចកតីសដត្រមច

ដែលមានដៅកនុង្ស្ថលត្រកមដនេះដៅត្ុលាការអនុវត្ត ឬអាជ្ញា ស្ថលាដែើមបីឲ្យផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំ ាមអត្តន័យ

ននមាត្រា ៣៧០ កថាខណ្ឌ ទី១ ចំណ្ចុ ខ ដហើយដែើមដចាទក៏ពំុចាំបាច់សុំរូបមនតអនុវត្តស្ថលត្រកមដនេះដែរ ដត្រពាេះថា

ស្ថលត្រកមដនេះពំុមានអានុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំដទ មានដត្អានុភាពបញ្ឈប់ការអនុវត្តដោយបង្ខំប ដ ណ្ េះ។ 

 
៤. បណតឹ ងតវ៉ា ចំច ោះការផ្តលរ់បូមនតអនុវតត (មាត្រា ៣៦៤)  
កូនបំណ្លុននការអនុវត្ត អាចដធវើបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្ត ដោយទមទរកំុឲ្យដធវើការអនុវត្ត 

ដោយបង្ខំ ដោយដ្ាកដលើឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននលិខិត្អនុវត្តដែលភាជ ប់ជ្ញមួយនឹង្រូបមនតអនុវត្តពិដសស ដែល

មានបញ្ាត្តិកនុង្មាត្រា ៣៥៦ (រូបមនតពិដសស) ដោយអេះអាង្អំពីនត្ាិភាពននដហតុ្ដែលជ្ញលកខខណ្ឌ ននការ្តល់

រូបមនតពិដសសចំដពាេះលកខខណ្ឌ បង្ាង់្ ចំដពាេះការមកែល់ដពលកំណ្ត់្មិនពិត្ត្របាកែ ឬចំដពាេះលទធភាពដែលអាចដធវើ

ការអនុវត្តដោយបង្ខំ ដោយបុេាលដត្រៅពីភាេីដែលបានកំណ្ត់្កនុង្លិខិត្អនុវត្ត (មាត្រា ៣៦៤) ដហើយយក

មាា ស់បំណ្លុននការអនវុត្តមកដធវើជ្ញចុង្ចដមលើយ។  

ែូដចនេះមានន័យថា កូនបំណ្លុននការអនវុត្តដែលមានបំណ្ង្ដធវើការត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្តពិដសស េឺ

មានជយត្មើសននការដាក់ពាកយសុំត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្ត ែូចការត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្តតាមមាត្រា 

៣៦២ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ ី ឬ អាចដាក់ពាកយបណត ឹងតវ៉ាតាមបញ្ាតិ្តមាត្រា ៣៦៤ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី

ដែលត្ត្រមូវឲ្យោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ចំដពាេះការត្វ៉ា ដនេះ។  

ររីឯករណ្ីការោក់ពាកយសុំត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្តដែលមានដចង្កនុង្មាត្រា ៣៦២ េឺកូនបំណ្លុអាច

ដត្របើមធយបាយននការត្វ៉ា អំពីការ្តល់រូបមនតអនុវត្តាមរយៈ ពាកយសំុ ឬពាកយបណ្ត ងឹ្ បានាមការដត្រជើសដរីសរបស់ខលទន។ 

ក. មលូដហត្ ុ 

បណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្ត េឺជ្ញបណ្ត ឹង្ដធវើដឡើង្ដោយកូនបំណ្លុននការអនុវត្តទមទរកុំឲ្យដធវើ

ការអនុវត្តដោយបង្ខំ ដោយដ្ាកដលើឯកស្ថរចមលង្យថាភូត្ននលិខិត្អនុវត្ត ដែលភាជ ប់ជ្ញមួយនឹង្រូបមនតអនុវត្ត
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ពិដសសដែលមានដចង្កនុង្មាត្រា ៣៥៦ ដោយអេះអាង្អំពីនត្ាិភាពននដហតុ្ដែលជ្ញលកខខ័ណ្ឌ ននការ្តល់រូបមនត

អនុវត្តដោយពិដសសចំដពាេះលកខខណ្ឌ បង្ាង់្ ចំដពាេះការមកែល់ដពលកំណ្ត់្មិនពិត្ត្របាកែ ឬ ចំដពាេះលទធភាពដែល

អាចអវីការអនុវត្តដោយដលើបុេាលដត្រៅពីភាេីកនុង្លិខិត្អនុវត្ត ដហើយយកមាា ស់បណំ្លុននការអនុវត្តមកដធវើជ្ញ

ចុង្ចដមលើយ។ 

ឧទហរណ្៍ៈ ស្ថលត្រកមស្ថា ពរបានបង្គា ប់ឲ្យ ក ត្របេល់ែីដៅឲ្យ ខ នូវដពលដែល ខ បានបង់្ត្របាក់ចំនួន 

៥០០ ែុលាល រ ឲ្យ ក ។ ស្ថលត្រកមដនេះត្រតូ្វបានត្រកឡាបញ្ជី្តល់រូបមនតអនុវត្តឲ្យ ដោយដ្ាកដលើមាត្រា៣៥៦ 

កថាខណ្ឌ ទី១ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី ។ 

កនុង្ករណ្ីឧទហរណ្៍ខាង្ដលើដនេះ ដបើ ក មិនទន់បានទទួលត្របាក់ ៥០០ ែុលាល រពី ខ ដទ ដ េះ ក  អាចោក់

ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្តដនេះបាន។  

ខ. ភាេ ី 

ដែើមដចាទកនុង្ដរឿង្ដនេះ េឺកូនបំណ្លុននការអនុវត្ត  រីឯចុង្ចដមលើយេឺជ្ញមាា ស់បំណ្លុននការអនុវត្ត។ 

េ. សមត្ាកចិា 

បណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្ត ត្រតូ្វសាិត្ដត្រកាមសមត្ាកិចារបស់តុ្លាការ ាមការកំណ្ត់្នីមួយៗ 

ដោយដោង្ដៅាមដ្នកននលិខិត្អនុវត្តដែលបានកំណ្ត់្កនុង្ចំណ្ចុនីមួយៗែូចខាង្ដត្រកាម (មាត្រា ៣៦៤ កថាខណ្ឌ

ទី២ និង្មាត្រា ៣៦៣ កថាខណ្ឌ ទី៣) ។  

-លិខិត្អនុវត្តដែលបានកំណ្ត់្ចាប់ពីចំណ្ចុ ក រហូត្ែល់ចំណ្ចុ ឃ ឬ ចាប់ពីចំណ្ចុ ឆ រហូត្ែល់

ចំណ្ចុ ឈ្ កថាខណ្ឌ ទី២ ននមាត្រត្ ៣៥០ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី ស្ថលាែំបូង្ននការអនុវត្តស្ថលត្រកម។ 

-លិខិត្ដែលបានកំណ្ត់្ដៅកនុង្ចំណ្ចុ ង្ កថាខណ្ឌ ទី២ មាត្រា ៣៥០ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី េឺ

តុ្លាការដែលត្រកឡាបញ្ជីចាត់្ដចង្ែូចចំណ្ចុដ េះសាិត្ដៅ។ 

-លិខិត្អនុវត្តដែលបានកំណ្ត់្ដៅចំណ្ចុ ច កថាខណ្ឌ ទី២ មាត្រា ៣៥០  ននត្រកមនីតិ្ វិធរីែាបបដវណ្ី េឺ

តុ្លាការដែលមានសមត្ាកិចាដៅកដនលង្របស់ចុង្ចដមលើយ (មាត្រា ៨) ឬ តុ្លាការដែលទីកដនលង្កមាវត្ានុនការ

ទមទរ ឬ ត្រទពយសមបត្តិរបស់កូនបំណ្លុននការអនុវត្តដែលអាចរឹបអូសបានសាិត្ដៅ។ 

ឃ. នតី្ិវធិនីនបណ្ត ងឹ្ត្វ៉ាចដំពាេះការ្តលរ់បូមនតអនវុត្ត 

ចំដពាេះនីតិ្វិធីននបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ដនេះ េឺជ្ញនីតិ្វិធីននបណ្ត ឹង្ធមាាដែរ ដោយពាកយបណ្ត ឹង្ត្រតូ្វដោរពាមមាត្រា 

៧៥ និង្ដធវើនីតិ្វិធីដត្រត្ៀម នីតិ្វិធីទញដហតុ្្ល និង្ការដចញស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ។ 

ង្. ការផ្អា កការអនវុត្ត 

ដទេះបីជ្ញកូនបំណ្លុបានោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្តក៏ដោយ ក៏ការអនុវត្តដោយបង្ខំ

មិនផ្អា កដោយសវ័យត្របវត្តិដែរ ដពាលេឺកូនបំណ្លុដែលជ្ញដែើមដចាទត្រតូ្វោក់ពាកយសុឲំ្យផ្អា កការអនុវត្តដោយបង្ខំ
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មួយដទៀត្ដែរដទើបមានអានុភាពផ្អា កបាន (មាត្រា ៣៦៧ កថាខណ្ឌ ទី១) ។ ដហើយដត្រកាយពីទទលួែីកាសដត្រមចឲ្យផ្អា ក 

កូនបំណ្លុដែលជ្ញដែើមដចាទ អាចយកែីកាដ េះដៅតុ្លាការអនុវត្តបាន (មាត្រា ៣៧០ កថាខណ្ឌ ២)។ 

ច. ស្ថលត្រកម 

ដត្រកាយពីបញ្ាប់នីតិ្វិធីទញដហតុ្្លដោយផ្អា ល់មាត់្រួចដហើយ តុ្លាការត្រតូ្វដចញស្ថលត្រកមដោយទទួល

ស្ថា ល់នូវការទមទរ ឬត្រចានដចាទការទមទរបស់កូនបំណ្លុដែលជ្ញដែើមដចាទ។  

ចំដពាេះខលឹមស្ថរននស្ថលត្រកមដែលដែើមដចាទទមទរឲ្យតុ្លាការដចញេឺត្រតូ្វដោរពាមមាត្រា ៧៥ កថាខណ្ឌ

ទី ២ ចំណ្ចុ ខ ដែលមានខលឹមស្ថរថាៈ “ការអនុវត្តដោយបង្ខំ្មួយដោយចុង្ចដមលើយដោយដ្ាកដលើស្ថលត្រកម

ចុង្ដត្រកាយ (ដរឿង្កតីរែាបបដវណ្ីដលខ...ចុេះនថៃទី...ដខ...ឆ្ន ំ....របស់ស្ថលាែំបូង្...) ដែលភាជ ប់ជ្ញមួយនឹង្រូបមនតអនុវត្ត 

(ដរឿង្កតីដលខ...ឆ្ន ំ...) មិនត្រតូ្វបានអនុញ្ញា ត្”។ 

ដត្រកាយដពលបញ្ាប់នីតិ្វិធីទញដហតុ្ដោយផ្អា ល់មាត់្រួចដហើយ តុ្លាការត្រតូ្វដចញស្ថលត្រកមដោយទទួល

ស្ថា ល់នូវការទមទរ ឬ ត្រចានដចាលការទមទររបស់កូនបំណ្លុ។ 

 រឯីខលឹមស្ថរននស្ថលត្រកម េឺត្រតូ្វសរដសរែូចោន ដៅនិង្ការទមទររបស់កូនបំណ្លុែដែល ដោយត្រោន់ដត្

ទទួលស្ថា ល់ ឬ មិនទទួលស្ថា ល់ដត្ប ុដ ណ្ េះ។ 

ចំដពាេះខលឹមស្ថរននស្ថលត្រកមដែលតុ្លាការដចញកនុង្ស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ េឺមានខលឹមស្ថរថាៈ “ការអនុវត្ត

ដោយបង្ខំ្មួយរបស់ចុង្ចដមលើយរបស់ដែើមដចាទ ដោយដ្ាកដលើស្ថលត្រកមចុង្ដត្រកាយ (ដរឿង្កតីរែាបបដវណ្ី

ដលខ... ចុេះនថៃទី...ដខ...ឆ្ន ំ.... របស់ស្ថលាែំបូង្...) ដែលភាជ ប់ជ្ញមួយនិង្រូបមនតអនវុត្ត (ដរឿង្កតីដលខ...ឆ្ន ំ...

របស់ស្ថលាែំបូង្...) មិនត្រតូ្វបានអនុញ្ញា តិ្” (ករណី្ដៅត្រកមទទលួស្ថា លប់ណ្ត ងឹ្ត្វ៉ាចដំពាេះការ្តលរ់បូមនតអនវុត្ត)។ 

ដៅកនុង្ស្ថត្រកម ឬ ស្ថលែីកាចុង្ដត្រកាយអំពីបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្តតុ្លាការអាចបង្គា ប់

ឲ្យលុបដចាល ឬ ផ្អល ស់បតរូ ឬ ទទួលស្ថា ល់នូវដសចកតីសដត្រមចដែលបានដធវើរួចដហើយ ាមបញ្ាតិ្ត ៣៦៧ កថាខណ្ឌ ទី ១ 

និង្ទី ២ ដ េះបាន និង្ (វកយខណ្ឌ ទី១ ននមាត្រា ៣៦៨)។ ការសដត្រមចដសចកតីដនេះ ត្រតូ្វមានអានុភាពចាបពី់ដពល

ស្ថលត្រកម ឬ ស្ថលែីកាចុង្ដត្រកាយអំពីបណ្ត ឹង្ត្វ៉ា ចំដពាេះការ្តល់រូបមនតអនុវត្តត្រតូ្វបានត្របកាស មាត្រា ៣៦៨ 

វកយខណ្ឌ ទី ២។ 

 

 

៥. បណតឹ ងជំទាស ់(មាត្រា ២៥៩)  
េឺជ្ញបណ្ត ឹង្ជំទស់មួយត្របដភទដៅតុ្លាការជ្ញន់ខពស់។ បណ្ត ឹង្ដនេះអាចដធវើដៅបាន លុេះត្រាដត្កនុង្ករណ្ីដែល

ការចាត់្ដចង្ការអនុវត្តត្រតូ្វបានដធវើដឡើង្ដោយតុ្លាការអនុវត្ត (មិនដមនអាជ្ញា ស្ថលាដ េះដទ) និង្មានបញ្ាតិ្កនុង្

ចាប់្ង្ដែរ (មាត្រា ២៥៩ កថាខណ្ឌ ទី២ ត្រកមនីតិ្វិធរីែាបបដវណ្ី)។ 
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ក. អនកដែលមានសិទធកិនងុ្ការោកព់ាកយបណ្ត ងឹ្ជទំស់ 

សំដៅដៅដលើត្រេប់បុេាលដែលទទួលរង្នូវការខូចត្របដោជន៍ ឬបាត់្បង់្សិទធិដោយស្ថរការចាត់្ដចង្ការ

អនុវត្តខុសចាប់ ដោយបុេាលទងំ្ដ េះអាចជ្ញ៖ 

-មាា ស់បណំ្លុដែលបានោក់ពាកយសុំឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំ ដែលមានដចង្កនុង្មាត្រា ៤៥០ កថាខណ្ឌ ទី ៥ នន

ត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី ជ្ញដែើម ។ 

-ត្តិ្យជន ដែលមានដចង្កនុង្មាត្រា ៤០៣ កថាខណ្ឌ ទី៤ និង្មាត្រា ៤៥០ កថាខណ្ឌ ទី៤ ននត្រកមនីតិ្ វិធី

រែាបបដវណ្ី។ 

ខ. អឡំងុ្ដពល (មាត្រា ៣០៣)  

បុេាលដែលមានបំណ្ង្ដធវើបណ្ត ឹង្ជំទស់ ត្រតូ្វដធវើដឡើង្កនុង្អំឡុង្ដពល ១ សបាត ហ៍ េិត្ចាប់ពីនថៃដែលបាន

ទទួលែំណ្ឹង្អំពីែីកាសដត្រមច្ ដែលអាចបតឹង្ជំទស់បាន ។ 

េ. សមត្ាកចិា (មាត្រា ៣០១)  

ជនដែលមានបំណ្ង្ដធវើបណ្ត ឹង្ជំទស់ ត្រតូ្វោក់ពាកយបណ្ត ឹង្ជំទស់ដៅតុ្លាការដែើម ប ា ប់មកតុ្លាការ

ដែើម ត្រតូ្វដ្ាើឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស នូវពាកយបណ្ត ឹង្ជំទស់ និង្សំណ្ុំដរឿង្ដៅតុ្លាការននបណ្ត ឹង្ជំទស់ ។ 

ឃ. ពនធោកព់ាកយបណ្ត ងឹ្  

ដោង្ាមឧបសមព័នធ ១ ននត្របកាសដលខ ២៨ កយត្របក/០៧ ចុេះនថៃទី ១៧ ដខ កកកោ ឆ្ន ំ ២០០៧ របស់

ត្រកសួង្យុត្តិធម៌ បណ្ត ឹង្ជំទស់ដនេះត្រតូ្វបង្់ពនធចំនួន ៥,០០០ដរៀល (ត្របាំពាន់ដរៀល) ។  

ង្.នតី្ិវធិ ី

 អាចសដត្រមចដលើពាកយបណ្ត ឹង្ជំទស់ដនេះបាន ដោយមិនចាបំាច់ឆលង្កាត់្ការទញដហតុ្ដោយផ្អា ល់មាត់្ដទ 

មាត្រា ៣០៦ កថាខណ្ឌ ទី១ ។ ប ុដនតបញ្ាតិ្ដនេះក៏មិនបានហាមឃាត់្តុ្លាការមិនឲ្យដធវើការទញដហតុ្ដោយផ្អា ល់

មាត់្ដែរ អាត្រស័យដលើឆ ា នុសិទធិរបស់តុ្លាការ ។ 

 

ច. ការផ្អា កការអនវុត្ត 

ដោង្ាមមាត្រា ៣០៥ កថាខណ្ឌ ទី១ ននមាត្រានីតិ្ វិធីរែាបបដវណ្ី ពាក់ព័នធនឹង្បណ្ត ឹង្ជំទស់ជ្ញទូដៅមាន

អនុភាពផ្អា កអានុភាពននែីកាសដត្រមចដែើម។ ក៏ប ុដនតសត្រមាប់នីតិ្វិធីននការអនុវត្តដោយបង្ខំ បណ្ត ឹង្ជំទស់ពំុមាន

អានុភាពដបបដនេះដទ មាត្រា ៣៤៣ កថាខណ្ឌ ទី១ ដទេះជ្ញោ ង្ដនេះកតីត្រកមនីតិ្ វិធរីែាបបដវណ្ីក៏ទុកលទធភាពឲ្យ

តុ្លាការននបណ្ត ឹង្ជំទស់ បង្គា ប់ឲ្យផ្អា កអនុភាពននែីកាសដត្រមចដែើម ឬផ្អា កនីតិ្ វិធីននការអនុវត្តដោយបង្ខំបានដែរ 

មាត្រា ៣៤៣ កថាខណ្ឌ ទី២ ។ តុ្លាការននបណ្ត ឹង្ជំទស់ អាចបង្គា ប់ឲ្យផ្អា កបានដោយឲ្យោក់ត្របាតិ្ដភាេ ឬមិន

ឲ្យោក់ត្របាតិ្ដភាេ មាត្រា ៣៤៣ កថាខណ្ឌ ទី២។ 
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  វធិនីនការផ្អា កមាន២ោ ង្  

    .ផ្អា កអនុភាពននែីកាសដត្រមចដែើម 

    .ផ្អា កនីតិ្វិធីននការអនុវត្តដោយបង្ខុំមួយដ្នក ឬទងំ្មូល ។ 

ឆ. ែកីាសដត្រមច 

-ការដលើកដចាលៈ បណ្ត ឹង្ជទំស់ត្រតូ្វដលើកដចាលដៅដពលដែលមូលដហតុ្ដែលជំទស់មិនត្រតឹ្មត្រតូ្វ ប ុដនត

ែីកាសត្រមចដែើមមានលកខណ្ៈត្រតឹ្មត្រតូ្វ មាត្រា ៣០៤ (កថាខណ្ឌ ទី ១) មាត្រា ២៧៧ (កថាខណ្ឌ ទី ១) ។ 

-ការលបុដចាលៈ ដោយស្ថរមូលដហតុ្ននបណ្ត ឹង្ជំទស់ត្រតឹ្មត្រតូ្វ  ឲំ្យែីកាសដត្រមចដែើមដ េះ ត្រតូ្វបានលុប

ដចាល (មាត្រា ៣០៤ កថាខណ្ឌ ទី ១) មាត្រា ២៧៩  និង្មាត្រា ២៨០ ។ 

 

៦. ការតវ៉ា ចំច ោះការអនុវតត (មាត្រា ៣៤៤) 
មាត្រា ៣៤៤ កថាខណ្ឌ ទី១ ននត្រកមនីតិ្វិធីរែាបបដវណ្ី បានដចង្ថា ចំដពាេះការចាត់្ដចង្ការអនុវត្តរបស់

តុ្លាការអនុវត្តដែលមិនអាចបតឹង្ជំទស់បាន អាចត្វ៉ា ដៅតុ្លាការដែើម។ មាត្រា ៣៤៤ កថាខណ្ឌ ទី ១ និង្ទី ២ ។   

 ក. មូលដហត្នុនការត្វ៉ា  
នីតិ្វិធីននការអនុវត្ត្ ាយុនឹង្ចាប់ ។  

ខ. អនកដែលអាចបតងឹ្ត្វ៉ា   

-មាា ស់បំណ្លុននការអនុវត្ត 

-កូនបំណ្លុននការអនុវត្ត          ដោយស្ថរដត្មានការប េះពាលន់ឹង្្លត្របដោជនព៍ាក់ព័នធនឹង្ការអនវុត្ត 

-ត្តិ្យជន  

េ. អំឡងុ្ដពលននការត្វ៉ា   

ការត្វ៉ា ចំដពាេះការការអនុវត្តអាចោក់បាន ដៅដពលដែលការអនុវត្តកំពុង្ត្រតូ្វបានអនុវត្ត ប ុដនតដបើការអនុវត្ត

បានអនុវត្តចប់សពវត្រេប់ដហើយដ េះ ការត្វ៉ា ចំដពាេះការអនុវត្តមិនអាចោក់បានដទ េឺដោយស្ថរ្ង្ត្របដោជន៍ននការ

ត្វ៉ា ដ េះបានបាត់្បង់្ ។ 

ឃ. សមត្ាកចិា (មាត្រា ៣៤៤)  

សមត្ាកិចាដែលសដត្រមចអំពីការត្វ៉ា ដនេះមានពីរោ ង្េឺ ៖ 

. ការត្វ៉ា ចំដពាេះការចាត់្ដចង្ការអនុវត្ត ដែលដធវើដឡើង្ដោយតុ្លាការអនុវត្ត េឺតុ្លាការអនុវត្ត (កនុង្ន័យ

ដនេះេឺអាចជ្ញដៅត្រកមដែលទទួលបនាកុអនុវត្តដោយបង្ខំ ឬ អាចជ្ញដៅត្រកមដ្សង្ដទៀត្ននតុ្លាការអនុវត្តដោយបង្ខំ

ដ េះក៏បាន) ។ 
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. ការត្វ៉ា ចំដពាេះការចាត់្ដចង្ការអនុវត្តដែលដធវើដឡើង្ដោយអាជ្ញា ស្ថលា េឺស្ថលាែំបូង្ដែលអាជ្ញា

ស្ថលាដ េះសាិត្ដៅ ។ 

ង្. ពនធោកព់ាកយសំុ 

ដោយដោង្ាមត្របកាសរបស់ត្រកសួង្យុត្តិធម៌ ពនធោក់ពាកយសុំត្វ៉ា ចំដពាេះការអនុវត្តេឺ ៥,០០០ ដរៀល 

(ត្របាំពាន់ដរៀល)។ 

ច. នតី្ិវធិ ី

ដទេះបីជ្ញមិនដធវើការស្ថកសួរក៏ដោយ ក៏អាចដធវើការសដត្រមចដសចកតីបានដែរ ដោយពិនិត្យភសតាុង្ភាល មៗ 

ដែលភាេីបានោក់ជូន ។ 

ឆ.ការផ្អា កការអនវុត្ត  

អានភុាពននការចាត់្ដចង្អនុវត្ត ឬនីតិ្វិធីននការអនុវត្ត មិនត្រតូ្វបានផ្អា កដោយសវ័យត្របវត្តិដ េះដទ ដៅដពល

ដែលដធវើការត្វ៉ា ចំដពាេះការអនុវត្ត (មាត្រា ៣៤៣ កថាខណ្ឌ ទី ១ និង្ ៣៤៤ កថាខណ្ឌ ទី ៣)។ ប ុដនត តុ្លាការអាច

បង្គា ប់ឲ្យផ្អា កនីតិ្វិធីននការអនុវត្តដោយបង្ខំមួយដ្នក ឬទងំ្មូលបានដោយឲ្យោក់ត្របាតិ្ដភាេ ឬមិនឲ្យោក់

ត្របាតិ្ដភាេ មាត្រា ៣៤៤ កថាខណ្ឌ ទី ៣ និង្មាត្រា ៣៤៣ កថាខណ្ឌ ទី ២ ។ 

ជ. ែកីាសដត្រមច 

ែីកាសដត្រមចអំពីការត្វ៉ា ចំដពាេះការអនុវត្តដែលដធវើដឡើង្ដោយតុ្លាការអនុវត្ត េឺជ្ញែីកាសដត្រមចដលើកដចាល

ពាកយសុំ្ង្ ឬជ្ញែីកាសដត្រមចទទួលស្ថា ល់ពាកយសុំ្ង្ ។ 

-ករណ្ីតុ្លាការសដត្រមចថា ការចាត់្ដចង្ការអនុវត្តដែើមមានលកខណ្ៈត្រតឹ្មត្រតូ្វ តុ្លាការត្រតូ្វសដត្រមចដលើក

ដចាលនូវការត្វ៉ា  ។ 

-ករណ្ីតុ្លាការសដត្រមចថា ការចាត់្ដចង្ការអនុវត្តដែើមមានលកខណ្ៈមិនត្រតឹ្មត្រតូ្វ តុ្លាការត្រតូ្វសដត្រមច៖ 

. លុបដចាលនូវការចាត់្ដចង្ដែើមរបស់តុ្លាការអនុវត្ត 

. បង្គា ប់ឲ្យអាជ្ញា ស្ថលាលុបដចាលនូវការចាត់្ដចង្ការអនុវត្តដែើម ឬការអនុវត្តដោយបង្ខំមិនត្រតូ្វបាន

អនុញ្ញា ត្ ឬ 

. បង្គា ប់ឲ្យអាជ្ញា ស្ថលាចាត់្ដចង្ការអនុវត្ត ជ្ញដែើម...។ 

 

_________________ចប់_________________ 
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ក្រុមការងារ 

រាជបណ្ឌិ តសភាវជិ្ជា ជវីៈតលុាការ 
វគ្គបណុ្្ុះបណ្្តលបន្្សក្ាប់ចៅក្រម 

ន្ិង ក្រឡាបញ្ា  ីរាជធាន្ី-ចេត្ 

ស្ពី ី

បណឹ្្ងទាមទារឲ្យជំន្ុជំក្មុះសាជ្ជថ្ម ី

 
ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

  



 



្រកុមករងរ ជបណ្ឌិ តសភវិជជ ជីវៈតុ ករ

បណ្តឹ ងទមទរឱយជំនុំជ្រមះ ជថមី

I-េគលបំណងៃនបណ្តឹ ង

II-ករ ក់ពកយបណ្តឹ ង

IV-នីតិវិធីវិនិចឆ័យេលើបណ្តឹ ង

III-ករពិនិតយពកយបណ្តឹ ង

2
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3

ĩŉŲсĕРŷĕБĳЊ ŷЋĊБ
ΧģŪ₤њŎ
ĮЊЮ₤₤

ēĜĕРŷЮýŲ
Łũ‗чĄŪņй ŉ̋Б
ЮŢŎŎНĳŉЊĊņх

Łũĵũ₤Њ◦ċЊ
Ū₤ĠşĤĠс
ĠНÐðŲĵ с̋Įњĕċ

˝ũ‗БЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşЯřŲģĕşРŲď⅜□ ĮũŌĕŷЋŁũкĊĞĕсĊĞũ
Ė̋ О₣ĕБĳЊŷЋĊБ ι Ė̋О₣ņРŲŢť ĕЯřŲěĕřŲсŁũ₤ЮŪņşЮ₤ş˝ ŉБ

(CCP#307)

3

3
១-េសចក្តីសេ្រមចែដលជកមមវតថុៃនបណ្តឹ ងទមទរឱយជំនុំជ្រមះ ជថមី

-⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁşН₣ЮŪŁŎ ЯřŲģĕşРŲď⅜□ Įũ (ņ.ưỚ ĕЊ₣ņ.ưƠ៨)
-řБŁ₤ЮŪņşЯřŲΖşĠŉЕ₣ĄеĈ₤сģĕ Ю Ӵ́ŎģĕşРŲď⅜□ Įũ (ņ.ướ)
 ЮĠЧ⅜ŲŪ˝ņ ι ⅜ŲřБŁΒ₣ ðЮ₤ş˝ ŉБΒеĮБЮũЩ₣˝ ŉБ ŪĳСŷģĕ₤ЮŪņşЮĝ Ė̋О₣ŁũĄеĕНеĄŪņйĠ

‗ŉ Е₣Χ◦ċũ‗чũУşЮ Ӵ́Ŏ ļÐБņЊĕΖşŢ˝сĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ĈņĈũόŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ  şеЮĵй⅜ŲŪ˝ņ
ι⅜ŲřБŁşН₣ЮŪŁŎ ũĠ₤сĳНŵŁũаĕŁũĄеĕНеĄŪņйЮŲЧ˝◦БơģĕЮΌЧŎ ¤

⅜ŲŪ˝ņũЮĠЬĠņЊĕЯņĕď˝ņŊŷĳ□ОаĕĠ‗ŉ Е₣ĈņĈũόŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮ◦
         ⅜ŲŪ˝ņşН₣ЮŪŁŎ ď⅜ŲŪ˝ņЯřŲĠŃĆĠсЮũЩ₣˝ ŉБĈе₣ņРŲ ιņУŎļÐ ЯřŲũУņŌĕ៖

.⅜ŲŪ˝ņЮŲЧ˝Ġ‗ŉ Е₣ЮČŲ (ņЊĕŷЋĕЊş ¯њŎЮŲЧļĮŪĳЕņŪĳСŷ ι ņЊĕŪĳЕņŪĳСŷşеЮĵйŁũ
      ĈņĈũ)
      .⅜ŲŪ˝ņ◦◦УŲ⅜ð ŲсŁũĈņĈũ

.⅜ŲŪ˝ņŪČĕЮČŲŁũĈņĈũ
4
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២-អនកែដលមនសទិធិេធ្វើបណ្តឹ ងទមទរឱយជំនុំជ្រមះ ជថមី
-ďЮýŲŁũ‗чļÐБЯřŲČŀс̋ ŚБ (CCP#307 ĕЊ₣ CCP#308)
-ĠНÐðŲЯřŲŪĳСŷ◦◦УŲΖĕНļĮ⅜ŲŪ˝ņ⅜□ ĮũЮŪłĮБļÐБ (CCP#198)

.ĳĳЊŎĄĕ ̋ Ė О₣˝ũ‗БЯřŲļÐБЮĊſЧďЮřЧņЮČ◦ ιşН₣şЮņųЧŎаĕĠ‗ŉ Е₣ĄеĕУ₤ĳĳЊŎĄĕЮĜй
.ĠНÐðŲЯřŲ◦◦УŲĠĕŉĕРŷ₤Њ◦ċЊ ιŁĳĮſ̋ ЊşĆ ĮБļÐБ ιĳĳЊŎĄĕž₣ЮŲЧ

     .ΒĖ̋ ЯřŲşРŲũУņĄУŎΒĕŉŬÐņĕч (CCP#46-1)
-ĳĳЊŎĄĕЯřŲĵ с̋ĮњĕċĩŲŪĠЮŗĄĕч (CCP#318)

.˝ũ‗БļÐБþНĠþЊĳýĖ ЮĊſЧόŏģĳсĠ₣с₤Њ◦ċЊ ιĩŲŪĠЮŗĄĕчũĠ₤сĳĳЊŎĄĕ

.˝ũ‗БЮĕй  ĳĳЊŎĄĕŪĳСŷŎ˝ЮřЧņЮČ◦  ĕЊ₣şН₣şЮņųЧŎď₤΅şН₣şЮņųЧŎ

3

5

៣-អំឡងុេពលៃនករេធ្វើបណ្តឹ ងជំនុំជ្រមះ ជថមី (ម.៣១១)
-ưƠ  аℓĞ  ÐЊĳČĠсĮБаℓĞļÐБģĕřЕ₣ΒеĮБ  ņРŲЮ΅ĳНаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮŪŁŎЮĮŲ

ЯřŲЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşģĕşРŲď⅜□ Įũ Ю Ӵ́Ŏ (ũŎкЮĮŲЮĕйņЊĕΖşĮĕŜũģĕЮΌЧŎ) ¤
 ĠлНЯĕŉĠŃňĳŉЊЮĕйņЊĕŪĳСŷŎ˝ņ˝ΒĕНŷĳŉşеЮĵй˝ũ‗БаĕĠ‗ŉ Е₣ĈņĈũόŏĄеĕНеĄŪņй⅜ď

ℓŊБЯřŲŎ˝ņРŲЮ΅ĳН е̋‗ĳс Ė̋ О₣şе‗Нş Ð ιşе‗Нş ŀ ˝▫Š‗Ź ◦Б ơ аĕŌŪ″ ưỚ ¤
-̣ ĂĖ е ģĕ˝ĕų₣ĩНĳ ÐЊĳČĠсĮБаℓĞЯřŲ⅜ŲŪ˝ņ ι ⅜ŲřБŁ ģĕşРŲď⅜□ Įũ ιÐЊĳĮБ

аℓĞЯřŲņРŲЮ΅ĳНаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮ Ч̋ĳЮΌЧ₣    Ė̋ О₣˝ũ‗БЯřŲņРŲЮ΅ĳНЮĜйЮ Ч̋ĳЮΌЧ₣ЮŪŁŎ
ЮĮŲ⅜ŲŪ˝ņι ⅜ŲřБŁşРŲď⅜□ Įũ ¤

ĠлНЯĕŉĠŃňĳŉЊЮĕйņЊĕŪĳСŷŎ˝ņ˝ΒĕНŷĳŉЮΌЧŎ     şеЮĵй˝ũ‗БаĕĠ‗ŉ Е₣ĈņĈũĄеĕНеĄŪņй⅜
ďℓŊБЯřŲŎ˝ņРŲЮ΅ĳНЯřŲģĕ е̋‗ĳс Ė̋ О₣şе‗Нş Ð ι şе‗Нş ŀ ˝▫Š‗Ź ◦Бơ аĕ
ŌŪ″ ưỚ ¤

3

6
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-  គំនិតែដល្រតូវពិចរ ពក់ព័នធេទនឹងករចប់េផ្ដើម ប់រយៈ
េពល ៣០ ៃថង (CCP 307-1-ឈ)

- ÐеĕЊĳ◦БņУŎ៖ ЮĝЮĮŲЯřŲ⅜ŲŪ˝ņģĕĠŃąСĕЮĉŁĕсļÐБ ЮĜйļÐБЮĜйΖş
Ζĕ Ю Ӵ́Ŏ˝ĳс₤Ōð ŲсĮБŁũЮķųşĠŃĆСŲЮ₤ş Ś̋БŷЋĕЊş ¯њŎЮŲЧşе‗Нş₤еžĕсៗ¤ řРЮşĖй ļÐБŪĳСŷřЕ₣ĮБ
ņРŲЮ΅ĳНаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ ņНĕЮĮŲ⅜ŲŪ˝ņşРŲď⅜□ Įũ¤ řРşЮĕй ũŎкЮĮŲ ưƠ аℓĞ 
ĕЕ₣ŪĳСŷŬĠсĮБаℓĞЯřŲ⅜ŲŪ˝ņşРŲď⅜□ Įũ¤

- ÐеĕЊĳ◦БĮБũ៖ ЮĈйĠБď⅜ŲŪ˝ņŪĳСŷģĕĠŃąСĕЮĉŁĕсļÐБ ļÐБΖşĕЕ₣ņЊĕģĕΖĕ
⅜ŲŪ˝ņЮĜйļų ņៗЮΌЧŎ¤ ЮŲЧ₤ĮБЮĕйЮ◦Ьĳ ЮĈйĠБďļÐБģĕΖĕ⅜ŲŪ˝ņЮĜй є̋ЮŢŎ 
ļÐБΖşĕЕ₣ņЊĕŎŲсĮБΒĳ□ĕњŎаĕ⅜ŲŪ˝ņЮĜй ĕЊ₣ ŪĠЯ΅ŲďņЊĕΖşřЕ₣ΒеĮБΒĳ□ЊļĮаĕņРŲ
Ю΅ĳНЮŲЧŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮ◦Ьĳĩ₣¤ řРЮşĖй ưƠаℓĞŪĳСŷŬĠсĮБаℓĞЯřŲļÐБģĕřЕ₣ΒеĮБŁũЮķųş
ĠŃĆСŲЮ₤ş Ś̋БŷЋĕĖЊş ¯њŎЮŲЧşе‗Нş₤еžĕсៗ¤

3

7

៤-តុ ករែដលមនសមតថកិចចេលើបណ្តឹ ង (ម.៣០៩)
 -ĳНŵŁũЯřŲģĕЮşŀЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ÐЙďĳНŵŁũЯřŲŌĕ₤ņĳ□ Њ̋şĆĬŉ şсņНŠ ¤

        -˝ũ‗БŌĕĠ‗ŉ Е₣ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБşеЮĵйЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşΒеĮБЮũЩ₣˝ ŉБЯĳņУŎ   ЯřŲЮşŀЮŢŎ
ĳНŵŁũЮŪşЧĕЯřŲŌĕ▫Ė с̋ŠН₤ýĖ  ĳНŵŁũďĕсŠį₤сŌĕ₤ņĳ□̋ ЊşĆũУņĠŃĆСŲ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ
Ĉе₣ЮĜй ¤
        *ĠŔą с̋៖

ЮčŪ˝ņЯřŲģĕşРŲũУņ Ė̋О₣ŁũЮşŀ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ ЯřŲď˝ņŊŷĳ□ОаĕĠ‗ŉ Е₣
ĈņĈũόŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ ĮНеΖşşРŲũУņ Ė̋О₣ŁũĄеĕНеĄŪņй ĕЊ₣  ₤ЮŪņşЮ₤ş˝ ŉБΒеĮБĠ‗ŉ Е₣
ĈņĈũόŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБģĕЮΌЧŎ ¤

         ˝ũ‗БЯřŲũ˝ЮþЧŀ▫ĮНеŌĕ₤ņĳ□ Њ̋şĆЮĜйЮ◦      ĳНŵŁũŪĳСŷЮĊſЧЮĩĀũĠ‗ŉ Е₣ЮĉĳНŵŁũ
ЯřŲŌĕ₤ņĳ□ Њ̋şĆ ¤

3

8
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       .ЮěŊ й ιĜņ˝ũ‗ч ĕЊ₣Ζ₤ŎŢť ĕũĠ₤сļÐБ ĕЊ₣ΒĖ̋ ĳе₧₣ ЯřŲşĤĠсģĕ е̋‗ĳс
       .₤Ŕň ‗аĕ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁЯřŲď˝ņŊŷĳ□ОаĕĠ‗ŉ Е₣ĈņĈũόŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ ĕЊ₣

Ю₤ş˝ ŉБĈņĈũόŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБşеЮĵй⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁЮĜй ¤
       .Β₣ ðЮ΅ĳНЯřŲŪĳСŷĕЕ₣ņРŲЮ΅ĳНаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ ¤
       .υ˝⅜ũşņų₣аĕ⅜Ū˝ņ ι⅜ŲřБŁЯřŲď˝ņŊŷĳ□О ŪĳСŷļą Ġсņ˝ďņУŎ     

៥-ចំណុចែដល្រតូវសរេសរកនងុពកយបណ្តឹ ង និងឯក រភជ ប់មក
ជមួយ (ម.៣១២)

៦-ពនធ ក់ពកយសុ ំចំនួន ១០.០០០ េរៀល (ម.៦១-៤)

3

9

១. លកខខណ្ឌ ៃនពកយសុ/ំ ពកយបណ្តឹ ង៖

˝. ЮĳЧÐРļÐБаĕĠ‗ŉ Е₣ŪĳЕņŪĳСŷЯřũιЮ◦? (ņ.ưỚ ņ.ưƠ៨ ĕЊ₣ņ.ươ៨)
Š. ЮĳЧ₤□Њĳ Ė̋О₣ΒеΌО₣ЮĮŲаĕŁũЮĊſЧĠ‗ŉ Е₣ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЯřũ ιЮ◦? (ņ.ươơ)
Ð. ЮĳЧĳНŵŁũ◦◦УŲĠ‗Ś Е₣Ōĕ₤ņĳ□˝ЊşĆЮŲЧĠ‗ŉ Е₣Яřũ ιЮ◦? (ņ.ưƠ៩)
þ. ЮĳЧģĕĠ₣сĮĕċŢ с̋ĵ˝ŏ₤Не şеĕУĕ ơƠ.ƠƠƠ ЮũЬŲ? (ņ.̀ơ-̉)

 ˝ũ‗БŌĕŁũŠſйžĳşе‗Нş₧ņУŎ ĳНŵŁũΖşĠİð ĠсόŏļÐБЯ˝ĳŪņСŷ Ė̋О₣ΒеΌО₣ЮĮŲ₤ņũņŏЮŢŎřБŁ
₤ЮŪņşģĕ ¤ (ņ.ươƠ ĕЊ₣ ņ. ́៨ ˝.ơ)

២. មូលេហតុៃនបណ្ដឹ ងទមទរជំនុំជ្រមះ ជថមី (ម្រ  ៣០៧)

III-ករពិនិតយពកយបណ្តឹ ង
3

10
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˝-ĳНŵŁũЯřŲģĕЮşŀЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ĮНеģĕČĳс″е₣Юĉ″ņşĤĠс̋ е‗ĳс
Ex:
ơ-ЮýŲŁũ‗чŷЋĕЊş ¯њŎЮŢŎĬĀ Ųс (CCP#185-1)៖ ЮčŪ˝ņЯřŲģĕЮşŀ⅜ŲŪ˝ņ ι

⅜ŲřБŁ ĮНеģĕĈŀЮ΅ĳНĩŲЮŢŎĬĀ ŲсŌĳсЮŲЧĠ‗ŉ Е₣
Ư-ЮýŲŁũ‗чЯĠ₣Яş˝ņНŠİũĄеĕНеĄŪņй ĕЊ₣ņНŠİũũřťģŲ  (şĤĠс₤ŉБĮБ ŁũЮũЬĠşеΒ₣ ðŁũ

ĳНŵŁũ#5)៖ ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁЯřŲЮşŀЮŢŎŪĠēĕ⅜ŵřеĠР₣ Ė̋ О₣ůĕкďŪĠēĕ
ĳНŵŁũĄеĜŀ ¤
Š-ЮčŪ˝ņЯřŲĮНеΖşşРŲũУņ Ė̋О₣ŁũЮşŀЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşģĕşРŲũУņЮşŀЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşЮĜй
Ex:

ơ-⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁЯřŲЮşŀЮŢŎЮčŪ˝ņЯřŲŪĳСŷģĕř˝ Р̈́ĳĮБņНŠİũũĠ₤сŠųФĕ 
(CCP#27-1)

Ư-⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁЯřŲЮşŀЮŢŎЮčŪ˝ņЯřŲŪĳСŷģĕĠŉЕ₣řЊĳşЊĳŉ (CCP#28-1 & 
CCP#30)

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3

11

Ð-˝ũ‗БŌĕ˝₣ſй₤Њ◦ċЊĳе₧₣  (₤Њ◦ċЊĳе₧₣ЯřŲşĤĠсģĕ е̋‗ĳс  ΒĖ̋ ĳе₧₣ЯřŲşĤĠсģĕ е̋‗ĳс 
ŠſйŁũŪĠÐŲс₤Њ◦ċЊČеģşс₤ŪŌĠсЮĊſЧ₤˝ņŊļĮĠ‗ŉ Е₣ ι Šſй₤Њ◦ċЊĳе₧₣ЮŢŎΖ‗ĳŉЊ) ¤
Ex: Юŵ˝ ˝ ďЮņēŷВĳе₧₣ЮŢŎΖ‗ĳŉЊЯřŲ◦◦УŲģĕŁũЮĩĀũ₤Њ◦ċЊĮБЮřЧņЮČ◦¤  ЮřЧņЮČ◦
ģĕΉņņЊĕЁŏŌĕΒĕНĳе₧₣ (CCP54-3)¤ ЮŢŎ⅜ũЯĳ ˝ ŌĕŁũũŷŲс Š ŪĳСŷģĕΒĕНŔň ĳ
ЮŢŎ ˝ ЮřЧņġБşРŲũУņ Ė̋О₣ŁŲĠũЋЮş◦̄ЮřЧņġБĳе₧₣όŏЮřЧņЮČ◦ Ė̋О₣Ĝņď ˝ (CCP#53-2) ¤
þ-ЮĠЧЮčŪ˝ņЯřŲģĕşРŲũУņЮşŀЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşģĕŪĠŪĮЕĳŉĠ◦ЮŲŊЧ₤ĵ с̋ĮњĕċņНŠİũũĠ₤сŠųФĕ Ė̋ О₣
ЮũЩ₣˝ ŉБ
Ex: ЮčŪ˝ņ Š ģĕЮşŀ⅜ŲŪ˝ņũřťĠġЮŷ‗БņУŎ ¤  ЮŪŁŎņ˝  Ōĕ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ
₤ЮŪņşď⅜□ ĮũĩŉĜĀ ЮĈ₤ ЮčŪ˝ņ Š ĵ с̋ĮњĕċĠ◦₤НБ₤е‗Р˝ Ė̋ О₣ЮũЩ₣˝ ŉБũřťĠġЮŷ‗Бž₣ЮŲЧ ¤

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3

12
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₣-ЮĠЧļÐБģĕ⅜ũļĮ  ι ŪĳСŷģĕŬŬе₣ Ė̋О₣ŁũŢ с̋ņЮĊŜģŎĳ◦Ųс  ιņЮĊŜģŎŁũĵũŠųФĕ ЯřŲŌĕ
Ο◦ċЊĮŲřŲсЮ₤ş ŉ̋Б₤ЮŪņş ЮŢŎ⅜ũĠ◦ЮŲŊЧ₤ũĠ₤сΒĖ̋ řа◦ ¤

Ex: ˝ ģĕĠŉЕ₣ Š ¤ ĳНŵŁũģĕĠŃąСĕĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ ĕЊ₣řБŁЮŁйЮĉŁĕс Š Ю Ӵ́Ŏ Ð ЯřŲďŪĠĮĕċũĠ₤с Š ģĕ
◦◦УŲυ˝⅜ũЮĜй (ŁũĠŃąСĕĠū₣ ðĠс Њ̋şĆ) ¤  ĠлНЯĕŉ ЮŢŎ⅜ũĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ŌĕŠųЕņ⅜ũĮБŪģ с̋˝ņĆБЯřŲ Ð ģĕŠĆБ
ЮŢŎņЊĕģĕŪģĠсόŏ Š řЕ₣ ЮĜй Ð ģĕЮģйЮČŲυ˝⅜ũĈе₣ЮĜй  ЮřЧņġБ Н̋еόŏ Š řЕ₣ĮБЮũЩ₣ŠĆБŲНŎЮĜй ¤  
ЮŪŁŎņ˝ Š  є̋ģĕЮģйЮČŲυ˝⅜ũЯřŲĠŃąСĕĮБĳНŵŁũЮĜйĈе₣Β₤с  ¤  ЮĝЮĮŲЯřŲ Š ņЊĕģĕřЕ₣ĮБ
Ġ‗ŉ Е₣ЮĜй ŪĳСŷģĕČĳс▫  Š ⅜ũļĮĮБΒ₣ ðЮ΅ĳНĈе₣Β₤сЯřŲ ˝ ģĕĠŔą с̋ (#CCP 201-2) Ю Ӵ́Ŏ⅜Ų
Ū˝ņģĕЮşŀЮŢŎý еŪ◦ ˝ ¤  ЮŪŁŎĮБ  Š ģĕřЕ₣ΒеĮБΒеЮĮЧũĠ₤с Ð Ю Ӵ́ŎЮĜй Š ģĕĠŉЕ₣ Ð¤ ЮŪŁŎņ˝ 
ĳНŵŁũģĕ₤ЮŪņşď⅜□ ĮũĩŉĜĀ ЮĈ₤ Ð ĮБĠ◦ĠеĬų ŀυ˝⅜ũ¤ Š ΖşĠŉЕ₣ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБģĕ ¤

ş-ЮĠЧυ˝⅜ũ ιŷĳ□ОυЮ◦ЬĳЯřŲģĕŁų Ŏďķ₤ŉО″₣₤ŪŌĠс⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ  ŪĳСŷģĕЯ ų̋₣  ιЯ˝ЯŪĠ
ЮŢŎĠĕųе ¤

Ex: ĳНŵŁũģĕЮşŀ⅜ŲŪ˝ņ◦◦УŲ⅜ð ŲсŁũĈņĈũũĠ₤с   X  ЮŢŎЯĩΔ̋ ЮŲЧ Њ̋şĆ₤ĕŜЯ ų̋₣Łų ŎЯřŲĩŉŲс
ЮŢŎ X ¤ ЮŪŁŎņ˝  X   ďĠсЮĈ₤ĮБĠ◦Я ų̋₣Ġĕųеυ˝⅜ũυ˝Ąĕ   Ю Ӵ́Ŏ⅜ŲŪ˝ņЮĈ₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ģĕşРŲ
ď⅜□ Įũ ¤

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3

13

ş-ЮĠЧυ˝⅜ũ ιŷĳ□ОυЮ◦ЬĳЯřŲģĕŁų Ŏďķ₤ŉО″₣₤ŪŌĠс⅜ŲŪ˝ņ  ι⅜ŲřБŁ  ŪĳСŷģĕЯ ų̋₣  
ιЯ˝ЯŪĠЮŢŎĠĕųе ¤

Ex: ĳНŵŁũģĕЮşŀ⅜ŲŪ˝ņ◦◦УŲ⅜ð ŲсŁũĈņĈũũĠ₤с   X  ЮŢŎЯĩΔ̋ ЮŲЧ Њ̋şĆ₤ĕŜЯ ų̋₣
Łų ŎЯřŲĩŉŲсЮŢŎ X ¤ ЮŪŁŎņ˝  X   ďĠсЮĈ₤ĮБĠ◦Я ų̋₣Ġĕųеυ˝⅜ũυ˝Ąĕ   Ю Ӵ́Ŏ⅜Ų
Ū˝ņЮĈ₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ģĕşРŲď⅜□ Įũ ¤

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3

14
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đ-ЮĠЧЮ₤ş˝ ŉБЯℓų₣Łũ‗чņЊĕĮЊĳũĠ₤с⅜˝℮Б   ΒĖ̋ ЮĊſЧЮŁ₤ŲŏŷЋşњŎ   ΒĖ̋ Ġ˝ЯŪĠ   ļÐБЯřŲģĕЮĊſЧ
₤ņġℓ  ιũĠ₤сΒĖ̋ ĳе₧₣ЯřŲşĤĠсģĕ е̋‗ĳсЯřŲģĕЮĊſЧ₤ņġℓ   ģĕŁų Ŏďķ₤ŉО″₣₤ŪŌĠс
⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ

Ex: ˝  ģĕЮΊ⅜˝℮Б  Š  Ю Ӵ́Ŏ  Š  ģĕЮĊſЧ₤ņġℓý еŪ◦ ˝ ¤  ĳНŵŁũ◦Н˝şЊĳŉЮŲЧĵ˝ŏ₤ņġℓ
ũĠ₤с Š Ю Ӵ́ŎģĕЮşŀ⅜ŲŪ˝ņý еŪ◦ ˝ ЮŢŎЯĩΔ̋ ЮŲЧ₤ņġℓЮĜй ¤  ЮŪŁŎņ˝  Š  ŪĳСŷģĕ
ďĠсЮĈ₤ĮБĠ◦ĩŉŲс₤˝ šБļĮņЊĕĮЊĳ ¤

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3

15

Ą-ЮĠЧ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ ιЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşυЮ◦Ьĳ ЯĩĖ̋ ũřťĠġЮŷ‗Б ιЯĩĖ̋ ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź  ι
ŁũČĳсЯş₣ЯĩĖ̋ ũřťģŲ  ЯřŲďņРŲŢť ĕаĕ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ  ŪĳСŷģĕĬų ₤сĠŉСũ ЮŢŎ⅜ũ
Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ιŁũČĳсЯş₣ЯĩĖ̋ ũřťģŲЮĝЮĮŲЮŪŁŎ ¤

Ex: ˝ ŪĳСŷģĕĳНŵŁũŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ₤ЮŪņşĩŉĜĀ ЮĈ₤ď⅜□ ĮũĮБĠ◦ĠлНĕĠл₣¹ĳ˝ņŊ ЮŲЧŪĠĮĕċ Š 
Ю Ӵ́ŎЮŪŁŎņ˝ Š   ģĕĠŉЕ₣ĈņĈũ₤е‗₣ũ Р̈́ĳŌĕ⅜ŲŪ˝ņũřťĠġЮŷ‗Б₤ЮŪņşď⅜□ Įũόŏ  
˝  ₤₣₤е‗₣Юĉ   Š ЮŢŎЮŗ₣″ņ⅜ŲŪ˝ņŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ž₣ЮŲЧ¤ ư ĂĖ еЮŪŁŎņ˝ ˝ ģĕĠŉЕ₣
Ю₤ЧЮũВşеЮĵй⅜ŲŪ˝ņŪĮ΅Ŋ◦‗Ź   ЯřŲģĕ₤ЮŪņşĩŉĜĀ ЮĈ₤ď⅜□ Įũ Ю Ӵ́ŎĳНŵŁũģĕŲНĠ
⅜ŲŪ˝ņŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ЮĕйЮČŲŷЋŀ¤ řРşЮĕй ˝ ΖşĠŉЕ₣ĈņĈũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБŪĠĂе₣ĕЕ₣⅜Ų
Ū˝ņũřťĠġЮŷ‗Бģĕ ¤

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3

16
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Ę-ЮĠЧŌĕŁũЮķųşĠŃĆСŲЮ₤ş˝ ŉБŷЋĕЊş ¯њŎЮŲЧşе‗Нş₤еžĕсៗ     ЯřŲΖşŌĕΟ◦ċЊĮŲЮĉЮŲЧ⅜ŲŪ˝ņ
ι⅜ŲřБŁ
Ex:
     - ˝ ģĕĠŉЕ₣ Š ĈņĈũόŏ₤₣Ūģ с̋ ơƠ.ƠƠƠ USD ЮŢŎЯĩΔ̋ ЮŲЧ Њ̋şĆ₤ĕŜŠĆБĠũЋЮļÐ ¤ Š 
ģĕЮŲЧ˝ЮΌЧ₣Łũĳǻм▫ ŠųФĕģĕ₤₣Ġе‗НŲЮĜйũУşЮ Ӵ́Ŏ¤ ⅜ŵřеĠР₣ģĕЮşŀ⅜ŲŪ˝ņý еŪ◦ 
˝ ĠлНЯĕŉņЊĕģĕЮũЬĠŬĠсĮБЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşũĠ₤сŠųФĕΒеĮБŁũ₤₣ũĠ₤с  Š  ЮĜйЮ◦ ¤ ⅜ŲŪ˝ņģĕ
şРŲď⅜□ Įũ¤ Ė̋ О₣˝ũ‗БЮĕй Š ΖşĠŚЕ₣ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБģĕ¤

 ďŁũΒĕНŷĳŉ ˝ũ‗БřРşЮĕй ˝ŪņĕЕ₣Ю Ч̋ĳŌĕЮŪĵйŌŪ″ ưỚ-ơ ǻ˝ŏŠ‗Ź şН₣ЮŪŁ
Ŏ¤ ЮĝЮĮŲЯřŲ⅜ŲŪ˝ņŪĳСŷģĕĠŃąСĕЮĉ Š ЮĜй Š ΖşřЕ₣▫ ĳНŵŁũņЊĕģĕЮŲЧ˝ЮΌЧ₣ĮБ
Łũĳǻм ũĠ₤с Š ЮΌЧŎ¤ Š ЯřŲΖşřЕ₣ĮБĠŔΆ Юĕй ņНĕЮĮŲЯřŲ⅜ŲŪ˝ņşРŲď⅜□ Įũ Š Ζş
ΒйΖ₣ĮБşе‗НşЮĕйЮĉŁĕс

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3

17

⅜ŵΧ◦ċũ‗ч (CCP307-1-ǻ˝ŏŠ‗Ź şН₣ЮŪŁŎ)¤ ЮĠЧ Š ņЊĕģĕΒйΖ₣şе‗НşЮĕйЮŢŎĠ‗Ś Е₣
Χ◦ċũ‗чЮĉĳНŵŁũĠĜĀ ĠсЮ◦ЬĳЮ◦ ЮĜй  Š ĕЕ₣ŪĳСŷģĕΉņ¹ĳсņЊĕЁŏЮŲЧ˝ЮΌЧ₣ĮБşе‗НşЮĕй 
ЯřŲďņРŲЮ΅ĳНаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ (CCP307-1-ǻ˝ŏŠ‗Ź şН₣ЮŪŁŎ)¤ řРşЮĕй ņРŲЮ΅ĳН
аĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБаĕ ŌŪ″ưỚ-ơ-Ę ďĊņŊ″ŪĳСŷģĕЮŲЧ˝ЮΌЧ₣ЮŢŎĠ‗Ś Е₣Χ◦ċũ‗ч ņЊĕ
ЯņĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮĜйЮ◦¤

 Ė̋ О₣˝ũ‗Б˝ŪņņУŎşеĕУĕ Ė̋О₣ ưỚ-ơ-Ę ΖşŪĳСŷģĕΒйΖ₣ЮŢŎĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ៖
- ŌĕŁŲкЮ◦₤кĮЊЮ₤₤ЯřŲŬŬе₣ Š ņЊĕЁŏřЕ₣▫ ĳНŵŁũņЊĕģĕЮũЬĠŬĠсЮŲЧŁũĳǻм
ũĠ₤с Š ₤РņġБЯĳĠĜĀ ĠсĮБ⅜ŲŪ˝ņŪĳСŷģĕĠŃąСĕЮĉ Š Ю Ӵ́Ŏ є̋ЮŢŎ¤ ΧĈ΅ũ‗ч៖  ⅜Ų
Ū˝ņŪĳСŷģĕĠŃąСĕЮĉŪĠĮĕċũĠ₤с Š ЮŢŎŁũĠŃąСĕĠū₣ ðĠс Њ̋şĆ (ŌŪ″ỰƯ-ơ) ЮĝЮĮŲ
ЯřŲ Š ŪĳСŷģĕЮÐĠŃąСĕЮĉņĕĀБũЮĮ◦ŏ Ю Ӵ́ŎŪĠĮĕċũĠ₤с Š ģĕЮģйǻЮČŲЮŢŎņЊĕģĕ
ŪģĠс Š¤

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
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- ⅜ŲřБŁŪĳСŷģĕЮşŀЮŢŎĳНŵŁũ е̋ĮРŲ¤
- ⅜ŲŪ˝ņŪĳСŷģĕЮşŀЮŢŎ⅜ŵřеĠР₣ ι ⅜ŵΧ◦ċũ‗ч ĠлНЯĕŉņНĕЮĮŲĠŃąСĕ⅜Ų

Ū˝ņЮĉ Š ýĳсģĕЮģйĠ₣с₤Њ◦ċЊĠŚЕ₣Χ◦ċũ‗ч¤
Ex2:

˝ ģĕĠŉЕ₣ Š ¤  ĳНŵŁũģĕ◦◦УŲ⅜ð ŲсŁũĈņĈũũĠ₤с ˝    ĠлНЯĕŉ Š  ņЊĕ₤НŠşЊĳŉ
ģĕЮĊſЧĠ‗ŉ Е₣Χ◦ċũ‗чũ Р̈́ĳřŲс⅜ŵΧ◦ċũ‗ч ЯĳŪĳСŷģĕ⅜ŵΧ◦ċũ‗чŪČĕЮČŲĠ‗Ś Е₣Χ◦ċũ‗ч
ЮĜй¤  ĠĜĀ Ġсņ˝ Š ģĕŢ с̋Ġ‗Ś Е₣⅜◦Н˝ šЮĉĳНŵŁũ е̋ĮРŲ ЮŢŎģĕЮŲЧ˝ЮΌЧ₣ΒеĮБļĮĩĀОŎ
şĤĠс (#CPP 284) ĕЊ₣ ŁũĠеĵĕ₤ņĳ□ Њ̋şĆĬŉ şсņНŠ (#CPP 285-1-C) ¤ ĳНŵŁũ е̋ĮРŲŪČĕ
ЮČŲĠ‗ŉ Е₣⅜◦Н˝ šũĠ₤с Š ЮŢŎĠŔą с̋▫ņЊĕŌĕļĮĩĀОŎşĤĠсЮΌЧŎ  ¤  ĠлНЯĕŉ   ĳНŵŁũ е̋ĮРŲ
ņЊĕЮũЬĠŬĠсĮБ₤ЮŪņşЮ₤ş˝ ŉБЮŲЧŁũĠеĵĕ₤ņĳ□ Њ̋şĆĬŉ şсņНŠЮΌЧŎ ¤ ˝ũ‗БЮĕй Š ΖşĠŉЕ₣ĄеĕНеĄŪņй
⅜ďℓŊБşеЮĵй⅜ŲřБŁũĠ₤сĳНŵŁũ е̋ĮРŲģĕ ¤

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3
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ŀ-ЮĠЧ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ   ЯřŲď˝ņŊŷĳ□ОаĕĠ‗ŉ Е₣ĈņĈũόŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ  ŌĕŁũĠлй
ĵŲсřŲс⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁņНĕЯřŲģĕşРŲď⅜□ ĮũЮ Ӵ́Ŏ
Ex:
     ˝ ĠŉЕ₣ Š ĈņĈũ₤₣Ūģ˝с ơƠ.ƠƠƠ USD ЮŢŎЯĩΔ̋ ЮŲЧ Њ̋şĆ₤ĕŜŠĆБĠũЋЮļÐ Ю Ӵ́ŎĳНŵŁũ
ģĕЮşŀ⅜ŲŪ˝ņņУŎŪČĕЮČŲŁũĈņĈũЮĕй (⅜ŲŪ˝ņ◦БņУŎ) ЮŢŎ⅜ũЯĳ Š ģĕ₤₣ũУş
Ю Ӵ́Ŏ¤  ЮŪŁŎņ˝ Š ģĕ◦◦УŲņũ‗кļĮ Ю Ӵ́Ŏ ˝ є̋ģĕŢ˝ĵ˝ŏĠ‗Ś Е₣řЯřŲЮĜйņŉ₣Ю◦Ьĳ 
ЮŢŎĠŚЕ₣şеЮĵй Ð (₤ĕŉĳЊĄĕũĠ₤с Š) ¤  ЮŢŎ⅜ũЯĳ Ð ņЊĕģĕřЕ₣ΒеĮБΒĳ□ЊļĮаĕ⅜ŲŪ˝ņ◦Б
ņУŎЮ Ӵ́ŎņЊĕΖşĠŃąСĕķ₤ŉО″₣ ЮřЧņġБĠŔą с̋ΒеĮБŁũ₤₣ũĠ₤с Š ģĕ ĳНŵŁũģĕЮşŀ⅜Ų
Ū˝ņşН₣ЮŪŁŎĠŔą όŏ Ð ₤₣Ūģ с̋ЮĉŁĕс ˝ (⅜ŲŪ˝ņ◦БĮБũ)¤ ˝ũ‗БЮĕй Ð ΖşĠŉЕ₣ĈņĈũ
ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБşеЮĵй⅜ŲŪ˝ņ◦БĮБũЮĕйģĕ¤ 

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
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-ņРŲЮ΅ĳНž₣ЮŲЧ ŪĳСŷģĕΒйΖ₣ЮĝЮĮŲЮĊſЧĠ‗ŉ Е₣ΧģŪ₤њŎЮĉĳНŵŁũďĕсŠį₤с
-ιļÐБģĕřЕ₣ΒеĮБņРŲЮ΅ĳНЯĳņЊĕģĕΒйΖ₣ ¤

*ļÐБņЊĕΖşЮŲЧ̋ ЮΌЧ₣ĕРŷņРŲЮ΅ĳН(ơ) ž₣ЮŲЧģĕЮ◦ ŪĠ₤ЊĕЮĠЧ៖

  -⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁЯřŲĩŉĜĀ ЮĈ₤ ιЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşŢ с̋Ūģ с̋ĮЊĕњŎģĕ
şРŲď⅜□ ĮũşеЮĵйΒеЮĮЧЯřŲŪĳСŷŢ с̋◦‗Ź ˝ņŊ

-˝ũ‗БЯřŲņЊĕΖş◦◦УŲģĕĕРŷ⅜ŲŪ˝ņ ι ⅜ŲřБŁЯřŲĩŉĜĀ ЮĈ₤ď
⅜□ Įũ ιЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ЯřŲŢ с̋Ūģ с̋ĮЊĕњŎď⅜□ Įũ ЮŢŎ⅜ũņРŲЮ΅ĳНЮĩ℮₣ĮБņРŲЮ΅ĳН
▫ ýŊ ĕķ₤ŉО″₣ ¤

* şеЮĵйņРŲЮ΅ĳНŪĳ₣сşе‗Нş þ řŲс đ ΖşŢ с̋Ġ‗ŉ Е₣ģĕŲНйŪ″Яĳ៖

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
3

21

 ņРŲЮ΅ĳНаĕĠ‗ŉ Е₣Ư (ņ.ưƠ៨)

˝ũ‗БЯřŲЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşЯřŲďņРŲŢť ĕаĕ⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁ ŌĕņРŲ
Ю΅ĳНаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБž₣ЮŲЧ    ЮĈйĠБďŌĕŁũ е̋‗ĳсĕРŷņЮĊŜģŎаĕΧģŪ₤њŎ
ЮŢŎυ˝υ₣şеЮĵй Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşЮĜй є̋ЮŢŎ  є̋ļÐБΖşŎ˝ņРŲЮ΅ĳНЮĜйņ˝ЮĊſЧďņРŲ
Ю΅ĳНаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБşеЮĵй⅜ŲŪ˝ņ ι⅜ŲřБŁЮĜйģĕЯřũ ¤
EX: Ю₤ş Ś̋Б₤ЮŪņşЯřŲĠЮ₣̨ЧĳďņРŲŢť ĕаĕ⅜ŲŪ˝ņŌĕďΖ◦Џ៖

-řБŁ₤ЮŪņşŪČĕЮČŲĵ˝ŏ₤НеЁŏĬų ₤сĠŚСũ˝ņŊŷĳ□ОаĕĠ‗Ś Е₣ (ŌŪ″៨̉-̉)
-řБŁ₤ЮŪņşŪČĕЮČŲĵ˝ŏ₤Не◦◦УŲĠĕŉĕБĳЊŷЋĊБĠ‗Ś Е₣  (ŌŪ″ợ́-ư)
-řБŁ₤ЮŪņşŪČĕЮČŲņЮĊŜģŎĳ◦Ųс ι ņЮĊŜģŎŁũĵũŠųФĕ ЯřŲģĕŢ с̋

ŎЙĳŗл ŷņЊĕŪĳСŷĕЕ₣ЮĮŲ₤ņũņŏ (ŌŪ″៩̉-ơ)
-⅜ŲŪ˝ņũЮĠЬĠ (ŌŪ″  ưƠ៨)

មូលេហតុៃនបណ្តឹ ង
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3

៣. សេ្រមចេសចក្ដីេលើអងគេសចក្ដី
       ៣.១- ល្រកម្រចនេចលករទមទរ
       ៣.២- ល្រកមលបុេចល ល្រកមេដើម និង សេ្រមចេសចក្ដីជថមីម្ដងេទៀត

១.១-ចំណុចគួរ្រតួតពិនិតយ
១.២-ដីកសេ្រមច្រចនេចលករទមទរឲយជំនុំជ្រមះ ជថមី
១.៣-ដីកសេ្រមចឲយចប់េផ្ដើមករជំនុំជ្រមះ ជថមី 

២. បណ្ដឹ ងជំទស់
           ២.១-បណ្ដឹ ងជំទសេ់លើដីកសេ្រមចេលើកេចល
       ២.២-បណ្ដឹ ងជំទសេ់លើដីកសេ្រមច្រចនេចលករទមទរ
       ២.៣-បណ្ដឹ ងជំទសេ់លើដីកសេ្រមចឲយចប់េផ្ដើមជំនុំជ្រមះ ជថមី

១. ករវិនិចឆ័យេលើបណ្តឹ ងទមទរឱយជំនុំជ្រមះ ជថមី 

23

      ơ.ơ- şе‗НşÐУũŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ
˝-ŁũĮЊĕЊĳŏЮĉЮŲЧŲ˝ šŠ‗Ź аĕĠ‗Ś Е₣ĈņĈũЁŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ

-ЮĳЧЮřЧņЮČ◦ ĕЊ₣ şН₣şЮņųЧŎаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБŪĳЕņŪĳСŷЯřũ ιЮ◦?
-ЮĳЧ₤ņĳ□ Њ̋şĆŪĳЕņŪĳСŷЯřũ ιЮ◦?
-ЮĳЧΒеΌО₣ЮĮŲаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБŪĳЕņŪĳСŷЯřũ ιЮ◦?
-ЮĳЧşе‗НşЯřŲŪĳСŷ₤ũЮ₤ũ Ė̋О₣ĵ˝ŏĠ‗Ś Е₣ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБŪĳЕņŪĳСŷЯřũ ιЮ◦ 
(CCP312)

  ŪĠ₤ЊĕЮĠЧ şе‗НşЯřŲŪĳСŷ₤ũЮ₤ũ Ė̋О₣ĵ˝ŏĠ‗Ś Е₣ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБņЊĕŪĳЕņŪĳСŷ 
ĳНŵŁũŪĳСŷĠİð ĠсЁŏЮřЧņЮČ◦Я˝ĳŪņСŷ (CCP310 ĕЊ₣ CCP78-1)¤
 ŪĠ₤ЊĕЮĠЧЮřЧņЮČ◦ņЊĕģĕЯ˝ĳŪņСŷЮ◦ЮĜй Ġ‗Ś Е₣ЮĜйņЊĕŪ₤Ġ″ņşĤĠс ЮŢŎ˝₣ſй
ĕРŷŲ˝ šŠ‗Ź  Ġ‗Ś Е₣ЮĜйĳНŵŁũŪĳСŷЮşŀřБŁ₤ЮŪņşЮŲЧ˝ЮČŲĠ‗Ś Е₣ĈņĈũЁŏĄеĕНеĄŪņй
⅜ďℓŊБЮĜй (CCP315-1)        

១-ករវិនិចឆ័យេលើបណ្ដឹ ងទមទរឲយជំនុំជ្រមះ ជថមី (CCP314)
3
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ơ.ơ- şе‗НşÐУũŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ (ĳ)
Š-ЮŪŁŎĮБģĕЮşŀřБŁ₤ЮŪņşЁŏČĠсЮĩŚЧņřеЮ‗ЧũŁũŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮ Ӵ́Ŏ  

ĳНŵŁũŪĳСŷĮЊĕЊĳŏ▫ЮĳЧ⅜ŲŪ˝ņЮřЧņЮĜйŪĳЕņŪĳСŷЯřũ ιЮ◦? ŪĠ₤ЊĕЮĠЧ ĳНŵŁũ₤ĕĖЊŢť ĕ▫ 
⅜ŲŪ˝ņЮĜйŌĕļĮŪĳЕņŪĳСŷЮ Ӵ́Ŏ ĳНŵŁũŪĳСŷЮşŀ⅜ŲŪ˝ņņУŎŪČĕЮČŲŁũĈņĈũЁŏ
ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮĜй (CCP316-1)¤ ŪĠ₤ЊĕЮĠЧ ĳНŵŁũņЊĕΖş₤ĕĖЊŢť ĕģĕ▫ ⅜ŲŪ˝ņЮřЧņ
ŌĕļĮŪĳЕņŪĳСŷЮĜй ĳНŵŁũŪĳСŷЮşŀ⅜ŲŪ˝ņņУŎŲНĠЮČŲ⅜ŲŪ˝ņЮřЧņ ĕЊ₣ ₤ЮŪņş
Ю₤ş Ś̋БďℓŊБņŚ₣Ю◦Ьĳ (CCP316-3)¤

₤Ōð Ųс៖ Юĝ Ė̋О₣˝ũ‗БЯřŲģĕŢ с̋Ġ‗Ś Е₣ĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБşеЮĵйřБŁ₤ЮŪņşņУŎ 
ЮŢŎЯĩΔ̋ ″ņŌŪ″ướ аĕŪ˝ņĕБĳЊŷЋĊБũřťĠġЮŷ‗Б ĳНŵŁũŪĳСŷЮşŀřБŁ₤ЮŪņşņУŎŲНĠЮČŲ
řБŁ₤ЮŪņşЮřЧņ ĕЊ₣ ₤ЮŪņşЮ₤ş Ś̋БďℓŊБņŚ₣Ю◦Ьĳ¤

3

25

ơ.ơ- şе‗НşÐУũŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ (ĳ)
   ŁũĮĕŜЮĮŲΒĕНŷĳŉ ЮĳЧΒĳсЮũЬĠŬĠсŌŪ″ ừ̀ Ю◦?
  Ю₤ş Ś̋Б₤ЮŪņşĠŃĆĠс (ΧĈ΅ũ‗ч₤ŪŌĠсυ˝⅜ũЮŗ₣ЯřŲĠ˝ЯŪĠĮБļ⅜ĄĠлНĕ)
ơ. řБŁ₤ЮŪņşņНĕΒ₣ ðЮ₤ş Ś̋Б

ơ.ơ-řБŁ₤ЮŪņşЮŲЧ˝ЮČŲĠ‗Ś Е₣ (CCP314-1)៖ ЮŲЧ˝ЮČŲĠ‗Ś Е₣ĵ˝ŏĠ‗Ś Е₣
ĈņĈũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБаĕЮũЩ₣ Ś̋БЮĕй

ơ.Ư-řБŁ₤ЮŪņşŪČĕЮČŲŁũĈņĈũЁŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБũĠ₤сЮřЧņĠ‗Ś Е₣аĕŁũĄеĕНе
ĄŪņй⅜ďℓŊБ (CCP314-2)

ơ.ư-řБŁ₤ЮŪņşČĠсЮĩŚЧņĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ (CCP315-1)
-ЮĠЧ˝ŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮŲЧЮũЩ₣ Ś̋Бũǻ₣ЮřЧņЮČ◦ ĕЊ₣ şН₣şЮņųЧŎаĕŁũĄеĕНеĄŪņй⅜

ďℓŊБаĕĳНŵŁũ..............ĂĖ е..............ЮŲŠ...............¤
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២. បណ្ដឹ ងជំទស់
Ư.ơ- ŪĠ₤ЊĕЮĠЧŌĕŁũĠŚЕ₣ĄеĈ₤сЮĉĕЕ₣řБŁ₤ЮŪņşşеЮĵйşе‗Нş ơ.ơ ι ơ.Ư 

Ю Ӵ́ŎĳНŵŁũаĕĠ‗Ś Е₣ĄеĈ₤сģĕũ˝ЮþЧŀ▫ Ġ‗Ś Е₣ЮĜйŪ₤ĠşĤĠс Ю Ӵ́ŎŌĕņРŲЮ΅ĳНаĕ
ŌŪ″ ưỚ ˝▫Š‗Ź ◦Бơ ЮĜйĳНŵŁũĄеĈ₤сŪĳСŷЮşŀřБŁ₤ЮŪņşņУŎŲНĠЮČŲřБŁ₤ЮŪņş
ЮřЧņ ĕЊ₣ ČĠсЮĩŚЧņŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБ¤

ơ- ŲНĠЮČŲřБŁ₤ЮŪņşЮřЧ ņ
Ư- ČĠсЮĩŉЧņŁũĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБЮŲЧЮũЩ₣ Ś̋Бũǻ₣ŌĆ ₤сĠ‗Ś Е₣ĄеĈ₤с ĕЊ₣ 
ļÐБŌš ₣Ю◦ЬĳаĕĳНŵŁũ........... ĂĖ е............ ЮŲŠ...........¤

Ư.Ư-ŪĠ₤ЊĕЮĠЧŌĕŁũĠŚЕ₣ĄеĈ₤сşеЮĵйşе‗Нş ơ.ư Ю Ӵ́ŎĳНŵŁũаĕĠ‗Ś Е₣ĄеĈ₤с
ũ˝ņЊĕЮþЧŀĕРŷņРŲЮ΅ĳНаĕŌŪ″ưỚ ˝▫Š‗Ź ◦Бơ Ю◦ЮĜй ĳНŵŁũаĕĠ‗Ś Е₣ĄеĈ₤сŪĳСŷЮşŀ
řБŁ₤ЮŪņşņУŎŲНĠЮČŲřБŁ₤ЮŪņşЮřЧņ Ю Ӵ́ŎŪČĕЮČŲŁũĈņĈũЮĜй¤
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២. បណ្ដឹ ងជំទស ់(ត)
ơ. ŲНĠЮČŲřБŁ₤ЮŪņşЮřЧņ
Ư. ŪČĕЮČŲŁũĈņĈũЁŏĄеĕНеĄŪņй⅜ďℓŊБũĠ₤сЮřЧņЮČ◦ЮŲЧЮũЩ₣ Ś̋БЮĕй¤
Ư.ư- ŪĠ₤ЊĕЮĠЧ ŌĕŁũĠŚЕ₣ĄеĈ₤сЮĉĕЕ₣řБŁ₤ЮŪņşşеЮĵйşе‗Нş ơ.ơ ι ơ.Ư ι 

ơ.ư Ю Ӵ́ŎĳНŵŁũаĕĠ‗Ś Е₣ĄеĈ₤сũ˝ЮþЧŀ▫ řБŁ₤ЮŪņşЮřЧņŌĕļĮŪĳЕņŪĳСŷЮ Ӵ́Ŏ ЮĜй
ĳНŵŁũаĕĠ‗Ś Е₣ĄеĈ₤сŪĳСŷЮşŀřБŁ₤ЮŪņşņУŎŪČĕЮČŲĠ‗Ś Е₣ĄеĈ₤сЮĜй¤

ŪČĕЮČŲĠ‗Ś Е₣ĄеĈ₤саĕЮũЩ₣ Ś̋БЮĜй¤
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៣. សេ្រមចេសចក្ដីេលើអងគេសចក្ដី
ư.ơ- ⅜ŲŪ˝ņŪČĕЮČŲŁũĈņĈũ (CCP316-2)
 ŠųЕņ⅜ũаĕЮ₤ş Ś̋Б₤ЮŪņşĠŔĆ Ġс (CCP 316-2)៖ ãŪČĕЮČŲŁũĈņĈũЁŏĄеĕНеĄŪņй⅜
ďℓŊБаĕЮũЩ₣ Ś̋БЮĕйå¤

ư.Ư- ⅜ŲŪ˝ņŲНĠЮČŲ⅜ŲŪ˝ņЮřЧņ ĕЊ₣ ₤ЮŪņşЮ₤ş Ś̋БďℓŊБņŚ₣Ю◦Ьĳ 
(CCP316-3)
 ŠųЕņ⅜ũаĕЮ₤ş Ś̋Б₤ЮŪņşĠŃĆĠсаĕ⅜ŲŪ˝ņℓŊБ (₤ũЮ₤ũЮĝ Ė̋О₣⅜ŲŪ˝ņЯĳņУŎ)៖ 

ã-ŲНĠЮČŲ⅜ŲŪ˝ņЮřЧņå
ã-ŠųЕņ⅜ũаĕЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşℓŊБå
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ពកយបណ្តឹ ង

ករវនិិចឆយ័ពី ករអនុញញ ត ឬ មនិ 
អនុញញ តឱយជំនំុជ្រមះ ជថមី

ដីកសេ្រមច  ្រចន េចល ករទមទរ ឱយ 
ជំនំុជ្រមះ ជថមី

ដីកសេ្រមច េលើក បណ្តឹ ងេចល

ដីកសេ្រមច េលើក ពកយបណ្តឹ ងេចល

ករវនិិចឆយ័ និង ករេចញ
េសចក្តីសេ្រមច ពីករទមទរ េដើម

ល្រកម្រចន េចល ករទមទរ

ល្រកម លុបេចល ល្រកម េដើម

ដីកសេ្រមចចបេ់ផ្តើម ជំនំុជ្រមះ ជថមី
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សទិិិធប្រាតភិោគប្របតយក្សភលើចលនវតថ ុ
 

១ -សញ្ញា ណទូទៅននសិទិធរាតិទោគរបតយក្សទលើចលនវតថុ  

១ -១.រាតិទោគរបតយក្សទលើចលនវតថុជាអ្វី ? 
 ទៅក្នុងទំនាក់្ទំនងននសិទិធទលើបំណុល ក្នុងក្រណីដដលកូ្នបំណុលគ្មម នរទពយសមបតតិអ្វីទំាងអ្ស់ 
ឬ កូ្នបំណុលានោត់ដចងរទពយសមបតតិរបស់ខ្លួនមុនទពលសិទិធទលើបំណុលរតូវានអ្នុវតត ទនាោះជាលទធ
ផល ម្ចច ស់បំណុលនឹងពំុអាចទទួលានសំណងអ្វីទំាងអ្ស់ពីការអ្នុវតតសិទិធទលើបំណុលរបស់ខ្លួន។ ទ តុ
ដូទចនោះ គឺរទពយសមបតតិជាក់្ដសតងរបស់កូ្នបំណុលទៅវញិទទជាក្តាត កំ្ណត់ចុងទរកាយថាទតើអាចសង
បំណុលាន ឬ មិនាន។ ទដើមបីធានាផលរបទោជន៍របស់ម្ចច ស់បំណុលមួយចំនួនរបបរាតិទោគ
របតយក្ស (ការធានា ទោយវតថុ)រតវូានបទងកើតទ ើងទោយរក្មរដាបបទវណី ឬ ចាប់ទផសងៗទទៀត។ ម្ចច ស់
បំណុលអាចទរបើរាស់ សិទិធទលើបំណុលដដលម្ចនរាតិទោគជាមទធាាយទដើមបីទទួលានការសងនូវ
កាតពវកិ្ចចោ៉ាងពិតរាក្ដពីកូ្នបំណូល។ រាតិទោគរបតយក្ស ឬការធានាទោយវតថុគឺជាសិទិធរាតិទោគ
ដដលអ្នុញ្ញា តទអាយម្ចច ស់ បំណុលទទួលការសងជាអាទិោពពីវតថុជាក់្លាក់្ (រទពយជាក្មមវតថុននរាតិ
ទោគ) មុនម្ចច ស់បំណុលទផសង  ទទៀត។ រាតិទោគរបតយក្សអាចម្ចនរបទភទដូចទរកាម ៖ 

 -សិទិធរាតិទោគរបតយក្សចំទពាោះអ្ចលនវតថុ 

 -សិទិធរាតិទោគរបតយក្សចំទពាោះចលនវតថុ 

 -រាតិទោគសិទិធទលើបំណុល។ 

 ឧទា រណ៍ ៖ 

 ក្រណីទី០១ ៖ កូ្នបំណុល ក្ ជំពាក់្រាក់្ម្ចច ស់បំណុល ខ្ ចំនួន USD១០០.០០០ ។ កូ្ន
បំណុល ក្ ម្ចនផទោះ០១ដលវង និងដី០១ក្ដនលង ។ ក្រណីទនោះរបសិនទបើកូ្នបំណុលពំុរពមសងបំណុលទទ 
ទនាោះជាចុង ទរកាយម្ចច ស់បំណុលនឹងដំទណើ រការតាមនីតិវធីិចាប់ រ ូតដល់របឹអូ្សរទពយរបស់កូ្នបំណុល
ទដើមបីលក់្ ឡាយ ុង ទូទាត់បំណុលរបស់ខ្លួន។ ក្រណីដដដលទនោះ របសិនទបើមុនទពលម្ចច ស់បំណុលអាច
អ្នុវតតសិទិធ ទលើបំណុលរបស់ខ្លួនាន កូ្នបំណុលានោត់ដចងរទពយសមបតតិរបស់ខ្លួនអ្ស់ ទនាោះជាលទធ
ផលម្ចច ស់ បំណុលនឹងពំុអាចរបមូលបំណុលរបស់ខ្លួនានវញិទ ើយ។    ប៉ាុដនត ក្រណីទនោះរបសិនទបើសិទិធ
ទលើបំណុលរបស់ ខ្ ម្ចនរាតិទោគដូចជា ីុប៉ាូដតក្ជាទដើម ទនាោះទទាោះបីជា ទរកាយទពលចុោះបញ្ជ ី ីុប៉ាូដតក្
ទលើដីទដើមបីជារបទោជន៍របស់ ខ្ រចួទ ើយ ក្ ានលក់្ ឬ ទផទរទអាយតតិយជន ឬ ដីទនាោះសថិតទៅក្នុងនដត
តិយជនណាក៏្ទោយ ក៏្ទៅទពលអ្នុវតតសិទិធទលើបំណុលរបស់ខ្លួន ខ្ អាច ោត់វធិានការណ៍តាមចាប់
ទដើមបីរបឹអូ្ស និង លក់្ឡាយ ុងដីទនាោះមក្ទូទាត់សងបំណុលរបស់ខ្លួនាន។ 
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 ក្រណីទី០២ ៖ កូ្នបំណុល ក្ ម្ចនដី០១ក្ដនលងដដលម្ចនតនមលសរបុ USD១០០.០០០ ។ 
កូ្នបំណុល ក្ ជំពាក់្ម្ចច ស់បំណុលដូចខាងទរកាម ៖ 

 -ជំពាក់្ ខ្ ចំនួន USD៥០០.០០០ 

 -ជំពាក់្ គ ចំនួន USD៦០០.០០០ 

 -ជំពាក់្ ឃ ចំនួន USD៩០០.០០០ ។ ក្រណីទនោះទៅទពលអ្នុវតតនីតិវធីិដបងដចក្
ចំដណក្ម្ចច ស់ បំណុល ខ្ គ និង ឃ នឹងទទួលការសងទោយដបងដចក្ចំដណក្តាមសម្ចម្ចរតគឺ ៖ 

 ខ្ ៖ ១០០.០០០ X ៥០០.០០០/២០០.០០០ 

 គ ៖ ១០០.០០០X៦០០.០០០/២០០.០០០ 

 ឃ ៖ ១០០.០០០X៩០០.០០០/២០០.០០០ ។ 

 ក្រណីទី០៣ ៖ ដូចក្រណីទី០២ខាងទលើ ប៉ាុដនតសិទិធទលើបំណុលរបស់ ខ្ ម្ចនរាតិទោគ
( ីុប៉ាូដតក្) ទលើដីរបស់កូ្នបំណុល ក្ ។ ក្រណីទនោះ ទៅទពលអ្នុវតតនីតិវធីិដបងដចក្ចំដណក្ម្ចច ស់បំណុល 
ខ្ គ និង ឃ នឹងទទួលការសងទោយដបងដចក្ចំដណក្ដូចខាងទរកាម ៖ 

 ខ្ ទទួលានការសង USD៥០០.០០០ ពីតនមលដីរបស់ ក្ ទោយសារសិទិធទលើបំណុល
របស់ ខ្ រតូវានធានាទោយ ីុប៉ាូដតក្ ។ តនមលដីទៅសល់ USD៥០០.០០០ ទទៀត រតូវដបងដចក្ចំដណក្ទអា
យ គ និង ឃ តាមសម្ចម្ចរតគឺ ៖ 

 គ ៖ ៥០០.០០០X៦០០.០០០/១៥០.០០០ 

 ឃ ៖ ៥០០.០០០X៩០០.០០០/១៥០.០០០ ។ 

 រាតិទោគរបតយក្សទលើចលនវតថុ ជាយនតការននការធានាបំណុលទោយចលនវតថុជាក្មមវតថុននការ 
បទងកើត ។ តាមរយៈរាតិទោគទនោះ ក្នុងក្រណីដដលកូ្នបំណុលមិនអ្នុវតតកាតពវកិ្ចចទនាោះម្ចច ស់បំណុលម្ចន 
សិទិធទទួលានការសង ជាអាទិោពជាងម្ចច ស់បំណុលទផសងៗទទៀត ចំទពាោះតនមលននចលនវតថុដដលជា ក្មម
វតថុននសិទិធរាតិទោគទនាោះ។ សិទិធរាតិទោគរបតយក្សទនោះ នំាទអាយម្ចច ស់បំណុលអាចរគប់រគងទលើតនមល នន
ក្មមវតថុននរាតិទោគដដលធានាទអាយម្ចច ស់បំណុលអាចសទរមចនូវសិទិធទលើបំណុលរបស់ខ្លួនទោយជាក់្
លាក់្ាន។ 
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១ -២.អ្តថន័យននរាតិទោគរបតយក្ស  
 រាតិទោគរបតយក្ស ជាយនតការននការធានាបំណុលទោយវតថុ ទ តុទនោះ អ្តថន័យជា
ចមបងននរាតិ-ទោគរបតយក្សគឺ ៖ 

 -ធានាចំទពាោះការទទួលានការសងជាអាទិោព 

 -ោក់្សម្ចព ធទលើកូ្នបំណុលទដើមបីទអាយម្ចច ស់បំណុលទទួលានការសង 

 -ការរបមូលតនមលននសិទិធទលើបំណុលទោយបងខំ និងបំរពួញទពលទវលា។ 

១-៣.របទភទននសិទិធរាតិទោគរបតយក្សទលើចលនវតថុ ៖ 

 របទភទននសិទិធរាតិទោគរបតយក្សរតវូក្រមិតដតរបទភទដដលានកំ្ណត់ក្នុងរក្មរដា
បបទវណី ឬ ចាប់ពិទសសប៉ាុទណាណ ោះ ទ ើយទរៅពីទនោះមិនអាចបទងកើតានទ ើយ(CC#767-1)។ 

 ដផែក្តាមរក្មរដាបបទវណី និងចាប់ពិទសស(ចាប់សតីពីរបតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចចធានា) 
រាតិទោគ របតយក្សទលើចលនវតថុ ម្ចនរបទភទទផសងៗដូចខាងទរកាម ៖ 

 -សិទិធឃាត់ទុក្(CC#744) 

 -ឯក្សិទិធទលើចលនវតថុ(CC#788) 

 -ការបញ្ញច ំចលនវតថុ(CC#829) 

 -រាតិទោគទោយអ្នុបបទាន(CC#888) 

 -រាតិទោគចំទពាោះរបតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចចធានា (ចាប់សតីពីរបតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចច
ធានា)។ 

២ -ឯក្សិទិធទលើចលនវតថុ  

២ -១.ខ្លឹមសា រទូទៅ  
 ក្-សញ្ញា ណ ៖ 

     ក្-១-ឯក្សិទិធជាអ្វី ? 

ឯក្សិទិធជារបទភទមួយននសិទិធរាតិទោគរបតយក្សដដលានកំ្ណត់ក្នុងរក្មរដាបបទវណី។ 

សិទិធរាតិទោគរបតយក្សដដលានកំ្ណត់ក្នុងរក្មរដាបបទវណីរមួម្ចនដូចជា សិទិធឃាត់ទុក្ ឯក្សិទិធ សិទិធ
ទលើការបញ្ញច ំ  ីុប៉ាូដតក្ និងសិទិធរាតិទោគទោយអ្នុបបទាន(ម្ចរតា ៧៦៧-២ ក្.រ) ។ 
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  ក្-២-ទគ្មលបំណងននឯក្សិទិធ  

 ទោយសារឯក្សិទិធជារបទភទមួយននសិទិធរាតិទោគរបតយក្ស ទ តុទនោះ ឯក្សិទិធបទងកើតទ ើង
ទដើមបី ទគ្មលបំណងសំខាន់ៗដូចខាងទរកាម ៖ 

 -    ធានាចំទពាោះសិទិធទលើបំណុល 

 - ការពារសិទិធទលើបំណុលជាក់្លាក់្មួយចំនួនជាកំ្ណត់។ មូលទ តុសរម្ចប់ការពារសិ
ទិធទលើ បំណុលនីមួយៗដដលរតវូានធានាទោយឯក្សិទិធ គឺម្ចនោពខុ្សគ្មន តាមរបទភទននឯក្សិទិធនីមួ
យៗ។ 

 ខ្-អ្តថន័យននឯក្សិទិធ ៖ 

 ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនឯក្សិទិធ អាចទទួលការសងពីរទពយដដលជាក្មមវតថុននឯក្សិទិធ
ទោយម្ចន អាទិោពជាង ម្ចច ស់បំណុលទផសងទទៀតាន (CC#781-1)។ ផទុយអំ្ពីការបញ្ញច ំ ឬ រាតិទោគ
ទោយអ្នុបបទាន ឬ រាតិទោគននរបតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចចធានាដដលរតវូទក្ើតទ ើងទោយការរពមទរពៀង
ឯក្សិទិធគឺជា រាតិទោគរបតយក្សដដលទក្ើតទ ើងទោយបញ្ាតតិចាប់ ។ របសិនទបើម្ចច ស់បំណុលម្ចនសិទិធ
ទលើបំណុលក្នុងទំ ំននសិទិធទលើបំណុលដដលរតវូានធានាទោយឯក្សិទិធទនាោះសិទិធទលើបំណុលទនាោះ រតវូ
ានធានាទោយសវ័យរបវតតិតាមលក្ខខ្ណឌ ននឯក្សិទិធទោយពំុាច់ម្ចនការយល់រពមពីកូ្នបំណុល ឬ ការ
ជូនដំណឹងទៅកូ្នបំណុលទ ើយ ។ 

 គ-ក្មមវតថុននឯក្សិទិធ ៖ 

 វតថុដដលជាក្មមវតថុននឯក្សិទិធអាចជា ចលនវតថុ ឬ អ្ចលនវតថុដដលអាចទធវើជាក្មមវតថុននអ្នុបបទាន 
ាន (CC#768)។ 

ទតើឯក្សិទិធ រតូវចុោះបញ្ជ ីឬទទ ? 

 ទោងតាមរក្មរដាបបទវណីោប់ពីម្ចរតា ៨១០ ដល់ ៨១២ និងម្ចរតា ៨១៤ និងរបកាសអ្នតរ
រក្សួង សតីពី “នីតិវធីិននការចុោះបញ្ជ ីអំ្ពីសិទិធរាតិទោគរបតយក្សទាក់្ទងនឹងរក្មរដាបបទវណី”រតង់របការ២, 
១៨, ៤៨, ៤៩ ,៥០,១០៨,១០៩,១១០ ទឃើញថា ម្ចនការចុោះបញ្ជ ីចំទពាោះឯក្សិទិធទលើអ្ចលនវតថុ ប៉ាុដនត ពំុម្ចន
ការចុោះបញ្ជ ីចំទពាោះឯក្សិទិធទលើចលនវតថុទនាោះទទ ។ ឯក្សិទិធទលើអ្ចលនវតថុដដលម្ចនការចុោះបញ្ជ ីរមួម្ចន ៖ 

 -ឯក្សិទិធសរម្ចប់រក្ាទុក្នូវអ្ចលនវតថុ 

 -ឯក្សិទិធសរម្ចប់ការងារទលើអ្ចលនវតថុ 

 -ឯក្សិទិធសរម្ចប់ការលក់្អ្ចលនវតថុ ។(របការ ៤៨ របកាសអ្នតររក្សួង)  
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២-២.របទភទទផសងៗននឯក្សិទិធទលើចលនវតថុ ៖(CC#788) 

    ក្-ឯក្សិទិធចំទពាោះការជួលអ្ចលនវតថុ ៖ 

       ក្.១-ទគ្មលបំណង ៖ 

 ការពារការរពឹំងគិតដដលសមទ តុផលរបស់ភតិបតី។ 

       ក្.២-សិទិធទលើបំណុលដដលរតវូានធានា ៖ 

 -សិទធិទលើបំណុលដដលរតូវានធានាគឺជា នថលឈនួលអ្ចលនវតថុ និង កាតពវកិ្ចចទផសងៗទទៀតរបស់   
ភតិក្ៈដដលទក្ើតទ ើងទោយទំនាក់្ទំនងននការជួលអ្ចលនវតថុ (CC#789) ។  ប៉ាុដនត ក្នុងក្រណីកូ្នបំណុល 
ក្ស័យធនជាទដើម ទនាោះឯក្សិទិធរបស់ភតិបតីរតូវានក្រមិតរតឹមដតនថលឈនួល និង កាតពវកិ្ចចទផសងទទៀតក្នុង 
រគ្មមុនរគ្មបចចុបបនន និង រគ្មបនាទ ប់ និង សំណងននការខូ្ចខាតដដលទក្ើតម្ចនទ ើងក្នុងរគ្មមុន និងរគ្ម 
បចចុបបនន (CC#792)។ 

 -ចំទពាោះការជូលដដលម្ចនរាក់្ក្ក់្ទដើមបីធានា ទនាោះឯក្សិទិធម្ចនរតឹមដតចំទពាោះដផនក្ននសិទិធទលើ 
បំណុលដដលមិនអាចទទួលការសងទោយរាក់្ក្ក់្ទនោះដតប៉ាុទណាណ ោះ(CC#793)។ 

      ក្.៣-ទំ ំននវតថុដដលជាក្មមវតថុ ៖  

 -ឯក្សិទិធរបស់ភតិបតីននដី ម្ចនទលើចលនវតថុដដលានបំពាក់្ទលើដីជួល ឬទៅនឹងអ្គ្មរសរម្ចប់
ទរបើដីជួលទនាោះ អ្ចលនវតថុដដលានផតល់របទោជន៍សរម្ចប់ទរបើដីទនាោះ និងផលននដីទនាោះដដលសថិតទរកាម
ការកាន់កាប់របស់ភតិក្ៈ។  

 -ឯក្សិទិធរបស់ភតិបតីននអ្គ្មរម្ចនទលើចលនវតថុដដលភតិក្ៈានបំពាក់្ទៅនឹងអ្គ្មរទនោះ
(CC#790) 

 -ក្នុងក្រណីអ្នុបបទានសិទិធជួល ឬជួលបនត ឯក្សិទិធរបស់ភតិបតី ម្ចនអានុោពទលើចលនវតថុរបស់ 
អ្នុបបទានិក្ ឬភតិក្ៈបនត។ បញ្ាតតិទនោះរតវូយក្មក្អ្នុវតតផងដដរចំទពាោះរាក់្ដដលអ្នុបបទាយី ឬ ភតិបតី 
បនត ទនាោះទទួល(CC#791)។ 

    ខ្-ឯក្សិទិធចំទពាោះការដឹក្ជញ្ជូ ន៖ 

       ខ្.១-ទគ្មលបំណង ៖ 

ការពារការរពឹំងគិតដដលសមទ តុផលរបស់អ្នក្ដឹក្ជញ្ជូ ន។ 

       ខ្.២-សិទិធទលើបំណុលដដលរតវូធានា ៖ 

 នថលដឹក្ជញ្ជូ នអ្នក្ដំទណើ រ ឬវតថុ និងទសា  ុយទផសងៗដដលទាក់្ទងនឹងការដឹក្ជញ្ជូ ន(CC#794)។ 
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       ខ្.៣-ទំ ំននវតថុដដលជាក្មមវតថុ ៖ 

 វតថុដដលអ្នក្ដឹក្ជញ្ជូ នកាន់កាប់(CC#794)។ 

   គ-ឯក្សិទិធចំទពាោះការរក្ាទុក្ចលនវតថុ ៖  

       គ.១-ទគ្មលបំណង ៖ 

សក្មមោពរក្ាទុក្ចលនវតថុ ជាសក្មមោពម្ចនរបទោជន៍សរម្ចប់ម្ចច ស់បំណុលទផសងៗទទៀត ទោយទ តុ
ថាតនមលននរទពយរតូវានរក្ាទោយសារសក្មមោពដថរក្ា ទ តុទនោះ ទទើបរតូវទទួលសាគ ល់នូវ ឯក្សិទិធ
របស់អ្នក្រក្ាទុក្ ។ 

គ.២-សិទិធទលើបំណុលដដលរតវូធានា ៖ 

-ទសា  ុយចំណាយសរម្ចប់រក្ាទុក្ចលនវតថុ 

-ទសា  ុយោំាច់ដដលានទចញទដើមបទីអាយរក្ា ផតល់សោច នុម័ត ឬអ្នុវតតសិទិធដដលទាក់្ទិន
នឹង ចលនវតថុទនាោះ (CC#796)។ 

      គ.៣-ទំ ំវតថុដដលជាក្មមវតថុ ៖ 

 ចលនវតថុដដលរតូវានរក្ាទុក្ (CC#796-1)។ 

  ឃ-ឯក្សិទិធចំទពាោះការលក់្ចលនវតថុ ៖ 

       ឃ.១-ទគ្មលបំណង ៖ 

ទោយសារចលនវតថុនិងនថលលក់្ទនាោះម្ចនទំនាក់្ទំនងជាតនមលថនូរ ទ តុទនោះទ ើយការផតល់ឲ្យអ្នក្
លក់្នូវឋានៈមួយដដលម្ចនអាទិោពជាងម្ចច ស់បំណុលទផសងទទៀត ជាការសមរមយទដើមបីឲ្យម្ចនសមោព
រវាងម្ចច ស់បំណុលទំាងអ្ស់។ 

     ឃ.២-សិទិធទលើបំណុលដដលរតវូធានា ៖ 

នថលលក់្ចលនវតថុដដលជាក្មមវតថុ និងការរាក់្ (CC#797)។ 

     ឃ.៣-ទំ ំននវតថុដដលជាក្មមវតថុ ៖ 

ចលនវតថុដដលលក់្(CC#797)។ 

 ង-ឯក្សិទិធចំទពាោះការផតល់រគ្មប់ពូជ កូ្នរកុ្ខជាតិ ឬជី និងពូជកូ្នសតវ ឬចំណីសតវ ៖ 

     ង.១-ទគ្មលបំណង ៖ 

ធានាសមោពរវាងគូោគី និងទដើមបីសរមួលដល់ការអ្ភិវឌឍន៍ក្សិក្មម។ 
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     ង.២-សិទិធទលើបំណុលដដលរតវូធានា និងទំ ំននវតថុដដលជាក្មមវតថុ ៖    

ឯក្សិទិធចំទពាោះការផតល់រគ្មប់ពូជ កូ្នរកុ្ខជាតិ ឬជី ម្ចនទលើផលដដលានមក្ពីដីក្នុង០១ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីាន
ទរបើរាស់រគ្មប់ពូជ កូ្នរកុ្ខជាតិ ឬជីទនាោះ ចំទពាោះនថលរគ្មប់ពូជ កូ្នរកុ្ខជាតិ ឬជី និងការរាក់្ ។ 

ឯក្សិទិធចំទពាោះការផតល់ពូជ កូ្នសតវ ឬចំណីសតវ ម្ចនទលើសតវ និងផលដដលានមក្ពីសតវទនាោះ  

ក្នុង០១ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពីានទរបើសតវ និងចំណីទដើមបីចិញ្ច ឹមសតវទនាោះ ចំទពាោះនថលពូជ កូ្នសតវ និងចំណី ទនាោះ និង
ការរាក់្ ។ 

ឯក្សិទិធខាងទលើ ក៏្ម្ចនអ្តថិោពទលើផលដដលានមក្ពីពូជដងកូវនាង ឬ សលឹក្មន ចំទពាោះនថលពូជដងកូវ នាង 
ឬសលឹក្មនទដើមបចិីញ្ច ឹមដងកូវនាងទនាោះផង (CC#798)។ 

២-៣.អានុោពននឯក្សិទិធ  

       ក្.ការអ្នុវតតសិទិធរាតិទោគចំទពាោះវតថុដដលជាក្មមវតថុ ៖ 

 ក្នុងក្រណីដដលកូ្នបំណុលមិនអ្នុវតតកាតពវកិ្ចច ម្ចច ស់បំណុលននឯក្សិទិធម្ចនសិទធិទសនើសំុអ្នុវតត 
សិទធិរាតិទោគ ចំទពាោះវតថុដដលជាក្មមវតថុទដើមបីរបមូលបំណុលរបស់ខ្លួនាន(CCP#500)។ ប៉ាុដនត ម្ចច ស់ឯក្
សិទិធពំុអាចអ្នុវតតឯក្សិទិធរបស់ខ្លួនានទ ើយ ទរកាយទពលកូ្នបំណុលរបគល់វតថុដដលជាក្មមវតថុនន       
ឯក្សិទិធទៅទអាយតតិយជន (CC#807)។ 

ឯក្សិទិធក៏្អាចអ្នុវតតានផងដដរចំទពាោះរាក់្ ឬ វតថុទផសងទទៀតដដលកូ្នបំណុលរតូវទទួលាន  

ទោយការលក់្ ការជួល ការាត់បង់ ឬការខូ្ចខាតនូវវតថុដដលជាក្មមវតថុ ក្នុងលក្ខខ្ណឌ ដដលអ្នក្ម្ចនឯក្-  

សិទិធានអ្នុវតតនូវឯក្សិទិធរបស់ខ្លួន ទៅមុនទពលដដលរាក់្រតូវានបង់ ឬវតថុទផសងទទៀតរតូវានរបគល់ 
ទៅទអាយកូ្នបំណុល (ឧាទទសក្មមទលើវតថុ)(CC#782)។ 

ខ្.សិទិធទទួលការសងជាអាទិោព ៖  

ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនឯក្សិទិធអាចទទួលានការសងពីរទពយដដលជាក្មមវតថុននឯក្សិទធិទោយ ម្ចនជា
អាទិោពជាងម្ចច ស់បំណុលទផសងទទៀតាន (CC#781-1)។ 

 ២-៤.ការអ្នុវតតឯក្សិទិធទលើចលនវតថុ ៖ 

 ទោយសារឯក្សិទិធជារបទភទមួយននសិទិធរាតិទោគរបតយក្ស ទ តុការអ្នុវតតទនោះការអ្នុវតតឯក្
សិទធិ រតូវអ្នុទលាមទៅតាមបទបបញ្ាតតិពិទសសសតីពីការអ្នុវតតសិទិធរាតិទោគ ដដលម្ចនដចងក្នុង ជំពូក្ទី
៣ គនថីទី៦សតីពីការអ្នុវតតទោយបងខំននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី។ ទរៅពីទនោះបទបញ្ាតតិសតីពីការអ្នុវតតទោយ
បងខំ ចំទពាោះចលនវតថុ ក៏្រតូវានយក្មក្អ្នុវតតចំទពាោះការអ្នុវតតឯក្សិទិធទលើចលនវតថុដដរ ទលើក្ដលងដតបទ 
បបញ្ាតតិននម្ចរតា ៣៨០ , ៣៨១, ៣៩១ (CCP#503)។ 
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 ក្.សាថ ប័នអ្នុវតត ៖ 

 គឺអាជាា សាលាននសាលាដំបូងដដលម្ចនសមតថកិ្ចចទលើទីក្ដនលងដដលវតថុជាក្មមវតថុននការអ្នុវតត 
ទោយសថិតទៅ (CCP#384-1)។ 

 ខ្.លំ ូរនីតិវធីិ៖ 

 (១) ម្ចច ស់បំណុលរតវូោក់្ពាក្យសំុទអាយអ្នុវតតសិទធិរាតិទោគ(CCP#500, 502) 

 (២) ការរបឹអូ្សវតថុជាក្មមវតថុននការអ្នុវតត ទោយអាជាា សាលា(CCP#385, 386) 

 (៣) ការលក់្វតថុដដលានរបឹអូ្ស ទោយអាជាា សាលា (CCP#395) 

 (៤) ការដចក្ចំដណក្(CCP#399) 

ក្រណីអ្នុវតតនីតិវធីិលក់្ឡាយ ុងមុនចំទពាោះវតថុដដលជាក្មមវតថុ ( ចំទពាោះឯក្សិទធិអាចម្ចនវធីិ២)។ 

១. ទលើសពីការអ្នុវតតការលក់្ឡាយ ុងទលើចលនវតថុមុន គឺជាវធីិដដលម្ចច ស់បំណុលឯក្សិទធិអាច ោក់្
ពាក្យសំុលក់្ឡាយ ុងទោយខ្លួនឯងាន (CCP 388)  

→ក្រណីម្ចច ស់បំណុលឯក្សិទធិោក់្ពាក្យសំុលក់្ឡាយ ុង ចុងទរកាយនឹងរតូវរមួបញ្ចូ លនូវនីតិវធីិ លក់្
ឡាយ ុងមុនជាមួយគ្មន  ( CCP 388) 

→ ទរកាយមក្នឹងទក្ើតម្ចននូវអានុោពទាមទារឲ្យដចក្ចំដណក្ (CCP388III) 

២.ចំទពាោះការលក់្ឡាយ ុងទលើចលនវតថុដដលអ្នុវតតមុនវធីិទាមទារឲ្យដចក្ចំដណក្គឺោក់្ឯក្សារដដល
បញ្ញជ ក់្អំ្ពីឯក្សិទធិ (CCP394) 

៣  .សិទធិឃាត់ទុក្ទលើចលនវតថុ  

៣ -១ .អ្តថន័យ  
សិទធិឃាត់ទុក្ គឺជាសិទធិរាតិទោគរបតយក្សមួយរបទភទដដលកំ្ណត់ទោយចាប់ ដដលក្នុងទនាោះ អ្នក្កាន់
កាប់វតថុអ្នក្ដនទដដលម្ចនសិទធិទលើបំណុលដដលានទក្ើតទ ើងចំទពាោះវតថុទនាោះ អាចឃាត់ទុក្វតថុទៅ នឹងខ្លួន
ទោយបដិទសធមិនរបគល់វតថុទនាោះ រ ូតដល់ទពលទទួលាននូវការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលទនាោះ 
(CC#774-1)។  

ឧទា រណ៍ A ានយក្រថយនតទៅជួសជុលទៅោនោា នរបស់ B ។ នថលជួសជុលរថយនតរតូវានកំ្ណត់ 
១០០ដុលាល រ ទ ើយការជួសជុលរតវូានទធវើរចួរាល់។ ក្នុងក្រណីទនោះ B អាចឃាត់ទុក្រថយនតរបស់ A រ ូត
ដល់ទពលដដល A បង់រាក់្នថលជួសជុលរថយនតទៅឱ្យ B រគប់ចំនួន។ 
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សិទធិឃាត់ទុក្ម្ចនលក្ខណៈស្សទដៀងគ្មន ទៅនឹង “សិទធិតវា៉ាឱ្យអ្នុវតតរពមគ្មន ” ដដលម្ចនដចងក្នុង ម្ចរតា 
៣៨៦ ននរក្មរដាបបទវណី។ ប៉ាុដនតសិទធិឃាត់ទុក្ និង សិទធិតវា៉ាឱ្យអ្នុវតតរពមគ្មន ម្ចនលក្ខណៈខុ្សគ្មន  រតង់ថា 
សិទធិឃាត់ទុក្ គឺជាសិទធិរាតិទោគរបតយក្សដដលអាចអ្ោះអាងចំទពាោះអ្នក្ណាក៏្ាន (កូ្នបំណុល និង តតិ
យជន) រឯី សិទធិតវា៉ាឱ្យអ្នុវតតរពមគ្មន គឺជាសិទធិទលើបំណុលដដលអាចអ្ោះអាងានចំទពាោះដតកូ្ន បំណុល
ប៉ាុទណាណ ោះ។ ក្នុងក្រណីននការជួសជុលរថយនតខាងទលើ B ម្ចនសិទធិឃាត់ទុក្ចំទពាោះរថយនតរបស់ A ដូទចនោះទបើ
ទទាោះបីជា C ជាក្មមសិទធិក្រននរថយនតក៏្ទោយ  ក៏្ C មិនអាចទាមទារឱ្យ B របគល់រថយនតទនាោះាន ទ ើយ 
ដរាបណា B មិនទាន់ទទួលាននូវការ សងនថលជួសជុលរថយនតទនាោះ។ ប៉ាុដនត ក្នុងក្រណីនន ការលុបទោល
កិ្ចចសនាលក់្ទិញរថយនតរវាងអ្នក្លក់្ X និងអ្នក្ទិញ Y បនាទ ប់ពីានរបគល់ទទួលរថយនត និង រាក់្នថល
រថយនតរចួ X និង Y ម្ចនសិទធិតវា៉ាឱ្យអ្នុវតតរពមគ្មន ទោយ X ម្ចនសិទធិទាមទារឱ្យរបគល់រថយនត និង Y ម្ចន
សិទធិទាមទារឱ្យរបគល់រាក់្នថលរថយនត ដូទចនោះ ដរាបណា Y មិនទាន់ទទួលាននូវការទធវើ បដិទាន រាក់្នថល
រថយនតពី X ទនាោះ Y អាចបដិទសធ មិនរបគល់រថយនតទៅឱ្យ X វញិាន។ ប៉ាុដនត Z ដដលានទិញរថយនត
ទនាោះពី X អាចទាមទារឱ្យ Y របគល់រថយនតឱ្យខ្លួនាន។         

៣ -២ .ល័ក្ខខ័្ណឌ ននការបទងកើត  
សិទធិឃាត់ទុក្ គឺជាសិទធិរាតិទោគរបតយតាមចាប់កំ្ណត់។ ទទាោះបីជាគូោគីមិនានទធវើការសនាក៏្ទោយ 
ក៏្សិទធិឃាត់ទុក្នឹងទក្ើតម្ចនទ ើងតាមផលូវចាប់ទោយសវ័យរបវតតិដដរ។ សិទធិឃាត់ទុក្នឹង ទក្ើតម្ចនទ ើង 
របសិនល័ក្ខខ័្ណឌ ដដលចាប់ានកំ្ណត់រតូវានបំទពញ។ 

ដផែក្តាមម្ចរតា ៧៧៤ ននរក្មរដាបបទវណី សិទធិឃាត់ទុក្រតូវទក្ើតម្ចនទ ើង របសិនទបើល័ក្ខខ័្ណឌ ទំាង ៤ 
ខាងទរកាមទនោះ រតូវានបំទពញ។ 

(១) ម្ចនវតថុដដលជាក្មមសិទធិរបស់អ្នក្ដនទ 

(២) ម្ចនសិទធិទលើបំណុលដដលទពលកំ្ណត់សងានមក្ដល់ 

(៣) ម្ចនទំនាក់្ទំនងរវាងសិទធិទលើបំណុល និង វតថុ 

(៤) ម្ចនការកាន់កាប់វតថុ 

(១) វតថុដដលជាក្មមសិទធិរបស់អ្នក្ដនទ 

វតថុដដលជាក្មមវតថុននសិទធិឃាត់ទុក្ គឺជាវតថុរបស់អ្នក្ដនទ ដដលអាចជាវតថុដដលជាក្មមសិទធិរបស់
កូ្ន បំណុល ឬ តតិយជន។ B ម្ចនសិទធិឃាត់ទុក្រថយនតដដល A យក្មក្ឱ្យខ្លួនជួសជុល រ ូតដល់ទពល
ដដល ខ្លួនទទួលានការសងរាក់្នថលជួសជុលដដលានកំ្ណត់រគប់ចំនួន ទទាោះបីជារថយនតទនាោះជាក្មម
សិទធិ របស់ A ឬ របស់តតិយជនក៏្ទោយ។  

ផទុយទៅវញិ វតថុរបស់អ្នក្កាន់កាប់មិនអាចកាល យជាក្មមវតថុននសិទធិឃាត់ទុក្ទ ើយ។ ទៅក្នុង ភតិសនា 
របសិនទបើម្ចនការរពមទរពៀងអំ្ពីការបង់រាក់្ធានាសំណង (រាក់្ក្ក់្) ជាមុន (មុនទពល របគល់វតថុជួល) 
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ភតិបតីម្ចនសិទធិរក្ាទុក្វតថុជួល ទោយបដិទសធក្នុងការរបគល់វតថុ ជួលទនាោះ ទៅឱ្យភតិក្ៈ រ ូតដល់ទពល
ដដលខ្លួនទទួលានការបង់រាក់្ធានាសំណង (រាក់្ក្ក់្)។ ក្នុងក្រណីទនោះ ទមើលទៅហាក់្ ដូចជាភតិបតី
ម្ចនសិទធិឃាត់ទុក្វតថុជួល ដតតាមពិតវាគឺជាសិទធិតវា៉ាឱ្យអ្នុវតតរពមគ្មន ដតប៉ាុទណាណ ោះ មិនដមនជាសិទធិឃាត់ទុក្
ទនាោះទទ។ 

(២) សិទធិទលើបំណុលដដលទពលកំ្ណត់សងានមក្ដល់ 

ទោយសារម្ចនសិទធិរាតិទោគរបតយក្សទនាោះ ោំាច់រតូវម្ចនកាតពវកិ្ចចចមបង (ោពបនាទ ប់បនស ំ
ននសិទធិរាតិទោគរបតយក្ស CC#769)។ ដូចគ្មន ដដរ ម្ចនសិទធិទលើបំណុល ទទើបម្ចនសិទធិឃាត់ទុក្។ ក្នុង
ក្រណីនន ការជួសជុលរថយនតខាងទលើ របសិនទបើ B មិនានជួសជុល រថយនតតាមខ្លឹមសារននការ រពម
ទរពៀង ឬ របសិនទបើនថលជួសជុលរថយនតរតូវានបង់រចួទ ើយទនាោះ B មិនអាចឃាត់ទុក្រថយនតទនាោះាន
ទទ។ 

ប៉ាុដនត ទទាោះបីជាម្ចនសិទធិទលើបំណុលក៏្ទោយ របសិនទបើសិទធិទលើបំណុលទនាោះមិនទាន់ដល់ទពល រតវូសង
ទទ សិទធិឃាត់ទុក្ក៏្មិនរតវូទក្ើតទ ើងដដរ។ ក្នុងក្រណីននការជួសជុលរថយនតខាងទលើ របសិនទបើ ម្ចនការ
រពមទរពៀងគ្មន ថា A រតូវបង់រាក់្នថលជួសជុលរថយនតទៅឱ្យ B ១០នថៃទរកាយបនាទ ប់ពីនថៃជួសជុលរថយនត
រចួរាល់ទនាោះ សិទធិឃាត់ទុក្នឹងមិនទក្ើតម្ចនទ ើយទៅមុនទពលដដលអំ្ ុងទពល ១០នថៃបនាទ ប់ពីនថៃជួស
ជុលរថយនតរចួានមក្ដល់។ ម្ចនន័យថាទៅទពលជួសជុលរថយនតរចួ B រតូវរបគល់ រថយនតទនាោះ ទៅឱ្យ 
A វញិ តាមការទាមទារឱ្យរបគល់វញិរបស់ A ទោយ B មិនអាចអ្ោះអាងអំ្ពីសិទធិឃាត់ទុក្ទដើមបីឃាត់ទុក្រថ
យនតទនោះរ ូតដល់ទពលដដលខ្លួនទទួលការសងនថលជួសជុលរថយនតានទ ើយ ពីទរពាោះទពលកំ្ណត់សង
មិនទាន់ានមក្ដល់។ ផទុយទៅវញិ របសិនទបើបនាទ ប់ពីជួសជុលរចួ A មិនានទាមទារឱ្យ B របគល់រថ
យនតវញិទទ ទ ើយ B ក៏្មិនានរបគល់រថយនតទៅឱ្យ A វញិដដរ រ ូតដល់ទពលកំ្ណត់សងានមក្ដល់
ទនាោះ B អាចអ្ោះអាងអំ្ពីសិទធិឃាត់ទុក្រថយនតទនាោះ ទរកាយទពលកំ្ណត់សងានមក្ដល់រ ូតដល់ទពល
ដដល B ទទួលានការសងនូវនថលជួសជុលរថយនត។ 

របសិនទបើបនាទ ប់ពីទពលជួសជុលរថយនតរចួ B មិនរពមរបគល់រថយនតទៅឱ្យ A វញិ ទទាោះបីជា ម្ចនការ 
ទាមទារឱ្យរបគល់វញិពី A ក៏្ទោយ រ ូតដល់ទពលកំ្ណត់សងានមក្ដល់ ទតើ B ម្ចនសិទធិឃាត់ទុក្ដដរ 
ឬទទ ទៅទពលកំ្ណត់សង ានមក្ដល់? ក្រណីទនោះ ការគិតដដលថា B អាចអ្ោះអាង អំ្ពីសិទធិឃាត់ទុក្
ទនាោះ គឺម្ចនអានុោព។ ផទុយទៅវញិ ទោយសារដត B មិនទសាម ោះរតង់ទនាោះ ទទាោះបីជាអំ្ ុងទពលកំ្ណត់
សងាន ក្នលង ួសក៏្ទោយ ក៏្ម្ចនគំនិតខ្លោះថា B មិនអាចអ្ោះអាងអំ្ពីសិទធិឃាត់ទុក្ានដដរ។      

(៣) ទំនាក់្ទំនងរវាងសិទធិទលើបំណុល និង វតថុ 

ម្ចច ស់បំណុលម្ចនសិទធិឃាត់ទុក្នូវវតថុរបស់កូ្នបំណុល ឬ តតិយជន ដដលខ្លួនកំ្ពុងកាន់កាប់ 
រ ូតដល់ទពលដដលខ្លួនទទួលានការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលរបស់ខ្លួនាន លុោះរតាដតសិទធិទលើ 
បំណុលទនាោះានទក្ើតទ ើងទោយទាក់្ទងនឹងវតថុទនាោះ។ នថលជួសជុលវតថុ គឺជាសិទធិទលើបំណុលដដលាន 
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ទក្ើតទ ើងទោយទាក់្ទងនឹងវតថុដដលរតវូានជួសជុលទនាោះ រឯីក្នរមននការដថររក្ាទុក្វតថុបទញ្ាើ គឺជាសិទធិ 
ទលើបំណុលដដលានទក្ើតទ ើងទោយទាក់្ទងនឹងវតថុបទញ្ាើទនាោះ។ ក្នុងក្រណីម្ចច ស់បំណុលម្ចនសិទធិទលើ
បំណុលណាមួយ ទ ើយកំ្ពុងកាន់កាប់វតថុរបស់ កូ្នបំណុលទបើក្នុង ក្រណីដដលសិទធិទលើបំណុលទនាោះ និង 
វតថុដដលកាន់កាប់ទោយម្ចច ស់បំណុលមិនម្ចនទំនាក់្ទំនងអ្វីណាមួយទទទនាោះ ម្ចច ស់បំណុលមិនអាចអ្ោះ 
អាងអំ្ពីសិទធិឃាត់ទុក្វតថុទនាោះ ទោយមូលទ តុននសិទធិទលើបំណុលទនាោះានទទ។ ក្នុងក្រណីននការជួស
ជុលរថយនតខាងទលើ B អាចឃាត់ទុក្រថយនតចំទពាោះសិទធិទលើបំណុល ដដលជានថលជួសជុលរថយនតាន ប៉ាុដនត
មិនអាចឃាត់ ទុក្រថយនតទោយមូលទ តុននសិទធិទលើបំណុលដដលទាមទារឱ្យសងរាក់្ក្មចីដដល A ាន
ខ្ចីដតមិនទាន់ានសងានទ ើយ។ 

(៤) ការកាន់កាប់វតថុ 

ទដើមបីម្ចនសិទធិឃាត់ទុក្ ម្ចច ស់បំណុលរតូវដតកាន់កាប់វតថុដដលជាក្មមវតថុននសិទធិឃាត់ទុក្ម្ចន
ន័យ ថា ម្ចច ស់បំណុលមិនអាចឃាត់ទុក្វតថុណាមួយដដលមិនសថិតទៅក្នុងនដរបស់ខ្លួនានទ ើយ។ ម្ចន
ការ កាន់កាប់វតថុ ទទើបម្ចនសិទធិឃាត់ទុក្វតថុទនាោះ។ ការកាន់កាប់វតថុទៅទីទនោះ ជា       ក្រណីម្ចច ស់បំណុល
កាន់កាប់ទោយផ្ទទ ល់ក៏្ាន និង  ក្រណីម្ចច ស់បំណុលានឱ្យតតិយជនទរៅពីកូ្នបំណុលទធវើការកាន់កាប់ 
(ម្ចច ស់បំណុលកាន់កាប់ទោយរបទោល) ក៏្ាន (CC#228)។ 

ក្នុងក្រណីននការជួសជុលរថយនតខាងទលើ របសិនទបើ B ទៅជួសជុលរថយនតទៅផទោះរបស់ A ទនាោះ B មិន
អាចឃាត់ទុក្រថយនតទនាោះានទទ។ មា៉ាងទទៀត របសិនទបើម្ចច ស់បំណុលានាត់បង់ការកាន់កាប់វតថុ ឃាត់
ទុក្ ទនាោះសិទធិឃាត់ទុក្ក៏្រតូវរលត់ដដរ (CC#780)។ ក្នុងក្រណីននការជួសជុលរថយនតខាងទលើ របសិនទបើ B 
ាន របគល់រថយនតទនាោះទៅឱ្យ A វញិ បនាទ ប់ពីជួសជុលរចួ ទទាោះបីជា B មិនានទទួលការសងនថលជួស
ជុលរថយនតពី A ក៏្ទោយ សិទធិឃាត់ទុក្រថយនតទនាោះរតូវរលត់ពីទរពាោះ B ានាត់បង់ការកាន់កាប់រថយនត
ទនាោះ។  

 ទទាោះបីជាម្ចច ស់បំណុលានកាន់កាប់វតថុក៏្ទោយ របសិនទបើការកាន់កាប់វតថុទនាោះរតូវានោប់ទផតើម ទោយ
អំ្ទពើអ្នីតយនុកូ្ល សិទធិឃាត់ទុក្ក៏្មិនទក្ើតទ ើងដដរ (CC#774-2)។ ឧទា រណ៍ A ានលួចរថយនត របស់ 
B ទ ើយានទធវើការជួសជុលរថយនតទនាោះ។ ទរកាយមក្ B ានរក្ទឃើញថា A គឺជាទោរ ដដលាន លួចរថ
យនតរបស់ខ្លួន និង ានទាមទារឱ្យ A របគល់រថយនតមក្ឱ្យខ្លួនវញិ។ ក្នុងក្រណីទនោះ A មិនម្ចន សិទធិឃាត់
ទុក្រថយនតទនាោះជាថនូរនឹងការសងនថលជួសជុលរថយនតទនាោះានទទ ពីទរពាោះ ការកាន់កាប់រថយនត របស់ A គឺ
រតូវានោប់ទផតើមទោយអំ្ទពើលួចដដលជាអំ្ទពើអ្នីតានុកូ្ល។ 

៣ -៣ .អានុោពននសិទធិឃាត់ទុក្  
 (១) អានុោពននការឃាត់ទុក្ 

ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្ អាចឃាត់ទុក្នូវវតថុដដលជាក្មមវតថុននសិទធិឃាត់ទុក្ាន រ ូតដល់ទពលដដល 
ខ្លួនទទួលការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលដដលទាក់្ទងនឹងវតថុទនាោះ (CC#774-1)។ ម្ចន ន័យថា ម្ចច ស់សិទធិ 
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ឃាត់ទុក្អាចរក្ាការកាន់កាប់វតថុដដលជាក្មមវតថុននសិទធិឃាត់ទុក្ រ ូតដល់ទពលដដលខ្លួនទទួលានការ 
សងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលដដលទាក់្ទងនឹងវតថុទនាោះ។  តាមរយៈអានុោពទនោះ កូ្នបំណុលរតូវានបងខំ 
តាមផលូវចិតតឱ្យអ្នុវតតកាតពវកិ្ចច ទដើមបទីទួលានមក្វញិនូវវតថុឃាត់ទុក្។ 

មា៉ាងវញិទទៀត ចំទពាោះវតថុឃាត់ទុក្ដដលរតូវានទធវើចំណាត់ការទោយការអ្នុវតតទោយបងខំ ទផសង ទទៀត 
ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្អាចបដិទសធក្នុងការោក់្វតថុឃាត់ទុក្ទៅអាជាា សាលាានទោយអ្ោះអាងអំ្ពី អានុោព
ននការឃាត់ទុក្។ 

(២) សិទធិលក់្ទោយបងខំ 

ទទាោះបីជាម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្ានជរមុញឱ្យកូ្នបំណុលសងទោយរបទោល តាមរយៈការឃាត់ ទុក្នូវវតថុ
ដដលជាក្មមវតថុននសិទធិឃាត់ទុក្ក៏្ទោយ របសិនទបើកូ្នបំណុលទៅមិនរពមសងទទៀតទនាោះ ម្ចច ស់ សិទធិឃាត់
ទុក្រតូវដតបនតការកាន់កាប់វតថុទនាោះរ ូត ដដលការទធវើដបបទនោះនឹងនំាឱ្យម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្រតូវ ចំណាយ
រាក់្ក្នុងការរក្ាទុក្វតថុទនាោះ។ ដូទចនោះ ទដើមបទីជៀសវាងការចំណាយរាក់្ ក្នុងការដថរក្ាទុក្វតថុ ទនាោះ ម្ចច ស់
សិទធិឃាត់ទុក្អាចលក់្ទោយបងខំនូវវតថុដដលានឃាត់ទុក្ទនាោះ ទដើមបបីតូរយក្ជារាក់្ាន (CCP#499)។ 

 ៣ -៤ .ការអ្នុវតតសិទធិលក់្ទោយបងខំដ ទ  យសិទធិឃាត់ទុក្ 
(១) ការោក់្ពាក្យសំុលក់្ទោយបងខំទោយសិទធិឃាត់ទុក្ 

ពាក្យសំុលក់្ទោយបងខំទោយសិទធិឃាត់ទុក្ចំទពាោះចលនវតថុរតវូទធវើទៅអាជាា សាលាននសាលាដំបូង ដដល
ម្ចនសមតថកិ្ចចទលើទីក្ដនលងដដលវតថុដដលជាក្មមវតថុននសិទធិឃាត់ទុក្សថិតទៅ (CCP#384-1)។  

ទៅក្នុងពាក្យសំុ រតវូសរទសរនូវចំណុចខាងទរកាមទនោះ (CCP#502)។ 

ក្ សញ្ញា ណននម្ចច ស់បំណុលននការអ្នុវតត (ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្) កូ្នបំណុលននការអ្នុវតត (ក្មមសិទធិក្រនន
វតថុ) កូ្នបំណុលននសិទធិទលើបំណុលដដលរតវូានធានា និង អ្នក្តំណាង។ 

ខ្ សញ្ញា ណននសិទធិរាតិទោគ (សិទធិឃាត់ទុក្) និងសិទធិទលើបំណុលដដលរតវូានធានា។ 

គ សញ្ញា ណននចលនវតថុដដលជាក្មមវតថុននការលក់្ទោយបងខំទោយសិទធិឃាត់ទុក្ និង ទីក្ដនលងនន 
ចលនវតថុទនាោះ។ 

ទោយសារម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្កាន់កាប់ចលនវតថុដដលជាក្មមវតថុននសិទធិឃាត់ទុក្ ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ ទុក្អាច
ោក់្ចលនវតថុទនាោះទៅអាជាា សាលាទដើមបទីធវើការលក់្ទោយបងខំាន ទោយមិនោំាច់ម្ចនលិខិ្ត អ្នុវតត
ទដើមបីអ្នុវតតសិទធិរាតិទោគទទ (CCP#500)។  
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(២) ការលក់្ឡាយ ុង 

បនាទ ប់ពីានទទួលពាក្យសំុលក់្ទោយបងខំទោយសិទធិឃាត់ទុក្ អាជាា សាលារតូវទធវើការលក់្ទោយ បងខំតាម
វធីិលក់្ឡាយ ុង ទោយផ្ទទ ល់ម្ចត់ ឬ ទោយទស្សាមសំបុរត (CCP# 395-1)។ អាជាា សាលារតូវជូន 
ដំណឹងជាសាធារណៈអំ្ពីចលនវតថុដដលរតូវោក់្លក់្ និង វធីិលក់្ចលនវតថុទនាោះទោយបិទរបកាសទៅ 
ក្ដនលងសរម្ចប់បិទរបកាសរបស់តុលាការ (CCP# 395-3)។   

(៣) ការសងរតលប់ទៅវញិនូវរាក់្នថលលក់្ 

ការលក់្ទោយបងខំទោយសិទធិឃាត់ទុក្ គឺរគ្មន់ដតជាការបតូរវតថុជារាក់្ដតប៉ាុទណាណ ោះ មិនដមន ជាការលក់្
ទដើមបីយក្រាក់្ទៅសងសិទធិទលើបំណុលដដលរតវូានធានាទទ។ ដូទចនោះ អាជាា សាលាមិនទធវើការដចក្
ចំដណក្ទទ ទពាលគឺអាជាា សាលារតវូរបគល់រាក់្ដដលលក់្ានទំាងអ្ស់ទៅឱ្យម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្ (ម្ចច ស់
បំណុលននការអ្នុវតត)។ មូលទ តុដដលអាជាា សាលារតូវរបគល់រាក់្ទៅឱ្យម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្ ទរពាោះ
ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្អាចឃាត់ទុក្នូវវតថុឃាត់ទុក្ ទ ើយអាចនិោយានថារាក់្នថលលក់្ គឺអាចផ្ទល ស់បតូរវតថុ
ឃាត់ទុក្ទនាោះាន ទ តុទនោះ ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្ជាអ្នក្ដដលរតូវទទួលាននូវរាក់្នថលលក់្វតថុទនាោះរត ប់
មក្វញិ។ 

(៤) ការទូទាត់ 

ទោយទ តុថា កូ្នបំណុលម្ចនសិទធិទាមទារឱ្យម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្សងរាក់្នថលលក់្វតថុឃាត់ទុក្វញិ ប៉ាុដនត 
ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្ម្ចនសិទធិទាមទារឱ្យកូ្នបំណុលសងក្នរម (រាប់បញ្ចូ លនូវសិទធិទលើបំណុលដដលរតូវ
ានធានា និង ទសា  ុយសរម្ចប់ការអ្នុវតតនីតិវធីិលក់្ទោយបងខំដដលម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្បង់ជា មុនផង
ដដរ) ដូទចនោះគឺអាចទធវើការទូទាត់ាននូវសិទធិទាមទារឱ្យសងរាក់្ និងសិទធិទាមទារឱ្យសងក្នរមាន 
(CC#464-1)។ 

ឧទា រណ៍       របសិនទបើក្នរមននសិទធិទលើបំណុលដដលរតវូានធានាគឺ ៥០០ ដុលាល រ  

ទសា  ុយសរម្ចប់ការអ្នុវតតនីតិវធីិលក់្ទោយបងខំគឺ១០០ដុលាល រ ទ ើយរាក់្នថលលក់្វតថុឃាត់ទុក្គឺ ១.០០០
ដុលាល រទនាោះ បនាទ ប់ពីទធវើការទូទាត់ ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្រតូវរបគល់រាក់្រតឹមដតចំនួន ៤០០ដុលាល រ ទៅឱ្យកូ្ន
បំណុលដតប៉ាុទណាណ ោះ។  

ទទាោះជាោ៉ាងណាក៏្ទោយ ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្អាចទធវើការទូទាត់ានដតក្នុងក្រណីដដលកូ្ន បំណុលគឺជា
ក្មមសិទធិក្រននវតថុឃាត់ទុក្ដតប៉ាុទណាណ ោះ។ ក្នុងក្រណីដដលវតថុឃាត់ទុក្មិនដមនជាក្មមសិទធិរបស់ កូ្នបំណុល
ទទ ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្មិនអាចទធវើការទូទាត់ានទទ ពីទរពាោះថាក្នុងក្រណីដបបទនោះ អ្នក្ដដល ម្ចនសិទធិ
ទាមទារឱ្យរបគល់រាក់្នថលលក់្វតថុឃាត់ទុក្ទនាោះ គឺតតិយជនដដលជាក្មមសិទធិក្រ ននវតថុឃាត់ទុក្ ទនាោះមិន
ដមនកូ្នបំណុលទទ។ ប៉ាុដនត សួរថាទតើម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្អាចឃាត់ទុក្រាក់្នថលលក់្ានដដរឬទទ? ម្ចនការ
បក្ស្សាយថា មិនអាចឃាត់ទុក្រាក់្នថលលក់្ានទទ។ ម្ចនន័យថា ម្ចនោពោំាច់ក្នុងការសង រាក់្នថល
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លក់្ទៅក្មមសិទធិក្រននវតថុឃាត់ទុក្ (តតិយជន) វញិ។ ចំណុចទនោះ ទោយសារទៅទពលវតថុឃាត់ទុក្ រតូវ
ានបតូរជារាក់្រចួទ ើយ ទនាោះ ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្នឹងាត់បង់នូវការកាន់កាប់ទលើវតថុឃាត់ទុក្ ដដលនំា ឱ្យ
សិទធិឃាត់ទុក្ក៏្ រតវូាត់បង់ផងដដរ។    

 ៤  .សិទធិទលើការបញ្ញច ទំលើចលនវតថុ  

៤ ១  .អ្តថន័យ  
សិទធិទលើការបញ្ញច ំ គឺជាសិទធិរាតិទោគរបតយក្សដដលបទងកើតទ ើងទោយគូោគីននកិ្ចចសនាដដល 

ក្នុងទនាោះម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំទទួលយក្វតថុពីកូ្នបំណុល ឬ តតិយជន ដដលោក់្ទដើមបីធានាសិទធិទលើ 
បំណុលរបស់ខ្លួន និង ទទួលការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលរបស់ខ្លួនពីវតថុទនាោះ ទោយម្ចនអាទិោពជាង 
ម្ចច ស់បំណុលទផសងទទៀត (CC#816)។ 

ឧទា រណ៍ A ានខ្ចីរាក់្ពី B ចំនួន ១មឺុនដុលាល រ ទោយានោក់្បញ្ញច នូំវរថយនតមួយទរគឿង ទដើមបីធានា
សិទធិទលើបំណុលននរាក់្ក្មចី ១មឺុនដុលាល រទនោះ។ 

៤ ២  .ល័ក្ខខ័្ណឌ ននការបទងកើត  
ដផែក្តាមម្ចរតា ៨១៨ ននរក្មរដាបបទវណី សិទធិទលើការបញ្ញច ំរតូវទក្ើតម្ចនទ ើងដតក្នុងក្រណីដដល

ម្ចនល័ក្ខខ័្ណឌ ទំាង ២ ដូចខាងទរកាមទនោះ។ 

(១) ការរពមទរពៀងបទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច ំ 

(២) ការរបគល់វតថុដដលជាក្មមវតថុននការបញ្ញច  ំ

(១) ការរពមទរពៀងបទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច  ំ

សិទធិទលើការបញ្ញច ំ គឺជាសិទធិរាតិទោគរបតយក្សដដលរតូវានបទងកើតទ ើងទោយការរពមទរពៀង 
របស់គូោគីននកិ្ចចសនា។ ដូទចនោះ ទដើមបឱី្យសិទធិទលើការបញ្ញច ទំក្ើតម្ចនទ ើងោំាច់រតូវម្ចនកិ្ចចសនា 
បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច ។ំ  កិ្ចចសនាបទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទនោះ មិនទាមទារឱ្យម្ចនទរមង់ពិទសសណា 
មួយទ ើយ ម្ចនន័យថា អាចទធវើទោយផ្ទទ ល់ម្ចត់ក៏្ាន ឬ ជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរក៏្ានជាលិខិ្តឯក្ជន 
ក៏្ានជាលិខិ្តយថាភូតក៏្ាន។ 

(២) ការរបគល់វតថុដដលជាក្មមវតថុននការបញ្ញច  ំ

រតឹមដតម្ចនកិ្ចចសនាបទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច  ំ សិទធិទលើការបញ្ញច ំមិនទាន់ទក្ើតម្ចនទ ើងទទ។ 
ទដើមបី ឱ្យសិទធិទលើការបញ្ញច មំ្ចនអានុោព កូ្នបំណុល ឬ តតិយជនោំាច់រតវូរបគល់វតថុបញ្ញច ំទៅឱ្យម្ចច ស់
សិទធិ ទលើការបញ្ញច ំកាន់កាប់ (CC#818)។  
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ការរបគល់វតថុដដលជាក្មមវតថុននការបញ្ញច ំ អាចរតវូានទធវើទោយ  ការរបគល់ទោយជាក់្ដសតង  ការ
របគល់ទោយសទងខប ឬ  ការទផទរការកាន់កាប់ទោយបញ្ញជ  (CC#818 CC#229  CC#833)។ ឧទា រណ៍ 
ក្នុងក្រណីដដលវតថុដដលវតថុបញ្ញច ំទៅក្នុងនដរបស់អ្នក្បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច ទំនាោះអ្នក្បទងកើតសិទធិទលើ ការ
បញ្ញច ំ រតូវរបគល់វតថុទនាោះទៅឱ្យម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំ (ការរបគល់ទោយជាក់្ដសតង) ក៏្ប៉ាុដនតក្នុងក្រណី 
ដដលវតថុដដលជាក្មមវតថុននការបញ្ញច ំទៅក្នុងនដរបស់ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំរចួទ ើយ មុនទពលបទងកើតកិ្ចច 
សនាបទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទនាោះ មិនោំាច់តរមូវឱ្យម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំរបគល់វតថុទនាោះទៅឱ្យអ្នក្ 
បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច ំ ទដើមបីឱ្យអ្នក្បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច ំរបគល់វតថុទនាោះ ទៅឱ្យម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច  ំ
ជាថមីទ ើងវញិទ ើយ រគ្មន់ដតម្ចនការរពមទរពៀងគ្មន អំ្ពីការរបគល់វតថុគឺជាការទស្សច (ការរបគល់ទោយ 
សទងខប)។ មា៉ាងទទៀត ក្នុងក្រណីវតថុបញ្ញច ំទៅនឹងនដរបស់តតិយជនវញិ អ្នក្បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច រំគ្មន់
ដត ជូនដំណឹងទៅតតិយជនដដលកាន់កាប់វតថុបញ្ញច ទំនាោះឱ្យកាន់កាប់វតថុបញ្ញច ំទនាោះ ទដើមបីម្ចច ស់សិទធិទលើការ 
បញ្ញច ំ ជាការទស្សច (ការទផទរការកាន់កាប់ទោយបញ្ញជ )។ 

ជាការក្ត់សម្ចគ ល់ តាមម្ចរតា ២២៩ ននរក្មរដាបបទវណី ការទផទរការកាន់កាប់ម្ចន ៤របទភទ គឺ  ការរបគល់
ទោយជាក់្ដសតង  ការបតូរលក្ខណៈននការកាន់កាប់  ការរបគល់ទោយសទងខប និង  ការទផទរការកាន់កាប់ទោយ
បញ្ញជ ។ ប៉ាុដនតការទផទរការកាន់កាប់ទោយការបតូរ លក្ខណៈននការកាន់កាប់ មិនអាចយក្មក្អ្នុវតតចំទពាោះការ
បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច ាំនទទ ពីទរពាោះថារបសិនទបើអ្នុវតតដបបទនោះ អ្នក្បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច នឹំងកាន់កាប់
ទោយផ្ទទ ល់ទលើវតថុបញ្ញច ំដដលរតូវានហាមឃាត់ទោយម្ចរតា ៨១៩ ននរក្មរដាបបទវណី។  

៤ ៣  .អានុោព  
(១) អានុោពននការឃាត់ទុក្ 

ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំ អាចឃាត់ទុក្នូវវតថុបញ្ញច  ំ រ ូតដល់ទពលដដលខ្លួនទទួលការសងចំទពាោះសិទធិទលើ
បំណុលដដលរតូវានធានា ប៉ាុដនតសិទធិទនោះមិនអាចតតំាងចំទពាោះម្ចច ស់បំណុលដដល ម្ចនអាទិោព ជាងខ្លួន
ានទ ើយ (CC#821)។ ម្ចនន័យថា ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំអាចរក្ាការកាន់កាប់វតថុបញ្ញច ំ រ ូតដល់
ទពលដដលខ្លួនទទួលានការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលដដលរតូវានធានាទលើក្ដលងដតក្នុង ក្រណី
ដដលម្ចនការទាមទារឱ្យរបគល់វតថុបញ្ញច ពីំសំណាក់្ម្ចច ស់បំណុលទផសងទទៀត ដដលម្ចនអាទិោពជាងខ្លួន។ 
ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនអាទិោពជាម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំទៅទីទនោះ សំទៅទៅទលើ  ម្ចច ស់ សិទធិទលើការ
បញ្ញច ំលំោប់មុន (CC#833) និង  ម្ចច ស់ឯក្សិទធិចំទពាោះវតថុបញ្ញច ំ (ឯក្សិទធិទលើការរក្ាទុក្ ចលនវតថុ 
(CC#788-គ) និងឯក្សិទធិទលើការលក់្ចលនវតថុ (CC#788-ឃ) ជាអាទិ៍) ក្នុងក្រណីដដលម្ចច ស់សិទធិទលើការ
បញ្ញច ំានដឹងអំ្ពីអ្តថិោពននម្ចច ស់ឯក្សិទធិទនាោះ (CC#808, CC#804-2)។  

តាមរយៈអានុោពននការឃាត់ទុក្ទនោះ កូ្នបំណុលរតូវានបងខំតាមផលូវចិតតឱ្យអ្នុវតតកាតពវកិ្ចច ទដើមបទីទួល
ានមក្វញិនូវវតថុបញ្ញច ំ។ 
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(២) អានុោពននការសងជាអាទិោព 

ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំអាចទទួលការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលរបស់ខ្លួន ពីតនមលថនូរនន វតថុបញ្ញច  ំ
ទោយម្ចនអាទិោពជាងម្ចច ស់បំណុលទផសងទទៀត (CC#816)។ ម្ចនន័យថា ក្នុងក្រណីដដលវតថុបញ្ញច រំតូវ 
ានលក់្ទោយបងខំ រាក់្ដដលានមក្ពីការលក់្វតថុបញ្ញច ំរតូវដចក្ចំដណក្ទៅ ឱ្យម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំ 
មុនម្ចច ស់បំណុលទផសងទទៀត។  

ប៉ាុដនត ក្នុងក្រណីដដលម្ចនការរបដជងគ្មន រវាងសិទធិទលើការបញ្ញច ំជាមួយនឹងសិទធិរាតិទោគរបតយក្សទផសង
ទទៀតទនាោះ ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំរតូវទទួលានការសងទោយម្ចនអាទិោព ឬ មិនម្ចនអាទិោពគឺ
អាស្ស័យទលើក្រណីនីមួយៗ។  

 ក្រណីម្ចនការរបដជងគ្មន ជាមួយនឹងឯក្សិទធិ ទោយសារម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំម្ចនសិទធិ ដូចគ្មន  នឹង
ម្ចច ស់ឯក្សិទធិដដលម្ចនអាទិោពក្នុងលំោប់ទី១ (CC#808, CC#804-1) ដូទចនោះ ជាទគ្មលការណ៍ ម្ចច ស់សិទធិ
ទលើការបញ្ញច ំម្ចនអាទិោពជាងម្ចច ស់ឯក្សិទធិទផសងទទៀត ប៉ាុដនតរបសិនទបើម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំ ានដឹង
អំ្ពីអ្តថិោពននម្ចច ស់ឯក្សិទធិទផសងទទៀតទនាោះ ម្ចច ស់ឯក្សិទធិទផសងទទៀតទនាោះម្ចនអាទិោពជាងម្ចច ស់សិទធិ
ទលើការបញ្ញច ំ (CC#804-2)។ 

 ក្រណីម្ចនការរបដជងគ្មន ជាមួយនឹងសិទធិឃាត់ទុក្ ទោយសារម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្ជាអ្នក្ឃាត់ ទុក្វតថុ
ទោយជាក់្ដសតង ដូទចនោះ ម្ចច ស់សិទធិឃាត់ទុក្ម្ចនអាទិោពជាងម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច (ំម្ចច ស់សិទធិទលើការ
បញ្ញច ំមិនអាចអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំានទទ (មិនអាចបំទពញល័ក្ខខ័្ណឌ តាម CCP#500))។ 

 ក្រណីម្ចនការរបដជងគ្មន ជាមួយនឹងសិទធិរាតិទោគទោយអ្នុបបទាន របសិនទបើសិទធិទលើការ បញ្ញច រំតវូ
ានបទងកើតមុន ទ ើយម្ចច ស់សិទធិរាតិទោគទោយអ្នុបបទានមិនានទធវើលទធក្មមទោយសុចរតិ តាម 
CC#193 ទទ ទនាោះម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំម្ចនអាទិោពជាង។ ផទុយទៅវញិ របសិនទបើសិទធិរាតិទោគ 
ទោយអ្នុបបទានរតូវានបទងកើតមុន ទ ើយម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច មិំន ានទធវើលទធក្មមទោយសុចរតិតាម 
CC#193 ទទ ទនាោះម្ចច ស់សិទធិរាតិទោគទោយអ្នុបបទានម្ចនអាទិោពជាង (CC#894-1)។  

  ៤ ៤  .ការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំ  
របសិនទបើ ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ចំលនវតថុមិនានទទួលការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុល  

របស់ខ្លួនទទ ម្ចច ស់សិទធិទនាោះអាចអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំដូចខាងទរកាម៖ 

(១) អ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទោយសទងខប  

(២) អ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទោយការលក់្ទោយបងខំ 
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 (១) ការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ទំោយសទងខប 

 ក្. អ្តថន័យ 

ការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទោយសទងខប គឺសំទៅទៅការអ្នុវតតសិទធិរបស់ម្ចច ស់សិទធិទលើការ
បញ្ញច ំ ទដើមបទីទួលានវតថុបញ្ញច ំមក្ទធវើជាក្មមសិទធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈតុលាការដតមតង ទោយមិនឆលងកាត់នីតិ
វធីិនន ការលក់្ទោយបងខំទទ។ ម្ចនន័យថា ទៅទពលកំ្ណត់សងសិទធិទលើបំណុលានមក្ដល់ម្ចច ស់សិទធិ
ទលើ ការបញ្ញច មិំនានទទួលការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលរបស់ខ្លួនទទ ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំអាច
ទាមទារទៅតុលាការឱ្យយក្វតថុបញ្ញច ទំនាោះមក្សងខ្លួនផ្ទទ ល់ដតមតង ទដើមបីកាត់សិទធិទលើបំណុល (CC#832)។ 

ទទាោះបីជាទមើលទៅវាហាក់្ដូចជា “ការបញ្ញច ំផ្ទត ច់” ដដលរតូវានហាមឃាត់តាមបញ្ាតតិនន ម្ចរតា ៨២៧ នន
រក្មរដាទវណី ប៉ាុដនត វាមិនដូចគ្មន ទទ។ ការបញ្ញច ំផ្ទត ច់ គឺជាកិ្ចចសនាបទងកើតសិទធិទលើ ការបញ្ញច ំ ឬ កិ្ចចសនា
ដដលរតូវានបទងកើតមុនទពលកំ្ណត់សងានមក្ដល់ ដដលកំ្ណត់ឱ្យម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំទធវើលទធក្មម
ក្មមសិទធិទលើវតថុបញ្ញច ំាន ក្នុងក្រណីដដលទពលកំ្ណត់សងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលានមក្ដល់ ម្ចច ស់សិទធិ
ទលើការបញ្ញច មិំនទទួលានការសងចំទពាោះសិទធិទលើបំណុលទនាោះ។ ប៉ាុដនត របសិនទបើទរកាយទពល កំ្ណត់
សងានមក្ដល់ ោគីអាចទធវើការសងវតថុ បញ្ញច ំតាមការរពមទរពៀងានដដរ ដដលទនោះគឺជាសង ទោយវតថុ
ជំនួស (CC#442)។ រឯីការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ទំោយសទងខប គឺជាការទធវើនីតិវធីិតាមផលូវ តុលាការទដើមបី
ឱ្យម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ទំទួលាននូវក្មមសិទធិទលើវតថុបញ្ញច  ំ ទពាលគឺោំាច់រតូវទទួលការ អ្នុញ្ញា តពី
តុលាការ។ 

ខ្. ល័ក្ខខ័្ណឌ ននការអ្នុវតត 

ទដើមបីអាចអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទោយសទងខបាន លុោះរតាដតានបំទពញល័ក្ខខ័្ណឌ តាម
(CC#832-1) ៖  

 រតូវម្ចនមូលទ តុរតឹមរតូវ។ ឧទា រណ៍ដូចជាក្រណីដដលតនមលននវតថុបញ្ញច តិំចជាងទសា  ុយចំណាយ
ទលើនីតិវធីិលក់្ទោយបងខំ។ ប៉ាុដនត ក្នុងក្រណីដដលម្ចនម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនសិទធិរាតិទោគរបតយក្សដដល
ម្ចនអាទិោពជាងម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច នឹំងរតូវោត់ទុក្ថាមិនម្ចនមូលទ តុរតឹមរតូវទ ើយ។   
 ានជូនដំណឹងទៅកូ្នបំណុលជាមុន។ ប៉ាុដនតរបសិនទបើកូ្នបំណុល និងក្មមសិទធិក្រននវតថុបញ្ញច ំ ជាបុគគល
ទផសងគ្មន  គបបជូីនដំណឹងទៅក្មមសិទធិក្រននវតថុបញ្ញច ផំងដដរទោយទោងតាម CCP#504-2។  

គ. លំ ូរនននីតិវធីិ 

ចំទពាោះនីតិវធីិននការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទោយសទងខប គឺរតវូអ្នុវតតតាមម្ចរតា ៥០៤ ននរក្ម 
នីតិវធីិរដាបបទវណី។  

ខាងទរកាមទនោះគឺជាលំ ូរនននីតិវធីិននការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទោយសទងខប៖ 
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 ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ចំលនវតថុោក់្ពាក្យសំុឱ្យទចញដីកាសទរមចអ្នុញ្ញា តឱ្យយក្វតថុបញ្ញច ំទនាោះ មក្សង
ផ្ទទ ល់ដតមតង ទៅសាលាដំបូងដដលម្ចនសមតថកិ្ចចទលើទីក្ដនលងដដលរតូវអ្នុវតតកាតពវកិ្ចច (CCP#504-1)។ 

 តុលាការរតវូសាក្សួរម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំ ក្មមសិទធិក្រននវតថុបញ្ញច ំ និង កូ្នបំណុល (CCP#504-2)។ 

 ទបើយល់ទឃើញថាម្ចនមូលទ តុរតឹមរតូវក្នុងការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំទោយសទងខបតុលាការ រតូវ
ទរជើសតំាងអ្នក្វាយតនមលឱ្យវាយតនមលនូវវតថុបញ្ញច ំជាមុន ទលើក្ដលងដតក្នុងក្រណីដដលម្ចច ស់សិទធិទលើការ 
បញ្ញច ំ ានកំ្ណត់តនមលវតថុបញ្ញច ំ តាមការវាយតនមលននវតថុបញ្ញច ទំោយខ្លួនឯង ទ ើយក្មមសិទធិក្រននវតថុបញ្ញច  ំ
ានឯក្ោពនឹងតនមលទនាោះ (CCP#504-3)។  

 តុលាការទចញដីកាសទរមចអ្នុញ្ញា តឱ្យយក្វតថុបញ្ញច ំមក្សងទោយផ្ទទ ល់ក្នុងចំនួនទឹក្រាក់្ ដដលអ្នក្
វាយតនមលានវាយតនមល ទ ើយរពមជាមួយគ្មន ទនោះ ទបើចំនួនដដលអ្នក្វាយតនមលាន វាយតនមលទនាោះ ទលើសពី
ចំនួនទឹក្រាក់្សរបុននកាតពវកិ្ចចដដលរតូវសង និង ទសា  ុយសរម្ចប់នីតិវធីិតុលាការបងាគ ប់ឱ្យ សងចំនួន
ទលើសទនាោះទៅឱ្យក្មមសិទធិក្រននវតថុបញ្ញច ំវញិ (CCP#504-5)។ ខ្លឹមសារននដីកាសទរមចរតូវានរាប់ បញ្ចូ ល
នូវខ្លឹមសារដូចខាងទរកាម៖ 

 ១. អ្នុញ្ញា តឱ្យយក្វតថុបញ្ញច ំមក្ទធវើការសងសិទធិទលើបំណុលោល មៗ។ 

 ២. តនមលននវតថុបញ្ញច គឺំ.....................ដុលាល រអាទមរកិ្។ 

 ៣.បងាគ ប់ឱ្យម្ចច ស់បំណុលសងរាក់្..................ដុលាល រអាទមរកិ្ទៅឱ្យកូ្នបំណុល (រតង់ទនោះ គឺ
ានដតក្នុងក្រណីតនមលននវតថុបញ្ញច នំថលជាងតនមលននសិទធិទលើបំណុលននទរឿងក្តីប៉ាុទណាណ ោះ)។  

(២) ការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ទំោយការលក់្ទោយបងខំ 

ក្. ការោក់្ពាក្យសំុអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច  ំ

ពាក្យសំុអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំចំទពាោះចលនវតថុ រតូវទធវើទៅអាជាា សាលាននសាលាដំបូងដដល
ម្ចន សមតថកិ្ចចទលើទីក្ដនលងដដលវតថុបញ្ញច ំសថិតទៅ (CCP#384-1)។  

ទៅក្នុងពាក្យសំុ រតវូសរទសរនូវចំណុចខាងទរកាមទនោះ (CCP#502)។ 

ក្ សញ្ញា ណននម្ចច ស់បំណុលននការអ្នុវតត (ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំ) កូ្នបំណុលននការអ្នុវតត (ក្មមសិទធិក្រ
ននវតថុ) កូ្នបំណុលននសិទធិទលើបំណុលដដលរតូវានធានា និង អ្នក្តំណាង។ 

ខ្ សញ្ញា ណននសិទធិរាតិទោគ និងសិទធិទលើបំណុលដដលរតវូានធានា។ 

គ សញ្ញា ណននចលនវតថុដដលជាក្មមវតថុននសិទធិទលើការបញ្ញច ំ និងទីក្ដនលងននចលនវតថុ។ 

ឃ ទ តុការណ៍ និង ទំ ំននដផនក្ននសិទធិទលើបំណុលដដលរតូវានធានា ទបើទធវើការអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច ំ
ចំទពាោះដផនក្មួយននសិទធិទលើបំណុលដដលរតូវានធានា។ ទោយសារម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំកាន់កាប់
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ចលនវតថុ ដដលជាក្មមវតថុននសិទធិទលើការបញ្ញច មំ្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំអាចោក់្ចលនវតថុទនាោះទៅអាជាា
សាលា ទដើមបីទធវើការលក់្ទោយបងខំានទោយមិនោំាច់ម្ចនលិខិ្តអ្នុវតតទដើមបីអ្នុវតតសិទធិរាតិទោគទទ 
(CCP#500)។  

ខ្. ការលក់្ឡាយ ុង 

បនាទ ប់ពីានទទួលពាក្យសំុអ្នុវតតសិទធិទលើការបញ្ញច  ំ អាជាា សាលារតូវទធវើការលក់្ទោយបងខំតាមវធីិលក់្
ឡាយ ុង ទោយផ្ទទ ល់ម្ចត់ ឬ ទោយទស្សាមសំបុរត (CCP# 395-1)។ អាជាា សាលារតវូជូនដំណឹងជាសា
ធារណៈអំ្ពីចលនវតថុដដលរតូវោក់្លក់្ និង វធីិលក់្ចលនវតថុទនាោះ ទោយបិទរបកាសទៅក្ដនលងសរម្ចប់
បិទរបកាសរបស់តុលាការ (CCP# 395-3)។   

 គ. ការដចក្ចំដណក្ 

បនាទ ប់ពីលក់្ឡាយ ុងនូវចលនវតថុដដលជាក្មមវតថុននសិទធិទលើការបញ្ញច ំ និង ទទួលការបង់រាក់្
នថលលក់្ពីអ្នក្ទិញទ ើយ អាជាា សាលារតូវទធវើការដចក្ចំដណក្ ចំទពាោះម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំ ទ ើយ 
របសិនទបើ ម្ចនទៅទសសសល់រាក់្នថលលក់្រតូវរបគល់ទៅឱ្យក្មមសិទធិក្រននវតថុបញ្ញច ំ (CCP# 399-1)។ 
(៣) ក្រណីម្ចនការអ្នុវតតនីតិវធីិលក់្ឡាយ ុងមុនទផសងទទៀត 

ក្រណីម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំកំ្ពុងកាន់កាប់វតថុបញ្ញច  ំ ទោយសារម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច ំអ្ោះអាងអំ្ពី 
អានុោពននការឃាត់ទុក្ ទនាោះគឺអាចបដិទសធក្នុងការោក់្ចលនវតថុដដលជាក្មមវតថុទៅអាជាា សាលាាន។ 

ប៉ាុដនត ចំទពាោះឯក្សិទធិដដលានកំ្ណត់ជាអាទិ៍ (ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនអាទិោពជាង) ម្ចច ស់សិទធិ ទលើការ
បញ្ញច ំមិនអាចអ្ោះអាងអំ្ពីអានុោពននការឃាត់ទុក្ានទទ (CC#821)។ ក្រណីទនោះចំទពាោះនីតិវធីិលក់្ 
ឡាយ ុងមុននឹងកាល យទៅជាការទាមទារឱ្យដចក្ចំដណក្ (CCP#394)។ 

៥ .រាតិទោគទោយអ្នុបបទាន  

១  .រទឹសតី  
 រាតិទោគទោយអ្នុបបទាន (Jōto Tampo or Transfer Security) គឺទ ម្ ោះមួយដដលរតូវានទគ 
ទរបើសរម្ចប់សម្ចគ ល់ជាទូទៅចំទពាោះរបតិបតតិការទផសងៗដដលតាមរយៈរបតិបតតិការទនោះ កូ្នបំណុលទផទរសិទធិ
ទលើរទពយសមបតតិចំទពាោះអ្ចលនវតថុ ឬ ចលនវតថុជារាតិទោគ ខ្ណៈសិទធិកាន់កាប់អាច ឬ មិនសថិតទៅ
ជាមួយម្ចច ស់បំណុល។ ោគីអាចទធវើការទរជើសទរ ើសឧបក្រណ៍គតិយុតតទផសងៗ ទដើមបទីវចខ្ចប់នូវការទផទរសិទធិ
របស់ពួក្ទគ ប៉ាុដនត ការទវចខ្ចប់ទំាងទនោះរតូវដតពាក់្ពនធ័នឹងការទផទរក្មមសិទធិទលើវតថុ (obligation transfers) ឬ 
និោយមួយដបបទទៀត មទនាោពកិ្ចចសនា (contractual conceptualization)។ ការលក់្ទិញគឺជា ជទរមើស
មួយទ ើយរបតិបតតិការជាទម្ចល ប់ទនាោះគឺ A ជាកូ្នបំណុលចុោះកិ្ចចសនាលក់្ទិញទលើវតថុធានាជា មួយ  B ជា
ម្ចច ស់បំណុល។ កិ្ចចសនា ទនោះអាចបញ្ចូ លនូវបញ្ាតតិអំ្ពីសិទធិក្នុងការទលាោះ ឬ ទិញវតថុដដលលក់្មក្វញិ 
ដដល A អាចសាត ររទពយរបស់ខ្លួនទៅ ទពលដដល A ានទូទាត់សងបំណុលរចួ។ ក្នុងក្រណី A គឺជាបុគគល
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កាន់កាប់វតថុោគីទំាងពីរនឹងចុោះកិ្ចចសនាមួយបដនថមទទៀត ដដលអាចជាភតិសនា ឬ ខ្ចីទរបើដដលជាកិ្ចច
សនារវាងម្ចច ស់ក្មមសិទធិថមី គឺ B និង A។ 

 ទិដាោពដ៏ទូលំទូលាយទនោះកាល យជាមូលោា នចមបងក្នុងការដបងដចក្រវាងរាតិទោគទោយអ្នុបប 
ទាន  (រា/អ្នុ) និង Preliminary contract for substitute performance។ ការទផទរសិទធិទលើរទពយសមបតតិ
តាមកិ្ចចសនាដដលជាទូទៅគឺទផទរសិទធិក្មមសិទធិទធវើឲ្យរា/អ្នុ ម្ចនលក្ខណៈខុ្សគ្មន  ជាសារៈធាតុពី
ឧបក្រណ៍ រាតិទោគបួនទផសងទទៀត ដដលម្ចនកំ្ណត់ក្នុងរក្មរដាបបទវណី គឺសិទធិឃាត់ទុក្ ឯក្សិទធិ សិទធិ
ទលើការបញ្ញច  ំ និង  ីុប៉ាូដតក្។ ទោយសារថា ការទផទរសិទធិទលើរទពយសមបតតិរតូវទក្ើតទ ើងទៅមុនទពលដដល
បំណុលដល់ កាលកំ្ណត់ សងទធវើឲ្យរា/អ្នុបបខុ្សពី Preliminary contract for substitute performance 
ដដលទលចរបូរាងទរកាម ទិដាោពននការទផទរសិទធិទលើរទពយសមបតតិឲ្យម្ចច ស់បំណុល ដតទៅទពលម្ចនការ
បំពានកិ្ចចសនាប៉ាុទណាណ ោះ។ 

 ទៅរបទទសជប៉ាុន ោប់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៣៣ និង ក្នុងសំណំុទរឿង Nagata v. Takahashi របស់
តុលាការកំ្ពូលក៏្ានបងាា ញកាន់ដតចាស់ថា រា/អ្នុខុ្សកាន់ដតឆ្ៃ យពី Uriwatashi tampo។ ចំណុច
ពិាក្ននោពខុ្សគ្មន ទនោះ គឺវាអាស្ស័យទលើឆនទៈរបស់ោគីដតប៉ាុទណាណ ោះមិនដមនដផែក្ទលើលំអានរពឹតតិទ តុ ឬ 
វាក្យសពទ័ អាទិទទព (magic words) ដូចជាការលក់្ទិញ, សិទធិទលើការបញ្ញច ,ំ Preliminary contract ទនាោះទ ើ
យ។ ទៅសំណំុទរឿងក្តីទនោះ Nagata ដដលជាកូ្នបំណុល និង ជាទដើមបណតឹ ង ានទផទរសិទធិក្មមសិទធិទលើដី
មួយក្ដនលងជាថនូរនឹងតនមលបនតិចបនតួច (nominal sale) ឲ្យ Takahashi ទដើមបីធានាបំណុលចំនួន ៩០០ ទយ៉ា
ន។ ក្មមសិទធិទលើដីរតវូានទផទរទោយចុោះបញ្ជ ីោក់្ទ ម្ ោះ Takahashi ជាម្ចច ស់ក្មមសិទធិទ ើយបនាទ ប់មក្ដី
ទនោះរតូវទរៀបជាការជួលឲ្យមក្ Nagata វញិ ទ ើយ Nagata ទនោះក៏្បង់នថលឈនួលជាការរាក់្ចំទពាោះបំណុ
ល។ កិ្ចចសនាដដលានទធវើមក្ទនោះម្ចនបញ្ាតតិអំ្ពីសិទធិក្នុងការទលាោះរបស់ Nagata ដដលរតវូអ្នុវតតក្នុងរ
យៈ ទពល ៦ ដខ្។ ទរចើនឆ្ន ំទរកាយមក្  Nagata ក៏្ទសនើបង់សងក្មចី និងការពិន័យ ចំទពាោះការយឺតោ៉ា វផង
រពមទំាងទាមទារយក្ដីមក្វញិ។ តុលាការានគំ្មរទបណតឹ ងរបស់ Nagata។ របសិនទបើ កិ្ចចរពមទរពៀងគឺ
ជា Uriwatashi Tampo មិនដមនជា Joto Tampoទទ ទនាោះខ្បញ្ាតតិអំ្ពីការទលាោះមក្វញិនឹងរារាងំមិនឲ្យម្ចន
ការបង់សងដត របសិនទបើតាមការបងាា ញឆនទៈរបស់ោគីគឺថាសិទធិ និង កាតពវកិ្ចចទរកាមកិ្ចចសនាក្មចីដំបូង
មិនដមនជាកិ្ចចសនាលក់្ដដលម្ចនតនមលបនតិចបនតួចក៏្ដូចជាថា មិនដមនជាខ្បញ្ាតតិហាមអំ្ពី ការទលាោះមក្
វញិ គឺានចងកាតពវកិ្ចចោគី។ ទោយសារ កូ្នបំណុលអាចបំទពញកាតពវកិ្ចចទៅទពលណាក៏្ាន ទរកាម
អំ្ណាចននកិ្ចចសនាខ្ចី ទនាោះកូ្នបំណុលអាចសាត រយក្រទពយធានាមក្វញិាន។ Joto Tampo មិនដមនជា
កិ្ចចសនាទិញលក់្ទោយពិតរាក្ដទទ រគ្មន់ដតជាការធានាបំណុលដដលបនតចងកាតពវកិ្ចច ផលូវចាប់
ចំទពាោះោគីទំាងពីរ។ ផទុយមក្វញិ កិ្ចចរពមទរពៀង Uriwatashi Tampo គឺជំនួសកាតពវកិ្ចចោស់ទោយកិ្ចច
សនាថមី។ ការលក់្ទិញដដលម្ចនខ្បញ្ាតតិអំ្ពីការទលាោះ ឬ ការទិញវញិ រតវូម្ចនអានុោពទពញ លក្ខណៈ។ 
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រទឹសតី និង ទម្ចទនាោពអំ្ពីរា/អ្នុ 

 ការកំ្ណត់និយមន័យថាអ្វីជា រា/អ្នុ គឺថាជាការពិាក្ ដដលតរមវូចិតតរគប់បុគគលណាស់ 
ចំទពាោះ ការពនយល់ដបបមទនាចិតត (conceptual explanation)។ ការរបសិទធិនាមកិ្ចចរពមទរពៀងរាតិទោគ 
ជាការលក់្ទិញ ឬ យនតការកិ្ចចសនាទផសងទទៀតចំទពាោះការទផទរក្មមសិទធិទលើរទពយសមបតតិ គឺជាទលស 
អ្នុញ្ញា តឲ្យោគីសវោះដសវង ក្នុងការទគចទវសអំ្ពីកំ្ ិតននសិទធិរាតិទោគ និង ទរបើឲ្យអ្ស់លទធោពនូវ អ្តថ
របទោជន៍ននោពបត់ដបនននចាប់អំ្ពីកាតពវកិ្ចច។ របភពននោពបត់ដបន និង ការទរបើរាស់ទោយ
ទជាគជ័យគឺទគ្មលការណ៍ទសរោីពននកិ្ចចសនា និងរទឹសតីអំ្ពីឆនទៈ។ ការសងកត់ធៃន់របស់របពនធ័ចាប់ទវីប 
និង យុតតិសាស្រសតននរបពនធ័ចាប់របទទសជប៉ាុន ានបទងកើត ជាមូលោា នទធវើឲ្យម្ចនសុពលោពននកិ្ចចរពម
ទរពៀងរា/អ្នុ។ 

 តុលាការានទោទទ ើងនូវបញ្ញា បឋមក្នុងការរកុ្រក្នូវយុតតិក្មមសរម្ចប់ឧបក្រណ៍រា/អ្នុ។ 
ទគ្មល បំណង និង អ្នុោពននរា/អ្នុ គឺទំនងជាបំពានម្ចរតាមួយចំនួនជាអាទិ៍ម្ចរតា ៣៤៥ (រក្មរដា
បបទវណី ជប៉ាុន) ដដលហាមឃាត់អ្នក្បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច  ំមិនឲ្យកាន់កាប់នូវរទពយបញ្ញច ំ។ ម្ចរតា ៣៤៩ 
ានដចងថា ម្ចច ស់សិទធិទលើការបញ្ញច មិំនអាចទទួលាននូវលទធក្មមក្មមសិទធិជាសាថ ពរទលើរទពយបញ្ញច ំតាមកិ្ចច
រពមទរពៀងមុនទពលដដលបំណុលដល់ទពលកំ្ណត់សងទ ើយ។ ការលក់្ទិញ និង ការជួលមក្វញិ (sale 
and lease-back) រា/អ្នុទក្ើតម្ចនទ ើងទោយពិតរាក្ដទោយមិនពនលត់នូវបំណុលទដើមទ ើយ។ ជាង
ទនោះទទៀត ការបងាា ញឆនទៈដដលជាបុទរលក្ខខ្ណឌ សរម្ចប់កាតពវកិ្ចចសុពលដូចជាការលក់្គឺរតវូទម្ចឃៈ 
របសិន ទបើ ជាការរបឌិតទ ើង។ 

 (១) រទឹសតីននការលក់្ Fiduciary Sale 

ទសសនៈដដលថា ោគីម្ចនឆនទៈបទងកើតនូវ “ Fiduciary Sale” គឺជាមូលោា នដផនក្រទឹសតីសរម្ចប់ រា/
អ្នុ។ តុលាការានរក្ទឃើញថា ោគីម្ចនបំណងលក់្សរម្ចប់ដតទគ្មលបំណងធានាកាពវកិ្ចចប៉ាុទណាណ ោះ គ្មម ន
អ្វីទផសងពីទនោះទ ើយ។ ក្មមសិទធិទលើរទពយធានាគឺរតវូានកាន់កាប់ទោយម្ចច ស់បំណុលជាTrustសរម្ចប់
ទគ្មលបំណងធានាកាតពវកិ្ចច។ សក្មមោពគតិយុតតននរាតិទោគទោយអ្នុបបទានគឺមិនដមនថាខុ្សចាប់
ទទ ទ ើយក៏្មិនដមនថាបំពាននូវវធិានអាជាា បញ្ញជ ទាក់្ទងនឹងសិទធិទលើបញ្ញច ំដដរ។ ក្នុងសាថ នោពជា 
“fiduciary act” ពិតជាាន បំទពញតាមលក្ខខ្ណឌ ននអ្វីដដលោគីចង់ាន និង បងាា ញឆនទៈ ទពាលគឺមិនដមន
ជាការបងាា ញឆនទៈរបឌិត ទនាោះទទ។ ក្នុងសំណំុទរឿងក្តីទផសងៗ តុលាការានសទរមចថា Fiduciary act គឺមិន
ានបទងកើតនូវសិទធិរបតយក្សថមី ទោយបំពាននូវម្ចរតា ១៧៥ (រក្មរដាបបទវណីជប៉ាុន) ក៏្ដូចសណាត ប់ធាន ប់សា
ធារណៈដដរ។ ទដើមបទីធវើឲ្យរា/អ្នុ ម្ចនសុពលោពទរកាមសាថ នោពនន Fiduciary Sale or Act តុលាការ
ានទាត់ទោល ទោយជាក់្លាក់្ មិនអ្នុវតតបទបញ្ាតតិអំ្ពី Trust Law រតង់ចំណុចដដលរារាងំនូវ Trustee 
ក្នុងការទរបើរាស់នូវ Trust Property តាមកិ្ចចរពមទរពៀងដបបទនោះ ទ ើយ។ 
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 ទោយអ្នុវតតដតតាមឆនទៈោគី គឺកំ្ណត់ាននូវ Fiduciary Nature ននកិ្ចចរពមទរពៀង ដូទចនោះការ
បងាា ញ ឆនទៈដបបទនាោះគឺជាសនទសសន៍ចមបងចំទពាោះឆ្តុសនូលននកិ្ចចសនា។ ោ៉ាងទហាចណាស់ ទយើងអាច
យល់ានតាមសំអាងទ តុក្នុងសំណំុទរឿង Takahashi v. Sato ការបងាា ញឆនទៈ ក្នុងរបតិបតតិការជាក់្លាក់្
មួយ គឺមិនដមនជា វធិានទូទៅដដលអ្នុវតតដល់កិ្ចចរពមទរពៀងដបបទនោះទ ើយ ដត គឺទធវើការកំ្ណត់នូវសិទធិ 
និងកាតពវកិ្ចចននកូ្នបំណុល និង ម្ចច ស់បំណុល។ តុលាការកំ្ពូលក្នុងសំណំុទរឿង Takahashi v. Sato ាន
រោនទោលនូវការសទរមចរបស់តុលាការថាន ក់្ទរកាម Yamagata តាមមូលោា នកំ្ណត់ថា តុលាការទនោះ
បំទភលចទោលនូវឆនទៈពិតរាក្ដរបស់ោគី ទៅទពលដដលខ្លួនរោនទោលនូវការទាមទារ របស់កូ្នបំណុល 
ទដើមបីយក្ដីដដលានោក់្ជា រាតិទោគមក្វញិ ទរពាោះកូ្នបំណុលខ្ក្ខានសងក្មចីក្នុង ទពល ឬ មុនទពល
ននកាលបរទិចឆទរតូវានកំ្ណត់ជាក់្លាក់្ឲ្យអ្នុវតត។ តុលាការជាន់ខ្ពស់រក្ទឃើញថាការបងាា ញឆនទៈសង
ក្មចីដដលទក្ើតម្ចនទរកាយកាលបរទិចឆទដដលានកំ្ណត់ឲ្យអ្នុវតតគឺអាចទធវើានទពាលគឺកូ្នបំណុលរតវូ
ានអ្នុញ្ញា តឲ្យទលាោះយក្ដីមក្វញិ។  

 ការសងកត់ធៃន់ ដដលជិោះឥទធិពលដល់អ្វីដដលោគីបងាា ញឆនទៈ គឺជាឧបក្រណ៍ដដលទរបើាននូវមុខ្
ងារទរចើន (versatile tool)។ ក្នុងរក្ដសដភនក្ននការអ្ភិវឌឍរទឹសតីរា/អ្នុ និង លទធផលរបហាក់្របដ ល ក្នុង 
សំណំុទរឿង Nagata v. Takahashi ដដលោប់យក្ចំណុចននការបងាា ញឆនទៈជាទគ្មលទនាោះ ការតមកល់ទរឿង
ក្តីក្នុងសំណំុទរឿង Takahashi v. Sato គឺការពារសិទធិកូ្នបំណុលក្នុងការទលាោះយក្រទពយធានាមក្វញិ ទមើល
ទៅ គឺជាសនទសសននសិទធិរបស់ោគី ទរចើនជាងការបងាា ញឆនទៈខាងទរៅវញិ។ ការបក្ស្សាយទលើ ឆនទៈរបស់
ោគីគឺផតល់ នូវសនទសសន៍ដ៏ប៉ាុនរបសពវមួយ ទដើមបីសទរមចលទធផលមួយ ដដលតុលាការយល់ទឃើញថា សម
ស្សប និង រក្ាកិ្ចចរពមទរពៀងរា/អ្នុ រត់ានតាមទគ្មលបំណងដដលានក្រមិតថារតឹមជាឧបក្រណ៍   
រាតិទោគមិនដមនអ្វីទផសង។ 

(២) ការទផទរក្មមសិទធិដផនក្ខាងក្នុង និងខាងទរៅ 

 សញ្ញា ណដ៏អ្របិូយដដលបទងកើតទោយទៅរក្ុម ក្នុងរា/អ្នុគឺសញ្ញា ណននការទផទរក្មមសិទធិដផនក្ 
ខាងទរៅ និង ការទផទរក្មមសិទធិដផនក្ខាងក្នុង។ តុលាការានទរបើសញ្ញា ណទនោះ បូក្ផសំជាមួយការសងកត់ ធៃន់
ទលើឆនទៈរបស់ោគីដូចដដលរទឹសតីជាមូលោា នដំបូងសរម្ចប់វាិក្គតិយុតតទផសងៗននរបតិបតតិការរា/អ្នុ។ 

 អ្នក្សិក្ាស្សាវរជាវខាងចាប់ានឲ្យតនមលថា ទរឿងក្តី Nishizawa v. Machida គឺជាទរឿងក្តីដំបូងទគ 
ដដលតាមរយៈននទរឿងក្តីទនោះ បទងកើតឲ្យម្ចនរទឹសតីការទផទរក្មមសិទធិដផនក្ខាងក្នុង និង ខាងទរៅ រតូវាន ទរបើ
រាស់។ Machida ានទផទរក្មមសិទធិទលើដីរបស់ខ្លួនឲ្យទៅ Nishizawa ធានាកាតពវកិ្ចច (សនមតថាក្មចី 
បរទិោគ)។ ពួក្ទគក៏្ានកំ្ណត់ថា របតិបតតិការទនាោះជាការលក់្ទដើមបីបទញ្ជ ៀសនូវលទធោពដដលការ ោក់្
ធានាបនតពី Machida ទៅម្ចច ស់បំណុលទផសងទទៀត ខ្ណៈ Machida ទៅបនតកាន់កាប់រគប់រគង ទលើដី ទៅ
ទ ើយ។ ជារមួ ទនោះគឺរបតិ បតតិការននរា/អ្នុដបបបុរាណ។ ដតទោយកិ្ចចសនាជួលានផុតសុពលោព 
ទ ើយម្ចច ស់បំណុល និងជាម្ចច ស់ដី ប៉ាុនប៉ាងទដញកូ្នបំណុល និង អ្នក្ជួលទចញពីដីទនាោះ។ បញ្ញា ននការ
លក់្ ដដលមិនម្ចនសុពលោព និង កិ្ចចសនាជួលដដលមិនម្ចនសុពលោពដដរទនាោះ គឺរតូវានទគទលើក្
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ទ ើងទោយរបឌិតទដើមបីធានាក្មចីដតផទុយពីទនោះការលក់្ោច់ទស្សចក៏្សរមួលឲ្យម្ចនសិទធិ ីុប៉ាូដតក្សរម្ចប់ 
Nishizawa ដដរ។ 

 តុលាការានទោោះស្សាយនូវទទវររគ្មសទនោះ ទោយទលើក្ទ តុផលថា ក្នុងរបតិបតតិការនីមួយៗនន 
រា/អ្នុ ម្ចនទំនាក់្ទំនងពីរទក្ើតទ ើង។ ទី១ គឺទំនាក់្ទំនងរវាងោគីគ្មន ឯង ទនោះគឺជាទំនាក់្ទំនងខាងក្នុង 
ចំដណក្ មួយទទៀត គឺរវាងោគីននកិ្ចចសនា និង តតិយោគី ជាទំនាក់្ទំនងខាងទរៅ។ តុលាការានទលើក្ 
ទ ើងថា៖ 

 រា/អ្នុគឺជាឧបក្រណ៍មួយដដលទធវើឲ្យសទរមចាន នូវទគ្មលបំណង ជាកាតពវកិ្ចច ទផទរក្មមសិទធិទៅ
ទពលដដលទយើងបដនថមការក្រមិតទលើអានុោពននការទផទរទនាោះ។ ក្នុងន័យទនោះ រា/អ្នុាន បទងកើតអានុោព 
ដដលទក្ើតទ ើងក្នុងវសិាលោព ននការទផទរក្មមសិទធិសរម្ចប់សទរមច ទគ្មលបំណងមួយ ទផសងទទៀត។ 

 ោពបត់ដបនទនោះ គឺានទក្ើតទ ើង ទ ើយតុលាការទធវើការសននិោា នថា តាមរយៈអ្វីដដលោគីទធវើការ 
ទផទរក្មមសិទធិក្នុងទំនាក់្ទំនងខាងទរៅ ទោយគ្មម នការទផទរក្មមសិទធិក្នុងទំនាក់្ទំនងខាងក្នុងទនាោះទ ើយ។ កិ្ចច
សនាជួលគ្មម នអានុោពទ ើយ។ ទៅរក្មយល់ទឃើញថា កូ្នបំណុលគឺជាម្ចច ស់ក្មមសិទធិពិតរាក្ដ ទរកាម
រក្ដសដភនក្ ម្ចច ស់បំណុល។ 

 សញ្ញា ណននការទផទរក្មមសិទធិខាងក្នុង និង ខាងទរៅទនោះ គឺរតវូានរបសិដាិទ ើងទដើមបបីញ្ចូ លការទផទរ
ក្មមសិទធិដដលគួរម្ចនអានុោពរតឹមរវាងោគី និង អានុោពជាមួយតតិយោគី។ 

 ថវីទបើការទផទរក្មមសិទធិជារបូោពខាងទរៅ ឬខាងក្នុងក្តី គឺពឹងដផែក្ទលើឆនទៈរបស់ោគីជាទគ្មល។ ទ ើយ
ទៅ ទពលដដលឆនទៈទនាោះមិនចាស់លាស់ តុលាការរតូវសនមតថាឆនទៈ គឺការទផទរក្មមសិទធិទពញ     លក្ខណៈ
ទំាងទរៅទំាងក្នុង។ ទៅមុនឆ្ន ំ១៩២៤ តុលាការយល់ថា ទ ើងទៅជាទម្ចល ប់ទ ើយដដលោគី បងាា ញឆនទៈ
ទដើមបីទធវើការទផទរ ក្មមសិទធិដតខាងទរៅ ទ ើយក៏្ទធវើឲ្យតុលាការសទរមច នឹង ទៅទពលដដលឆនទៈ ទនាោះមិន
ចាស់លាស់។ តុលាការ កំ្ពូលសទរមចរមួរក្ុម ទៅឆ្ន ំ១៩២៤ ក្នុងសំណំុទរឿង Hayama v. Sekigawa ាន
សទរមចថាទៅទពលដដលទៅរក្មបក្ស្សាយទលើចំណុចននោពមិនចាស់លាស់នន ការបងាា ញឆនទៈ សចច
ធារណ៍ដដលសមស្សបគឺោគីម្ចន បំណងទធវើការទផទរក្មមសិទធិទពញទលញ។ សំណំុទរឿងទនោះានរោន
ទោល ចំទពាោះការតំក្ល់សំណំុទរឿងមុនៗ ទ ើយម្ចនទំទនារទឆ្ព ោះទៅទរបើវធីិសាស្រសតននការទផទរក្មមសិទធិទដើមបី
ធានាថាកិ្ចចរពមទរពៀងរា/អ្នុ ដំទណើ រការជារាតិទោគក្នុងរបតិបតតិការោគទរចើន។ 

 ទោយសារកិ្ចចសនារបស់ជប៉ាុនម្ចនលក្ខណៈទូលំទូលាយ និង មិនសរទសរលមែិត ទ ើយខ្លីៗ ទទៀត
ទនាោះ សញ្ញា ណអ្របិូយពិតជាម្ចនសារៈសំខាន់ណាស់ មុនទពលម្ចនសំណំុទរឿង Hyama v. Sekigawa។ 
ទដើមបីទោោះស្សាយអ្វីដដលនឹងទក្ើតម្ចនពីរបក្គំទ ើញននចាប់រា/អ្នុទៅរក្មានទរបើ សញ្ញា ណទនោះ រមួ
ផសនឹំងសចចធារណ៍ននការទផទរក្មមសិទធិដផនក្ខាងទរៅទោយសននិោា នថា កូ្នបំណុលម្ចន សិទធិកាន់កាប់
ទោយគ្មម នកិ្ចចរពមទរពៀងសតីពីរទពយធានានិង សិទធិទលើ Equity ក្នុងរទពយធានា។ ដតទៅ ទរកាយសំណំុទរឿង 
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Hayama v. Sekigawa តុលាការក៏្របឈមមុខ្នឹងជទរមើសននការលុបបំាត់ទោលនូវ រទឹសតីននការទផទរក្មម
សិទធិ។ 

២  .អ្តថន័យននរាតិទោគទោយអ្នុបបទាន  
 ការដសវងរក្អ្តថន័យននរា/អ្នុ គឺទតាងយល់អំ្ពីសិទធិទលើការបញ្ញច ។ំ សិទធិទលើការបញ្ញច ំ គឺជា
ទរមង់ មួយននរាតិទោគដដលតរមូវឲ្យអ្នក្បទងកើតសិទធិទលើការបញ្ញច រំតវូទផទរសិទធិកាន់កាប់ជាោច់ខាតឲ្យ
ម្ចច ស់សិទធិទពាលគឺ អ្នក្បទងកើតមិនអាចរក្ាការកាន់កាប់ានទ ើយ។ ដតចំទពាោះរា/អ្នុវញិ គឺអ្នុញ្ញា ត
ឲ្យអ្នក្ បទងកើតអាចរក្ាការកាន់កាប់វតថុាន។ ដូចគ្មន ដដរ ម្ចច ស់សិទធិក៏្អាចរក្ាការកាន់កាប់វតថុធានាានដដ
រ។ ការណ៍ដដលអ្នុញ្ញា ត ឲ្យអ្នក្បទងកើតរក្ាការកាន់កាប់ គឺពិតជាផតល់ផលរបទោជន៍ោ៉ាងសទមបើមដដល
អ្នក្ បទងកើតអាចទាញពីវតថុទនាោះាន។ 

 តាមម្ចរតា ៨៨៨-១ ននរក្មរដាបបទវណីក្មពុជា (ក្/រ) “រាតិទោគទោយអ្នុបបទានសំទៅទៅទលើ 
ការណ៍ដដលកូ្នបំណុល ឬ តតិយជន ទធវើអ្នុបបទាននូវចលនវតថុរបស់ខ្លួនជាកំ្ណត់ទៅម្ចច ស់បំណុល 
ទដើមបីធានាកាតពវកិ្ចច។ ក្នុងក្រណីទនោះ ទបើកាតពវកិ្ចចរតូវានសងរចួទ ើយ ក្មមសិទធិទលើវតថុ ដដលជាក្មមវតថុ 
រតូវទផទរ ទៅអ្នក្បទងកើត។” តាមចាប់ជាោសាអ្ង់ទគលស រា/អ្នុ គឺសំទៅការទផទរក្មមសិទធិទលើវតថុធានា ទោយ
មិនម្ចនពាក្យ “ការណ៍” ទទ។ ពាក្យ “ការណ៍” ទនោះ ទបើតាមខ្លឹមសារននវចនានុរក្មទូទៅ គឺជា រពឹតតិការណ៍ឬ
ទ តុការណ៍ ដតក្នុងបរបិទននម្ចរតា ៨៨៨-១ គឺទំនងជា ម្ចនន័យសំទៅ ទលើសក្មមោពគតិយុតត ទពាលគឺ
កិ្ចចសនាទនាោះឯង។ 

  “(1)A transfer as security shall mean the transfer of the  ownership of a prescribed 
movable owned by a debtor or a third party, to the creditor, for the purposes of securing a debt. In 
 this event, the ownership over the property shall be re- transferred to the person who 
provided the security when the debt is paid in full.”  

 តាមនិយមន័យទនោះ រា/អ្នុ ទក្ើតម្ចនតាមរយៈការទផទរសិទធិក្មមសិទធិទលើវតថុពីអ្នក្បទងកើត ឬ តតិ
យជន មក្ឲ្យម្ចច ស់សិទធិ។ ទ តុទនោះ ម្ចនសំណួរថា ទតើម្ចច ស់សិទធិទនោះគឺជាម្ចច ស់ក្មមសិទធិទលើវតថុធានាទទ? 
ម្ចនទសសនៈ ពីរ។ ទី១ គឺម្ចច ស់សិទធិ គឺជាម្ចច ស់ក្មមសិទធិទលើវតថុធានា ដតជាក្មមសិទធិដតម្ចនលក្ខខ្ណឌ  ទរពាោះ
ទគ្មលបំណងននការ ទផទរគឺជាការធានាកាតពវកិ្ចច ពំុដមនជាការទផទរក្មមសិទធិជាសាថ ពរទទ។ ទ តុទនោះ ក្នុងការ
អ្នុវតតសិទធិរា/អ្នុ ទទាោះតាមការបតូរជារាក់្ ឬ លទធក្មមក្មមសិទធិជាសាថ ពរ គឺតរមូវឲ្យម្ចន ការជូនដំណឹង
ទៅអ្នក្បទងកើត ឬតតិយជន ជាមុនសិន។ ការជូនដំណឹងក្នុងក្រណីទនោះ គឺម្ចនន័យថា ការទផទរក្មមសិទធិទនោះ 
ទៅមិនទាន់ទពញលក្ខណៈទៅ ទ ើយទទ។ ចំទពាោះទសសនៈទី២ គឺសិទធិក្មមសិទធិរតូវានរក្ាមួយចំដណក្
ម្ចន ក់្រវាងម្ចច ស់សិទធិ និង អ្នក្បទងកើត ឬ តតិយជន។ មូលោា នននទសសនៈទី២ទនោះ គឺថាអ្នក្បទងកើត ឬ តតិ
យជន ទៅម្ចនសិទធិក្នុងការោត់ដចងវតថុធានាដដដល ទទាោះបីជាសិទធិក្មមសិទធិទនោះរតូវានទផទរទៅម្ចច ស់សិទធិ
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ក៏្ទោយ។ ចំទពាោះចទមលើយថា ទតើទសសនៈណាមួយ សមស្សបគឺពិតជាពិាក្ ដតម្ចនចំណុចរមួមួយ គឺថាក្មម
សិទធិពិតជារតូវានទផទរដមន ដតក្នុងទគ្មលបំណង ជាក់្ លាក់្មួយ គឺការធានាកាតពវកិ្ចច។ 

 ចំទពាោះរា/អ្នុ រតង់ម្ចរតា ៨៨៨-១ ានកំ្ណត់ថាម្ចនដតចលនវតថុប៉ាុទណាណ ោះ ដដលសថិតទរកាម
វសិាល ោពននរា/អ្នុ ពីទរពាោះនទោាយនីតិក្មមននការតាក់្ដតងរក្មរដាបបទវណី គឺថាការណ៍ដដល
អ្នុញ្ញា តឲ្យ អ្នក្បទងកើត ឬ តតិយជនទៅបនតកាន់កាប់វតថុធានាដដលជាអ្ចលនវតថុគឺម្ចន ីុប៉ាូដតក្រចួទ ើយ 
ទ តុទនោះមិនោំាច់ម្ចនរា/អ្នុ ទទៀតទទ។ ដតរក្មទនោះក៏្មិនហាមោច់ ខាតថាមិនានដដរ ទនោះទបើបក្
ស្សាយតាមម្ចរតា ១៣១ ននរក្មគឺថាសិទធិរបតយក្សក៏្អាចរតវូានទទួលសាគ ល់តាមវធិានទំទនៀមទំលាប់
ដដរកំុ្ឲ្យដតសិទធិរបក្យតសទនាោះផទុយនឹងក្/រ។ 

ផទុយពីសិទធិទលើការបញ្ញច ចំលនវតថុរបមូលផតុំដូចជាទំនិញក្នុងឃាល ងំ ឬ ហាងក៏្អាចជាក្មមវតថុ ននរា/
អ្នុានដដរ ឲ្យដតអាចកំ្ណត់ានជាម្ចរតោា នដូចជារបទភទ ឬ ក្ដនលងសថិតទៅជាទដើម។ ចំនួន ដរបរបលួ
ននចលន វតថុ មិនទធវើឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់សិទធិរាតិទោគទោយអ្នុបបទាន។ ទទាោះជាោ៉ាងណាក៏្ទោយ ទមើល 
ទៅការទរបើរាស់វតថុធានាដបបទនោះមិនផតល់ការធានាទពញទលញដល់ម្ចច ស់សិទធិទ ើយ ទោយសារថា រទពយ
ទនោះអាចរតវូានោត់ដចងទៅអ្នក្ដនទ តាមទំទនើងចិតតរបស់អ្នក្បទងកើត ឬ តតិយជនទៅទពលដដលទគដឹងថា
ពំុម្ចនលទធោពសងកាតពវកិ្ចចទនាោះ ទ តុទនោះចលនវតថុដបបទនោះ គួររគ្មន់ដតជាវតថុធានាបនាទ ប់បនសំ ឬ ក៏្ថា
របសិនទបើជាវតថុធានាចមបងក៏្ទាមទារឲ្យម្ចច ស់សិទធិរតូវតាមឲ្យសែិតចំទពាោះវតថុធានាដដរ។ 

៣  .ការបទងកើតសិទធិរាតិទោគ  
 តាមម្ចរតា ៨៨៩ ននក្/រ សិទធិរា/អ្នុ រតវូានបទងកើតទ ើងទោយការរពមទរពៀងរវាងម្ចច ស់
បំណុល និង អ្នក្បទងកើត ឬ តតិយជនប៉ាុទណាណ ោះ មិនទាមទារឲ្យម្ចនលាយលក្ខអ្ក្សរណ៍ ឬ ទរមង់ណាមួយ
ជាកំ្ណត់ទទ ទពាល គឺការរពមទរពៀងអាចទធវើជាលាយលក្ខអ្ក្សរណ៍ក៏្ាន ផ្ទទ ល់ម្ចត់ក៏្ាន។ តាមធមមតា 
ម្ចនសិទធិរាតិទោគគឺ ទោយសារម្ចនសិទធិទលើបំណុល ដូទចនោះកិ្ចចរពមទរពៀងរា/អ្នុ អាចសថិតក្នុងកិ្ចចរពម
ទរពៀងសតីអំ្ពីបំណុលក៏្ាន ឬ ោច់ទោយដ ក្ពីគ្មន ក៏្ានដតអ្វីដដលសំខាន់ទនាោះថាទតើការរពមទរពៀងទនាោះ 
ពិតជាឆលុោះបញ្ញច ំងអំ្ពីរា/អ្នុ ដដរ ឬ អ្ត់។ 

 តាមទគ្មលការណ៍ទូទៅ ដដលម្ចនដចងក្នុងម្ចរតា ១៣៣ ការទផទរសិទធិរបតយក្ស គឺទក្ើតម្ចនទ ើង
តាមការរពមទរពៀងប៉ាុទណាណ ោះ ដូទចនោះ គឺថាម្ចនដតកិ្ចចរពមទរពៀងរាតិទោគ ដដលក្នុងកិ្ចចរពមទរពៀងទនាោះ
បញ្ញជ ក់្ថា សិទធិទលើវតថុធានារតូវានទផទរទៅម្ចច ស់សិទធិ គឺម្ចនន័យរគប់រគ្មន់ក្នុងការបទងកើតសិទធិរាតិទោគ
រចួទ ើយ។ ោ៉ាងណាក៏្ទោយ ការដដលរពមទរពៀង ទ ើយបទងកើតសិទធិរាតិទោគទនោះ គឺម្ចនអានុោពដត
ចំទពាោះោគីប៉ាុទណាណ ោះដដល មិនអាចតតំាងចំទពាោះតតិយជនានទ ើយ។ 

 របសិនទបើវតថុធានាដដលចាប់ ឬ តាមការយល់ទឃើញថា ការទផទរក្មមសិទធិរតូវទធវើទ ើងទោយការ
បំទពញដបបបទទផទរក្ក្មមសិទធិជាអាជាា ធរ ក៏្ការទផទរក្មមសិទធិតាមទរមង់ដបបទនាោះ ពំុដមនជាលក្ខខ្ណឌ តាម
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រក្មទនោះទទ។ ឧ. ការទផទរក្មមសិទធិទលើរថយនតគឺទធវើទ ើងដតតាមការរពមទរពៀងរវាងម្ចច ស់សិទធិ និង អ្នក្បទងកើត 
ឬតតិយជនប៉ាុទណាណ ោះ។ 

(3) លក្ខខ្ណឌ តតំាង 

តាមការតរមវូននម្ចរតា៨៩០ក្/រ សិទធិតតំាងទក្ើតម្ចន របសិនទបើម្ចច ស់សិទធិានទទួលនូវការទផទរ
ការកាន់កាប់វតថុធានា។ ការទផទរការកាន់កាប់ទំាងបួនទរមង់ ដដលម្ចនដចងក្នុងម្ចរតា ២២៩ គឺរតវូាន
ទទួលសាគ ល់ ដតទរមង់ដដលសមស្សបគឺទរមង់ននការបតូរលក្ខណៈននការកាន់កាប់ម្ចនន័យថាក្មមសិទធិទលើ
វតថុធានារតូវានទផទរ ដតវតថុជាក់្ដសតងសថិតទរកាមការកាន់កាប់របស់អ្នក្បទងកើត ឬ តតិយជន។ ការទផទរទោយ
ការបតូរលក្ខណៈទនោះ គឺ អ្នុញ្ញា តឲ្យអ្នក្បទងកើត ឬ តតិយជន ានទរបើរាស់ អាស្ស័យផល ទ ើយទពលខ្លោះ
ោត់ដចងវតថុធានាទនាោះទទៀតផង របសិនទបើជាចលនវតថុរបមូលផតុំ ទ ើយអ្នក្បទងកើត ឬតតិយជនម្ចនគទរម្ចង
លក់្វតថុធានាទនាោះតំាងពីទដើមទីមក្។ 

៤  .អានុោពននសិទធិរាតិទោគ  
(១) ជាទគ្មលការណ៍ វតថុដដលោជ ប់ និង ជាដផនក្មួយននវតថុធានា ដដលទក្ើតទ ើង ទៅទពល និង/ ឬ 

ទរកាយទពល ដដលសិទធិរាតិទោគទោយអ្នុបបទានរតូវានបទងកើត គឺជាវតថុធានា។ ក្នុងរក្មរដាបបទវណី វតថុ
អាច រតវូដបងដចក្ជាវតថុចមបង និង វតថុចំណុោះ។ វតថុចំណុោះម្ចនន័យថាជា វតថុដដលមិនដមនជាសម្ចសោគ
ននវតថុចមបង ទ ើយដដលក្មមសិទធិក្រននវតថុចមបងានោជ ប់ទៅនឹងវតថុចមបង ក្នុងទគ្មលបំណងទសដាកិ្ចចននវតថុ
ចមបងជាបនតបនាទ ប់។ ចំដណក្ សម្ចសោគននវតថុម្ចនន័យថាគឺជាសម្ចសោគអ្វីមួយ ដដលមិនអាចដបង
ដចក្ាន ទោយមិន បំដបក្វតថុទនាោះ ឬ ទោយមិនផ្ទល ស់បតូរលក្ខណៈទដើមននសម្ចសោគទនាោះទទ ោគននវតថុ
ទនាោះមិនអាចកាល យជាក្មមវតថុ ននសិទធិឯក្រាជយានទ ើយ។ ដូទចនោះចំទពាោះពាក្យថា “វតថុដដលោជ ប់” ហាក់្មិន
ម្ចនន័យរតឹមដតជាវតថុចំណុោះទនាោះទទ គឺរាប់ទំាងសម្ចសោគននវតថុដដរ ទពាលគឺទំាងពីរក្រណីដតមតង។ ផទុយ
មក្វញិ ទោយបញ្ាតតិននម្ចរតាទនោះមិនម្ចន អានុោពោប់បងខំ ោគីអាចរពមទរពៀងដក្ទចញវតថុោជ ប់ទនោះ
ទចញពីទំ ំអានុោពននសិទធិរាតិទោគ។ ទោយដ ក្ ចំទពាោះផលដដលទក្ើតទចញពីវតថុធានាវញិ គឺអ្នក្
បទងកើតជាម្ចច ស់សិទធិទលើផលទនោះ ក្នុងក្រណីដដលអ្នក្បទងកើតទនាោះ កាន់កាប់វតថុធានាទនាោះទោយចំទពាោះ ដត
ផលទនោះគឺជាដផនក្មួយននវតថុធានា របសិនទបើម្ចច ស់សិទធិានទាមទារឲ្យរបគល់វតថុធានាដដលជាការអ្នុវតត
សិទធិរាតិទោគ។ 

៥ .ទំនាក់្ទំនងជាមួយតតិយជន  
(១) វតថុធានារតវូានដបងដចក្ជាពីររបទភទ គឺវតថុដដលកូ្នបំណុលទរបើរាស់ជាធមមតា និង 

ចលនវតថុ របមូលផតុំ ទ ើយដដលអ្នក្បទងកើតម្ចនគទរម្ចងនឹងលក់្ទៅជនដនទ។ ចំទពាោះក្រណីននរបទភទវតថុ
ធានាទី១ ជាទគ្មលការណ៍ ទបើកូ្នបំណុលដដលបនតកាន់កាប់ទោយចំទពាោះនូវវតថុធានាទៅទរកាយទពល
បទងកើតសិទធិទនាោះ ានទធវើអ្នុបបទាននូវវតថុធានាទៅតតិយជន ឬ ានសិទធិរាតិទោគរបតយក្សទលើវតថុទនាោះ
ទនាោះទដើមបតីតិយជន តតិយជនទនាោះនឹងទទួលាននូវសិទធិទនាោះ ទបើតតិយជនទនាោះានបំទពញរគប់
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លក្ខខ្ណឌ ននលទធក្មមទោយសុចចរតិ នូវ ក្មមសិទធិទលើចលនវតថុ។ ទោយដ ក្ ចំទពាោះវតថុធានាក្នុងរបទភទទី២ 
តតិយជនដដលទទួលសិទធិ ម្ចច ស់បំណុលមិនអាចយក្សិទធិរាតិទោគទៅតតំាងចំទពាោះតតិយជនាន
ទ ើយ ទទាោះបីតតិយជនទនាោះបំទពញ ឬមិនបំទពញរគប់លក្ខ្ណឌ ននលទធក្មមទោយសុចចរតិនូវក្មមសិទធិទលើច
លនវតថុ។ 

 (២) ជាទគ្មលការណ៍ ម្ចច ស់បំណុលដដលកាន់កាប់ទោយចំទពាោះនូវវតថុធានា មិនអាចទធវើអ្នុ
បបទាន វតថុធានាទនាោះទៅតតិយជន ឬ បទងកើតសិទធិរាតិទោគរបតយក្សទលើវតថុទនាោះទដើមបីតតិយជន។ ដត
របសិនម្ចច ស់បំណុលានទធវើដមន ទ ើយតតិយជនទនាោះបំទពញរគប់លក្ខខ្ណឌ ននលទធក្មមទោយសុចចរតិនូវ
ក្មមសិទធិទលើចលនវតថុ តតិយជនទនាោះអាចយក្សិទធិរបស់ខ្លួនទៅតតំាងចំទពាោះអ្នក្បទងកើតាន។ 

៦  .ការអ្នុវតតសិទធិរាតិទោគ  
 (១) ជាទគ្មលការណ៍ សិទធិរាតិទោគទោយអ្នុបបទានរតវូានតាក់្ដតងទោយសរមួលឲ្យម្ចច ស់
សិទធិ សទរមចសិទធិរាតិទោគជាឯក្ជន ម្ចនន័យថាមិនោំាច់ពឹងពាក់្តុលាការទ ើយ។ ទ តុទនោះ ម្ចរតា 
៨៩៨-១ ទបើកាតពវកិ្ចចពំុរតូវានអ្នុវតត ម្ចច ស់សិទធិអាចបតូរវតថុធានាជារាក់្ទោយផ្ទទ ល់ខ្លួន ឬ ទធវើលទធក្មម
ទលើវតថុធានាជាសាថ ពរទោយជូនដំណឹងទៅកូ្នបំណុល។ ទោយទ តុថាម្ចច ស់សិទធិរតវូានសនមតថាជា
ម្ចច ស់ក្មមសិទធិទលើវតថុធានាអាចទាមទារឲ្យកូ្នបំណុលរបគល់នូវវតថុធានាទនាោះ របសិនទបើកូ្នបំណុលជាអ្នក្
កាន់កាប់។ ទតើសិទធិទាម ទារទនោះរតូវអ្នុវតត ក្នុងរក្បខ្ណឌ ននបណតឹ ងអ្ងគទសចក្តី ឬ ការអ្នុវតតទោយបងខំ? 

 (២) ទទាោះបីម្ចនបញ្ាតតិសតីពីការសទរមចសិទធិជាឯក្ជនក៏្ទោយ ក៏្ម្ចច ស់សិទធិអាចទរបើយនតការនន
ការ អ្នុវតតសិទធិរាតិទោគចំទពាោះចលនវតថុ ដដលដចងរតង់ម្ចរតា ៥០០ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណីដដរ។ 

 (៣) មុនទពលដដលម្ចច ស់សិទធិជូនដំណឹងអំ្ពីការោត់ដចងបតូរជារាក់្ ឬអ្នុបបទានជាសាថ ពរ និង
ទទាោះបី ជាទពលកំ្ណត់រតវូសងកាតពវកិ្ចចានក្នលងផុតក៏្ទោយ ក៏្អ្នក្បទងកើតអាចទទួលយក្មក្វញិនូវវតថុ
ធានាដដរឲ្យដតផតល់នូវកាតពវកិ្ចចរគប់ចំនួន និងបងាា ញអំ្ពីការផតល់ទនាោះទៅម្ចច ស់សិទធិរាតិទោគទោយអ្នុ
បបទានានទៅមុនទពលម្ចនការផតល់រាក់្ជរមោះ។ 

៧.ទសចក្តីសទងខបអំ្ពីចាប់សតីពីរបតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចចធានា 

 ចាប់សតីពីរបតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចចធានា (ចប/កិ្ចចធានា) រតូវានរបកាសឲ្យទរបើទៅនថៃ
ទី២៤ ដខ្ឧសោ ឆ្ន ំ ២០០៧ តាមលក្ខណៈជាការរបញាប់របញាល់ ទពាលគឺចាប់ទនោះម្ចនរបសិទធិោពអ្នុ
វតត មួយនថៃទរកាយនថៃរបកាស។ ចាប់ទនោះរតូវានតាក់្ដតងទ ើងទោយរក្សួងពាណិជជក្មម តាមការតរមូវ
ក្នុងរក្បខ្ណឌ ជាសម្ចជិក្អ្ងគការពាណិជជក្មមពិភពទលាក្ក្នុងចំទណាមចាប់ទផសងៗទទៀត ដូចជាចាប់សតីពី
ក្ស័យធន ចាប់សតីពីភតិសនា ិរញ្ាវតថុ ចាប់សតីពីតុលាការ ពាណិជជក្មម (ទៅជាទសចក្តីរពាងទៅទ ើយ) 
ជាទដើម។ 
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 គំនិតមូលោា នននការតាក់្ដតងចប/កិ្ចចធានា គឺានចមលងទសទើរដតទំាងស្សុងពីចាប់អាទមរកិ្កំាង 
ទពាលគឺម្ចរតា៩ននរក្មពាណិជជក្មម (Uniform Commercial Code) ទោយរគ្មន់ដតកាត់ទោលនូវម្ចរតា
ខ្លោះៗប៉ាុទណាណ ោះ។ ក្នុងរគ្មរពាង ចាប់ទនោះ អ្ងគការ JICA ដដលក្នុងទនាោះជំនាញការចាប់ដដលជួយរពាងរក្ម
រដាបបទវណី និងរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី ក៏្ធាល ប់តវា៉ា ទំាងផ្ទទ ល់ម្ចត់ ក៏្ដូចជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរទៅរក្សួង
ពាណិជជក្មម ក្នុងទចតនាពិនិតយរមួគ្មន ដសវងរក្ដំទណាោះស្សាយចំទពាោះ វវិាទននចប/កិ្ចចធានា និងរក្មរដា
បបទវណីក៏្ដូចរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណីដដរ។ ដតការប៉ាុនប៉ាងទនាោះហាក់្រតូវានរពទងើយក្ទនតើយ ទនទឹមទពល
ចាប់ទនោះរតូវានជរមុញការអ្នុម័តោ៉ាងឆ្ប់រ ័ស ទ ើយក៏្ានកាល យជាចាប់សពវនថៃទនោះ។ 

 ទោយសារថា ចប/កិ្ចចធានាានទក្ើតរចួទ ើយ ទ ើយការទក្ើតទនោះក៏្ានទលចរបូរាងមុនរក្មរដា
បបទវណីទៅទទៀត ទ តុទនោះ គ្មម នជទរមើសណារបទសើរជាងរក្វធីិសរមបសរមួល ទទាោះទរកាមរបូោពណាក៏្
ទោយ ទដើមបកំុី្ឲ្យការអ្នុវតតជួបោព របទំាងរបទទើស ទពាលគឺរវាងរក្មរដាបបទវណី និង ចប/កិ្ចចធានា ខ្ណៈ
ដដលចាប់ទំាងពីរទនោះម្ចនបទបញ្ាតតិអ្នុវតតចំទពាោះ ការធានាទោយចលនវតថុដូចគ្មន ។ ចុងទរកាយមក្ ចាប់
សតីពីការអ្នុវតតរក្មរដាបបទវណីដដលរតូវានបទងកើត ទដើមបីអ្នុវតតរក្មរដាបបទវណី ដដលពីដំបូងម្ចនបំណង
រតឹមសរមបសរមួល ឬ លុបទោលនូវចាប់ដដលម្ចនពីមុនយូរទ ើយ ក៏្ានឧទទិសមួយជំពូក្សរម្ចប់ជា
ការសរមបសរមួលជាមួយចប/កិ្ចចធានា។ 

 ខាងទរកាម ខ្ាុំនឹងនិពិតយជារមួអំ្ពីខ្លឹមសារននចប/កិ្ចចធានាដដលតាមពិតទៅខ្ាុំធាល ប់ានទធវើបទ
បងាា ញមតងរចួទ ើយ ទទាោះមិនានទពញទលញក៏្ទោយ។ 

 ១./ម្ចរតា១ននចប/កិ្ចចធានាានគូសបញ្ញជ ក់្ថា “ចាប់ទនោះម្ចនទគ្មលបំណង ទលើក្សទយួ
សក្មមោពទសដាកិ្ចច តាមរយៈ វធិានរមួ សតីពីការទរបើរាស់ រទពយធានា ដូចម្ចនដចងក្នុងម្ចរតា ៦ ននចាប់
ទនោះ ទដើមបី ធានាកាតពវកិ្ចច”។  

 - ទលើក្សទួយសក្មមោពទសដាកិ្ចច គឺទក្ើតម្ចនទ ើងតាមការសនមតថា អ្នក្ជំនួញ ឬ អ្នក្ទរបើរាស់
អាចម្ចនលទធោព ទទួលាននូវក្មចី ឬលទធោពក្នុងការទិញានរបស់ទរបើរាស់ ទោយទរបើរទពយធានាជា
ចលនវតថុដដលទគមិនសូវានោប់ អារមមណ៍ពីមុនៗមក្។ 

 - វធិានរមួ សំទៅថា រាល់របតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចចធានាទោយទរបើចលនវតថុគឺសថិតទរកាមវធិានដត
មួយ ទពាល ចាប់សតីពីរបតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចចធានា ទោយមិនទធវើការដបងដចក្ថារទពយធានាសថិតក្នុងនដ
របស់ម្ចច ស់បំណុល ឬ កូ្ន បំណុលទ ើយ…។ 

 - រទពយធានាដូចម្ចនដចងក្នុងម្ចរតា ៦ ទនាោះគឺសំទៅ៖ 

  + ទំនិញ និង ចលនវតថុរគប់របទភទ 

 +រទពយអ្របិូយ ជាអាទិ៍ សិទធិរបក្យតស សិទធិទលើបំណុល និងរទពយអ្របីូដនទទទៀត 

 + ចលនវតថុតំាងោជ ប់ 
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 +គណនី និង កិ្ចចសនាលក់្ដដលម្ចនកិ្ចចធានាដដលានលក់្ទំនិញ ដដលានទផាើទុក្លក់្
ទំនិញដដលានជួល ទ ើយនឹងផលននរទពយធានា 

 - ការធានាកាតពវកិ្ចច សំទៅសិទធិរាតិទោគ ទពាលគឺជាសិទធិរបក្យតសទលើរទពយធានាដដលោក់្
ធានាការបំទពញកាតពវកិ្ចច។ 

 ២./ ជាទគ្មលគំនិត ចប/កិ្ចចធានា គឺពាោមទាញរគប់របតិបតតិការទំាងអ្ស់ ទទាោះរបតិបតតិការ
ទនាោះម្ចនទ ម្ ោះថា ោ៉ាងដូចទមតច ម្ចនទរមង់រទបៀបណា ទ ើយក្មមសិទធិទលើរទពយធានាសថិតក្នុងនដម្ចច ស់
បំណុល ឬ កូ្នបំណុលក៏្ទោយឲ្យដតរបតិបតតិការទនាោះម្ចនអានុោពទលើការធានាកាតពវកិ្ចចទោយរទពយធា
នា។ ទ តុទនោះ ម្ចរតា២ ននចប/កិ្ចចធានា ានដចងថា “រាល់របតិបតតិការដដលម្ចនអានុោពទលើការធានា
កាតពវកិ្ចចទោយរទពយធានា…រមួម្ចនការបញ្ញច ចំលនវតថុ ការទផទរក្មមសិទធិ បទញ្ាើទុក្លក់្ អ្នុបបទានសិទធិជា
ទដើម។”ខុ្សពីរក្មរដាបបទវណី របសិនទបើរបតិបតតិការធានាកាតពវកិ្ចចដដលម្ចនការទផទរ ការកាន់កាប់ពីកូ្ន
បំណុលទៅម្ចច ស់បំណុល ទនាោះរតូវរក្មរដាបបទវណីឲ្យទ ម្ ោះថា “សិទធិទលើការបញ្ញច ”ំ ចំដណក្ឯ របតិបតតិ- 
ការដដលមិនម្ចនការទផទរសិទធិក្មមសិទធិពីកូ្នបំណុលទៅម្ចច ស់បំណុលទទ ដតបទងកើតជាសិទធិរាតិទោគតាមរ
យៈការចុោះបញ្ជ ី រតូវទគឲ្យទ ម្ ោះថា “ ីុប៉ាូដតក្”។ ទោយដ ក្ ចំទពាោះរាតិទោគទោយអ្នុបបទានវញិ ហាក់្
ម្ចនលក្ខណៈដូចចប/កិ្ចចធានា ដដរ ទោយទ តុថាឧបក្រណ៍ទនោះមិនខ្វល់ថាទតើម្ចនការទផទរការកាន់កាប់ ឬ 
អ្ត់ទទ សំខាន់គឺម្ចនការរពមរពមបទងកើតសិទធិរាតិទោគ ដតរាតិទោគទោយអ្នុបបទានទនោះសថិតក្នុងោព
មនទិលទៅទ ើយទាក់្ទងនឹងរបទភទននរទពយថាទតើរគប់ទរមង់ននចលនវតថុអាចជាក្មមវតថុានដដរ ឬទទ។ 
ខុ្សពីរាតិទោគទោយអ្នុបបទាន ចលនវតថុចំណុោះចប/កិ្ចចធានាគឺម្ចនលក្ខណៈ ទសទើរដតរគប់ទរមង់។     
ជារមួ ក្នុងរក្បខ្ណឌ សក្មមោពននកិ្ចចការរដាបបទវណី ការោត់ថាន ក់្របតិបតតិការដដលម្ចនកិ្ចចធានាតាម 
រក្មរដាបបទវណី គឺម្ចនលក្ខណៈសមស្សប ដតក្នុងវស័ិយពាណិជជក្មមគឺពំុដូទោន ោះទទ។  

 ៣./ ទទាោះបីជាចប/កិ្ចចធានា ពាោមយក្រគប់របតិបតតិការក៏្ទោយ ក៏្ចាប់ទនោះានទធវើការទលើក្
ដលងខ្លោះចំទពាោះរបតិបតតិការមួយចំនួន៖ 

 +ការទផទរសិទធិទាមទាររាក់្ទបៀវតសរបស់និទោជិត (the transfer of a claim for compensation of 
an employee) 

 +ការលក់្គណនី ឬ កិ្ចចសនាលក់្ដដលម្ចនកិ្ចចធានាដដលជាដផនក្ននការលក់្អាជីវក្មម រមួទំាង
គណនី ឬ កិ្ចចសនាដដលម្ចនកិ្ចចធានា (a sale of accounts or secured sales contracts as part of a 
sale of a business out of which they arose) 

 +អ្នុបបទានគណនី កិ្ចចសនាលក់្ដដលម្ចនកិ្ចចធានា ឬលិខិ្តសាន មដដលសរម្ចប់ដតទគ្មល
បំណងរបមូលរាក់្ដដលជំពាក់្ (an assignment of accounts, secured sales contracts, or instruments 
which is for the purpose of collection only) 
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 +ការទផទរសិទធិទទួលរាក់្តាមកិ្ចចសនាទៅអ្នុបបទានិក្ ដដលម្ចនកាតពវកិ្ចចអ្នុវតតកិ្ចចសនា 
(an assignment of a right to payment under a contract to an assignee that is also obligated to 
perform under the contract) 

 +ការរាក់្ទលើរាក់្បទញ្ាើ គណនីមូលបបទានបរត័ គណនីសញ្ជ ័យ ទសៀវទៅធនាគ្មរ ឬគណនី
សាច់រាក់្ ដនទទទៀត ទលើដលងដតផលននរទពយធានា។ (An interest in a deposit, checking account, 
saving  account, passbook or other cash account, except a provided as to the proceeds) 

 ៤./ចប/កិ្ចចធានារតវូានដបងដចក្ជា៣ដផនក្ធំៗ(១)ការបទងកើត/ការោជ ប់សិទធិរាតិទោគ 
(Attachment) (២) សុរកឹ្តក្មម និង អាទិោព (perfection and priority) (៣) ការអ្នុវតត (enforcement)។ 

 ៤.១ ការោជ ប់សិទធិរាតិទោគ 

 តាមម្ចរតា៩ននចប/កិ្ចចធានា សិទធិរាតិទោគរតវូទក្ើតម្ចន ក្នុងលក្ខខ្ណឌ បីោ៉ាង៖ 

 +កូ្នបំណុលានបញ្ញជ ក់្ការឯក្ោពទលើកិ្ចចរពមទរពៀងរាតិទោគដដលដចងពីរទពយធានា 

+ម្ចច ស់បំណុលានផតល់តនមលឲ្យកូ្នបំណុល 

 +កូ្នបំណុលម្ចនសិទធិទលើរទពយធានា ឬ អំ្ណាចទផទរសិទធិទលើរទពយធានាឲ្យទៅម្ចច ស់បំណុល
ដដលម្ចនកិ្ចចធានា 

 តាមម្ចរតា៧ កិ្ចចរពមទរពៀងរាតិទោគរតវូដតទធវើទ ើងតាមទរមង់កំ្ណត់រតាជាលាយលក្ខណ៍
អ្ក្សរ ទ ើយអាច ទក្ើតទ ើងពីកំ្ណត់រតាទរចើនដដលោក់្បញ្ចូ លគ្មន ។ ចំទពាោះកិ្ចចរពមទរពៀងទនោះ គឺបងខំឲ្យ
ដតកូ្នបំណុលមួយប៉ាុទណាណ ោះ បញ្ញជ ក់្ការឯក្ោពដដលការឯក្ោពទនោះអាចទធវើទរកាមរបូោពដ៏ទំលំទូលាយ
ដូចម្ចនដចងក្នុងនិយមន័យននចប/កិ្ចចធានា។ ការបញ្ញជ ក់្ការឯក្ោព (authenticate) ម្ចនន័យថា ការចុោះ
 តថទលខា ឬ ការឯក្ោពទលើទ ម្ ោះ ឬ និមមិតសញ្ញា ទផសងៗ ដដលទធវើទ ើងទោយផ្ទទ ល់នដ ឬ តាមវធីិទផសងៗ 
ទ ើយម្ចនទគ្មលបំណងបញ្ញជ ក់្ពីអ្តតសញ្ញា ណរបស់ោគីដដលឯក្ោព ឬ ផតល់ការឯក្ោព ឬ បញ្ញជ ក់្ឲ្យ
កំ្ណត់រតាម្ចនតនមលតាមចាប់។ (ចំណុចទី១) 

 ចំណុចទី២ គឺម្ចច ស់បំណុលានផតល់តនមលឲ្យកូ្នបំណុល។ តនមល? តនមលម្ចនន័យថា តនមលដដល
ានផតល់សរម្ចប់សិទធិ ក្នុងក្រណីដដលបុគគលានទទួលសិទធិ១) ជាថនូរនឹងការសនាម្ចនសុពលោពក្នុង
ការផតល់ឥណទាន ទទាោះបីជាការសនា ដដលអាចដក្វញិាន ឬ មិនអាចដក្វញិានក៏្ទោយ ២) ជារទពយ
ធានា ឬ ការទូទាត់ទំាងស្សុង ឬ មួយោគចំទពាោះ ការទាមទារពីមុន៣) ទោយការទទួលការរបគល់
អ្នុទលាមតាមកិ្ចចសនាលក់្ទិញដដលម្ចនស្សាប់។ 

 ចំណុចទី៣ គឺកូ្នបំណុលម្ចនសិទធិទលើរទពយធានា ឬ អំ្ណាចទផទរសិទធិទលើរទពយធានាឲ្យទៅម្ចច ស់
បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានា។ 
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 ជាទគ្មលការណ៍ សិទធិរាតិទោគរតវូានោជ ប់ម្ចនន័យថា អាចបងខំកូ្នបំណុល និង ោគីទីបី 
(third party) របតិបតតិតាមានចំទពាោះរទពយធានា។ 

 

៤.២ សុរកឹ្តក្មម និង អាទិោព 

 សុរកឹ្តយក្មម និង អាទិោពទនោះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ និង ម្ចនលក្ខណៈសមុរគសាម ញសរម្ចប់
ចប/កិ្ចចធានា។  

 សុរកឹ្តក្មម គឺជាជំហា នបនាទ ប់ពីការោជ ប់សិទធិរាតិទោគ។ សុរកឹ្តក្មមម្ចនបីទរមង់៖ 

+ការតមកល់លិខិ្តជូនដំណឹង 

 +ការកាន់កាប់រទពយធានាៈ ទំនិញ (goods) លិខិ្តសាន ម (instruments) ឯក្សារ (documents)  ឬ 
កិ្ចចសនាលក់្ដដលម្ចនកិ្ចចធានា (secured sales contracts) របិូយវតថុ (money) 

 +សុរកឹ្តក្មមទោយសវ័យរបវតតិៈសិទធិរាតិទោគទលើរាក់្ខ្ចីទិញទំនិញទរបើរាស់ (purchase 
money  security interest in consumer goods) 

អាទិោពៈ 

ទគ្មលការណ៍ៈ 

 -អាទិោព រតូវគិតោប់ពីកាលបរទិចឆទននការតមកល់លិខិ្តជូនដំណឹងពីរទពយធានា ឬ ពីទពលដដល
សិទធិរាតិទោគ ម្ចនសុរកឹ្តោព គឺយក្កាលបរទិចឆទណាមួយដដលទក្ើតទ ើងមុន ទបើគ្មម នចទនាល ោះរយៈទពល
ដដលគ្មម នការតមកល់ និង គ្មម នសុរកឹ្តោពទរកាយពីទនោះ។ 

 -សិទធិរាតិទោគដដលរតូវោជ ប់នឹងរទពយធានាមុនទគ រតវូម្ចនអាទិោពទលើសិទធិរាតិទោគទផសង
ទទៀតដដលមិនានតមកល់ ឬ មិនានទធវើសុរកឹ្តក្មម។ 

 -សិទធិរាតិទោគទរចើនទលើរទពយធានាដតមួយរតូវម្ចនអាទិោពអ្នុទលាមតាមទពលននការតមកល់ 
ឬ ការទធវើសុរកឹ្តក្មម។ 

 -សិទធិរាតិទោគ ម្ចនអាទិោពទលើសិទធិរបស់គ្ម ក្ននសិទធិឃាត់ទុក្ ទលើក្ដលងដតគ្ម ក្នន
សិទធិឃាត់ទុក្ានតមកល់លិខិ្តជូនដំណឹងពីសិទធិរបស់ខ្លួន៖ 

+មុនទពលសិទធិរាតិទោគម្ចនសុរកឹ្តោព 

 +មុនទពលម្ចច ស់បំណុលតមកល់លិខិ្តជូនដំណឹងពីរទពយធានា ក្រណីមួយចំនួនននអាទិោព 
ម្ចរតា ១៤៖ 
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 បុគគលរតូវទទួលរទពយធានាទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគ ទបើបុគគលានទិញ (purchase) និង 
ផតល់តនមលទោយមិនានដឹង ថាម្ចនសិទធិរាតិទោគ និងមុនទពលដដលសិទធិរាតិទោគម្ចនសុរកឹ្តោព។ 
ក្នុងក្រណីរទពយ ធានាជារទពយរបីូ បុគគលនឹងទទួលានរទពយធានាទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគ ទបើ
បុគគលានទិញផតល់តនមល និង ទទួលរទពយធានាទោយមិនានដឹង ថាម្ចនសិទធិរាតិទោគ និង មុនទពល
ដដលសិទធិរាតិទោគម្ចនសុរកឹ្តោព។ 

 ក្រណីទលើក្ដលង៖ 

 (១) អ្នក្ទិញក្នុងអាជីវក្មមធមមតារតូវទទួលក្មមសិទធិទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគទលើទំនិញ
ទ ើយ ទទាោះបីសិទធិ រាតិទោគម្ចនសុរកឹ្តោពក៏្ទោយ និងទទាោះបីអ្នក្ទិញានដឹងថាម្ចនជាប់សិទធិរាតិ
ទោគក៏្ទោយ។ 

(២) អ្នក្ទិញទំនិញទរបើរាស់នឹងទទួលានក្មមសិទធិ ទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគទលើទំនិញ 
ទទាោះបីសិទធិរាតិទោគម្ចន ឬគ្មម នសុរកឹ្តោពក៏្ទោយ ទបើអ្នក្ទិញានទិញទោយមិនដឹងថាម្ចនសិទធិរា
តិទោគ និង មុនទពលម្ចន ការតមកល់លិខិ្តជូនដំណឹងពីទំនិញទរបើរាស់ទនោះ។ 

 (៣) អ្នក្ទិញោនយនតម្ចនទលខ្ទស ររីតូវទទួលោនយនតម្ចនទលខ្ទស រ ី ទោយគ្មម នជាប់សិទធិ
រាតិទោគ ដតក្នុងក្រណីដដលអ្នក្ទិញានទិញទោយមិនានដឹងថាម្ចនសិទធិរាតិទោគ ទ ើយលិខិ្តជូន
ដំណឹងដដលតមកល់មិនានពណ៌នា ោនយនតម្ចនទលខ្ទស រទីនោះ ឬលិខិ្តជូនដំណឹងដដលតមកល់ទនាោះ
ានចុោះទលខ្ទស រមិីនរតឹមរតូវ។ 

 (៤)អ្នក្ទិញក្សិផលរតវូទទួលាន ក្)ក្សិផលទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគ ទបើអ្នក្ទិញយក្
ក្សិផលទៅទរបើ ជាទំនិញទរបើរាស់ ខ្) ក្សិផលទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគ ទបើអ្នក្ទិញយក្ក្សិ
ផលទៅទរបើក្នុងទគ្មលបំណងទរៅពី ទំនិញទរបើរាស់ ទ ើយអ្នក្ទិញានផតល់តនមល និងានទទួលក្សិ
ផលទោយមិនានដឹងថាម្ចនសិទធិរាតិទោគ និង មុនទពលសិទធិរាតិទោគម្ចនសុរកឹ្តោព។ 

 (៥)អ្នក្ទទួលរាក់្ទផទររតូវទទួលរាក់្ទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគ ទលើក្ដលងដតអ្នក្ទទួល
ានស ុ៊ុំរគលំ ជាមួយ កូ្នបំណុលទោយបំពានទលើសិទធិរបស់ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានា។ 

 (៦)អ្នក្ទទួលផលននរទពយធានាដដលជាមូលនិធិក្នុងគណនីរាក់្បទញ្ាើ គណនីមូលបបទានប័រត 
គណនីសញ្ច ័យ ទសៀវទៅធនាគ្មរ ឬគណនីសាច់រាក់្ដនទទទៀត រតវូទទួលានមូលនិធិ ទោយគ្មម នជាប់
សិទធិរាតិទោគ ទលើក្ដលងដត អ្នក្ទទួលានស ុ៊ុំរគលំជាមួយកូ្នបំណុល ទោយបំពានទលើសិទធិរបស់ម្ចច ស់
បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានា។ 

ម្ចរតា ១៥៖ 

 អ្នក្ជួលរទពយធានារតវូទទួលានសិទធិ ទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគ ទបើអ្នក្ជួលានទទួល
ទំនិញ ទោយមិនានដឹងថាម្ចនសិទធិរាតិទោគ និងមុនទពលដដលសិទធិរាតិទោគម្ចនសុរកឹ្តោព។ 
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ក្រណីទលើក្ដលង 

 (១)អ្នក្ជួលទំនិញក្នុងអាជីវក្មមធមមតារតូវទទួលានសិទធិទោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគទលើទំនិញ 
ទទាោះបីសិទធិ រាតិទោគម្ចនសុរកឹ្តោព និងទទាោះបីជាអ្នក្ជួលានដឹងថាម្ចនសិទធិរាតិទោគក៏្ទោយ។ 

 (២)អ្នក្ជួលរតូវទទួលានោនយនតម្ចនទលខ្ទស រទីោយគ្មម នជាប់សិទធិរាតិទោគ ដតក្នុងក្រណី
ដដលអ្នក្ជួល ានជួលទោយមិនានដឹងថាម្ចនសិទធិរាតិទោគ ទ ើយលិខិ្តជូនដំណឹងដដលតមកល់មិន
ានពណ៌នាម្ចនរតឹមរតវូពី ោនយនត ម្ចនទលខ្ទស រទីនោះ។ 

ម្ចរតា ១៦៖ 

 ទបើបុគគលតមកល់លិខិ្តជូនដំណឹងពីសិទធិរាតិទោគទលើរាក់្ខ្ចីទិញ (purchase money security 
interest) មុនទពល ឬ ក្នុងអំ្ ុងទពលរាំ (០៥) នថៃ បនាទ ប់ពីកូ្នបំណុលានទទួលទំនិញ សិទធិរាតិទោគ
ទនោះម្ចនអាទិោព ទលើសិទធិរបស់អ្នក្ទិញ អ្នក្ជួល ឬ គ្ម ក្ននសិទធិ ឃាត់ទុក្ដដលទក្ើតទ ើងក្នុងចទនាល ោះ
ទពលដដលសិទធិរាតិទោគោជ ប់នឹង ទំនិញ និង ទពលននការតមកល់លិខិ្តជូនដំណឹង។ 

ម្ចរតា១៨ 

 (១) សិទធិរាតិទោគទលើរាក់្ខ្ចីទិញឧបក្រណ៍ ដដលម្ចនសុរកឹ្តោពរតវូម្ចនអាទិោពទលើសិទធិរាតិ
ទោគឯទទៀត ទលើឧបក្រណ៍ដតមួយ និងម្ចនអាទិោពទលើផលននឧបក្រណ៍ផងដដរ ទបើសិទធិរាតិទោគទលើ
រាក់្ខ្ចីទិញរតូវានទធវើសុរកឹ្ត ក្មម ទៅទពលដដលកូ្នបំណុលានកាន់កាប់ឧបក្រណ៍ ឬក្នុងរយៈទពលរាំ
(០៥) នថៃ បនាទ ប់ពីការកាន់កាប់។ 

 (២) សិទធិរាតិទោគទលើរាក់្ខ្ចីទិញសារទពើភ័ណឌ  ឬសតវចិញ្ច ឹមរគប់របទភទ រតូវម្ចនអាទិោពទលើ
សិទធិរាតិទោគ ទផសងទទៀតទលើសារទពើភណឌ  ឬ សតវចិញ្ច ឹមរបទភទដតមួយរបសិនទបើ (ក្) សិទធិរាតិទោគ
ទលើរាក់្ខ្ចីទិញរតូវានទធវើសុរកឹ្ត ក្មម ទៅទពលដដលកូ្នបំណុលានកាន់កាប់សារទពើភណឌ  ឬសតវចិញ្ច ឹម
រគប់របទភទ និង (ខ្)ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចច ធានាពីរាក់្ខ្ចីទិញ ជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរ
ដល់អ្នក្កាន់កាប់សិទធិរាតិទោគទផសងទទៀត ទបើអ្នក្កាន់កាប់ទនាោះ ានតមកល់លិខិ្តជូនដំណឹងសរម្ចប់
សារទពើភ័ណឌ  ឬសតវចិញ្ច ឹមរបទភទដូចគ្មន  មុនទពលដដលម្ចច ស់បំណុលម្ចនកិ្ចចធានាពី រាក់្ខ្ចីទិញាន
តមកល់លិខិ្តជូនដំណឹង។ លិខិ្តជូនដំណឹងរតូវដតអ្ធិបាយអំ្ពីសារទពើភណឌ  ឬសតវចិញ្ច ឹមរគប់របទភទ 
និង បញ្ញជ ក់្ថាបុគគលដដលផតល់លិខិ្តជូនដំណឹងានទទួល ឬនឹងានទទួលសិទធិរាតិទោគទលើរាក់្ខ្ចី
ទិញសារទពើភណឌ  ឬ សតវ ចិញ្ច ឹមរបស់កូ្នបំណុល 

 ៤.៣ ការអ្នុវតត (ទគ្មលការណ៍រមួ) 

 (១) ោគីននកិ្ចចរពមទរពៀងរាតិទោគម្ចនទសរោីព ក្នុងការកំ្ណត់ពីការមិនសងបំណុលក្នុងកិ្ចច
សនា។ 
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 (២) ទៅទពលកូ្នបំណុលមិនសងបំណុល ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានាម្ចនសិទធិកាន់កាប់ ឬ 
រគប់រគងរទពយធានា ទទាោះបីជាកិ្ចចរពមទរពៀងរាតិទោគគ្មម នដចងពីការកាន់កាប់ ឬ រគប់រគងក៏្ទោយ។ 

 (៣) ទៅទពលកូ្នបំណុលមិនសងបំណុល ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានាម្ចនសិទធិសំុទសចក្តី
សទរមចកិ្ចចការរបញាប់ពីតុលាការ ដដលអ្នុញ្ញា តឲ្យម្ចច ស់បំណុលម្ចនកិ្ចចធានាកាន់កាប់ ឬ រគប់រគងទលើ
រទពយធានា។ 

 (៤) ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានា អាចទិញរទពយធានាដដលរបកាសលក់្ទដញនថលាន។ 

 (៥) បនាទ ប់ពីកូ្នបំណុលមិនសងបំណុល ម្ចច ស់បំណុលម្ចនកិ្ចចធានាអាចលក់្ ជួល ផតល់តាម
អាជាា បណណ័  ឬ ជរមោះទោល (disposal) រទពយធានាណាមួយ ឬទំាងអ្ស់ក៏្ាន។ ការជរមោះទោលរទពយធានា 
អាចទធវើទ ើងជាសាធារណៈ ឬ ជាឯក្ជន។ 

 (៦) ម្ចច ស់បំណុលម្ចនកិ្ចចធានា រតូវផតល់ជូនកូ្នបំណុលនូវដំណឹងសមស្សបអំ្ពីទពលទវលា និង 
ទីក្ដនលងននការលក់្ឡាយ ុងជាសាធារណៈ ឬ ទពលទវលាដដលរតូវលក់្ជាឯក្ជន ឬការជរមោះទោល
ដដលានទរគ្មងទុក្ទលើក្ដលងដត រទពយធានាដដលងាយផុយរលួយ ឬ បងាា ញពីការធាល ក់្ចុោះតនមលោ៉ាងឆ្ប់
រ ័ស។ 

 (៧) ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានារតូវជូនដំណឹងដល់ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានាទផសង
ទទៀតដដលានទផាើកំ្ណត់រតាជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរដដលបញ្ញជ ក់្ពីសិទធិរបស់ទគទលើរទពយធានាមក្ឲ្យ
ម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានា។ 

 (៨) ម្ចច ស់បំណុលម្ចនកិ្ចចធានារតូវដតអ្នុវតតតាមទគ្មលការណ៍ពាណិជជក្មមដដលសមស្សបជានិចច 
ក្នុងការជរមោះទោលរទពយធានា (commercially reasonable) ។ 

 (៩) បនាទ ប់ពីការមិនសងបំណុល កូ្នបំណុល ឬម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានាទផសងទទៀត 
អាចទលាោះយក្រទពយទោយអ្នុវតតកាតពវកិ្ចចទំាងអ្ស់ ដដលធានាទោយរទពយធានាទនោះ និងទចញនថល
ចំណាយសមស្សបដដលម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានាានោយក្នុងការកាន់កាប់ និង ជួសជុលរទពយ
ធានាសរម្ចប់ជរមោះទោល រមួទំាងនថលទសវាទមធាវ ី និងចំណាយសមស្សបក្នុងទរឿងក្តី។ ការទលាោះយក្រទពយ
ធានារតូវទធវើទ ើងមុនទពលម្ចច ស់បំណុលដដលម្ចនកិ្ចចធានាជរមោះទោលរទពយធានា ឬ មុនទពលម្ចច ស់
បំណុល ដដលម្ចនកិ្ចចធានាចុោះកិ្ចចសនាទដើមបីជរមោះទោលរទពយធានា ឬ មុនទពលដដលកាតពវកិ្ចចរតូវ
ានរលំត់។ 



 

 

 

 

 

 

 

សិកាខ សាលាគណៈទមធាវ(ីធំ)ទលើក្ទី១៣  
របធានបទ៖ ការទាមទារ និងការរមួបញ្ចូ ល 

នថៃទី ០៨ ធនូ ២០១៦ 
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ការសរភសរពាក្យបណ្ដឹ ង 
 

1. សញ្ញា ណទូទៅ  

  

  

＜ឧទា រណ៍ទូទៅ：កិ្ចចសនាខ្ចីរាក់្＞ 

X：អ្នក្ឲ្យខ្ចី 

Y：អ្នក្ខ្ចី                          ការចោរ 

 
2.  ចំណុចដដលរតវូសរទសរទៅក្នុងពាក្យបណដឹ ង 

 

ក្.  

ខ្. ទ ម្ ោះ និងអាស័យោា នអ្នក្តំណាងដដលចាប់ានកំ្ណត់ 

គ.  

ឃ.  

ក្នុងក្រណីពាក្យបណតឹ ងមិនម្ចនសរទសរនូវចំណុច ក្, ខ្, គ, ឃ ខាងទលើ ទនាោះតុលាការរតវូ  
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3. ចំណុចដដលទដើមទោទគបបសីរទសបញ្ញជ ក់្ឲ្យចាស់លាស់ក្នុងពាក្យបណដឹ ង 
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4. ទ ម្ ោះ ឬនាមក្រណ៍ និងអាសយោា នរបស់ោគី ទ ើយនិង ទ ម្ ោះ និងអាសយោា នរបស់អ្នក្
តំណាងដដលចាប់ានកំ្ណត់  
 

 ទយើងគួរដតសរទសរទ ម្ ោះនិងអាសយោា នរបស់ោគី រពមទំាងទ ម្ ោះនិងអាសយោា នរបស់អ្នក្
តំណាងដដលចាប់ានកំ្ណត់ទៅក្នុងពាក្យបណតឹ ង ។  

5. ខ្លឹមសារសាលរក្ម  
・ខ្លឹមសារននសាលរក្មម្ចន ៣របទភទ ៖  

（１）បណតឹ ងទាមទារឲ្យផតល់តាវកាលិក្ 

ឧទា.  បងាគ ប់ឲ្យចុងចទមលើយសងរាក់្ ១មឺុនដុលាល ទៅទដើមទោទ។ 

（２）បណតឹ ងទាមទារឲ្យបញ្ញជ ក់្ 

ឧទា.  ទាមទារឲ្យបញ្ញជ ក់្អំ្ពីនតថិោពននកាតពវកិ្ចចសងរាក់្ទដើម ១មឺុនដុលាល របស់ទដើមទោទចំទពាោះចុង

ចទមលើយ ទោយដផែក្ទលើកិ្ចចសនាខ្ចីបរទិោគដដលទធវើទ ើងរវាងទដើមទោទ និង ចុងចទមលើយទៅនថៃទី១ ដខ្មក្

រា ឆ្ន ំ២០១៥។ 

（３）បណតឹ ងទាមទារឲ្យបទងកើត បតូរ ឬ រលំត់ទំនាក់្ទំនងគតិយុតត 

ឧទា.  បណតឹ ងដលងលោះរវាងទដើមទោទ និង ចុងចទមលើយ។ 

 

ការទសនើរសំុបនាទ ប់បនសំ（ក្រណីបណតឹ ងទាមទារឲ្យផតល់តាវកាលិក្） 

（１）រាក់្របោប់ក្តី (CCP 64-1)  
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ឧទា. រាក់្របោប់ក្តីជាបនទុក្របស់ចុងចទមលើយ។ 

（２）ការរបកាសអ្នុវតតបទណាត ោះអាសនន (CCP196)  

ឧទា. ទាមទារឲ្យរបកាសការអ្នុវតតបទណាត ោះអាសនន 

※ សាលរក្មទាមទារឲ្យចុងចទមលើយបងាា ញឆនទៈ（ឧទា. ទាមទារឲ្យទធវើនីតិវធីិទផទរក្មមសិទធិទលើការចុោះបញ្ជ ី）

មិនអាចរបកាសការអ្នុវតតបទណាត ោះអាសននានទទ（CCP529(1)）។ 

6. អ្ងគទ តុោំាច់ទដើមបបីញ្ញជ ក់្នូវការទាមទារ  
ពាក្យបណតឹ ងរតូវសរទសរអំ្ពី「អ្ងគទ តុោំាច់ទដើមបីបញ្ញជ ក់្នូវការទាមទារ」（CCP75(2)-2） 

「អ្ងគទ តុោំាច់ទដើមបបីញ្ញជ ក់្នូវការទាមទារ」គឺជាក្មមវតថុក្នុងការវនិិចឆ័យទដើមបីបញ្ញច ក់្ចំណុចនីមួយៗ។ 

ឧទា រណ៍៖ ការទាមទាររបស់ X គឺដផែក្ទលើកិ្ចចសនាខ្ចីរាក់្។ ប៉ាុដនដកិ្ចចសនារវាង ＸនិងＹអាចម្ចនទរចើន។
  

ទបើសិនជាការទាមទារទោយដផែក្ទលើកិ្ចចសនា ទដើមទោទរតូវបញ្ញច ក់្ឲ្យចាស់ថាជាកិ្ចចសនាដបបណា 

តាមចំនុចដូចខាងទរកាម 

 ោគី 

 កាលបរទិចឆទននកិ្ចចសនា 

 ខ្លឹមសារននកិ្ចចសនា（កិ្ចចសនាខ្ចីរាក់្、កិ្ចចសនាលក់្ទិញ ជាទដើម） 
 

7. អ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារ  
អ្វីជាអ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារ？ 

① ការទាមទាររបស់ទដើមទោទគឺសំទៅទលើសិទធិ ឬ ទំនាក់្ទំនងគតិយុតតរបស់ទដើមទោទ។ 

② តុលាការរតូវវនិិចឆ័យអំ្ពីអ្តថិោព ឬ នតថិោពននសិទធិ ឬទំនាក់្ទំនងគតិយុតតរបស់ទដើមទោទ។ 

③ សិទធិ ឬ ទំនាក់្ទំនងគតិយុតតរបស់ទដើមទោទទក្ើតអ្នុោពទ ើងទោយបំទពញលក្ខខ្ណខ កំ្ណត់មួយ ទៅ
ក្នុងចាប់សារធាតុ ដូចជារក្មរដាបបទវណីជាទដើម។ 

④ តាមការបក្ស្សាយខាងទលើ អ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារគឺជា អ្ងគទ តុជាក់្ដសតងដដល
រតូវនឹងលក្ខខ្ណខ តរមវូក្នុងចាប់សារធាតុ ដូចជារក្មរដាបបទវណីជាទដើម។  

ដូទចនោះ「 អ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារ 」គឺជាការសរម្ចយអ្ងគទ តុជាក់្ដសតងទដើមបីតរមវូនឹង
លក្ខខ្ណឌ ។ 
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8. ទំនាក់្ទំនងរវាងអ្ងគទ តុោំាច់ទដើមបបីញ្ញជ ក់្នូវការទាមទារ និងអ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុនន
ការទាមទារ 

 ជាទូទៅរបសិនទបើទយើងសរទសរ “អ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារ” ទៅក្នុងពាក្យបណតឹ ង
ឱ្យានរតឹមរតូវ "អ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារ" រតវូរគបដណត ប់ទលើ" អ្ងគទ តុដដលោំាច់
ទដើមបីបញ្ញជ ក់្នូវការទាមទារ»។ 
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9. អ្ងគទ តុសំខាន់ៗដដលទាក់្ទងទៅនឹងអ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារ និងភសដតុាង 
 

 

 

 

 

 

 

10. រចនាសមព័ន និងគំរពូាក្យបណដឹ ង  

 

 

Kg = អ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារ 

IF = អ្ងគទ តុសំខាន់ៗដដលទាក់្ទងអ្ងគទ តុដដលជាមូលទ តុននការទាមទារ 

Ev = ភសដុតាង 



 

43 
 

Kg1 និង Kg３ ម្ចនភសតតុាងផ្ទទ ល់ ប៉ាុដនត Kg2 មិនម្ចនភសតុតាងផ្ទទ ល់ទនាោះទទ ទ តុទនោះទយើងរតូវោក់្ភសតុ
តាងរបទោល（EV(1)〜(2)）និងបញ្ញជ ក់្អ្ងគទ តុរបទោល（IF1〜IF3） ទដើមបបីងាា ញពីអ្ងគទ តុពិត

នន Kg2។ 
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ការទាមទារ នងិការរមួបញ្ចូល 
ក្ -ទសសនទាន  

១. សកមមភាពបណ្តឹ ងរដឋបបវវណី្ ររូវវ្វើវ ើងតាមរបូភាពជាការទាមទារ ការអះអាង និងការ
បញ្ជា ក់ តាមរយៈពាកយបណ្តឹ ងវៅរុលាការរដឋបបវវណី្។ ការទាមទារ គឺជាការកំណ្រ់អំពីសិទ្ធិរបស់បុគគល
ណាមួយ ដដលររូវបានបុគគលម្នន ក់វទ្ៀរបំពាន ឬទំ្នាក់ទំ្នងគរិយុរតវនាះ អាចសវរមចវៅបានលុះ
រតាដរម្ននអនតរាគមន៍របស់រុលាការ។ ការអះអាង គឺជាការបរយិាយ អំពីអងគវេរុកវកើរសិទ្ធិ ឬអងគវេរុ
រវ៉ ជាអាទ្ិ៍ វដើមបីគំរទ្ការទាមទារ ឬរលំរ់ការទាមទារដដលររូវបានកំណ្រ់រចួជាវរសចវៅកនុងចាប់សារ
ធារុ។ ការបញ្ជា ក់ គឺជាវផទៀងផ្ទទ រ់ ឬការកំណ្រ់ការអះអាងវៅវលើអងគវេរុវោយភសតុតាង។  

២. ការទាមទារ សំវៅខ្លឹមសារននសាលរកមដដលវដើមវោទ្ទាមទារឲ្យរុលាការវចញ។ ការ
ទាមទារគឺសិទ្ធិឬទំ្នាក់ទំ្នងគរិយុរតជាមូលោឋ នរបស់វដើមវោទ្ដដលររូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់វោយចាប់
សារធារុ និងររូវបានចុងចវមលើយបំពាន ឬមិនអនុវរតដដលររមូវឲ្យពឹងពាក់រុលាការ វទ្ើបអាចអនុវរតសិទ្ធិ 
ឬទំ្នាក់ទំ្នងគរិយុរតវនាះបាន។ ការទាមទារដដលម្ននសុពលភាពតាមផលូវចាប់ ររូវដរជាកមមវរថុដដល
អាចជរមះបាន និងអាចវរបើវសចកតីសវរមចរបស់រុលាការកនុងការបញ្ច ប់វវិទ្ (កមមវរថុននការជរមះ)។ វដើម
វោទ្ ឬអនកទាមទារជាអនកកំណ្រ់ឲ្យបានចាស់លាស់អំពីបំណ្ងពិររបាកដរបស់ខ្លួន ដដលចង់ឲ្យ
រុលាការចូលរមួអនតរាគមន៍ កនុងការសវរមចនូវវគលបំណ្ងរបស់ខ្លួន វេើយរបសិនវបើការទាមទារវនាះម្នន
កំណ្រ់កនុងចាប់   សារធាររុនឹងចងរុលាការឲ្យវោះរសាយ (រុលាការម្ននការពវកិចចសវរមចវសចកតី)។ 

៣.ការទាមទារររវូសរវសឲ្យបានចាស់លាស់ ខ្លី ងាយយល់ រសបចាប់ និងអាចអនុវរតបានលកខ
ណ្ៈសរានុម័រ។ ការទាមទារគឺជាខ្លឹមសារដដលភាគីចង់បានពិររបាកដតាមចាប់សារធារុ វេើយវសច
កតីសវរមចបញ្ច ប់របស់រុលាការក៏ម្ននលកខណ្ៈដូចការទាមទារ ផងដដរ របសិនវបើការទាមទារវនាះររូវ
បានរុលាការទ្ទួ្លសាគ ល់។ ការទាមទារគឺជាខ្លឹមសារននវសចកតីបញ្ច ប់ ររូវយកវៅអនុវរត វោយមិនររមវូ
ឲ្យវ្វើការបករសាយវោយសាថ ប័នអនុវរត វេរុវនះ របសិនវបើការទាមទារមិនចាស់លាស់ នំាឲ្យមិនអាច
អនុវរតបានជាលកខណ្ៈសរានុម័រ គឺជាវបិាករបស់អនកម្ននសិទ្ធិមិនអាចអនុវរតសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបាន។  

៤. វដើមបឲី្យការទាមទារម្ននសុពលភាពតាមផលូវចាប់ អនកទាមទារឲ្យរុលាការវចញ 

សាលរកម (វដើមវោទ្) និងអនកដដលររូវរងបណ្តឹ ង (ចុងចវមលើយ) ររវូដរម្នននៈនៈជាភាគីនន   បណ្តឹ ង1។ 
បុគគលដដលម្នននៈនៈជាភាគីននបណ្តឹ ងគឺជាបុគគលដដលម្ននសិទ្ធិ និងករណី្យកិចច តាមចាប់សារធារុ។ 
បុគគលដដលម្នននៈនៈជាភាគីននបណ្តឹ ង វពលខ្លះគម នលកខណ្ៈសមបរតិកនុងការវ្វើសកមមភាពបណ្តឹ ងវនាះវទ្ 
ដូចជា អនីរិជន និងជនវៅវរកាមអាណាពាបាលទូ្វៅ ជាអាទ្ិ៍ បុ៉ដនតជនវៅវរកាមេិរូបរថមភ អាចវ្វើ
                                                           
1
 ម្ចរតា ៣២ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
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សកមមភាពបណ្តឹ ងបាន វលើកដលងដរសកមមភាព បណ្តឹ ងដដលពាក់ព័នធនឹងការដកពាកយបណ្តឹ ង ការផសះផារ 
ការលះបង់ការទាមទារ ឬការទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារ ឬការដកពាកយបណ្តឹ ងឧទ្ធរណ៍្ ឬពាកយបណ្តឹ ងសាទុ្កខ2។ 

៥.បុគគលដដលម្ននសមរថភាពកនុងការវ្វើសកមមភាពបណ្តឹ ងតាមចាប់សារធារុ និងចាប់ទ្រមង់ 
អាចវ្វើសកមមភាពបណ្តឹ ងវនាះវោយខ្លួនឯង ឬតាមរយៈអនករំណាងវោយអាណ្រតិដដលខ្លួនវរជើសតំាង។ 
វទាះបីភាគីបានវរជើសតំាងអនករំណាងវោយអាណ្រតិក៏វោយ ភាគីក៏អាចចួលរមួវៅកនុងនីរិវ ិ្ ីរុលាការ 
ជាមួយអនករំណាងវោយអាណ្រតិ បានផងដដរ3។ 

៦.អនករំណាងវោយអាណ្រតិវៅកនុងសកមមភាពបណ្តឹ ងរដឋបបវវណី្នននីរិវ ិ្ ីរុលាការជាវគល
ការណ៍្គឺជាវមធាវ ី 4  វលើកដលងដររុលាការអនុញ្ជា រឲ្យម្ននការរំណាងវោយររិយជនដដលមិនដមនជា
វមធាវ ីកនុងវរឿងកតីដដលម្ននរនមលកមមវរថុរិចជាងមួយលានវរៀល ឬអនករំណាង 

វោយអាណ្រតិវៅកនុងនីរិវ ិ្ ីទាក់ទ្ងនឹងការអនុវរតវោយបងខំ5។ វរៅពីវនះ របសិនវបើភាគីគឺជារដឋ ឬសាថ ប័
ននីរិរដឋបាល ឬសាថ ប័នរដឋដនទ្វទ្ៀរ សាថ ប័នទំាងវនាះអាចដរងតំាងបុគគលិកនន   សាថ ប័នវនាះវ្វើជាអនក
រំណាងវោយអាណ្រតិបាន។ ការរបគល់សិទ្ធិរំណាងវោយអាណ្រតិ ររវូវ្វើវ ើងជាលាយលកខណ៍្អកសរ 
ពីវរពាះ សកមមភាពបណ្តឹ ងដដលអនករំណាងវោយអាណ្រតិបានវ្វើ ម្ននអានុភាពតាមផលូវចាប់ចំវពាះភាគី
វោយផ្ទទ ល់ វលើកដលងដរភាគីបានលុបវោល ឬដកររមូវភាល មៗ (ភាល មៗម្ននន័យថាភាគីចូលរមួឬម្នន
វរតម្នន និងវ្វើការដកររមូវ ឬលុបវោលវៅវពលវនាះដរមតង ឬរបសិនវបើភាគីមិនបានចូលរមួ ភាគីអាចវ្វើ
វៅកាលបរវិចេទ្បនាទ ប់)។ 

 ៧. អនករំណាងវោយអាណ្រតិម្ននសិទ្ធិអំណាចវ្វើរាល់សកមមភាពបណ្តឹ ង ដូចជាោក់ពាកយបណ្តឹ ង 
វឆលើយវោះសារចំវពាះបណ្តឹ ង វ្វើបណ្តឹ ងរប ចូលរមួអនតរាគមន៍កនុងបណ្តឹ ង ោក់ពាកយបណ្តឹ ងវៅរុលាការ
ជាន់ខ្ពស់ (សាលាឧទ្ធរណ៍្ និងរុលាការកំពូល) ទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារ លះបង់ការទាមទារ ផសះផារ 
ការោរ់ដចងរកាការពារ ការអនុវរតវោយបងខំ ការទ្ទួ្លការសង ការវរជើសតំាងអនុរំណាង ចំវពាះវរឿងកតី
ដដលខ្លួនបានទ្ទួ្លអាណ្រតិ6។ របសិនវបើអនករំណាងវោយអាណ្រតិជាវមធាវ ី ភាគីមិនអាចករមិរនូវសិទ្ធិ
រំណាងបានវ ើយវលើកដលងដរវៅវពលរបគល់សិទ្ធិរំណាងវោយអាណ្រតិឲ្យវមធាវ ី ភាគីបានករមិរនូវ
សិទ្ធិរំណាងវោយអាណ្រតិវនាះ  វោយបានកំណ្រ់កនុងលិខិ្ររបគល់សិទ្ធិរំណាងវោយអាណ្រតិថាការ
ោក់បណ្តឹ ងរប ការដកបណ្តឹ ង ការផសះផារ ការលះបង់ការទាមទារ ការទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារ ការដក
ខ្លួនពីបណ្តឹ ង ការោក់ពាកយបណ្តឹ ងវៅរុលាការជាន់ខ្ពស់ ឬការដកពាកយ  បណ្តឹ ងវៅរុលាការជាន់ខ្ពស់ ឬ

                                                           
2 ម្ចរតា ៣៣ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
3 ម្ចរតា ៥២ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
4 ម្ចរតា ៥៣ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
5 ម្ចរតា ៣៤៨ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
6 ម្ចរតា ៥៤ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
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ការវរជើសតំាងអនុរំណាង អាចវ្វើវៅបានលុះរតាដរម្ននការអនុញ្ជា រជាមុនពីភាគី។របសិនវបើវៅកនុង
លិខិ្ររបគល់សិទ្ធិរំណាងវោយអាណ្រតិបានកំណ្រ់ចាស់លាស់អំពីការករមិរសិទ្ធិរបស់វមធាវ ី វមធាវ ី
មិនអាចវ្វើសកមមភាពបណ្តឹ ងចំវពាះ ចំណុ្ចដដលររូវបានករមិរវនាះវទ្។ ផទុយវៅវញិ របសិនវបើអនក
រំណាងវោយអាណ្រតិមិនដមនជាវមធាវ ី (បុគគលិកននសាថ ប័នរដឋដដលររូវបានវរជើសតំាង ជាអាទ្ិ៍) អាចវ្វើ
សកមមភាពបណ្តឹ ងបានចំវពាះចំណុ្ចដដលម្ននកំណ្រ់ចាស់លាស់វៅកនុងលិខិ្ររបគល់សិទ្ធិ របសិនវបើ
គម នកំណ្រ់វនាះវទ្ គឺមិនអាចរំណាងវោយអាណ្រតិចំវពាះសកមមភាពវនាះវ ើយ។ 

 ៨. ចំវពាះសាថ ប័នឯកជន ឬសងគមសីុវលិ ឬសម្នគមន៍ ឬអងគការវរៅរោឋ ភិបាល ជាអាទ្ិ៍ ក៏ម្នននៈ
នៈជាភាគីននបណ្តឹ ង និងអាចវ្វើសកមមភាពបណ្តឹ ង វដើមបីទាមទារនូវសិទ្ធិ ឬទំ្នាក់ទំ្នងគរិយុរតជាក់លាក់
ណាមួយដដលររូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់វោយចាប់សារធារុ បានផងដដរ តាមផលូវរុលាការ។ អនករំណាងឲ្យ
សាថ ប័នទំាងវនះ គឺដផែកវៅវលើចាប់សារធារុដដលរគប់រគង    សាថ ប័នទំាងវនាះ ឬលកខនតិកៈរបស់សាថ ប័ន
ទំាងវនាះ វេរុវនះរបសិនវបើអនករំណាងសាថ ប័ន ទំាងវនាះមិនពឹងពាក់វមធាវឲី្យវ្វើជាអនករំណាងវោយ
អាណ្រតិ អាចវរជើតំាងអនករំណាងវោយអាណ្រតិជាបុគគលិកននសាថ ប័នវនាះជាលាយលកខណ៍្អកសរបាន។ 

 ៩. អនកដដលរបគល់សិទ្ធិរំណាងវោយអាណ្រតិឲ្យវមធាវ ី ជាអាទ្ិ៍ ររវូដរម្នននៈនៈជា ភាគីននប
ណ្តឹ ងតាមចាប់សារធារុ (បុគគលដដលម្ននសិទ្ធិនិងករណី្កិចចតាមចាប់សារធារុ) វោយភាគីមិនអាច
វរជើសតំាងបុគគលដដលគម ននៈនៈជាភាគីមកវរជើសតំាងអនករំណាងវោយអាណ្រតិបានវ ើយ។ បុគគល
ដដលគម ននៈនៈជាភាគី វៅវពលវរជើសតំាងអនករំណាងវោយអាណ្រតិ នំាឲ្យអនករំណាងវោយអាណ្រតិ
ខ្វះសិទ្ធិរំណាង វេើយសកមមភាពរំណាងវនាះនឹងមិនម្ននអានុភាពចំវពាះភាគី វលើកដលងដរ  ភាគីផតល់
សោច នុមរិ។ សិទ្ធិរំណាងវោយអាណ្រតិមិនរលរ់វោយសារមរណ្ភាពរបស់ភាគី ឬការបារ់បង់សមរថ
ភាពកនុងការវ្វើសកមមភាព        បណ្តឹ ង7 វនាះវទ្ ពីវរពាះ ទី្១ ចាប់នីរិវ ិ្ ីម្ននវចរនាឲ្យនីរិវ ិ្ ីបណ្តឹ ងបនត
វៅមុខ្វោយរលួន និងឆាប់រេ័យ ទី្២ ជាទូ្វៅអនករំណាងវោយអាណ្រតិគឺជាវមធាវ ី ដដលម្ននចំវណ្ះ
ដឹងផលូវចាប់ខ្ពង់ខ្ពស់ និងទី្៣ វពលភាគីទ្ទួ្លមរណ្ភាព ររូវម្ននអនកបនត វេើយររូវការអនករំណាងវោយ
អាណ្រតិ វដើមបីឲ្យនីរិវ ិ្ ីបណ្តឹ ងររូវបានរបរពឹរតវៅវោយងាយរសួល និងឆាប់រេ័ស។ 

ខ្ -លក្ខខ្ណឌ ននការទាមទារ  
 ការទាមទារ ជាសកមមភាពបណ្តឹ ងដដលវ្វើវ ើងវោយវដើមវោទ្ចំវពាះចុងចវមលើយ តាមរយៈពាកយ
បណ្តឹ ង វដើមបីអាចសវរមចនូវសិទ្ធិវនាះវោយបងខំចំវពាះភាគីដដលម្ននការពវកិចច វោយវរបើយនតការរបស់
រដឋ តាមរយៈរបព័នធរុលាការ។ វដើមបឲី្យការទាមទារម្ននលកខណ្ៈ   ររឹមររូវ មុនវពលវ្វើការវនិិចេ័យ និងវ ើ្វ
វសចកតីសវរមចបញ្ច ប់ វោយរុលាការ អនកទាមទារ ឬវដើមវោទ្ររូវពិនិរយវមើលលកខខ្ណ្ឌ មួយចំនួន ដូច
ខាងវរកាម ៖ 
                                                           
7 ម្ចរតា ៥៥ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
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១.សមត្ថកិចចសាលាជរមះកតី 8  ៖សិទ្ធិជរមះកតីចំព ះការទាមទាររបស់ភាគី គឺជាសិទ្ធិអំណាចរបស់
តុ្លាការ។ តុ្លាការដដលមានសមត្ថកិចច គឺជាតុ្លាការដដលអាចទ្ទួ្លពោយស្សបចាប់នូវ កយបណ្តឹ ង 
វនិិចឆ័យពរឿងកតី និងពចញពសចកតីសពរមច។ សមត្ថកិចចសាលាជរមះកតី គឺជាបុពរលកខខណ្ឍ ននការោក់ កយប
ណ្តឹ ង ឬការទាមទារ ពដើមបីឲ្យមានភាពចាស់លាស់ថាតុ្លាការដដលភាគីបានពឹង ក់មានយុត្តត ធិការកនុង
ការពោះស្សាយវវិាទ្ពោយស្សបចាប់។  ភាគីរត្ូវោក់ កយបណ្តឹ ងពៅតុ្លាការដដលមានសមត្ថកិចច 
អាស្ស័យពៅពលើខលឹមសារននការទាមទាររបស់ពដើមពោទ្ និងពពលពវលាននការោក់ កយបណ្តឹ ង កនុងការ
កំណ្ត់្សមត្ថកិចចសាលាជរមះកតី។ សមត្ថកិចចសាលាជរមះកតីអាចរត្ូវបានកំណ្ត់្ត្តមរយៈ លំពៅឋាន
របស់ចុងចពមលើយ ឬទី្តំ្តងអនុវត្តកាត្ពវកិចច ឬទី្តំ្តងននរទ្ពយ ឬសមត្ថកិចចដដលរត្ូវបានកំណ្ត់្ពោយចាប់ 
ឬត្តមការកំណ្ត់្របស់តុ្លាការថាន ក់ពលើ ឬត្តមការរពមពរពៀងរបស់ភាគី ឬភាគីមិនត្វ៉ាអំពីសមត្ថកិចច
សាលាជរមះកតី ជាអាទ្ិ៍។ 

២.កិចចរពមពរពៀងអាជាញ កណាត ល៖ភាគីមិនបានរពមពរពៀងពោះស្សាយពៅអាជាញ កណាត ល ពោយអនុ
វត្តសិទ្ធិត្តមផលូវតុ្លាការ ព ើយវវិាទ្ព ះអាចពោះស្សាយពោយចាប់ជាក់ដសតង និងរត្វូការអនតរាគមន៍
របស់តុ្លាការកនុងការកំណ្ត់្សិទ្ធិជាសាថ ពរ  ំឲ្យតុ្លាការមានសមត្ថកិចច។ 

៣.ភាគីមានសិទ្ធិនិងករណី្យកិចចត្តមចាប់សារាតតុ្9 ៖ ភាគីគឺបុគគលដដលរត្វូទ្ទួ្លរង 

នូវអានុភាពននពសចកតីសពរមចរបស់តុ្លាការ (បពងកើត្សិទ្ធិ ឬកាត្ពវកិចច ឬទំ្ ក់ទំ្នងគតិ្យុត្ត) ព ើយមាន
ឋានៈជារបាតនននបណ្តឹ ង ដដលរត្ូវបានពធវើព ើងកនុងពោលបំណ្ងកំណ្ត់្ជាសាថ ពរនូវអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាព
ននសិទ្ធិ ឬទំ្ ក់ទំ្នងគតិ្យុត្ត។ ភាគីននបណ្តឹ ងរត្ូវដត្ជាបុគគលដដមានសិទ្ធិ និងករណី្យកិចចត្តមចាប់
សារាតតុ្ ដដលពនះគឺជាលកខខណ្ឍ ននបណ្តឹ ង ព ើយតុ្លាការរត្ូវស្សាវរជាវចំណុ្ចពនះពោយឆ ទ នុសិទ្ធិ។
របសិនពបើភាគីមាខ ងឬសងខាងខវះលកខណ្ៈសមបត្តិជាភាគី តុ្លាការរត្ូវពចញសាលរកមពលើកពោលប
ណ្តឹ ង ពោយមូលព តុ្បណ្តឹ ងផទុយចាប់។ បណ្តឹ ងគឺជានីតិ្វធីិកំណ្ត់្ជាសាថ ពរនូវអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនន
សិទ្ធិ ឬកាត្ពវកិចច ឬទំ្ ក់ទំ្នង គតិ្យុត្តត្តមចាប់សារាតតុ្ ព ើយលទ្ធផលននបណ្តឹ ងគឺជាការោត់្ដចង
សិទ្ធិ ឬកាត្ពវកិចច ឬទំ្ ក់ទំ្នងគតិ្យុត្ត ព តុ្ពនះវសិាលភាពននបុគគលដដលមានសមត្ថភាពកនុងការពធវើ
សកមមភាពបណ្តឹ ង គឺបុគគលដដលមានសមត្ថភាពត្តមចាប់សារាតតុ្។  

                                                           
8 ម្ចរតា ៧ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
9 ម្ចរតា ៣២ ក្ថាខ្ណឌ ទី២ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
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៤.ផលរបពោជន៍ននបណ្តឹ ង10 ៖ ការទាមទាររត្ូវពធវើព ើងត្តមរយៈបណ្តឹ ង បណ្តឹ ងអាចពធវើព ើងបាន 
កនុងករណី្បណ្តឹ ងព ះមានកមមវត្ថុវវិាទ្ត្តមផលូវចាប់ជាក់ដសតង និងវវិាទ្ព ះអាចពោះស្សាយពោយសាល
រកម។ កមមវត្ថុវវិាទ្ត្តមផលូវចាប់ជាក់ដសតង ជាវវិាទ្ននទំ្ ក់ទំ្នងរទ្ពយ ឬវវិាទ្ននទំ្ ក់ទំ្នងញាតិ្ ឬចាប់
សារាតតុ្កំណ្ត់្ជាក់លាក់។ វវិាទ្អាចពោះស្សាយពោយសាលរកម ជាវវិាទ្ដដលរត្វូបានបញ្ច ប់ ឬអាច
កំណ្ត់្ជាសាថ ពរអំពីសិទ្ធិ ឬកាត្ពវកិចច ឬទំ្ ក់ទំ្នងគតិ្យុត្ត ពោយពសចកតីសពរមចរបស់តុ្លាការ។ 

៥.ភាពស្សបចាប់ននទ្រមង់បណ្តឹ ង 11  ៖ បណ្តឹ ងរដឌបបពវណី្រត្ូវពធវើព ើងត្តមទ្រមង់ដដលចាប់បាន
កំណ្ត់្ (រកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្) ពោយរត្ូវសរពសជាលាយលកខណ៍្អកសរនូវចំណុ្ចសារាតតុ្មួយចំនួនដូច
ជា (ចំណុ្ចោប់បងខំ) ទី្១ ព ម្ ះ- មករណ៍្ និងអាសយោឌ នរបស់ភាគី និងព ម្ ះ-អាសយោឌ នរបស់អនក
តំ្ណាងដដលចាប់បានកំណ្ត់្ ទី្២ ខលឹមសារននសាលរកមដដលពដើមពោទ្ទាមទារឲ្យតុ្លាការពចញ និង
អងគព តុ្ោំបាច់ពដើមបបីញ្ជជ ក់នូវការទាមទារ (ចំណុ្ចសម័រគចិត្ត) ទី្៣ អងគព តុ្ដដលជាមូលព តុ្ននការ
ទាមទារ ទី្៤ អងគព តុ្ ក់ព័នធ និង ទី្៥ ភសតុត្តង។ 

៦.ការបង់របាក់របោប់កតី 12  ៖ ពៅពពលោក់ កយបណ្តឹ ង ចាប់ទ្រមង់ត្រមវូឲ្យបង់របាក់របោប់កតី 
ព ើយក៏ជាលកខខណ្ឍ ននការពិនិត្យ កយបណ្តឹ ងរបស់តុ្លាការ (មារត្ត ៧៨ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្) ផង
ដដរ។ របាក់របោប់កតី មានបីរបពភទ្ ទី្១ ពនធោក់ កយសំុ ទី្២ របាក់របោប់កតីតុ្លាការពរៅពីពនធ និងទី្៣ 
របាក់របោប់កតីភាគី។ ពៅពពលោក់ កយបណ្តឹ ង រត្វូបង់ 

ពនធោក់ កយសំុ ពោយចំនួនពនធោក់ កយសំុជាក់លាក់អាស្ស័យពៅពលើត្នមលកមមវត្ថុននបណ្តឹ ង 

ពោយត្រមូវឲ្យបង់ជារបាក់ ពដើមបីជាលកខខណ្ឍ ននដំពណ្ើ រការកតី ឬភាពស្សបចាប់ននបណ្តឹ ង។ 

 ៧.បណ្តឹ ងជាន់ោន 13 ៖ គឺជាបណ្តឹ ងដដលរត្វូបំពពញលកខខណ្ឍ ចំនួន ៤ ទី្១ ភាគីដត្មួយ (ពទាះបី
ឆ្លល ស់ោន មតងពដើមពោទ្ ឬមតងចុងចពមលើយក៏ពោយ) ទី្២ ការទាមទារដត្មួយ (ពៅកនុង      បណ្តឹ ងពដើមទាមទារ
សិទ្ធិពលើបំណុ្លដផែកពលើកិចចសនា ពៅកនុងបណ្តឹ ងពរកាយក៏ដូចោន ) ទី្៣ អងគព តុ្ដដលជាមូលព តុ្ននការ
ទាមទារដត្មួយ (អះអាងអងគព តុ្ដូចោន ពៅកនុងបណ្តឹ ងពដើម និងបណ្តឹ ងពរកាយ) និងទី្៤ បណ្តឹ ងពដើមកំពុង
រត្ូវបានោត់្ការ ព តុ្ពនះបណ្តឹ ងពរកាយ ពៅថា បណ្តឹ ងជាន់ោន ។ បណ្តឹ ងជាន់ោន  គឺជាបណ្តឹ ងផទុយចាប់ 

                                                           
10 ម្ចរតា ៧៤ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
11 ម្ចរតា ៧៥ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
12 ម្ចរតា ៦០ និងម្ចរតា ៦១ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
13 ម្ចរតា ៨៣ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
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ដដលត្រមវូឲ្យតុ្លាការនឹងពចញសាលរកមពលើកពោលបណ្តឹ ងពោយមិនឆលងកាត់្ការទាញព តុ្ផល
ពោយផ្ទទ ល់មាត់្។  

៨.អាជាញ អស់ជំនំុននសាលរកម 14  ៖ ពៅពពលសាលរកមចូលជាសាថ ពរ អាជាញ អស់ជំនំុនឹងរត្វូពកើត្
ព ើង ពោយកំណ្ត់្ជាសាថ ពរនូវទំ្ ក់ទំ្នងសិទ្ធិ ឬទំ្ ក់ទំ្នងគតិ្យុត្ត  ពពលបញ្ច ប់ ការទាញព តុ្
ផលពោយផ្ទទ ល់មាត់្។ អាជាញ អស់ជំនំុពកើត្ព ើងចំព ះចំណុ្ចដដលមានកំណ្ត់្កនុងពសចកតីសពរមចបញ្ច ប់
ននសាលរកម ចំព ះការទាមទារដដលមានកំណ្ត់្កនុង កយបណ្តឹ ង ឬ/និង  កយបណ្តឹ ងត្ប។ អាជាញ អស់
ជំនំុពំុមានអានុភាពពៅពលើសំអាងព តុ្ននសាលរកមពទ្។ 

របសិនពបើ កយបណ្តឹ ងរត្ូវបានោក់ តុ្លាការបានសពរមច ព ើយពសចកតីសពរមចព ះ បានចូល
ជាសាថ ពរ (សាលរកមសាថ ពរ ជាអាទ្ិ៍) ភាគីមិនអាចអះអាងករណី្ព ះមតងពទ្ៀត្ព ើយ ឬមិនអាចយក
ករណី្ព ះមកពធវើបណ្តឹ ងមតងពទ្ៀត្ព ះពទ្ ព ើយរបសិនពបើភាគីអះអាងអំពីសិទ្ធិ ដដលរត្ូវបានកំណ្ត់្ជា
សាថ ពររចួព ើយ (អាជាញ អស់ជំនំុននសាលរកម) បណ្តឹ ងព ះោត់្ទុ្កជា បណ្តឹ ងដដលមានលកខណ្ៈផទុយ
ចាប់ ព ើយតុ្លាការនឹងពចញសាលរកមពលើកបណ្តឹ ងពោល ពោយមិនឆលងកាត់្ការទាញព តុ្ផលពោយ
ផ្ទទ ល់មាត់្ (មារត្ត ៨១ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្)។ 

គ -ចំណុចវនិិចឆ័យ និងទសចក្តីសទរមចបញ្ច ប់  
១.តុ្លាការនឹងពធវើការវនិិចឆ័យពៅកនុងសាលរកម (សំអាងព តុ្) នូវចំណុ្ចវនិិចឆ័យមួយចំនួន ដូចជា 

អងគព តុ្ដដលោម នវវិាទ្ព ើយបានទ្ទួ្លសាគ ល់ ចំណុ្ចវវិាទ្ និងពធវើពសចកតីសននិោឌ នចំព ះការវនិិចឆ័
យព ះ សរមាប់ជាមូលោឌ នននការពចញពសចកតីសពរមចបញ្ច ប់។ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ម្ចរតា ១៩៤ ននរក្មនីតិវធីិរដាបបទវណី 
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២.អងគព តុ្ដដលោម នវវិាទ្ ព ើយបានទ្ទួ្លសាគ ល់ គឺជាអងគព តុ្ដដលងាយស្សួលទ្ទួ្លសាគ ល់ពោយ
មានភសតុត្តងចាស់លាស់ ឬអងគព តុ្របពោល ពដើមបទី្ទួ្លសាគ ល់       អងគព តុ្ដដលជាចំណុ្ចវវិាទ្។ 
ជាទូ្ពៅ អងគព តុ្ដដលោម នវវិាទ្ មិនដមនភាគីមិនមានវវិាទ្ព ះពទ្ បុ៉ដនតអងគព តុ្ពនះមានលកខណ្ៈងាយ
ស្សួលកនុងការទ្ទួ្លសាគ ល់ពោយតុ្លាការ។      ភសតុត្តងននការបញ្ជជ ក់អងគព តុ្ពនះ គឺជាភសតុត្តងមាន
លកខណ្ៈចាស់លាស់ និងជាក់លាក់ ដូចជា ភសតុត្តងជាឯកសារ ជាអាទ្ិ៍។ តុ្លាការនឹងពរបើមូលោឌ ន និង
ធនាតនទំាងពនះ កនុងការ ទ្ទួ្លសាគ ល់ និងវនិិចឆ័យអំពីចំណុ្ចវវិាទ្ ដដលជាបញ្ជា ចមបងននការពោះស្សាយ
វវិាទ្។  

 

 

 

ខលឹមសារននសាលរកមដដលពោទ្ពោទ្ទាមទារឲ្យតុ្លាការពចញ (ការទាមទារ) 

ក.បងាគ ប់ឲ្យចុងចពមលើយរបគល់ដីLឲ្យពដើមពោទ្ 

ខ.បងាគ ប់ឲ្យចុងចពមលើយរះុពរ ើសំណ្ង់ ឬការយ  ពចញពីដីL 

គ.បងាគ ប់ឲ្យចុងចពមលើយបង់របាក់ឈនួលចំនួន ១០០០ ដុលាល រអាពមរកិ កនុងមួយដខ គិត្ោប់ពី
នងងទី្ ១០ ដខ វចិឆិកា ឆ្លន ំ ២០១៥ រ ូត្ដល់ពពលរបគល់ដីLឲ្យពដើមពោទ្ 

ឃ.របាក់របោប់កតីជាបនទុករបស់ចុងចពមលើយ 

ពសចកតីសពរមចបញ្ច ប់  

ក.បងាគ ប់ឲ្យចុងចពមលើយរបគល់ដីLឲ្យពដើមពោទ្ 

ខ.បងាគ ប់ឲ្យចុងចពមលើយរះុពរ ើសំណ្ង់ ឬការយ  ពចញពីដីL 

គ.បងាគ ប់ឲ្យចុងចពមលើយបង់របាក់ឈនួលចំនួន ១០០០ ដុលាល រអាពមរកិ កនុងមួយដខ គិត្ោប់ពី
នងងទី្ ១០ ដខ វចិឆិកា ឆ្លន ំ ២០១៥ រ ូត្ដល់ពពលរបគល់ដីLឲ្យពដើមពោទ្ 

ឃ.របាក់របោប់កតីជាបនទុករបស់ចុងចពមលើយ 
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  ៣.ចំណុ្ចវវិាទ្ គឺជាភាពដខវងោន ននអងគព តុ្ចមបងដដលអះអាងពោយភាគី។ 

 

 

 

 

 ៤.ពសចកតីសននិោឌ នជាសមូ វធីិននការពិោរណារបស់តុ្លាការពោយពរបើធនាតនភសតុត្តងនន
សំណំុ្ពរឿង វាិតនបទ្ពិពសាធន៍ ព តុ្ការណ៍្ដដលពកើត្មានព ើង ពពលទាញព តុ្ផលពោយផ្ទទ ល់មាត់្ 
និងពោលការណ៍្ជំពនឿទុ្កចិត្តពោយពសររីបស់តុ្លាការ កនុងការកំណ្ត់្ជាសាថ ពរអំពីអត្ថិភាព ឬនត្ថិភាពនន
សិទ្ធិ ឬទំ្ ក់ទំ្នងគតិ្យុត្ត ដដលជាការទាមទាររបស់ភាគី។ 

ពសចកតីសននិោឌ នរបស់តុ្លាការ រត្វូដត្ផតល់ជាគំនិត្អប់រដំផនកចាប់ ងាយស្សួលយល់ មាន   មូលោឌ នគតិ្
យុត្តរគប់រោន់ និងមានលកខណ្ៈសមរមយកនុងការពឆលើយត្បនឹងចំណុ្ចវវិាទ្។ 

 

 

 

 

 

 

ពដើមពោទ្ ៖ ខញុំជាមាច ស់ដីពនះ ពោយបានទិ្ញដីLពនះពីមាច ស់ពដើមព ម្ ះ Y 

ចុងចពមលើយ ៖ ពៅកនុងពសៀវពៅពោលបញ្ជ ីដីធលី ដីLពនះគឺព ម្ ះ Y ព ើយចុងចពមលើយកំពុងកាន់កាប់
ជាក់ដសតងពៅពលើដីLពនះ 

ពរឿងកតីទាមទារដីLពនះដផែកពៅពលើភសតុត្តង A1 & A2។ 

 

ពត្ើចុងចពមលើយមានមូលព តុ្ស្សបចាប់កនុងការកាន់កាប់ដីLពនះឬពទ្? 

ពត្ើការរះុពរ ើសំណ្ង់ ឬការយទំាងពនះជាកាត្ពវកិចចរបស់ចុងចពមលើយ? 

ពត្ើចុងចពមលើយរត្វូទ្ទួ្លខុសរត្វូបង់នងលឈនូលដី? របសិនពបើរត្វូទ្ទួ្លខុសរត្ូវ ពត្ើមានចំនួន
បុ៉ ម ន? 

ពដើមពោទ្ទាមទារឲ្យចុងចពមលើយរបគល់ដីL ពោយដផែកពលើកមមសិទ្ធិ តុ្លាការអាចទ្ទួ្លសាគ ល់ការ
ទាមទារបាន ពោយព តុ្ថា ទី្១ ពដើមពោទ្ពធវើលទ្ធកមមពលើដីL ពនះពោយស្សបចាប់ត្តមរយៈការ
លក់ទិ្ញពីមាច ស់ដីពដើមY ទី្២ ដីLពនះបានពផទរកមមសិទ្ធិ និងចុះបញ្ជ ីជាសាថ ពរពីព ម្ ះ Y មកពដើម
ពោទ្ រចួព ើយ។ ការត្វ៉ារបស់ចុងចពមលើយអំពីភាពស្សបចាប់ននការកាន់កាប់ដីLពនះ ពោយមូល
ព តុ្លក់ទិ្ញពីYមិនអាចត្តំ្តងនឹងពដើមពោទ្បានព ើយ 

ពដើមពោទ្ទាមទារឲ្យចុងចពមលើយរះុពរ ើសំណ្ង់ដដលបានសង់ពៅពលើដីLពនះ តុ្លាការពិបាកទ្ទួ្ល
សាគ ល់ការទាមទារពនះ ពោយព តុ្ថា ទី្១ សំណ្ង់ពនះមិនដមនសាងសង់ពោយចុងចពមលើយ ទី្២ 
សំណ្ង់ពនះមានស្សាប់មុនពពលចុងចពមលើយចូលមកកាន់កាប់ដីL 
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 ៥.ពសចកតីសពរមចបញ្ច ប់ គឺជាខលឹមសារននការសពរមចចុងពរកាយពៅកនុងសាលរកម ដដលដផែកពលើ
សំអាងព តុ្ សរមាប់ជាមូលោឌ នននការសពរមច។ ការសពរមចកនុងពសកតីសពរមច បញ្ច ប់រត្វូពឆលើយត្ប
ចំព ះចំណុ្ចទំាងឡាយដដលភាគីបានទាមទារកនុង កយបណ្តឹ ង ឬ/និង  កយបណ្តឹ ងត្ប។ ការសពរមច
ពនះ អាចជាការទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារទំាងមូល ឬការទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារមួយដផនក ឬមិនទ្ទួ្ល
សាគ ល់ការទាមទារ។ 

 

 

 

 

 

 

ពដើមពោទ្ទាមទារឲ្យចុងចពមលើយបង់របាក់ឈនូលដីចំនួន ១០០០ ដុលាល រអាពមរកិ ដផែកពលើពសចកតី
ចពរមើនឥត្ព តុ្ តុ្លាការអាចទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារបាន ពោយព តុ្ថា ទី្១ ចុងចពមលើយបាន
ទ្ទួ្លផលរបពោជន៍អំពីដីពនះ (ការសាន ក់អាស្ស័យ ពោយមិនបានបង់លុយ) ទី្២ ពដើមពោទ្បាន
ខាត្របពោជន៍ពោយមិនអាចទ្ទួ្លផលពីដីពនះកនុងអំ ុងពពលចុងចពមលើយកាន់កាន់ដីពនះ ទី្៣ការ
ខាត្របពោជន៍របស់ពដើមពោទ្ គឺចុងចពមលើយជាអនកទ្ទួ្លផលពោយោម នមូលព តុ្ត្តមចាប់។ 
ពទាះបីជាទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារ បុ៉ដនតទំ្ ំននការទាមទារ តុ្លាការទ្ទួ្លសាគ ល់ដត្មួយដផនក 
ពោយព តុ្ថា ទី្១ នងលឈនួលដីពៅជាប់ដីLពនះគឺ ៨០០ ដុលាល រអាពមរកិ ទី្២ ដីពៅតំ្បន់ពនះ ជាទូ្ពៅ
មានត្នមលឈនួលដត្ ៦០០ ដុលាល រអាពមរកិកនុងមួយដខ ទី្៣ ដផែកពលើសាថ នភាពពសដឌកិចចននទី្ផារ
អចលនវត្ថុ ដដលបានពចញផាយពោយសមាគមន៍វាយត្នមលអចលនវត្ថុកមពុជា ត្នមលឈនួលដីពៅ
ចព ល ះឆ្លន ំ ២០១៤ ដល់ឆ្លន ំ ២០១៦ គឺ ៧០០ ដុលាល រអាពមរកិ ព តុ្ពនះ ពដើមបសីមភាពចំព ះភាគី 
តុ្លាការទ្ទួ្លសាគ ល់ត្នមលឈនួលដីពនះគឺ ៨០០ + ៦០០ + ៧០០ = ៧០០ ដុលាល រអាពមរកិ/ដខ។ 

ចំព ះរបាក់របោប់កតីគឺជាបនទុករបស់ចុងចពមលើយ ពីពរ ះោត់្ជាភាគីោញ់កតី។ 

 

ពសចកតីសពរមចបញ្ច ប់ 

ក.បងាគ ប់ឲ្យចុងចពមលើយរបគល់ដីLឲ្យពៅពដើមពោទ្ 

ខ.រោនពោលការទាមទារឲ្យរះុពរ ើសំណ្ង់ ឬការយពចញពីដីL 

គ.បងាគ ប់ឲ្យចុងចពមលើយបង់របាក់ឈនួលចំនួន ៧០០ ដុលាល រអាពមរកិ កនុងមួយដខ គិត្ោប់ពីនងង
ទី្ ១០ ដខ វចិឆិកា ឆ្លន ំ ២០១៥ រ ូត្ដល់ពពលរបគល់ដីLឲ្យពដើមពោទ្ 

ឃ.របាក់របោប់កតីជាបនទុករបស់ចុងចពមលើយ 
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ឃ -ការរមួបញ្ចូ លការទាមទារ  
១. ទ្សសនទាន ៖ ការរមួបញ្ចូ លការទាមទារ ជាការរមួបញ្ចូ លកមមវត្ថុននបណ្តឹ ង ដដលជាការបងាា ញ

ឆនទៈសរបុរបស់ពដើមពោទ្នូវការទាមទារត្តមផលូវចាប់រដឌបបពវណី្ពរចើនចំណុ្ចតំ្តងពីដំបូងពៅកនុងបណ្តឹ ង
ដត្មួយ ដដលរត្វូបានពធវើព ើងពោយពដើមពោទ្មាន ក់ចំព ះចុងចពមលើយមាន ក់ ព ើយទាមទារឱ្យតុ្លាការ
ពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារទំាងព ះ។ កនុងករណី្បណ្តឹ ងរត្ូវបានោក់ពោយពដើមពោទ្ពរចើន ក់
ចំព ះចុងចពមលើយពរចើន ក់ ក៏ការទាមទារពរចើនចំណុ្ចកាល យពៅជាកមមវត្ថុននបណ្តឹ ង បុ៉ដនត ករណី្ពនះ
របាតនននបណ្តឹ ងមានពរចើន។ មួយវញិពទ្ៀត្ ករណី្ដដលពដើមពោទ្បដនថមការទាមទារងមីពលើការទាមទារពី
មុន ឬផ្ទល ស់បតូរការទាមទារពីមុន ពៅនឹងការទាមទារងមី ពៅពពលដដលបណ្តឹ ងកំពុងរត្ូវបានោត់្ការ ករណី្
ពនះក៏ជាការទាមទារពរចើនចំណុ្ចផងដដរ បុ៉ដនតសាថ នភាពពនះពៅថា ការបដនថម ឬ/និងផ្ទល ស់បតូរកមមវត្ថុននប
ណ្តឹ ង ព តុ្ពនះមានលកខណ្ៈស្សពដៀងោន  គបបីយកចិត្តទុ្កោក់។ 

២. លកខខណ្ឍ   

ទី្១ ពរបើនីតិ្វធីិដូចោន  (មារត្ត ៧៧ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្) ៖ នីតិ្វធីិននបណ្តឹ ង        រដឌបបពវណី្
ធមមត្ត និងនីតិ្វធីិទាក់ទ្ងនឹងឋានៈបុគគល ជានីតិ្វធីិមានរបពភទ្ខុសោន ។ នីតិ្វធីិ   រដឌបបពវណី្ធមមត្តរត្ូវ
វនិិចឆ័យនិងពចញសាលរកមពោយពោរពនូវពោលការណ៍្ននសិទ្ឌិោត់្ដចង និងពោលការណ៍្ននការទាញ
ព តុ្ផលពោយផ្ទទ ល់មាត់្ ដូចជា ការទាមទាររបាក់កមចី។ ការទាមទារឱ្យដលងលះ មិនអាចរមួបញ្ចូ លោន
ជាមួយនឹងការទាមទាររបាក់កមចីព ះពទ្ ពីពរ ះជានីតិ្វធីិពីរពផសងោន  ព ើយបណ្តឹ ងដលងលះមានលកខណ្ៈ
ពិពសសពោយដ ក ពោយតុ្លាការមានឆ ទ នុសិទ្ធិកនុងការដសវងរកភសតុត្តង និងមិនពោរពសិទ្ធិោត់្ដចង
របស់ភាគី។ បុ៉ដនត របសិនពបើ ការទាមទារសំណ្ងននការខូចខាត្ដដលពកើត្ពចញពីអងគព តុ្ដដលជាមូល
ព តុ្ននបណ្តឹ ងទាក់ទ្ងនឹងឋានៈបុគគល ដូចជា ពៅកនុងបណ្តឹ ងដលងលះ គឺពដើមពោទ្បតឹងដលងលះ    ចុង
ចពមលើយពោយមូលព តុ្ផិត្ ព ើយពដើមពោទ្ទាមទារសំណ្ងននការខូចខាត្ពោយដផែកពលើអំពពើអនីត្ានុកូ
ល (ផិត្) គឺពរបើអងគព តុ្ដត្មួយ  ំឲ្យការទាមទារពនះ អាចរបួបញ្ចូ លបាន។ 

ទី្២ តុ្លាការមានសមត្ថកិចចពោះស្សាយរគប់ពរឿងដដល ក់ព័នធនឹងការទាមទារ (មារត្ត ១១នន
រកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្) ៖ តុ្លាការមានសមត្ថកិចចពលើការទាមទារមួយ រត្ូវមានសមត្ថកិចច ពៅពលើការ
ទាមទារពផសងពទ្ៀត្ ផងដដរ ដដលរត្វូបានរមួបញ្ចូ លព ះ ពលើកដលងដត្ សមត្ថកិចច  

ផ្ទត ច់មុខ (មារត្ត ១០ និងមារត្ត ៣០៩ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្)។ 
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៣. របពភទ្ននការរមួបញ្ចូ ល  

(១) ការរមួបញ្ចូ លធមមត្ត ៖ ការរមួបញ្ចូ លធមមត្ត គឺជាការទាមទារឲ្យវនិិចឆ័យ និងពចញសាលរកម
ចំព ះការទាមទារនីមួយៗ ពោយការទាមទារនីមួយៗមានចំណាត់្ថាន ក់ពសមើោន  បុ៉ដនតការទាមទារព ះោម ន
ទំ្ ក់ទំ្នងជាមួយោន ព ះពទ្។  

ឧទា រណ៍្ ៖ A មាច ស់បំណុ្ល B កូនបំណុ្ល។ A បានោក់ កយបណ្តឹ ងពៅតុ្លាការ ទាមទារឱ្យ 
B សងរបាក់ចំនួន ១០,០០០ (មួយមឺុន) ដុលាល រអាពមរកិ ពោយដផែកពលើកិចចសនាលក់ទិ្ញដី និង A ក៏បាន
ឱ្យ B របគល់ដីវញិ ព ើយ A ក៏ទាមទាររបាក់សំណ្ងននការខូចខាត្ដដលពសមើនឹងនងលឈនួលដីព ះ រ ូត្
ដល់ពពលរបគល់ដីព ះវញិ ព តុ្ពនះ តុ្លាការោំបាច់រត្វូពចញសាលរកមសតីពីការទាមទារនីមួយៗ។ 

(២) ការរមួបញ្ចូ លពរត្ៀម ៖ ការរមួបញ្ចូ លពរត្ៀម គឺការរមួបញ្ចូ លសរមាប់ករណី្ដដល   តុ្លាការ
មិនទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារទី្១ ពោយោក់បណ្តឹ ងទាមទារឱ្យពចញសាលរកមជាមុនចំព ះការទាមទារទី្
២។ ការទាមទារទី្១ រត្ូវពៅថាការទាមទារចមបង រឯីការទាមទារទី្២ ពៅថាការទាមទារពរត្ៀម។ 
របសិនពបើ ការទាមទារទី្១ រត្ូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ពោយតុ្លាការ       ពដើមពោទ្នឹងមិនទាមទារឱ្យពចញ
សាលរកមចំព ះការទាមទារពរត្ៀម ព តុ្ពនះ  កយបណ្តឹ ងទាមទារឱ្យពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារ
ពរត្ៀម នឹងយកការទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារចមបងមកពធវើជាលកខខណ្ឍ រលំាយ។  

ឧទា រណ៍្ ៖ A អនកលក់រងយនត B អនកទិ្ញរងយនត។ A បានោក់ កយបណ្តឹ ងពៅតុ្លាការ 
ទាមទារឱ្យ B បង់នងលលក់ទិ្ញ ពោយដផែកពលើសុពលភាពននកិចចសនា ព ើយរពមជាមួយនឹងោន ពនះ បាន
ពធវើបណ្តឹ ងទាមទារពរត្ៀមនូវការទាមទារឱ្យរបគល់វញិនូវរងយនតដដលបានរបគល់ឱ្យពៅ B រចួព ើយព ះ 
ករណី្ដដលតុ្លាការរោនពោលការទាមទារចមបង របសិនពបើកិចចសនាលក់ទិ្ញរត្ូវបានលុបពោល។ 
កនុងករណី្ននការរមួបញ្ចូ លពរត្ៀមដបបពនះ របសិនពបើ ទ្ទួ្លសាគ ល់នូវការទាមទារចមបង តុ្លាការរត្វូពធវើកា
រវនិិចឆ័យ និងពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារពរត្ៀម។ 

(៣) ការរមួបញ្ចូ លជពរមើស ៖ ការរមួបញ្ចូ លជពរមើសគឺជាការរមួបញ្ចូ លមូលព តុ្ននការ 

ទាមទារពរចើនរបស់ពដើមពោទ្ របសិនពបើតុ្លាការទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារណាមួយកនុងចំពណាម ការ
ទាមទារជាពរចើនដដលរត្វូបានរមួបញ្ចូ លោន  ពោយពោលបំណ្ងននបណ្តឹ ងរត្ូវបានសពរមច ព តុ្ពនះពដើម
ពោទ្នឹងមិនទាមទារឱ្យពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារដនទ្ពទ្ៀត្មានន័យថា ការទាមទារឱ្យពចញ
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សាលរកមចំព ះការទាមទារនីមួយៗ យកការទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារណាមួយកនុងចំពណាមការទាមទារ
ទំាងអស់មកពធវើជាលកខខណ្ឍ រលំាយ។  

ការរមួបញ្ចូ លជពរមើសរត្វូបានទ្ទួ្លសាគ ល់ ករណី្ពដើមពោទ្ោក់ កយបណ្តឹ ងទាមទារឱ្យផតល់
ត្តវកាលិក ពោយអះអាងសិទ្ឌិទាមទារពរចើនដដលមានកមមវត្ថុននត្តវកាលិកដត្មួយ ឬករណី្ននបណ្តឹ ង
ទាមទារឱ្យបពងកើត្ ផ្ទល ស់បតូរ ឬដកដរបទំ្ ក់ទំ្នងគតិ្យុត្ត ពោយអះអាងនូវសិទ្ឌិបពងកើត្ ផ្ទល ស់បតូរ ដកដរប
ទំ្ ក់ទំ្នងគតិ្យុត្តពរចើន ដដលមានពោលបំណ្ងបពងកើត្ដត្មួយ ដូចជា បណ្តឹ ងទាមទារឱ្យផតល់ត្តវកាលិក
ឱ្យរបគល់វត្ថុដត្មួយ ពោយអះអាងនូវសិទ្ឌិទាមទារឱ្យរបគល់វញិនូវវត្ថុទំាងព ះ ឬការទាមទារដលងលះ 
ជាអាទ្ិ៍។ របសិនពបើទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារណាមួយកនុងចំពណាមការទាមទារជាពរចើន តុ្លាការនឹងមិន
ពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារ 

ពផសងពទ្ៀត្ដដលពៅសល់ព ះពទ្។ ផទុយពៅវញិ របសិនពបើតុ្លាការសពរមចឲ្យពដើមពោទ្ោញ់ 

តុ្លាការរត្ូវរោនពោលការទាមទារទំាងអស់។ 

ឧទា រណ៍្ ៖ B អនកកាន់កាប់ដី L ជាក់ដសតង A អះអាងថាខលួនជាកមមសិទ្ធិករ ឬមានសិទ្ធិស្សបចាប់
កនុងការរគប់រគងដី L។ A បានោក់ កយបណ្តឹ ងពៅតុ្លាការ ទាមទារឱ្យ B របគល់ដី L ពោយដផែកពលើកមម
សិទ្ធិ (មារត្ត ១៥៥ ននរកមរដឌបបពវណី្) ព ើយរពមជាមួយនឹងោន ពនះ A បានពធវើបណ្តឹ ងទាមទារជពរមើស គឺ
ទាមទារឲ្យរបគល់ដី L ពោយដផែកពលើសិទ្ធិកាន់កាប់ (មារត្ត ២៣៧ ននរកមរដឌបបពវណី្)។ 

ឧទា រណ៍្ ៖ B បតី A របពនធ។ A បានោក់ កយបណ្តឹ ងពៅតុ្លាការ ទាមទារដលងលះ 

B ពោយមូលព តុ្ផិត្ (មារត្ត ៩៧៨ កថាខណ្ឍ ទី្ ១ ចំណុ្ច “ក” ននរកមរដឌបបពវណី្) ព ើយរពមជាមួយ
នឹងោន ពនះ A បានពធវើបណ្តឹ ងទាមទារជពរមើស គឺទាមទារដលងលះ ពោយមូលព តុ្ ទំ្ ក់ទំ្នង
អា  ៍ពិ  ៍រត្ូវដបកបាក់ និងោម នសងឃមឹថានឹងអាចពធវើបដិទានព ើងវញិបាន (មារត្ត ៩៧៨ កថាខណ្ឍ
ទី្ ១ ចំណុ្ច “ង” ននរកមរដឌបបពវណី្)។ 

ឧទា រណ៍្ ៖ B ភតិ្កៈននដី L, A ភតិ្បតី្ននដី L, C ភតិ្កៈបនតននដី L។ A បានជួលដី L ឲ្យ B 
សរមាប់អំ ុងពពល ០៥ ឆ្លន ំ ពោយនងលឈនួលគឺ ១,០០០ (មួយ ន់) ដុលាល រអាពមរកិកនុងមួយដខ។ B បាន
ជួលដី L បនតឲ្យ C កនុងត្នមលឈនួល ១,២០០ (មួយ ន់ពីររយ) ដុលាល រអាពមរកិ សរមាប់រយៈពពល ០៣ (បី) 
ឆ្លន ំ ពោយោម នការអនុញ្ជដ ត្ពី A។ C បានបង់នងលឈនួលឲ្យ B បាន ០៦ ដខ បុ៉ដនត មិនដដលបានបង់ឲ្យ A ព ះ
ពទ្ ព ើយ A ក៏មិនដឹងថា B ជួលដី L ពនះបនតឲ្យពៅ C ផងដដរ។ A បានរលំាយកិចចសនាជួលរវាង A និង 
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B និងបានោក់ កយបណ្តឹ ងមកតុ្លាការទាមទារឲ្យ C របគល់ដី L ដផែកពលើកមមសិទ្ធិ និងទាមទារឲ្យ C 
សំណ្ងននការខូចខាត្ដផែកពលើអំពពើអនីត្ានុកូល ព ើយរពមជាមួយនឹងោន ពនះ A បានពធវើបណ្តឹ ងទាមទារ
ជពរមើសសតីពីសំណ្ងននការខូចខាត្ដផែកពលើពសចកតីចពរមើនឥត្ព តុ្។  

៤.ចំណុ្ចវនិិចឆ័យ និងពសចកតីសពរមចបញ្ច ប់  

(១) ការស្សាវរជាវអំពីលកខខណ្ឍ  ៖ តុ្លាការរត្វូពធវើការវនិិចឆ័យ ថាពត្ើមានលកខខណ្ឍ ននការរមួបញ្ចូ ល
ឬពទ្? ព ើយពៅកនុងករណី្ដដលមិនស្សបលកខខណ្ឍ  តុ្លាការរត្ូវោត់្ទុ្កថាជា កយបណ្តឹ ងពរចើនពផសងោន
ចំព ះការទាមទារនីមួយៗ ពោយរត្វូវនិិចឆ័យ និងពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារនីមួយៗត្តមនីតិ្វធីិ
ពផសងោន ។ កនុងករណី្ពនះអាចមានតុ្លាការដដលមានសមត្ថកិចចផ្ទត ច់មុខចំព ះការទាមទារណាមួយ 
(មារត្ត ១៨ កថាខណ្ឍ ទី្១ ននរកមនីតិ្វធីីរដឌបបពវណី្)។ 

(២) ការវនិិចឆ័យរមូោន  ៖ របសិនពបើស្សបលកខខណ្ឍ ននការរមួបញ្ចូ ល តុ្លាការរត្វូពធវើការ វនិិចឆ័យ និង
ពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារពរចើនចំណុ្ចដដលរត្ូវបានរមួបញ្ចូ លព ះពោយនីតិ្វធីិដូចោន  ព ើយ
ការទាញព តុ្ផល និងការពិនិត្យភសតុត្តង ក៏រត្វូពធវើរមួោន ផងដដរ ចំព ះការទាមទារពរចើនចំណុ្ចព ះ។ 
ករណី្ននការរមួបញ្ចូ លធមមត្ត របសិនពបើយល់ពឃើញថា      សមរមយ តុ្លាការអាចបំដបកការទាមទារមួយ
ភាគពចញពីការទាមទារដដលរត្ូវបានរមួបញ្ចូ ល ព ើយោត់្ការជាបណ្តឹ ងពផសងោន  (មារត្ត ៩៩ កថាខណ្ឍ
ទី្១ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្)។ 

(៣) ពសចកតីសពរមចបញ្ច ប់ ៖ របសិនពបើបញ្ច ប់ការវនិិចឆ័យដដលោំបាច់ ព ើយមានសាថ នភាពដដល
អាចពចញសាលរកមបានចំព ះការទាមទារមួយកនុងចំពណាមការទាមទារពរចើនដដលរត្ូវបានរមួបញ្ចូ ល 
តុ្លាការអាចពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារព ះបាន (មារត្ត ១៨០ កថាខណ្ឍ ទី្ ២ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌ
បបពវណី្) សាថ នភាពពនះពៅថាការពចញសាលរកមមួយដផនក បុ៉ដនតការរមួបញ្ចូ លពរត្ៀម ឬការរមួបញ្ចួ
លជពរមើស តុ្លាការមិនអាចពចញសាលរកមមួយដផនកបានព ើយ។  

របសិនពបើ ការវនិិចឆ័យោំបាច់ចំព ះការទាមទារទំាងអស់ដដលរត្ូវបានរមួបញ្ចូ លរត្វូបានបញ្ច ប់
សពវរគប់ តុ្លាការោំបាច់រត្ូវពចញសាលរកមចំព ះការទាមទារទំាងអស់ ដដលមានលកខណ្ៈជាសាល
រកមបញ្ឈប់បណ្តឹ ងទំាងមូលននការជំនំុជរមះ ពៅថាសាលរកមសពរមចទំាងមូល (មារត្ត ១៨០ កថាខណ្ឍ
ទី្ ១ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្)។ សាលរកមដដលសពរមចសរមាប់ករណី្រមួបញ្ចូ លពរត្ៀម របសិនពបើ
ទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារចមបង មិនោំបាច់សពរមច សរមាប់ការទាមទារពរត្ៀមព ះពទ្។ ករណី្ននការរមួ
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បញ្ចូ លជពរមើស ពពលពចញសាលរកមទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារណាមួយ មិនោំបាច់ពចញសាលរកម
ចំព ះការទាមទារដដលពៅសល់ពទ្ ព តុ្ពនះ សាលរកមទំាងពនះក៏បញ្ឈប់បណ្តឹ ងទំាងមូលននថាន ក់ននការ
ជំនំុជរមះ ព ើយសាលរកមទំាងពនះក៏ជាសាលរកមសពរមចទំាងមូលផងដដរ។ របសិនពបើមានការបតឹងឧទ្ឌរ
ណ៍្ចំព ះសាលរកមសពរមចទំាងមូល បណ្តឹ ងទំាងមូលព ះនឹងរត្ូវពផទរពៅកាន់តុ្លាការនន       បណ្តឹ ង
ឧទ្ឌរណ៍្។ ការរមួបញ្ចូ លពរត្ៀម របសិនពបើមានបណ្តឹ ងឧទ្ឌរណ៍្ចំព ះសាលរកមដដលទ្ទួ្លសាគ ល់នូវការ
ទាមទារចមបង ការរមួបញ្ចូ លពរត្ៀម ក៏រត្ូវពផទរពៅកាន់តុ្លាការននបណ្តឹ ងឧទ្ឌរណ៍្ ព តុ្ពនះរបសិនពបើ 
លុបពោលនូវសាលរកមននការជំនំុជរមះពលើកទី្១ តុ្លាការនន   បណ្តឹ ងឧទ្ឌរណ៍្រត្ូវពធវើការវនិិចឆ័យ និង
ពចញសាលដីកាចំព ះការទាមទារពរត្ៀម។ ការរមួបញ្ចូ លជពរមើស របសិនមានបណ្តឹ ងឧទ្ឌរណ៍្ចំព ះ
សាលរកមដដលរត្វូទ្ទួ្លសាគ ល់ការទាមទារមួយ ការទាមទារដដលពៅសល់ពរៅពីពនះ រត្វូពផទរពៅកាន់
តុ្លាការននបណ្តឹ ងឧទ្ឌរណ៍្ ព តុ្ពនះរបសិនពបើ លុបពោលនូវសាលរកមននការជំនំុជរមះពលើកទី្១ 
តុ្លាការននបណ្តឹ ងឧទ្ឌរណ៍្រត្ូវពធវើការវនិិចឆ័យ និងពចញសាលដីកាចំព ះការទាមទារដដលពៅសល់
ព ះ៕ 
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ក្រណីសិក្ា 
ករណី្សិកាទី្១ 

វៅនងៃទី្ ២៨ ដខ្ មីនា ឆាន ំ ២០១៥ X បានលក់រងយនតរនមល ១០,០០០ ដុលាល រអាវមរកិឲ្យ Y វោយ
បានរពមវរពៀងគន កំណ្រ់នងៃរបគល់របាក់គឺវៅនងៃទី្១០ននដខ្បនាទ ប់។ បុ៉ដនត មកដល់វពលវនះ Y មិនទាន់
បានរបគល់របាក់វទ្។  របសិនវបើ X ចង់បានរបាក់ វរើររូវបតឹងដូចវមតច? 

ករណី្សិកាទី្២  

 X ម្នច ស់បំណុ្ល កូនបំណុ្ល Y កមមវរថុននការខ្ចីគឺរបាក់ចំនួន ១០០០០ ដុលាល រអាវមរកិ។អំ ុង
វពលខ្ចី ២៤ ដខ្ វោយរពមវរពៀងអំពីអរតាការរបាក់ ១០%/ឆាន ំ វោយបង់ការរលួសវដើមជារបោំដខ្។ 
របសិនវបើយឺរយ៉ាវពិន័យជារបាក់ចំនួន ៥ ដុលាល រអាវមរកិកនុងមួយដខ្ វេើយវបើយឺរចំនួន ០២ ដខ្ជាប់គន  
ោរ់ទុ្កថា កូនបំណុ្លម្ននកំេុសកនុងការអនុវរតការពវកិចច វោយទុ្កសិទ្ធិឲ្យម្នច ស់បំណុ្លទាមទាររបាក់
វដើមទំាងមូល វេើយការរបាក់ដដលមិនបានបង់ររូវគុណ្នឹងពីរដងននការរបាក់កនុងកិចចសនា។ កូន
បំណុ្លបានខ្កខានបង់ ០៣ ដខ្ជាប់គន  របសិនវបើ X ចង់បានរបាក់ វរើររូវបតឹងដូចវមតច? 

ករណី្សិកាទី្៣  

 វៅនងៃទី្ ២៨ ដខ្ មីនា ឆាន ំ២០១៤ X (អនកលក់) និងY (អនកទិ្ញ) បានរពមវរពៀងគន ទិ្ញលក់ដី។ 
រនមលននការលក់ទិ្ញគឺ ១០០,០០០ ដុលាល រ វោយបានវ្វើជាលិខិ្រយថាភូរ និងវផទរចុះបញ្ា ី វេើយអនកទិ្ញ
ក៏បានកាន់កាប់ដីវនាះផងដដរ។ អនកទិ្ញបានកក់របាក់ចំនួន ៣០,០០០ ដុលាល រអាវមរកិវៅវពលចុះកិចច
សនា និងបានសនាថាវៅវពលចុះបញ្ា ីវផទរកមមសិទ្ធិវេើយ នឹងបង់របាក់ដដលវៅសល់ឲ្យវៅអនកទិ្ញ 
បុ៉ដនតអនកទិ្ញមិនបានវ្វើតាមសនា។ វទាះបីជាអនកលក់បានោស់វរឿនវរចើនវលើកក៏វោយ។ 

១.របសិនវបើ X ចង់បានរបាក់ វរើររូវបតឹងដូចវមតច? 

២.របសិនវបើ X ចង់បានដី វរើររូវបតឹងដូចវមតច? 

៣.របសិនវបើ X ចង់បានរបាក់ និងដីររលប់មកវញិផង វរើររវូបតឹងដូចវមតច? 

ករណី្សិកាទី្៤  

  វៅនងៃទី្ ២៨ ដខ្មីនា ឆាន ំ២០១៣ X បានឲ្យ Y ខ្ចីរបាក់ចំនួន១០០០០ដុលាល រ វោយម្ននការរបាក់ 
១០%កនុង១ឆាន ំ និង ការរបាក់យឺរយ៉ាវ ២០%កនុងមួយឆាន ំ វោយបានរពមវរពៀងគន កំណ្រ់នងៃសងគឺវៅនងៃទី្
២៨ ដខ្ មីនា ឆាន ំ២០១៥។ បុ៉ដនត មកដល់វពលវនះ Y គឺមិនទាន់បានសងរបាក់វៅវ ើយវទ្។ របសិនវបើ X 
ចង់បានរបាក់ វរើររូវបតឹងដូចវមតច?  
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ករណី្សិកាទី្៥  

 វៅនងៃទី្ ២៨ ដខ្មីនា ឆាន ំ ២០១២ X បានជួលអគរឲ្យ Y វោយអំ ុងវពលវពលជួលគឺ៥ឆាន ំ។ វៅ
នងៃទី្ ២៨ ដខ្មីនា ឆាន ំ ២០១៥ X បានជូនដំណឹ្ងអំពីការបដិវស្ការជួលអាគរឲ្យY បុ៉ដនត Y វៅដរបនតសាន
ក់វៅកនុងអគរវនាះដដដល។ វេរុវនះ X ោក់ពាកយបណ្ដឹ ងវៅរុលាការ  

 ១.វរើ X ររូវបតឹងដូចវមតច?   

 ២.វរើ Y ររូវការពារខ្លួនតាមចាប់ដូចវមតច? 

ករណី្សិកាទី្៦  

 វៅនងៃទី្ ២៨ ដខ្ មីនា ឆាន ំ ២០១២ X បានជួលដីដដលជាកមមសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យវៅ Y វោយបាន
កំណ្រ់អំ ុងវពលជួល ៥ ឆាន ំ។  Y បានសង់អាគរវេើយសាន ក់វៅវលើដីវនាះ។ វៅនងៃទី្ ២៨ ដខ្មីនា ឆាន ំ
២០១៤ Y បានជួលដីវនះបនតឲ្យវៅ Z វោយគម នការអនុញ្ជា រពី X ។ Z បានបង់ឈនួលដីវនះឲ្យ Y បុ៉ដនត Y 
មិនបានបង់ឲ្យ X វនាះវទ្ វេើយ X ក៏មិនអាចទាក់ទ្ង Y បានោប់ពីអំ ុងឆាន ំ ២០១៤ វនាះមក។ Y ដរង
ដរវៅបង់របាក់វោយផ្ទទ ល់ឲ្យ X វេរុវនះ X មិនដដលបានវៅវមើលដីជួលវនាះវទ្ វទ្ើបដរវពល Y ខ្ក
ខានមកបង់វរចើនដខ្ និងមិនអាចទាក់ទ្ងបាន ក៏ឆៃល់នឹងមកវមើលដី វទ្ើបវ ើញ Z។  

 ១. វរើ X អាចបតឹងទាមទារឲ្យ Z របគល់ដីមកឲ្យខ្លួនបានវញិឬវទ្? វេរុអវី?  

 ២. វរើ X ររូវបតឹងដូចវមតច? 

ករណី្សិកាទី្៧ 

X និងY បានចុះកិចចសនាវនិិវយាគវបើករកុមេុ៊នជាមួយគន វ ម្ ះ ING Co., Ltd វោយម្នន X ជា
រំណាងរកុមេុ៊ន។ X បានចុះកិចចសនាខ្ចីរបាក់កនុងនាមរកមុេុ៊ន ជាមួយនឹងវ ម្ ះ Z នូវទឹ្ករបាក់ចំនួន 
១០០,០០០ វដើមបីពរងីកអាជីវកមមរកមុេុ៊ន សរម្នប់រយៈវពល ២ ឆាន ំ កនុង អរតាការរបាក់ ២%/ឆាន ំ។ លុះ
ដល់កំណ្រ់សង មិនម្ននលទ្ធភាពសងម្នច ស់បំណុ្ល វេរុវនះ Z ក៏បានោក់ពាកយបណ្តឹ ងវៅរុលាការ 
ទាមទារឲ្យ X សងរបាក់ទំាងវនះ។វរើ Z ររវូបតឹងដូចវមតច? 

វរើ X ររូវការពារខ្លួនតាមចាប់ដូចវមតច? 

ករណី្សិកាទី្៨  

វៅនងៃទី្ ២៨ ដខ្មីនា ឆាន ំ២០១៣ X បានឲ្យ Y សាន ក់វៅវលើផទះរបស់ខ្លូន បនាទ ប់មក Y  បាន ុប ិរ
ជាមួយអាជាា ្រវផទរវផទះោក់មកវ ម្ ះខ្លួន។ មួយឆាន ំវរកាយមក X ដឹង និងម្ននបំណ្ងោក់ពាកយបណ្តឹ ង។ 

 វរើ X ររូវបតឹងដូចវមតច? វរើ X អាចអនុវរតសិទ្ធិតាមចាប់អវីខ្លះ? វរើការទាមទារទំាងវនាះដផែកវលើសិទ្ធិអវីខ្លះ?  
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ប្រពះរាជាណាចប្រក្ក្មពុុជា 

ជាតិ សាសនា ប្រពះមហាក្សប្រត 

3 

ពាក្យបណតឹ ង 
ភ ើមភោទិ ៖ វ ម្ ះ X វភទ្របុស អាយុ ៣៥ ឆាន ំ សញ្ជា រិដខ្មរ ម្ននអាសយោឋ នសថិរវៅផទះ វលខ្ ១២ ផលូវ
លំ រកមុ ១ ភូមិ ២ សងាា រ់ ៣ ខ្ណ្ឌ  ៤ រាជធានីភនំវពញ។ 

អ្នក្តណំាងភដាយអាណ្តតិ “វដើមវោទ្” ៖ វមធាវ ីP ជាវមធាវនីនរកមុេុ៊នវមធាវ.ី................... ដដលម្នន
អាសយោឋ នសថិរវៅ............................................................................................។ 

ចុងចភមលើយ ៖ វ ម្ ះ Y វភទ្រសី អាយុ ៣០ ឆាន ំ សញ្ជា រិដខ្មរ ម្ននអាសយោឋ នសថិរវៅផទះវលខ្ ១០ ផលូវ
វលខ្ ៣១០ រកមុ ១ ភូមិ ២ សងាា រ់ ៣ ខ្ណ្ឌ  ៥ រាជធានីភនំវពញ។ 

សមូភោរពចូលមក្ 

ឯក្ឧតតមប្របធានសាលា ំបូងរាជធានីភ្នំភពញ 

ក្.ខ្លមឹសារននសាលប្រក្មដ លភ ើមភោទិទាមទារឲ្យតុលាការភចញ ៖ 

១. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងរបាក់ចំនួន ១០,០០០ (មួយមឺុន) ដុលាល រអាវមរកិ មកឲ្យ   វដើមវោទ្ 

២. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងការរបាក់ចំនួន ២,០០០ (ពីរពាន់) ដុលាល រអាវមរកិ មកឲ្យ វដើមវោទ្ 

៣. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងការរបាក់យឺរយ៉ាវចំនួន ២០ភាគរយកនុងមួយឆាន ំ វ្ៀបនឹងរបាក់ 
១០,០០០ (មួយមឺុន) ដុលាល រអាវមរកិ គិរោប់ពីនងៃទី្ ០១ ដខ្ វចិេិកា ឆាន ំ ២០១៦ រេូរដល់សងរគប់
ចំនួន មកឲ្យវដើមវោទ្ 

៤. របាក់របោបកតីជាបនទុករបស់ចុងចវមលើយ Y 

៥.របកាសអនុវរតបវណាត ះអាសនន 

 វសចកតីដូចម្ននកំណ្រ់ និងវយាងខាងវលើ ខ្ាុំបាទ្ សូមជរម្នបជូន ឯក្ឧតតមប្របធាន វមតាត រជាប
ថា  ៖ ................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

ខ្-អ្ងគភេតោុាំច់ និងអ្ងគភេតុដ លជាមលូភេតុននការទាមទារ 

ខ្-១. របាក់ពដើម 
-  

ខ-២. ការរបាក់ 
- 

ខ.៣ ការរបាក់យឺត្ោ៉វ 
- 

ខ.៤ ការរបកាសអនុវត្តបពណាត ះអាសនន 
- 

គ-អ្ងគភេតុពាក្់ពន័ធ 

- 

- 

- 

រវបៀបបញ្ជា ក់ភសតុតាង 

១. 

២. 

៣. 

ឯកសារភាា ប់ (ចាប់ងរចមលង) 

១. 

២. 

៣. 
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វសចកតីដូចជរម្នបជូនខាងវលើ សូម ឯក្ឧតតមប្របធាន វមតាត សវរមច តាមការវសនើសំុ វោយកតីអនុ
វរគះ។ 

សូម ឯក្ឧតតមប្របធាន ទ្ទួ្លនូវវសចកតីវគរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ាុំ។ 

រាជធានីភនំវពញ, នងៃទី្ ០១ ដខ្ វចិេិកា ឆាន ំ ២០១៦ 

អ្នក្តណំាងភដាយអាណ្តត ិ
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ប្រពះរាជាណាចប្រក្ក្មពុុជា 

ជាតិ សាសនា ប្រពះមហាក្សប្រត 

3 

សាលប្រក្ម 
តាងនាមប្របជារាស្រសតដខ្ែរ 

សាលា ំបូងរាជធានភី្នំភពញ 

-បានពឃើញចាប់សតីពីការពរៀបចំអងគការតុ្លាការ ចុះនងងទី្ ១៦-០៧-២០១៤ 

-បានពឃើញមារត្ត ៧៥, មារត្ត ១៨២ និងមារត្ត ១៨៩ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្ 

-បានពបើកការទាញព តុ្ផលពោយផ្ទទ ល់មាត់្ជាសាាតរណ្ៈ ពៅនងងទី្២៥    

 ដខវចិឆិកា ឆ្លន ២ំ០១៦ និង បានបញ្ច ប់ការទាញព តុ្ផលពោយផ្ទទ ល់មាត់្ 

ជាសាាតរណ្ៈ ពៅនងងទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្លន ២ំ០១៦ ពោយមានសមាសភាព ៖  

ភៅប្រក្មជនំុំជប្រមះ 

ពលាក      J ជាពៅរកមននសាលាដំបូងរាជាតនីភនំពពញ 

ប្រក្ឡាបញ្ជ  ី

ពលាកស្សី   C ជារកឡាបញ្ជ ីននសាលាដំបូងរាជាតនីភនំពពញ 

ភ ើមភោទិ ៖ ព ម្ ះ X អាយុ ៥០ ឆ្លន ំ ពភទ្ស្សី សញ្ជជ តិ្ដខមរ មានអាសយោឌ នសថិត្ពៅផទះោម ន
ពលខ ផលូវលំ រកមុ១ ភូមិ២ សងាក ត់្៣ ខណ្ឍ ៤ រាជាតនីភនំពពញ។ 

អ្នក្តណំាងភដាយអាណ្តតិ “ពដើមពោទ្” ៖ ពលាកពមាតវ ីP 

ចុងចភមលើយ ៖ព ម្ ះ Y អាយុ ៤០ ឆ្លន ំ សញ្ជជ តិ្ដខមរ មាអាសយោឌ ន សថិត្ពៅផទះពលខ ១០ ផលូវពលខ 
៣១០ រកមុ ១ ភូមិ ២ សងាក ត់្ ៣ ខណ្ឍ  ៥ រាជាតនីភនំពពញ។ 

អ្នក្តណំាងភដាយអាណ្តតិ “ចុងចពមលើយ” ៖ ពលាកពមាតវ ីD 

អ្ងគភេតុ និងការអ្ះអាងរបសោ់គ ី

ក.ខលឹមសារននសាលរកមដដលពដើមពោទ្ទាមទារឲ្យតុ្លាការពចញ 

សំណ ំ ររឿងរដ្ឋប្បរវណីរលខ 

២៧៩ ច ុះថ្ងៃទី ២២ ខខ មងិ នា ឆ្ន  ំ២០១៦ 

សាលររមរលខ ០៥ “ង” 

ច ុះថ្ងៃទី0៨ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងរបាក់ចំនួន ១០,០០០ (មួយមឺុន) ដុលាល រអាវមរកិ មកឲ្យ   វដើមវោទ្ 

២. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងការរបាក់ចំនួន ២,០០០ (ពីរពាន់) ដុលាល រអាវមរកិ មកឲ្យ វដើមវោទ្ 

៣. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងការរបាក់យឺរយ៉ាវចំនួន ២០ភាគរយកនុងមួយឆាន ំ វ្ៀបនឹងរបាក់ 
១០,០០០ (មួយមឺុន) ដុលាល រអាវមរកិ គិរោប់ពីនងៃទី្ ០១ ដខ្ វចិេិកា ឆាន ំ ២០១៦ រេូរដល់សងរគប់
ចំនួន មកឲ្យវដើមវោទ្ 

៤. របាក់របោបកតីជាបនទុករបស់ចុងចវមលើយ Y 

៥.របកាសអនុវរតបវណាត ះអាសនន 

ខ. អងគព តុ្ និងចំណុ្ចវវិាទ្ 

    ខ.១ ការសពងខបពរឿងកឋី  
- 
- 
- 

ខ.២ អងគព តុ្ដដលោម នវវិាទ្  
- 
- 
- 

ខ.៣ ចំណុ្ចវវិាទ្  
- 
- 
- 

ខ.៤. ការអះអាងរបស់ភាគីសឋពីីចំណុ្ចវវិាទ្  

 ខ.៤.១. ចំណុ្ចវវិាទ្ទី្១   

ការអះអាងរបស់ពដើមពោទ្ X  
- 
- 
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-  

ការអះអាងរបស់ចុងចពមលើយ Y 
- 
- 
- 

 ខ.៤.២. ចំណុ្ចវវិាទ្ទី្២ 

 ការអះអាងរបស់ចុងចពមលើយ Y 
-  
- 
- 

    ការអះអាងរបស់ពដើមពោទ្ X 
 - 
 - 
 - 

សអំាងភេត ុ

ក. សតពីីចំណុ្ចវវិាទ្ទី្១  

 ក.១. អងគព តុ្ដដលោម នវវិាទ្ ព ើយរត្វូបានទ្ទួ្លសាគ ល់  
 - 

- 
- 

ក.២. ការវនិិចឆ័យអំពីចំណុ្ចវវិាទ្ 
- 
- 
-  

ខ. សតពីីចំណុ្ចវវិាទ្ទី្២ 
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 ខ.១. អងគព តុ្ដដលោម នវវិាទ្ ព ើយរត្វូបានទ្ទួ្លសាគ ល់ 
 - 

- 
- 

 ខ.២.ការវនិិចឆ័យអំពីចំណុ្ចវវិាទ្ 
- 
- 

គ.ពសចកឋីសននិោឌ ន 
- 
- 
- 
- 

ជាសរបុ តុ្លាការនឹងសពរមចពរឿងកតីរបាក់កមចីពនះ ដូចខាងពរកាម ៖    

ភសចក្ដសីភប្រមចបញ្ចប ់

១. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងរបាក់ចំនួន ១០,០០០ (មួយមឺុន) ដុលាល រអាវមរកិ មកឲ្យ    

វដើមវោទ្ 

២. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងការរបាក់ចំនួន ២,០០០ (ពីរពាន់) ដុលាល រអាវមរកិ មកឲ្យ  

វដើមវោទ្ 

៣. បងាគ ប់ឲ្យចុងចវមលើយសងការរបាក់យឺរយ៉ាវចំនួន ២០ភាគរយកនុងមួយឆាន ំ វ្ៀបនឹង 

របាក់ ១០,០០០ (មួយមឺុន) ដុលាល រអាវមរកិ គិរោប់ពីនងៃទី្ ០១ ដខ្ វចិេិកា ឆាន ំ ២០១៦ រេូរដល់សងរគប់
ចំនួន មកឲ្យវដើមវោទ្ 

៤. របាក់របោបកតីជាបនទុករបស់ចុងចវមលើយ Y 

៥.របកាសអនុវរតបវណាត ះអាសនន 
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សាលរកមពនះរបកាសជាសាាតរណ្ៈពៅនងងទី្ ០៨ ដខ ធនូ ឆ្លន ំ ២០១៦ ចំព ះមុខភាគី និងអនក
តំ្ណាងពោយអាណ្ត្តិរបស់ភាគី។ ទុ្កសិទ្ធិឲ្យភាគីបតឹងឧទ្ធរណ៍្កនុងរយៈពពល ០១ (មួយ) ដខ គិត្ោប់ពីនងង
បានទ្ទួ្លលិខិត្សាលរកមពនះ។ 

រាជាតនីភនំពពញ, នងងទី្ ០៨ ដខ ធនូ ឆ្លន ំ ២០១៦ 

ភៅប្រក្មជនំុំជប្រមះ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិកាខ សាលាគណៈទមធាវ(ីតូច)ទលើក្ទី១៣  
របធានបទ៖ កិ្ចចសនាបទញ្ាើពិទសស 

នថៃទី ០៩ មិថុនា ២០១៦ 
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ក្ចិចសនាបភញ្ញ ើពភិសស 

សញ្ញា ណទូទៅ 

ការទធវើបទញ្ាើទនោះានក្ទក្ើតទ ើងជាយូរណាស់មក្ទ ើយ ដំបូងរគ្មន់ដតជាសក្មមោពមួយដដល 
មនុសសម្ចន ក់្ជួយយក្អាសារដល់មនុសសម្ចន ក់្ក្នុងការជួយរក្ាទុក្វតថុ ក្នុងអំ្ ុងទពលកំ្ណត់ ឬ មិនកំ្ណត់ 
ណាមួយទោយមិនយក្ក្នរមក្នុងការដថរក្ាទនាោះទទ។ ប៉ាុដនត ទោយសារសក្មមោពបទញ្ាើវតថុទនោះកាន់ដត
សក្មម និង ទរចើនទ ើង ទ ើយទំនាក់្ទំនងបទញ្ាើមួយចំនួនរតូវានោគីទទួលបទញ្ាើានកំ្ណត់អំ្ពីការយក្
ក្នរម ទសវាផងដដរ និងានកំ្ណត់អំ្ពីការទទួលខុ្សរតូវក្នុងការរក្ា ទុក្វតថុបទញ្ាើក្នុងក្រណីម្ចនការខូ្ច
ខាត ាត់បង់នូវវតថុបទញ្ាើជាញឹក្ញាប់សក្មមោពបទញ្ាើ ទនោះដតងដតម្ចនទក្ើតនូវវវិាទជាទរចើនទាក់្ទងនឹង
ការទទួលខុ្សរតូវអំ្ពីសំណងននការខូ្ចខាត ក្នុងក្រណីវតថុជាក្មមវតថុននបទញ្ាើានខូ្ចខាត ដបក្ាក់្ ឬាត់
បង់។ 

ដូទចនោះទ ើយ ទដើមបសីរមួលដល់សក្មមោពននទំនាក់្ទំនងសតីពីបទញ្ាើដដលជាសាព នមួយក្នុងការ
សរមប សរមួលដល់ជីវោពរស់ទៅ ក៏្ដូចជាសងគមទសដាកិ្ចចទីផារទសរដីដលម្ចនទំនាក់្ទំនងជាទរចើនរវាង
បុគគល ឯក្ជនជាមួយបុគគលឯក្ជន ឬ ជាមួយនីតិបុគគល ក៏្ដូចជាទដើមបីជួយសរមួលដល់ការងាររបស់ពួក្
ទគដូចជាទំនាក់្ទំនងក្នុងសក្មមោព ោត់ដចង រគប់រគង ទរបើរាស់ រក្ាទុក្ នូវក្មមសិទធិជាវតថុឲ្យរបរពឹតត
ទៅទោយរលូន កាត់បនថយនូវវវិាទ រក្មរដាបបទវណីក៏្ានដចងបញ្ាតតិសតីពី បទញ្ាើទៅក្នុងគនថីទី៥ ជំពូក្ទី១០ 
ននរក្មរដាបប ទវណី។ 

ទតើអ្វីទៅជាបទញ្ាើ? ទ ើយបទញ្ាើទនោះរតូវានដបងដចក្ជាប៉ាុនាម នរបទភទ? ទតើោគីនីមួយៗននកិ្ចចសនា 
បទញ្ាើម្ចនសិទធិ និង កាតពវកិ្ចចដូចទមតចខ្លោះ? 

១.និយមន័យ 

បទញ្ាើ គឺសំទៅទលើកិ្ចចសនាដដលទធវើទ ើងរវាងោគីម្ចខ ងទៅថា អ្នក្ទទួលបទញ្ាើ និងោគីម្ចខ ងទទៀត
ទៅថា អ្នក្ទផាើ ដដលតាមរយៈកិ្ចចសនាទនោះ អ្នក្ទទួលបទញ្ាើយល់រពមទទួលយក្វតថុ ដដលជាក្មមវតថុនន
បទញ្ាើពីអ្នក្ទផាើយក្មក្រក្ាទុក្ក្នុងអំ្ ុងទពលានកំ្ណត់មួយ ទ ើយរតវូសងវតថុដដដលទនាោះទៅឲ្យអ្នក្ទផាើ 
វញិ ទរកាយទពលអំ្ ុងទពលកំ្ណត់រក្ាទុក្ទនោះរតវូានបញ្ច ប់ (ម្ចរតា៦៦៩.១ននរក្មរដាបបទវណី)។ 

២.ក្មមវតថុននកិ្ចចសនាបទញ្ាើ 
ដូចគ្មន ទៅនឹងការដដលានពិោក្ាទៅក្នុងសិកាខ សាលាកាលពីពាក់្ក្ណាត លឆ្ន ំ២០១៥សតីពី កិ្ចច

សនាបទញ្ាើ ដដរ។  ជាទូទៅ ក្មមវតថុននកិ្ចចសនាបទញ្ាើគឺជា វតថុ       ទ ើយវតថុដដលជាក្មមវតថុននកិ្ចចសនា
ទនោះោគទរចើនជា ចលនវតថុ។ ក្នុងសក្មមោពរស់ទៅជាក់្ដសតងរបស់បុគគលឯក្ជនោគទរចើនគឺទគយក្ 
ចលនវតថុ មក្ទធវើជាក្មមវតថុននកិ្ចចសនាបទញ្ាើ ម្ចនដូច រាក់្កាស ោនយនត សម្ចា រទរបើរាស់ផ្ទទ ល់ខ្លួន 
ទរគឿងសងាា រមឹ ទំនិញ ទរគឿងឧបទោគបរទិោគ និងសតវ។ល។ 

ចំទពាោះអ្ចលនវតថុក៏្អាចជាក្មមវតថុននកិ្ចចសនាបទញ្ាើដដរ ប៉ាុដនត ក្នុងការអ្នុវតតជាក់្ដសតងមិនសូវម្ចន 
បទញ្ាើដដលយក្អ្ចលនវតថុទធវើជាក្មមវតថុននបទញ្ាើទនាោះទទ ។    
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៣.របទភទននកិ្ចចសនាបទញ្ាើ 

 ដូចគ្មន ដដរទៅក្នុងសិកាខ សាលាគណៈទមធាវកីាលពីពាក់្គណាត លឆ្ន ំ២០១៥ ទយើងានដបងដចក្កិ្ចច
សនាបទញ្ាើជាបួនរបទភទធំៗ ដដលក្នុងទនាោះម្ចន ៖ 

-កិ្ចចសនាបទញ្ាើធមមតា (ោប់ពីម្ចរតា៦៦៩ ដល់ម្ចរតា៦៨៨ ននរក្មរដាបបទវណី) 
-កិ្ចចសនាបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ ល (ម្ចរតា៦៨៩  ននរក្មរដាបបទវណី) 

   -កិ្ចចសនាបទញ្ាើបរទិោគ (ោប់ពីម្ចរតា៦៩០ ដល់ម្ចរតា៦៩១ ននរក្មរដាបបទវណី)  
-កិ្ចចសនាវសុិណាា ប័ន (ោប់ពីម្ចរតា៦៩២ ដល់ម្ចរតា៦៩៨ ននរក្មរដាបបទវណី)។ 

 កិ្ចចសនាបទញ្ាើធមមតា ម្ចនកិ្ចចសនាបទញ្ាើទោយមិនយក្ក្នរម និង កិ្ចចសនាបទញ្ាើទោយយក្ 
ក្នរម ដដលបញ្ាតតិក្នុងរក្មរដាបបទវណីោប់ពីម្ចរតា៦៦៩ រ ូតដល់ម្ចរតា៦៨៨ ដដលទយើងានទធវើការ
ពិោក្ាគ្មន រចួ ទ ើយតាមរយៈសិកាខ សាលារបស់គណៈទមធាវកីាលពីចុងឆ្ន ំ២០១៥។ ចំដណក្ឯ កិ្ចចសនា
បទញ្ាើទោយរមួ បញ្ចូ លគ្មន  កិ្ចចសនាបទញ្ាើបរទិោគ និង កិ្ចចសនាវសុិណាា ប័ន វញិ ម្ចនបញ្ាតតិក្នុងរក្មរដា
បបទវណី ោប់ពីម្ចរតា ៦៨៩ រ ូតដល់ម្ចរតា៦៩៨។ ចំទពាោះកិ្ចចសនាបទញ្ាើជារាក់្គឺរតវូានោត់ទុក្ថា
ជាកិ្ចចសនាបទញ្ាើ ពិទសស ដដលជាក្មមវតថុរតូវទលើក្មក្ពិោក្ាក្នុងសិកាខ សាលានាទពលទនោះ។ 

លក្ខណៈខុ្សគ្មន ជារមួរវាងបទញ្ាើធមមតា និងបទញ្ាើពិទសស គឺៈ 
-បទញ្ាើធមមតា គឺអាចជាបទញ្ាើទោយមិនយក្ក្នរម និង បទញ្ាើទោយយក្ក្នរម។ របសិនទបើជាបទញ្ាើ 

ទោយយក្ក្នរមទនាោះ អ្នក្ទផាើរតូវបង់នថលទសវាឲ្យអ្នក្ទទួលបទញ្ាើ ចំដណក្ឯ អ្នក្ទទួលបទញ្ាើវញិ រតូវរបគល់ 
សងមក្វញិនូវវតថុដដដលដដរអ្នក្ទផាើានទផាើទុក្។ 

-បទញ្ាើពិទសស គឺអាចជាបទញ្ាើទោយមិនយក្ក្នរម និង បទញ្ាើទោយយក្ក្នរម។ របសិនទបើ ជា
បទញ្ាើទោយយក្ក្នរមទនាោះអ្នក្ទផាើរតូវបង់នថលទសវាឲ្យអ្នក្ទទួលបទញ្ាើ និង បទញ្ាើដដលានទទួលផលពីវតថុ 
បទញ្ាើដដលអ្នក្ទផាើរតូវទទួលានផលពីវតថុដដលខ្លួនានយក្ទៅទផាើរ ប៉ាុដនត អ្នក្ទទួលបទញ្ាើមិនម្ចន
កាតពវកិ្ចច រតវូរបគល់សងមក្វញិនូវវតថុដដដលដដរអ្នក្ទផាើានទផាើទុក្ទនាោះទទ ។ 
 

៤.ការបទងកើតកិ្ចចសនាបទញ្ាើពិទសស និងអានុោព 

 រតូវានោត់ទុក្ថាានបទងកើតកិ្ចចសនាបទញ្ាើ គឺទៅទពលអ្នក្ទទួលបទញ្ាើរពមទរពៀងទទួលយក្វតថុ 
ជាក្មមវតថុននបទញ្ាើ ទ ើយអ្នក្ទទួលបទញ្ាើានកាន់កាប់ក្មមវតថុននបទញ្ាើទនាោះ។ របសិនទបើោគីរគ្មន់ដតាន 

រពមទរពៀងថានឹងបទងកើតទំនាក់្ទំនងបទញ្ាើនាទពលអ្នាគតោគីនីមួយៗអាចដក្ការរពមទរពៀងទនាោះទចញ 
ទៅទពលណាក៏្ាន រ ូតដល់ទពលដដលានរបគល់ក្មមវតថុននបទញ្ាើទនាោះ ។  

៤.១.កិ្ចចសនាបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន (ម្ចរតា ៦៨៩) 

 ជាកិ្ចចសនាដដលទធវើទ ើងរវាងអ្នក្ទទួលបទញ្ាើម្ចន ក់្ និងអ្នក្ទផាើម្ចន ក់្ឬទរចើននាក់្ទោយយក្ក្នរម
ឬមិន យក្ក្នរមដដលក្នុងទនាោះអ្នក្ទទួលបទញ្ាើយល់រពមទទួលរក្ាទុក្រមួបញ្ចូ លគ្មន នូវវតថុបទញ្ាើដដលម្ចន



 

73 
 

របទភទ និង គុណោពដូចគ្មន ពីអ្នក្ទផាើជាទរចើននាក់្ ទោយមិនដបងដចក្នូវវតថុបទញ្ាើទនាោះោច់ទចញពីគ្មន ក្នុង
អំ្ ុងទពល កំ្ណត់ ឬមិនកំ្ណត់ ទ ើយអ្នក្ទទួលបទញ្ាើម្ចនកាតពវកិ្ចចរបគល់សងវតថុបទញ្ាើដដលម្ចន
របទភទ និង គុណោពដូចគ្មន  និងតាមចំនួនសម្ចម្ចរតដដលអ្នក្ទផាើានទផាើឲ្យទៅអ្នក្ទផាើម្ចន ក់្ៗវញិ ទៅ
ទពលដដលអំ្ ុងកំ្ណត់ានមក្ដល់ ឬ ទៅទពលម្ចនការទាមទារឲ្យរបគល់សងវតថុបទញ្ាើវញិ។ 

ចំទពាោះបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន  មិនទផ្ទត តសំខាន់ទៅទលើការរបគល់វតថុដដដលដដលានទផាើទនាោះទទ  
សំខាន់គឺទផ្ទត តទៅទលើដត របទភទ បរមិ្ចណ និង គុណោពប៉ាុទណាណ ោះ ទទាោះបីមិនទទួលានមក្វញិនូវវតថុ
ដដដល ដដលានទផាើក៏្ទោយ ឲ្យដតទទួលានមក្វញិនូវ របទភទ បរមិ្ចណរគប់ចំនួន និង គុណោពដូចវតថុ
ដដល ានទផាើ គឺរគប់រគ្មន់ទ ើយ ។ 

ឧទា រណ៍ទី១៖ ម្ចនរក្ុមក្សិក្រចំនួន ៥រក្ុម (X1 –X5) ានរបមូលទិញរបទភទស្សូវរក្អូ្ប “សូម្ច៉ា
លី” ទៅទខ្តតដំបង។ ទដើមបធីានាសុវតថិោពការទុក្ោក់្សរម្ចប់ការនំាទចញទៅទរៅរបទទស ពួក្ខ្លួន ក៏្ាន
សទរមច ចិតតយក្ស្សូវដដលរបមូលទិញានចំនួន៤០ទតាន ទនាោះ ទៅទផាើទៅឃាល ំងរក្ាទុក្ស្សូវទ ម្ ោះ Y  
ទោយវធីិរក្ា ទុក្ស្សូវទំាងទនោះគឺោក់្រមូបញ្ចូ លគ្មន ក្នុងឃាល ំងដតមួយជាមួយគ្មន ក្នុងចំដណក្ម្ចន ក់្ៗចំនួន ៨
ទតាន ។  

ឧទា រណ៍ទី២៖ អ្នក្ទទួលបទញ្ាើ Y (ឃាល ំងធំដចក្ោយរបស់ស្សាទបៀរក្មពុជា) ានទទួលរក្ាទុក្ 
ទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន នូវស្សាទបៀរក្មពុជាចំនួន ៥០០០ទក្ោះ ជារបទភទរងាវ ន់កំ្ប៉ាុង ចំណុោះ៣៣០មីលីលីរត ផ
លិតទៅទដើម ឆ្ន ំ២០១៦ សរម្ចប់អ្នក្ទផាើ (ទដប៉ាូលក់្បនតស្សាទបៀរក្មពុជាតាមទខ្តត) ចំនួន ៥ ទដប៉ាូទផសងគ្មន  (X1 
–X5) ទោយក្នុងមួយទដប៉ាូម្ចនចំនួន ១០០០ទក្ោះ។ 

ដូទចនោះ តាមឧទា រណ៍ខាងទលើ ទឃើញថាស្សូវ ឬក៏្ស្សាទបៀរក្មពុជាដដលម្ចនរបទភទ និង គុណោព
ដូចគ្មន  ដដលានោក់្រមួបញ្ចូ លគ្មន  ជាក្មមសិទធិអ្វោិគទៅតាមសម្ចម្ចរតននចំនួនស្សូវ ឬទក្ោះស្សាទបៀរ
របស់ X1 X2 X3 X4 និងX5។ ក្រណីទនោះ X1  ឬX2 ឬX3 ឬX4 និងX5 អាចឲ្យទាមទារឲ្យ Y របគល់
ចំដណក្ស្សូវរបស់ខ្លួនម្ចន ក់្ៗក្នុងទពលណាមួយាន ទ ើយ Y រតូវរបគល់ស្សូវ ឬ ស្សាទបៀរទំាងទនាោះដដល
ម្ចនភិនោគនិង គុណោពដូចគ្មន  ដដលានលាយចូលគ្មន ទៅឲ្យអ្នក្ទផាើម្ចន ក់្ៗាន ទោយមិនោំាច់សង
ស្សូវ ឬ ស្សាទបៀរដដដល ដដល X1  ឬX2 ឬX3 ឬX4 និងX5 ានទផាើតំាងពីដំបូងទនាោះទ ើយ។ ទោយសារ
ស្សូវ ឬ ទក្ោះស្សាទបៀរទំាងទនាោះានោក់្បញ្ចូ លគ្មន រចួទ ើយ។ Y រគ្មន់ដតម្ចនកាតពវកិ្ចចរបគល់ស្សូវរក្អូ្ប
របទភទ “សូម្ច៉ា លី” រគប់ចំនួន ៨ទតាន សរម្ចប់អ្នក្ទផាើម្ចន ក់្ៗ ឬ របគល់ស្សាទបៀរក្មពុជារបទភទជារងាវ ន់កំ្ប៉ាុង
ចំណុោះ ៣៣០មីលីលីរត និងផលិតទៅទដើមឆ្ន ំ២០១៦ ដល់ទដប៉ាូនីមួយៗចំនួន ១០០០ទក្ោះ ជាការទស្សច។ 

ជាទគ្មលការណ៍ បទញ្ាើជាវតថុ ដូចម្ចនដចងក្នុងម្ចរតា៦៦៩ននរក្មរដាបបទវណី គឺអ្នក្ទទួលបទញ្ាើរតវូ 
របគល់វតថុដដដលដដលជាក្មមវតថុននបទញ្ាើទនោះជូនទៅអ្នក្ទផាើវញិ ។ ប៉ាុដនត ក្នុងក្រណីពិទសស ដូចជាបទញ្ាើ
ទោយ រមួបញ្ចូ លគ្មន ទនោះ អ្នក្ទទួលបទញ្ាើមិនតរមូវឲ្យសងវតថុជាក្មមវតថុននបទញ្ាើទនោះនូវវតថុដដដលទនាោះទទ គឺ
រគ្មន់សង វតថុដដលម្ចនរបទភទ និង គុណោពដូចគ្មន ដដលានលាយបញ្ចូ លគ្មន ទៅឲ្យអ្នក្ទផាើអ្នក្ម្ចន ក់្ៗ
តាមចំនួនោគដដលានោក់្ទផាើដតប៉ាុទណាណ ោះ។  
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ទតើបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន  ខុ្សពីបទញ្ាើធមមតាដូចទមតចខ្លោះ? 
   
   
   
   
  ោ

ពខ្
ស
គ្មន

 
បទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន  បទញ្ាើធមមតា 

.រក្ាទុក្ទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន នូវវតថុបទញ្ាើដដល ម្ចន
ភិនោគ និង គុណោពដូចគ្មន  

.រក្ាទុក្វតថុបទញ្ាើដដលម្ចនភិនោគ និង 
គុណោពទផសងគ្មន  

.ម្ចនអ្នក្ទផាើទរចើននាក់្ជាម្ចច ស់វតថុបទញ្ាើដដលម្ចន 
ភិនោគ និង គុណោពដូចគ្មន  

.វតថុបទញ្ាើមួយអ្នក្ទផាើម្ចន ក់្  
 

.ម្ចច ស់វតថុបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន ជាក្មមសិទធិក្រ អ្
វោិគតាមសម្ចម្ចរតននចំនួនវតថុរបស់ខ្លួនម្ចន ក់្ៗ 

.អ្នក្ទទួលបទញ្ាើរតូវរបគល់សងវតថុបទញ្ាើ 
ដដដលទៅអ្នក្ទផាើវញិ។ 

 
ទ តុអ្វីានជាអ្នុញ្ញា តិឲ្យរក្ាទុក្វតថុបទញ្ាើជាលក្ខណៈរមួបញ្ចូ លគ្មន ? 
.សនសំសំនចទីក្ដនលងសរម្ចប់រក្ាទុក្ 
.ចំណាយតិចសរម្ចប់ទសវារក្ាទុក្ 
.ងាយស្សួលរគប់រគងអំ្ពីហានិភ័យទោយទភលើងទឆោះ ឬសតវលែិតសីុ។ល។ 

ដូចម្ចនដចងក្នុងម្ចរតា១៩៨ននរក្មរដាបបទវណី ចំទពាោះវតថុទផសងទទៀតដដលម្ចនលក្ខណៈរចបល់
បញ្ចូ ល គ្មន  ទតើអាចយក្មក្ទធវើជាក្មមវតថុននបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន ានដដរ ឬទទ? 

គឺមិនអាចយក្មក្ទធវើជាក្មមវតថុននបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន ានទទ ទោយទ តុថាទៅក្នុងម្ចរតា១៩៨ 
ានដចងអំ្ពីចលនវតថុដដលលាយរចបល់បញ្ចូ លគ្មន ម្ចនទំាងវតថុចមបង និង វតថុចំណុោះ ទ ើយម្ចនការ
លំាក្ក្នុងការបំដបក្ទចញទោយសាររតូវចំណាយនថលបំដបក្ ួសទ តុទពក្។ ម្ចច ស់វតថុចមបងទទួលាននូវ
ក្មមសិទធិទលើចលនវតថុទំាងអ្ស់ ចំដណក្ឯម្ចច ស់ចលនវតថុចំណុោះទទួលានដតសំណងប៉ាុទណាណ ោះ។ ដូទចនោះ 
ទំាងម្ចច ស់ក្មមសិទធិចមបង និង ម្ចច ស់ក្មមសិទធិវតថុចំណុោះរតូវម្ចនក្មមសិទធិអ្វោិគទលើវតថុរចបល់បញ្ចូ លគ្មន ទនាោះ 
តាមសម្ច ម្ចរតាននតនមលវតថុនីមួយៗនាទពលានជាប់គ្មន ។ របសិនទបើអ្នុញ្ញា តិឲ្យទទួលរក្ាទុក្វតថុដបប
ទនោះ នឹងម្ចន បញ្ញា ទក្ើតទ ើង ទៅទពលអ្នក្ទទួលបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន  របគល់វតថុបទញ្ាើទំាងទនោះ ទៅ
អ្នក្ទផាើម្ចន ក់្ៗវញិ ទោយសារ វាមិនអាចផ្ទត ច់ទចញពីគ្មន ាន ទ ើយវាម្ចនភិនោគ ឬគុណោពមិនដូចគ្មន ។ 

៤.២.កិ្ចចសនាបទញ្ាើបរទិោគ(CC ម្ចរតា ៦៩០ ～) 
ជាកិ្ចចសនាដដលទធវើទ ើងរវាងអ្នក្ទទួលបទញ្ាើ និងអ្នក្ទផាើ ទោយយក្ក្នរម ឬមិនយក្ក្នរម ក្នុង

អំ្ ុងទពលកំ្ណត់ ឬមិនកំ្ណត់ ទបើម្ចនការរពមទរពៀងឲ្យអ្នក្ទទួលបទញ្ាើដដលានទទួលរក្ាទុក្វតថុ
ទនាោះអាច បរទិោគវតថុបទញ្ាើាន ទ ើយម្ចនក្រណីយកិ្ចចរបគល់សងវតថុបទញ្ាើដដលម្ចនរបទភទនិងចំនួន
ដូចគ្មន នឹងវតថុ បទញ្ាើទនាោះ ជូនអ្នក្ទផាើវញិ ទៅទពលដដលអំ្ ុងកំ្ណត់ានមក្ដល់ ឬ ទៅទពលម្ចនការ
ទាមទារឲ្យរបគល់សងវតថុបទញ្ាើវញិ។ 

ឧទា រណ៍១៖ អ្នក្ោំដំ ូងារាងំ X ទរកាយរបមូលផលមក្ គ្មត់ទៅសល់ដំ ូង ១០០គី ូរកាម 
ទោយសារគ្មត់រតូវចំណាយទពលមក្សួរសុខ្កូ្នទៅទីរក្ងុជាទរចើនដខ្ ដូចនោះ គ្មត់ានយក្ដំ ូងទំាងទនោះ 
ទៅទផាើអ្នក្ជិតខាងគ្មត់ Y ។  X និងY ានពិោក្ា និងរពមទរពៀងគ្មន ថា  Y ទទួលរក្ាទុក្ដំ ូងឲ្យ X និង
អាចបរទិោគដំ ូងទំាងទនោះានទោយទសរ។ី 
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ជាក់្ដសតងក្សិក្រ Y ានបរទិោគដំ ូងដដល X ទផាើទុក្ ១០០ គី ូរកាម អ្ស់ ៥០ គី ូរកាម 
ទរកាយមក្ គ្មត់ានយក្ដំ ូងដដលសល់ ៥០ គី ូរកាមទទៀត ទៅោំជាដំណំាដំ ូង។ ចុងទរកាយ Y 
ាន ទទួល ផល ដំ ូង ២០០ គី ូរកាម ទ ើយក្នុងទនាោះ គ្មត់ានយក្ ដំ ូង ១០០ គី ូរកាមសង ទៅ 
X វញិ ។ 
→       ការអ្នុវតតដូចគ្មន  តាមបញ្ាតតិសតីពីកិ្ចចសនាខ្ចីបរទិោគ (CC ម្ចរតា ៦៩១) 

ដផែក្តាមអ្តថន័យ និងឧទា រណ៍ខាងទលើ ទឃើញថាក្មមសិទធិទលើវតថុបទញ្ាើ រតូវានទផទរទៅឲ្យអ្នក្
ទទួល បទញ្ាើ ទ តុដូទចនោះ អ្នក្ទទួលបទញ្ាើអាចបរទិោគវតថុបទញ្ាើទនោះានទោយទសរ។ី ទោយទ តុថា អ្នក្
ទទួលបទញ្ាើអាចបរទិោគវតថុបទញ្ាើាន ដូទចនោះ រាល់ការចំណាយទំាងអ្ស់សរម្ចប់វតថុបទញ្ាើ និងការខូ្ចខាត
ទំាងឡាយ ដដលបណាត លមក្ពីវតថុបទញ្ាើទនាោះ រតូវជាបនទុក្របស់អ្នក្ទទួលបទញ្ាើ ទ ើយផលដដលទក្ើតទចញ
ពីវតថុបទញ្ាើទនាោះ ក៏្រតវូកាល យជាក្មមសិទធិរបស់អ្នក្ទទួលបទញ្ាើផងដដរ។  

ទបើដូទចនោះដមន វាអាចកាល យទៅការខ្ចីបរទិោគ ទ ើយបញ្ាតតិសតីពីការខ្ចីបរទិោគ អាចយក្មក្អ្នុវតត
ានចំទពាោះបទញ្ាើបរទិោគ ដដលានកំ្ណត់ក្នុងម្ចរតា៦៩០ ននរក្មរដាបបទវណីទនោះ។  ប៉ាុដនត ក្នុងក្រណីទនោះ 
របសិនទបើ គ្មម នកំ្ណត់អំ្ ុងទពលសងទៅក្នុងកិ្ចចសនាទទ អ្នក្ទផាើអាចទាមទារឲ្យសងទៅទពលណាក៏្
ានដដរ។ ជាទគ្មលការណ៍ អ្នក្ទផាើអាចទាមទារឲ្យអ្នក្ទទួលបទញ្ាើសងទៅទពលណាក៏្ាន តាមវធិានសតី 
ពីបទញ្ាើជំនួសឲ្យវធិានននការខ្ចីបរទិោគ។ ទោយសារបទញ្ាើបរទិោគជារបទភទបទញ្ាើមួយ ដដលរតវូទធវើទ ើង 
ទដើមបីផលរបទោជន៍របស់អ្នក្ទផាើ របសិនទបើ អ្នក្ទផាើម្ចនបំណងទាមទារឲ្យសងផលរបទោជន៍របស់អ្នក្ទផាើ 
ទនាោះរតូវានការពារបញ្ាតតិសតីបទញ្ាើ។ ផទុយទៅវញិ បញ្ាតតិសតីពីការខ្ចីបរទិោគ ជារបបមួយដដលការពារផល
របទោជន៍ដល់អ្នក្ខ្ចី វាមិនសមរមយទទ របសិនទបើវធិានននបទញ្ាើម្ចនខ្លឹមសារថា អ្នក្ខ្ចីរតវូសងរាក់្ទៅ
ទពលណាដដលអ្នក្ឲ្យខ្ចីទាមទារឲ្យសងមក្អ្នុវតតចំទពាោះការខ្ចីបរទិោគ។  

បទញ្ាើបរទិោគទនោះអាចអ្នុវតតចំទពាោះរាក់្ ផលិតផល ឬទោគផលក្សិក្មម និង ទរគឿងស្សវងឹាន។ 
ក្រណីទរៅពីការោក់្រាក់្ទៅក្នុងទស្សាមសំបុរត ទ ើយម្ចនសរទសរចំនួនទឹក្រាក់្ទលើទនាោះ ជាទូទៅ 
បទញ្ាើ ជារាក់្នឹងកាល យទៅជា បទញ្ាើបរទិោគ ឬ កិ្ចចសនាទផាើរាក់្។ ោ៉ាងណាមិញ ការទផាើនូវឧបក្រណ៍
ដដលអាច ជួញដូរាន ទបើមិនម្ចនកិ្ចចសនាពិទសសទទវាគឺជា បទញ្ាើធមមតា។  
→       ទតើបទញ្ាើបរទិោគ ខុ្សគ្មន ពី កិ្ចចសនាបទញ្ាើធមមតា និង បទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន ដូចទមតចខ្លោះ? 
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បទញ្ាើធមមតា បទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន  បទញ្ាើបរទិោគ 
.រក្ាទុក្វតថុបទញ្ាើដដលម្ចន
ភិនោគ និងគុណោពទផសង
គ្មន  

.រក្ាទុក្ទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន
នូវវតថុបទញ្ាើដដលម្ចនភិនោគ 
និង គុណោពដូចគ្មន  

.រក្ាទុក្វតថុបទញ្ាើ និងអាច 
បរទិោគាន 

.អ្នក្ទផាើដតម្ចន ក់្ឬទរចើននាក់្ 
ទផសងគ្មន  ជាក្មមសិទធិក្រពិត
រាក្ដ ឬ ម្ចនតតិយជនជា
ក្មមសិទធិក្រ ននវតថុបទញ្ាើ។ 

.ម្ចនអ្នក្ទផាើទរចើននាក់្ ជា
ម្ចច ស់វតថុបទញ្ាើដដលម្ចនភិន
ោគនិងគុណោពដូចគ្មន  

 

.អ្នក្ទផាើដតម្ចន ក់្ ឬ អាចទរចើន
នាក់្ទផសងគ្មន  



 

76 
 

.អ្នក្ទផាើចំណាយទសា  ុយ ដថ
រក្ាវតថុបទញ្ាើ.... 

.អ្នក្ទផាើចំណាយទសា  ុយ ដថ
រក្ាវតថុបទញ្ាើ.... 

.អ្នក្ទទួលបទញ្ាើទទួលផលពី
វតថុបទញ្ាើ និងចំណាយដថរក្ា
វតថុ បទញ្ាើ....ខ្លួនឯង 

.អ្នក្ទទួលបទញ្ាើរតូវរបគល់
សងវតថុបទញ្ាើដដដលទៅអ្នក្ទផាើ
វញិ។ 
 

.អ្នក្ទទួលបទញ្ាើម្ចនសិទធិ 
របគល់វតថុបទញ្ាើដដលានរមួ
បញ្ចូ លគ្មន  ទៅអ្នក្ទផាើនីមួយៗ 
តាមសម្ចម្ចរត ននចំនួនវតថុ
របស់ទផាើម្ចន ក់្ដដលានទផាើ
តំាងពីដំបូង។ 

.អ្នក្ទទួលបទញ្ាើម្ចនសិទធិសង
វតថុបទញ្ាើជំនួសដដលម្ចនភិន 
ោគនិងគុណោពដូចគ្មន និងវតថុ
បទញ្ាើ។ 

 
៤.៣.កិ្ចចសនាវសុិណាា ប័ន (CC ម្ចរតា ៦៩២ ～) 

 ៤.៣.១.និយមន័យៈ 
 វសុិណាា ប័ន សំទៅទលើកិ្ចចសនាមួយ ដដលម្ចនបុគគលទរចើននាក់្ ម្ចនវវិាទទលើសិទធិកាន់កាប់ ឬ 
ក្មមសិទធននវតថុ យក្វតថុដដលជាក្មមវតថុននវវិាទទនាោះ ទផាើទុក្ទៅតតិយជន ដដលទៅថា វសុិណាា បនិក្ រ ូត 
ដល់ទពលអ្នក្ដដលម្ចនសិទធិទនាោះ រតូវានកំ្ណត់ជាសាថ ពរ (ម្ចរតា៦៩២ រក្មរដាបបទវណី) ។  
 ៤.៣.២.ោគីននវសុិណាា ប័ន (ម្ចរតា៦៩៣ រក្មរដាបបទវណី) 
 ក្នុងក្រណីដដលបុគគលជាទរចើននាក់្ ានអ្ោះអាងពីសិទធិរបស់ខ្លួន ចំទពាោះវតថុកាន់កាប់ទោយបុគគល
ដនទ បុគគលដដលម្ចនវវិាទទរចើននាក់្ទនោះ អាចទធវើកិ្ចចសនាឲ្យតតិយជនរក្ាទុក្វតថុដដលជាក្មមវតថុវវិាទ 
ទោយ ទទួលការយល់រពមពីអ្នក្កាន់កាប់។ ក្នុងក្រណីទនោះ កិ្ចចសនាវសុិណាា ប័នរតូវម្ចនអានុោព ទៅ
ទពលដដល អ្នក្កាន់កាប់វតថុជាក្មមវតថុវវិាទានរបគល់វតថុទនាោះទៅឲ្យតតិយជន។ ក្នុងក្រណីដូចាន
ទរៀបរាប់ខាងទលើទនោះ បុគគលដដលម្ចនវវិាទទរចើនក៏្អាចទធវើកិ្ចចសនាបទញ្ាើ ទោយយក្អ្នក្កាន់កាប់ទធវើជា
វសុិណាា បនិក្ទនាោះាន។  
 របសិនគ្មម នការយល់រពមពីអ្នក្អ្ោះអាងអំ្ពី សិទធិទំាងអ្ស់គ្មន ទនាោះទទ បទញ្ាើវតថុដដលជាក្មមវតថុ
វវិាទពំុ ម្ចនសុពលោពទ ើយ (ម្ចរតា៦៩៤រក្មរដាបបទវណី)  ទោយសារោគីវវិាទទំាងអ្ស់ រតូវកាល យោគី
អ្នក្ទផាើ ទ ើយ ជាទគ្មលការណ៍ វសុិណាា ប័នទាមទារឲ្យម្ចនការយល់រពមពីោគីទំាងអ្ស់។ 
  ចំទពាោះក្នរមទទួលរក្ាទុក្ក្នុងកិ្ចចសនាវសុិណាា ប័នវញិ អ្នក្ទផាើម្ចនក្រណីយកិ្ចចរតូវបង់រាក់្ក្នរម
ទៅ ឲ្យវសុិណាា បនិក្។ របសិនទបើ មិនានកំ្ណត់អំ្ពីចំនួនទឹក្រាក់្ននក្នរមទទ វសុិណាា បនិក្អាច
ទាមទារចំនួន ទឹក្រាក់្ជាក្នរមដដលសមរមយពីអ្នក្ទផាើាន (ម្ចរតា៦៩៥ រក្មរដខបបទវណី) ។ ការបង់រាក់្
ក្នរមទនោះោំាច់ រតូវដតអ្នុវតត ទោយទ តុថាវសុិណាា បនិក្អ្នុវតតតួនាទីពិទសសទដើមបីរក្ាវតថុទុក្ទោោះ
ស្សាយវវិាទជាជាង រក្ាទុក្វតថុទនាោះទោយសារដតសណាត នចិតត។  
 ជាការតបសនងមក្វញិ វសុិណាា បនិក្រតវូយក្ចិតតទុក្ោក់្ទោយរបងុរបយ័តនក្នុងការរក្ាទុក្ និង
របគល់វតថុបទញ្ាើទនាោះ ទៅឲ្យបុគគលណាមួយដដលទទួលានសិទធិជាសាថ ពរទលើវតថុវវិាទទនាោះ (ម្ចរតា៦៩៦
រក្មរដា បបទវណី។  ផទុយទៅវញិ វសុិណាា បនិក្  ពំុអាចសងវតថុបទញ្ាើជាក្មមវតថុននវតថុវវិាទទៅអ្នក្ទផាើទៅមុន
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ទពលវវិាទ ទនាោះរតូវានទោោះស្សាយទ ើយ ទលើក្ដលងដតម្ចនការយល់រពមពីអ្នក្ ទផាើទំាងអ្ស់ (ម្ចរតា
៦៩៧ រក្មរដា បបទវណី)។  

ឧទា រណ៍.៤.៣.១ (ឡានជជុោះ)៖ X ានបទងកើតកិ្ចចសនាជាមួយ A លក់្ឡានម្ច៉ាក្ CAMRY ដដល 
ជាក្មមសិទធិរបស់ខ្លួនក្នុងតនមល ១០០០០ ដុលាល រ។  X និង  A ានសនាជាមួយគ្មន ថា នឹងទធវើការរបគល់ឡាន 
និងបង់រាក់្ ១ ដខ្ទរកាយចុោះកិ្ចចសនា។ ប៉ាុដនត ៥ នថៃទរកាយទធវើកិ្ចចសនាលក់្ទិញរវាង X និង A ក៏្ម្ចន
ទលចមុខ្ B ទៅចំទពាោះមុខ្ X ។ B ានមក្អ្ោះអាងចំទពាោះ X ថា ឡានម្ច៉ាក្ CAMRY ទនាោះ គឺជារបស់ខ្លួន
(B) ដដលខ្លួនាន ទិញពី Z ដដលជាអ្នក្តំណាងរបស់ X ។ ោ៉ាងណាមិញ  X សាគ ល់ Z ដតមិនានោំថា 
ខ្លួនានផតល់សិទធិតំណាង ឲ្យ Z ក្នុងការលក់្ឡាន CAMRY ទនាោះទទ។ A និង B ានសទរមចចិតតទផាើទុក្
ឡានទនាោះទៅនឹង X រ ូតដល់ ទពលពិោក្ាសរមបសរមួលគ្មន ោច់ទស្សចថា ទតើក្មមសិទធិក្រពិតរាក្ដជា
អ្នក្ណាសិន។ក្នុងឧទា រណ៍ទនោះដដរ A និង B ក៏្អាចទធវើកិ្ចចសនាឲ្យតតិយជន Y រក្ាទុក្ឡានទនោះ 
ទោយទទួលការយល់រពមពីអ្នក្កាន់កាប់ X ទ ើយ X ានរបគល់ឡានទនោះទៅឲ្យ Y ជាអ្នក្កាន់កាប់វញិ។ 
 ៤.៣.២.ក្រណីវសុិណាា ប័នបងាគ ប់ទោយតុលាការ (ម្ចរតា៦៩៨ រក្មរដាបបទវណី) 

ក្នុងក្រណីដដលបុគគលជាទរចើននាក់្ ានអ្ោះអាងពីសិទធិរបស់ខ្លួន ចំទពាោះវតថុកាន់កាប់ទោយបុគគល
ដនទ បុគគលដដលម្ចនវវិាទទរចើននាក់្ទនោះមិនអាចពិោក្ាគ្មន ានទដើមបឲី្យតតិយជនរក្ាទុក្វតថុដដលជាក្មម
វតថុវវិាទ ទនាោះទទ ោគីម្ចនវវិាទណាមួយអាចោក់្ពាក្យសំុឲ្យតុលាការបងាគ ប់ឲ្យតតិយជនទផសងទទៀតរក្ា 
ទុក្វតថុជា ក្មមវតថុននវវិាទាន ទោយមិនោំាច់ម្ចនការយល់រពមពីោគីវវិាទទំាងអ្ស់ទនាោះទទ។  
 ឧទា រណ៍.៤.៣.២ (ឡានជជុោះ)៖  ក្រណីខាងទលើ A និង B ានបនតជួបពិោក្ាគ្មន  ប៉ាុដនត លទធផល 
ចុងទរកាយទៅដតមិនអាចសទរមចាន ទ តុទនោះក៏្បតឹងទៅតុលាការ។ ក្នុងទពលពិោក្ាទនាោះ X គឺជាអ្នក្ដថ 
រក្ាទុក្ឡាន CAMRY ប៉ាុដនត ទរៅពីការដថរក្ាទុក្ឡាន X មិនានចូលរមួស ការទធវើអ្វីទំាងអ្ស់ដដល 
ជាទ តុទធវើឲ្យ A មិនអាចទជឿទុក្ចិតត X ានទទៀតទ ើយ។ ដូទចនោះ A ានោក់្ពាក្យសំុទៅតុលាការ ទដើមបី
យក្ឡាន CAMRY ទនាោះ ទៅទផាើទុក្ទៅនឹងម្ចច ស់ឃាល ងំ Y វញិ។ 
→   បចចុបបនន ទោយសារមិនទាន់ម្ចន ចាប់តមកល់ ទៅទ ើយ ដូទចនោះ ជំនួសឲ្យការតមកល់ ទតើអាចទរបើ        វ ិ
សុណាា ប័នានដដរ ឬទទ? 

៤.៤.កិ្ចចសនាបទញ្ាើជារាក់្ទៅធនាគ្មរ 
   ៤.៤.១.ការបទងកើតកិ្ចចសនាបទញ្ាើជារាក់្ទៅធនាគ្មរ 

ជាទូទៅបទញ្ាើធមមតាជារាក់្ អ្នក្ទទួលបទញ្ាើរតវូរក្ាទុក្រាក់្ទនាោះ តាមរទបៀបដដលានកំ្ណត់ក្នុង
កិ្ចចសនា ទ ើយដល់ទពលកំ្ណត់ ឬម្ចនការទាមទារពីអ្នក្ទផាើ រាក់្ទនោះរតវូរបគ់ជូនអ្នក្ទផាើវញិ ទោយអ្នក្ 
ទទួលបទញ្ាើ ពំុម្ចនក្រណីយកិ្ចចរតូវបង់ការរាក់្ទ ើយ ទបើគ្មម នការសនាពិទសសទនាោះទទ (ក្ថាខ្ណឌ ទី១ 
ម្ចរតា៦៨៤ រក្មរដាបបទវណី)។  

ក្រណីពិទសសបទញ្ាើជារាក់្ទៅធនាគ្មរវញិ ទតើកិ្ចចសនាទផាើរាក់្ទៅធនាគ្មរជាអ្វី? 
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X                                            Y   Bank 

 
អ្នក្ទផាើរាក់្ X ានឲ្យធានាគ្មរ Y រក្ាទុក្វតថុបទញ្ាើ (រាក់្)។ ធានាគ្មរ Y ានទរបើរាស់រាក់្ទនាោះ 

ទរពាោះវតថុបទញ្ាើគឺជារាក់្។ ទោយសារដតដបបទនោះទ ើយ កិ្ចចសនាទផាើរាក់្ ម្ចនចំណុចសងកត់ធៃន់មួយ
រតង់ថា វាទធវើទ ើងទដើមបផីលរបទោជន៍របស់អ្នក្ទផាើរាក់្ X ទ តុទនោះម្ចនមតិោគទរចើនយល់ថា កិ្ចច
សនាទផាើរាក់្ គឺជាកិ្ចចសនាបទញ្ាើបរទិោគ (ម្ចរតា៦៩០ រក្មរដាបបទវណី)។ 

ផទុយទៅវញិ ធានាគ្មរ Y ានទាញផលរបទោជន៍ពីការទរបើរាស់នូវក្មមវតថុបទញ្ាើ (រាក់្) ដដលាន 
ទទួលពីអ្នក្ទផាើរាក់្ X ជាទដើម ទោយការផតល់រាក់្ក្មចី។ ដូទចនោះទ ើយ កិ្ចចសនាទផាើរាក់្ គឺមិនរតឹមដតអ្នក្
ទផាើ X ដតប៉ាុទណាណ ោះ ទទដដលទទួលាននូវផលរបទោជន៍ ធានាគ្មរ Y ក៏្ទទួលាននូវផលរបទោជន៍ផងដដ
រ។ ផលរបទោជន៍ដដលោគីទំាងសងទទួលាន គឺជាចំណុចដដលគួរឲ្យក្ត់សម្ចគ ល់ដដលជាទ តុនំា
ឲ្យម្ចន មតិយល់ទឃើញថាកិ្ចចសនាទផាើរាក់្ម្ចនធាតុផសំទំាងពីររវាងកិ្ចចសនាបទញ្ាើបរទិោគ និង កិ្ចច
សនាខ្ចី បរទិោគ ដដលវាជាកិ្ចចសនាគ្មម នទ ម្ ោះ (កិ្ចចសនាដដលគ្មម នក្នុងរក្មរដាបបទវណី)។ 

ប៉ាុដនត ជាក់្ដសតង ោគទរចើនក្នុងអំ្ ុងទពលទធវើកិ្ចចសនារវាង អ្នក្ទផាើរាក់្ X  និង ធានាគ្មរ Y គឺទធវើ
ទ ើងទោយកិ្ចចសនារបតិបតតិការទោយម្ចនកិ្ចចធានាធមមតាទ តុទនោះបញ្ញា ដដលទក្ើតទ ើងរវាងអ្នក្ទផាើ
រាក់្ និង ធានាគ្មរនឹងរតូវានទោោះស្សាយដផែក្តាមការកំ្ណត់ដដលម្ចនក្នុងកិ្ចចសនារបតិបតតិការ
ទោយ ម្ចនកិ្ចចធានាធមមតាទនាោះ។ 

៤.៤.២.របទភទបទញ្ាើជារាក់្ទៅធនាគ្មរ 
(១) . បទញ្ាើទៅក្នុងគណនីសនសធំនាគ្មរ (Saving Account) 

ទៅក្នុងរបតិបតតិការធនាគ្មរបទញ្ាើជារាក់្ ម្ចនរបទភទបទញ្ាើដដលម្ចនលក្ខណៈសនសំអ្នក្ទផាើអាច
ទទួល ានការរាក់្ក្នុងក្រមិតតិចតួច ទ ើយធនាគ្មរជាអ្នក្ទទួលបទញ្ាើ អាចយក្រាក់្ទនោះទៅោត់ដចង
បនតក្នុង រយៈទពលខ្លីមិនកំ្ណត់ ទ ើយរតូវរបគល់សងទៅឲ្យអ្នក្ទផាើវញិទៅម្ចនការទាមទារឲ្យទបើក្រាក់្ទផាើ
ទនាោះសង វញិ។ ក្នុងសាថ នោពដបបទនោះ ទយើងអាចកំ្ណត់ានថា បទញ្ាើពិទសស ដបបទនោះជាបទញ្ាើ បរទិោគ 
ទោយទ តុថា រាក់្ដដលរតូវរបគល់សងវញិ មិនដមនជារាក់្ដដលានទផាើតំាងពីដំបូងទនាោះទទ អ្នក្ទផាើាន 
ទទួលផលរបទោជន៍ពីការទផាើរាក់្ទៅធនាគ្មរ។   ចំទពាោះធនាគ្មរក៏្ទទួលានផលរបទោជន៍ជាការរាក់្ 
ទោយធនាគ្មរានយក្រាក់្បទញ្ាើទនោះទៅោត់ដចងបនត ដូចជាឲ្យអ្តិថិជនខ្ចីបនត ទ ើយទទួលានការ

កិចចសនាពផញើរបាក់ជាកិចចសនា 
→ បពញ្ដើបរពិភាគ? 
→ ខចីបរពិភាគ? 
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រាក់្ មក្វញិ ដដលក្នុងសាថ នោពទនោះជា ការខ្ចីបរទិោគ (ម្ចរតា៦៩១ រក្មរដាបបទវណី)។ បទញ្ាើដបបទនោះ 
រតូវាន មតិមួយចំនួនកំ្ណត់ថា ជាបទញ្ាើបរទិោគផង និង ជាការខ្ចីបរទិោគផងដដរ។ 

(២). បទញ្ាើក្នុងគណនីទពលកំ្ណត់ (Fix Deposit Account) 
បទញ្ាើដបបទនោះវាម្ចនលក្ខណៈដូចបទញ្ាើដបបគណនីសនសំសំនច ដដររគ្មន់ដតខុ្សគ្មន រតង់អ្នក្ទផាើ ាន 

ទទួលការរាក់្ខ្ពស់ជាង ម្ចនកំ្ណត់អំ្ ុងទពលននការដក្រាក់្ ដដលវាជាធាតុផសនំនបទញ្ាើបរទិោគផង 
និង ជាការខ្ចីបរទិោគផង។ ផទុយទៅវញិ របសិនទបើអ្នក្ចង់ដក្រាក់្វញិមុនកាលកំ្ណត់ ទនាោះអ្នក្ទផាើមិន
អាច ទទួលានការរាក់្តាមការរាក់្ននការសនាពិទសសទនោះទទ គឺគ្មត់អាចទទួលានការជាលក្ខណៈ
សនសំ ជំនួសវញិ។ 

(៣). បទញ្ាើជារាក់្ទៅក្នុងគណនីចរនតធនាគ្មរ (Current Deposit Account) 
ជាបទញ្ាើបរទិោគ ទោយធនាគ្មរជាអ្នក្រក្ាទុក្រាក់្បទញ្ាើទនោះ ទដើមបទុីក្លទធោពឲ្យអ្នក្ទផាើ

ោត់ដចង រាក់្បទញ្ាើសរម្ចប់របតិបតតិការទូទាត់ក្នុងការជួញដូរ។ ធនគ្មរក៏្អាចយក្រាក់្ទនោះទៅោត់ដចង
ក្នុងចំនួន កំ្ណត់ណាមួយ  ទ ើយអ្នក្ទផាើោគទរចើនមិនទទួលានការរាក់្ទទ។ 
៥.ក្រណីសិក្ា 

ក្រណីសិក្ាទី១៖ 
រក្មុក្សិក្រចំនួន ៥រក្មុ (X1 –X5) ានចុោះកិ្ចចសនាបទញ្ាើទោយរមួបញ្ចូ លគ្មន  ជាមួយអ្នក្ទទួល

បទញ្ាើរមួ Y ទោយទុក្ស្សូវទំាងទនោះរមូបញ្ចូ លក្នុងឃាល ំងដតមួយជាមួយគ្មន ក្នុងម្ចន ក់្ៗចំនួន ១ទតាន ។ 
ទោយសារ ម្ចន តរមូវការអ្ងករសូម្ច៉ា លីបនាទ ន់ Y ក៏្ានបរទិោគស្សូវ ទោយការកិ្នលក់្ស្សវូដដលខ្លួនាន
ទទួលរក្ាទុក្ទនាោះអ្ស់ចំនួន ៥ទតាន ។ ទៅទពលដល់ទពលកំ្ណត់របគល់ស្សវូទៅឲ្យ X ម្ចន ក់្ៗ  Y ក៏្ាន 
ទៅទិញស្សូវរក្អូ្ប របទភទ “សូម្ច៉ា លី” មក្របគល់សងជំនួសវញិ  ប៉ាុដនត X ម្ចន ក់្ៗ មិនរពមទទួលយក្ទទ 
ទោយទាមទារឲ្យ Y សងការខូ្ចខាត ។ ទតើរតូវការពារ X ម្ចន ក់្ៗ តាមរទបៀរបណា? និងការពារ Y ដូច
ទមតច? 

ក្រណីសិក្ាទី២៖  
បចចុបបននទោយសារមិនទាន់ម្ចនចាប់តមកល់ទៅទ ើយ ដូទចនោះជំនួសឲ្យការតមកល់ទតើអាចទរបើវសុិណាា ប័ន
ានដដរ ឬទទ? 

 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សិកាខ សាលាគណៈទមធាវ(ីតូច)ទលើក្ទី១៤ 

របធានបទ៖ នីតិវធីិោស់ទតឿន 

នថៃទី ១៦ កុ្មាៈ ២០១៧ 
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នតីវិធិដីាសភ់តឿន 

 

១ -អ្តថន័យនននីតិវធីិោស់ទតឿន  ៖ 

 ១ .១-សញ្ញា ណទូទៅ  ៖ 

 ត្តមធមមត្ត ពដើមបីអាចសពរមចនូវសិទ្ធិដដលទ្ទួ្លសាគ ល់ពោយចាប់សារាតតុ្ ពដើមបណ្តឹ ង/មាច ស់ 
បំណុ្លរត្ូវអនុវត្តត្តមលំ ូរនននីតិ្វធីិ ព លគឺោប់ពផតើមពីការោក់ កយបណ្តឹ ង រ ូត្ដល់ទ្ទួ្លបាននូវ 
សាលរកម ឬសាលដីកាសាថ ពរ ពទ្ើបបនតពៅពធវើការអនុវត្តពោយបងខំ។ លំ ូរនននីតិ្វធីិដបបពនះ មានលកខ
ណ្ៈ សមុគសាម ញ ពរបើពពលពវលាយូរ និងចំណាយពរចើនដត្ករណី្ភាគពរចើនគឺពដើមបណ្តឹ ង/មាច ស់បំណុ្ល ពំុ
អាចពគច រចួពីអនុវត្តត្តមលំ ូរនននីតិ្វធីិពនះព ើយ ដូចជាករណី្បណ្តឹ ងទាមទាររបាក់ដដលពំុមានរទ្ពយ
ាត ជាពដើម ពរ ះចាប់ត្រមូវកនុងបំណ្ងាត នូវសមភាព និងភាពរតឹ្មរត្វូនននីតិ្វធីិសរមាប់ភាគីពដើមប
ណ្តឹ ងនិងចុង ចពមលើយ(due process)។ 

 បុ៉ដនតត្តមរកមនីតិ្វធីីរដឌបបពវណី្ មានគនថីដដលដចងអំពីនីតិ្វធីិពិពសស ដដលអនុញ្ជដ ត្ឲ្យពដើមប
ណ្តឹ ង/ មាច ស់បំណុ្លអាចទ្ទួ្លបាន នូវលិខិត្អនុវត្ត ពោយពំុោំបាច់អនុវត្តត្តមនីតិ្វធីីធមមត្តដដលដវង
អ ល យព ើយ។ នីតិ្វធីិពនះរត្ូវបានដចងរត្ង់គនថីទី្៥ពៅថា “នីតិ្វធីីោស់ពត្ឿន”។ ត្តមពសចកតីពនយល់អំពី
រកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្ ភាគ១៖ នីតិ្វធីិបណ្តឹ ង រត្ង់ទំ្ព័ទី្ ២៤១ បានពនយល់ថា “នីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនជានីតិ្វធីិ
មួយ ពដើមបឲី្យមាច ស់បំណុ្ល ទ្ទួ្លបានពោយងាយស្សួល និង ឆ្លប់រ ័ស នូវលិខិត្អនុវត្ត (មារត្ត ៣៥០) 
ដដលោំបាច់ពដើមបអីនុវត្តពោយ បងខំចំព ះការទាមទារដដលមានពោលបំណ្ងឲ្យសងជារបាក់ ព ើយក៏ជា
នីតិ្វធីិមួយជំនួសបណ្តឹ ងទាមទារឲ្យ ផតល់ត្តវកាលិក។”ត្តមពសៀវពៅដដដលពនះ នីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនពធវើព ើង
ពៅពពលដដល“កូនបំណុ្លមិនពធវើវវិាទ្ អំពីអត្ថិភាពននសិទ្ធិទាមទារ ដត្របដកក មិនរពមអនុវត្តកាត្ពវកិចចផត
ល់ត្តវកាលិកពោយសមរគ័ចិត្ត។” 

 ត្តមមារត្ត ៣១៩ ននរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្បានផតល់អត្ថន័យអរបិូយចំព ះនីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនថា 
“ចំព ះ ការទាមទារដដលមានពោលបំណ្ងឲ្យសងជារបាក់ តុ្លាការអាចពចញដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន 
ត្តម កយសំុ របស់មាច ស់បំណុ្លបាន។ បុ៉ដនតករណី្ពនះអាចពធវើពៅបាន លុះរត្តដត្អាចពធវើការបញ្ជូ នដីកា
ព ះពៅរពះរាជា ណាចរកកមពុជាបាន ត្តមនីតិ្វធីិពរៅពីការបញ្ជូ នត្តមការផាយជាសាាតរណ្ៈ។” ពផតើមពី
អំណានននមារត្តពនះ ពយើងពឃើញថានីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនអាចអនុវត្តបាន ចំព ះដត្ករណី្ដដលការទាមទារ
មានលកខណ្ៈជាការសង ជារបាក់ ព ើយក៏ចំព ះដត្ការបញ្ជូ នដីកាដដលរត្វូពធវើជាកនុងរងវង់រពះរាជាណា
ចរកកមពុជា និងមិនដមនជាការ ផាយជាសាាតរណ្ៈដូចជាការផាយត្តមកាដសត្ជាពដើម។មា៉ងពទ្ៀត្ កនុង
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នីតិ្វធីិពនះ ភាគីដដលោក់ កយសំុ មិនរត្វូបានពគពៅថា ពដើមបណ្តឹ ង ដូចកនុងដំពណ្ើ រនីតិ្ វធីិននបណ្តឹ ងធមម
ត្តពទ្ គឺរត្ូវពគពៅថាមាច ស់បំណុ្ល ព ើយក៏ដូចោន ដដរចំព ះចុងចពមលើយ រត្ូវពគពៅថាកូនបំណុ្ល។ 

 សំណួ្រដដលគួរពិោរណាគឺថាព តុ្អវី នីតិ្វធីិពនះពរបើរបាស់បានចំព ះដត្ការទាមទារដដលមាន
ពោល បំណ្ងឲ្យសងជារបាក់ព ើយការបញ្ជូ នគឺដត្កនុងដដនដីកមពុជានិង មិនដមនជាការបញ្ជូ នជាការផាយ
ជាសាាតរណ្ៈ? ការដដលរកមនីតិ្វធីិរដឌបបពវណី្ កំណ្ត់្យកការទាមទារដដលមានពោលបំណ្ងឲ្យសង
ជារបាក់ជាបុពរលកខ- ខណ្ឍ  ពរ ះការទាមទារដដលមានពោលបំណ្ងឲ្យសងជារបាក់មានភាពងាយស្សលួ
កនុងការពធវើបដិទាន របសិន ពបើមានកំ ុសកនុងការ អនុវត្តពោយបងខំ មានន័យថា របសិនពបើការទាមទារជា
ការរបគល់ទ្ទួ្លវត្ថុវញិ ជាអាទ្ិ៍ ព ះនឹងមានភាពសមុរគសាម ញ កនុងករណី្ដដលវត្ថុរត្ូវបានពផទរកមមសិទ្ធិឲ្យ
ពៅត្តិ្យជន។ ពោយដ កចំព ះ លកខខណ្ឍ ននការបញ្ជូ នវញិ គឺថាពធវើពម៉ចាត ឲ្យកូនបំណុ្លទ្ទួ្លបាន
នូវដំណឹ្ងអំពីដីកាសពរមច ពរ ះថាដីកា ពនះនឹងកាល យជាលិខិត្អនុវត្ត របសិនពបើកូនបំណុ្លខកខានពធវើ
ការត្វ៉ាត្តមពពលពវលាកំណ្ត់្ ដូពចនះពបើកូន បំណុ្លសថិត្ពៅបរពទ្សឬក៏ការបញ្ចូ នរត្ូវពធវើត្តម ការផាយ
ត្តមកាដសត្ ព ះកូនបំណុ្លមានលទ្ធភាពខពស់ ដដលពំុទ្ទួ្លបាននូវដីកាសពរមច។ 

 ១.២-គុណ្វបិត្តិនននីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនៈ លទ្ធភាពខពស់កនុងការពផទរមួយដផនក ឬ ទំាងស្សុងនននីតិ្វធីិោស់ 
ពត្ឿនពៅជានីតិ្វធីិបណ្តឹ ងធមមត្តរបសិនពបើ កយ“ការត្វ៉ាស្សបចាប់” ពំុរត្វូបានបកស្សាយកនុង លកខណ្ៈរតឹ្ម
រត្វូ ៖ 

 (ក)  កយសំុត្វ៉ាស្សបចាប់ចំព ះដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន ពៅមុនការរបកាសឲ្យអនុវត្តជាបពណាត ះ 
អាសននៈកនុងករណី្ពនះ របសិនពបើការត្វ៉ាព ះស្សបចាប់ទំាងស្សុង ព ះដីកាសពរមចោស់ពត្ឿននឹង
បាត់្បង់ អានុភាពទំាងមូល ដត្ពបើការត្វ៉ាព ះលុបពោលបានដត្មួយដផនកណាមួយននដីកាសពរមច
ោស់ពត្ឿន ព ះដផនក ដដលការត្វ៉ាបាន ពជាគជ័យ នឹងរត្ូវបងវិលពៅជានីតិ្វធីិបណ្តឹ ងធមមត្ត (មារត្ត 
៣២៧)។ 

 (ខ) ការពផទរនីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនពៅនីតិ្វធីិននបណ្តឹ ង ពោយ កយសំុត្វ៉ាចំព ះដីកាសពរមច
ោស់ពត្ឿន ដដល បានពធវើពៅពរកាយការរបកាសឲ្យអនុវត្តជាបពណាត ះអាសននៈ របសិនពបើមាន កយសំុត្វ៉ា
ស្សបចាប់ចំព ះ ដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន ពៅពរកាយការរបកាសឲ្យអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន ការ
ទាមទារដដលទាក់ទ្ងនឹងការ ត្វ៉ាចំព ះដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន រត្វូោត់្ទុ្កថាបានោក់ កយ បណ្តឹ ងពៅ
តុ្លាការដដលបានពចញដីកា សពរមចោស់ពត្ឿនព ះ ពៅពពលដដលមាន កយសំុឲ្យពចញដីកាសពរមច 
ោស់ពត្ឿន (មារត្ត ៣៣១)។ 

 



 

85 
 

២ -លក្ខខ្ណឌ នននីតិវធីិោស់ទតឿន  
 ត្តមមារត្ត៣១៩ និងមារត្ត៣២៤ ននរកមនីវធីិរដឌបបពវណី្ នីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនមានលកខខណ្ឍ ចំនួន
បី។ 

 (ក)ការទាមទារដដលមានពោលបំណ្ងឲ្យសងជារបាក់ៈ សិទ្ធិទាមទារពនះអាចជា សិទ្ធិពលើបំណុ្ល 
នននងល លក់ទិ្ញ សិទ្ធិពលើបំណុ្លននរបាក់កមចី សិទ្ធិពលើនងលឈនួល សំណ្ងននអំពពើអនីត្ានុកូល…។ សិទ្ធិ
ទាមទារ រត្ូវដត្ បានដល់កាលកំណ្ត់្សងរចួព ើយ។ 

 (ខ) ការបញ្ជូ នដីកាោស់ពត្ឿនកនុងវសិាលភាពននដដនដីកមពុជា ត្តមនីតិ្វធីិពរៅពីការបញ្ជូ នត្តមការ 
ផាយជា សាាតរណ្ៈ។ កនុងការពចញដីកាសពរមចោល់ពត្ឿន តុ្លាការមិនោំបាច់សាកសួរកូនបំណុ្ល 
(ex parte)ដូចពនះក៏មានភាពោំបាច់ដដលទុ្កឳកាសឲ្យកូនបំណុ្លពធវើការត្វ៉ា។ពបើសិនជានីតិ្វធីិពនះរត្វូ
បានអនុញ្ជដ ត្ឲ្យពធវើការបញ្ជូ នត្តមការផាយជាសាាតរណ្ៈវញិព ះ កូនបំណឹ្ងអាចមិនបានទ្ទួ្លដំណឹ្ង
អំពីដំពណ្ើ រ ការនននីតិ្វធីិ ព ើយជាលទ្ធផល កូនបំណុ្លពំុទ្ទួ្លបាននូវកិចចការោំ រសមស្សប។ 

 (គ) ការទាមទារដដលអាចអនុវត្តពោយបងខំភាល មៗ (មារត្ត ៣២៤-៣)។ ដីកាសពរមចោសល់ពត្ឿន
រត្ូវ សរពសរអំពីការបងាគ ប់ឲ្យបង់របាក់ជាកំណ្ត់្ណាមួយ។ព តុ្ពនះការទាមទាររបស់មាច ស់បំណុ្លដដល
មានលកខខណ្ឍ ឬ ការកំណ្ត់្ពពល និងការទាមទារ ពពលអ គត្ មិនអាចពធវើកនុងនីតិ្វធីិពនះបានព ើយ។  

៣ -នីតិវធីិទចញដីកាសទរមចោស់ទតឿន  ៖ 

៣ .១ .សមតថកិ្ចចតុលាការ  
 សមត្ថកិចចតុ្លាការ កនុងការពចញដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន ជាសមត្ថកិចចផ្ទត ច់មុខ(មារត្ត៣២០-២ 
CCP)។ 

 មាច ស់បំណុ្លរត្ូវោក់ កយសំុពអាយពចញដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន ពៅកាន់តុ្លាការណាមួយដូច
ខាង ពរកាម ៖ 

 ក-សាលាដំបូងននលំពៅោឌ ន ឬទី្សំណាក់របស់កូនបំណុ្ល ។ 

 ខ-សាលាដំបូងននទី្សាន ក់ការកណាត ល ឬទី្កដនលងអាជីវកមមចមបង ឬលំពៅោឌ នរបស់អនក តំ្ណាង 
ឬរបស់អនកទ្ទួ្លខុសរត្វូភារកិចចោត់្ដចងការងារជាចមបង។ 

 គ-សាលាដំបូងដដលមានសមត្ថកិចចពលើទី្កដនលងដដលរត្ូវសងរបិូោណ្ត្តិ ឬមូលបបទានប័រត្។ 
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៣ .២ .នីតិវធីិោក់្ពាយសំុទអាយទចញដីកាសទរមចោស់ទតឿន  
 ក-ទ្រមង់នន កយសំុ ៖  

  កយសំុទាមទារពអាយពចញដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន(ត្ពៅពៅកាត់្ថា” កយសំុ”) រត្ូវអនុវត្តដូចោន
នឹង បញ្ដត្តិសតីពីបណ្តឹ ងពបើពំុមានភាពផទុយោន នឹងលកខណ្ៈរបស់ កយសំុ (មារត្ត ៣២១ CCP)។ ព តុ្ពនះ
បញ្ដត្តិនន មារត្ត៧៥ CCP រត្ូវយកមកអនុវត្តចំព ះ កយសំុពអាយពចញដីកាពរមចោស់ពត្ឿនដដរ។ ដផែក
ត្តមមារត្ត ៧៥ CCP  កយសំុ រត្វូសរពសរនូវចំណុ្ចដូចខាងពរកាម ៖ 

-ព ម្ ះ ឬ  មករណ៍្ និង អាសយោឌ នរបស់ភាគី ព ើយនិង ព ម្ ះ និង អាសយោឌ នរបស់អនក 

តំ្ណាងដដលចាប់បានកំណ្ត់្ ។ 

 - ខលឹមសារននដីការសពរមចដដលទាមទារឲ្យតុ្លាការពចញ 

 -អងគព តុ្ោំបាច់ពដើមបបីញ្ជជ ក់ការទាមទារ និងអងគព តុ្ជាមូលព តុ្ននការទាមទារ។ 

សោំល ់៖  

ក្រណីរបទទសជប៉ាុន ៖ មិនោំាច់ោជ ប់ឯក្សារបញ្ញជ ក់្ដំបូងដដលទាក់្ទិននឹងការទាមទារទ ើយ។  

 ខ-ភាពោំោច់ននទ្រមង់ ៖  

 ពបើ កយសំុផទុយនឹងននមារត្ត ៧៥-២CCP ព ះតុ្លាការរត្វូកំណ្ត់្អំ ុងពពលសមរមយ ពដើមបីពអា
យ មាច ស់បំណុ្លដកត្រមវូ។ ពបើ កយសំុពំុរត្វូបានដកត្រមូវកនុងអំ ុងពពលពនះពទ្ ព ះតុ្លាការរត្ូវពលើក
ពោល  កយសំុពោយដីកាសពរមច។ (មារត្ត ៧៨ CCP)  

៣ .៣-ការវនិិចឆ័យទលើពាក្យសំុទអាយទចញដីកាសទរមចោស់ទតឿន  
  ក-ការពលើកពោល កយសំុ ៖  

  កយសំុនឹងរត្ូវពលើកពោលពោយដីកាសពរមចកនុងករណី្ដូចខាងពរកាម (មារត្ត ៣២២ CCP) ៖ 

 - កយសំុមិនស្សបចាប់ ឬខវះលកខខណ្ឍ  (មារត្ត ៣១៩ CCP) 

 -ខុសសមត្ថកិចច (មារត្ត ៣២០ CCP) 

 -ោម នមូលព តុ្ននការទាមទារ (មារត្ត ៣២២ CCP) ។ 

សោំល ់៖ ដីកាសពរមចពលើកពោលខាងពលើពនះ មិនអាចបតឹងឧបាស្ស័យបានពទ្ បុ៉ដនតមាច ស់បំណុ្លពៅដត្
អាច ោក់ កយសំុសារជាងមី ឬអាចបតឹងត្តមនីតិ្វធីិធមមត្តបាន។  
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  ខ-ការពចញដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន ៖  

 ពបើពំុមានមូលព តុ្ននការពលើកពោល កយសំុដូចបានកំណ្ត់្កនុង មារត្ត ៣២២ CCP ព ះ
តុ្លាការរត្ូវ ពចញដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន។ កនុងការពចញដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន តុ្លការពំុរត្ូវបាន
អនុញ្ជដ ត្ពអាយ សាកសួរកូនបំណុ្លព ើយ (មារត្ត ៣២៣ CCP)។ 

 ពៅកនុងដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន រត្ូវសរពសរនូវចំណុ្ចដូចខាងពរកាម (មារត្ត ៣២៤ CCP) ៖ 

 -ព ម្ ះ ឬ មករណ៍្ និងអាសយោឌ នរបស់ភាគី ព ើយនិងព ម្ ះ និងអាសយោឌ នរបស់អនក
តំ្ណាង 

 -ដីកាសពរមចដដលមាច ស់បំណុ្លទាមទារពអាយតុ្លាការពចញ និងអងគព តុ្ោំបាច់ពដើមបបីញ្ជជ ក់
នូវ ការទាមទារព ះ 

 -ពសចកតីបងាគ ប់ពអាយសងជារបាក់ដដលមានកំណ្ត់្ចំនួន 

 -ពសចកតីបញ្ជជ ក់ថា “ពបើកូនបំណុ្លមិនបានោក់ កយបតឹងត្វ៉ាការោស់ពត្ឿនកនុងអំ ុងពពល២សបាត
 ៍ ប ទ ប់ពីបានទ្ទួ្លការបញ្ជូ នដីកាពនះពទ្ ព ះតុ្លាការរត្ូវរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន
ពោយ ឆ ទ  នុសិទិ្ធរបស់ខលួន” ។ 

គ-ដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន និងការរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន ៖ 

 គ.១-ការបញ្ជូ នដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន ៖ 

 ដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនរត្វូបញ្ជូ នពៅដត្កូនបំណុ្ល។ ដីកាសពរមចពនះមានអានុភាពពៅពពលដដល 
បានបញ្ជូ នពៅដល់កូនបំណុ្ល។ ការបញ្ជូ នពនះមិនរត្ូវពធវើត្តមការបញ្ជូ នពោយផាយជាសាាតរណ្ៈ
ពទ្។ 

 ពបើមិនអាចពធវើការបញ្ជូ នដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនបាន ពោយសារោម នលំពៅោឌ នរបស់កូនបំណុ្ល 
តុ្លាការរត្ូវជូនដំណឹ្ងអំពីភាពមិនអាចបញ្ជូ នបានពៅមាច ស់បំណុ្ល។ មាច ស់បំណុ្លរត្ូវរាយការណ៍្
អំពីទី្ កដនលងដដលរត្ូវបញ្ជូ នរបស់កូនបំណុ្ល ពរៅពីកដនលងដដលខលួនបានរាយការណ៍្ពីមុនពៅ
តុ្លាការកនុងអំ ុង ពពល០២ដខ គិត្ពីនងងទ្ទួ្លដំណឹ្ង ពបើមិនដូពចនះពទ្រត្ូវោត់្ទុ្កថាមាច ស់បំណុ្ល
បានដក កយសំុវញិ។ 

 គ.២-ការរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន (មារត្ត ៣២៨ CCP ) ៖ 

 -ពបើកូនបំណុ្លពំុបានត្វ៉ានឹងដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនកនុងអំ ុងពពល០២សបាត  ៍គិត្ពីនងងទ្ទួ្ល
ការ បញ្ជូ ន ឬពបើដីកាសពរមចពលើកពោល កយសំុត្វ៉ាចំព ះដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនចូលជាសាថ ពរ ព ះ
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តុ្លាការ រត្ូវរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន ពោយពោយបដនថមពសា ុ៊យចំណាយនីតិ្វធីិកនុង
ដីកាសពរមច ោស់ពត្ឿនពោយឆ ទ នុសិទ្ធិ មានន័យថាមាច ស់បំណុ្លមិនោំបាច់ោក់ កយសំុពទ្ ។ 

 -ការរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសននខាងពលើពនះរត្ូវបញ្ជជ ក់កនុងដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន 
ព ើយ រត្វូបញ្ជូ នពៅភាគី។ 

ឃ-អានុភាពននការសពរមចោស់ពត្ឿន (មារត្ត ៣៣៣ CCP) ៖ 

 ពបើោម នការត្វ៉ាចំព ះដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនដដលភាជ ប់នឹងការរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះ
អាសនន ឬពបើដីកាសពរមចពលើកពោល កយសំុត្វ៉ាចំព ះដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនដដលភាជ ប់នឹងការរបកាស
ពអាយអនុវត្ត ជាបពណាត ះអាសននបានចូលជាសាថ ពរ ព ះដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនព ះនឹងមានអានុភាពដូច
សាលរកមសាថ ពរ ដដរ។ 

៤ -នីតិវធីិឧាស្ស័យចំទពាោះដីកាសទរមចោស់ទតឿន  
 ៤ .១-ពាក្យសំុតវា៉ា  ៖ 

 កូនបំណុ្លរត្ូវោក់ កយសំុត្វ៉ានឹងដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនជាលាយលកខណ៍្អកសរពៅតុ្លាការ
ដដល បានពចញដីកាសពរមច កនុងអំ ុងពពល០២សបាត  ៍គិត្ពីនងងបានទ្ទួ្លការបញ្ជូ នដីកាសពរមច។ 

៤ .២-ការពិនិតយពាក្យសំុតវា៉ា ៖ 

 ពបើពិនិត្យពឃើញថា  កយសំុត្វ៉ាមិនស្សបចាប់ ព ះតុ្លាការរត្ូវពលើកពោល កយសំុពោយដីកា 
សពរមច ។ ដីកាសពរមចពនះអាចបតឹងជំទាស់បាន។ (មារត្ត ៣២៦ , ៣៣០ CCP) 

៤ .៣-អានុោពននការតវា៉ា  ៖ 

 ក- កយសំុត្វ៉ាមិនស្សបចាប់ ៖ 

 ពបើដីកាសពរមចពលើកពោល កយសំុត្វ៉ាចំព ះដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន បានចូលជាសាថ ពរព ើយ 
ព ះ ដីសពរមចោស់ពត្ឿនរត្ូវមានអានុភាពដូចសាលរកមសាថ ពរ (មារត្ត ៣៣៣ CCP) ។ 

 ខ- កយសំុត្វ៉ាស្សបចាប់ ៖ 

 ខ.១-ការត្វ៉ាមុនការរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន ៖ 
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 -ពបើមានការត្វ៉ាស្សបចាប់មុនការរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន ព ះដីកាសពរមច
ោស់ពត្ឿន នឹងបាត់្អានុភាពកនុងទំ្ ំននការត្វ៉ា (មារត្ត ៣២៧-១ CCP) ព ើយតុ្លាការក៏ដលងអាចភាជ ប់
ការរបកាសពអាយ អនុវត្តជាបពណាត ះអាសននបានពទ្ៀត្ដដរ។  

 - កយសំុត្វ៉ាស្សបចាប់ខាងពលើពនះ រត្ូវោត់្ទុ្កថាបានោក់ កយបណ្តឹ ងពៅតុ្លាការដដលបាន
ពចញ ដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន ព ើយនីតិ្វធីិរត្ូវពផទរពៅនីតិ្វធីិបណ្តឹ ងធមមត្តវញិ (មារត្ត ៣២៧-២ CCP)។ 

 -ពសា ុ៊យចំណាយសរមាប់នីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនកនលងមក រត្វូោត់្ទុ្កជាដផនកមួយននរបាក់របោប់កតី 
(មារត្ត ៣២៧-២ CCP)។ 

 ខ.២-ការត្វ៉ាពរកាយការរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន ៖ 

 - កយសំុត្វ៉ារត្វូោត់្ទុ្កថាមានការោក់បណ្តឹ ងពៅតុ្លាការដដលបានពចញដីកាសពរមច
ោស់ពត្ឿន ព ើយនីតិ្វធីិោស់ពត្ឿនរត្ូវពផទរពៅនីតិ្វធីិបណ្តឹ ងធមមត្ត ចំដណ្កឯពសា ុ៊យចំណាយកនលងមក
កនុងនីតិ្វធីិោស់ ពត្ឿន រត្វូោត់្ទុ្កជាដផនកមួយននរបាក់របោប់កតី (មារត្ត ៣៣១-១ , ៣៣១-២ CCP)។ 

 -ដីកាសពរមចោស់ពត្ឿនដដលភាជ ប់នឹងការរបកាសពអាយអនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន ពំុរត្ូវបាត់្បង់
អានុ- ភាពពោយការត្វ៉ាព ើយ (មារត្ត ៣៣២ CCP)។ សាថ នភាពដបបបពនះកូនបំណុ្លគបបីោក់ កយសំុ
បងែង់ការ អនុវត្តពោយបងខំ ពដើមបរីចួផុត្ពីការអនុវត្តជាបពណាត ះអាសននត្តមអំណាចននដីកាសពរមច
ោស់ពត្ឿន (មារត្ត ៣៦៦-គ CCP)។ 

 -ប ទ ប់ពីមានការត្វ៉ាស្សបចាប់ពលើដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន ដដលបានពធវើពរកាយពពលរបកាសពអា
យ អនុវត្តជាបពណាត ះអាសនន ព ះនីតិ្វធីិរត្វូពផទរមកជានីតិ្វធីិបណ្តឹ ងធមមត្តដដលមានលកខណ្ៈ Hydrid 
ដដលរត្ូវ វនិិចឆ័យអំពី①ភាពរតឹ្មរត្ូវននការទាមទារ(នីតិ្វធីិបណ្តឹ ងធមមត្តននសាលាដំបូង) និង②ភាពរតឹ្ម
រត្ូវនន កយសំុ ត្វ៉ានឹងការោស់ពត្ឿន(បណ្តឹ ងឧបាស្ស័យ) ។ មានន័យថាពៅកនុងសាលរកមនននីតិ្វធីិពៅ
ពរកាយពពលមាន ការត្វ៉ានឹង ការោស់ពត្ឿនពរកាយពពលរបកាសអនុវត្តបពណាត ះអាសននរត្ូវរបកាសអំពី
ការអនុញ្ជដ ត្តិការដកដរប និងការលុបពោលពលើដីកាសពរមចោស់ពត្ឿន (CCP332)។ 

 

 

 

 

 



 

90 
 

៥ -គំនូស សទងខបសតីពីលំ ូរនីតិវធីិោស់ទតឿន ៖ 

ពាក្យសំុទចញដីកាសទរមច
ោស់ទតឿន 

CCP320、322 

 

  ↓ 
 

  រចញដ្ីកាសររមចដាស់រ ឿន 

CCP323, 324  

  ↓ 
 

  
ការប្ញ្ជូ នដ្ីកាសររមចដាស់រ ឿន 
CCP325 

២សប្តា ហ៍ 

→ 

ពារយស ំ វ៉ានឹងការដាស់រ ឿនម នរេលរប្កាសអន វ ាប្រ ា្ ុះអាសនន 

CCP323Ⅱ、326、327 

↓ ២សប្តា ហ៍ 
 

↓ 

↓ 

រប្កាសអន វ ាប្រ ា្ ុះអាសនន
CCP328 

 

↓ 
 

ការប្ញ្ជូ នដី្កាសររមចដាស់រ ឿន
រដាយភ្ជជ ប្ក់ាររប្កាសអន វ ាប្រ ា្ ុះ
អាសនន CCP328 

២សប្តា ហ៍ 

→ 

ពារយស ំ វ៉ានឹងការដាស់រ ឿនររកាយរេលរប្កាសអន វ ាប្
រ ា្ ុះអាសនន CCP329、330 

↓ ២សប្តា ហ៍ 
 

↓ 

សាា េរ 
CCP333 

 

នី ិវធិ្ីប្ណាឹ ង 
CCP331、332 

↓ 
 

  

ររណីរូនប្ណំ លមិនរេមសងរដាយ
សម័ររចិ ា  

  ↓ 
 

  

  

ពារយស ំអន វ ារដាយប្ងខ ំ
CCP334 〜  



 

 

 

 

ក្រុមការងារ 
សារលវិទ្យាលយ័ភូមិន្ទន្ីតិសាស្ត្រ 

ន្ិងវិទ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរិច្ច 
 

 

 

 

 

 



 



សកិ្ខា សាលា 
ប្រធានរទ 

 ទំពរ័ 
 ល ើកទី ៤ មូ ដ្ឋា នគ្រឹះននសនតតកិមម (ផ្នែក១) ............... ១ 

 ល ើកទី ៥ មូ ដ្ឋា នគ្រឹះននសនតតកិមម (ផ្នែក២) ............... ៣៧ 

 ល ើកទី ៦ គរពន័ធគទពយសមបតតរិមួររស់រតីគរពនធ .............. ៦៤ 

 ល ើកទី ៧ សមមំកូនធមមតា ............................................ ១២៥ 

 ល ើកទី ៨ សមមំកូនលពញល ញ ..................................... ១៦២ 

 

 
 



 



 

ក្រុមការងារ 

សារលវទិ្យាលយ័ភូមិន្ទន្តីសិាស្ត្រ 
ន្ិង វទិ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរិច្ច 

្កិាា សាលាសលើរទ្យី៤ 

្រពី ី

មូលដ្ឋឋ ន្ក្្រឹះនន្្ន្រតិរមម (ផ្នែរ១) 

 
ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

  



 



សកិខ ស្តពីី
មូល ្ឋ ន្រគឹះៃនសន្តតិកមម (ែផនក១)

្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមិនទីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កលបរេិចឆទ៖ ៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៦
ទីកែន្លង៖ សហ លG1, សភនវស

1

RULE‐JICA Seminar 4

សន្តតកិមម មចបប ់និង  
សន្តតកិមម មមតក សន៍

2

1



សន្តតិកមម មចបប់ សន្តតិកមម មមតក សន៍

េតើមនមតក សន៍របស់មតកជនែដរ ឬ េទ?

មនមិនមន

សិក បនទ ប់សិក ជដំបូង

សន្តតិកមម មចបប់ និង  សន្តតិកមម មមតក សន៍

3

សន្តតកិមម មចបប់

4

2



សន្តតិកមមែតមន ក់ សហសន្តតិកមម

សន្តតិជនមនែតមន ក់ ឬ   សន្តតិជនមនេ្រចើននក់

េ្រចើននក់ែតមន ក់

សន្តតិកមម មចបប់

ចំបច់េធ្វើករែបងែចកមត៌ក។ ដូេចនះ ចប់
ពីម្រ  ១១៥៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបន
បញញត្តិអំពីវធិនស្ដីពី សន្តតិជន  និង 
ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់។

មិនចំបច់េធ្វើករែបងមត៌កេទ។

5

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់
បនកំណត់

សន្តតកិមម មចបប់

6

3



 កូនរបស់មតកជនេទះបីជ កូនបេងកើតក្ដី ឬ កូនសំុក្ដី្រតូវក្ល យ
ជសន្តតិជន(ម្រ  ១១៥៦ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ កនុង
ចំេ មកូនទំងអស់្រតូវមនចំែណកមត៌ក មចបប់កំណត់េសមើៗ
គន ។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ចំេពះកនូ（ម្រ   ១១៥៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី）

7

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ

？
ー
？

？
ー
？

្របពនធ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ចំេពះកនូ（ម្រ   ១១៥៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី）

8

4



កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ

２
ー
１

２
ー
１

្របពនធ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ចំេពះកនូ（ម្រ   ១១៥៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី）

9

ឧទហរណ៍៖ មតកជន X មនកូន A និង B េហើយ កូន A 
មនេច C និង D (មនន័យថ  េបើ ប់ពីមតកជន X គឺេ ថ េច)។ 
្របសិនេបើ កូន A បនទទួលមរណភព មុនេពលែដលមតកជន X
ទទួលមរណភព េនះអនកែដលទទួលសន្តតិកមមមត៌ករបស់មតក
ជន X ជំនួសកូន A គឺេច C និង D ។ ដូចេនះ េ ថ សន្តតិកមម
ជំនួស( ម្រ  ១១៦៧ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
សន្តតិកមមជំនួស（ម្រ  ១១៥៧ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

10

5



កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ

？
ー
？

េច Ｃ េច Ｄ
？
ー
？

？
ー
？

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
សន្តតិកមមជំនួស（ម្រ  ១១៥៧ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

11

កូន Ａ កូន Ｂ
２
ー
１

េច Ｃ េច Ｄ
４
ー
１

４
ー
１

មតកជន Ｘ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
សន្តតិកមមជំនួស（ម្រ  ១១៥៧ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

12

6



បុព្វញតិផទ ល់មនដូចជ ឪពុកម្ដ យ ជីដូន និង ជី ជ
េដើម។ បុព្វញតិផទ ល់ ចក្ល យជសន្តតិជនបន កនុងករណីែដល 
មតកជនពំុមនបចឆ ញតិផទ ល់ដូចជ កូន ឬ េចជេដើមែតបុ៉េ ្ណ ះ
(ម្រ  ១១៥៩ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ ្របសិនេបើ បុព្វ
ញតិផទ ល់មនេ្រចើននក់ ្រតូវផ្ដល់ ទិភពចំេពះបុព្វញតិផទ ល់
ែដលជិតជមួយមតកជនជមុន។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បុព្វញតិផទ ល(់ម្រ   ១១៥៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

13

ឪពុក Ｅ ម្ដ យ Ｆ

មតកជន Ｘ

？
ー
？

ជី  Ｇ

？
ー
？

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បុព្វញតិផទ ល(់ម្រ   ១១៥៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

14

7



ឪពុក Ｅ ម្ដ យ Ｆ

មតកជន Ｘ

２
ー
１

２
ー
１

ជី  Ｇ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បុព្វញតិផទ ល(់ម្រ   ១១៥៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

15

បងប្អូនបេងកើតរបស់មតកជន ្រតូវក្ល យជសន្តតិជន
របស់មតកជន កនុងករណីែដលមតកជនេនះពំុមនទំង
បចឆ ញតិផទ ល់ និង ទំងបុព្វញតិផទ ល់ែតបុ៉េ ្ណ ះ(ម្រ  
១១៦០ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ ចំែណកមត៌ក
របស់បងប្អូនបេងកើត គឺ្រតូវែបងែចកេសមើៗគន ។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បងប្អូនបេងកើត(ម្រ  ១១៦០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

16

8



មតកជន Ｘ ប្អូន្រសី Ｉប្អូន្របុស Ｈ
？
ー
？

？
ー
？

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បងប្អូនបេងកើត(ម្រ  ១១៦០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

17

មតកជន Ｘ ប្អូន្រសី Ｉប្អូន្របុស Ｈ
２
ー
１

２
ー
１

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បងប្អូនបេងកើត(ម្រ  ១១៦០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

18

9



ចំែណកមត៌ករបស់បងប្អូនបេងកើតែដលមន ឪពុក ឬ ម្ដ យ
ែតមខ ងដូចគន ្រតូវមន ១ ភគ ២ ៃនចំែណកមត៌ករបស់បងប្អូន
បេងកើតែដលមន ឪពុក និង ម្ដ យទំងសងខងដូចគន  (ម្រ   
១១៦០ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បងប្អូនបេងកើតែដលមនែតឪពុកម្ដ យែតមខ ងដូចគន
(ម្រ   ១១៦០ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

19

មតកជន Ｘ ប្អូន្រសី Ｉប្អូន្របុស  Ｈ
？
ー
？

？
ー
？

បង្របុស Ｊ
？
ー
？

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បងប្អូនបេងកើតែដលមនែតឪពុកម្ដ យែតមខ ងដូចគន
(ម្រ   ១១៦០ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

20
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មតកជន Ｘ ប្អូន្រសី Ｉប្អូន្របុស  Ｈ
5
ー
2

5
ー
2

បង្របុស Ｊ
5
ー
1

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បងប្អូនបេងកើតែដលមនែតឪពុកម្ដ យែតមខ ងដូចគន
(ម្រ   ១១៦០ កថខណ្ឌ ទី២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

21

សហព័ទធ្រតូវក្ល យជសន្តតិជនជនិចច (ម្រ  ១១៦១ 
កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ មនន័យថ េទះបីជេនកនុង
ករណីបចឆ ញតិផទ ល់ដូចជ  កូន ឬ េចជេដើមជសន្តតិជនក៏េ យ 
ឬ ករណីបុព្វញតិផទ ល់ែដលជ ឪពុកម្ដ យ ឬ ជីដូនជី ជេដើមជ
សន្តតិជនក៏េ យ ឬ ករណីបងប្អូនបេងកើតក្ល យជសន្តតិជនក៏េ យ 
ក៏សហព័ទធ្រតូវក្ល យជសន្តតិជនជមួយពួកេគជនិចច។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
សហព័ទធ

22

11



េបើសហព័ទធ និង បចឆ ញតិផទ ល់របស់មតកជនេនះ ជ
សន្តតិជន សហព័ទធ និង កូននីមួយៗ នឹង្រតូវទទួលចំែណក
មត៌កេសមើគន ៗ (ម្រ  ១១៦២ ចំណុច ក ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
កនូ និង   សហព័ទធ (ម្រ  ១១៦២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

23

កូន Ａ កូន B

មតកជន Ｘ

？
ー
？

？
ー
？

្របពនធ Ｋ
？
ー
？

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
កនូ និង   សហព័ទធ (ម្រ  ១១៦២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

24
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មតកជន Ｘ

３
ー
１

３
ー
１

្របពនធ Ｋ
３
ー
１

កូន Ａ កូន B

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
កនូ និង   សហព័ទធ(ម្រ  ១១៦២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

25

ឪពុក Ｅ ម្ដ យ Ｆ

មតកជន Ｘ

？
ー
？

？
ー
？

្របពនធ Ｋ
？
ー
？

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ឪពុកម្ដ យ និង   សហព័ទធ(ម្រ  ១១៦២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

26

13



ឪពុក Ｅ ម្ដ យ Ｆ

មតកជន Ｘ

３
ー
１

３
ー
１

្របពនធ Ｋ
３
ー
１

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ឪពុកម្ដ យ និង   សហព័ទធ(ម្រ  ១១៦២ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

27

្របសិនេបើ សហព័ទធ និង ឪពុក ឬ ម្ដ យ មន ក់ ែតមខ ងរបស់មតក
ជន  ជសន្តតិជន េនះចំែណកមត៌កមន ក់ៗ្រតូវជ ១ ភគ ២  (ម្រ  
១១៦២ ចំណុច ខ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ឪពុក ឬ ម្ដ យ មន ក់ែតមខ ង និង   សហព័ទធ (ម្រ  ១១៦២ ចំណុច ខ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

28

14



ឪពុក Ｅ

មតកជន Ｘ

？
ー
？

្របពនធ Ｋ
？
ー
？

ម្ដ យ Ｆ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ឪពុក ឬ ម្ដ យ មន ក់ែតមខ ង និង   សហព័ទធ (ម្រ  ១១៦២ ចំណុច ខ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

29

ឪពុក Ｅ

មតកជន Ｘ

２
ー
１

្របពនធ Ｋ
２
ー
１

ម្ដ យ Ｆ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ឪពុក ឬ ម្ដ យ មន ក់ែតមខ ង និង   សហព័ទធ (ម្រ  ១១៦២ ចំណុច ខ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

30

15



េបើសហព័ទធ និង បុព្វញតិផទ ល់េ្រកពីឪពុក ម្ត យរបស់មតក
ជន ឬ បងប្អូនបេងកើតរបស់មតកជន ឬ អនកទទួលសន្តតិកមមជំនួស
បុគគលទំងេនះ ជសន្តតិជន ចំែណកមត៌ករបស់សហព័ទធ្រតូវជ ១
ភគ ២ (ម្រ   ១១៦២ ចំណុច គ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។ 

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បុព្វញតិផទ លេ់្រកពីឪពុកម្ដ យ ឬ  បងប្អូនបេងកើត  និង សហព័ទធ
(ម្រ  ១១៦២ ចំណុច គ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

31

ឪពុក Ｅ ម្ដ យ Ｆ

មតកជន Ｘ

？
ー
？

ជី   Ｇ
？
ー
？

ជីដូន Ｌ

？
ー
？

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បុព្វញតិផទ លេ់្រកពីឪពុកម្ដ យ ឬ  បងប្អូនបេងកើត  និង សហព័ទធ
(ម្រ  ១១៦២ ចំណុច គ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

32្របពនធ Ｋ
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មតកជន Ｘ

４
ー
１

ជី   Ｇ
４
ー
１

２
ー
１

ម្ដ យ Ｆ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
បុព្វញតិផទ លេ់្រកពីឪពុកម្ដ យ ឬ  បងប្អូនបេងកើត  និង សហព័ទធ
(ម្រ  ១១៦២ ចំណុច គ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី) 

33្របពនធ Ｋ

ជីដូន Ｌ

ឪពុក Ｅ

កនុងករណីែដលមនសន្តតិជនមន ក់ បនទទួល្របទនកមមពី
មតកជន េហើយេ្រកយមកមតកជនបនទទួលមរណភព ករែបង
ែចក្រទពយសមបត្តិែដលេនសល់េទឲយចំេ មសន្តតិជនេ យេសមើ
គន េនះ នឹងេធ្វើឲយសន្តតិជនែតមន ក់េនះទទួលបន្រទពយសមបត្តិេ្រចើន
ជងេគ េហើយេធ្វើឲយមនភពអយុត្តិធម៌។ ដូេចនះ េនកនុងករណីេនះ 
្របព័នធែដល ចេធ្វើឲយមនភពេសមើគន រ ងសន្តតិជន គឺ្របព័នធៃនករ
ទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស
(ម្រ  ១១៦៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

34
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កនុងករណីែដលមនករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស វធីិគណនចំែណក
មត៌ក មនដូចខងេ្រកម៖ 

ដំបូង ្រតូវបូកទឹក្របក់ៃនករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស ចំេពះមត៌ក
របស់មតកជន។ េនះេ ថ ្រទពយែដល្រតូវចត់ទុកថជមត៌ក។  េហើយ ្រតូវ
គណន្រទពយែដល្រតូវចត់ទុកថជមត៌ក ឲយ្រសប មបញញត្តិៃនចំែណកមត៌ក
ែដលចបប់បនកំណត់ រចួគណនចំែណកសន្តតិកមមរបស់សន្តតិជននីមួយៗ ។ 
េនះេ ថ ចំែណកែដល្រតូវចត់ទុកថជមត៌ក។ បនទ ប់មក ្រតូវដកនូវ ទឹក្របក់
ៃនករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស ពីចំែណកែដល្រតូវចត់ទុកថជមត៌ករបស់
សន្តតិជនែដលបនទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស
(ម្រ  ១១៦៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

35

កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

៣០០០០ ដុ ្ល រ

៤០០០ ដុ ្ល រ ២០០០ ដុ ្ល រ 

្របទនកមមេនេពល
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស
(ម្រ  ១១៦៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

36
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កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

៣០០០០ ដុ ្ល រ ៤០០០ ដុ ្ល រ ២០០០ ដុ ្ល រ

＋ ＋ ＝ ៣៦០០០ ដុ ្ល រ
（្រទពយែដល្រតូវចត់

ទុកជមត៌ក）

្របសិនេបើ មតកជន Ｘ  មិនបនេធ្វើ្របទនកមម ផទះ និង ន ឲយេទ  Ａ ....

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស
(ម្រ  ១១៦៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

37

្របទនកមមេនេពល
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍

កូន Ａ កូន  Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

៣៦០០០ ដុ ្ល រ ÷ ៣ នក់ ＝ ១២០០០ ដុ ្ល រ （ចំែណកែដល្រតវូចត់ទុកជមត៌ក）

កនុងករណីេនះ ចំែណកមត៌ករបស់សន្តតិជនកនុងមន ក់គឺ.....?

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស
(ម្រ  ១១៦៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

38

្របទនកមមេនេពល
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍
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កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

៤០០០ ដុ ្ល រ ២០០០  ដុ ្ល រ

－ ＝ ៦០០០ ដុ ្ល រ១២០០០ ដុ ្ល រ －

េ យ រែត កូន Ａ ្រតូវបនទទួលនូវផទះ តៃម្ល ៤០០០ ដុ ្ល រ និង នតៃម្ល ២០០០ ដុ ្ល រ...

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស
(ម្រ  ១១៦៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

39

្របទនកមមេនេពល
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍

កូន Ａ កូន  Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

៤០០០ ដុ ្ល រ ២០០០ ដុ ្ល រ

៣០០០០ ដុ ្ល រ

៦០០០ ដុ ្ល រ ១២០០០ ដុ ្ល រ១២០០០ ដុ ្ល រ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស
(ម្រ  ១១៦៣ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

40

្របទនកមមេនេពល
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍
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ភគៃនវភិគទន គឺជករណីែដលផទុយពីករទទួលផល្របេយជន៍
ពិេសស។ មនន័យថ ជ្របព័នធែដលេធ្វើករពិចរ េដើមបីឲយមនភពេសមើគន
ចំេ មសន្តតិជន ករណីមនបុគគលជក់ ក់ មន ក់កនុងចំេ មសន្តតិជន
េ្រចើននក់ បនសហករេធ្វើឲយមនករេកើនេឡើង នូវ្រទពយសមបត្តិរបស់មតកជន។
ឧទហរណ៍៖ កនុងករណីមនសន្តតិជនែដលបនេធ្វើវភិគទនពិេសស េនកនុង
ចំេ មសហសន្តតិជន េដើមបីរក  ឬ បេងកើន្រទពយសមបត្តិរបស់មតកជន េ យ
ករផ្តល់េស កមមេលើកិចចកររបស់មតកជន ឬ េ យករផ្តល់ វកលិកេលើ
្រទពយសមបត្តិ ឬ េ យករែថទំពយបលមតកជន ឬ េ យវធីិេផ ងេទៀត េនះ
ករណីទំងេនះនឹងក្ល យជភគៃនវភិគទន។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ភគៃនវិភគទន (ម្រ  ១១៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

41

វធីិ ្រស្តៃនករគណនចំែណកមត៌ក កនុងករណីែដលមនភគៃន
វភិគទន មនដូចខងេ្រកម ៖
 ដំបូង ្រតូវដកចំនួនទឹក្របក់ភគៃនវភិគទន ពីមត៌ករបស់មតកជន 
េនះ េ ថ  ្រទពយែដល្រតូវចត់ទុកថជមត៌ក។ េហើយ ្រតូវគណន្រទពយ
ែដល្រតូវចត់ទុកថជមត៌ក ឲយ្រសប មបញញត្តិៃនចំែណកមត៌កែដលចបប់
បនកំណត់ រចួគណនចំែណកសន្តតិកមមរបស់សន្តតិជននីមួយៗ  េនះេ ថ 
ចំែណកែដល្រតូវចត់ទុកថជមត៌ក។ បនទ ប់មក ្រតូវបូកចំនួនទឹក្របក់ភគ
ៃនវភិគទន ជមួយ្រទពយែដល្រតូវចត់ទុកថជមត៌ករបស់សន្តតិជនែដល
មនភគៃនវភិគទន។

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ភគៃនវិភគទន (ម្រ  ១១៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

42
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កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

៣០០០០  ដុ ្ល រ  → ៣៤០០០ ដុ ្ល រ
ករេកើនេឡើងករជួយលក់ដូរែដល

េធ្វើឲយេកើននូវទឹក្របក់
ចំនួន ៤០០០ ដុ ្ល រ

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ភគៃនវិភគទន (ម្រ  ១១៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

43

កូន  Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

៣០០០០  ដុ ្ល រ  → ៣៤០០០ ដុ ្ល រ
ករជួយលក់ដូរែដល
េធ្វើឲយេកើននូវទឹក្របក់
ចំនួន ៤០០០ ដុ ្ល រ

្របសិនេបើ Ａ មិនបនជួយកនុងករលក់ដូរ.....?

៣៤០០០ ដុ ្ល រ ー ៤០០០ ដុ ្ល រ ＝ ៣០០០០ ដុ ្ល រ （្រទពយែដល្រតវូចត់ទុកជមត៌ក）

ករេកើនេឡើង

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ភគៃនវភិគទន (ម្រ  ១១៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

44
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កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន  Ｂ

កនុងករណីេនះ ចំែណកមត៌ករបស់សន្តតិជនកនុងមន ក់គឺ.....?

៣០០០០ ដុ ្ល រ ÷ ៣ នក់ ＝ ១០០០០ ដុ ្ល រ （ចំែណកែដល្រតវូចត់ទុកជមត៌ក）

៣០០០០  ដុ ្ល រ  → ៣៤០០០ ដុ ្ល រ
ករជួយលក់ដូរែដល
េធ្វើឲយេកើននូវទឹក្របក់
ចំនួន ៤០០០ ដុ ្ល រ

ករេកើនេឡើង

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ភគៃនវិភគទន (ម្រ  ១១៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

45

កូន Ａ កូន  Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

១០០០០ ដុ ្ល រ ＋ ៤០០០ ដុ ្ល រ ＝ ១៤០០០ ដុ ្ល រ

េ យ រែត ករសហកររបស់កូន Ａ េធ្វើឲយមនករេកើនេឡើងនូវមត៌ករបស់
មតកជន Ｘ.......

៣០០០០  ដុ ្ល រ  → ៣៤០០០ ដុ ្ល រ
ករជួយលក់ដូរែដល
េធ្វើឲយេកើននូវទឹក្របក់
ចំនួន ៤០០០ ដុ ្ល រ

ករេកើនេឡើង

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ភគៃនវិភគទន (ម្រ  ១១៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

46
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កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ
១៤០០០ ដុ ្ល រ ១០០០០ ដុ ្ល រ ១០០០០ ដុ ្ល រ

៣០០០០  ដុ ្ល រ  → ៣៤០០០ ដុ ្ល រ
ករជួយលក់ដូរែដល
េធ្វើឲយេកើននូវទឹក្របក់
ចំនួន ៤០០០ ដុ ្ល រ

ករេកើនេឡើង

សន្តតិជន និង ចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់
ភគៃនវិភគទន (ម្រ  ១១៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

47

ករពិភក ែបងែចកមត៌ក
សន្តតកិមម មចបប់

48
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ដូចែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី
បនបញញត្តអំពីវធិនស្ដីពីចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់។ 

បុ៉ែន្ដ ជក់ែស្ដង ្រទពយសមបត្តិមិន្រតូវបនែបងែចកេ យស្វ័យ ្របវត្តិ
ឲយ្រសបេទ មវធិនេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីែបបេនះេទ គឺ្រទពយ
សមបត្តិ្រតូវបនែបងែចកេទ មករពិភក រ ងសហសន្តតិជន។ 
េនេពលមតកជនទទួលមរណភព សហសន្តតិជនជួបជំុគន  េហើយ
ពិភក គន េដើមបីែបងែចកមត៌ក។ ករពិភក ែបបេនះ េ ថ ករ
ពិភក ែបងែចកមត៌ក (ម្រ  ១២៦៦ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកម
រដ្ឋបបេវណី)។ អនកែដល ចចូលរមួពិភក ែបងែចកមត៌កបន គឺ
មនែតសន្តតិជនបុ៉េ ្ណ ះ។

ការពិភាក ែបងែចកមត៌ក (មា្រតា ១២៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋប េវណី)

49

ករពិភក ែបងែចកមត៌ក មិនែមនមនន័យថ្រតូវែតេធ្វើករែបងែចកមត៌ក 
េទ មចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់េនះេទ គឺ ចេធ្វើករែបងែចកមត៌ក
េ យភគខុសគន ជមួយនិងចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់បនផងែដរ។

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ ្របពនធ

４
ー
３

４
ー
１

ឧទហរណ៍៖

ករពិភក ែបងែចកមត៌ក (ម្រ  ១២៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

50
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ករណី រ ងសហសន្តតិជនមិន ច្រពមេ្រព ងគន េនកនុងករ
ពិភក ែបងែចកមត៌កបន ពួកេគ ច ក់ពកយេសនើសំុេទតុ ករ
ឲយេធ្វើករែបងែចកមត៌ក មម្រ   ១២៧០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី។ 
កនុងករណីេនះ ជមូល ្ឋ ន តុ ករ ្រតូវែបងែចកមត៌កឲយ្រសបេទ

មចំែណកមត៌កែដលចបប់បនកំណត់។

ការពិភាក ែបងែចកមត៌ក (មា្រតា ១២៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋប េវណី)

51

សហសន្តតិជន

ករពិភក ែបងែចកមត៌ក
(ម្រ  ១២៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

ករែបងែចកេ យករពិភក ករែបងែចកេ យតុ ករ
（ម្រ  ១២៧០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី）

បន្រពមេ្រព ង មិនបន្រពមេ្រព ង

ករពិភក ែបងែចកមត៌ក (ម្រ  ១២៦៦ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

52
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សទិធិេលើបំណុល និង កតព្វកិចច
ៃនសន្តតិកមម

សន្តតកិមម មចបប់

53

ករណីមតកជនមនសិទធិេលើបំណុល ឬ កតព្វកិចច េតើ្រតូវេធ្វើ
សន្តតិកមមទំងអស់េនះ យ៉ងដូចេម្ដច?

សិទធិេលើបំណុល និង កតព្វកិចច មន្របេភទដូចខងេ្រកម៖
・ សិទធិេលើបំណុលែដល ចែបងែចកបន
・ កតព្វកិចចែដល ចែបងែចកបន
・ សិទធិេលើបំណុលអវភិគីយ៍
・ កតព្វកិចចអវភិគីយ៍

សិទ្ធិេលើបំណុល និង កាតព្វកិច្ចៃនសន្តតិកម្ម

54
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សទិធិេលើបំណុល និង កតព្វកិចចៃនសន្តតិកមម
សទិធិេលើបំណុលែដល ចែបងែចកបន (ម្រ  ១១៤៨ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ
កូនបំណុល Ｙ

១០០០០ ដុ ្ល រ

៥០០០ ដុ ្ល រ ៥០០០ ដុ ្ល រ

សហសន្តតិជន្រតូវទទួលបន្តសិទធិេលើបំណុលែដល ចែបងែចក
បនរបស់មតជន មសមម្រតៃនចំែណកមត៌កេនះ (ម្រ  ១១៤៨ 
កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)។

55

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ
កូនបំណុល Ｙ

១០០០០ ដុ ្ល រ

៨០០០ ដុ ្ល រ ២០០០ ដុ ្ល រ

ចំេពះសិទធិេលើបំណុលែដល ចែបងែចកបន គឺសន្តតិជន ចយកមកេធ្វើជ
កមមវតថុៃនករែបងែចកមត៌កបន។ មនន័យថ េនកនុងករពិភក ែបងែចកមត៌ក សន្តតិជន 

ចេធ្វើករែបងែចកសិទធិេលើបំណុលែដល ចែបងែចកបន េ យភគខុសគន នឹង ចំែណក
មត៌កែដលចបប់បនកំណត់។ 

សទិធិេលើបំណុល និង កតព្វកិចចៃនសន្តតិកមម
សទិធិេលើបំណុលែដល ចែបងែចកបន (ម្រ  ១១៤៨ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

56
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សហសន្តតិជន ្រតូវទទួលបន្តកព្វកិចចែដល ចែបងែចកបនរបស់មតកជន 
មសមម្រតៃនចំែណកមត៌កេនះ។

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ
មច ស់បំណុល Ｙ

១០០០០ ដុ ្ល រ

៥០០០ ដុ ្ល រ

៥០០០ ដុ ្ល រ

សទិធិេលើបំណុល និង កតព្វកិចចៃនសន្តតិកមម
កតព្វកិចចែដល ចែបងែចកបន (ម្រ  ១១៤៨ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

57

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ
មច ស់បំណុល Ｙ

១០០០០ ដុ ្ល រ

៨០០០ ដុ ្ល រ

២០០០ ដុ ្ល រ

ចំេពះកតព្វកិចចែដល ចែបងែចកបន គឺសន្តតិជនមិន ចយកមកេធ្វើជ
កមមវតថុៃនករែបងែចកមត៌កបនេទ។ មនន័យថ សន្តតិជន មិន ចេធ្វើករែបងែចក
កតព្វកិចចែដល ចែបងែចកបន េ យភគខុសគន ជមួយនឹងចំែណកមត៌កែដល
ចបប់បនកំណត់បនេទ។

សទិធិេលើបំណុល និង កតព្វកិចចៃនសន្តតិកមម
កតព្វកិចចែដល ចែបងែចកបន (ម្រ  ១១៤៨ កថខណ្ឌ ទី១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

58
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សិទធិេលើបំណុលអវភិគីយ៍ គឺជសិទធិេលើបំណុលែដលមិន ចែបងែចកបន
មលកខណៈៃនសិទធិ។ សហសន្តតិជន ្រតូវទទួលបន្តសិទធិេលើបំណុលអវភិគីយ៍ 

េ យអវភិគីយ៍ ។

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ
កូនបំណុល Ｙ

សិទធិេលើបំណុលកនុងករ
្របគល់ ន 

សទិធិេលើបំណុល និង កតព្វកិចចៃនសន្តតិកមម
សទិធេលើបំណុលអវិភគីយ ៍(ម្រ  ១១៤៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

59

កូន  Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ
កូនបំណុល Ｙ

សទិធិេលើបំណុល និង កតព្វកិចចៃនសន្តតិកមម
កតព្វកិចចអវិភគីយ ៍(ម្រ  ១១៤៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី)

 កតព្វកិចចអវភិគីយ៍ គឺជកតព្វកិចចែដលមិន ចែបងែចកបន មលកខ
ណៈៃនសិទធិ។ សហសន្តតិជន ្រតូវទទួលបន្តកតព្វកិចចអវភិគីយ៍ េ យអវភិគីយ៍ ។

កតព្វកិចចេលើបំណុល
កនុងករ្របគល់រថយន្ត 

60
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សកិ្ខា សាលាក្រមរដ្ឋប្បវេណីវ ើរទី ៤ នៃសារ េិទា យ័ភូមៃិទៃីតិសាស្រសត ៃិង 
េិទាសាស្រសតវសដ្ឋរិច្ច 

ក្ប្ធាៃប្ទ: សៃតតិរមម 

 

១. សៃតតិរមមតាមច្ាប្់ ៃិង សៃតតិរមមតាមមតរសាសៃ៍ 

 សន្តតិកម្មមាន្២ប្រភេទគឺ សន្តតិកម្មតាម្ច្បារ់ និ្ង សន្តតិកម្មតាម្ម្តកសាសន៍្។ កនុងករណី
ដែលម្តកជន្ភ្វើការបររហាញឆ ន្ន្តាតាម្រមាម្តកសាសន៍្ ភ ើមសន្តតិកម្មប្តូវបាន្ភ្វើភ ើងភោម
ដអែកតាម្្ន្តាភ ោះ គឺជាសន្តតិកម្មតាម្ម្តកសាសន៍្។ កនុងករណី មិ្ន្មាន្ម្តកសាសន៍្ររស់ម្តក
ជន្ ភ ើមសន្តតិកម្មប្តូវបាន្ភ្វើភ ើងភោមដអែកតាម្វធិាន្នន្ច្បារ់ គឺជាសន្តតិកម្មតតាម្ច្បារ់។  

 ភៅកនុងឯកសារភន្ោះ ជារឋម្ភមើងសិកាអំពីសន្តតិកម្មតាម្ច្បារ់ រ ត រ់ម្កនឹ្ងសិកាអំពី
សន្តតិកម្មតាម្ម្តកសាសន៍្។ 

២. សៃតតរិមមតាមច្ាប្ ់ 

 (១). គំនិ្តជាមូ្លោា ន្ 

 សន្តតិកម្មតាម្ច្បារ់មាន្ សន្តតិកម្មដតមាន ក់ ដែលសន្តតិជន្មាន្ដតមាន ក់ និ្ង ស សន្តតិកម្ម
ដែលសន្តតិជន្មាន្ភប្ច្បើន្ ក់។ កនុងករណីសន្តតិកម្មដតមាន ក់ គឺមិ្ន្ចំបាច់្បភ្វើការបរដរងដច្បកម្ត៌ក
ររស់ម្តកជន្ភទ រ ុដន្ត ចំ្បភ ោះករណីស សន្តតិកម្ម គឺចំបាច់្បប្តវូភ្វើការបរដរងដច្បកម្ត៌កររស់ 
ម្តកជន្។ ែូភច្បនោះ ភៅកនុងប្កម្រែារបភវណី រញ្ញតតអំពីវធិាន្ភែើម្បដីរងដច្បកម្ត៌ ចរ់ពីមាប្តា ១១៥៦ នន្
ប្កម្រែារបភវណី រញ្ញតតអំពីវធិាន្សដីអំពីសន្តតិជន្ និ្ង ចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្កំណត់។ ចំ្បដណក   
ម្ត៌កដែលប្តូវបាន្កំណត់ភោមច្បារ់ ភៅថា ចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្កំណត់។ 

 (២). សន្តតិជន្ និ្ង ចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្កំណត់ 

①. កូន្ 

 កូន្ររស់ម្តកជន្ ភ ោះរីជាកូន្រភងកើតកដី ឬ កូន្សំុកដី ប្តូវការបា មជាសន្តតិជន្លំោរ់ទី១ (មាប្តា 
១១៥៦ កថាខណឌ ទី១នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ កនុងចំ្បភោម្កូន្ ំងអស់ប្តវូមាន្ចំ្បដណកម្ត៌កដែល
ច្បារ់បាន្កំណត់ភសមើៗគ្នន ។ ឧ  រណ៍៖ ភៅកនុងករណី ម្តកជន្ X មាន្កូន្ A និ្ង កូន្B ភ ោះA 
និ្ង B ទទួលបាន្ចំ្បដណកម្ត៌កកនុងមាន ក់ៗ ១ ភាគ ២ (មាប្តា ១១៥៦ កថាខណឌ ទី២ នន្ប្កម្រែា
របភវណី)។  
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②. សន្ដតិកម្មជំនួ្ស 

 ឧ  រណ៍៖ ម្តកជន្ X មាន្កូន្ A និ្ង កូន្ B ភ ើមកូន្ A មាន្ភៅ C និ្ង ភៅ D (មាន្
ន័្មថា ភរើរារ់ពីម្តកជន្ X គឺភៅថា ភៅ)។ ប្រសិន្ភរើកូន្ A បាន្ទទួលម្រណភាពមុ្ន្ភពលដែល
ម្តកជន្ X ទទួលម្រណភាព ភៅ C និ្ងភៅ D នឹ្ងទទួលសន្តតិកម្មប្ទពយសម្បតតិររស់ម្តកជន្ X 
ជំនួ្សឲ្យកូន្ A ។ ភន្ោះភៅថា សន្ដតិកម្មជំនួ្ស (មាប្តា ១១៦៧ នន្ប្កម្រែារបភវណី) ។ កនុងករណី
ភន្ោះចំ្បដណកម្ត៌កររស់កូន្ B ប្តវូជា ១ ភាគ ២ រឯីចំ្បដណកម្ត៌កររស់ភៅ C និ្ង ភៅ D ប្តូវជា ១ 
ភាគ ៤ កនុងមាន ក់ៗ (មាប្តា ១១៥៨ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ 

③. រុពវញាតិផ្ទត ល់ 

 រុពវញាតិផ្ទត ល់មាន្ែូច្បជា ឪពុកមាដ ម ជីែូន្ និ្ង ជីតាជាភែើម្។ រុពវញាតិផ្ទត ល់អាច្បការបា មជា
សន្តតិជន្បាន្ កនុងករណីម្តកជន្ពំុមាន្រចា ញាតិផ្ទត ល់ែូច្បជា កូន្ ឬ ភៅ ជាភែើម្ដតរ ុភោណ ោះ
(មាប្តា ១១៥៩ កថាខណឌ ទី២ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ កនុងករណី រុពវញាតិផ្ទត ល់មាន្ភប្ច្បើន្ថាន ក់ប្តវូ
អដល់អាទិភាពចំ្បភ ោះរុពវញាតិផ្ទត ល់ដែលភៅជិតជាមួ្មម្តកជន្មុ្ន្ភគ។ ឧ  រណ៍៖ ករណី 
ម្តកជន្ X មាន្ឪពុក E មាដ ម F និ្ង ជីតា G ភ ោះឪពុក E និ្ង មាដ ម F ដែលភៅជិតម្តកជន្ X 
នឹ្ងការបា មជាសន្តតិជន្ ភ ើម ជីតា G មិ្ន្អាច្បការបា មជាសន្តតិជន្បាន្ភទ។ ករណីភន្ោះ ចំ្បដណកម្ត៌ក 
ររស់ ឪពុក E និ្ង មាដ ម F គឺ មាន ក់ៗ ១ ភាគ ២ (មាប្តា ១១៥៩ កថាខណឌ ទី ២ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ 

④. រងរែូន្រភងកើត 

 រងរែូន្រភងកើតររស់ម្តកជន្ប្តូវការបា មជាសន្តតិជន្ររស់ម្តកជន្ ករណីដែលម្តកជន្ភ ោះពំុ
មាន្ ំងរចា ញាតិផ្ទត ល់ និ្ង  ំងរុពវញាតិផ្ទត ល់ដតរ ុភោណ ោះ (មាប្តា ១១៦០ កថាខណឌ ទី១ នន្ប្កម្
រែារបភវណី) ។ 

 ចំ្បដណកម្ត៌កររស់រងរែូន្រភងកើត គឺភសមើៗគ្នន ។ ឧ  រណ៍៖ ករណីម្តកជន្ X ពំុមាន្ ំង   
រចា ញាតិផ្ទត ល់ និ្ង រុពវញាតិផ្ទត ល់ភទ ភ ើមមាន្ដតរែូន្ប្រុស H និ្ង រែូន្ស្សី I ដតរ ុភោណ ោះ ភ ោះរែូន្
ប្រុស H និ្ង រែូន្ស្សី I ប្តូវការបា មជាសន្តតិជន្ ភ ើមចំ្បដណកម្ត៌កកនុងមាន ក់ៗ គឺ១ ភាគ ២។  

 រ ុដន្ត ចំ្បដណកម្ត៌កររស់រងរែូន្រភងកើតដែលមាន្ឪពុក ឬ មាដ មដតមាា ងែូច្បគ្នន  ប្តូវមាន្១ ភាគ 
២ នន្ចំ្បដណកម្ត៌កររស់រងរែូន្រភងកើតដែលមាន្ឪពុក និ្ង មាដ ម ំងសងខាងែូច្បគ្នន  (មាប្តា 
១១៦០ កថាខណឌ ទី២ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ ឧ  រណ៍៖ ភប្ៅពីរែូន្ប្រុស H និ្ង រែូន្ស្សី I ម្តក
ជន្ X មាន្ J ដែលជាកូន្រវាងឪពុក E និ្ង ប្រពន្ធមុ្ន្។ ចំ្បភ ោះម្តកជន្ X Jគឺជារងប្រុសដែល
មាន្មាត មភអេងគ្នន  ឪពុកដតមួ្ម។ កនុងករណីភន្ោះ រងប្រុស J រែូន្ប្រុស H និ្ង រែូន្ស្សី I ប្តូវការបា មជា
សន្តតិជន្ ភ ោះចំ្បដណកម្ត៌កគឺ រងប្រុស J មាន្ ១ ភាគ ៥, រែូន្ប្រុស H មាន្ ២ ភាគ ៥ និ្ង រែូន្
ស្សី I មាន្ ២ ភាគ ៥។ 
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 រញ្ញតតិនន្សន្តតិកម្មជំនួ្សប្តូវមកម្កអនុ្វតតែូច្បគ្នន អងដែរ ចំ្បភ ោះករណីដែលរងរែូន្រភងកើត
ររស់ម្តកជន្ដែលប្តូវការបា មជាសន្តតិជន្បាន្ទទួលម្រណភាព ភៅមុ្ន្ភពលដែលម្តកជន្ភ ោះ
ទទួលម្រណភាព (មាប្តា ១១៦០ កថាខណឌ ទី៣ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ 

⑤. ស ព័ទធ 

 ស ព័ទធប្តូវការបា មជាសន្តតិជន្ជានិ្ច្បច (មាប្តា ១១៦១ កថាខណឌ ទី១ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ 
មាន្ន័្មថា ភ ោះរីជាភៅកនុងករណី រចា ញាតិផ្ទត ល់ (កូន្ ឬ ភៅជាភែើម្) ការបា មជាសន្តតិជន្ ឬ 
ករណីរុពវញាតិផ្ទត ល់ (ឪពុកមាដ ម ជីែូន្ជីតាជាភែើម្) ការបា មជាសន្តតិជន្ ឬករណីរងរែូន្រភងកើតការបា ម
ជាសន្តតិជន្ក៏ភោម ក៏ស ព័ទធប្តូវការបា មជាសន្តតិជន្ជាមួ្មពួកភគជានិ្ច្បច។ 

 

 កនុងករណី ស ព័ទធ និ្ង រចា ញាតិផ្ទត ល់ររស់ម្តកជន្ ជាសន្តតិជន្ ស ព័ទធ និ្ង កូន្
នី្មួ្មៗ នឹ្ងប្តូវទទួលចំ្បដណកម្ត៌កភសមើៗគ្នន  (មាប្តា ១១៦២ កថាខណឌ ទី១ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ 
ឧ  រណ៍៖ ករណី ម្តកជន្ X មាន្ស ព័ទធ K កូន្ A និ្ងកូន្ B  ភ ោះស ព័ទធ K កូន្ A និ្ង កូន្ 
B ប្តូវការបា មជាសន្តតិជន្ ភ ើមចំ្បដណកម្ត៌កមាន ក់ៗប្តូវជា ១ ភាគ ៣។ ប្រសិន្ភរើ កូន្ A បាន្
ទទួលម្រណភាពមុ្ន្ ភ ើមម្តកជន្មាន្ភៅ C និ្ង ភៅ D (កូន្ររស់ A) ភ ោះចំ្បដណកម្ត៌កររស់
ស ព័ទធ K និ្ង កូន្ B មាន ក់ៗប្តូវជា ១ ភាគ ៣ ឯចំ្បដណកម្ត៌កររស់ភៅ C និ្ង ភៅ D មាន ក់ៗប្តូវជា 
១ ភាគ ៦។ 

 ភរើស ព័ទធ K ឪពុក E និ្ង មាត ម F ររស់ម្តកជន្ X ការបា មជាសន្តតិជន្ ចំ្បដណកម្ត៌កររស់
សន្តតិជន្កនុងមាន ក់ៗទទួលបាន្ ១ ភាគ ៣។ ប្រសិន្ភរើ ស ព័ទធ K និ្ង ឪពុក E ររស់ម្តកជន្ X 
ការបា មជាសន្តតិជន្ ចំ្បដណកម្ត៌កកនុងមាន ក់ៗទទួលបាន្ ១ ភាគ ២ (មាប្តា ១១៦២ កថាខណឌ ទី២ នន្
ប្កម្រែារបភវណី)។ 

 ភរើស ព័ទធ និ្ង រុពវញាតិផ្ទត ល់ភប្ៅពីឪពុក មាដ ម ជាសន្តតិជន្ ឬ ស ព័ទធ និ្ង រងរែូន្
រភងកើត ឬ អនកទទួលសន្ដតិកម្មជំនួ្សរុគគល ំងភ ោះ ជាសន្តតិជន្ ចំ្បដណកម្ត៌កររស់សន្តតិជន្ 
ប្តូវជា ១ ភាគ ២ (មាប្តា ១១៦២ កថាខណឌ ទី៣ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ ឧ  រណ៍៖ ប្រសិន្ភរើ 
ស ព័ទធ K និ្ង ជីតា G, ជីែូន្ L ររស់ម្តកជន្ X ជាសន្តតិជន្ ែូច្បភន្ោះចំ្បដណកម្ត៌កររស់ ស 
ព័ទធ K ប្តូវជា ១ ភាគ ២ ឯចំ្បដណកម្ត៌កររស់ជីតា G ប្តវូជា ១ ភាគ ៤ និ្ង ជីែូន្ L ប្តូវជា ១ ភាគ 
៤។ 

⑥. ការបរទទួលអលប្រភោជន៍្ពិភសស 

 ការបរទទួលអលប្រភោជន៍្ពិភសស គឺជាប្រព័ន្ធដែលភ្វើឲ្យមាន្សម្ភាពរវាងសន្តតិជន្ ភៅភពល
ភ្វើសន្តតិកម្មភោមពិចរោ ចំ្បភ ោះករណីដែលសន្តតិជន្ដតមាន ក់បាន្ទទួលប្រ ន្កម្មជា វតថុ ឬ 
ប្បាក់ ពីម្តកជន្ កនុងចំ្បភោម្សន្តតិជន្ភប្ច្បើន្ ក់។  
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 ឧ  រណ៍៖ ម្តកជន្ X មាន្កូន្ A , កូន្ B និ្ង កូន្ C។ ម្តកជន្ X បាន្ទិនរថមន្ត តនម្ា 
២០០០ែុល្លា រ និ្ង អតោះតនម្ា ៤០០០ែុល្លា រ ឲ្យភៅកូន្ A ភៅភពលភរៀរអា  ៍ពិ  ៍។ ប្ទពយសម្បតតិ
ររស់ម្តកជន្មាន្ចំ្បនួ្ន្ ៣០០០០ែុល្លា រ។ រ ត រ់ម្ក ម្តកជន្ X បាន្ទទួលម្រណភាព។ កនុង
ករណីភន្ោះ ែំរូងប្តវូរូកនូ្វទឹកប្បាក់ដែលម្តកជន្ X បាន្ភប្រើប្បាស់ភែើម្បីកូន្ A ចំ្បនួ្ន្ ៤០០០
ែុល្លា រ និ្ង ២០០០ែុល្លា រ ជាមួ្មម្ត៌កជាក់ដសដងចំ្បនួ្ន្ ៣០០០០ែុល្លា រ ភ ោះប្បាក់សររុមាន្ចំ្បនួ្ន្ 
៣៦០០០ែុល្លា រ។ ប្បាក់ចំ្បនួ្ន្ ៣៦០០០ែុល្លា រភន្ោះ ភៅថា ប្ទពយដែលប្តូវបាន្ចត់ទុកថាជាម្ត៌ក។ 
ភ ើមប្បាក់ចំ្បនួ្ន្ ៣៦០០០ ែុល្លា រភន្ោះ ប្តវូដច្បកជា ៣ ចំ្បដណកភសើមៗ គ្នន ឲ្យភៅកូន្ ំង ៣ គឺកូន្ A, 
កូន្ B និ្ង កូន្C។ ែូច្បភន្ោះ ចំ្បដណកម្ត៌កកនុងមាន ក់ៗមាន្ចំ្បនួ្ន្ ១២០០០ែុល្លា រ ។ ចំ្បដណកម្ត៌ក
ររស់កូន្ B និ្ង C  មាន្ចំ្បនួ្ន្ ១២០០០ែុល្លា រ។  ចំ្បដណកម្ត៌កររស់កូន្ A គឺមក១២០០០ែុល្លា រ 
ែកជាមួ្មប្បាក់ចំ្បនួ្ន្ ៤០០០ែុល្លា រ និ្ង ២០០០ែុល្លា រ សររុមាន្ចំ្បនួ្ន្ ៦០០០ែុល្លា រ។ 

⑦. ភាគនន្វភិាគ ន្  

 ភាគនន្វភិាគ ន្ គឺជាករណីអតុមពីការបរទទួលអលប្រភោជន៍្ពិភសស។ មាន្ន័្មថា ជាប្រព័ន្ធ
ដែលភ្វើឲ្យមាន្សម្ភាពរវាងសន្តតិជន្ ភៅភពលភ្វើសន្តតិកម្មភោមពិចរោ ចំ្បភ ោះករណីដែល
សន្តតិជន្ោមាន ក់បាន្ស ការបរភ្វើឲ្យមាន្ការបរភកើន្ភ ើងនូ្វប្ទពយសម្បតតិររស់ម្តកជន្ ។ 

 ឧ  រណ៍៖ ម្តកជន្ X មាន្កូន្ A , B និ្ង កូន្ C។ ម្តកជន្ X គឺជាអនកជំនួ្ន។ 
ភោមសារដតកូន្ A បាន្ជួមកិច្បចការបរជំនួ្នររស់ម្តកជន្ X ភទើរភ្វើឲ្យប្ទពយសម្បតតិររស់ម្តកជន្ 
X ភកើន្ភ ើងែល់ ៤០០០ែុល្លា រ ភ ើមប្ទពយសម្បតតិសររុមាន្ចំ្បនួ្ន្ ៣៤០០០ែុល្លា រ។ រ ត រ់ម្ក 
ម្តកជន្ X ក៏បាន្ទទួលម្រណភាព។ ករណីភន្ោះ ប្តូវែកនូ្វប្បាក់ដែលបាន្ភកើន្ភ ើងចំ្បភ ោះការបរ
ចូ្បលរមួ្ស ការបរររស់កូន្ A ចំ្បនួ្ន្ ៤០០០ែុល្លា រ ពីម្ត៌កជាក់ដសដងដែលមាន្ចំ្បនួ្ន្ ៣៤០០០ែុល្លា រ 
ភ ោះទឹកប្បាក់សររុមាន្ចំ្បនួ្ន្ ៣០០០០ែុល្លា រ។ ទឹកប្បាក់ចំ្បនួ្ន្ ៣០០០០ែុល្លា រភន្ោះ ភៅថា ប្ទពយ
ប្តូវចត់ទុកថាជាម្ត៌ក។ ភ ើមប្បាក់ចំ្បនួ្ន្ ៣០០០០ែុល្លា រ ប្តូវដច្បកចំ្បដណកម្ត៌កជា ៣ ចំ្បដណក
ភសមើៗគ្នន ចំ្បភ ោះកូន្ ំង ៣  ក់គឺ កូន្ A, B និ្ង កូន្ C។ ភ តុភន្ោះ ចំ្បដណកម្ត៌កកនុងមាន ក់ៗមាន្ 
១០០០០ែុល្លា រ។ ចំ្បដណកម្ត៌កររស់កូន្ B និ្ង C មាន្ចំ្បនួ្ន្ ១០០០០ែុល្លា រ។ ឯចំ្បដណកម្ត៌ក
ររស់កូន្ A មាន្១០០០០ែុល្លា រ រូកជាមួ្មប្បាក់ ៤០០០ែុល្លា រភទៀត ភ ោះប្បាក់សររុមាន្ចំ្បនួ្ន្ 
១៤០០០ែុល្លា រ។ 

 (៣). ការបរពិភាកាដរងដច្បកម្ត៌ក 

 ែូច្បដែលបាន្ភលើកភ ើងខាងភលើ ភៅកនុងប្កម្រែារបភវណី រញ្ញតតអំពីវធិាន្សដីពីចំ្បដណកម្ត៌ក
ដែលច្បារ់បាន្កំណត់។ រ ុដន្ដ ជាក់ដសដង ម្ត៌កមិ្ន្ប្តូវបាន្ដរងដច្បកភោមសវ័មប្រវតតិឲ្យស្សរភៅ
តាម្វធិាន្ភៅកនុងប្កម្រែារបភវណីភ ោះភទ គឺប្ទពយសម្បតតិប្តវូបាន្ដរងដច្បកភៅតាម្ការបរពិភាការវាង
ស សន្តតិជន្។ ភៅភពលម្តកជន្ទទួលម្រណភាព ស សន្តតិជន្ជួរជំុគ្នន  ភ ើមពិភាកាគ្នន
ភែើម្បីដរងដច្បកម្ត៌ក។ ការបរពិភាកាដររភន្ោះ ភៅថា ការបរពិភាកាដរងដច្បកម្ត៌ក (មាប្តា ១២៦៦ 
កថាខណឌ ទី១ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ អនកដែលអាច្បចូ្បលរមួ្ពិភាកាដរងដច្បកម្ត៌កបាន្ គឺមាន្ដត
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សន្តតិជន្រ ុភោណ ោះ។ ការបរពិភាកាដរងដច្បកម្ត៌ក គឺមិ្ន្ដម្ន្មាន្ន័្មថាប្តូវដតភ្វើការបរដរងដច្បកម្ត៌ក 
ភៅតាម្ចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្កំណត់ភ ោះភទ គឺអាច្បភ្វើការបរដរងដច្បកម្ត៌កភោមភាគខុសគ្នន
ជាមួ្មនឹ្ងចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្កំណត់ បាន្អងដែរ។ 

 ករណី រវាងស សន្តតិជន្មិ្ន្អាច្បប្ពម្ភប្ពៀងគ្នន ភៅកនុងការបរពិភាកាដរងដច្បកម្ត៌កភទ 
តុល្លការបរ នឹ្ងភ្វើការបរដរងដច្បកម្ត៌ក (មាប្តា ១២៧០ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ កនុងករណីភន្ោះ ជាមូ្ល
ោា ន្ តុល្លការបរប្តូវដរងដច្បកម្ត៌កឲ្យស្សរភៅតាម្ចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្កំណត់។ ភ តុែូភច្បនោះ 
ភៅភពលស សន្តតិជន្ភ្វើការបរពិភាកាដរងដច្បកម្ត៌ក ជាទូភៅ ប្តូវភ្វើការបរពិភាកាភោមពិចរោ
អំពីចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្កំណត់។ 

 (៤). សិទធិភលើរំណុល និ្ង ការបតពវកិច្បចនន្សន្តតិកម្ម 
 ករណី មតកជនមានសិទ្ធិលើបំណុណ ប និង កាតព្វកិច្ចចុ្លើ ោះតតិយជន លើតំត្តវូលើ្វំសនតតិកមម
ទុងលើ ោះយ៉ាងដូច្លើមេច្?  

①. សិទធិភលើរំណុលដែលអាច្បដរងដច្បកបាន្ 

 ស សន្តតិជន្ ប្តូវទទួលរន្តនូ្វសិទធិភលើរំណុលដែលអាច្បដរងដច្បកបាន្ររស់ម្តកជន្ តាម្
សមាមាប្តនន្ចំ្បដណកម្ត៌កភ ោះ (មាប្តា  ១១៤៨  កថាខណឌ ទី១  នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ 

 ឧ  រណ៍៖ ម្តកជន្ X មាន្សិទធិភលើរំណុលចំ្បភ ោះកូន្រំណុល Y ចំ្បនួ្ន្ ១០០០០ែុល្លា រ 
ភ ើមម្តកជន្ X មាន្ កូន្  A និ្ងកូន្ B។ ករណីម្តកជន្ X បាន្ទទួលម្រណភាព ភ ោះកូន្  A 
និ្ង កូន្ B ប្តូវទទួលរន្តនូ្វសិទធិភលើរំណុលកនុងមាន ក់ៗចំ្បនួ្ន្ ៥០០០ ែុល្លា រ ចំ្បភ ោះកូន្រំណុល Y។  

 ចំ្បភ ោះសិទធិភលើរំណុលដែលអាច្បដរងដច្បកបាន្ គឺសន្តតិជន្អាច្បមកម្កភ្វើជាកម្មវតថុនន្ការបរ
ដរងដច្បកម្ត៌កបាន្។ មាន្ន័្មថា ភៅកនុងការបរពិភាកាដរងដច្បកម្ត៌ក  សន្តតិជន្អាច្បភ្វើការបរដរង
ដច្បកសិទធិភលើរំណុលដែលអាច្បដរងដច្បកបាន្ ភោមភាគខុសគ្នន នឹ្ងចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្
កំណត់។ ភោមសារដត ភ ោះរីជាសន្តតិជន្ោមាន ក់ទទួលសន្តតិកម្មសិទធិភលើរំណុលរ ុ ម ន្ភាគក៏
ភោម ក៏កូន្រំណុលមិ្ន្ទទួលការបរខាតប្រភោជន៍្ភ ើម។  

 ឧ  រណ៍៖ ភៅកនុងករណីសិកាខាងភលើ កូន្ A និ្ងកូន្ B អាច្បភ្វើតាម្ខាឹម្សារនន្ការបរដរង
ដច្បកម្ត៌កបាន្  ភោម “កូន្ A ទទួលសន្តតិកម្មសិទធិភលើរំណុលចំ្បនួ្ន្ ៨០០០ ែុល្លា រ ភ ើម កូន្ B 
ចំ្បនួ្ន្ ២០០០ ែុល្លា រ”។ 

②. ការបតពវកិច្បចភលើរំណុលដែលអាច្បដរងដច្បកបាន្ 

 ស សន្តតិជន្ ប្តវូទទួលរន្តការបតពវកិច្បចដែលអាច្បដរងដច្បកបាន្ររស់ម្តកជន្ តាម្ 
សមាមាប្តនន្ចំ្បដណកម្ត៌កភ ោះ (មាប្តា ១១៤៨ កថាខណឌ ទី១ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ 
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 ឧ  រណ៍៖ ម្តកជន្ X មាន្ការបតពវកិច្បចចំ្បភ ោះមាច ស់រំណុល Y ចំ្បនួ្ន្ ១០០០០ែុល្លា រ។ 
ម្តកជន្ X មាន្កូន្ A និ្ង កូន្ B។ កនុងករណីម្តកជន្ X បាន្ទទួលម្រណភាព កូន្ A និ្ង B នឹ្ង
ប្តូវទទួលសន្តតិកម្មចំ្បភ ោះមាច ស់រំណុល Y នូ្វការបតពវកិច្បចកនុងមាន ក់ៗចំ្បនួ្ន្ ៥០០០ែុល្លា រ។ 

 ចំ្បភ ោះការបតពវកិច្បចភលើរំណុលដែលអាច្បដរងដច្បកបាន្ គឺសន្តតិជន្មិ្ន្អាច្បមកម្កភ្វើជាកម្មវតថុ
នន្ការបរដរងដច្បកម្ត៌កបាន្ភទ។ មាន្ន័្មថា សន្តតិជន្ មិ្ន្អាច្បភ្វើការបរដរងដច្បកការបតពវកិច្បចដែលអាច្ប
ដរងដច្បកបាន្ ភោមភាគខុសគ្នន ជាមួ្មនឹ្ងចំ្បដណកម្ត៌កដែលច្បារ់បាន្កំណត់បាន្ភទ។ ភោម 
សារដតការបរទទួលសន្តតិកម្មនូ្វការបតពវកិច្បចរ ុ ម ន្ភាគររស់សន្តតិជន្ោមាន ក់ គឺជារញ្ហឆ សំខាន់្
ចំ្បភ ោះមាច ស់រំណុល។ ែូភច្បនោះប្តូវពិចរោចំ្បភ ោះអលប្រភោជន៌្ររស់មាច ស់រំណុល ប្រសិន្ភរើឲ្យ
សន្តតិជន្មាន្សិទធិសភប្ម្ច្បចិ្បតតភោមភសរភី ោះ នឹ្ងមិ្ន្មាន្ភាពមុតតិ្ម៌្ចំ្បភ ោះមាច ស់រំណុលភទ។  

 ឧ  រណ៍៖ ភៅកនុងករណីសិកាខាងភលើ កូន្ A និ្ង កូន្ B មិ្ន្អាច្បភ្វើការបរដរងដច្បកម្ត៌ក
តាម្ខាឹម្សារនន្ការបរដរងដច្បកម្ត៌កបាន្ភទ ភោម “កូន្ A  ទទួលសន្តតិកម្មនូ្វការបតពវកិច្បចមាន្ចំ្បនួ្ន្ 
៨០០០ ែុល្លា រ ភ ើម កូន្ B ចំ្បនួ្ន្ ២០០០ ែុល្លា រ” ភ ោះភទ។ 

③. សិទធិភលើរំណុលអវភិាគីម៍ 

 សិទធិភលើរំណុលអវភិាគីម៍ គឺជាសិទធិភលើរំណុលដែលមិ្ន្អាច្បដរងដច្បកបាន្ តាម្លកាណានន្
សិទធិ។ ស សន្តតិជន្ ប្តូវទទួលរន្តសិទធិភលើរំណុលអវភិាគីម៍ ភោមអវភិាគីម៍ (មាប្តា ១១៤៨ 
នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ ឧ  រណ៍៖ ម្តកជន្ X បាន្ទិនរថមន្តពីមិ្តតេកតិ Y ភ ើមបាន្រង់ប្បាក់
រចួ្បរាល់ រ ុដន្ដ មិ្ន្ ន់្ទទួលបាន្ការបរប្រគល់រថមន្តពីមិ្តតេកតិ Y ភៅភ ើមភទ។ សិទធិភលើរំណុលនន្
ការបរទទួលការបរប្រគល់រថមន្ត គឺជាសិទធិភលើរំណុលអវភិាគីម៍។ ករណី ម្តកជន្ X បាន្ទទួលម្រណ
ភាព ភ ោះកូន្ A និ្ង B ប្តូវទទួលរន្តនូ្វសិទធិភលើរំណុលអវភិាគីម៍ភន្ោះ ភោមអវភិាគីម៍។ កនុង
ករណីភន្ោះ កូន្ A ឬ កូន្ B មួ្មោក៏ភោម ក៏អាច្ប ម្ រចំ្បភ ោះមិ្តតេកតិ Y ឲ្យប្រគល់រថមន្តបាន្
ដែរ។  

④. ការបតពវកិច្បចអវភិាគីម៍ 

ការបតពវកិច្បចអវភិាគីម៍ គឺជាការបតពវកិច្បចដែលមិ្ន្អាច្បដរងដច្បកបាន្តាម្លកាណានន្សិទធិ។ ស សន្តតិ
ជន្ប្តូវទទួលរន្តការបតពវកិច្បចអវភិាគីម៍ ភោមអវភិាគីម៍ (មាប្តា ១១៤៨ នន្ប្កម្រែារបភវណី)។ 
ឧ  រណ៍៖ ម្តកជន្ X បាន្លក់រថមន្តររស់ខាួន្ឲ្យភៅមិ្តតេកតិ Y រ ុដន្ដ មិ្ន្ ន់្ប្រគល់រថមន្ត
ភៅភ ើមភទ។ ែូច្បភន្ោះ ម្តកជន្ X មាន្ការបតពវកិច្បចប្រគល់រថមន្ត ចំ្បភ ោះមិ្តតេកតិ Y។ ការបតពវកិច្បចភន្ោះ 
គឺជាការបតពវកិច្បចអវភិាគីម៍។ ភប្ការបមពីម្តកជន្ X បាន្ទទួលម្រណភាព ភ ោះកូន្ A និ្ងកូន្ B ប្តូវ
ទទួលរន្តការបតពវកិច្បចអវភិាគីម៍ភន្ោះ ភោមអវភិាគីម៍។ ករណីភន្ោះ មិ្តតេកតិ Y អាច្ប ម្ រចំ្បភ ោះ កូន្ 
A និ្ង កូន្ B មាន ក់ោក៏បាន្ ឲ្យភ្វើការបរប្រគល់រថមន្ត។ 
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ក្រុមការងារ 

សារលវទិ្យាលយ័ភូមិន្ទន្តីសិាស្ត្រ 
ន្ិង វទិ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរិច្ច 

្កិាា សាលាសលើរទ្យី៥ 

្រពី ី

មូលដ្ឋឋ ន្ក្្រឹះនន្្ន្រតិរមម (ផ្នែរ២) 

 
ថ្ងៃទី២៩ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

  



 

 



សិកខ ស្តីពី
មូល ្ឋ ន្រគឹះៃនសន្តតិកមម (ែផនក២)

្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កលបរេិចឆទ៖ ៃថងទី២៩ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៦

ទីកែន្លង៖ សហ លG1, សភនវស
1

RULE-JICA 
Seminar 5

មតិក
1. សន្តតិកមម មមតក សន៍

1.1. គំនិតជមូល ្ឋ នៃនសន្តតិកមម
1.2. ទ្រមង់ៃនមតក សន៍
1.3. ចំណុចៃនមតក សន៍
1.4. ភគប្រមុង
1.5. ករទមទរឲយកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង
1.6. ្រទពយជកមមវតថុៃនករកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង
1.7. នុភពៃនករទមទរឲយក់ត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង

2. ករេបះបង់សន្តតិកមម និងករយល់្រពមេ យក្រមិត
2.1. ករេបះបង់សន្តតិកមម
2.2. ករយល់្រពមេ យមនក្រមិត

2
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1.1. គំនិតជមូល ្ឋ នៃនសន្តតិកមម
មតកជន ចសេ្រមចអំពីវធីិែបងែចក្រទពយសមបត្តិ េ្រកយ

េពលខ្លួនមរណភព េ យខ្លួនឯងបន មរយៈករេធ្វើមតក ស
ន៍។ សន្តតិជន ្រតូវែតេគរព មមតក សន៍របស់មតកជន។ ្រកម
រដ្ឋបបេវណី បញញត្តនូវវធិនយ៉ងលម្អិតអំពីទ្រមង់ៃនមតក សន៍ និង 
ខ្លឹម រៃនមតក សន៍។
សន្តតិកមម មមតក សន៍ មិនែមនមនន័យថ ជសន្តតិកមមែដល
ខុសគន ទំង្រសុងពីសន្តតិកមម មចបប់េទ។ កនុងករណីសន្តតិកមម ម
មតក សន៍ ខ្លឹម រៃនមតក សន៍ មន ទិភពជង បុ៉ែន្ត
ចំណុចេ្រកពីេនះ ្រតូវអនុវត្ត មវធិនសន្តតិកមម មចបប់។

3

1.2. ទ្រមង់ៃនមតក សន៍ (1)
មតក សន៍ មន នុភពេ្រកយេពលមតកជន

ទទួល មរណភព។ េនេពលមតកជនបនទទួលមរណភព 
្របសិនេបើខ្លឹម រមតក សន៍មិនមនភពចបស់ ស់ 
េហើយេទះបីជមនបញ្ហ េន្រតង់ថ មតក សន៍ពិតជ្រសប

មឆនទៈរបស់មតកជនែមន ឬយ៉ង េនះ មិន ចសួរេទ
កន់មតកជនបនេទ។ េហតុេនះ េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី 
បញញត្តនូវវធិនយ៉ងតឹងរុងឹអំពីទ្រមង់ៃនមតក សន៍ េដើមបីកំុ
ឲយមនបញ្ហ េកើតេឡើងេ្រកយេពលមតកជនទទួលមរណភព 
(ម្រ ១១៧០ -១១៨១) ។

4
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មតក សន៍េ យលិខិតយថភូត (ម្រ ១១៧៣)
មតក សន៍េ យលិខិតឯកជន (ម្រ ១១៧៤)
មតក សន៍េ យលិខិតសមង ត់ (ម្រ ១១៧៥)
មតក សន៍ៃនជនេនេ្រកម ពយបលទូេទ (ម្រ
១១៧៦)

មតក សន៍របស់ជនែដលកំពុងជួប្របទះេ្រគះថន ក់បនទ ន់
ដល់ យុជីវតិ (ម្រ ១១៧៧)

មតក សន៍ៃនជនែដល្រតូវជប់ឃំុឃំង (ម្រ ១១៧៨)

5

1.2. ទ្រមង់ៃនមតក សន៍ (2)

1.3. ចំណុចៃនមតក សន៍
ខ្លឹម រែដល ចបេងកើតមតក សន៍បនមនដូច
ខងេ្រកម៖
ករកំណត់ចំែណកមត៌ក (ម្រ ១១៨២)
ករកំណត់នូវវធីិែបងែចកេ យមតក សន៍ 

(ម្រ ១១៨៣)
អចច័យទន (ម្រ ១១៩៩)

6
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កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

១២០០០ដុ ្ល រ

មតក សន៍

មត៌កពក់ក ្ដ លឲយេទកូន Ａ

? ? ?

7

1.3.1. ករកំណត់ចំែណកមត៌ក (ម្រ ១១៨២)
ករកំណត់ចំែណកមត៌ក គឺជករផ្ល ស់ប្ដូរភគៃនចំែណកសន្តតិ
កមម មចបប់។

៦០០០ដុ ្ល រ ៣០០០ដុ ្ល រ ៣០០០ដុ ្ល រ

កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន  Ｂ

ផទះតៃម្ល៥០០០ដុ ្ល រ
រថយន្តតៃម្ល១០០០ដុ ្ល រ

ច់្របក់ចំនួន៩០០០ដុ ្ល រ

មតក សន៍

ឲយផទះេទកូន Ａ។ ឲយរថយន្ត និង ច់្របក់
ចំនួន ៤០០០ ដុ ្ល រេទកូន Ｂ។ ឲយ ច់្របក់
ចំនួន៥០០០ ដុ ្ល រេទកូន Ｃ។

? ? ?

8

1.3.2. ករកំណត់នូវវធីិែបងែចកមត៌ក (ម្រ ១១៨៣)
ជករសេ្រមចថ ្រតូវផ្ដល់្របេភទ្រទពយសមបត្តិែបប េទឲយសន្តតិជនមួយ ។

ផទះ រថយន្ត និង្របក់ចំនួន 
៤០០០ ដុ ្ល រ ៥០០០ ដុ ្ល រ

ទឹក្របក់សរបុ៥០០០
ដុ ្ល រ

ទឹក្របក់សរបុ៥០០០
ដុ ្ល រ

ទឹក្របក់សរបុ៥០០០
ដុ ្ល រ
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កូន Ａ កូន Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

ផទះតៃម្ល៥០០០ដុ ្ល រ
រថយន្តតៃម្ល១០០០ដុ ្ល រ

ច់្របក់ចំនួន៩០០០ដុ ្ល រ

មតក សន៍ 
ឲយផទះនិងរថយន្តេទកូន A។ កូន B និង C 
កនុងមន ក់ៗទទួលបន ច់្របក់ចំនួន 
៤៥០០ ដុ ្ល រ។

? ? ?

9

ករកំណត់ចំែណកមត៌ក និងករកំណត់នូវវធីិែបងែចកមត៌ក

ចេធ្វើេឡើងកនុងេពល្រពមគន បន។

ផទះ និង រថយន្ត ៤៥០០ ដុ ្ល រ ៤៥០០ ដុ ្ល រ
ទឹក្របក់សរបុ៦០០០ដុ ្ល រ ទឹក្របក់សរបុ៤៥០០

ដុ ្ល រ
ទឹក្របក់សរបុ៤៥០០

ដុ ្ល រ

1.3.3. អចច័យទន

អចច័យទន  គឺជករេធ្វើ្របទនកមម្រទពយសមបត្តិ
ម រយៈមតក សន៍របស់មតជន។ ករកំណត់

ចំែណកមត៌ក និងករកំណត់វធីិែបងែចកចំែណកមត៌ក 
ជកមមវតថុចំេពះែតសន្តតិជនបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្ត អចច័យទន

ចជកមមវតថុចំេពះតតិយជន េ្រកពីសន្តតិជនបន។ 
អចច័យទនមនអចច័យទនសកល និងអចច័យទនមន
កំណត់ (ម្រ ១១៩៩)។

10
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អចច័យទនសកល គឺជករេធ្វើ្របទនកមមនូវ
្រទពយសមបត្តិទំងអស់ ឬមួយែផនកែដលកំណត់
េទ មភគ (ម្រ ១១៩៩)។

អចច័យ ភីសកល មនសិទធិ និងករណី
កិចច ដូចគន  នឹងសន្តតិជន (ម្រ ១២១២(១))។

11

1.3.3. អចច័យទន

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ

មិត្តភក្តិ Ｃ

ផទះតៃម្ល ៥០០០ ដុ ្ល រ
រថយន្តតៃម្ល ១០០០ ដុ ្ល រ

ច់្របក់ចំនួន ១០០០០ ដុ ្ល រ

មតក សន៍ 

ឲយ្រទពយសមបត្តិពក់ក ្ដ លេទ
មិត្តភកិ្ត Ｃ  

អចច័យទនសកល (ម្រ ១១៩៩)

12
៤០០០ដុ ្ល រ ផទះ, រថយន្ត  និង ្របក់ ២០០០ដុ ្ល រ

ករពិភក ករែបងែចកមត៌ក

៤០០០ដុ ្ល រ

ឧទហរណ៍
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កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ

មិត្តភក្តិ Ｃ

មតក សន៍

ឲយ្រទពយសមបត្តិទំងអស់េទ
មិត្តភកិ្ត Ｃ

13

កូន Ａ និង Ｂ ្រតូវចត់ទុកថ មិនបនទទួលសន្តតិកមម
(ម្រ   ១២១២(២))។
※ ស្ដីអំពីភគប្រមុង េយើងនឹងេធ្វើករពនយល់ ម
េ្រកយ ។

ផទះតៃម្ល ៥០០០ ដុ ្ល រ
រថយន្តតៃម្ល ១០០០ ដុ ្ល រ

ច់្របក់ចំនួន ១០០០០ 
ដុ ្ល រ

អចច័យទនសកល (ម្រ ១១៩៩)
ផទះតៃម្ល ៥០០០ ដុ ្ល រ
រថយន្តតៃម្ល ១០០០ ដុ ្ល រ

ច់្របក់ចំនួន ១០០០០ ដុ ្ល រ

កូន Ａ កូន Ｂ

មតកជន Ｘ

ផទះតៃម្ល ៥០០០ ដុ ្ល រ
រថយន្តតៃម្ល ១០០០ ដុ ្ល រ

ច់្របក់ចំនួន ១០០០០ ដុ ្ល រ

មតក សន៍

     ឲយរថយន្តេទមិត្តភក្តិ C

មិត្តភក្តិ Ｃ

អចច័យទនមនកំណត់ 

14

ករ្របទនកមមែដលកំណត់្រទពយសមបត្តិជក់ ក់ េទឲយមនុស
មន ក់ ឬេ្រចើននក់េ យមតកជន។

ផទះ និង្របក់ ២៥០០ ដុ ្ល រ ៧៥០០ ដុ ្ល រ

ឧទហរណ៍ ករពិភក ែបងែចកមត៌ក

រថយន្ត
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4.1. ភគប្រមុង
ដូចែដលបនេរៀប ប់ពីខងេលើមកដល់្រតឹមចំណុចេនះ មតក

ជន ចសេ្រមចចិត្តេ យខ្លួនឯងអំពីវធីិៃនករែបងែចក្រទពយសមបត្តិ
េ្រកយពីទទួលមរណភព មរយៈករេធ្វើមតក សន៍បន។ បុ៉ែន្ត 
េ យ រែតអនកែដល្រតូវបនបញញត្តទុកថ ចទទួល្រទពយសមបតិ្ត
របស់មតកជនេ យសន្តតិកមម (អនកែដល្រតូវបនសនមតថជសន្តតិ
ជន) មនដូចជ សហព័ទធ និង កូនរបស់មតកជនជេដើម រពឹំងទុក
ចំេពះករេធ្វើសន្តតិកមម េហតុេនះចំបច់្រតូវែតមនករករពរេលើករ
រពឹំងទុកែបបេនះ។ ដូេចនះ េនកនុង្រកម រដ្ឋបបេវណីបញញត្តអំពី្របព័នធមួយ
ែដលេ ថ ភគប្រមុង។ េនកនុងចំេ មចំែណកមត៌ករបស់សន្តតិជន 
ភគប្រមុង គឺជែផនកមួយែដលមិន ចេធ្វើករបំពនេ យមតក សន៍
ជ ទិ៍បនេឡើយ។

15

អនកមនសិទធិេលើភគប្រមុង គឺបចឆ ញតិផទ ល់ ឬ 
ឪពុកម្ដ យ ឬជីដូនជី  និងសហព័ទធរបស់មតកជន។ 
មនន័យថ អនកែដល្រតូវបនកំណត់ទុកថនឹងក្ល យជ
សន្តតិជនែផ្អក មបញញតិ្តៃនចំែណកមត៌កែដលចបប់
បនកំណត់ នឹងក្ល យជអនកមនសិទធិេលើភគប្រមុង។ 
បុ៉ែន្ត បងប្អូនបេងកើតមិន ចក្ល យជអនកមនសិទធិេលើ
ភគប្រមុងបនេទ េទះបីជ្រតូវបនកំណត់ទុកថនឹង
ក្ល យជសន្តតិជនក៏េ យ។

អនកមនសិទធិេលើភគប្រមុង (ម្រ ១២៣០)

16
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មតកជន

សហព័ទធ

កូន កូន 

ឪពុក ម្ដ យ

មតកជន

ឪពុក ម្ដ យ

មតកជនបងប្អូនបេងកើតបងប្អូនបេងកើត

ឪពុក

ជី ជីដូន

អនកមនសិទធិេលើភគប្រមងុ

អនកមនសិទធិេលើភគប្រមងុ
អនកមនសិទធិេលើភគប្រមុង

អនកមិនមនសិទធិេលើភគប្រមុង

អនកមនសិទធិេលើភគប្រមុង (ម្រ ១២៣០)

17

មតក សន៍
ឲយ្រទពយសមបត្តិទំងអស់េទមិត្តភក្តិ 

Ｂ

？

មតកជន Ｘ
៦០០០០ដុ ្ល រ

មិត្តភក្តិ Ｂ？

ឪពុក Ａ

18

ភគៃនភគប្រមុង (ម្រ ១២៣០)
១ភគ៣ ៃន្រទពយរបស់មតកជន កនុងករណីែដលមនែតសន្តតិជនជ 

ឪពុកម្ដ យ ឬជីដូន ជី បុ៉េ ្ណ ះ (ម្រ ១២៣០(១) ចំណុច ក)។

២០០០០ដុ ្ល រ

៤០០០០ដុ ្ល រ
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មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

១២០០០ ដុ ្ល រ មតក សន៍
ឲយ្រទពយសមបត្តិទំងអស់េទមិត្តភក្តិ Ｄ

មិត្តភក្តិ  Ｄកូន Ｃ

្របពនធ Ａ

19

ភគៃនភគប្រមុង (ម្រ ១២៣០)
េ្រកពីករណីេនះ ភគប្រមុង គឺ១ភគ២ ៃន្រទពយសមបត្តិរបស់មតកជន។

២០០០ដុ ្ល រ ២០០០ដុ ្ល រ ៦០០០ដុ ្ល រ

២០០០ដុ ្ល រ
ភគប្រមុងសរបុរបស់សន្តតិជន 
១២០០០ ÷ ២ ＝ ៦០០០
ដូេចនះ ្រតូវែបងែចកជ៣ចំែណកមន
ដូចជ ្របពនធ Ａ, កូន Ｂ និងកូន Ｃ។

？ ？ ？

？

មតកជន Ｘ

កូន Ｂ

១២០០០ ដុ ្ល រ

កូន Ｃ

្របពនធ Ａ

20

ភគៃនភគប្រមុង (ម្រ ១២៣០)

៨០០០ដុ ្ល រ ២០០០ដុ ្ល រ

២០០០ដុ ្ល រ
ភគប្រមុងសរបុរបស់សន្តតិជន 
១២០០០ ÷ ២ ＝ ៦០០០
ដូេចនះ ្រតូវែបងែចកជ ៣ ចំែណកមន
ដូចជ ្របពនធ Ａ, កូន Ｂ និង កូន Ｃ។

？ ？

？

មតក សន៍
ឲយ្រទពយសមបត្តិទំងអស់េទមិត្តភក្តិ Ｄ

េ្រកពីករណីេនះ ភគប្រមុង គឺ១ភគ២ ៃន្រទពយសមបត្តិរបស់មតកជន។
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4.3.1. ្រទពយែដលជមូល ្ឋ នកនុងករគណនភគប្រមុង

្រទពយែដលជមូល ្ឋ នេនេពលគណនភគប្រមុង   មិនែមនមន្រតឹមែតម
ត៌កែតបុ៉េ ្ណ ះេទ។ ភគប្រមងុ្រតវូគណនេ យយក តៃម្លៃនមត៌កែដលមតកជន
មនេនេពលទទួលមរណភព បូកតៃម្លៃនផល្របេយជន៍ពិេសស និង តៃម្ល្រទពយ
សមបត្តិ្របទនកមមែដលបនកំណត់កនុងអំឡុងេពលេនរស់ េហើយដកនូវចំនួន្របក់
សរបុៃនកតព្វកិចច (ម្រ ១២៣១)។

តៃម្ល្រទពយ្របទនកមមែដលបនកំណត់កនុងអំឡុងេពលេនរស់ មនដូច
ខងេ្រកម (ម្រ ១២៣២(១))៖
 ្របទនកមមែដលបនេធ្វើកនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ) ឆន ំ េនមុនេពលចប់េផ្ដើម

សន្តតិកមម។
 េ្រកពី្របទនកមមេនះ ្របទនកមមែដល្រតវូបនេធ្វើេឡើង េ យភគីទំងសងខង

បនដឹងថ នឹងប ្ដ លឲយខូចខតដល់អនកមនសិទធិេលើភគប្រមុង។

21

មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ
១២០០០ដុ ្ល រ 

មច ស់បំណុល

៦០០០ដុ ្ល រ មតក សន៍
្រទពយសមបតិ្តរបស់ខញុំពក់
ក ្ដ លឲយេទមិត្តភក្តិ Ｃ

៣០០០០ដុ ្ល រ

មិត្តភក្តិ Ｃ

22

្របទនកមមកនុងអំឡុងេពល
១ឆន ំ

4.3.1. ្រទពយែដលជមូល ្ឋ នកនុងករគណនភគប្រមុង

្រទពយែដលជមូល ្ឋ នកនុងករគណនភគប្រមុង
៣០០០០＋១២០០០－៦០០០＝៣៦០០០
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មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ
១២០០០ដុ ្ល រ 

មច ស់បំណុល

៦០០០ដុ ្ល រ ៣០០០០ដុ ្ល រ

មិត្តភក្តិ Ｃ

23

្របទនកមមកនុងអំឡុងេពល
១ឆន ំ

4.3.1. ្រទពយែដលជមូល ្ឋ នកនុងករគណនភគប្រមុង

ភគប្រមុងរបស់សន្តតិជនទំងអស់ 
៣៦០០០÷២＝១៨០០០

មតក សន៍
្រទពយសមបតិ្តរបស់ខញុំពក់
ក ្ដ លឲយេទមិត្តភក្តិ Ｃ

មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ
១២០០០ដុ ្ល រ 

មច ស់បំណុល

៦០០០ដុ ្ល រ ៣០០០០ដុ ្ល រ

មិត្តភក្តិ Ｃ

24

្របទនកមមកនុងអំឡុងេពល
១ឆន ំ

4.3.1. ្រទពយែដលជមូល ្ឋ នកនុងករគណនភគប្រមុង

ភគប្រមុងរបស់សន្តតិជន១នក់
១៨០០០÷២＝៩០០០

មតក សន៍
្រទពយសមបតិ្តរបស់ខញុំពក់
ក ្ដ លឲយេទមិត្តភក្តិ Ｃ
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4.3.2. វធីិគណនៃនចំនួនែដលបំពនភគប្រមុង

ចំនួនែដលបំពនភគប្រមុង គឺ្រតូវគណនេ យយក
ភគប្រមុងរបស់បុគគលេនះ ដកចំនួនសរបុៃន្រទពយសមបត្តិ
ែដលបុគគលេនះទទួលបនេ យសន្តតិកមម និងផល
្របេយជន៍ពិេសស េហើយ បូកបញចូ លនូវចំនួនទឹក្របក់ៃន
កតព្វកិចចែដលបុគគលេនះ្រតូវទទួលបនទុកេ យសន្តតិកមម 
(ម្រ ១២៣៤)។

25

មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ
១២០០០ដុ ្ល រ 

មច ស់បំណុល

៦០០០ដុ ្ល រ
៣០០០០ដុ ្ល រ

មិត្តភក្តិ Ｃ

៩០០០ដុ ្ល រ ៩០០០ដុ ្ល រភគប្រមុង

ចំនួនទទួលបន ៧៥០០ដុ ្ល រ ៧៥០០ដុ ្ល រ
កតព្វកិចចេលើ
បំណុល

៣០០០ដុ ្ល រ ៣០០០ដុ ្ល រ
១៥០០០ដុ ្ល រ

ចំនួនែដលបំពន
េលើភគប្រមុង 26

ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស

4.3.2. វធីិគណនៃនចំនួនែដលបំពនភគប្រមុង

？ ？០ ដុ ្ល រ ៤៥០០ ដុ ្ល រ

មតក សន៍
្រទពយសមបតិ្តរបស់ខញុំពក់
ក ្ដ លឲយេទមិត្តភក្តិ Ｃ
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1.5. ករទមទរឲយកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង

ឧទហរណ៍៖ េទះបីជអនកមនសិទធិេលើភគប្រមុងក៏េ យ ក៏មិន
ែមនមនន័យថ្រទពយសមបត្តិនឹង្រតូវបនែចកេទឲយបុគគលេនះេ យ
ស្វ័យ្របវត្តិេនះែដរ។ កនុងករណី មតក សន៍ែដលេធ្វើឲយបំពនភគប្រមុង
របស់បុគគល មន ក់្រតូវបនេកើតេឡើង អនកមនសិទធិេលើភគប្រមុង្រតូវែត
អនុវត្តករទមទរឲយកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង (ម្រ ១២៤៥)។ 

សិទធិទមទរឲយកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង ្រតូវរលត់េ យ
ជញ យុកល េបើអំឡុងេពល ១ ឆន ំបនកន្លងហួស គិតចប់ពីេពលែដល

អនកមនសិទធិេលើភគប្រមុងបនដឹងថ ភគប្រមុងរបស់ខ្លួន្រតូវបនបំពន
េ យអចច័យទនជេដើម។ ម៉យងវញិេទៀត សិទធិទមទរឲយកត់បនថយេដើមបី
ប្រងគប់ភគប្រមុង ក៏្រតូវរលត់េ យ ជញ យុកល េបើអំឡុងេពល ៥ឆន ំ បន
កន្លងហួសគិតចប់ពីេពលចប់េផ្ដើមសន្តតិកមម (ម្រ ១២៤៥)។

27

1.6. ្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុៃនករកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង

្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុៃនករកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង គឺអចច័យទន 
ករកំណត់ចំែណកមត៌ក មមតក សន៍ ករទទួលផល្របេយជន៍ពិេសស និង ្របទនកមម
ជក់ ក់កនុងអំឡុងេពលេនរស់ែដលបនកំណត់េនកនុងម្រ ១២៣២ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី
(ម្រ ១២៣៣)។

ករណី ្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុៃនករកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុងមនេ្រចើន 
លំ ប់ ទិភពៃនករកត់បនថយ មនដូចខងេ្រកម (ម្រ ១២៣៦-១២៣៨)៖

លំ ប់ទី១ អចច័យទន និងចំែណកមត៌កែដលបនកំណត់ចំេពះសន្តតិជន។
លំ ប់ទី២ អចច័យទនែដល្រតូវបនេធ្វើចំេពះបុគគលេផ ងេ្រកពីសន្តតិជន។
លំ ប់ទី៣ ្របទនកមម ឬផល្របេយជន៍ពិេសស។ ចំេពះ្របទនកមម ឬ ផល

្របេយជន៍ពិេសសគឺជវតថុថមី មនន័យថ ជវតថុែដល្រតូវបនេកើតេឡើង មេ្រកយ ដូេចនះ នឹង
មន ទិភពជកមមវតថុៃនករកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង។

28
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មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ៧០០០ដុ ្ល រ

១៨០០០ដុ ្ល រ

មិត្តភក្តិ Ｃ

មតក សន៍ 
្របក់ចំនួន៣០០០ដុ ្ល រឲយ
េទមិត្តភក្តិ Ｃ។ េហើយ្របក់
ចំនួន ១៤០០០ដុ ្ល រឲយេទ
កូន Ａ។ រឯី ្របក់ចំនួន១០០០
ដុ ្ល រ ឲយេទកូន Ｂ។

១៥០០០ដុ ្ល រ

01/08/2014
01/09/2015

ទទួលមរណភព 
េនៃថងទី១ ែខេម  
ឆន ំ ២០១៦

29

គណនភគប្រមុងរបស់កូន Ｂ
ភគប្រមុងរមួ៖ ១៨០០០＋១៥០០០＋៧០០០＝៤០០០០
ភគប្រមុងស្រមប់សន្តតិជនមន ក់ៗ៖ ៤០០០០÷២÷២＝១០០០០
ដូចេនះ ភគប្រមុងរបស់កូន Ｂ មនចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ

1.6. ្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុៃនករកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង

មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ៧០០០ដុ ្ល រ

១៨០០០ដុ ្ល រ

មិត្តភក្តិ Ｃ

មតក សន៍ 
្របក់ចំនួន៣០០០ដុ ្ល រឲយ
េទមិត្តភក្តិ Ｃ។ េហើយ្របក់
ចំនួន ១៤០០០ដុ ្ល រឲយេទ
កូន Ａ។ រឯី ្របក់ចំនួន១០០០
ដុ ្ល រ ឲយេទកូន Ｂ។

១៥០០០ដុ ្ល រ

01/08/2014
01/09/2015

ទទួលមរណភព 
េនៃថងទី១ ែខេម  
ឆន ំ ២០១៦

30

1.6. ្រទពយសមបត្តិែដលជកមមវតថុៃនករកត់បនថយេដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង

ចំនួនែដលបំពនភគប្រមុងរបស់កូន Ｂ = ១០០០០－១០០០ ＝ ៩០០០
ដុ ្ល រ
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មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ៧០០០ដុ ្ល រ

១៨០០០ដុ ្ល រ

មិត្តភក្តិ Ｃ

មតក សន៍ 
្របក់ចំនួន៣០០០ដុ ្ល រឲយ
េទមិត្តភក្តិ Ｃ។ េហើយ្របក់
ចំនួន ១៤០០០ដុ ្ល រឲយេទ
កូន Ａ។ រឯី ្របក់ចំនួន១០០០
ដុ ្ល រ ឲយេទកូន Ｂ។

១៥០០០ដុ ្ល រ

01/08/2014
01/09/2015

ទទួលមរណភព េនៃថងទី
១ ែខេម  ឆន ំ២០១៦
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ករកត់បនថយភគប្រមុង មលំ ប់ ទិភព

លំ ប់ៃនករកត់បនថយភគប្រមុង
ទី១៖ អចច័យទនេទកូន្រតឹមែផនកែដលេលើសភគប្រមុងរបស់កូន Ａ៖ 14,000 – 10,000 = $4,000
ទី២៖ អចច័យទនេទ មិត្តភក្តិ Ｃ ចំនួន $3,000 = $3,000
ទី៣៖ ្របទនកមមៃនវតថុថមីកនុងអំឡុងេពលេនរស់ឲយកូន Ａ ចំនួន $7,000 = $2,000

1.7. នុភពៃនករទមទរឲយកត់បនថយេដើមបបី្រងគប់ភគប្រមុង

េនេពលែដលមនករទមទរឲយកត់បនថយ
េដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង អចច័យទន និងចំែណកមត៌ក
ែដលបនកំណត់ជេដើម នឹងបត់បង់ នុភពភ្ល ម
្រតឹមក្រមិតបំពនភគប្រមុង េហើយសិទធិៃនែផនកទំង
េនះ  គឺជរបស់អនកែដលបនទមទរឲយកត់បនថយ
េដើមបីប្រងគប់ភគប្រមុង។
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2. ករេបះបង់សន្តតិកមម និងករយល់្រពមេ យមនក្រមិត
2.1. ករេបះបង់សន្តតិកមម

សន្តតិជន ចេបះបង់សន្តតិកមមបន (ម្រ ១២៦០)។ 
បុគគលែដលបនេបះបង់សន្តតិកមម ្រតូវចត់ទុកថ បុគគលេនះ
មិនែមនជសន្តតិជន ំងពីដំបូងមក (ម្រ ១២៦១ )។ 

ឧទហរណ៍៖ ករណី មតកជន Ｘ មនកតព្វកិចចេ្រចើន 
េនេពលទទួលសន្តតិកមម សន្តតិជននឹងទទួលករខូចខត។
េហតុេនះ សន្តតិជន ច េបះបង់សន្តតិកមមេនះបន។

េគលគំនិតៃនម្រ ទំងពីរខងេលើ គឺ៖
- ករពរផល្របេយជន៍សន្តតិជន
- េគរពឆនទៈរបស់សន្តតិជន។

33

សន្តតិជន ចយល់្រពម េ យប្រមុងទុកនូវ
សំណងកតព្វកិចច និង អចច័យទនរបស់មតកជន ្រតឹម
ក្រមិតៃន្រទពយសមបតិ្តែដលខ្លួនបនទទួល មរយៈ
សន្តតិកមមែតបុ៉េ ្ណ ះ (ម្រ ១២៥៦)។ ករណីេនះេ
ថ ករយល់្រពមេ យមនក្រមិត។
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2.2. ករយល់្រពមេ យមនក្រមិត
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មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ

មន  ដី, រថយន្ត, តបូង និង ច់្របក់ជ
េដើម េ្រចើន។

្របសិនេបើ មត៌កែដលបនេ្របើ្របស់េ្រកយពីសងបំណុល មនមត៌កេន
សល់ សន្តតិជន្របកដជចង់េធ្វើសន្តតិកមម។ េទះបីជបំណុលេ្រចើនជងមត៌ក ក៏
េ យក៏ សន្តតិជន មិនចង់សងបំណុលេ យេ្របើ្របស់្របក់របស់ខ្លួនេទ។ 
→ េនកនុងករណីែបបេនះ គឺ ចយល់្រពមេ យមនក្រមិតបន។
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មច ស់បំណុល

កូនបំណុល

2.2. ករយល់្រពមេ យមនក្រមិត

មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ
េនេពលែដលេធ្វើករយល់្រពមេ យមនក្រមិត ជដំបូង

្រតូវេ្របើ្របស់មត៌ករបស់មតកជន មកសងកតព្វកិចចសិន។ 
បនទ ប់មក ្របសិនេបើ មនមត៌កេនសល់ សន្តតិជន ចេធ្វើករ
ែបងែចកមត៌កទំងេនះ េហើយ ចេធ្វើលទធកមមបន។
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2.2. ករយល់្រពមេ យមនក្រមិត
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មតកជន Ｘ

កូន Ａ កូន Ｂ

្របសិនេបើ មត៌កែដលបនេ្របើ្របស់េ្រកយពីសងកតព្វកិចច 
េទះបីជកតព្វកិចចេនសល់ក៏េ យ ក៏សន្តតិជនមិនចំបច់
សងកតព្វកិចចេនះែដរ។
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2.2. ករយល់្រពមេ យមនក្រមិត

សូមអរគុណ!!!
Q & A

ឯក រពិេ្រគះ
្រកមរដ្ឋបបេវណីកមពុជឆន ២ំ០០៧។

េសចក្តីកំណត់ចំេពះម្រ នីមួយៗៃនឆន ២ំ០០៩។
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សកិ្ខា សាលាក្រមរដ្ឋប្បវេណីវ ើរទី៥ 

ទីរន្លែង៖ សារ េិទា យ័ភូមិលទលីតិសាស្រសត លិងេិទាសាស្រសតវសដ្ឋរិច្ច 

ក្ខ ប្រវិច្េទ៖ ២៩ មិថុនា ២០១៦ 

ក្ប្ធាលប្ទ: សលតតិរមម (ន្នែរ២) 

៣. សលតតរិមមតាមមតរសាសល ៍

 (១). គំនិតជាមូលដ្ឋា នននសនតតិកមមតាមមតកសាសន៍ 

 មតកជន អាចសម្រមចអំពីវធីិបែងបចកររពយសមបតតិ ម្រោយម្ពលខ្លួនមរណភាព ម្ដ្ឋយខ្លួន 
ឯងបាន តាមរយៈោរម្ធវើមតកសាសន៍។ សនតតិជន រតូវបតម្ោរពតាមមតកសាសន៍រែស់មតកជន។ 
ម្ៅកនុងរកមរដ្ាែបម្វណី ែញ្ញតតនូវវធិានយ៉ាងលមអិត អំពីររមង់ននមតកសាសន៍ និងខ្លឹមសារនន មតក
សាសន៍។ 

 សនតតិកមមតាមមតកសាសន៍ មិនបមនបានន័យថា ជាសនតតិកមមបដ្លខុ្សោន ទំងស្សុងពី 
សនតតិកមមតាមចាែ់ម្រ។ កនុងករណីសនតតិកមមតាមមតកសាសន៍ ខ្លឹមសារននមតកសាសន៍ មាន 
អារិភាពជាង ែ៉ាុបនត ចំណុចម្រៅពីម្នេះ រតូវអនុវតតតាមវធិានសនតតិកមមតាមចាែ់។ 

 (២). ររមង់ននមតកសាសន៍ 

 មតកសាសន៍ មានអានុភាពម្រោយម្ពលមតកជនបានររួលមរណភាព។ ម្ៅម្ពលមតកជន 
បានររួលមរណភាព រែសិនម្ែើខ្លឹមសារមតកសាសន៍មិនមានភាពចាស់លាស់ ម្ ើយម្ទេះែីជា 
មានែញ្ហា ម្ៅរតង់ថា មតកសាសន៍ពិតជាស្សែតាមឆនទៈរែស់មតកជនបមន ឬយ៉ាងណាម្ េះ មិន 
អាចសួរម្ៅោន់មតកជនបានម្រ។ ម្ តុម្នេះ រកមរដ្ាែបម្វណីែញ្ញតតនូវវធិានយ៉ាងតឹងរុងឹអំពីររមង់ 
ននមតកសាសន៍ ម្ដ្ើមបកំុីឲ្យមានែញ្ហា ម្កើតម្ ើងម្រោយម្ពលមតកជនររួលមរណភាព (រកមរដ្ាែប 
ម្វណី, មារតា១១៧០-១១៨១)។  

 ររមង់ននមតកសាសន៍រមួមាន៖ 
- មតកសាសន៍ដោយលិខិតយថាភូត (មាត្រា១១៧៣) 
- មតកសាសន៍ដោយលិខិតឯកជន (មាត្រា១១៧៤) 
- មតកសាសន៍ដោយលិខិតសមាា ត់ (មាត្រា១១៧៥) 
- មតកសាសន៍ននជនដៅដត្រោមអាណាព្យាបាលទូដៅ (មាត្រា១១៧៦) 
- មតកសាសន៍របស់ជនដែលកំពុ្យងជួបត្របទះដត្ររះថាា ក់បន្ទា ន់ែល់អាយុជីវតិ 

(មាត្រា១១៧៧) 
- មតកសាសន៍ននជនដែលត្រតូវជាប់ឃំុឃំង (មាត្រា១១៧៨) 
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 (៣). ចំណុចននមតកសាសន៍ 

 ខ្លឹមសារបដ្លអាចែម្ងកើតមតកសាសន៍បាន មានដូ្ចខាងម្រោម៖ 

①. ោរកំណត់ចំបណកមត៌ក (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១១៨២) 

 ោរកំណត់ចំបណកមត៌ក គឺជាោរផ្លល ស់ែតូរភាគននចំបណកសនតតិកមមតាមចាែ់។ 

 ឧទ រណ៍ មតកជន X មានកូន A កូន B និងកូន C ម្ ើយមត៌ក ១២០០០ ដុ្លាល រ។ 
រែសិនម្ែើមតកជន X មិនមានមតកសាសន៍ម្រ ម្ េះចំបណកមត៌ករែស់ កូន A កូន B និងកូន C 
រតូវម្សមើោន  គឺកនុងមាន ក់ៗររួលបាន ៤០០០ ដុ្លាល រ។ ែ៉ាុបនត កនុងករណីមតកជន X បានែនសល់រុក 
មតកសាសន៍បដ្លមានខ្លឹមសារថា “ឲ្យមត៌កពាក់កណាត លម្ៅកូន A។” ម្ េះចំបណកមត៌ករែស់កូន 
A គឺ ៦០០០ ដុ្លាល រ ម្ ើយចំបណកមត៌ករែស់កូន B និងកូន C កនុងមាន ក់ៗ គឺ ៣០០០ ដុ្លាល រ។ 

②. ោរកំណត់នូវវធីិបែងបចកមត៌ក (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១១៨៣)  

 ោរកំណត់នូវវធីិបែងបចកមត៌ក គឺជាោរសម្រមចថា រតវូផ្តល់រែម្េរររពយសមបតតិបែែណា 
ម្ៅឲ្យសនតតិជនមួយណា។ 

 ឧទ រណ៍ មតកជន X មានកូន A កូន B និងកូន C ម្ ើយមានមត៌កបដ្លជា ផ្ទេះ ៥០០០ 
ដុ្លាល រ, រថយនត ១០០០ ដុ្លាល រ, សាច់របាក់ ៩០០០ ដុ្លាល រ។ ករណីមកតជន X បានែនសល់រុក 
មតកសាសន៍បដ្លមានខ្លឹមសារថា “ឲ្យផ្ទេះម្ៅកូន A ឲ្យរថយនត និងសាច់របាក់ ៤០០០ ដុ្លាល រ ម្ៅ
កូន B ឲ្យសាច់របាក់ ៥០០០ ដុ្លាល រ ម្ៅកូន C។” ម្ េះកូន A កូន B និងកូន C រតូវបែងបចក មត៌ក
ដូ្ចខ្លឹមសារមតកសាសន៍រែស់មតកជន X។ 

 មតកជន អាចម្ធវើោរកំណត់ចំបណកមត៌ក និងកំណត់វធីិបែងបចកមត៌ក កនុងម្ពលរពមោន  
បាន។ ឧទ រណ៍ កនុងករណីមតកជន X បានែនសល់រុកមតកសាសន៍ថា “ឲ្យផ្ទេះនិងរថយនតម្ៅកូន 
A។ ឲ្យកូន B និងកូន C កនុងមាន ក់ៗ ររួលបានសាច់របាក់៤៥០០ដុ្លាល រ។”   

③. អចច័យទន (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១១៩៩) 

 អចច័យទន គឺជារែទនកមមររពយសមបតតិតាមរយៈមតកសាសន៍រែស់មតកជន។ ោរកំណត់ 
ចំបណកមត៌ក និងោរកំណត់វធីិបែងបចកចំបណកមត៌ក ជាកមមវតថុចំម្ពាេះបតសនតតិជនែ៉ាុម្ណាណ េះ ែ៉ាុបនត 
អចច័យទន អាចជាកមមវតថុចំម្ពាេះតតិយជនម្រៅពីសនតតិជនបាន។ អចច័យទនរមួមានអចច័យទន 
សកល និងអចច័យទនមានកំណត់។ 
 អចច័យទនសកល គឺជារែទនកមមនូវររពយសមបតតិទំងអស់ ឬមួយបផ្នកបដ្លកំណត់ម្ៅតាម 
ភាគ។ ឧទ រណ៍ មតកជន X មានកូន A និងកូន B ម្ ើយមានមត៌កបដ្លជា ផ្ទេះ ៥០០០ ដុ្លាល រ, 
រថយនត ១០០០ ដុ្លាល រ និង សាច់របាក់ ១០០០០ ដុ្លាល រ។ អចច័យទនសកល គឺជាករណីបដ្ល 
មតកជន X ែនសល់រុកនូវមតកសាសន៍ថា “ររពយសមបតតិពាក់កណាត ល ឲ្យម្ៅមិតតេកតិ C។” កនុង 
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ករណីម្នេះ អចច័យលាេី C មានសិរធិ និង ករណីយកិចចដូ្ចោន ជាមួយសនតតិជនបដ្រ (រកមរដ្ាែបម្វណី, 
មារតា១២១២(១))។ ម្ តុដូ្ម្ចនេះ កូន A កូន B និងអចច័យលាេី C រតវូម្ធវើោរពិភាកាោន កនុងោរ បែង
បចកមត៌ក  ម្ៅតាមមតកសាសន៍រែស់មតកជន X។ មត៌ករែស់មតកជន X សរែុទំងអស់ គឺ 
១៦០០០ ដុ្លាល រ ម្ ើយអចច័យលាេី C អាចររួលបាន ១ភាគ២ ម្ តុម្នេះ អាចម្ធវើោរបែងបចក ដូ្ច
ខាងម្រោម៖ 

- អចច័យលាេី C ររួលបានផ្ទេះ រថយនត និងសាច់របាក់ ២០០០ ដុ្លាល រ ម្ ើយ 
- កូន A និងកូន B កនុងមាន ក់ៗ ររួលបានសាច់របាក់ ៤០០០ ដុ្លាល រ។  

 តាមករណីសិកាខាងម្លើម្នេះ អចច័យទនសកល ក៏សថិតម្ៅកនុងករណីមតកជន X បាន
ែនសល់ រុកមតកសាសន៍ថា “ឲ្យររពយសមបតតិទំងអស់ម្ៅមិតតេកតិ C។” ផ្ងបដ្រ។ កនុងករណីម្នេះ មិតត
េកតិ C អាចររួលបានមត៌កទំងអស់ ម្ តុម្នេះ សនតតិជនម្ផ្សងម្រៀត រតវូបានចាត់រុកថា មិនបាន
ររួល សនតតិកមម (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២១២(២))។ កនុងករណីម្នេះ ម្យើងអាចពិចារណាពីភាគែ
រមងុ។ ភាគែរមងុនឹងមានពនយល់ម្ៅចំណុចរី៤ខាងម្រោម។ 

 អចច័យទនមានកំណត់ គឺជាោររែទនកមមបដ្លកំណត់ររពយសមបតតិជាក់លាក់ ម្ៅឲ្យមនុសស 
មាន ក់ ឬម្រចើន ក់ ម្ដ្ឋយមតកជន X។ 

 ឧទ រណ៍ តាមករណីសិកាខាងម្លើ គឺករណីមតកជន X ែនសល់រុកនូវមតកសាសន៍ថា 
“ឲ្យរថយនតម្ៅមិតតេកតិ C។” កនុងករណីម្នេះ មិតតេកតិ C ររួលបានរថយនត ម្ ើយកូន A និងកូន B ម្ធវើ
សនតតិកមម ផ្ទេះ និងសាច់របាក់ ១០០០០ ដុ្លាល រ។ 

 (៤) ភាគែរមងុ 

①. ភាគែរមងុគឺជាអវី? 

 ដូ្ចបដ្លបានម្រៀែរាែ់ពីខាងម្លើមកដ្ល់រតឹមចំណុចម្នេះ មតកជនអាចសម្រមចចិតតម្ដ្ឋយខ្លួន 
ឯងអំពីវធីិននោរបែងបចកររពយសមបតតិម្រោយពីខ្លួនររួលមរណភាព តាមរយៈោរម្ធវើមតកសាសន៍ 
បាន។ ែ៉ាុបនត ម្ដ្ឋយសារបតអនកបដ្លរតូវបានែញ្ញតតរុកថា អាចររួលររពយសមបតតិរែស់មតកជន 
ម្ដ្ឋយសនតតិកមម (អនកបដ្លរតូវបានសនមតថាជាសនតតិជន) ដូ្ចជាស ព័រធ និងកូនរែស់មតកជន 
ជាម្ដ្ើម រពឹំងរុកចំម្ពាេះោរម្ធវើសនតតិកមម ម្ តុម្នេះចំាបាច់រតវូមានោរពារម្លើោររពឹំងរុកបែែម្ េះ។ 
ដូ្ម្ចនេះ ម្ៅកនុងរកមរដ្ាែបម្វណីែញ្ញតតអំពីរែព័នធមួយបដ្លម្ៅថា ភាគែរមងុ។ ម្ៅកនុងចំបណកមតក 
រែស់សនតតិជន ភាគែរមងុគឺជាបផ្នកមួយបដ្លមិនអាចម្ធវើោរែំពានម្ដ្ឋយមតកសាសន៍បានម្ ើយ។ 

②. អនកមានសិរធិម្លើភាគែរមងុ និងភាគែរមងុ (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៣០) 

 អនកមានសិរធិម្លើភាគែរមងុ គឺែចាា ញាតិផ្លទ ល់ ឬឪពុកមាត យ ឬជីដូ្នជីតា និងស ព័រធរែស់ 
មតកជន។ ម្ពាល អនកបដ្លរតូវបានកំណត់រុកថានឹងោល យជាសនតិជនបផ្អកតាមែញ្ញតតិននចំបណក ម
ត៌កបដ្លចាែ់បានកំណត់នឹងោល យជាអនកមានសិរធិម្លើភាគែរមងុ។ ែ៉ាុបនត ែងែអូនែម្ងកើតមិនអាច 
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ោល យជាអនកមានសិរធិម្លើភាគែរមងុបានម្រ ម្ទេះែីជារតូវបានកំណត់រុកថានឹងោល យជាសនតតិជនក៏ 
ម្ដ្ឋយ ។  

 ១ភាគ៣ននររពយសមបតតិរែស់មតកជន កនុងករណីបដ្លមានបតសនតតិជន ជាឪពុកមាត យ ឬ 
ជីដូ្ន ជីតាែ៉ាុម្ណាណ េះ (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៣០(១) ចំណុច ក)។ 

 ឧទ រណ៍៖ មតកជន X ោម នរគួសារណាម្ ើយម្រៅពីឪពុក A ។ ររពយសមបតិតរែស់មតក
ជន X មានចំនួន ៦០០០០ ដុ្លាល រ។ មតកជន X បានែនសល់រុកមតកសាសន៍ថា “ឲ្យររពយសមបតតិ 
ទំងអស់ម្ៅមិតតេកតិ B។” ែ ទ ែ់មកក៏បានសាល ែ់។ ម្ដ្ឋយសារបត ឪពុក A មានភាគែរមុង ១ភាគ៣ 
ដូ្ម្ចនេះ ឪពុក A អាចររួលបាន២០០០០ ដុ្លាល រ។ មិតតេកតិ B ររួលបាន ៤០០០០ដុ្លាល រ។  

 ម្រៅពីករណីម្នេះ ភាគែរមងុគឺ ១ភាគ២ ននររពយសមបតតិរែស់មតកជន។ 

 ឧទ រណ៍៖ មតកជន X មានរែពនធ A កូន B និង កូន C។ ររពយសមបតិតរែស់មតកជន X 
មាន ១២០០០ដុ្លាល រ។ មតកជន X បានែនសល់រុកមតកសាសន៍ថា “ឲ្យររពយសមបតតិទំងអស់ម្ៅ
មិតតេកតិ D។” ែ ទ ែ់មកក៏បានសាល ែ់។ កនុងករណីម្នេះ ម្ដ្ឋយសារបត ១ភាគ២ននររពយសមបតតិរែស់
មតកជន ជាភាគែរមងុ ដូ្ម្ចនេះ ភាគែរមងុគឺ ៦០០០ដុ្លាល រ ។ ម្ដ្ឋយសារបត ៦០០០ដុ្លាល រម្នេះ នឹង
រតូវ បែងបចកម្សមើោន ម្ៅឲ្យរែពនធ A កូន B និង កូន C ដូ្ចម្នេះ រែពនធ A កូន B និង កូន C អាច
ររួលបាន ២០០០ដុ្លាល រមាន ក់។ មិតតេកតិ C នឹងររួលបានចំបណកបដ្លម្ៅសល់ចំនួន៦០០០ដុ្លាល
រ។ កនុង ករណីបដ្លមតកជន X ែនសល់រុកមតកសាសន៍ថា “ររពយសមបតតិទំងអស់ម្ៅកូន B” 
ែ ទ ែ់មក ក៏បានសាល ែ់ ម្តើភាគែរមងុរែស់រែពនធ A និងកូន C នឹងោល យជាយ៉ាងណា?  

 កនុងករណីម្នេះបដ្រ ភាគែរមងុរែស់សនតតិជនទំងអស់គឺ៦០០០ដុ្លាល រ ម្ ើយម្ដ្ឋយសារបត 
រតូវបែងបចកម្ៅឲ្យមនុសស៣ ក់ ម្ដ្ឋយចំបណកម្សមើោន  ម្ េះភាគែរមងុរែស់រែពនធ A និងកូន C គឺ 
ចំនួន២០០០ដុ្លាល រមាន ក់។  

③. ររពយបដ្លជាមូលដ្ឋា នកនុងោរគណ ភាគែរមងុ 

 ររពយបដ្លជាមូលដ្ឋា នម្ៅម្ពលគណ ភាគែរមុង មិនបមនមានរតឹមបតមត៌កបតែ៉ាុម្ណាណ េះម្រ។ 
ភាគែរមងុរតូវគណ ម្ដ្ឋយយកតនមលននមត៌កបដ្លមតកជនមានម្ៅម្ពលររួលមរណភាព ែូក 
តនមលននផ្លរែម្យជន៍ពិម្សស និងតនមលររពយសមបតតិរែទនកមមបដ្លបានកំណត់កនុងអំ ុងម្ពល 
ម្ៅរស់ ម្ ើយដ្កនូវចំនួនរបាក់សរែុននោតពវកិចច (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៣១ និងមារតា 
១២៣២)។  

 ឧទ រណ៍ ម្ពលម្ៅរស់មតកជន X បានឲ្យរបាក់១២០០០ដុ្លាល រម្ៅកូន A។ របាក់ម្នេះ មិន
បមនជាោរររួលផ្លរែម្យជន៍ពិម្សសម្រ គឺជារែទនកមម។ រយៈម្ពល៦បខ្ម្រោយពីមតកជន X 
បានឲ្យរបាក់ម្ៅកូន A ចំនួន១២០០០ដុ្លាល រ ោត់ែនសល់រុកមតកសាសន៍ថា “ររពយរែស់ខ្្ុំពាក់ 
កណាត លឲ្យម្ៅមិតតេកត C។” ម្ ើយក៏បានសាល ែ់។ មត៌ករែស់មតកជន X មានចំនួន ៣០០០០ដុ្លាល រ 
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ែ៉ាុបនត ោត់មានោតពវកិចចចំនួន៩០០០ដុ្លាល រចំម្ពាេះតតិយជន។ សនតតិជនរែស់មតកជន X គឺ កូន A 
និងកូន B ។ កនុងករណីម្នេះ ររពយបដ្លជាមូលដ្ឋា នម្ៅម្ពលគណ ភាគែរមុងគឺ រតវូគណ 
ម្ដ្ឋយ យកមត៌កចំនួន៣០០០០ដុ្លាល ររែស់មតកជន X ែូករបាក់ចំនួន១២០០០ដុ្លាល របដ្លឲ្យម្ៅ
កូន ម្ពលម្ៅរស់ ម្ ើយដ្កោតពវកិចចចំនួន៩០០០ដុ្លាល រពីរបាក់ទំងម្ េះ។ ជាលរធផ្ល ររពយ
បដ្ល ជាមូលដ្ឋា នម្ៅម្ពលគណ ភាគែរមុង គឺចំនួន៣៦០០០ដុ្លាល រ។ ដូ្ម្ចនេះ ភាគែរមងុទំ
ងអស់ រែស់កូន A និងកូន B  គឺ១៨០០០ដុ្លាល របដ្លរតូវនឹង១ភាគ២ននរបាក់ចំនួន៣៦០០០ដុ្លាល រ 
ម្ ើយ ភាគែរមងុមាន ក់ៗរែស់កូន A កូន និងកូន B  គឺ ៩០០០ដុ្លាល រ។  

④. វធីិគណ ននចំនួនបដ្លែំពានភាគែរមងុ 

 ចំនួនបដ្លែំពានភាគែរមងុគឺ រតវូគណ ម្ដ្ឋយយកភាគែរមុងរែស់ែុគគលម្ េះ ដ្កចំនួន 
សរែុននររពយសមបតតិបដ្លែុគគលម្ េះររួលបានម្ដ្ឋយសនតតិកមម និងផ្លរែម្យជន៍ពិម្សស 
ម្ ើយែូកែញ្ចូ លនូវចំនួនរឹករបាក់ននោតពវកិចចបដ្លែុគគលម្ េះរតវូររួលែនទុកម្ដ្ឋយសនតតិកមម 
(រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៣៤)។ 

 ឧទ រណ៍៖ ម្ៅកនុងករណីសិកាខាងម្លើ ម្ដ្ឋយបផ្អកតាមមតកសាសន៍រែស់មតកជន X  
មិតតេកតិ C ររួលបានរបាក់ចំនួន ១៥០០០ដុ្លាល រ កូន A និង កូន B មាន ក់ៗររួលសនតតិកមមចំនួន 
៧៥០០ដុ្លាល រ។ ោតពវកិចចចំនួន ៦០០០ដុ្លាល រចំម្ពាេះតតិយជន គឺកូន A និងកូន B មាន ក់ៗររួល 
សនតតិកមមចំនួន ៣០០០ដុ្លាល រ។ កនុងករណីម្នេះ ម្តើចំនួនបដ្លែំពានភាគែរមងុរែស់កូន A និង កូន 
B មានចំនួនែ៉ាុ ម ន? ចំនួនបដ្លែំពានភាគែរមុង រតូវគណ ម្ដ្ឋយយក៩០០០ដុ្លាល រ បដ្លជា 
ចំនួនភាគែរមងុ រែស់កូន B និងកូន C ដ្ក ៧៥០០ដុ្លាល រ ជាចំនួនរឹករបាក់ននររពយសមបតតិបដ្ល 
ររួលបានម្ដ្ឋយសនតតិកមម ែូកនិង៣០០០ដុ្លាល រជាចំនួនរឹករបាក់ននោតពវកិចច។ លរធផ្លម្ េះគឺ 
៤៥០០ដុ្លាល រ ជាចំនួនែំពានននភាគែរមុងរែស់កូន B និងកូន C។  

⑤. ោរទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបែីង្រងគែ់ភាគែរមងុ 

 ឧទ រណ៍ ម្ទេះែីជាអនកមានសិរធិម្លើភាគែរមងុក៏ម្ដ្ឋយ ក៏មិនបមនមានន័យថាររពយសមបតតិ 
នឹងរតូវបានបចកម្ៅឲ្យែុគគលម្ េះម្ដ្ឋយសវ័យរែវតតិម្ េះបដ្រ។ កនុងករណី មតកសាសន៍បដ្លម្ធវើឲ្យ 
ែំពានភាគែរមងុរែស់ែុគគលណាមាន ក់រតូវបានម្កើតម្ ើង អនកមានសិរធិម្លើភាគែរមងុរតូវបតអនុវតត 
ោរទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបីែង្រងគែ់ភាគែរមុង (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៣៥)។  

 សិរធិទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបីែង្រងគែ់ភាគែរមុង រតូវរលត់ម្ដ្ឋយអាជ្ាយុោល ម្ែើអំ ុងម្ពល 
១ឆ្ន ំបានកនលង ួស គិតចាែ់ពីម្ពលបដ្លអនកមានសិរធិម្លើភាគែរមុងបានដឹ្ងថា ភាគែរមងុរែស់ 
ខ្លួនរតូវបានែំពានម្ដ្ឋយអចច័យទនជាម្ដ្ើម។ មយ៉ាងវញិម្រៀត សិរធិទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបីែង្រងគែ់ 
ភាគែរមងុ ក៏រតូវរលត់ម្ដ្ឋយអាជ្ាយុោល ម្ែើអំ ុងម្ពល៥ឆ្ន ំ បានកនលង ួសគិតចាែ់ពីម្ពលចាែ់ 
ម្ផ្តើមសនតតិកមម (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៤៥)។ 

⑥. ររពយសមបតតិបដ្លជាកមមវតថុននោរោត់ែនថយម្ដ្ើមបែីង្រងគែ់ភាគែរមងុ 
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 ររពយសមបតតិបដ្លជាកមមវតថុននោរោត់ែនថយម្ដ្ើមបែីង្រងគែ់ភាគែរមុងគឺ អចច័យទន ោរកំណត់ 
ចំបណកមត៌កតាមមតកសាសន៍ ោរររួលផ្លរែម្យជន៍ពិម្សស និងរែទនកមមជាក់លាក់កនុង 
អំ ុងម្ពលម្ៅរស់ បដ្លបានកំណត់ម្ៅកនុងមារតា១២៣២ននរកមរដ្ាែបម្វណី (រកមរដ្ាែបម្វណី, 
មារតា១២៣៣)។  

 ករណី ររពយសមបតតិបដ្លជាកមមវតថុននោរោត់ែនថយម្ដ្ើមបីែង្រងគែ់ភាគែរមងុមានម្រចើនលំដ្ឋែ់ 
អារិភាពននោរោត់ែនថយ នឹងមានដូ្ចខាងម្រោម (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៣៦-១២៣៨)៖ 

  លំដ្ឋែ់រី១ អចច័យទន និងចំបណកមត៌កបដ្លបានកំណត់ចំម្ពាេះសនតតិជន។ 

  លំដ្ឋែ់រី២ អចច័យទនបដ្លរតូវបានម្ធវើចំម្ពាេះែុគគលម្ផ្សងម្រៅពីសនតតិជន។ 

  លំដ្ឋែ់រី៣ រែទនកមម ឬផ្លរែម្យជន៍ពិម្សស។ ចំម្ពាេះរែទនកមម ឬផ្លរែម្យជន៍ 
ពិម្សសគឺជាវតថុថមី ម្ពាល គឺជាវតថុបដ្លរតូវបានម្កើតម្ ើងតាមម្រោយ ដូ្ម្ចនេះវានឹងមាន 
អារិភាព ជាកមមវតថុននោត់ែនថយម្ដ្ើមបែីង្រងគែ់ភាគែរមុង។  

 ឧទ រណ៍៖ ម្ៅនថៃរី១ បខ្សីហា ឆ្ន ំ២០១៤ មតកជន X បានម្ធវើរែទនកមមរបាក់ចំនួន 
១៥០០០ដុ្លាល រឲ្យម្ៅកូន A ។ ែ ទ ែ់មក ម្ៅនថៃរី១ បខ្សីហា ឆ្ន ំ២០១៥ មតកជន X បានម្ធវើ 
រែទនកមមចំនួន៧០០០ដុ្លាល រឲ្យម្ៅកូន A ។ រែទនកមមទំងម្នេះ គឺមិនបមនជាោរររួលផ្ល 
រែម្យជន៍ពិម្សសម្រ។ មកតកជន X បានររួលមរណភាពម្ៅនថៃរី១ បខ្ម្មសា ឆ្ន ំ២០១៦។ ម្ៅ
នឹងមតកជន X មានររពយសមបតតិចំនួន១៨០០០ដុ្លាល រ ម្ ើយោត់បានែនសល់រុកមតកសាសន៍ 
មួយបដ្លមានខ្លឹមសារថា “ឲ្យ៣០០០ដុ្លាល រម្ៅមិតតេកតិ Y ឲ្យ១៤០០០ដុ្លាល រម្ៅកូន A និងឲ្យ 
១០០០ដុ្លាល រម្ៅកូន B។” សនតតិជនរែស់មតកជន X គឺ កូន A និងកូន B ។ កូន B កំពុងបតគិតថា 
ចង់ម្ធវើោរទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបែីង្រងគែ់ភាគែរមុង។  
 ជាដំ្ែូង ចំាបាច់រតវូគណ ថា ម្តើភាគែរមងុរែស់កូន B មានចំនួនែ៉ាុ ម ន? 
  ១៨០០០ + ១៥០០០ + ៧០០០ = ៤០០០០ 
  ៤០០០០ ២ ២ = ១០០០០ 
  ដូ្ម្ចនេះ ភាគែរមុងរែស់កូន B គឺ ១០០០០ដុ្លាល រ។ 
 ែ ទ ែ់មក គណ ចំនួនបដ្លែំពានភាគែរមុងរែស់កូន B។ 
  ១០០០០  ១០០០ = ៩០០០ 
  ដូ្ម្ចនេះ ចំនួនរឹករបាក់បដ្លែំពានភាគែរមងុ គឺ៩០០០ដុ្លាល រ។ 
 កូន B អាចោត់ែនថយភាគែរមុងតាមលំដ្ឋែ់អារិភាពដូ្ចខាងម្រោម៖ 
  លំដ្ឋែ់រី១  អចច័យទនម្ៅកូន A ែ៉ាុបនត គណ បតបផ្នកបដ្លម្លើសភាគែរមងុរែស់កូន 

A បតែ៉ាុម្ណាណ េះ  
    ១៤០០០  ១០០០០ = ៤០០០ដុ្លាល រ 
    (ម្ៅសល់៥០០០ដុ្លាល រម្រៀតជាចំនួនបដ្លែំពានភាគែរមងុ) 
  លំដ្ឋែ់រី២  អចច័យទនម្ៅមិតតេកតិ C ៣០០០ដុ្លាល រ 
    (ម្ៅសល់២០០០ដុ្លាល រម្រៀតជាចំនួនបដ្លែំពានភាគែរមងុ) 
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  លំដ្ឋែ់រី៣  ចំបណកថមីននរែទនកមមចំម្ពាេះកូន A ៧០០០ដុ្លាល រ 
    (ែ៉ាុបនត ដ្កយកបត២០០០ដុ្លាល រែ៉ាុម្ណាណ េះ) 

⑦. វធីិននោរទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបែីង្រងគែ់ភាគែរមងុ 

 ោរទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបីែង្រងគែ់ភាគែរមុង គឺអាចម្ធវើបានតាមរយៈោរែង្ហា ញឆនទៈម្ៅ 
ភាគីមាា ងម្រៀត ម្ដ្ឋយមិនចំាបាច់ដ្ឋក់ពាកយែណតឹ ងម្ ើយ (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៣៥)។ 
រែសិនម្ែើភាគីមាា ងម្រៀតមិនម្ឆលើយតែនឹងោរទមទរម្រ ចំាបាច់រតវូបតដ្ឋក់ពាកយែណតឹ ង។ 

⑧. អានុភាពននោរទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបែីង្រងគែ់ភាគែរមងុ 

 ម្ៅម្ពលបដ្លមានោរទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបែីង្រងគែ់ភាគែរមងុ អចច័យទន និងចំបណក 
មត៌កបដ្លបានកំណត់ជាម្ដ្ើម នឹងបាត់ែង់អានុភាពភាល មរតឹមករមិតែំពានភាគែរមុង ម្ ើយសិរធិនន 
បផ្នកទំងម្ េះ គឺជារែស់អនកបដ្លបានទមទរឲ្យោត់ែនថយម្ដ្ើមបីែង្រងគែ់ភាគែរមងុ។  

៤. ក្ខរវ ោះប្ង់សលតតរិមម ក្ខរយ ក់្រមវោយមាលរក្មិត 

 (១) ោរម្បាេះែង់សនតតិកមម 

 សនតតិជនអាចម្បាេះែង់សនតតិកមមបាន (រកមរដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៦០)។ ែុគគលបដ្លបាន 
ម្បាេះែង់សនតតិកមម រតវូបានចាត់រុកថា ែុគគលម្ េះមិនបមនជាសនតិជនតំាងពីដំ្ែូងមក (រកម 
រដ្ាែបម្វណី, មារតា១២៦១) ។ 

 ឧទ រណ៍៖ ដូ្ចជាករណី មតកជន X មានោតពវកិចចចំនួនម្រចើន ម្ ើយម្ៅម្ពលបដ្ល 
ររួលសនតតិកមម ម្ េះសនតតិជននឹងចាស់ជាររួលោរខូ្ចខាត។ 

 (២) ោរយល់រពមម្ដ្ឋយមានករមិត 

 សនតតិជនអាចយល់រពម ម្ដ្ឋយែរមងុរុកនូវសំណងោតពវកិចច និងអចច័យទនរែស់មតកជន 
បាន រតឹមករមិតននររពយសមបតិតបដ្លខ្លួនបានររួលតាមរយៈសនតតិកមមបតែ៉ាុម្ណាណ េះ (រកមរដ្ាែបម្វណី, 
មារតា១២៥៦ )។ ម្នេះម្ៅថា ោរយល់រពមម្ដ្ឋយមានករមិត។ 

 ឧទ រណ៍៖ ម្ៅនឹងមតកជន X មានររពយសមបតិតជាម្រចើន ោតពវកិចចក៏មានម្រចើនបដ្រ ម្ ើយ 
រែសិនម្ែើមិនគណ ឲ្យបាន មត់ចត់ម្រ ម្ េះនឹងមិនដឹ្ងថា ម្តើរវាងសិរធិម្លើែំណុល និងោតពវកិចច 
មួយណាម្រចើនជាងម្ េះម្រ? កូន A និងកូន B បដ្លជាសនតតិជនកំពុងគិតថា រែសិនម្ែើ ម្រោយពី 
ម្រែើមត៌កយកម្ៅសងោតពវកិចចទំងអស់ ម្ ើយម្ៅសល់មត៌ក ពួកម្គចង់ររួលសនតតិកមមទំងម្ េះ។ 
ម្លើសពីម្នេះម្រៀត ឧែមាថា កូន A និងកូន B គិតថា ម្ែើោតពវកិចចមានម្រចើនជាមត៌ក ម្ ើយពួកម្គ 
មិនចង់សងោតពវកិចចម្ដ្ឋយរបាក់ខ្លួនឯង ម្ េះកូន A និងកូន B អាចម្ធវើោរយល់រពមម្ដ្ឋយមាន 
ករមិតបាន។ 
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 ម្ៅម្ពលបដ្លម្ធវើោរយល់រពមម្ដ្ឋយមានករមិត ជាដំ្ែូងនឹងម្រែើរបាស់មត៌ករែស់មតកជន 
មកសងោតពវកិចច។ ែ ទ ែ់មក រែសិនម្ែើម្ៅសល់មត៌ក សនតតិជនអាចម្ធវើោរបែងបចកមត៌កទំង 
ម្ េះ ម្ ើយអាចម្ធវើលរធកមមបាន។ 
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ក្រុមការងារ 

សារលវទិ្យាលយ័ភូមិន្ទន្តីសិាស្ត្រ 
ន្ិង វទិ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរិច្ច 

្កិាា សាលាសលើរទ្យី៦ 

្រពី ី

ក្រព័ន្ធក្ទ្យពយ្មបតរិរមួររ្រ់រកី្រពន្ធ 

 
ថ្ងៃទ០ី៤ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

  



 

 



Rule- JICA seminar ６

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ

្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កលបរេិចឆទ： ៃថងទី០៤ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៦

ទីកែន្លង： សហ ល B, RULE
1

េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្ត្ីរបពនធជអ្វ?ី

2
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គនថីទី ១ បទបបញញត្តិទូេទ
គនថីទី ២ បុគគល
គនថីទី ៣  សិទធិ្របតយក
គនថីទី ៤ កតព្វកិចច
គនថីទី ៥ កិចចសនយសំខន់ៗ និង អំេពើអនីតយនុកូល
គនថីទី ៦ ករធនកតព្វកិចច
គនថីទី ៧ ញតិ
គនថីទី ៨ សន្តតិកមម
គនថីទី ៩ អវ នបបញញតិ្ត

【េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វី?】

3

េតើ្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធ បញញត្តេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្របេទស
កមពុជេន្រតង់ចំណុច ? 

4

ជំពូកទី ១ បទបបញញតិ្តទូេទ
ជំពូកទី ២ កំជប់ពកយ
ជំពូកទី ៣ ពហ៍ពិពហ៍

ែផនកទី ១ ករបេងកើត ពហ៍ពិពហ៍
ែផនកទី ២ នុភពៃន ពហ៍ពិពហ៍
ែផនកទី ៣ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ
ែផនកទី ៤ ករែលងលះ

ជំពូកទី ៤ ឪពុកម្ត យ និង កូន
ជំពូកទី ៥ អំ ចេមប
ជំពូកទី ៦ ពយបល
ជំពូកទី ៧ ហិតូបតថមភ
ជំពូកទី ៨ រកតព្វកិចច

គនថីទី ៧ ញតិ

េតើ្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធ បញញត្តេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្របេទស
កមពុជេន្រតង់ចំណុច ? 

【េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វី?】
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្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ គឺជវធិនេដើមបីកំណត់ថ េតើ្រទពយសមបត្តិ
របស់ប្តី្របពនធជរបស់អនក ។ ទំនក់ទំនងប្តី្របពនធ មនលកខណៈខុសៗគន
េទ មវបបធម៌របស់្របេទសនីមួយៗ។ ដូេចនះេហើយ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិក៏
មនភពខុសៗគន េទ ម្របេទសផងែដរ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី្របេទសកមពុជ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យយកគ្រមូ ម្រកមរដ្ឋ
បបេវណី្របេទសជបុ៉ន បុ៉ែន្ត មិនែមនចម្លងយកទំង្រសុងពី្រកមរដ្ឋបបេវណី
្របេទសជបុ៉នេនះេទ គឺ បនែកែ្របេដើមបីឲយ្រសបេទ មវបបធម៌និង សងគម
របស់្របេទសកមពុជ។ ចំេពះ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធេនះផងែដរ 
េដើមបីេធ្វើឲយ្រសបេទនឹងវបបធម៌ និង សងគមរបស់្របេទសកមពុជ ដូេចនះបន
បេងកើត្របព័នធែដលមនលកខណៈខុសគន េទនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី្របេទសជបុ៉ន។ 

ករែកស្រមួលេដើមបីឲយ្រសបេទនឹងវបបធម៌្របេទសកមពុជ

5

【េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វី?】

េនេពលែដលេធ្វើករសិក អំពី្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ ្រតូវែត
ពិចរ េលើទំនក់ទំនង២។ េពលគឺ ទំនក់ទំនងប្តី្របពនធ និង ទំនក់ទំនងតតិយ
ជន។ 

ប្តី ្របពនធ

តតិយជន

6

【េតើ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធជអ្វី?】
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្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ 

និង ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

7

ប្តី្របពនធ ចសេ្រមចចិត្តេ យេសរអំីពីទំនក់ទំនង្រទពយរបស់ខ្លួន។ កិចចសនយ
រ ងប្តី្របពនធែបបេនះ េ ថ កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ។ មយ៉ងេទៀត 
្របព័នធែដលេធ្វើករសេ្រមចអំពីទំនក់ទំនង្រទពយសមបត្តិ មរយៈកិចចសនយ្រទពយ
សមបតិ្តប្តី្របពនធ េ ថ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ។ 
កនុងករណីែដលប្តី្របពនធមិនបនេធ្វើកិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ ទំនក់ទំនង
អំពី្រទពយសមបតិ្តរបស់ប្តី្របពនធ នឹង្រតូវសេ្រមចេ យវធិនចបប់។ ្របព័នធែបប
េនះេ ថ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់។ 
្រកមរដ្ឋបបេវណីបញញត្តអំពីែផនកៃន្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយមុន េហើយ
បនទ ប់មកបញញត្តអំពី្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់ មេ្រកយ។ 
បុ៉ែន្ត េនកនុងសងគមជក់ែស្តង កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ េសទើរែតមិនទន់
បនេគយកមកេ្របើ្របស់េនេឡើយ។ ដូេចនះ ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់
េ យចបប់មនលកខណៈសំខន់ជង។ 
េហតុេនះ េនកនុងសិកខ េនះ នឹងសិក អំពី្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់
េ យចបប់ជមុន។

8

【្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ និង ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់】
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្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ

្រកមរដ្ឋបបេវណី
 ម្រ ៩៦៩ ដល់ម្រ  ៩៧០

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់
េ យចបប់

្រកមរដ្ឋបបេវណី
 ម្រ ៩៧១ ដល់ម្រ  ៩៧៧

េតើមនកិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធែដរឬេទ?

គម នមន

បចចុបបនន េសទើរែតមិន្រតូវបនេគយកមក
េ្របើ្របស់។ ដូេចនះ នឹងសិក េនេពល
េ្រកយ។

សិក ជមុន 

9

【្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ និង ្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់】

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ

10
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧២
្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ គឺជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡកែដល
សថិតេនេ្រកមកមមសិទធិរបស់សហព័ទធ មន ក់ ៖

ក. ្រទពយសមបតិ្តែដលសហព័ទធមនេនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
ខ. ្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធទទួលបនេ យ្របទនកមម សន្តតិកមម 

អចច័យទន េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។
គ. ្រទពយសមបតិ្តជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្ត

ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច ក និង ចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧៣
្រទពយសមបត្តិរមួ គឺជ្រទពយសមបត្តិ ំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬ ែត
មខ ងទទួលបនេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ េលើកែលងែត្រទពយសមបត្តិ
ែដលកំណត់កនុងចំណុច ខ និង ចំណុច គ ៃនម្រ  ៩៧២ (្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡក) ខងេលើេនះ។ 

11

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

ករណីសិក

សី  និង្រសីេពគឺ ជនិសិ តៃន លកវទិយល័យＲＵＬＥ និងមិត្តរមួថន ក់នឹង
គន ។ សី កំពុងរស់េនជមួយនឹងឪពុកម្ត យ និង បងប្អូនេនផទះរបស់ខ្លួនេនទី
្រកុងភនំេពញ។ឪពុកម្ត យរបស់សី បនទិញមូ៉តូម៉កហុង ្រឌីម ឲយសី
េដើមបីជមេធយបយេធ្វើដំេណើ រេទេរៀន។ សី បនេរៀនបញច ប់ករសិក ពី
 ＲＵＬＥ េហើយបនេធ្វើករេនធនគរេនទី្រកុងភនំេពញ។ សី បនសន ំលុយ 
េហើយបនទិញរថយន្តជជុះមួយេ្រគ ងម៉កកមរ។ី េ្រកពីេនះ សី មនលុយ
ចំនួន៥០០ដុ ្ល រសន ំេនកនុងគណនីធនគរ។ 
ដូេចនះ ្រទពយសមបត្តិរបស់សី បចចុបបនន រមួមន មូ៉តូម៉កហុង ្រឌីម រថយន្ត
កមរ ីនិង លុយសន ំចំនួន៥០០ដុ ្ល រ។ 

12

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】
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្រសីេព មន្រសុកកំេណើ តេនេខត្តបត់ដំបង។ នងបន ច់ញតិឲយរស់េនផទះ
ជមួយរេនទី្រកុងភនំេពញ។ ឪពុករបស់នង ជកសិករេធ្វើែ្រសេនកនុងភូមិ
កសិ ្ឋ នមួយេនេខត្តបត់ដំបង េហើយគត់មនដីែ្រសមួយចំនួន។  បុ៉ែន្ត េន
េពលែដល្រសីេពេរៀនឆន ំទី៣ េន លកវទិយល័យ ឪពុករបស់នងបន ្ល ប់
េនមនទីេពទយ។ េហើយ ្រសីេពបនទទួលសន្តតិកមមដីែ្រស១ដំុ េនេខត្តបត់ដំបង។ 
នងបនពឹងឲយបង្របុសែដលរស់េនេខត្តបត់ដំបងជួយេធ្វើែ្រសេនេលើដីែ្រស
េនះឲយ។  ខណៈេពលែដល្រសីេពកំពុងេរៀនេន ＲＵＬＥ នងេធ្វើជ្រគូបេ្រង ន
ភ អង់េគ្លស មផទះជលកខណៈេ្រកេម៉ង េហើយបនសន ំលុយ និងបន
ទិញមូ៉តូ SUZUKI NEX មួយេ្រគ ង។ េ្រកយពី្រសីេពបនបញច ប់ករសិក េន
ＲＵＬＥ នងបនចូលេធ្វើករេន្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍។ ្រសីេពមនលុយសន ំ
េនកនុងគណនីធនគរចំនួន៣០០ដុ ្ល រ។ 
ដូេចនះ ្រទពយសមបតិ្តរបស់្រសីេពបចចុបបននមន ដីែ្រសេនបត់ដំបង មូ៉តូ SUZUKI
NEX និង លុយសន ំចំនួន ៣០០ដុ ្ល រ។ 

13

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

េ្រកយពី សី  និង ្រសីេពបនបញច ប់ករសិក េន ＲＵＬＥ ពួកេគបនចប់
េផ្តើម្រស ញ់គន ។ បនទ ប់មក ៣ឆន ំេ្រកយ េពលែដលពួកេគទំង២មន យុ 
២៥ឆន ំ ក៏បនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។ អនកទំង ២ ជួលផទះរស់េនជិតចបរអំេព។ 
ៃថ្លឈនួលផទះកនុងមួយែខគឺ ១០០ដុ ្ល រ។ េ្រកយពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ អនកទំង២ 
បនទិញទូរទស ន៍។  េ្រកយមកេនេពលែដលម្ត យរបស់្រសីេពែដលមកពី
េខត្តបត់ដំបងមកេលងភនំេពញ គត់បនទិញកង្ហ រឲយអនកទំង២។ េហើយ ម្ត យ
របស់្រសីេពបនទិញែខ កឲយ្រសីេពផងែដរ។ 
្របក់ែខរបស់សី កនុងមួយែខ គឺ ៤០០ដុ ្ល រ ឯ្រសីេពគឺ ៣០០ដុ ្ល រ។ ដូេចនះ 
សរបុ ៧០០ដុ ្ល រ។ អនកទំង២ ចំ យ៥០០ដុ ្ល រពី្របក់េនះេដើមបីជីវភព
រស់េន េហើយសន ំលុយចំនួន ២០០ដុ ្ល រ។ ្របក់ែដលសន ំេនះ គឹបញជូ ល
េទកនុងគណនីធនគរែដល ក់េឈម ះរបស់្រសីេព។ បចចុបបនន ្របក់សន ំរបស់
អនកទំង២ មន ៣០០០ដុ ្ល រ។

េតើេនកនុង្រទពយសមបត្តិរបស់អនកទំង២ ្រទពយសមបត្តិ ជ្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡក និង្រទពយសមបតិ្ត ជ្រទពយសមបតិ្តរមួ?

14

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】
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15

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧២
្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ គឺជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡកែដលសថិតេនេ្រកមកមមសិទធិរបស់សហព័ទធ

មន ក់ ៖
ក. ្រទពយសមបតិ្តែដលសហព័ទធមនេនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
ខ. ្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធទទួលបនេ យ្របទនកមម សន្តតិកមម 

អចច័យទន េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។
គ. ្រទពយសមបតិ្តជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្តែដលបនកំណត់កនុងចំនុច ក និង 

ចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 

្រឌីម

រថយន្តកមរ ី
្របក់សន ំមុនេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍
ចំនួន ៣០០ដុ ្ល រ

ＮＥＸ ដីែ្រសេន
េខត្តបត់ដំបង

្របក់សន ំមុនេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍

ចំនួន ៥០០ដុ ្ល រ
ែខ កែដលទទួល

បនពីម្ត យសី ្រសីេព

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

16

រថយន្តកមរ ី
្របក់សន ំមុនេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍
ចំនួន ៣០០ដុ ្ល រ

ＮＥＸ ដីែ្រសេន
េខត្តបត់ដំបង

ែខ កែដលទទួល
បនពីម្ត យ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៣
្រទពយសមបត្តិរមួ គឺជ្រទពយសមបត្តិទំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬ ែតមខ ង
ទទួលបនេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ េលើកែលងែត្រទពយសមបត្តិែដល
កំណត់កនុងចំណុច ខ និង ចំណុច គ ៃនម្រ  ៩៧២ (្រទពយសមបត្តិេ យែឡក) 
ខងេលើេនះ។ 

្រឌីម

្របក់សន ំមុនេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍

ចំនួន ៥០០ដុ ្ល រ សី ្រសីេព

ទូរទស ន៍ កង្ហ រ
្របក់សន ំេ្រកយពី
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍
ចំនួន ៣០០០ដុ ្ល រ

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】
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េតើកមមសិទធិអវភិគជអ្វី

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ២០២

ថ នភពែដលបុគគលេ្រចើននក់មនកមមសិទធិ្រសបេទ មភគ
ចំែណករបស់ខ្លួនែដលគិតេទ មចំនួនេនេលើ្រទពយែតមួយ េ
ថ កមមសិទធិអវភិគ។ 

17

្រទពយសមបតិ្តរមួ

ចំែណក ចំែណក

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

េតើកមមសិទធិអវភិគជអ្វី?

18

ឧទហរណ៍ថ ខញុំមនចំែណកៃន្រទពយរមួចំនួន៥០%េទេលើដីមួយ 
េនះមិនែមនមនន័យថ  ខញុំជមច ស់ពក់ក ្ត លខងលិច ឬ មន
សិទធិកមមសិទធិេទេលើពក់ក ្ត លខងេកើតៃនដីេនះ េនះេទ។  
ដូេចនះ  មនន័យថ ខញុំមនសិទធិពក់ក ្ត លេទេលើសិទធិកមមសិទធិ
ទំង្រសុងៃនដីេនះ។ 

ខងេនះគឺជចំែណករបស់ខញុំ

ខងេនះគឺជចំែណករបស់ខញុំ

← មិនែមនមនន័យដូេចនះេទ។

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】
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19

សិទធិកមមសិទធិ

កមមសិទធិផទ ល់ខ្លួន ្រទពយរមួ

ចំែណក
ចំែណក

េតើកមមសិទធិអវភិគជអ្វី?
ឧទហរណ៍ថ ខញុំមនចំែណកៃន្រទពយរមួចំនួន៥០%េទេលើដីមួយ 
េនះមិនែមនមនន័យថ  ខញុំជមច ស់ពក់ក ្ត លខងលិច ឬ មន
សិទធិកមមសិទធិេលើេទពក់ក ្ត លខងេកើតៃនដីេនះ េនះេទ។  
ដូេចនះ  មនន័យថ ខញុំមនសិទធិពក់ក ្ត លេទេលើសិទធិកមមសិទធិ
ទំង្រសុងៃនដីេនះ។ 

【្រទពយសមបត្តិេ យែឡក និង ្រទពយសមបតិ្តរមួ】

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះ
កតព្វកិចច

20
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដល
កំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖

ក.េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង  េ ហុ៊យ
េដើមបីករអប់រ ំឬ ករពយបល ែថទំកូន ជ ទិ៍។

ខ. កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ
ទំងសងខងបន្រពមេ្រព ង មលិខិតជ យល័កខណ៍អក រ 
ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ឬ 
កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង
បនតទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិតជ យ
ល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ងេទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍
ពិពហ៍។

គ. េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និង រក ្រទពយសមបតិ្តរមួ។ 21

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

ករណីសិក
េ្រកយពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ៣ឆន ំេ្រកយមក ្រសីេពបនបេងកើតកូន្របុស
មន ក់េឈម ះ ចិ្រ េ្រកយពីេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ៥ឆន ំ  ្របក់សន ំរបស់
សី  និង ្រសីេពបនេកើនេឡើងដល់ ១២០០០ដុ ្ល រ។ អនកទំង២ បន
គិតថនឹងទិញផទះែល្វងេនែកបរេពធិ៍ចិនតុង។ ផទះេនះ មនតៃម្លសរបុរមួ
ទំងដី ៥០០០០ដុ ្ល រ។ ដូេចនះ អនកទំង ២ បនខចីលុយពីធនគរចំនួន
៤០០០០ដុ ្ល រ េហើយបនដកលុយរបស់ខ្លួនឯង ចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ 
សរបុ ៥០០០០ដុ ្ល រ បង់េទឲយអនកលក់ េហើយបនទិញយកផទះេនះ។   
អនកទំង ២ បនេធ្វើកិចចសនយឥណទនជមួយនឹងធនគរ។ កិចចសនយ
ឥណទនេនះ មនខ្លឹម រថ នឹងសង្របក់កមចីទំងអស់ចំនួន៤០០០០
ដុ ្ល រ េ យេធ្វើករសងចំនួន្របក់៤០០ដុ ្ល រជេរៀង ល់ែខ រយៈេពល
១០០ែខ េសមើនឹង៨ឆន ំ៤ែខ។ សី  និង ្រសីេព បនចុះហតថេលខទំងពីរ
នក់កនុងនមជកូនបំណុល េលើកិចចសនយឥណទនេនះ។ អនកទំងពីរ 
បនចុះបញជ ី ក់េឈម ះរមួថ សី  និង ្រសីេព ចំេពះដីនិងផទះថមីេនះ។ 22

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】
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ករណីសិក
ចិ្រ ែដលជកូនរបស់សី  និង ្រសីេព មនជមងឺេបះដូង ំងពី
កំេណើ ត។ េដើមបីពយបលជមងឺេនះ ចំបច់្រតូវែតទទួលករវះកត់
េនមនទីេពទយកនុងទី្រកុងបំងកក។ េដើមបីពយបលចំបច់្រតូវ
ចំ យ្របក់សរបុចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ។ ដូេចនះ សី  បនខចី
លុយពីមិត្តភក្តិេរៀនេន កលវទិយល័យចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ។ 
សី  និង្រសីេព បនយកចិ្រ េទេធ្វើករវះកត់េនមនទីេពទយកនុង
ទី្រកុងបងកក េហើយជមងឺរបស់ចិ្រ ក៏បនជសះេសបើយ។ 

23

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

ករណីសិក  
សី គិតថ ចង់មនទំនក់ទំនងជមួយនឹងរសមីែដលជសិស ប្អូនេន
កែន្លងេធ្វើករេ យសំងត់ មិនឲយ្រសីេពដឹង។  ដូេចនះ សី បនខចីលុយ
ពីប្អូន្របុសចំនួន១០០០ដុ ្ល រ េហើយបនទិញទូរស័ពទ សំេលៀកបំពក់ 
និង េ្រគ ងអលងក រ។ បនទ ប់មកបនេធ្វើជកដូឲយេទរសមី។ 

េតើសី  និង ្រសីេព្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះ
កតព្វកិចចខងេ្រកមេនះែដរឬេទ?

・កតព្វកិចចចំេពះធនគរនូវ្របក់ចំនួន៤០០០០ដុ ្ល រ
・កតព្វកិចចចំេពះមិត្តភក្តិេរៀន កលវទិយល័យជមួយសី នូវ្របក់

ចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ
・កតព្វកិចចចំេពះប្អូន្របុសរបស់សី នូវ្របក់ចំនួន១០០០ដុ ្ល រ

24

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】
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25

អនកែដលបនចុះកិចចសនយ

្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡក

្រទពយសមបត្តិេ យ
ែឡក

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

៤០០០០ដុ ្ល រ

កតព្វកិចច មគគី

កតព្វកិចចេដើមបីទិញផទះ
ប្តី្របពនធបន្រពមេ្រព ង
ជ យលកខណ៍អក រ

ធនគរ

អនកែដលបនចុះកិចចសនយ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖

ក. េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង  េ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំឬ ករពយបល ែថទំ
កូន ជ ទិ៍។

ខ. កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធទំងសងខងបន្រពមេ្រព ង ម
លិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ឬ កតព្វកិចច និង 
ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបនតទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិត
ជ យល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ងេទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។

គ. េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និង រក ្រទពយសមបតិ្តរមួ។

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

26

មិត្តភក្តិេន កលវទិយល័យ

១០០០០ដុ ្ល រ

េ ហុ៊យេដើមបីវះកត់កូន
កិចចសនយចុះេឈម ះសី

មិនែមនជអនកែដលបនចុះ
កិចចសនយេទ

អនកែដលបនចុះកិចចសនយ

្រទពយសមបត្តិេ យែឡក ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក

ចំែណក ចំែណក

កតព្វកិចច មគគី

្រទពយសមបត្តិរមួ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖

ក. េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង  េ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំឬ ករពយបល ែថទំ
កូន ជ ទិ៍។

ខ. កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធទំងសងខងបន្រពមេ្រព ង ម
លិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ឬ កតព្វកិចច និង 
ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបនតទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិត
ជ យល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ងេទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។

គ. េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និង រក ្រទពយសមបតិ្តរមួ។

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】
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27

១០០០ដុ ្ល រ

កតព្វកិចចេដើមបីអំេពើ
របស់សី
ចុះកិចចសនយេ យេឈម ះ
របស់សី

ប្អូន្របុសរបស់សី

មិនែមនជអនកែដលបនចុះ
កិចចសនយេទ

អនកែដលបនចុះកិចចសនយ

្រទពយសមបត្តិេ យែឡក ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក

ចំែណក ចំែណក

្រទពយសមបត្តិរមួ

មិនែមនជកតព្វកិចច មគគី

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ ៖

ក. េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង  េ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំឬ ករពយបល ែថទំ
កូន ជ ទិ៍។

ខ. កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធទំងសងខងបន្រពមេ្រព ង ម
លិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ឬ កតព្វកិចច និង 
ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបនតទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិត
ជ យល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ងេទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។

គ. េ ហុ៊យេដើមបី្រគប់្រគង និង រក ្រទពយសមបតិ្តរមួ។

【ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពចំេពះកតព្វកិចច】

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ

28
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧៦
១.េបើគម នករយល់្រពមពីប្តី្របពនធទំងសងខងេទ ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធ
មិន ចយកេទលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតបនេឡើយ។ 
២.េទះបីមនបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើក៏េ យ េបើមន ថ នភពមិន ច
េជៀស ងបនស្រមប់ករែថទំជីវភពរមួកនុង ពហ៍ពិពហ៍ និង េដើមបីរក
ជីវភពរស់េន េនះប្តី្របពនធ មខ ង ចលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀត នូវ
្រទពយសមបត្តិរមួបន េ យទទួលករអនុញញ តពីតុ ករ។
៣.កនុងករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង បនលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀត
នូវ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យគម នករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀតផង និង គម ន
ករអនុញញ តពីតុ ករផង សហព័ទធែដលមិនបនផ្តល់ករយល់្រពម ច
ទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ េទតុ ករបន េនកនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបតិ្តរមួ
ែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជអចលនវតថុៃនករ ្រស័យេន និង េនកនុងអំឡុង
េពល ១ (មួយ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយ
សមបត្តិរមួែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជ្រទពយសមបត្តិេផ ង។ 29

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ករណីសិក
សី  និង ្រសីេពបនទិញផទះែល្វងែដលេនជិតេពធិ៍ចិនតុង និង
ចប់េផ្តើម ន ក់េនទីេនះជមួយនិងកូនេឈម ះចិ្រ ។ បុ៉ែន្ត សី
បនចប់េផ្តើមទំនក់ទំនងលួច ក់ជមួយសិស ប្អូនេឈម ះរសមី 
េ យមិនឲយ្រសីេពដឹង។ បនទ ប់មក ១ឆន ំេ្រកយ សី បនេចញ
ពីផទះេនេពធិ៍ចិនតុង េហើយបនចប់េផ្តើមរស់េនជមួយរសមីេនផទះ
ែកបរេ្រជយចង្វ ។ សី បនផ្ល ស់ប្តូរេលខទូរស័ពទថមី និងឈប់េធ្វើ
ករទក់ទងជមួយនឹង្រសីេព។ មយ៉ងេទៀត សី បនឈប់ផ្តល់
្របក់ស្រមប់ជីវភពឲយេទ្រសីេព។ ្រសីេពចំ បច់្រតូវបង់្របក់
៤០០ដុ ្ល រៃន្របក់ឥណទនជេរៀង ល់ែខេ យមន ក់ឯង។ 
េហើយ ្រសីេពចំបច់្រតូវបង់ៃថ្លទូរស័ពទ ៃថ្លទឹក ៃថ្ល គ ស ៃថ្លម្ហូប

រ ៃថ្លជីវភពេផ ងេទៀតទំងអស់េ យមន ក់ឯង។ ៃថ្លជីវភព
ទំងេនះគឺ សរបុ្របែហលជ៣០០ដុ ្ល រជេរៀង ល់ែខ។  30

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】
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ករណីសិក
ដូេចនះ ្រសីេពគិតថ នឹងលក់ផទះេនេពធិ៍ចិនតុងឲយេទតតិយជន 
េហើយេរ ើេទេនផទះេថកៗ។ ្រសីេពបនែស្វងរកអនកែដលចង់ទិញ
ផទះេនះ។ ខណៈេនះ អនកែដល គ ល់គន បននិយយមកកន់្រសី
េពថ ចង់ទិញផទះេនះកនុងតៃម្ល៤៥០០០ដុ ្ល រ។ ្រសីេព គិតថ 
ចង់លក់ផទះេនះកនុងតៃម្លេនះឲយេទអនកេនះ។ 
េនេពលេនះ េតើ្រសីេព ចលក់ផទះេនះទំង្រសុងឲយេទអនក

គ ល់គន េនះបនែដរឬេទ? 

31

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

32

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧៦
១.េបើគម នករយល់្រពមពីប្តី្របពនធទំងសងខងេទ ្រទពយសមបតិ្តរមួ
របស់ប្តី្របពនធមិន ចយកេទលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតបន
េឡើយ។ 

្រទពយសមបត្តិរមួ
ចំែណក ចំែណក

កនុងករណីមិនមនករយល់្រពមពីសី  
្រសីេពមិន ចចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួ
បនេទ។

លក់

×

អនក គ ល់គន

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】
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ករណីសិក
េតើ្រសីេព ចលក់ចំែណករបស់ខ្លួនឲយេទអនក គ ល់គន េ យមិន
មនករយល់្រពមពីសី បនែដរឬេទ?

33

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

សូមបំេភ្លចអំពីករណីប្តី្របពនធ រចួេធ្វើករសិក អំពីកមមសិទធិអវភិគ។
េតើមច ស់កមមសិទធិអវភិគ ចចត់ែចងចំែណករបស់ខ្លួនបនែដរឬេទ?
 
្រកមររដ្ឋបបេវណី ម្រ   ២០៤ 
មច ស់កមមសិទធិអវភិគមន ក់ៗ ចេធ្វើអនុបបទន ឬ ក់ជ្របតិេភគនូវចំែណក
របស់ខ្លួនបន។ មច ស់បំណុលៃនមច ស់កមមសិទធិអវភិគេនះ ចរបឹអូសចំែណក
េនះបន។

34្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

លក់

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ】
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×

35

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

បុ៉ែន្ត កនុងករណី្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ ្របសិន
េបើគម នករយល់្រពមពីភគីមខ ងេទ េនះមិន ច
ចត់ែចងចំែណករបស់ខ្លួនបនេឡើយ។
េនះជករណីេលើកែលងៃនម្រ  ២០៤ កនុង្រកម
រដ្ឋបបេវណី។ េនកនុងករណីសិក េនះ េ យ រែត
គម នករយល់្រពមពីសី េទ ដូេចនះ ្រសីេពមិន ច
ចត់ែចងចំែណករបស់ខ្លួនបនេឡើយ។

លក់

អនក គ ល់គន

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦
១.េបើគម នករយល់្រពមពីប្តី្របពនធទំងសងខងេទ ្រទពយសមបតិ្តរមួ
របស់ប្តី្របពនធមិន ចយកេទលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតបន
េឡើយ។ 

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ករណីសិក
្រសីេពបនេធ្វើករទក់ទងេទកន់សី ែដរ បុ៉ែន្តេទះបីជេធ្វើ
យ៉ង ក៏េ យ ក៏នងេនែតមិន ចទក់ទងបនែដរ។ ដូេចនះ 
្រសីេព មិន ចទទួលបនករយល់្រពមឲយលក់ផទះពីសី េឡើយ។ 
េតើកនុងករណីេនះ ្រសីេពគួរេធ្វើយ៉ងដូចេម្តច?

36

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】
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37

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦
២.េទះបីមនបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើក៏េ យ េបើមន ថ នភពមិន

ចេជៀស ងបនស្រមប់ករែថទំជីវភពរមួកនុង ពហ៍ពិពហ៍ និង េដើមបី
រក ជីវភពរស់េន េនះប្តី្របពនធ មខ ង ចលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ង
េទៀត នូវ្រទពយសមបត្តិរមួបន េ យទទួលករអនុញញ តពីតុ ករ។

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

 ្របសិន េបើមនករអនុញញ តពី
តុ ករ ្រសីេពមិន្រតឹមែត

ចលក់ចំែណករបស់ខ្លួន
បុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទំង ចលក់
ចំែណករបស់សី ឲយេទអនក

គ ល់គន បនេទៀតផង។

លក់

ក់ពកយ

ករអនុញញ ត

អនក គ ល់គន  

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ករណីសិក
េ យ រែត្រសីេពមិនបនដឹងអំពីបញញត្តិេនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី 
ដូេចនះេហើយ នងបនលក់ចំែណកៃនផទះរបស់នងឲយេទអនក គ ល់
គន េ យមិនបនទទួលករយល់្រពមពីតុ ករ។ បនទ ប់មក នង
បនជួលផទះេនចបរអំេពនិងបនចប់េផ្តើមរស់េនែត២នក់ជមួយ
និងចិ្រ ។ 

កនុងករណីេនះ កិចចសនយលក់ទិញរ ង្រសីេព និង អនក គ ល់គន  
មនសុពលភពែដរឬេទ? អនក គ ល់គន  ចេធ្វើលទធកមមនូវសិទធិកមម
សិទធិៃនចំែណកៃនផទះបនឬេទ? 

38

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】
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39

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦
៣.កនុងករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង បនលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតនូវ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យ
គម នករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀតផង និង គម នករអនុញញ តពីតុ ករផង សហព័ទធែដលមិនបន
ផ្តល់ករយល់្រពម ចទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ េទតុ ករបន េនកនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបតិ្តរមួែដល្រតូវបនចត់ែចង
េនះ ជអចលនវតថុៃនករ ្រស័យេន និង េនកនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹង
អំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបត្តិរមួែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជ្រទពយសមបត្តិេផ ង។ 

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

ែផ្អក មម្រ  ៩៧៦ កថខណ្ឌ ទី ៣  កនុង
ករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបនលក់
្រទពយសមបត្តិរមួ េ យគម នករយល់្រពមពី
សហព័ទធមខ ងេទៀត និងគម នករអនុញញ តពី
តុ ករ សហព័ទធែដលមិនបនផ្តល់ករយល់
្រពម ចលុបេចលកិចចសនយបន។ 
បុ៉ែន្ត ចនិយយមយ៉ងបនថ កិចចសនយនឹង
មនសុពលភពរហូតដល់តុ ករលុបេចល។  

លក់គម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

40

ដូេចនះ កិចចសនយរ ង្រសីេព និង អនក គ ល់គន  មន
សុពលភព។ 

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

លក់គម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦
៣.កនុងករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង បនលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតនូវ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យ
គម នករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀតផង និង គម នករអនុញញ តពីតុ ករផង សហព័ទធែដលមិនបន
ផ្តល់ករយល់្រពម ចទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ េទតុ ករបន េនកនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបតិ្តរមួែដល្រតូវបនចត់ែចង
េនះ ជអចលនវតថុៃនករ ្រស័យេន និង េនកនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ)ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹង
អំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបត្តិរមួែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជ្រទពយសមបត្តិេផ ង។ 
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បុ៉ែន្ត េយង ម្រកមរដ្ឋបបេវណីម្រ  ១៣៥ 
េដើមបីេធ្វើលទធកមមសិទធិកមមសិទធិេលើចំែណកៃនផទះ 
អនក គ ល់គន ្រតូវេធ្វើករចុះបញជ ីេផទរកមមសិទធិេលើ
ចំែណកេនះ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១៣៥
េទះបីមនបញញត្តិៃនម្រ  ១៣៣ (ករបេងកើត ករេផទរ និង ករែកែ្របនូវសិទធិ
្របតយក េ យករ្រពមេ្រព ង) និង ម្រ  ១៣៤ (ល័កខខ័ណ្ឌ ត ំងៃនករបេងកើត ករ
េផទរ និង ករែកែ្របនូវសិទធិ្របតយក ) ៃន្រកមេនះក៏េ យ ករេផទរកមមសិទធិេលើអល
ចលនវតថុេ យ ករ្រពមេ្រព ង មិនមន នុភព េបើមិនបនចុះបញជ ី េ យេយង

មបញញតិ្តៃនចបប់ និង បទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងេទៀត ស្តីពីករចុះបញជ ី។ 

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

លក់គម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

42

រដ្ឋបលសុរេិយដី

ែផ្អក ម ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពី នីតិវធីិៃនករចុះ
បញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី
ម្រ  ១០ កថខណ្ឌ ទី ១ ពកយសំុចុះបញជ ី ចំបច់
្រតូវេធ្វើេឡើងរមួគន េ យ្រសីេព និង អនក គ ល់គន ។

្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពី នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក
ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០ កថខណ្ឌ ទី ១
ពកយសំុចុះបញជ ី អំពីសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុ ្រតូវេធ្វើេឡើងរមួគន
េ យបុគគលមនសិទធិចុះបញជ ី និង បុគគលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី។

្រទពយសមបត្តិរមួ

ចំែណក ចំែណក

លក់គម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】
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ករចុះបញជ ីផទះេនះ គឺជករចុះបញជ ីរមួគន េ យ្រសី
េព និង សី

ករចុះបញជ ីេឈម ះរមួ រដ្ឋបលសុរេិយដី
្រទពយសមបត្តិរមួ

លក់គម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម

្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពី នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអំពីសិទធិ្របតយក
ទក់ទងនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០ កថខណ្ឌ ទី ១
ពកយសំុចុះបញជ ី អំពីសិទធិ្របតយក េលើអចលនវតថុ ្រតូវេធ្វើេឡើងរមួគន
េ យបុគគលមនសិទធិចុះបញជ ី និង បុគគលមនកតព្វកិចចចុះបញជ ី។

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

44

្របសិនេបើ ម្រន្តីចុះបញជ ីដឹងថ ្រសីេព និង សី
ជប្តី្របពនធ ម្រន្តីចុះបញជ ីនឹងគិតដូចខងេ្រកម៖ 

ផទះេនះ គឺជ្រទពយសមបត្តិរមួរបស់ប្តី្របពនធ។ ដូេចនះ េទះបីជចំែណកផទ ល់ខ្លួន
របស់្រសីេពក៏េ យ ក៏ចំបច់្រតូវមនពីតុ ករែដរ េដើមបីលក់ឲយេទអនក

គ ល់គន  ។ បុ៉ែន្ត ្រសីេពមិនបនទទួលករយល់្រពម ឬ ករអនុញញ តអ្វីទំង
អស់។ ដូេចនះ ពកយសំុចុះបញជ ីែបបេនះមិន ចទទួល គ ល់បនេឡើយ។ 

រដ្ឋបលសុរេិយដី

លក់គម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម
្រទពយសមបត្តិរមួ

ករចុះបញជ ីេឈម ះរមួ
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្របសិនេបើ ម្រន្តីចុះបញជ ីដឹងថ ្រសីេព និង សី
ជប្តី្របពនធ ម្រន្តីចុះបញជ ីនឹងគិតដូចខងេ្រកម៖ 
កនុងករណីេនះ ម្រន្តីចុះបញជ ីនឹងគិតថ េលើកេចល
ពកយសំុចុះបញជ ី។

េលើកេចល

រដ្ឋបលសុរេិយដី

លក់គម នករអនុញញ ត

គម នករយល់្រពម
្រទពយសមបត្តិរមួ

ករចុះបញជ ីេឈម ះរមួ

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

ករណីសិក
្រសីេពបនលក់ចំែណកៃនផទះេទឲយអនក គ ល់គន  េហើយក៏បន
បញច ប់ករចុះបញជ ីេផទរសិទធិកមមសិទធិេលើចំែណកេនះផងែដរ។ អនក

គ ល់គន ចប់េផ្តើមរស់េនេលើផទះេនះ។  ម្រន្តីសុរេិយដីមិនបនដឹង
ថជ្រទពយរមួ េហើយបនចុះបញជ ី បនទ ប់មក ្រសីេពបនសង្របក់
ឥណទនមួយែផនករបស់ធនគរេ យៃថ្លលក់ផទះចំនួន២០០០០
ដុ ្ល រ។  ឥណទនរបស់ធនគរ េនសល់ចំនួន២០០០០ដុ ្ល រ
េទៀត។ ្រសីេពបនពិភក ជមួយធនគរ សំុឲយបញចុ ះករបង់
ឥណទនជេរៀង ល់ែខពី៤០០ដុ ្ល រមក្រតឹម១៥០ដុ ្ល រ។ 
បនទ ប់មក ្រសីេពបនចប់េផ្តើមជួលផទះរស់ជមួយចិ្រ  េនែដល
មនតៃម្លៃថ្លឈនួលចំនួន៥០ដុ ្ល រេនម្តុំចបរអំេព។  (កនុងករអនុវត្ត
ជក់ែស្តង ករណីេនះក្រមនឹងេកើតមន)  

46

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】
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ករណីសិក
រយៈេពល ១ឆន ំចប់ពីេពលេនះមក  សី បនែបកគន ជមួយ រសមី 
េហើយបន្រតឡប់មកផទះរបស់្រសីេពវញិ។ ្រសីេព មិនបនេលើកែលង
េរឿងរបស់សី េនះេទ។ បុ៉ែន្ត នងបនេមើលេទចិ្រ ែដលកំពុងែត
េ សី ថ ‟ ប៉ ប៉ ” េដើមបីចិ្រ  ្រសីេពបនេលើកែលងឲយសី ។ 
េហតុដូេចនះ អនកទំង ៣ បនចប់េផ្តើមរស់េនជមួយគន ម្តងេទៀតេនផទះ
េនចបរអំេព។ 
សី ដឹងថ អនក គ ល់គន ជមួយ្រសីេពកំពុងរស់េនផទះេនេពធិ៍ចិនតុង 
េហើយក៏ភញ ក់េផ្អើល។  េ យ រែតសី ចូលចិត្តផទះេនះ ក៏គិតថចង់
េទរស់េនផទះេនះម្តងេទៀត។ ដូេចនះ សី បនេសនើសំុេទកន់អនក គ ល់
គន េនះឲយលក់ចំែណកៃនផទះមកឲយ្រសីេពមកេទៀតែដរ បុ៉ែន្តអនក គ ល់
គន េនះបនបដិេសធសំេណើ េនះ។ 
កនុងករណីេនះ េតើសី ចយកចំែណកៃនផទះ្រតលប់មកវញិបនេទ?

47

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】

48

្រទពយសមបតិ្តរមួ

ចំែណក ចំែណក

លក់

សិទធិទមទរឲយលុបេចល

លុបេចល

សី  ចទមទរឲយលុបេចលកិចច
សនយលក់ទិញចំែណកៃនផទះេទកន់
តុ ករបន។ តុ ករ នឹងេចញដីក
សេ្រមចលុបេចលកិចចសនយលក់ទិញ
េនះ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦
៣.កនុងករណីែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង បនលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតនូវ្រទពយសមបត្តិរមួ េ យ
គម នករយល់្រពមពីសហព័ទធមខ ងេទៀតផង និង គម នករអនុញញ តពីតុ ករផង សហព័ទធែដលមិនបន
ផ្តល់ករយល់្រពម ចទមទរឲយលុបេចលនូវករចត់ែចងេនះ េទតុ ករបន េនកនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ) ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចងេនះ េបើ្រទពយសមបតិ្តរមួែដល្រតូវបនចត់ែចង
េនះ ជអចលនវតថុ និង េនកនុងអំឡុងេពល ១ (មួយ) ឆន ំ គិតចប់ពីេពលែដលបនដឹងអំពីករចត់ែចង
េនះ េបើ្រទពយសមបត្តិរមួែដល្រតូវបនចត់ែចងេនះ ជ្រទពយសមបត្តិេផ ង។ 

【ករចត់ែចង្រទពយសមបត្តិរមួរបសប់្តី្របពនធ】
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្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក

49

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៧
១.ប្តី្របពនធមខ ង ច ្រស័យេនអចលនវតថុែដលជ្រទពយសមបតិ្ត
េ យែឡករបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត េហើយែដល្រតូវេ្របើស្រមប់
ករ ្រស័យេនរបស់្រគួ របន។
២.កនុងករណីែដលប្តី្របពនធមខ ង ្រស័យេនអចលនវតថុែដលបន
កំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ  េទះបីជសហព័ទធមខ ង
េទៀតបនចត់ែចងអចលនវតថុេនះក៏េ យ ក៏ ចបន្ត ្រស័យេន
អចលនវតថុេនះបនែដរ។

50

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】
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ករណីសិក
េ យ រែតសី ធុញ្រទន់នឹងករទមទរឲយលុបេចលកិចចសនយ
លក់ទិញេទកន់តុ ករេពក ក៏លះបង់ករ្រតឡប់េទរស់េនផទះេន
េពធិ៍ចិនតុងេនះវញិ។ ដូេចនះ សី  បនលក់ចំែណករបស់ខ្លួនឲយេទ
អនក គ ល់គន ជមួយ្រសីេពែដលកំពុងរស់េនផទះេនេពធិ៍ចិនតុងេនះ។ 
ៃថ្លលក់មនតៃម្ល ២០០០០ដុ ្ល រ។ សី របនយក្របក់ចំនួន ២០០០០
ដុ ្ល រេនះ សង្រតឡប់នូវឥណទនរបស់ធនគរ។ បចចុបបនន សី
កំពុងរស់េនជមួយ្រសីេព និង ចិ្រ  ជមួយគន េនផទះេនចបរអំេព។ 
១ឆន ំេ្រកយមក ឪពុករបស់សី បន ្ល ប់។ េ្រកយពីលទធផលៃនករ
ែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ យករពិភក  សី បនទទួលសន្តតិកមមផទះពី
ឪពុក។ ផទះេនះជផទះែល្វងែដលេនជិតផ រេដើមគ។ ែផ្អក ម្រកមរដ្ឋប្
បេវណី ម្រ  ៩៧២ កថខណ្ឌ ទី ២ ផទះេនះជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡក
របស់សី ។

51

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

ករណីសិក
សី បនេរ ើេទផទះេនះ និង ចបេផ្តើមរស់េនជមួយ្រសីេព 

និងចិ្រ ។ ១ឆន ំេ្រកយមក េនេលើ FACEBOOK របស់សី បន
ទទួល រពីរសមីថ ‟អូនេននឹកបង″។ សី  បនចប់េផ្តើមជួប
ជមួយរេសមើ េហើយបនចប់េផ្តើមទំនក់ទំនងម្តងេទៀតេ យ ក់
នឹង្រសីេព។ ១ឆន ំេ្រកយមក សី បនែលងលះជមួយ្រសីេព 
េហើយគិតថ ចង់េទរស់េនជមួយរសមី។ ដូេចនះ សី  បនេសនើរ
ចំេពះ្រសីេពថ ខញុំចង់ែលងលះ។ បុ៉ែន្ត ្រសីេព មិនបនេឆ្លើយតប
នឹងករែលងលះេនះេទ។ េហតុេនះ សី បននិយយចំេពះ
្រសីេពថ  ‟ផទះេនះជផទះរបស់ខញុំ នងេចញពីផទះេនះជមួយចិ្រ
េទ”។ 
កនុងករណីេនះ េតើ្រសីេព្រតូវែតេចញពីផទះែដរឬ េទ?

52

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】
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53

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៧
១.ប្តី្របព័នធមខ ង ច ្រស័យេនអចលនវតថុែដលជ្រទពយសមបតិ្ត
េ យែឡករបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត េហើយែដល្រតូវេ្របើស្រមប់ករ

្រស័យេនរបស់្រគួ របន។

្រទពយេ យែឡករបស់សី

ឧទហរណ៍ ៖ េទះបីជផទះេនះជ្រទពយ
សមបត្តិេ យែឡករបស់សី ក៏េ យ ក៏
្រសីេព ច ្រស័យេនេលើផទះេនះបន
ែដរ។

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

ករណីសិក
េ យ រែត្រសីេពមិន្រពមេចញពីផទះេនផ រេដើមគ សី បន
េចញពីផទះេនះេហើយបនចប់េផ្តើមជីវភពេនផទះរបស់រសមីែដល
េនេ្រជយចង្វ ។ រសមីបននិយយចំេពះសី ថ ‟ចង់រស់េនផទះ
ថមីជមួយគន ″។ ដូេចនះ សី គិតថនឹងលក់ផទះែដល្រសីេពកំពុង
រស់េនេនចបរអំេព េហើយយកលុយេនេទទិញផទះថមី។ សី
បនពឹងពក់ភន ក់ងរអចលនវតថុ េហើយបនរកេឃើញអនកទិញ។ អនក
ទិញបនេទផទះេនះេមើលមុននឹងចុះកិចចសនយលក់ទិញជមួយសី

។ ខណៈេនះ ក៏ដឹងថ ្រសីេព និង ចិ្រ កំពុងែតរស់េន។ 
ដូេចនះេហើយ អនកទិញបនបញជ ក់ពី ថ នភពេនះជមួយសី ។ 

54

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】
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ករណីសិក  
សី បនេ ទូរស័ពទេទកន់្រសីេពថ ‟េ យ រែតខញុំសេ្រមច
ចិត្តលក់ផទះេនះេហើយ អញជ ឹងសូមេចញពីផទះេនះកនុងែខេនះ ″។ 
បនទ ប់មក សី បនពនយល់េទកន់អនកទិញថ ‟អនកទំំងពីរេនះ
នឹងេចញពីផទះេនះកនុងែខេនះ ។ ដូេចនះ ចប់ពីែខេ្រកយ អនក ច
េ្របើផទះេនះបនេហើយ ″ ។ ដូេចនះ អនកទិញបនយល់្រពម េហើយ
បនចុះកិចចសនយលក់ទិញជមួយសី  មយ៉ងេទៀតបនចុះបញជ ី
េផទរកមមសិទធិពីសី េទ អនកទិញ។ ៃថ្លលក់មនតៃម្ល ១០០០០០
ដុ ្ល រ។ 
ែខបនទ ប់មក អនកទិញបនេទផទះេនះ បុ៉ែន្ត ្រសីេព និង ចិ្រ
កំពុងរស់េនទីេនះេនេឡើយ។ កនុងករណីេនះ េតើអនកទិញ ច
ទមទរឲយចំេពះ្រសីេព និងចិ្រ  ឲយេចញពីផទះេ យែផ្អកេលើ
សិទធិកមមសិទធិៃនផទះបនែដរឬេទ?

55

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

56

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៧
២.កនុងករណីែដលប្តី្របពនធមខ ង ្រស័យេនអចលនវតថុែដលបនកំណត់េន
កនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ  េទះបីជសហព័ទធមខ ងេទៀតបនចត់ែចង
អចលនវតថុេនះក៏េ យ ក៏ ចបន្ត ្រស័យេនអចលនវតថុេនះបនែដរ។

សិទធិកមមសិទធិ

ករចុះបញជ ី
លក់

សិទធិទមទរឲយេចញពីផទះ
×

េយង ម ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៧ 
កថខណ្ឌ ទី ២ អនកទិញមិន ចទមទរ
ចំេពះ្រសីេពឲយចុះេចញពី គរេនះ
បនេទ។

េហតុេនះ េតើអនកទិញគួរេធ្វើដូចេម្តច? 

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】
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57

សិទធិកមមសិទធិ

ករចុះបញជ ី

លុបេចលេ យករភន់្រចឡំ

អនកទិញ ចលុបេចលកិចចសនយលក់
ទិញេ យែផ្អក មករភន់្រចឡំបន។

លក់់

【ករ ្រសយ័េន្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក】

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៣៤៦
១. កនុងករណីែដលភគីមនករភន់្រចឡំអំពីចំនុចសំខន់ៗៃនកិចចសនយ េបើភគី
មខ ងេទៀតបនសថិតេនកនុង ថ នភពែដលនឹង ចដឹងអំពីករភន់្រចឡំេនះ ភគី
ែដលបនភន់្រចឡំ ចលុបេចលនូវកិចចសនយបន េ យេហតុថ ករបង្ហ ញឆន្
ទៈមនវកិរៈ។ 

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់

េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ៍

58
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី

ពហ៍ពិពហ៍េ យពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល 
និង ថ នភពេផ ងេទៀត។

59

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ករណីសិក
ជចុងេ្រកយ សី  មិន ចលក់ផទះេនផ រេដើមគបន េហើយ
្រសីេព និង ចិ្រ កំពុងបន្តរស់េនេលើផទះេនះេទៀត។ សី កំពុង
រស់េនផទះរបស់រសមីេនេ្រជយចង្វ ។

សី គិតថចង់ែលងលះជមួយ្រសីេព បុ៉ែន្ត ្រសីេពបនគិតពី
ចិ្រ  េហើយក៏ ទ ក់េសទើរចំេពះករែលងលះេនះ។

60

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍
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ករណីសិក
េ យ រែត្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ែដល្រសីេពកំពុងេធ្វើករបន
ក ័យធន បចចុបបនន នងកំពុងែតេធ្វើករេនេភជនីយ ្ឋ ន។ ្របក់ែខ
ជេរៀង ល់ែខគឺ ១៥០ដុ ្ល រ។ ្រសីេព ្រតូវករ្របក់ចំនួន២០០
ដុ ្ល រកនុង១ែខ េដើមបីេ្របើ្របស់ស្រមប់ៃថ្លជីវភពដូចជ ៃថ្លេភ្លើង ៃថ្ល
ទឹក ៃថ្ល គ ស ៃថ្លម្ហូប រ និង ៃថ្លសេម្ល កបំពក់។ 
ជេរៀង ល់ែខ នង្រតូវករ ៣០ដុ ្ល រ ស្រមប់ៃថ្ល កូន។ 
េពល េទះបីជ្រសីេពមន្របក់ែខចំនួន ១៥០ដុ ្ល រ កនុង១ែខក៏
េ យ េ យ រែត្របក់េនះមិនទន់្រគប់្រគន់ ដូេចនះ នង្រតូវ
ករ២៣០ដុ ្ល រកនុង ១ែខ ។ បចចុបបនន សី កំពុងបន្តេធ្វើករេន
ធនគរ េហើយ្របក់ែខទទួលបន៦០០ដុ ្ល រកនុង១ែខ។ េតើ្រសីេព

ចទមទរចំេពះសី ឲយជួយផគត់ផគង់ៃថ្ល  និង ៃថ្លជីវភព
បនែដរឬេទ? 61

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

េតើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍មនអ្វីខ្លះ?
・ៃថ្លម្ហូប រ
・ៃថ្លេភ្លើង ៃថ្លទឹក ៃថ្ល គ ស ៃថ្លទូរស័ពទ
・ៃថ្លសេម្ល កបំពក់
・ៃថ្លពយបល
・ៃថ្លែថទំកូន
・ៃថ្លសិក របស់កូន
・េផ ងេទៀត

62

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

94



63

េនេពលែដលអនកទំង៣ រស់េនជមួយគន  សី  និង ្រសីេពទទួលបនទុកចំេពះ
េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ។ កនុងអំឡុងេពលរស់េនជមួយគន  ចំែណកៃនករ
ទទួលបនទុកេលើេ ហុ៊ន ពហ៍ពិពហ៍នឹងមិនមនបញ្ហ េឡើយ។

ចំណូលរបស់សី ចំណូលរបស់្រសីេព

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។

64

ចំែណកៃនករទទួលបនទុកមន ក់ៗ មនដូចខងេ្រកម។ េពល ខងេ្រកមេនះគឺជ
ភពចំបច់ៃនចំនួន្របក់ ស្រមប់ជីវភពរបស់មនុស មន ក់។ 

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ចំណូលរបស់សី ចំណូលរបស់្រសីេព

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។
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65

ខងេ្រកមេនះជ ករណីែដលសី  និង ្រសីេពរស់េនែបកគន ។ េពល េនះគឺជ
ភពចំបច់ៃនចំនួន្របក់ ស្រមប់ជីវភពរបស់មនុស មន ក់កនុង្រគួ រមួយ។ 

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ចំណូលរបស់សី ចំណូលរបស់្រសីេព

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។

66

្រសីេព និង ចិ្រ ្រតូវករ្របក់ចំនួន៨ចំែណក ។ បុ៉ែន្ត ចំណូលរបស់្រសីេពមន
ែត៤ចំែណកេទ ។ ដូេចនះ ្រសីេព ចទួលបនពីសី នូវចំែណកែដលមិន្រគប់
្រគន់េ យែផ្អក មបញញត្តិស្តីពីេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍។

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

ចំណូលរបស់សី ចំណូលរបស់្រសីេព

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧១
ប្តី្របពនធ ្រតូវមនចំែណកបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលេកើតេចញពី ពហ៍ពិពហ៍េ យ
ពិចរ េទេលើ្រទពយសមបត្តិ ្របក់ចំណូល និង ថ នភពេផ ងេទៀត។
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បនទុកៃនេ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ មន នុភពេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍
ពិពហ៍។ ដូេចនះេហើយ េ្រកយករែលងលះ បញញតិ្តៃនបនទុកេ ហុ៊យ

ពហ៍ពិពហ៍មិន្រតូវបនយកមកអនុវត្តេឡើយ។ ដូេចនះ ្របសិនេបើ សី  និង 
្រសីេពបនែលងលះគន  ្រសីេពមិន ចទមទរចំេពះសី រឲយបង់េ ហុ៊យ

ពហ៍ពិពហ៍បនេឡើយ។ េពល កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍ក្ល យជបញ្ហ  គឺកនុងអំឡុងេពល េ្រកយកររស់េនែបកគន  និង 

មុនករែលងលះ។

67

មុនរស់េនែបកគន េ្រកយរស់េនែបកគន
មុនករែលងលះ

េ្រកយករែលង
លះ

រស់េនែបកគន ែលងលះ

ជក់ែស្តង បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មិន

មនបញ្ហ េឡើយ។

បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មន

បញ្ហ ។

បញញត្តិៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មិន

្រតូវបនយកមកអនុ
វត្តេឡើយ។

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

68

ចុះ្របសិនេបើ បនេធ្វើករែលងលះ េតើ្រសីេព និង ចិ្រ ចទមទរចំេពះ
សី ឲយជួយផគត់ផគង់ៃថ្លជីវភពជ ទិ៍េ យែផ្អកេលើសិទធិែបប ? 

េ្រកយករែលងលះ មិនែមនជ្របធនបទកនុងសិកខ េលើកេនះេនះេទ 
ដូេចនះ បញ្ហ េនះនឹងយកមកេធ្វើករបក្រ យែតបន្តិចបុ៉េ ្ណ ះ

េតើគួរេធ្វើដូចេម្តច?

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

មុនរស់េនែបកគន េ្រកយរស់េនែបកគន
មុនករែលងលះ

េ្រកយករែលង
លះ

រស់េនែបកគន ែលងលះ

ជក់ែស្តង បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មិន

មនបញ្ហ េឡើយ។

បនទុកៃនេ ហុ៊យ
ពហ៍ពិពហ៍មន

បញ្ហ ។
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69

េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  
១០៤០ កថខណ្ឌ ទី ១

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៤០
១.ឪពុក ឬ ម្ត យ ែដលពំុមនអំ ចេមប េ្រកយេពលែលងលះគន  
មនសិទធិចូលជួប និង ្រប្រស័យទក់ទងជមួយកូន និង មនករណី
កិចចទទួលបនទុកេលើេ ហុ៊យែដលចំបច់េដើមបី្រគប់្រគងែថរក កូន។

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

មុនរស់េនែបកគន េ្រកយរស់េនែបកគន
មុនករែលងលះ

េ្រកយករែលងលះ

្រសីេព ចទមទរចំេពះសី ឲយជួយផគត់ផគង់ៃថ្លជីវភពរបស់
ចិ្រ ជ ទិ៍បន េ យែផ្អក មបញញតិ្តស្តីពី េ ហុ៊យែដល
ចំបច់េដើមបី្រគប់្រគងែថរក កូន (្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៤០ 
កថខណ្ឌ ទី ១) ។

70

េ ហុ៊យ ពហ៍ពិពហ៍ ្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  
១០៤០ កថខណ្ឌ ទី ១

ម្រ  ៧៦ ចបប់ស្តីពី
ពហ៍ពិពហ៍ និង ្រគួ រ

【េ ហ៊ុយ ពហព៍ិពហ】៍

មុនរស់េនែបកគន េ្រកយរស់េនែបកគន
មុនករែលងលះ

េ្រកយករែលងលះ

ចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង ្រគួ រ ម្រ  ៧៦ កយខណ្ឌ ទី ១ 
កនុង ករណី ែលងលះ គន  ភគី ែដល គម ន កំហុស េហើយ ខ្វះខត ច េសនើ សំុ 

រកិចច ពី ភគីមខ ង េទៀត បន។ ភគី ខង េ្រកយ េនះ ្រតូវ ែត ជួយ ឧបតថមភ 
េទ ម លទធភព របស់ ខ្លួន។

្រសីេព ចទមទរចំេពះសី ឲយផគត់ផគង់ជីវភពរបស់ខ្លួនបន
េ យែផ្អក មម្រ  ៧៦ ៃនចបប់ស្តីពី ពហ៍ពិពហ៍ និង 
្រគួ រ។ េនះេ ថ រកិចច។
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្របព័នធ្រទពយសមបតិ្ត មកិចចសនយ
កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ

71

្របព័នធ្រទពយសមបត្តិ មកិចចសនយ
្រកមរដ្ឋបបេវណី 

ម្រ  ៩៦៩ -ម្រ  ៩៧០

្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់
េ យចបប់

្រកមរដ្ឋបបេវណី 
ម្រ  ៩៧១ - ម្រ  ៩៧៧

េតើមនកិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធែដរឬេទ?

គម នមន

72
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៦៩ 
១.ប្តី្របពនធ ចេធ្វើកិចចសនយអំពីទំនក់ទំនង្រទពយសមបតិ្ត េនមុន 
ឬ  េ្រកយ ពហ៍ពិពហ៍បន។ បុ៉ែន្ត កិចចសនយេនះ មិន ចផទុយ
នឹងបញញត្តិស្តីពីសិទធិទមទរ រកតព្វកិចច និង ភគប្រមុងបន
េឡើយ។
២.េបើប្តី្របពនធមិនបនេធ្វើកិចចសនយពិេសសចំេពះ្រទពយសមបតិ្តេនះ
េទ ទំនក់ទំនង្រទពយសមបត្តិេនះ ្រតូវអនុេ ម មបញញតិ្តៃនកថ
ភគទី ២ (្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់េ យចបប់)។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧០
១.កិចចសនយប្តី្របពនធ្រតូវេធ្វើជ យល័កខណ៍អក រ។ 
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【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

ប្តី្របពនធ ចេ្របើ្របស់្របព័នធ្រទពយសមបត្តិែដលមនខ្លឹម រខុសពី្របព័នធ្រទពយ
សមបបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់ មរយៈករេធ្វើកិចចសនយ។ កិចចសនយែបបេនះ 
េ ថ កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ។ 

ប្តី្របពនធែដលគិតថនឹងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ចេធ្វើកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី
្របពនធមុនករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បន។ មយ៉ងវញិេទៀត ប្តី្របពនធក៏ ចេធ្វើកិចច
សនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធេ្រកយករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ក៏បនែដរ។ 
ឧទហរណ៍ េ្រកយពីករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រយៈេពល ៣ឆន ំ ប្តី្របពនធក៏ ចេធ្វើ
កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធបនែដរ។ 
េ្រកយពីករេធ្វើកិចចសនយ្រទពសមបត្តិប្តី្របពនធ ប្តី្របពនធក៏ ចេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរខ្លឹម

រេនះ ឬ រ ំ យកិចចសនយេនះក៏បនែដរ។ 

កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ ្រតូវែតេធ្វើេឡើងជ យល័កខណ៍អក រ។ កនុង
ករណីែដលមិនបនេធ្វើជ យល័កខណ៍អក រេទ កិចចសនយេនះនឹងមិនមន
សុពលភពេឡើយ។ 74
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ប្តី្របពនធ ចេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេ យេសរអំីពីខ្លឹម រៃនកិចចសនយ
្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ។ មយ៉ងេទៀត េទះបីជខ្លឹម រេនះមន
លកខណៈដូចគន េទនឹង្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់េ យចបប់
ក៏េ យ ក៏មិនមនបញ្ហ អ្វីែដរ។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើកិចចសនយេនះ 
មនខ្លឹម រដូចេទនឹង្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់េ យ
ចបប់វញិ ក់បីដូចជគម នអតថន័យៃនករចុះកិចចសនយ្រទពយ
សមបត្តិប្តី្របពនធេឡើយ។ 
ដូេចនះេហើយ កនុងករណីជក់ែស្តង ករសេ្រមចអំពីខ្លឹម រៃនកិចច
សនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធឲយខុសេទនឹង្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដល
កំណត់េ យចបប់គឺជេរឿងធមម ។  
ដូេចនះ សូមពិនិតយេមើលឧទហរណ៍ជក់ែស្តងៃនកិចចសនយ្រទពយ
សមបតិ្តប្តី្របពនធ។
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【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

កិចចសនយែដលមនខ្លឹម រថ នេពលអនគត  យក្រទពយសមបតិ្តែដលជ្រទពយ
សមបតិ្តរមួ មកេធ្វើជ្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក។

្របក់ែខរបស់ប្តី្របពនធមន ក់ៗ នឹងក្ល យជ្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក។

76

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧២ 
្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ គឺជ្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក ែដលសថិតេនេ្រកមកមមសិទធិរបស់
សហព័ទធ មន ក់៖
ក.្រទពយសមបតិ្តែដលសហព័ទធមន េនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
ខ.្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធទទួលបន េ យ្របទនកមម សន្តតិកមម អចច័យទន េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍
ពិពហ៍។
គ.្រទពយសមបត្តិជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្តែដលបនកំណត់កនុងចំណុច ក និង 
ចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៣
្រទពយសមបត្តិរមួ គឺជ្រទពយសមបត្តិទំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬ ែតមខ ងទទួលបនេនកនុងអំឡុង
េពល ពហ៍ពិពហ៍ េលើកែលងែត្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់កនុងចំណុច ខ និង ចំណុច គ ៃនម្រ  ៩៧២ 
(្រទពយសមបត្តិេ យែឡក) ខងេលើេនះ។ 

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】
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្រទពយសមបត្តិែដលប្តី្របពនធ មខ ងទទួលបនេ យ ្របទនកមម សន្តតិកមម 
អចច័យទន េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ ្រតូវយកមកេធ្វើជ្រទពយសមបត្តិរមួ
របស់ប្តី្របពនធ។

77

កិចចសនយែដលមនខ្លឹម រថ នេពលអនគត យក្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក
មកេធ្វើជ្រទពយសមបតិ្តរមួ។

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧២ 
្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់ដូចខងេ្រកមេនះ គឺជ្រទពយសមបតិ្តេ យែឡក ែដលសថិតេនេ្រកមកមមសិទធិរបស់
សហព័ទធ មន ក់៖
ក.្រទពយសមបតិ្តែដលសហព័ទធមន េនមុនេពលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។
ខ.្រទពយសមបត្តិែដលសហព័ទធទទួលបន េ យ្របទនកមម សន្តតិកមម អចច័យទន េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍
ពិពហ៍។
គ.្រទពយសមបត្តិជតៃម្លតប ែដលទទួលបនពីករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្តែដលបនកំណត់កនុងចំណុច ក និង 
ចំណុច ខ ខងេលើេនះ។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៣
្រទពយសមបត្តិរមួ គឺជ្រទពយសមបត្តិទំង យ ែដលប្តី្របពនធទំងសងខង ឬ ែតមខ ងទទួលបនេនកនុងអំឡុង
េពល ពហ៍ពិពហ៍ េលើកែលងែត្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់កនុងចំណុច ខ និង ចំណុច គ ៃនម្រ  ៩៧២ 
(្រទពយសមបត្តិេ យែឡក) ខងេលើេនះ។ 

កិចចសនយែដលមនខ្លឹម រទក់ទងេទនឹងករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព
ចំេពះកតព្វកិចច។

ចំេពះកតព្វកិចចែដលប្តី្របពនធ មខ ងទទួលបនទុកេ យេឈម ះរបស់ខ្លួនឯង 
េទះបីជកតព្វកិចចែដលមនេគលបំណងែបប ក៏េ យ ក៏ប្តី្របពនធមខ ង
េទៀតមិន្រតូវទទួលបនទុកេ យ មគគីភពែដរ។

78

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតវូទទួលខុស្រតវូេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ៖

ក.េ ហុ៊យេដើមបីរក ជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង េ ហុ៊យេដើមបកីរអប់រ ំឬ ករ
ពយបល ែថទំកូន ជ ទិ៍។

ខ.កតព្វកិចច និង ករណីកិចចេផ ងៗេទៀត ែដលប្តី ឬ ្របពនធទំងសងខងបន្រពម
េ្រព ង មលិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ជមួយមច ស់បំណុល េនកនុងអំឡុងេពល

ពហ៍ពិពហ៍ ឬ កតព្វកិចច និង ករណីយកិចចេផ ងៗេទៀត  ែដលប្តី ឬ ្របពនធ មខ ងបន
ទទួលបនទុក េ យមនករយល់្រពម មលិខិតជ យល័កខណ៍អក រ ពី្របពនធ ឬ ប្តីមខ ង
េទៀត េនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍។

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】
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កិចចសនយែដលមនខ្លឹម រទក់ទងនឹងករចត់ែចង្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធ។

េទះបីជគម នករយល់្រពមពីភគីមខ ងេទៀតក៏េ យ ក៏ប្តី ឬ ្របពនធ មខ ង ច
លក់នូវចំែណករបស់ខ្លួនែដលមនេលើ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី្របពនធបនែដរ។

79

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៧៦ 
១.េបើគម នករយល់្រពមពីប្តី្របពនធទំងសងខងេទ ្រទពយសមបតិ្តរមួរបស់ប្តី
្របពនធមិន ចយកេទលក់ ឬ េធ្វើករចត់ែចងេផ ងេទៀតបនេឡើយ។ 

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

80

ករណីសិក
េនេពលែដលសី  និង ្រសីេពេរៀប ពហ៍ពិពហ៍បនេធ្វើកិចច
សនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធែដលមនខ្លឹម រដូចតេទ៖
១.ប្តី្របពនធទទួលបនទុកេ ហុ៊យជីវភពរបស់ខ្លួនេរៀងៗខ្លួន។ 
២.កនុងករណីែដលមនកូន ្របពនធ្រតូវទទួលបនទុកេ ហុ៊យជីវភព
របស់កូន។

េ្រកយមក ចិ្រ បនេកើត។ េ យ រែត្រសីេពមនជមងឺ ក៏មិន
ចេធ្វើករបន។ អនកទំង៣ រស់េនជមួយគន ជ្រគួ រែមន បុ៉ែន្ត 

សី មិនចង់ឲយេ ហុ៊យជីវភពេទ្រសីេពេទ ។ ដូេចនះ េតើ្រសី
េព ចទមទរេទកន់សី ឲយជួយផគត់ផគង់េ ហុ៊យជីវភព
បនែដរឬេទ?

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】
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81

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ៩៦៩ 
១.ប្តី្របពនធ ចេធ្វើកិចចសនយអំពីទំនក់ទំនង្រទពយសមបតិ្ត េនមុន ឬ  េ្រកយ ពហ៍ពិពហ៍បន។ បុ៉ែន្ត 
កិចចសនយេនះ មិន ចផទុយនឹងបញញត្តិស្តីពីសិទធិទមទរ រកតព្វកិចច និង ភគប្រមុងបនេឡើយ។

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១១៤០ 
១.ញតិ ក្ល យជជនែដលមនករណីកិចច្រតូវផគត់ផគង់ រកតព្វកិចច មទំហំ និង លំ ប់ដូចខង
េ្រកមេនះ ៖ 

ទី ១ ញតិែដលរស់េនជមួយគន ។ 

ប្តី្របពនធទទួលបនទុកេ ហុ៊យជីវភពមន ក់ៗេ យេរៀងៗខ្លួន។ កនុងករណីែដល
មនកូន ្របពនធ្រតូវទទួលបនទុកចំេពះេ ហុ៊យជីវភពរបស់កូន។

្រសីេព និង ចិ្រ មនសិទធិទមទរ រកតព្វកិចចពីសី ។ ដូេចនះ 
េ យ រែតកិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធែបបេនះ ផទុយេទនឹងបញញតិ្តៃនសិទធិ
ទមទរ រកតព្វកិចច េហតុេនះ នឹងេមឃភព ។ ដូេចនះ ្រសីេព ច
ទមទរចំេពះសី ឲយជួយផគត់ផគង់េ ហុ៊យជីវភពរ បស់ខ្លួន និង សី បន។

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

82

ករណីសិក
េនេពលែដលេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ សី  និង ្រសីេពបនចុះកិចចសនយ
្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធែដលមនខ្លឹម រដូចតេទ៖

   ១.្រទពសមបត្តិែដលប្តី្របពនធទទួលបនេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ 
នឹងក្ល យជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ប្តីទំងអស់។ 
 ២.កនុងករណីែដលប្តី្របពនធែលងលះ ្របពនធ្រតូវែត្របគល់្រទពយសមបតិ្ត
ទំងអស់ឲយេទប្តី។ 
្រសីេពបនយក្របក់ែខរបស់ខ្លួនេទសន ំទុកកនុងគណនីធនគរ។ 
បចចុបបនន ្របក់សន ំរបស់្រសីេពមន ២០០០ដុ ្ល រ។ េ្រកយមកសី  
និង ្រសីេពបនសេ្រមចចិត្តែលងលះ។ សី បនទមទរចំេពះ្រសីេព
នូវ្របក់សន ំចំនួន២០០០ដុ ្ល រេ យែផ្អកេលើភស្តុ ងជកិចចសនយ
្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ។ េតើករទមទរែបបេនះ្រតូវបនេគទទួល គ ល់
ែដរឬេទ? 

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】
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83

្រកមរដ្ឋបបេវណី ៣៥៤
១.េទះបីជភគីៃនកិចចសនយបនេធ្វើករបង្ហ ញឆនទៈេ យគម នវកិរៈក៏េ យ ក៏កិចចសនយ្រតូវ
បនចត់ទុកជេមឃៈកនុងករណីខងេ្រកមេនះ៖
          ក.អតថន័យៃនកិចចសនយេនះផទុយនឹងបញញត្តិែដលអនុវត្តេ យបងខំ មួយ។
          ខ.អតថន័យៃនកិចចសនយេនះផទុយនឹងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និង ទំេនៀមទម្ល ប់ល្អ។

្រទពយសមបត្តិែដលប្តី្របពនធទទួលបនេនកនុងអំឡុងេពល ពហ៍ពិពហ៍ នឹង
ក្ល យជ្រទពយសមបត្តិេ យែឡករបស់ប្តីទំងអស់។ កនុងករណីែដលប្តី្របពនធ
ែលងលះ ្របពនធ្រតូវែត្របគល់្រទពយសមបតិ្តទំងអស់ឲយេទប្តី។

េ យ រែតកិចចសនយែបបេនះ មនភពអយុត្តិធម៌ខ្ល ំងចំេពះ្របពនធ េហើយ
ផទុយនឹងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និង ទំេនៀមទំ ប់ល្អ ដូេចនះនឹងក្ល យជ
េមឃភព។  ដូេចនះ ្រសីេពមិនមនភពចំបច់កនុងករ្របគល់្របក់សន ំេន
កនុងធនគរចំនួន ២០០០ ដុ ្ល រេនះឲយេទសី េទ។

【កិចចសនយ្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ】

 ្របព័នធ្រទពយសមបតិ្ត មកិចចសនយ

ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ
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【ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ】

85

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧០ 
២.កនុងករណីែដលប្តី្របពនធបនេធ្វើកិចចសនយ េផ ងពី្របព័នធ្រទពយ
សមបត្តិែដលកំណត់េ យចបប់ េបើមិនបនចុះបញជ ីេទ មិន ច 
យកកិចចសនយេនះមកត ំងជមួយនឹងតតិយជនបនេឡើយ។ 
ចបប់ស្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ២៨
១.ពកយសំុចុះបញជ ីកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ ្រតូវេធ្វើរមួគន  
និងជ យល័កខណ៍អក រេ យប្តី្របពនធ ឬ េ យបុគគលែដល
នឹង្រតូវេរៀប ពហ៍ពិពហ៍។

ចំេពះនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ី្រទពយសមបតិ្តប្តី្របពនធ មនសរេសរ
េកបះកបយេនកនុង្របកសស្តីពី នីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីកិចចសនយ
្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធឆន ំ២០១៣។

86

ករណីសិក
េនេពលែដល្រសីេព និងសី េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ បនចុះកិចចសនយ្រទពយ
សមបត្តិប្តី្របពនធែដលមនខ្លឹម រដូចតេទ៖ ‟ចំេពះកតព្វកិចចែដលប្តី្របពនធ

មខ ងទទួលបនទុកេ យេឈម ះរបស់ខ្លួនឯង េទះបីជកតព្វកិចចែដលមន
េគលបំណងែបប ក៏េ យ ក៏ ប្តី្របពនធមខ ងេទៀតមិន្រតូវទទួលបនទុកេ យ

មគគីភពែដរ។” បុ៉ែន្ត អនកទំងពីរមិន ចចុះបញជ ីកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី
្របពនធេនះបនេទ។ 
សី បនខចីលុយពីអនក គ ល់គន ចំនួន១០០០០ដុ ្ល រ េដើមបីពយបលជមងឺរបស់
ចិ្រ ជកូន។ បុ៉ែន្ត សី មិន ចសង្របក់ចំនួន១០០០០ដុ ្ល រេទអនក គ ល់
គន េនះេទ េទះបីជកលកំណត់សងបនមកដល់ក៏េ យ។ ដូេចនះ អនក គ ល់
គន បនរបឹអូសជបេ ្ត ះ សនននូវដីែ្រសេនេខត្តបត់ដំបងែដលជ្រទពយ
សមបត្តិេ យែឡករបស់្រសីេព េដើមបីធនករអនុវត្តសិទធិេលើបំណុល។ កនុង
ករណីេនះ េតើ្រសីេព ចបដិេសធកររបឹអូសជបេ ្ត ះ សននេ យយកកិចច
សនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធមកេធ្វើជភស្តុ ងបនែដរឬេទ?

【ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ】
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ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព

របឹអូសជបេ ្ត ះ សនន

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧៥
ប្តី្របពនធ្រតវូទទួលខុស្រតវូេ យ មគគីភព ចំេពះកតព្វកិចចែដលកំណត់ខងេ្រកមេនះ៖

ក.េ ហុ៊យេដើមបីជីវភពរមួរបស់ប្តី្របពនធ និង េ ហុ៊យេដើមបីករអប់រ ំឬ ករ
ពយបល ែថទំកូន ជ ទិ៍។

ែផ្អកេលើបញញតិ្តស្តីពី្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដល
កំណត់េ យចបប់ េទះបីជខចី្របក់េ យ
េឈម ះរបស់សី ក៏េ យ ក៏្រសីេព្រតូវ
ទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភពែដរ។ េតើ
្រសីេព ចបដិេសធកររបឹអូសជបេ ្ត ះ

សនននូវដីែ្រសេនេខត្តបត់ដំបង េ យ
យកកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធមកេធ្វើ
ជភស្តុ ងបនែដរឬេទ?
 

【ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ】
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ៩៧០ 
២. កនុងករណីែដលប្តី្របពនធបនេធ្វើកិចចសនយេផ ងពី្របព័នធ្រទពយសមបតិ្តែដលកំណត់
េ យចបប់ េបើមិនបនចុះបញជ ីេទ មិន ចយកកិចចសនយេនះមកត ំងជមួយនឹង
តតិយជនបនេឡើយ។

មិន ចត ំងបន

ចំេពះកតព្វកិចចែដលប្តី្របពនធ
មខ ងទទួលបនទុកេ យេឈម ះរបស់ខ្លួនឯង 
េទះបីជកតព្វកិចចែដលមនេគលបំណង
ែបប ក៏េ យ ក៏ ប្តី្របពនធមខ ងេទៀតមិន
្រតូវទទួលបនទុកេ យ មគគីភពែដរ។

កិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ
（មិនទន់បនចុះបញជ ី）

ដូេចនះ ្រសីេពមិន ចបដិេសធចំេពះករ
របឹអូសជបេ ្ត ះ សនននូវដីែ្រសេន
េខត្តបត់ដំបងបនេទ។

×
【ករចុះបញជកីិចចសនយ្រទពយសមបត្តិប្តី្របពនធ】

របឹអូសជបេ ្ត ះ សនន

ករទទួលខុស្រតូវេ យ មគគីភព
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សាកលវទិ្យាលយ័ភមូិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិង វិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច 
្កិ្ខា សាលាក្កមរដ្ឋប្បសវណីសលើកទ្យី ៦ 
ក្ប្ព័ន្ធក្ទ្យពយ្មបតតិរមួរប្្ប់្តីក្ប្ពន្ធ 

១.តត្ើប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធជាអ្វី? 
(១) រីតាំងតៅក្នុងប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី 
 តត្ើប្រព័ន្ធប្រពយសម្បតិ្តរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ ប្ត្េូបាន្រញ្ញត្តតៅក្នុងប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណីនន្ប្រតរសក្ម្ពុជា
តៅប្ត្ង់ចាំណុចណា?  
 គន្ថីរី ១ រររបញ្ញត្តិរូតៅ 
 គន្ថីរី ២ រុគគល 
 គន្ថីរី ៣ សិរធិប្រត្យក្ស 
 គន្ថីរី ៤ កាត្ពវកិ្ចច 
 គន្ថីរី ៥ កិ្ចចសន្ាសាំខាន់្ៗ និ្ង អ្ាំតពើអ្នី្ត្ានុ្កូ្ល 
 គន្ថីរី ៦ ការធានាកាត្ពវកិ្ចច 
 គន្ថីរី ៧ ញាតិ្ 
  ជាំពូក្រី ១ រររបញ្ញតិ្តរូតៅ 
  ជាំពូក្រី ២ ក្ាំជារ់ពាក្យ 
  ជាំពូក្រី ៣ អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
   ផ្ននក្រី ១ ការរតងកើត្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
   ផ្ននក្រី ២ អានុ្ភាពនន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
   ផ្ននក្រី ៣ ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ 
   ផ្ននក្រី ៤ ការផ្លងលះ  
  ជាំពូក្រី ៤ ឪពុក្ម្តត យ និ្ង កូ្ន្ 
  ជាំពូក្រី ៥ អ្ាំណាចតម្បា 
  ជាំពូក្រី ៦ អាណាពាបាល 
  ជាំពូក្រី ៧ ហិតូ្រត្ថម្ភ 
  ជាំពូក្រី ៨ អាហារកាត្ពវកិ្ចច 
គន្ថីរី ៨ សន្តតិ្ក្ម្ម 
គន្ថីរី ៩ អ្េសាន្របញ្ញតិ្ត 
(២) គាំនិ្ត្ជាមូ្លដ្ឋឋ ន្នន្ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ 
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 ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ គឺជាេធិាន្តដ្ើម្បកី្ាំណត់្ថា តត្ើប្រពយសម្បត្តិររស់រតីប្រពន្ធ
ជាររស់អ្នក្ណា។ រាំនាក់្រាំន្ងរតីប្រពន្ធ ម្តន្លក្ខណៈខុសៗគ្នន តៅតម្េរបធម៌្ររស់ប្រតរសនី្មួ្
យៗ។ ដូ្តចនះតហើយ ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិក៏្ម្តន្ភាពខុសៗគ្នន តៅតម្ប្រតរសនងផ្ដ្រ។ 
 ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណីប្រតរសក្ម្ពុជា ប្ត្េូបាន្រតងកើត្ត ើងតដ្ឋយយក្គប្ម្ូតម្ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី
ប្រតរសជរ ុន្ រ ុផ្ន្ត មិ្ន្ផ្ម្ន្ចម្លងយក្ទាំងស្សងុពីប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណីប្រតរសជរ ុន្តនាះតរ គឺ បាន្ផ្ក្
ផ្ប្រតដ្ើម្បឲី្យស្សរតៅតម្េរបធម៌្និ្ង សងគម្ររស់ប្រតរសក្ម្ពុជា។ ចាំតពាះប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិរមួ្
ររស់រតីប្រពន្ធតន្ះនងផ្ដ្រ តដ្ើម្បីតធវើឲ្យស្សរតៅនឹ្ងេរបធម៌្ និ្ង សងគម្ររស់ប្រតរសក្ម្ពុជា ដូ្តចនះបាន្
រតងកើត្ប្រព័ន្ធផ្ដ្លម្តន្លក្ខណៈខុសគ្នន តៅនឹ្ងប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណីប្រតរសជរ ុន្។  
 តៅតពលផ្ដ្លតធវើការសិក្ាអ្ាំពីប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ ប្ត្ូេផ្ត្ពិចារណាតលើ
រាំនាក់្រាំន្ង២។ តពាលគឺ រាំនាក់្រាំន្ងរតីប្រពន្ធ និ្ង រាំនាក់្រាំន្ងត្តិ្យជន្។  
២.ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិតម្កិ្ចចសន្ា និ្ង ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់ 
 រតីប្រពន្ធអាចសតប្ម្ចចិត្តតដ្ឋយតសរអី្ាំពីរាំនាក់្រាំន្ងប្រពយររស់ខលួន្។ កិ្ចចសន្ារវាងរតីប្រពន្ធ
ផ្ររតន្ះ តៅថា កិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ។ ម្ា ងតរៀត្ ប្រព័ន្ធផ្ដ្លតធវើការសតប្ម្ចចិត្តអ្ាំពី
រាំនាក់្រាំន្ងប្រពយសម្បត្តិតម្រយៈកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ តៅថា ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិតម្
កិ្ចចសន្ា។  
 ក្នុងក្រណីផ្ដ្លរតីប្រពន្ធមិ្ន្បាន្តធវើកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ រាំនាក់្រាំន្ងអ្ាំពីប្រពយសម្ប
តិ្តររស់រតីប្រពន្ធ នឹ្ងប្ត្េូសតប្ម្ចតដ្ឋយេធិាន្ចបាបរ់។ ប្រព័ន្ធផ្ររតន្ះតៅថា ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្ល
ក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់។  
 ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណីរញ្ញត្តអ្ាំពីផ្ននក្នន្ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិតម្កិ្ចចសន្ាមុ្ន្ តហើយរនាា រ់ម្ក្
រញ្ញត្តអ្ាំពីប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់តម្តប្កាយ។ រ ុផ្ន្ត តៅក្នុងសងគម្ជាក់្ផ្សតង 
កិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ តសាើរផ្ត្មិ្ន្ទន់្បាន្តគយក្ម្ក្តប្រើប្បាស់តៅត ើយ។ ដូ្តចនះ ប្រព័ន្ធ
ប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់ម្តន្លក្ខណៈសាំខាន់្ជាង។  
 តហតុ្តន្ះ តៅក្នុងសិកាខ សាលាតន្ះ នឹ្ងសិក្ាអ្ាំពីប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់
ជាមុ្ន្។ 
៣.ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់ 
(១) ប្រពយសម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្ និ្ង ប្រពយសម្បតិ្តរមួ្ 

ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧២ 
ប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លក្ាំណត់្ដូ្ចខាងតប្កាម្តន្ះ គឺជាប្រពយសម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្ផ្ដ្លសថតិ្តៅតប្កាម្ក្ម្ម
សិរធិររស់សហព័រធណាម្តន ក់្ ៖ 
 ក្. ប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លសហព័រធម្តន្តៅមុ្ន្តពលតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 ខ. ប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លសហព័រធររួលបាន្តដ្ឋយប្រទន្ក្ម្ម សន្តតិ្ក្ម្ម  
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អ្ចច័យទន្ តៅក្នុងអ្ាំ ុងតពលអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 គ. ប្រពយសម្បតិ្តជាត្នម្លត្រ ផ្ដ្លររួលបាន្ពីការចាត់្ផ្ចងប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លបាន្ក្ាំណត់្ក្នុងចាំ
នុ្ច ក្ និ្ង ចាំណុច ខ ខាងតលើតន្ះ។  

 
ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧៣ 
ប្រពយសម្បត្តិរមួ្ គឺជាប្រពយសម្បត្តិទាំងឡាយ ផ្ដ្លរតីប្រពន្ធទាំងសងខាង ឬ ផ្ត្ម្តខ ងររួលបាន្តៅ
ក្នុងអ្ាំ ុងតពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ តលើក្ផ្លងផ្ត្ប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លក្ាំណត់្ក្នុងចាំណុច ខ និ្ង ចាំណុច 
គ នន្ម្តប្ត ៩៧២ (ប្រពយសម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្) ខាងតលើតន្ះ។  

 
ក្រណីសិក្ា 
 សីហា និ្ង ស្សីតៅគឺ ជានិ្សិសត្នន្សាលក្េរិាល័យＲＵＬＥ និ្ង មិ្ត្តរមួ្ថាន ក់្នឹ្ងគ្នន ។  
សីហាក្ាំពុងរស់តៅជាមួ្យនឹ្ងឪពុក្ម្តត យ និ្ង រងរអូន្តៅនាះររស់ខលួន្តៅរីប្ក្ងុភ្នាំតពញ។ឪពុក្ម្តត យ
ររស់សីហាបាន្រិញម្ ូតូ្ម្ត ក្ហុងដ្ឋប្រីម្ ឲ្យសីហាតដ្ើម្បីជាម្តធាបាយតធវើដ្ាំតណើ រតៅតរៀន្។ សីហា
បាន្តរៀន្រញ្ច រ់ការសិក្ាពី ＲＵＬＥ តហើយបាន្តធវើការតៅធនាគ្នរតៅរីប្ក្ងុភ្នាំតពញ។ សីហាបាន្
សន្សាំលុយ តហើយបាន្រិញរថយន្តជជុះមួ្យតប្គឿងម្ត ក្កាម្រ។ី តប្ៅពីតន្ះ សីហាម្តន្លុយចាំនួ្ន្
៥០០ដុ្លាល រសន្សាំតៅក្នុងគណនី្ធនាគ្នរ។  
ដូ្តចនះ ប្រពយសម្បត្តិររស់សីហារចចុរបន្ន រមួ្ម្តន្ ម្ ូតូ្ម្ត ក្ហុងដ្ឋប្រីម្ រថយន្តកាម្រ ី និ្ង លុយសន្សាំ
ចាំនួ្ន្ ៥០០ដុ្លាល រ។  
 ស្សីតៅ ម្តន្ស្សកុ្ក្ាំតណើ ត្តៅតខត្តបាត់្ដ្ាំរង។ នាងបាន្សាច់ញាតិ្ឲ្យរស់តៅនាះជាមួ្យតៅរី
ប្ក្ងុភ្នាំតពញ។ ឪពុក្ររស់នាង ជាក្សិក្រតធវើផ្ស្សតៅក្នុងភូ្មិ្ក្សិដ្ឋឋ ន្មួ្យតៅតខត្តបាត់្ដ្ាំរង តហើយ
គ្នត់្ម្តន្ដី្ផ្ស្សមួ្យចាំនួ្ន្។  រ ុផ្ន្ត តៅតពលផ្ដ្លស្សីតៅតរៀន្ឆ្ន ាំរី៣ តៅសាលក្េរិាល័យ ឪពុក្
ររស់នាងបាន្សាល រ់តៅម្ន្ាីតពរយ។ តហើយ ស្សីតៅបាន្ររួលសន្តតិ្ក្ម្មដី្ផ្ស្ស១ដុ្ាំ តៅតខត្តបាត់្ដ្ាំរ
ង។ នាងបាន្ពឹងឲ្យរងប្រសុផ្ដ្លរស់តៅតខត្តបាត់្ដ្ាំរងជួយតធវើផ្ស្សតៅតលើដី្ផ្ស្សតនាះឲ្យ។  ខណៈ
តពលផ្ដ្លស្សីតៅក្ាំពុងតរៀន្តៅ Ｒ Ｕ Ｌ Ｅ នាងតធវើជាប្គូរតប្ងៀន្ភាសាអ្ង់តគលសតម្នាះជាលក្ខ
ណៈតប្ៅតម្ត ង តហើយបាន្សន្សាំលុយ និ្ងបាន្រិញម្ ូតូ្ SUZUKI NEX មួ្យតប្គឿង។ តប្កាយពីស្សីតៅ
បាន្រញ្ច រ់ការសិក្ាតៅ ＲＵＬＥ នាងបាន្ចូលតធវើការតៅប្ក្មុ្ហ ុន្តរសចរណ៍។ ស្សីតៅម្តន្លុយ
សន្សាំតៅក្នុងគណនី្ធនាគ្នរចាំនួ្ន្៣០០ដុ្លាល រ។ ដូ្តចនះ ប្រពយសម្បតិ្តររស់ស្សីតៅរចចុរបន្នម្តន្ ដី្
ផ្ស្សតៅបាត់្ដ្ាំរង ម្ ូតូ្ SUZUKI NEX និ្ង លុយសន្សាំចាំនួ្ន្ ៣០០ដុ្លាល រ។  
 តប្កាយពី សីហា និ្ង ស្សីតៅបាន្រញ្ច រ់ការសិក្ាតៅ Ｒ Ｕ Ｌ Ｅ ពួក្តគបាន្ចារ់តនតើម្
ស្សលាញ់គ្នន ។ រនាា រ់ម្ក្ ៣ឆ្ន ាំតប្កាយ តពលផ្ដ្លពួក្តគទាំង២ម្តន្អាយុ ២៥ឆ្ន ាំ ក៏្បាន្តរៀរអាពា
ហ៍ពិពាហ៍។ អ្នក្ទាំង ២ ជួលនាះរស់តៅជិត្ចបាបរអ្ាំតៅ។ នថលឈ្នួលនាះក្នុងមួ្យផ្ខគឺ ១០០ដុ្លាល រ។  
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 តប្កាយពីតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ អ្នក្ទាំង២ បាន្រិញរូររសសន៍្។  តប្កាយម្ក្តៅតពលផ្ដ្លម្តត
យររស់ស្សីតៅផ្ដ្លម្ក្ពីតខត្តបាត់្ដ្ាំរងម្ក្តលងភ្នាំតពញ គ្នត់្បាន្រិញក្ង្ហា រឲ្យអ្នក្ទាំង២។ តហើយ 
ម្តត យររស់ស្សីតៅបាន្រិញផ្ខសក្ឲ្យស្សីតៅនងផ្ដ្រ។  
 ប្បាក់្ផ្ខររស់សីហាក្នុងមួ្យផ្ខ គឺ ៤០០ដុ្លាល រ ឯស្សីតៅគឺ ៣០០ដុ្លាល រ។ ដូ្តចនះ សររុ ៧០០
ដុ្លាល រ។ អ្នក្ទាំង២ ចាំណាយ៥០០ដុ្លាល រពីប្បាក់្តនាះតដ្ើម្បជីីេភាពរស់តៅ តហើយសន្សាំលុយចាំនួ្ន្ 
២០០ដុ្លាល រ។ ប្បាក់្ផ្ដ្លសន្សាំតនាះ គឹរញ្ជូ លតៅក្នុងគណនី្ធនាគ្នរផ្ដ្លដ្ឋក់្ត ម្ ះររស់ស្សី
តៅ។ រចចុរបន្ន ប្បាក់្សន្សាំររស់អ្នក្ទាំង២ ម្តន្ ៣០០០ដុ្លាល រ។ 
 តត្ើតៅក្នុងប្រពយសម្បត្តិររស់អ្នក្ទាំង២ ប្រពយសម្បត្តិណាជាប្រពយសម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្ និ្ង
ប្រពយសម្បតិ្តណាជាប្រពយសម្បតិ្តរមួ្? 
 
［ចតម្លើយ］ 
ប្រពយសម្បតិ្តតដ្ឋយផ្ ក្ររស់សីហា 
 ・ម្ ូតូ្ហុងដ្ឋ ប្រីម្ 
 ・រថយន្ត កាតម្រ ី
 ・ប្បាក់្សន្សាំមុ្ន្តពលតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាំនួ្ន្៥០០ដុ្លាល រ 
ប្រពយសម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្ររស់ស្សីតៅ 
 ・ម្ ូតូ្ NEX 
 ・ដី្ផ្ស្សតៅផ្ខបាត់្ដ្ាំរង 
 ・ប្បាក់្សន្សាំមុ្ន្តពលតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាំនួ្ន្ ៣០០ដុ្លាល រ 
 ・ផ្ខសក្ផ្ដ្លររួលបាន្ពីម្តត យ 
ប្រពយសម្បត្តិរមួ្ 
 ・រូររសសន៍្ 
 ・ក្ង្ហា រ 
 ・ប្បាក់្សន្សាំតប្កាយការតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាំនួ្ន្ ៣០០០ដុ្លាល រ  
(២) តត្ើក្ម្មសិរធិអ្េភិាគជាអ្វី 

ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ២០២ 
 សាថ ន្ភាពផ្ដ្លរុគគលតប្ចើន្នាក់្ម្តន្ក្ម្មសិរធិស្សរតៅតម្ភាគចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្ផ្ដ្លគិត្តៅ
តម្ចាំនួ្ន្តៅតលើប្រពយផ្ត្មួ្យ តៅថា ក្ម្មសិរធិអ្េភិាគ។  

 ឧទហរណ៍ថា ខ្ុាំម្តន្ចាំផ្ណក្នន្ប្រពយរមួ្ចាំនួ្ន្៥០%តៅតលើដី្មួ្យ តនាះមិ្ន្ផ្ម្ន្ម្តន្ន័្យថា  
ខ្ុាំជាម្តច ស់ពាក់្ក្ណាត លខាងលិច ឬ ម្តន្សិរធិក្ម្មសិរធិតលើតៅពាក់្ក្ណាត លខាងតក្ើត្នន្ដី្តនាះ តនាះ
តរ។ ដូ្តចនះ ម្តន្ន័្យថា ខ្ុាំម្តន្សិរធិពាក់្ក្ណាត លតៅតលើសិរធិក្ម្មសិរធិទាំងស្សងុនន្ដី្តនាះ។  
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ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ២០៤ 
 ម្តច ស់ក្ម្មសិរធិអ្េភិាគម្តន ក់្ៗ អាចតធវើអ្នុ្របទន្ ឬ ដ្ឋក់្ជាប្បាតិ្តភាគនូ្េចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្បាន្។ 
ម្តច ស់រាំណុលនន្ម្តច ស់ក្ម្មសិរធិអ្េភិាគតន្ះ អាចររឹអូ្សចាំផ្ណក្តនាះបាន្។ 

(៣) ការររួលខុសប្ត្េូតដ្ឋយសាម្គគីភាព ចាំតពាះកាត្ពវកិ្ចច 
ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧៥ 
រតីប្រពន្ធប្ត្េូររួលខុសប្ត្េូតដ្ឋយសាម្គគីភាព ចាំតពាះកាត្ពវកិ្ចចផ្ដ្លក្ាំណត់្ខាងតប្កាម្តន្ះ ៖ 
 ក្. តសាហ យុតដ្ើម្បរីក្ាជីេភាពរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ និ្ង តសាហ យុតដ្ើម្បកីារអ្រ់រ ាំ ឬ ការពាបាល 
ផ្ថទាំកូ្ន្ ជាអារិ៍។ 
 ខ. កាត្ពវកិ្ចច និ្ង ក្រណីយកិ្ចចតនសងៗតរៀត្ ផ្ដ្លរតី ឬ ប្រពន្ធទាំងសងខាងបាន្ប្ពម្តប្ពៀងតម្
លិខិត្ជាលាយល័ក្ខណ៍អ្ក្សរ ជាមួ្យម្តច ស់រាំណុល តៅក្នុងអ្ាំ ុងតពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ 
កាត្ពវកិ្ចច និ្ង ក្រណីយកិ្ចចតនសងៗតរៀត្ ផ្ដ្លរតី ឬ ប្រពន្ធណាម្តខ ងបាន្ររួលរន្ាុក្ តដ្ឋយម្តន្ការ
យល់ប្ពម្តម្លិខិត្ជាលាយល័ក្ខណ៍អ្ក្សរ ពីប្រពន្ធ ឬ រតីម្តខ ង 
តរៀត្ តៅក្នុងអ្ាំ ុងតពលអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 គ. តសាហ យុតដ្ើម្បបី្គរ់ប្គង និ្ង រក្ាប្រពយសម្បតិ្តរមួ្។ 

ក្រណីសិក្ា 
 តប្កាយពីតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ ៣ឆ្ន ាំតប្កាយម្ក្ ស្សីតៅបាន្រតងកើត្កូ្ន្ប្រុសម្តន ក់្ត ម្ ះ ចិប្ត។ 
តប្កាយពីតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ ៥ឆ្ន ាំ  ប្បាក់្សន្សាំររស់សីហា និ្ង ស្សីតៅបាន្តក្ើន្ត ើងដ្ល់ 
១២០០០ដុ្លាល រ។ អ្នក្ទាំង២ បាន្គិត្ថានឹ្ងរិញនាះផ្លវងតៅផ្ក្បរតពាធិ៍ចិន្តុ្ង។ នាះតនាះ ម្តន្ត្នម្ល
សររុរមួ្ទាំងដី្ ៥០០០០ដុ្លាល រ។ ដូ្តចនះ អ្នក្ទាំង ២ បាន្ខចីលុយពីធនាគ្នរចាំនួ្ន្៤០០០០ដុ្លាល រ 
តហើយបាន្ដ្ក្លុយររស់ខលួន្ឯង ចាំនួ្ន្១០០០០ដុ្លាល រ សររុ ៥០០០០ដុ្លាល រ រង់តៅឲ្យអ្នក្លក់្ 
តហើយបាន្រិញយក្នាះតនាះ។   អ្នក្ទាំង ២ បាន្តធវើកិ្ចចសន្ាឥណទន្ជាមួ្យនឹ្ងធនាគ្នរ។ កិ្ចច
សន្ាឥណទន្តនាះ ម្តន្ខលឹម្សារថា នឹ្ងសងប្បាក់្ក្ម្ចីទាំងអ្ស់ចាំនួ្ន្៤០០០០ដុ្លាល រ តដ្ឋយតធវើការ
សងចាំនួ្ន្ប្បាក់្៤០០ដុ្លាល រជាតរៀងរាល់ផ្ខ រយៈតពល១០០ផ្ខ តសមើនឹ្ង៨ឆ្ន ាំ៤ផ្ខ។ សីហា និ្ង ស្សីតៅ 
បាន្ចុះហត្ថតលខាទាំងពីរនាក់្ក្នុងនាម្ជាកូ្ន្រាំណុល តលើកិ្ចចសន្ាឥណទន្តនាះ។ អ្នក្ទាំងពីរ 
បាន្ចុះរញ្ជ ីដ្ឋក់្ត ម្ ះរមួ្ថា សីហា និ្ង ស្សីតៅ ចាំតពាះដី្និ្ងនាះថមីតនាះ។  
 ចិប្តផ្ដ្លជាកូ្ន្ររស់សីហា និ្ង ស្សីតៅ ម្តន្ជម្ងឺតរះដូ្ងតាំងពីក្ាំតណើ ត្។ តដ្ើម្បពីាបាលជម្ងឺ
តនាះ ចាាំបាច់ប្ត្េូផ្ត្ររួលការេះកាត់្តៅម្ន្ាីតពរយក្នុងរីប្ក្ុងបាងក្ក្។ តដ្ើម្បពីាបាលចាាំបាច់ប្ត្េូ
ចាំណាយប្បាក់្សររុចាំនួ្ន្១០០០០ដុ្លាល រ។ ដូ្តចនះ សីហា បាន្ខចីលុយពីមិ្ត្តភ្ក្តិតរៀន្តៅសាក្លេរិា
ល័យចាំនួ្ន្ ១០០០០ដុ្លាល រ។ សីហា និ្ង ស្សីតៅ បាន្យក្ចិប្តតៅតធវើការេះកាត់្តៅម្ន្ាីតពរយក្នុងរី
ប្ក្ងុបាងក្ក្ តហើយជម្ងឺររស់ចិប្តក៏្បាន្ជាសះតសបើយ។  
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 សីហាគិត្ថា ចង់ម្តន្រាំនាក់្រាំន្ងជាមួ្យនឹ្ងរសមីផ្ដ្លជាសិសសរអូន្តៅក្ផ្ន្លងតធវើការតដ្ឋយ
សាំង្ហត់្ មិ្ន្ឲ្យស្សីតៅដឹ្ង។  ដូ្តចនះ សីហាបាន្ខចីលុយពីរអូន្ប្រុសចាំនួ្ន្១០០០ដុ្លាល រ តហើយបាន្រិញ
រូរស័ពា សាំតលៀក្រាំពាក់្ និ្ង តប្គឿងអ្លង្ហក រ។ រនាា រ់ម្ក្បាន្តធវើជាការឲ្យតៅរសមី។  
 តត្ើសីហា និ្ង ស្សីតៅប្ត្េូររួលខុសប្ត្ូេតដ្ឋយសាម្គគីភាពចាំតពាះកាត្ពវកិ្ចចខាងតប្កាម្តន្ះផ្ដ្រ
ឬតរ? 
 ・កាត្ពវកិ្ចចចាំតពាះធនាគ្នរនូ្េប្បាក់្ចាំនួ្ន្៤០០០០ដុ្លាល រ 
 ・កាត្ពវកិ្ចចចាំតពាះមិ្ត្តភ្ក្តិតរៀន្សាក្លេរិាល័យជាមួ្យសីហានូ្េប្បាក់្ចាំនួ្ន្១០០០០ដុ្លាល រ 
 ・កាត្ពវកិ្ចចចាំតពាះរអូន្ប្រសុររស់សីហានូ្េប្បាក់្ចាំនួ្ន្១០០០ដុ្លាល រ 
ចតម្លើយ 
 កាត្ពវកិ្ចច៤០០០០ដុ្លាល រចាំតពាះធនាគ្នរ គឺជាកាត្ពវកិ្ចចផ្ដ្លរតីប្រពន្ធទាំងសងខាងបាន្ប្ពម្
តប្ពៀងគ្នន តដ្ឋយលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរ។ ដូ្តចនះ អ្នក្ទាំងពីរប្ត្ូេ ររួលខុសប្ត្ូេតដ្ឋយសាម្គគីភាព។  
 កាត្ពវកិ្ចចចាំនួ្ន្ ១០០០០ដុ្លាល រ ផ្ដ្លសីហាម្តន្ចាំតពាះមិ្ត្តភ្ក្តិតរៀន្តៅសាក្លេរិាល័យ
ជាមួ្យគ្នន  គឺជាកាត្ពវកិ្ចចផ្ដ្លតប្រើប្បាស់តដ្ើម្បីនថលពាបាលកូ្ន្ ដូ្តចនះ អ្នក្ទាំងពីរប្ត្ូេររួលខុសប្ត្ូេ
តដ្ឋយសាម្គគីភាព។  
 កាត្ពវកិ្ចចចាំនួ្ន្១០០០ដុ្លាល រផ្ដ្លសីហាម្តន្ចាំតពាះរអូន្ប្រុស គឺជាកាត្ពវកិ្ចចតដ្ើម្បីអ្ាំតពើសាវា
ររស់សីហា ដូ្តចនះ ស្សីតៅមិ្ន្ប្ត្ូេររួលខុសប្ត្ូតដ្ឋយសាម្គគីភាពតរ។  
 
(៤) ការចាត់្ផ្ចងប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ 
 ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧៦ 
  ១.តរើគ្នម ន្ការយល់ប្ពម្ពីរតីប្រពន្ធទាំងសងខាងតរ ប្រពយសម្បតិ្តរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធមិ្ន្អាចយក្

តៅលក់្ ឬ តធវើការចាត់្ផ្ចងតនសងតរៀត្បាន្ត ើយ។  
  ២.តទះរីម្តន្រញ្ញត្តិនន្ក្ថាខណឌ រី១ ខាងតលើក៏្តដ្ឋយ តរើម្តន្សាថ ន្ភាពមិ្ន្អាចតជៀសវាងបាន្

សប្ម្តរ់ការផ្ថទាំជីេភាពរមួ្ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ង តដ្ើម្បរីក្ាជីេភាពរស់តៅ តនាះរតីប្រពន្ធណា
ម្តខ ង អាចលក់្ ឬ តធវើការចាត់្ផ្ចងតនសងតរៀត្ នូ្េប្រពយសម្បត្តិរមួ្បាន្ តដ្ឋយររួលការអ្នុ្ញ្ញញ ត្ពី
តុ្លាការ។ 

  ៣.ក្នុងក្រណីផ្ដ្លរតី ឬ ប្រពន្ធណាម្តខ ង បាន្លក់្ ឬ តធវើការចាត់្ផ្ចងតនសងតរៀត្នូ្េប្រពយសម្បត្តិ
រមួ្ តដ្ឋយគ្នម ន្ការយល់ប្ពម្ពីសហព័រធម្តខ ងតរៀត្នង និ្ង គ្នម ន្ការអ្នុ្ញ្ញញ ត្ពីតុ្លាការនង សហ
ព័រធផ្ដ្លមិ្ន្បាន្នតល់ការយល់ប្ពម្ អាចទម្ទរឲ្យលុរតចាលនូ្េការចាត់្ផ្ចងតនាះ តៅតុ្លាការ
បាន្ តៅក្នុងអ្ាំ ុងតពល ២ (ពីរ)ឆ្ន ាំ គិត្ចារ់ពីតពលផ្ដ្លបាន្ដឹ្ងអ្ាំពីការចាត់្ផ្ចងតនាះ តរើប្រពយស
ម្បតិ្តរមួ្ផ្ដ្លប្ត្េូបាន្ចាត់្ផ្ចងតនាះ ជាអ្ចលន្េត្ថុ នន្ការអាស្ស័យតៅ និ្ង តៅក្នុងអ្ាំ ុងតពល ១ 
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(មួ្យ)ឆ្ន ាំ គិត្ចារ់ពីតពលផ្ដ្លបាន្ដឹ្ងអ្ាំពីការចាត់្ផ្ចងតនាះ តរើប្រពយសម្បត្តិរមួ្ផ្ដ្លប្ត្េូបាន្
ចាត់្ផ្ចងតនាះ ជាប្រពយសម្បត្តិតនសង។  

ក្រណីសិក្ា 
 សីហា និ្ង ស្សីតៅបាន្រិញនាះផ្លវងផ្ដ្លតៅជិត្តពាធិ៍ចិន្តុ្ង និ្ងចារ់តនតើម្សាន ក់្តៅរីតនាះ
ជាមួ្យនឹ្ងកូ្ន្ត ម្ ះចិប្ត។ រ ុផ្ន្ត សីហាបាន្ចារ់តនតើម្រាំនាក់្រាំន្ងលួចលាក់្ជាមួ្យសិសសរអូន្
ត ម្ ះរសមី តដ្ឋយមិ្ន្ឲ្យស្សីតៅដឹ្ង។ រនាា រ់ម្ក្ ១ឆ្ន ាំតប្កាយ សីហាបាន្តចញពីនាះតៅតពាធិ៍ចិន្តុ្ង 
តហើយបាន្ចារ់តនតើម្រស់តៅជាមួ្យរសមីតៅនាះផ្ក្បរតប្ជាយចង្ហវ ។ សីហាបាន្ផ្លល ស់រតូរតលខរូរស័ពាថមី 
និ្ងឈ្រ់តធវើការទក់្រងជាមួ្យនឹ្ងស្សីតៅ។ ម្ា ងតរៀត្ សីហាបាន្ឈ្រ់នតល់ប្បាក់្សប្ម្តរ់ជីេភាព
ឲ្យតៅស្សីតៅ។ ស្សីតៅចាាំបាច់ប្ត្េូរង់ប្បាក់្៤០០ដុ្លាល រនន្ប្បាក់្ឥណទន្ជាតរៀងរាល់ផ្ខតដ្ឋយម្តន ក់្
ឯង។ តហើយ ស្សីតៅចាាំបាច់ប្ត្ូេរង់នថលរូរស័ពា នថលរឹក្ នថលហាគ ស នថលម្ាូរអាហារ នថលជីេភាពតនសងតរៀត្
ទាំងអ្ស់តដ្ឋយម្តន ក់្ឯង។ នថលជីេភាពទាំងតន្ះគឺ សររុប្រផ្ហលជា៣០០ដុ្លាល រជាតរៀងរាល់ផ្ខ។   
 ដូ្តចនះ ស្សីតៅគិត្ថា នឹ្ងលក់្នាះតៅតពាធិ៍ចិន្តុ្ងឲ្យតៅត្តិ្យជន្ តហើយតរ ើសតៅតៅនាះតថា
ក្ៗ។ ស្សីតៅបាន្ផ្សវងរក្អ្នក្ផ្ដ្លចង់រិញនាះតនាះ។ ខណៈតនាះ អ្នក្ផ្ដ្លសាគ ល់គ្នន បាន្និ្យាយ
ម្ក្កាន់្ស្សីតៅថា ចង់រិញនាះតនាះក្នុងត្នម្ល៤៥០០០ដុ្លាល រ។ ស្សីតៅ គិត្ថា ចង់លក់្នាះតនាះក្នុង
ត្នម្លតន្ះឲ្យតៅអ្នក្តនាះ។  
 តៅតពលតនាះ តត្ើស្សីតៅអាចលក់្នាះតនាះទាំងស្សងុឲ្យតៅអ្នក្សាគ ល់គ្នន តនាះបាន្ផ្ដ្រឬតរ?  
ចតម្លើយ 
 ក្នុងក្រណីមិ្ន្ម្តន្ការយល់ប្ពម្ពីសីហា ស្សីតៅមិ្ន្អាចចាត់្ផ្ចងប្រពយសម្បត្តិរមួ្បាន្តរ។ 
ក្រណីសិក្ា 
 តត្ើស្សីតៅអាចលក់្ចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្ឲ្យតៅអ្នក្សាគ ល់គ្នន តដ្ឋយមិ្ន្ម្តន្ការយល់ប្ពម្ពីសីហា
បាន្ផ្ដ្រឬតរ? 
ចតម្លើយ 
 ក្នុងក្រណីប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ ប្រសិន្ តរើគ្នម ន្ការយល់ប្ពម្ពីភាគីម្តខ ងតរ តនាះមិ្ន្
អាចចាត់្ផ្ចងចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្បាន្ត ើយ។ តន្ះជាក្រណីតលើក្ផ្លងនន្ម្តប្ត ២០៤ ក្នុងប្ក្ម្រដ្ឋរប
តេណី។ តៅក្នុងក្រណីសិក្ាតន្ះ តដ្ឋយសារផ្ត្គ្នម ន្ការយល់ប្ពម្ពីសីហាតរ ដូ្តចនះ ស្សីតៅមិ្ន្អាច
ចាត់្ផ្ចងចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្បាន្ត ើយ។ 
ក្រណីសិក្ា 
 ស្សីតៅ បាន្គិត្ថានឹ្ងតធវើការទក់្រងតៅកាន់្សីហាផ្ដ្រ រ ុផ្ន្តតទះរីជាយា ងណាក្តី ក៏្នាងមិ្ន្
ទក់្រងផ្ដ្រ។ ដូ្តចនះ ស្សីតៅ មិ្ន្អាចររួលបាន្ការយល់ប្ពម្ឲ្យលក់្នាះពីសីហាត ើយ។ តត្ើក្នុងក្រណី
តន្ះ ស្សីតៅគួរតធវើយា ងដូ្ចតម្តច? 
ចតម្លើយ 
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 ប្រសិន្តរើម្តន្ការអ្នុ្ញ្ញញ ត្ពីតុ្លាការ ស្សីតៅមិ្ន្ប្តឹ្ម្ផ្ត្អាចលក់្ចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្រ ុតណាណ ះ
តរ ផ្ថម្ទាំងអាចលក់្ចាំផ្ណក្ររស់សីហាឲ្យតៅអ្នក្សាគ ល់គ្នន បាន្តរៀត្នង។ 
ក្រណីសិក្ា 
 តដ្ឋយសារផ្ត្ស្សីតៅមិ្ន្បាន្ដឹ្ងអ្ាំពីរញ្ញត្តិតៅក្នុងប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ដូ្តចនះតហើយ នាងបាន្លក់្
ចាំផ្ណក្នន្នាះររស់នាងឲ្យតៅអ្នក្សាគ ល់គ្នន ក្នុងត្នម្ល២០០០០ដុ្លាល រតដ្ឋយមិ្ន្បាន្ររួលការយល់
ប្ពម្ពីតុ្លាការ។ រនាា រ់ម្ក្ នាងបាន្ជួលនាះតៅចបាបរអ្ាំតៅនិ្ងបាន្ចារ់តនតើម្រស់តៅផ្ត្២នាក់្
ជាមួ្យនិ្ងចិប្ត។  
 ក្នុងក្រណីតន្ះ កិ្ចចសន្ាលក់្រិញរវាងស្សីតៅ និ្ង អ្នក្សាគ ល់គ្នន  ម្តន្សុពលភាពផ្ដ្រឬតរ? 
អ្នក្សាគ ល់គ្នន  អាចតធវើលរធក្ម្មនូ្េសិរធិក្ម្មសិរធិនន្ចាំផ្ណក្នន្នាះបាន្ឬតរ?  
ចតម្លើយ 
 ផ្នអក្តម្ម្តប្ត ៩៧៦ ក្ថាខណឌ រី ៣  ក្នុងក្រណីផ្ដ្លរតី ឬ ប្រពន្ធណាម្តខ ងបាន្លក់្ប្រពយ
សម្បត្តិរមួ្ តដ្ឋយគ្នម ន្ការយល់ប្ពម្ពីសហព័រធម្តខ ងតរៀត្ និ្ងគ្នម ន្ការអ្នុ្ញ្ញញ ត្ពីតុ្លាការ សហព័រធ
ផ្ដ្លមិ្ន្បាន្នតល់ការយល់ប្ពម្អាចលុរតចាលកិ្ចចសន្ាបាន្។ រ ុផ្ន្ត អាចនិ្យាយម្ា ងបាន្ថា 
កិ្ចចសន្ានឹ្ងម្តន្សុពលភាពរហូត្ដ្ល់តុ្លាការលុរតចាល។ ដូ្តចនះ កិ្ចចសន្ារវាងស្សីតៅ និ្ង 
អ្នក្សាគ ល់គ្នន  ម្តន្សុពលភាព។  
 រ ុផ្ន្ត តយាងតម្ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណីម្តប្ត ១៣៥ តដ្ើម្បតីធវើលរធក្ម្មសិរធិក្ម្មសិរធិតលើចាំផ្ណក្នន្នាះ 
អ្នក្សាគ ល់គ្នន ប្ត្េូតធវើការចុះរញ្ជ ីតនារក្ម្មសិរធិតលើចាំផ្ណក្តនាះ។  
ផ្នអក្តម្ ប្រកាសអ្ន្តរប្ក្សួងសតីពី នី្តិ្េធីិនន្ការចុះរញ្ជ ីអ្ាំពីសិរធិប្រត្យក្សទក់្រងនឹ្ងប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី
ម្តប្ត ១០ ក្ថាខណឌ រី ១ ពាក្យសុាំចុះរញ្ជ ី ចាាំបាច់ប្ត្ូេតធវើត ើងរមួ្គ្នន តដ្ឋយស្សីតៅ និ្ង អ្នក្សាគ ល់
គ្នន ។ ការចុះរញ្ជ ីនាះតន្ះ គឺជាការចុះរញ្ជ ីរមួ្គ្នន តដ្ឋយស្សីតៅ និ្ង សីហា។ប្រសិន្តរើ ម្ន្តន្តីចុះរញ្ជ ីដឹ្ង
ថា ស្សីតៅ និ្ង សីហាជារតីប្រពន្ធ ម្ន្តន្តីចុះរញ្ជ ីនឹ្ងគិត្ដូ្ចត្តៅ ៖ “នាះតន្ះ គឺជាប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់
រតីប្រពន្ធ។ ដូ្តចនះ តទះរីជា ចាំផ្ណក្ររស់ស្សីតៅផ្លា ល់ខលួន្ក៏្តដ្ឋយ តដ្ើម្បលីក់្ឲ្យតៅអ្នក្សាគ ល់គ្នន  
ចាាំបាច់ប្ត្េូម្តន្ការយល់ប្ពម្ពីសីហា ឬ ការអ្នុ្ញ្ញញ ត្ពីតុ្លាការ។ រ ុផ្ន្ត ស្សីតៅមិ្ន្បាន្ររួលការ
យល់ប្ពម្ពីសីហា ឬ ការអ្នុ្ញ្ញញ ត្ពីតុ្លាការទាំងអ្ស់។ ដូ្តចនះ ពាក្យសុាំចុះរញ្ជ ីផ្ររតន្ះមិ្ន្អាច
ររួលសាគ ល់បាន្ត ើយ”។ ក្នុងក្រណីតន្ះ ម្ន្តន្តីចុះរញ្ជ ីនឹ្ងគិត្ថា តលើក្តចាលពាក្យសុាំចុះរញ្ជ ី។ 
 
 
ក្រណីសិក្ា 
 ស្សីតៅបាន្លក់្ចាំផ្ណក្នន្នាះតៅឲ្យអ្នក្សាគ ល់គ្នន  តហើយក៏្បាន្រញ្ច រ់ការចុះរញ្ជ ីតនារសិរធិក្ម្ម
សិរធិតលើចាំផ្ណក្តនាះនងផ្ដ្រ។ អ្នក្សាគ ល់គ្នន  បាន្ចារ់តនតើម្រស់តៅនាះតនាះ។  រនាា រ់ម្ក្ ស្សីតៅបាន្
សងប្បាក់្ឥណទន្មួ្យផ្ននក្ររស់ធនាគ្នរតដ្ឋយនថលលក់្នាះចាំនួ្ន្២០០០០ដុ្លាល រ។  ឥណទន្ររស់
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ធនាគ្នរ តៅសល់ចាំនួ្ន្២០០០០ដុ្លាល រតរៀត្។ ស្សីតៅបាន្ពិភាក្ាជាមួ្យធនាគ្នរ សុាំឲ្យរញ្ចុ ះការ
រង់ឥណទន្ជាតរៀងរាល់ផ្ខពី៤០០ដុ្លាល រម្ក្ប្តឹ្ម្១៥០ដុ្លាល រ។ រនាា រ់ម្ក្ ស្សីតៅបាន្ចារ់តនតើម្
ជួលនាះរស់តៅផ្ដ្លម្តន្ត្នម្លនថលឈ្នួលចាំនួ្ន្ ៥០ដុ្លាល រតៅម្តុាំចបាបរអ្ាំតៅ ២នាក់្ជាមួ្យនឹ្ងចិប្ត។   
 រយៈតពល ១ឆ្ន ាំចារ់ពីតពលតនាះម្ក្  សីហាបាន្ផ្រក្គ្នន ជាមួ្យរសមី តហើយបាន្ប្ត្ រ់ម្ក្នាះ
ររស់ស្សីតៅេញិ។ ស្សីតៅ មិ្ន្បាន្តលើក្ផ្លងតរឿងររស់សីហាតនាះតរ។ រ ុផ្ន្ត នាងបាន្តម្ើលតៅ
ចិប្តផ្ដ្លក្ាំពុងផ្ត្តៅសីហាថា ‟ បា  បា  ” តដ្ើម្បចិីប្ត ស្សីតៅបាន្តលើក្ផ្លងឲ្យសីហា។ តហតុ្
ដូ្តចនះ អ្នក្ទាំង ៣ បាន្ចារ់តនតើម្រស់តៅជាមួ្យគ្នន ម្តងតរៀត្តៅនាះតៅចបាបរអ្ាំតៅ។  
 សីហាដឹ្ងថា អ្នក្សាគ ល់គ្នន ជាមួ្យស្សីតៅក្ាំពុងរស់តៅនាះតៅតពាធិ៍ចិន្តុ្ង តហើយក៏្ភ្ាក់្តនអើល។  
តដ្ឋយសារផ្ត្សីហាចូលចិត្តនាះតនាះ ក៏្គិត្ថាចង់តៅរស់តៅនាះតនាះម្តងតរៀត្។ ដូ្តចនះ សីហាបាន្
តសនើរសុាំតៅកាន់្អ្នក្សាគ ល់គ្នន តនាះឲ្យលក់្ចាំផ្ណក្នន្នាះម្ក្ឲ្យស្សីតៅម្ក្តរៀត្ផ្ដ្រ រ ុផ្ន្តអ្នក្សាគ ល់គ្នន
តនាះបាន្រដិ្តសធសាំតណើ រតន្ះ។ ក្នុងក្រណីតន្ះ តត្ើសីហាអាចយក្ចាំផ្ណក្នន្នាះប្ត្លរ់ម្ក្េញិបាន្
តរ? 
ចតម្លើយ 
 សីហា អាចទម្ទរឲ្យលុរតចាលកិ្ចចសន្ាលក់្រិញចាំផ្ណក្នន្នាះតៅកាន់្តុ្លាការបាន្។ 
 តុ្លាការ នឹ្ងតចញដី្ការសតប្ម្ចលុរតចាលកិ្ចចសន្ាលក់្រិញតនាះ។ 
(៥) ការអាស្ស័យតៅប្រពយសម្បតិ្តតដ្ឋយផ្ ក្ 

ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧៧ 
១.រតីប្រពន្ធម្តខ ងអាចអាស្ស័យតៅអ្ចលន្េត្ថុ ផ្ដ្លជាប្រពយសម្បតិ្តតដ្ឋយផ្ ក្ររស់សហព័រធម្តខ ង
តរៀត្ តហើយផ្ដ្លប្ត្េូតប្រើសប្ម្តរ់ការអាស្ស័យតៅររស់ប្គសួារបាន្។ 
២.ក្នុងក្រណីផ្ដ្លរតីប្រពន្ធម្តខ ងអាស្ស័យតៅអ្ចលន្េត្ថុ ផ្ដ្លបាន្ក្ាំណត់្តៅក្នុងក្ថាខណឌ រី ១ 
ខាងតលើតន្ះ  តទះរីជាសហព័រធម្តខ ងតរៀត្បាន្ចាត់្ផ្ចងអ្ចលន្េត្ថុ តនាះក៏្តដ្ឋយ ក៏្អាចរន្ត
អាស្ស័យតៅអ្ចលន្េត្ថុ តនាះបាន្ផ្ដ្រ។ 

ក្រណីសិក្ា 
 តដ្ឋយសារផ្ត្សីហាធុញប្ទន់្នឹ្ងការទម្ទរឲ្យលុរតចាលកិ្ចចសន្ាលក់្រិញតៅកាន់្
តុ្លាការតពក្ ក៏្លះរង់ការប្ត្ រ់តៅរស់តៅនាះតៅតពាធិ៍ចិន្តុ្ងតនាះេញិ។ ដូ្តចនះ សីហា បាន្លក់្
ចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្ឲ្យតៅអ្នក្សាគ ល់គ្នន ជាមួ្យសីហាផ្ដ្លក្ាំពុងរស់តៅនាះតៅតពាធិ៍ចិន្តុ្ងតនាះ។ នថល
លក់្ម្តន្ត្នម្ល ២០០០០ដុ្លាល រ។ សីហាបាន្យក្ប្បាក់្ចាំនួ្ន្ ២០០០០ដុ្លាល រតនាះ សងប្ត្ រ់នូ្េ
ឥណទន្ររស់ធនាគ្នរ។ រចចុរបន្ន សីហាក្ាំពុងរស់តៅជាមួ្យស្សីតៅ និ្ង ចិប្ត ជាមួ្យគ្នន តៅនាះ
តៅចបាបរអ្ាំតៅ។  
 ១ឆ្ន ាំតប្កាយម្ក្ ឪពុក្ររស់សីហាបាន្សាល រ់។ តប្កាយពីលរធនលនន្ការផ្រងផ្ចក្ប្រពយសម្បត្តិ
តដ្ឋយការពិភាក្ា សីហាបាន្ររួលសន្តតិ្ក្ម្មនាះពីឪពុក្។ នាះតនាះជានាះផ្លវងផ្ដ្លតៅជិត្នារ
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តដ្ើម្គ។ ផ្នអក្តម្ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧២ ក្ថាខណឌ រី ២ នាះតនាះជាប្រពយសម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្
ររស់សីហា។សីហាបាន្តរ ើតៅនាះតនាះនិ្ងចារតនតើម្រស់តៅជាមួ្យស្សីតៅ និ្ងចិប្ត។  
 ១ឆ្ន ាំតប្កាយម្ក្ តៅតលើ FACEBOOK ររស់សីហាបាន្ររួលសារពីរសមីថា ‟អូ្ន្តៅនឹ្ក្រង″។ 
សីហា បាន្ចារ់តនតើម្ជួរជាមួ្យរតសមើ តហើយបាន្ចារ់តនតើម្ររាំនាក់្រាំន្ងម្តងតរៀត្តដ្ឋយលាក់្នឹ្ងស្សី
តៅ។ ១ឆ្ន ាំតប្កាយម្ក្ សីហាបាន្ផ្លងលះជាមួ្យស្សីតៅ តហើយគិត្ថា ចង់តៅរស់តៅជាមួ្យរសមី។ 
ដូ្តចនះ សីហា បាន្តសនើរចាំតពាះស្សីតៅថា ខ្ុាំចង់ផ្លងលះ។ រ ុផ្ន្ត ស្សីតៅ មិ្ន្បាន្ត្លើយត្រនឹ្ងការ
ផ្លងលះតនាះតរ។ តហតុ្តន្ះ សីហាបាន្និ្យាយចាំតពាះស្សីតៅថា ‟នាះតន្ះជានាះររស់ខ្ុាំ នាងតចញ
ពីនាះតន្ះជាមួ្យចិប្តតៅ”។ ក្នុងក្រណីតន្ះ តត្ើស្សីតៅប្ត្ូេផ្ត្តចញពីនាះផ្ដ្រឬ តរ? 
ចតម្លើយ 
 តទះរីជានាះតនាះជាប្រពយសម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្ររស់សីហាក៏្តដ្ឋយ ក៏្ស្សីតៅអាចអាស្ស័យតៅ
តលើនាះតនាះបាន្ផ្ដ្រ។ 
ក្រណីសិក្ា 
 តដ្ឋយសារផ្ត្ស្សីតៅមិ្ន្ប្ពម្តចញពីនាះតៅនារតដ្ើម្គ សីហាបាន្តចញពីនាះតនាះតហើយបាន្
ចារ់តនតើម្ជីេភាពតៅនាះររស់រសមីផ្ដ្លតៅតប្ជាយចង្ហវ ។ រសមីបាន្និ្យាយចាំតពាះសីហាថា ‟ចង់រស់
តៅនាះថមីជាមួ្យគ្នន  ″។ ដូ្តចនះ សីហាគិត្ថានឹ្ងលក់្នាះផ្ដ្លស្សីតៅក្ាំពុងរស់តៅតៅចបាបរអ្ាំតៅ តហើយ
យក្លុយតៅតៅរិញនាះថមី។ សីហាបាន្ពឹងពាក់្ភាន ក់្ង្ហរអ្ចលន្េត្ថុ តហើយបាន្រក្ត ើញអ្នក្រិញ។ 
អ្នក្រិញបាន្តៅនាះតនាះតម្ើលមុ្ន្នឹ្ងចុះកិ្ចចសន្ាលក់្រិញជាមួ្យសីហា។ ខណៈតនាះ ក៏្ដឹ្ងថា 
ស្សីតៅ និ្ង ចិប្តក្ាំពុងផ្ត្រស់តៅ។ ដូ្តចនះតហើយ អ្នក្រិញបាន្រញ្ញជ ក់្ពីសាថ ន្ភាពតនាះជាមួ្យសី
ហា។  
 សីហាបាន្តៅរូរស័ពាតៅកាន់្ស្សីតៅថា ‟តដ្ឋយសារផ្ត្ខ្ុាំសតប្ម្ចចិត្តលក់្នាះតនាះតហើយ អ្
ញ្ជ ឹងសូម្តចញពីនាះតន្ះក្នុងផ្ខតន្ះ ″។ រនាា រ់ម្ក្ សីហាបាន្ពន្យល់តៅកាន់្អ្នក្រិញថា ‟អ្នក្ទាំាំងពីរ
តនាះនឹ្ងតចញពីនាះតន្ះក្នុងផ្ខតន្ះ ។ ដូ្តចនះ ចារ់ពីផ្ខតប្កាយ អ្នក្អាចតប្រើនាះតន្ះបាន្តហើយ  ″ ។ 
ដូ្តចនះ អ្នក្រិញបាន្យល់ប្ពម្ តហើយបាន្ចុះកិ្ចចសន្ាលក់្រិញជាមួ្យសីហា ម្ា ងតរៀត្បាន្ចុះ
រញ្ជ ីតនារក្ម្មសិរធិពីសីហាតៅ អ្នក្រិញ។ នថលលក់្ម្តន្ត្នម្ល ១០០០០០ដុ្លាល រ។  
 ផ្ខរនាា រ់ម្ក្ អ្នក្រិញបាន្តៅនាះតនាះ រ ុផ្ន្ត ស្សីតៅ និ្ង ចិប្តក្ាំពុងរស់តៅរីតនាះតៅត ើយ។ 
ក្នុងក្រណីតន្ះ តត្ើអ្នក្រិញអាចទម្ទរឲ្យចាំតពាះស្សីតៅ និ្ងចិប្ត ឲ្យតចញពីនាះតដ្ឋយផ្នអក្តលើសិរធិ
ក្ម្មសិរធិនន្នាះបាន្ផ្ដ្រឬតរ? 
ចតម្លើយ 
 តយាងតម្ ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧៧ ក្ថាខណឌ រី ២ អ្នក្រិញមិ្ន្អាចទម្ទរចាំតពាះស្សី
តៅឲ្យចុះតចញពីអាគ្នរតនាះបាន្តរ។  
 រ ុផ្ន្ត អ្នក្រិញអាចលុរតចាលកិ្ចចសន្ាលក់្រិញតដ្ឋយផ្នអក្តម្ការភាន់្ប្ច ាំបាន្។ 
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(៦) តសាហ យុអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧១ 
 រតីប្រពន្ធ ប្ត្េូម្តន្ចាំផ្ណក្រន្ាុក្តលើតសាហ យុផ្ដ្លតក្ើត្តចញពីអាពាហ៍ពិពាហ៍តដ្ឋយពិចារណា
តៅតលើប្រពយសម្បត្តិ ប្បាក់្ចាំណូល និ្ង សាថ ន្ភាពតនសងតរៀត្។ 

ក្រណីសិក្ា 
 ជាចុងតប្កាយ សីហា មិ្ន្អាចលក់្នាះតៅនារតដ្ើម្គបាន្ តហើយស្សីតៅ និ្ង ចិប្តក្ាំពុងរន្ត
រស់តៅតលើនាះតនាះតរៀត្។ សីហាក្ាំពុងរស់តៅនាះររស់រសមីតៅតប្ជាយចង្ហវ ។ 
សីហាគិត្ថាចង់ផ្លងលះជាមួ្យស្សីតៅ រ ុផ្ន្ត ស្សីតៅបាន្គិត្ពីចិប្ត តហើយក៏្សាា ក់្តសាើរចាំតពាះការ
ផ្លងលះតនាះ។ 
 តដ្ឋយសារផ្ត្ប្ក្ុម្ហ ុន្តរសចរណ៍ផ្ដ្លស្សីតៅក្ាំពុងតធវើការបាន្ក្ស័យធន្ រចចុរបន្ន នាងក្ាំពុង
ផ្ត្តធវើការតៅតភាជនី្យដ្ឋឋ ន្។ ប្បាក់្ផ្ខជាតរៀងរាល់ផ្ខគឺ ១៥០ដុ្លាល រ។ ស្សីតៅ ប្ត្ូេការប្បាក់្ចាំនួ្ន្
២០០ដុ្លាល រក្នុង១ផ្ខ តដ្ើម្បីតប្រើប្បាស់សប្ម្តរ់នថលជីេភាពដូ្ចជា នថលតភ្លើង នថលរឹក្ នថលហាគ ស នថលម្ាូរ
អាហារ និ្ង នថលសតម្លៀក្រាំពាក់្។ ជាតរៀងរាល់ផ្ខ នាងប្ត្ូេការ៣០ដុ្លាល រសប្ម្តរ់នថលសាលាកូ្ន្។ 
តពាល តទះរីជាស្សីតៅម្តន្ប្បាក់្ផ្ខចាំនួ្ន្ ១៥០ដុ្លាល រក្នុង១ផ្ខក៏្តដ្ឋយ តដ្ឋយសារផ្ត្ប្បាក់្តនាះមិ្ន្
ទន់្ប្គរ់ប្គ្នន់្ ដូ្តចនះនាងប្ត្ូេការ២៣០ដុ្លាល រក្នុង ១ផ្ខ ។ រចចុរបន្ន សីហាក្ាំពុងរន្តតធវើការតៅ
ធនាគ្នរ តហើយប្បាក់្ផ្ខររួលបាន្៦០០ដុ្លាល រក្នុង១ផ្ខ។ តត្ើស្សីតៅអាចទម្ទរចាំតពាះសីហាឲ្យ
ជួយនគត់្នគង់នថលសាលា និ្ង នថលជីេភាពបាន្ផ្ដ្រឬតរ?  
ចតម្លើយ 
 តសាយហ ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាតសាយហ ុយដូ្ចខាងតប្កាម្៖ 
 ・នថលម្ាូអាហារ 
 ・នថលតភ្លើង នថលរឹក្ នថលហាគ ស នថលរូរស័ពា 
 ・នថលសតម្លៀក្រាំពាក់្ 
 ・នថលពាបាល 
 ・នថលផ្ថទាំកូ្ន្ 
 ・នថលសិក្ាររស់កូ្ន្ 
 ・តនសងតរៀត្ 
 តៅតពលផ្ដ្លអ្នក្ទាំង៣ រស់តៅជាមួ្យគ្នន  សីហា និ្ង ស្សីតៅររួលរន្ាុក្ចាំតពាះតសាហ ុយ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ ឧទហរណ៍ ប្បាក់្ចាំណូលររស់សីហា ម្តន្ ១៦ តហើយប្រសិន្តរើ ប្បាក់្ចាំណូល
ររស់ស្សីតៅម្តន្ ៤ តនាះអ្ាំ ុងតពលរស់តៅជាមួ្យគ្នន  នឹ្ងប្ត្ូេយក្ប្បាក់្ចាំណូលររស់អ្នក្ទាំងពីររ
ញ្ជូ លគ្នន  តហើយនឹ្ងចាំណាយសប្ម្តរ់ជីេភាពប្គួសារទាំង៣ នាក់្។ ក្នុងអ្ាំ ុងតពលរស់តៅជាមួ្យគ្នន  
ចាំផ្ណក្នន្ការររួលរន្ាុក្តលើតសាយហ ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹ្ងមិ្ន្ម្តន្រញ្ញា ត ើយ។ 
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 ប្បាក់្ចាំណូលសររុររស់សីហា និ្ងស្សីតៅ គឺ ២០ ។ ឧទហរណ៍៖ តប្រើប្បាស់អ្ស់ ១២ តហើយ 
ស្សីតៅតប្រើប្បាស់អ្ស់ ៥ ចិប្តតប្រើប្បាស់អ្ស់៣។ ប្រសិន្តរើសីហា និ្ង ស្សីតៅរស់តៅផ្រក្គ្នន  ស្សី
តៅនឹ្ងប្ត្េូចាំណាយពីប្បាក់្ចាំណូលររស់ខលួន្តដ្ឋយយក្ចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្៥ និ្ងចាំផ្ណក្ររស់ចិប្ត 
៣ សររុ ៨។ រ ុផ្ន្ត តដ្ឋយសារផ្ត្ប្បាក់្ចាំណូលររស់ស្សីតៅម្តន្ផ្ត្៤ ដូ្តចនះ ៤តន្ះ មិ្ន្ប្គរ់ប្គ្នន់្ត ើ
យ។ នាុយម្ក្េញិ តដ្ឋយសារផ្ត្សីហាប្ត្ូេចាំណាយផ្ត្ចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្ផ្ត្១២ រ ុតណាណ ះ ដូ្តចនះតៅ
សល់៤។ ដូ្តចនះ ស្សីតៅអាចទម្ទរចាំតពាះសីហាឲ្យជួយនគត់្នគង់នថលជីេភាពបាន្។  
(៧) តសាហ ុយផ្ថទាំតប្កាយការផ្លងលះ 
 រន្ាុក្នន្តសាហ ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ម្តន្អានុ្ភាពតៅក្នុងអ្ាំ ុងតពលអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ដូ្តចនះ
តហើយ តប្កាយការផ្លងលះ រញ្ញតិ្តនន្រន្ាុក្តសាហ ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍មិ្ន្ប្ត្េូបាន្យក្ម្ក្អ្នុ្េត្តត ើ
យ។ ដូ្តចនះ ប្រសិន្តរើ សីហា និ្ង ស្សីតៅបាន្ផ្លងលះគ្នន  ស្សីតៅមិ្ន្អាចទម្ទរចាំតពាះសីហាឲ្យ
រង់តសាហ ុយអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន្ត ើយ។ តពាល ក្នុងការអ្នុ្េត្តជាក់្ផ្សតង រន្ាុក្នន្តសាហ ុយ
អាពាហ៍ពិពាហ៍កាល យជារញ្ញា  គឺក្នុងអ្ាំ ុងតពល តប្កាយការរស់តៅផ្រក្គ្នន  និ្ង មុ្ន្ការផ្លងលះ។ 
 ចុះប្រសិន្តរើ បាន្តធវើការផ្លងលះ តត្ើស្សីតៅ និ្ង សីហាអាចទម្ទរចាំតពាះសីហាឲ្យជួយនគត់្
នគង់នថលជីេភាពជាអារិ៍តដ្ឋយផ្នអក្តលើសិរធិផ្ររណា?  
 ស្សីតៅអាចទម្ទរចាំតពាះសីហាឲ្យជួយនគត់្នគង់នថលជីេភាពររស់ចិប្តជាអារិ៍បាន្ តដ្ឋយផ្នអក្
តម្រញ្ញតិ្តសតីពី តសាហ ុយផ្ដ្លចាាំបាច់តដ្ើម្បីប្គរ់ប្គងផ្ថរក្ាកូ្ន្ (ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ១០៤០ 
ក្ថាខណឌ រី ១) ។ តន្ះតៅថា នថលផ្ថទាំកូ្ន្។  

ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ១០៤០ 
១.ឪពុក្ ឬ ម្តត យ ផ្ដ្លពុាំម្តន្អ្ាំណាចតម្បា តប្កាយតពលផ្លងលះគ្នន  ម្តន្សិរធិចូលជួរ និ្ង 
ប្បាស្ស័យទក់្រងជាមួ្យកូ្ន្ និ្ង ម្តន្ក្រណីកិ្ចចររួលរន្ាុក្តលើតសាហ យុផ្ដ្លចាាំបាច់តដ្ើម្បី
ប្គរ់ប្គងផ្ថរក្ាកូ្ន្។ 

 ស្សីតៅ អាចទម្ទរចាំតពាះសីហាឲ្យនគត់្នគង់ជីេភាពររស់ខលួន្បាន្តដ្ឋយផ្នអក្តម្ម្តប្ត ៧៦ 
នន្ចបាបរ់សតីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ង ប្គសួារ។ តន្ះតៅថា អាហារកិ្ចច។ 
 

ចបាបរ់សតពីីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និ្ង ប្គសួារ ម្តប្ត ៧៦ វាក្យខណឌ រី ១  
ក្នុងក្រណីផ្លងលះគ្នន  ភាគីផ្ដ្លគ្នម ន្ក្ាំហុស តហើយខវះខាត្ អាចតសនើសុាំអាហារកិ្ចចពីភាគម្តខ ង
តរៀត្បាន្។ ភាគីខាងតប្កាយតន្ះ ប្ត្េូផ្ត្ជួយឧរត្ថម្ភតៅតម្លរធភាពររស់ខលួន្។ 

៤.ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិតម្កិ្ចចសន្ា 
 (១)កិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធ 

ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៦៩  
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 ១.រតីប្រពន្ធ អាចតធវើកិ្ចចសន្ាអ្ាំពីរាំនាក់្រាំន្ងប្រពយសម្បតិ្ត តៅមុ្ន្ ឬ តប្កាយអាពាហ៍ពិពាហ៍បា
ន្។ រ ុផ្ន្ត កិ្ចចសន្ាតន្ះ មិ្ន្អាចនាុយនឹ្ងរញ្ញត្តិសតពីីសិរធិទម្ទរអាហារកាត្ពវកិ្ចច និ្ង ភាគរប្ម្ងុ
បាន្ត ើយ។ 
 ២.តរើរតីប្រពន្ធមិ្ន្បាន្តធវើកិ្ចចសន្ាពិតសសចាំតពាះប្រពយសម្បតិ្តតនាះតរ រាំនាក់្រាំន្ងប្រពយ
សម្បត្តិតនាះ ប្ត្េូអ្នុ្តលាម្តម្រញ្ញតិ្តនន្ក្ថាភាគរី ២ (ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយ
ចបាបរ់)។ 
ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧០ 
 ១.កិ្ចចសន្ារតីប្រពន្ធប្ត្េូតធវើជាលាយល័ក្ខណ៍អ្ក្សរ។  

 រតីប្រពន្ធអាចតប្រើប្បាស់រាំនាក់្រាំន្ងប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លម្តន្ខលឹម្សារខុសពីប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិ
ផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់តម្រយៈការតធវើកិ្ចចសន្ា។ កិ្ចចសន្ាផ្ររតន្ះ តៅថា កិ្ចចសន្ាប្រពយ
សម្បត្តិរតីប្រពន្ធ។  
 រតីប្រពន្ធផ្ដ្លគិត្ថានឹ្ងតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាចតធវើកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធមុ្ន្ការ
តរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន្។ ម្ា ងេញិតរៀត្ រតីប្រពន្ធក៏្អាចតធវើកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធតប្កាយ
ការតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏្បាន្ផ្ដ្រ។ ឧទហរណ៍ តប្កាយពីការតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈតពល៣ឆ្ន ាំ រតី
ប្រពន្ធក៏្អាចតធវើកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធបាន្ផ្ដ្រ។  
 តប្កាយពីការតធវើកិ្ចចសន្ាប្រពសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ រតីប្រពន្ធក៏្អាចតធវើការផ្លល ស់រតូរខលឹម្សារតនាះ ឬ 
រ ាំលាយកិ្ចចសន្ាតនាះក៏្បាន្ផ្ដ្រ។  
 កិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធ ប្ត្ូេផ្ត្តធវើត ើងជាលាយល័ក្ខណ៍អ្ក្សរ។ ក្នុងក្រណីផ្ដ្លមិ្ន្
បាន្តធវើជាលាយល័ក្ខណ៍អ្ក្សរតរ កិ្ចចសន្ាតនាះនឹ្ងមិ្ន្ម្តន្សុពលភាពត ើយ។  
 រតីប្រពន្ធអាចតធវើការសតប្ម្ចចិត្តតដ្ឋយតសរអី្ាំពីខលឹម្សារនន្កិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ។ 
ម្ា ងតរៀត្ តទះរីជាខលឹម្សារតនាះម្តន្លក្ខណៈដូ្ចគ្នន តៅនឹ្ងប្រព័ន្ធប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លក្ាំណត់្
តដ្ឋយចបាបរ់ក៏្តដ្ឋយ ក៏្មិ្ន្ម្តន្រញ្ញា អ្វីផ្ដ្រ។ រ ុផ្ន្ត ប្រសិន្តរើកិ្ចចសន្ាតនាះ ម្តន្ខលឹម្សារដូ្ចតៅនឹ្ង
ប្រព័ន្ធប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់េញិ វាហាក់្រីដូ្ចជាគ្នម ន្អ្ត្ថន័្យនន្ការចុះកិ្ចចសន្ា
ប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធត ើយ។ ដូ្តចនះ តហើយ ក្នុងក្រណីជាក់្ផ្សតង ការសតប្ម្ចអ្ាំពីខលឹម្សារនន្កិ្ចច
សន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធឲ្យខុសតៅនឹ្ងប្រព័ន្ធប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់គឺជាតរឿងធម្ម
ត។ ដូ្តចនះតហើយ សូម្ពិនិ្ត្យតម្ើលឧទហរណ៍ជាក់្ផ្សតងនន្កិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ។ 
① កិ្ចចសន្ាផ្ដ្លម្តន្ខលឹម្សារថា នាតពលអ្នាគត្  យក្ប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លជាប្រពយសម្បតិ្តរមួ្ ម្ក្
តធវើជាប្រពយសម្បតិ្តតដ្ឋយផ្ ក្។ 
‟ប្បាក់្ផ្ខររស់រតីប្រពន្ធម្តន ក់្ៗ នឹ្ងកាល យជាប្រពយសម្បតិ្តតដ្ឋយផ្ ក្។″ 
② កិ្ចចសន្ាផ្ដ្លម្តន្ខលឹម្សារថា នាតពលអ្នាគត្ យក្ប្រពយសម្បតិ្តតដ្ឋយផ្ ក្ ម្ក្តធវើជាប្រពយស
ម្បតិ្តផ្ដ្លជាប្រពយសម្បតិ្តរមួ្។ 
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‟ប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លរតីប្រពន្ធណាម្តខ ងររួលបាន្តដ្ឋយ ប្រទន្ក្ម្ម សន្តតិ្ក្ម្ម អ្ចច័យទន្ តៅក្នុង
អ្ាំ ុងតពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប្ត្ូេយក្ម្ក្តធវើជាប្រពយសម្បត្តិរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ។″ 
③  កិ្ចចសន្ាផ្ដ្លម្តន្ខលឹម្សារទក់្រងតៅនឹ្ងការររួលខុសប្ត្ូេតដ្ឋយសាម្គគីភាពចាំតពាះកាត្ពវ
កិ្ចច។ 
‟ចាំតពាះកាត្ពវកិ្ចចផ្ដ្លរតីប្រពន្ធណាម្តខ ងររួលរន្ាុក្តដ្ឋយត ម្ ះររស់ខលួន្ឯង តទះរីជាកាត្ពវកិ្ចច
ផ្ដ្លម្តន្តគ្នលរាំណងផ្ររណាក៏្តដ្ឋយ ក៏្រតីប្រពន្ធម្តខ ងតរៀត្មិ្ន្ប្ត្ូេររួលរន្ាុក្តដ្ឋយសាម្គគីភាព
ផ្ដ្រ។″ 
④ កិ្ចចសន្ាផ្ដ្លម្តន្ខលឹម្សារទក់្រងនឹ្ងការចាត់្ផ្ចងប្រពយសម្បតិ្តរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធ។ 
‟តទះរីជាគ្នម ន្ការយល់ប្ពម្ពីភាគីម្តខ ងតរៀត្ក៏្តដ្ឋយ ក៏្រតីប្រពន្ធម្តខ ងអាចលក់្នូ្េចាំផ្ណក្ររស់ខលួន្
ផ្ដ្លម្តន្តលើប្រពយសម្បតិ្តរមួ្ររស់រតីប្រពន្ធបាន្ផ្ដ្រ។″ 
ក្រណីសិក្ា 
 តៅតពលផ្ដ្លសីហា និ្ង ស្សីតៅតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន្តធវើកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធ
ផ្ដ្លម្តន្ខលឹម្សារដូ្ចត្តៅ៖ 
 ១.រតីប្រពន្ធររួលរន្ាុក្តសាយហ ុយជីេភាពររស់ខលួន្តរៀងៗខលួន្។  
 ២.ក្នុងក្រណីផ្ដ្លម្តន្កូ្ន្ ប្រពន្ធប្ត្េូររួលរន្ាុក្តសាយហ ុយជីេភាពររស់កូ្ន្។ 
 តប្កាយម្ក្ ចិប្តបាន្តក្ើត្។ តដ្ឋយសារផ្ត្ស្សីតៅម្តន្ជម្ងឺ ក៏្មិ្ន្អាចតធវើការបាន្។  អ្នក្ 
ទាំង៣ រស់តៅជាមួ្យគ្នន ជាប្គួសារផ្ម្ន្ រ ុផ្ន្ត សីហាមិ្ន្ចង់ឲ្យតសាយហ ុយជីេភាពតៅស្សីតៅតរ ។ 
ដូ្តចនះ តត្ើស្សីតៅអាចទម្ទរតៅកាន់្សីហាឲ្យជួយនគត់្នគង់តសាយហ ុយជីេភាពបាន្ផ្ដ្រឬតរ? 
ចតម្លើយ 
 ស្សីតៅ និ្ង ចិប្តម្តន្សិរធិទម្ទរអាហារកាត្ពវកិ្ចចពីសីហា។ ដូ្តចនះ តដ្ឋយសារផ្ត្កិ្ចចសន្ា
ប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធផ្ររតន្ះ នាុយតៅនឹ្ងរញ្ញតិ្តនន្សិរធិទម្ទរអាហារកាត្ពវកិ្ចច តហតុ្តន្ះ វានឹ្ង
តម្ត ភាព ។ ដូ្តចនះ ស្សីតៅអាចទម្ទរចាំតពាះសីហាឲ្យជួយនគត់្នគង់តសាហ ុយជីេភាពររស់ខលួន្ និ្ង 
សីហាបាន្។ 

ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ១១៤០  
 ១.ញាតិ្ កាល យជាជន្ផ្ដ្លម្តន្ក្រណីកិ្ចចប្ត្េូនគត់្នគង់អាហារកាត្ពវកិ្ចច តម្រាំហាំ និ្ង លាំដ្ឋរ់ដូ្ច
ខាងតប្កាម្តន្ះ ៖  
  រី ១ ញាតិ្ផ្ដ្លរស់តៅជាមួ្យគ្នន ។  

ក្រណីសិក្ា 
 តៅតពលផ្ដ្លតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ សីហា និ្ង ស្សីតៅបាន្ចុះកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ
ផ្ដ្លម្តន្ខលឹម្សារដូ្ចត្តៅ៖ 
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 ១.ប្រពសម្បត្តិផ្ដ្លរតីប្រពន្ធររួលបាន្តៅក្នុងអ្ាំ ុងតពលអាពាហ៍ពិពាហ៍ នឹ្ងកាល យជាប្រពយ
សម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្ររស់រតីទាំងអ្ស់។ 
 ២.ក្នុងក្រណីផ្ដ្លរតីប្រពន្ធផ្លងលះ ប្រពន្ធប្ត្ូេផ្ត្ប្រគល់ប្រពយសម្បតិ្តទាំងអ្ស់ឲ្យតៅរតី។ 
 ស្សីតៅបាន្យក្ប្បាក់្ផ្ខររស់ខលួន្តៅសន្សាំរុក្ក្នុងគណនី្ធនាគ្នរ។ រចចុរបន្ន ប្បាក់្សន្សាំ
ររស់ស្សីតៅម្តន្២០០០ដុ្លាល រ។ តប្កាយម្ក្សីហា និ្ង ស្សីតៅបាន្សតប្ម្ចចិត្តផ្លងលះ។ សីហា
បាន្ទម្ទរចាំតពាះស្សីតៅនូ្េប្បាក់្សន្សាំចាំនួ្ន្២០០០ដុ្លាល រតដ្ឋយផ្នអក្តលើភ្សតតុងជាកិ្ចចសន្ា
ប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធ។ តត្ើការទម្ទរផ្ររតន្ះប្ត្េូបាន្តគររួលសាគ ល់ផ្ដ្រឬតរ?  
ចតម្លើយ 
 តដ្ឋយសារផ្ត្កិ្ចចសន្ាផ្ររតន្ះ ម្តន្ភាពអ្យុត្តិធម៌្ខាល ាំងចាំតពាះប្រពន្ធ តហើយនាុយនឹ្ងស
ណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ និ្ង រាំតន្ៀម្រាំលារ់លអ ដូ្តចនះនឹ្ងកាល យជាតម្ត ភាព។  ដូ្តចនះ ស្សីតៅមិ្ន្
ម្តន្ភាពចាាំបាច់ក្នុងការប្រគល់ប្បាក់្សន្សាំតៅក្នុងធនាគ្នរចាំនួ្ន្ ២០០០ ដុ្លាល រតនាះឲ្យតៅសីហា
តរ។ 

ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ៣៥៤ 
 ១.តទះរីជាភាគីនន្កិ្ចចសន្ាបាន្តធវើការរង្ហា ញ្ន្ាៈតដ្ឋយគ្នម ន្េកិារៈក៏្តដ្ឋយ ក៏្កិ្ចចសន្ាប្ត្េូ
បាន្ចាត់្រុក្ជាតម្ត ៈក្នុងក្រណីខាងតប្កាម្តន្ះ៖ 
 ក្.អ្ត្ថន័្យនន្កិ្ចចសន្ាតនាះនាុយនឹ្ងរញ្ញត្តិផ្ដ្លអ្នុ្េត្តតដ្ឋយរងខាំណាមួ្យ។ 
 ខ.អ្ត្ថន័្យនន្កិ្ចចសន្ាតនាះនាុយនឹ្ងសណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ និ្ង រាំតន្ៀម្រម្តល រ់លអ។ 

(២) ការចុះរញ្ជ កិី្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធ 
ប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ៩៧០  
២.ក្នុងក្រណីផ្ដ្លរតីប្រពន្ធបាន្តធវើកិ្ចចសន្ា តនសងពីប្រព័ន្ធប្រពយសម្បត្តិផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់ 
តរើមិ្ន្បាន្ចុះរញ្ជ ីតរ មិ្ន្អាចយក្កិ្ចចសន្ាតនាះម្ក្ត្តាំងជាមួ្យនឹ្ងត្តិ្យជន្បាន្ត ើយ។  
ចបាបរ់សតពីី ការអ្នុ្េត្តប្ក្ម្រដ្ឋរបតេណី ម្តប្ត ២៨ 
១.ពាក្យសុាំចុះរញ្ជ កិី្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធ ប្ត្េូតធវើរមួ្គ្នន  និ្ងជាលាយល័ក្ខណ៍អ្ក្សរតដ្ឋយរតី
ប្រពន្ធ ឬ តដ្ឋយរុគគលផ្ដ្លនឹ្ងប្ត្េូតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 

 ចាំតពាះនី្តិ្េធីិនន្ការចុះរញ្ជ ីប្រពយសម្បតិ្តរតីប្រពន្ធ ម្តន្សរតសរតក្បាបះក្បាបយតៅក្នុងប្រកាសសតី
ពី នី្តិ្េធីិនន្ការចុះរញ្ជ ីកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធ។  
ក្រណីសិក្ា 
 តៅតពលផ្ដ្លស្សីតៅ និ្ងសីហាតរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍ បាន្ចុះកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធ
ផ្ដ្លម្តន្ខលឹម្សារដូ្ចត្តៅ៖ ‟ចាំតពាះកាត្ពវកិ្ចចផ្ដ្លរតីប្រពន្ធណាម្តខ ងររួលរន្ាុក្តដ្ឋយត ម្ ះ
ររស់ខលួន្ឯង តទះរីជាកាត្ពវកិ្ចចផ្ដ្លម្តន្តគ្នលរាំណងផ្ររណាក៏្តដ្ឋយ ក៏្ រតីប្រពន្ធម្តខ ងតរៀត្មិ្ន្
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ប្ត្ូេររួលរន្ាុក្តដ្ឋយសាម្គគីភាពផ្ដ្រ។” រ ុផ្ន្ត អ្នក្ទាំងពីរមិ្ន្អាចចុះរញ្ជ ីកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតី
ប្រពន្ធតនាះបាន្តរ ។ 
 សីហាបាន្ខចីលុយពីអ្នក្សាគ ល់គ្នន ចាំនួ្ន្១០០០០ដុ្លាល រ តដ្ើម្បពីាបាលជម្ងឺររស់ចិប្តជាកូ្ន្។ 
រ ុផ្ន្ត សីហាមិ្ន្អាចសងប្បាក់្ចាំនួ្ន្១០០០០ដុ្លាល រតៅអ្នក្សាគ ល់គ្នន តនាះតរ តទះរីជាកាលក្ាំណត់្
សងបាន្ម្ក្ដ្ល់ក៏្តដ្ឋយ។ ដូ្តចនះ អ្នក្សាគ ល់គ្នន បាន្ររឹអូ្សជារតណាត ះអាសន្ននូ្េដី្ផ្ស្សតៅតខត្ត
បាត់្ដ្ាំរងផ្ដ្លជាប្រពយសម្បត្តិតដ្ឋយផ្ ក្ររស់ស្សីតៅ តដ្ើម្បីធានាការអ្នុ្េត្តសិរធិតលើរាំណុល។ 
ក្នុងក្រណីតន្ះ តត្ើស្សីតៅអាចរដិ្តសធការររឹអូ្សជារតណាត ះអាសន្នតដ្ឋយយក្កិ្ចចសន្ាប្រពយ
សម្បត្តិរតីប្រពន្ធម្ក្តធវើជាភ្សតុតងបាន្ផ្ដ្រឬតរ? 
ចតម្លើយ 
 ផ្នអក្តលើរញ្ញតិ្តសតីពីប្រព័ន្ធប្រពយសម្បតិ្តផ្ដ្លក្ាំណត់្តដ្ឋយចបាបរ់ តទះរីជាខចីប្បាក់្តដ្ឋយ
ត ម្ ះររស់សីហាក៏្តដ្ឋយ ក៏្ស្សីតៅប្ត្េូររួលខុសប្ត្ូេតដ្ឋយសាម្គគីភាពផ្ដ្រ។ តត្ើស្សីតៅអាច
រដិ្តសធការររឹអូ្សជារតណាត ះអាសន្ននូ្េដី្ផ្ស្សតៅតខត្តបាត់្ដ្ាំរង តដ្ឋយយក្កិ្ចចសន្ាប្រពយ
សម្បត្តិរតីប្រពន្ធម្ក្តធវើជាភ្សតុតងបាន្ផ្ដ្រឬតរ? 
 សីហា និ្ង ស្សីតៅមិ្ន្ទន់្បាន្ចុះរញ្ជ ីកិ្ចចសន្ាប្រពយសម្បត្តិរតីប្រពន្ធតរ។ ដូ្តចនះ ស្សីតៅមិ្ន្
អាចយក្កិ្ចចសន្ាតនាះម្ក្ត្តាំងចាំតពាះអ្នក្សាគ ល់គ្នន បាន្តរ។  
 ដូ្តចនះ ស្សីតៅមិ្ន្អាចរដិ្តសធចាំតពាះការររឹអូ្សជារតណាត ះអាសន្ននូ្េដី្ផ្ស្សតៅតខត្តបាត់្
ដ្ាំរងបាន្តរ។ 

ចរ់! 
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ក្រុមការងារ 

សារលវទិ្យាលយ័ភូមិន្ទន្តីសិាស្ត្រ 
ន្ិង វទិ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរិច្ច 

្កិាា សាលាសលើរទ្យី៧ 

្រពី ី

្្មុំរនូ្ធមត្ា 

 
ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

  



 



Rule- JICA seminar 7

សមុកំនូធមម
្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កលបរេិចឆទ៖ ២១ ធនូ ២០១៦ (៩:៣០-១១:៣០)

ទីកែន្លង៖ សហ ល G, RULE

1

ទី ងំៃនបញញត្តិស្តពីីសមុកំនូេនកនងុ្រកមរដ្ឋបបេវណី

2
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3

េនកនុង្រកមរដ្ឋបបេវណី ្រតូវបនបញញត្តជែផនកជេ្រចើនជរង្វង់ េ្រប បដូចជ
ៃ្រពែដលធំ។ េដើមបីកំុឲយវេង្វងដូចេនកនុងៃ្រព េនេពលែដលសិក ្រកម
រដ្ឋបបេវណី ចំបច់្រតូវែតគិតឲយបនចបស់បេណ្តើ រសិក បេណ្តើ រថ េតើខ្លួន
ឯងកំពុងេរៀនែផនក មួយ?   

ទី ងំៃនបញញត្តិស្តពីីសមុកំនូេនកនងុ្រកមរដ្ឋបបេវណី

គនថីទី ១  បទបបញញតិ្តទូេទ
គនថីទី ២  បុគគល
គនថីទី ៣ សិទធិ្របតយក
គនថីទី ៤  កតព្វកិចច
គនថីទី  ៥  កិចចសនយសំខន់ៗ និង អំេពើអនីតយនុកូល
គនថីទី ៦  ករធនកតព្វកិចច
គនថីទី ៧ ញតិ
គនថីទី ៨  សន្តតិកមម
គនថីទី ៩  អវ នបបញញត្តិ

4

ទី ងំៃនបញញត្តិស្តពីីសមុកំនូេនកនងុ្រកមរដ្ឋបបេវណី
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5

ជំពូកទី ១ បទបបញញត្តិទូេទ
ជំពូកទី ២ កំជប់ពកយ
ជំពូកទី ៣ ពហ៍ពិពហ៍
ជំពូកទី ៤ ឪពុកម្ត យ និង កូន

ែផនកទី ១ បុត្តភព
ែផនកទី ២ សមុំកូន

ជំពូកទី ៥  អំ ចេមប
ជំពូកទី ៦ ពយបល
ជំពូកទី ៧ ហិតូបតថមភ
ជំពូកទី ៨ រកតព្វកិចច

គនថីទី ៧ ញតិ

ទី ងំៃនបញញត្តិស្តពីីសមុកំនូេនកនងុ្រកមរដ្ឋបបេវណី

សមុកំនូេពញេលញ និង សមុកំនូធមម

6
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េនកនុងពិភពេ ក មនឪពុកម្ត យែដលចង់បនកូន បុ៉ែន្ត មិន ចទទួល
បន។ េហើយេនកនុងពិភពេ កេនះ ក៏មនកូនែដលគម នឪពុកម្ត យ កូន
ែដលមិន ចទទួលបនករចិញច ឹមបនល្អពីឪពុកម្ត យផងែដរ។  ្របសិនេបើ
ឪពុកម្ត យនិងកូនដូចខងេលើេនះ ចបេងកើតទំនក់ទំនងជឪពុកម្ត យនិង
កូន េនះភគីទំងពីរៃនឪពុកម្ត យនិងកូននឹងមនសុភមងគល។ ដូេចនះ ្របព័នធ
ែដលបេងកើតទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យ និង កូនេ យកិចចសនយ មផ្លូវចបប់ 
ដូចនឹងទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យនិងកូនខងេលើេនះ គឺជ្របព័នធៃនករសមុំកូន
ធមម ។

កនុងករណីែដលសមុំកូនធមម  កូនសំុដឹងថ ខ្លួនគឺជកូនសំុរបស់ឪពុកម្ត យ
ចិញច ឹម។ េហើយ មនុស មន េនកនុងពិភពេ កេនះ ក៏ដឹងថ ឪពុកម្ត យនិង
កូនេនះមិនែមនជឪពុកម្ត យនិងកូនពិត្របកដេនះេទ គឺជឪពុកម្ត យនិង
កូន មរយៈសមុំកូនធមម ។

7

សមុកំនូេពញេលញ និង សមុកំនូធមម

បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើគិតេលើេគលជំហរខងកូនសំុវញិ មនករណីខ្លះករចិញច ឹម
បីបច់ជលកខណៈកូនបេងកើតនឹងមនសុភមងគលចំេពះេគជងករែដល្រតូវ
បនចិញច ឹមជលកខណៈកូនសំុពីឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ េហតុដូេចនះ ្របព័នធៃនករ
សមុំកូនេពញេលញ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ សមុំកូនេពញេលញ គឺជ្របព័នធ
ែដលបេងកើតឲយមនទំនក់ទំនងរ ងកូនសំុនិងឪពុកម្ត យចិញច ឹមឲយដូចនឹង
ឪពុកម្ត យនិងកូនបេងកើត េដើមបីផល្របេយជន៍របស់កូនសំុ ។

ដូេចនះេហើយ សមុំកូនធមម  គឺជ្របព័នធែដល្រគន់ែតបេងកើតឲយមនទំនក់
ទំនងឪពុកម្ត យនិងកូន មចបប់ជលកខណៈធមម ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ ផទុយមក
វញិ សមុំកូនេពញេលញជ្របព័នធែដលបេងកើតឲយមនទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យ
និងកូនដូចឪពុកម្ត យនិងកូនបេងកើត។ េហតុដូេចនះ សមុំកូនេពញេលញ មន
លកខខណ្ឌ តឹងរងឹ  និង នុភពខ្ល ំងជង។

8

សមុកំនូេពញេលញ និង សមុកំនូធមម
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សមុំកូនេពញេលញ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០០៧ ដល់ 
ម្រ  ១០១៩

សមុំកូនធមម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២០ ដល់ 
ម្រ  ១០៣៣

សមុំកូន

ែផនកេនះនឹងសិក មេ្រកយ ែផនកេនះនឹងសិក ជមុន

9

សមុកំនូេពញេលញ និង សមុកំនូធមម

សមុកំនូធមម

លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

10
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11

សមុកំនូធមម  លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

Ｃ ＡＤ

Ｘ

● យុចប់ពី២៥ឆន ំ
េឡើងេទ
● យុេ្រចើនជងកូនសំុ

កូន

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២០
១- បុគគលែដលមន យុចប់ពី ២៥ (ៃមភ្របំ) ឆន ំ េឡើងេទ  ច ក់ពកយសំុជមួយនឹង
បុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ េទតុ ករ ឲយបេងកើតសមុំកូនធមម បន។ បុ៉ែន្ត បុគគល
ែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ មិន្រតូវជបុព្វញតិរបស់បុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹម 
ឬ បុគគលមន យុេ្រចើនជងបុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមេឡើយ។

ករណីែដលបុគគលគម នសហព័ទធនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យ

ឪពុក ឬ ម្ត យ
ចិញច ឹម

ឪពុកម្ត យបេងកើត

12

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២២
ចំេពះបុគគលែដលមនសហព័ទធ េដើមបី ក់ពកយសំុៃនសមុំកូនធមម  ្រតូវទទួលករយល់
្រពមពីសហព័ទធរបស់ខ្លួន។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណី
ែដល ក់ពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងម្រ  ១០២០ (ពកយសំុៃនសមុំកូនធមម ) ខង
េលើេនះ ជមួយនឹងសហព័ទធ ឬ ករណីែដលសហព័ទធមិន ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន។

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ

សហព័ទធ

●ករ្រពម
េ្រព ងរបស់
សហព័ទធ

សមុកំនូធមម  លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

ករណីែដលបុគគលមនសហព័ទធនឹងក្ល យជឪពុក ឬ ម្ត យ

កូន

● យុចប់ពី២៥ឆន ំ
េឡើងេទ
● យុេ្រចើនជងកូន
សំុ ឪពុក ឬ ម្ត យ

ចិញច ឹម
ឪពុកម្ត យបេងកើត
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13

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២១
េបើបុគគលែដលមនសហព័ទធ សំុកូនែដលជអនីតិជន បុគគលេនះ្រតូវ ក់ពកយសំុែដល
បនកំណត់េនកនុងម្រ  ១០២០ (ពកយសំុៃនសមុំកូនធមម ) ខងេលើេនះ ជមួយនឹងសហ
ព័ទធរបស់ខ្លួន។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណីែដលយកកូន
របស់សហព័ទធ មកេធ្វើជកូនសំុ ឬ ករណីែដលសហព័ទធមិន ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន។

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ

ករណីែដលបុគគលមនសហព័ទធសំុកូនែដលជអនីតិជន

អនីតិជន

សមុកំនូធមម  លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

កូន

សហព័ទធ

●ករ្រពម
េ្រព ងរបស់
សហព័ទធ

● យុចប់ពី២៥ឆន ំ
េឡើងេទ
● យុេ្រចើនជងកូន
សំុ ឪពុក ឬ ម្ត យ

ចិញច ឹម
ឪពុកម្ត យបេងកើត

14

Ａ

Ｘ

កូន

Ｂ

អនីតិជន

Ｃ×
ប្តីមុន

សមុកំនូធមម  លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

ករណីែដលបុគគលមនសហព័ទធសំុកូនែដលជអនីតិជន

សហព័ទធ

● យុចប់ពី២៥ឆន ំ
េឡើងេទ
● យុេ្រចើនជងកូន
សំុ ឪពុកចិញច ឹម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២១
េបើបុគគលែដលមនសហព័ទធ សំុកូនែដលជអនីតិជន បុគគលេនះ្រតូវ ក់ពកយសំុែដល
បនកំណត់េនកនុងម្រ  ១០២០ (ពកយសំុៃនសមុំកូនធមម ) ខងេលើេនះ ជមួយនឹងសហ
ព័ទធរបស់ខ្លួន។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណីែដលយកកូន
របស់សហព័ទធ មកេធ្វើជកូនសំុ ឬ ករណីែដលសហព័ទធមិន ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន។
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15

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៣
១-តុ ករ ចឲយបេងកើតសមុំកូនបន លុះ្រ ែតករណីែដល ចបញជ ក់អំពីឆនទៈពិត្របកដ
របស់ភគី កនុងករបេងកើតទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូន។ 
២-តុ ករមិន្រតូវឲយបេងកើតសមុំកូនេឡើយ េបើយល់េឃើញថ សមុំកូន្រតូវបនបំពនកនុងេគល
បំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ រ ងេភទេផ ងគន  ឬ េភទដូចគន   ឬ កនុងេគលបំណងមិន្រតឹម្រតូវ
េផ ងេទៀត។ 

ឪពុក ឬ ម្ត យ
ចិញច ឹម

Ａ

Ｘ

ករណីែដល្រតវូបនទទួល គ ល់កូនសំុ

ខញុំចង់មនទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យនិងកូន
ជមួយＸ។

ខញុំចង់មនទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យនិងកូន
ជមួយA។

សមុកំនូធមម  លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

ខញុំចង់ែលងលះជមួយＢ េហើយេរៀបករ
ជមួយ Ｘ។ បុ៉ែន្ត េ យ រែត Ｂ មិន
្រពមែលងលះជមួយខញុំ ដូេចនះ ខញុំមិន ច
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយ Ｘ បន
េឡើយ។ េហតុេនះ ខញុំចង់សមុំ Ｘេធ្វើជកូន។

16

Ａ Ｘ

(ឧទហរណ៍) ករណីែដលមិន្រតូវបនទទួល គ ល់កូនសំុ

Ｂ

សហព័ទធ គូកំ ន់

សមុកំនូធមម  លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

ឪពុក ឬ ម្ត យ
ចិញច ឹម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៣
១-តុ ករ ចឲយបេងកើតសមុំកូនបន លុះ្រ ែតករណីែដល ចបញជ ក់អំពីឆនទៈពិត្របកដ
របស់ភគី កនុងករបេងកើតទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូន។ 
២-តុ ករមិន្រតូវឲយបេងកើតសមុំកូនេឡើយ េបើយល់េឃើញថ សមុំកូន្រតូវបនបំពនកនុងេគល
បំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ រ ងេភទេផ ងគន  ឬ េភទដូចគន   ឬ កនុងេគលបំណងមិន្រតឹម្រតូវ
េផ ងេទៀត។ 
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ខញុំបនទិញX កនុងតៃម្ល១០០០០ដុ ្ល រ ពីC
ែដលជឪពុករបស់X។ ដូេចនះ ខញុំចង់ឲយXរស់
េនផទះរបស់ខញុំ េហើយេធ្វើករងរផទះឲយខញុំ។ 
េហើយ ខញុំក៏ចង់រមួេភទជមួយ Ｘ ផងែដរ។ 
េហតុេនះ ខញុំចង់សមុំ Ｘ េធ្វើជកូន។

17

Ａ Ｃ

Ｘ

កូន្រសី

(ឧទហរណ៍) ករណីែដលកូនសំុមិន្រតវូបនទទួល គ ល់កូនសំុ

ឪពុក ឬ ម្ត យ
ចិញច ឹម

សមុកំនូធមម  លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៣
១-តុ ករ ចឲយបេងកើតសមុំកូនបន លុះ្រ ែតករណីែដល ចបញជ ក់អំពីឆនទៈពិត្របកដ
របស់ភគី កនុងករបេងកើតទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូន។ 
២-តុ ករមិន្រតូវឲយបេងកើតសមុំកូនេឡើយ េបើយល់េឃើញថ សមុំកូន្រតូវបនបំពនកនុងេគល
បំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ រ ងេភទេផ ងគន  ឬ េភទដូចគន   ឬ កនុងេគលបំណងមិន្រតឹម្រតូវ
េផ ងេទៀត។ 

18

ＡＸ

មិត្តភ័ក្ត

េ យ រែតខញុំ មិន ចសងលុយបន 
ដូេចនះ ខញុំចង់ប្តូរេឈម ះេដើមបរីត់េគចពី
មច ស់បំណុល។ ដូេចនះេហើយ ខញុំចង់ក្ល យ
ជកូនសំុរបស់ Ａ។

េហＸ! សងលុយឲយេលឿនមក。

(ឧទហរណ៍) ករណីែដលកូនសំុមិន្រតវូបនទទួល គ ល់កូនសំុ

សមុកំនូធមម  លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

ឪពុក ឬ ម្ត យ
ចិញច ឹម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៣
១-តុ ករ ចឲយបេងកើតសមុំកូនបន លុះ្រ ែតករណីែដល ចបញជ ក់អំពីឆនទៈពិត្របកដ
របស់ភគី កនុងករបេងកើតទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យ និងកូន។ 
២-តុ ករមិន្រតូវឲយបេងកើតសមុំកូនេឡើយ េបើយល់េឃើញថ សមុំកូន្រតូវបនបំពនកនុងេគល
បំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ រ ងេភទេផ ងគន  ឬ េភទដូចគន   ឬ កនុងេគលបំណងមិន្រតឹម្រតូវ
េផ ងេទៀត។ 
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19

សមុកំនូធមម

លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត 
ករណីកនូសុជំអនីតិជន

20

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៤
១- េបើបុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ ជអនីតិជន តុ ករ ចឲយបេងកើតកូនសំុបន លុះ
្រ ែតយល់េឃើញថ មនភពចំបច់ពិេសសេដើមបផីល្របេយជន៍របស់អនីតិជនេនះ។ 

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ
・លទធភពេសដ្ឋកិចច លទធភពៃនករ
ចិញច ឹមបីបច់របស់ឪពុកម្ត យបេងកើត
・ទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យបេងកើត និង កូន
・លទធភពេសដ្ឋកិចច លទធភពៃនករ
ចិញច ឹមបីបច់របស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម
・ទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសំុ
・េផ ងេទៀត

ករណីកនូសុជំអនីតិជន

អនីតិជន

ឪពុកម្ត យបេងកើត

ថ នភពែដល្រតវូពិចរ េដើមបផីល្របេយជន៍របស់អនីតិជន

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម
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21

Ｃ ＡＤ

Ｘ

អនីតិជន

ឪពុកម្ត យែដល
មិនែមនជអនក
មនអំ ច

េមប

Ｂ

អនកមន
អំ ចេមប

ករណីែដលឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនរបស់បុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសំុបនែលងលះ

×េតើ Ｃ គិតយ៉ងដូច
េម្តចចំេពះករសមុំ
កូនេនះ? 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៤
២-កនុងករណីែដលបុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ ជអនីតិជន េបើឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់
បុគគលេនះបនែលងលះេហើយ តុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់ឪពុក ឬ ម្ត យែដលមិនែមន
ជអនកមនអំ ចេមប េដើមបវីនិិចឆ័យអំពីចំណុចែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ 
ខងេលើេនះ។

ករណីកនូសុជំអនីតិជន

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម

22

Ｃ ＡＤ

Ｘ

អនីតិជនែដលមន យុ
១៥ឆន ំេឡើង

Ｂ

ករណីអនីតិជនែដលនឹង្រតវូក្ល យជកូនសំុមន យុ១៥ឆន ំេឡើង

េតើ Ｘ យល់្រពម
ចំេពះករសមុំកូន
េនះឬេទ? 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៤
៣-េបើអនីតិជនបនដល់ យុ ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ េដើមបីបេងកើតសមុំកូន ្រតូវទទួលករយល់្រពមពី
អនីតិជនេនះ។  

ឪពុកម្ត យែដល
មិនែមនជអនក
មនអំ ច

េមប

អនកមន
អំ ចេមប

ករណីកនូសុជំអនីតិជន

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម
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23

Ｃ ＡＤ

Ｘ

អនីតិជនែដលមិនទន់
្រគប់ យុ១៥ឆន ំ

ចបង្ហ ញឆនទៈ

Ｂ

ករណីជនែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ ចបង្ហ ញឆនទៈបន

េតើ X គិតយ៉ងដូច
េម្តចចំេពះករសមុំ
កូនេនះ? 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៤
៣-េទះបីអនីតិជនេនះមិនទន់ដល់ យុ ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំក៏េ យ េបើអនីតិជនេនះ ច
បង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន តុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះ េដើមបវីនិិចឆ័យអំពីចំនុច
ែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ។ 

ករណីកនូសុជំអនីតិជន

ឪពុកម្ត យែដល
មិនែមនជអនក
មនអំ ច

េមប

អនកមន
អំ ចេមប

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម

24

សមុកំនូធមម

នុភព
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25

Ｃ ＡＤ

កូនសំុ

ឪពុកម្ត យបេងកើត

Ｂ

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ   ១០២៧
១-បញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី ១ ៃនម្រ  ១០១៥ ( នុភពៃនសមុំកូនេពញេលញ) ៃន្រកមេនះ ្រតូវយក
មកអនុវត្តដូចគន ផងែដរចំេពះសមុំកូនធមម ។ 
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៥
១-េ យបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ កូនសំុ្រតូវទទួលបន នៈដូចគន នឹងកូនបេងកើតរបស់ឪពុកម្ត
យចិញច ឹម និង ្រតូវទទួលបននូវសិទធិ និង ករណីកិចច ដូចគន នឹងកូនបេងកើតេនកនុងទំនក់ទំនងជមួយ
នឹងឪពុកម្ត យចិញច ឹម។

សមុកំនូធមម  នុភព

・សន្តតិកមម
・ រកតព្វកិចច
・្រគប់្រគង្រទពយ
សមបត្តិជេដើម

Ｘ

26

Ｃ ＡＤ Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៧
៣-កនុងករណីែដលកូនសំុ ជអនីតិជន កូនសំុេនះ្រតូវសថិតេនេ្រកមអំ ចេមបរបស់
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឪពុកចិញច ឹម ឬ ម្ត យចិញច ឹម។ បុ៉ែន្ត កនុងករណីែដលយកកូនបេងកើតរបស់
សហព័ទធ មកេធ្វើជកូនសំុ កូនសំុេនះ្រតូវសថិតេនេ្រកមអំ ចេមបរមួរបស់ឪពុក ឬ 
ម្ត យចិញច ឹម និង សហព័ទធេនះ។ 

អំ ចេមប

Ｘ

កូនសំុ

សមុកំនូធមម  នុភព

កូនសំុ

ឪពុកម្ត យបេងកើត ឪពុកម្ត យចិញច ឹម
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27

Ｃ ＡＤ Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៦
១-េទះបីជមនករបេងកើតករសមុំកូនក៏េ យ ញតិភពរ ងសមុំកូន និង ឪពុកម្ត យបេងកើត ្រតូវ
បន្តអតថិភព េហើយកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យបេងកើត មនសិទធិេធ្វើសន្តតិកមមគន េទវញិេទមក។ 
២-កូនសំុ និង ឪពុកម្ត យបេងកើត មនសិទធិទមទរ និង ករណីយកិចចផគត់ផគង់ រកតព្វកិចច។

・សន្តតិកមម
・ រកតព្វកិចច Ｘ

សមុកំនូធមម  នុភព

・សន្តតិកមម
・ រកតព្វកិចច
・្រគប់្រគង្រទពយ
សមបត្តិជេដើមកូនសំុ

ឪពុកម្ត យបេងកើត ឪពុកម្ត យចិញច ឹម

28

Ｃ ＡＤ Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៧
២-កូនសំុ ចេ្របើនម្រតកូលរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬ នម្រតកូលមុនសមុំកូនបន។

Ｘ

កូនសំុ

សមុកំនូធមម  នុភព

ឪពុកម្ត យបេងកើត ឪពុកម្ត យចិញច ឹម
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សមុកំនូធមម

ករចុះបញជ  ីនិង បញជកីំេណើ ត

29

30

្រកមរដ្ឋបបេវណី  ម្រ  ១០៣៣
្របសិនេបើបនបេងកើតសមុំកូនធមម  ្រតូវសរេសរករបេងកើតសមុំកូនធមម  េនេលើរមឹទំព័រៃនបញជ ី
កំេណើ តេដើមរបស់កូនសំុេនះ។

សមុកំនូធមម ករចុះបញជ  ីនិង បញជកីំេណើ ត

Ａ

Ｂ

េឈម ះ ： Ｘ

ៃថង○ែខ○ឆន ំ○
សមុំកូនធមម

ភូមិ ឃំុ សងក ត់

បញជ ីកំេណើ ត

Ｘ
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31

សមុកំនូធមម

ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល់

32

ករកត់កល ់
ករកត់កលគឺជ្របព័នធៃនករេធ្វើឲយរលត់ នុភពៃនសមុំកូន។ ករកត់កល់ 

ចអនុវត្តចំេពះែតឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសំុ។ ករកត់កល់ ច្រតូវបន
េធ្វើេឡើងលុះ្រ ែតមនដីកសេ្រមចពីតុ ករ។
្រកមរដ្ឋបបេវណីមិនបញញត្តពីករកត់កល់រ ងឪពុកម្ត យ និងកូនបេងកើតេទ។ 
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33

Ａ

កូនសំុ

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
១-ភគីៃនសមុំកូន ច ក់ពកយសំុេទតុ ករឲយកត់កល់សមុំកូនបន កនុងករណីែដលភគី
សងខង្រពមេ្រព ងអំពីករកត់កល់េនះ។ 

Ｘ

ពកយសំុឲយកត់កល់
ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម

34

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣០
េបើមនពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ៃនម្រ  ១០២៨ (ពកយសំុឲយ
កត់កល់សមុំកូនធមម )ខងេលើេនះ តុ ករ ចសេ្រមចឲយកត់កល់សមុំកូនបនលុះ្រ ែត
បនបញជ ក់ថ ភគីសងខងមនេគលបំណងពិត្របកដ កនុងកររ ំ យទំនក់ទំនងរ ង
ឪពុកម្ត យ និង កូន។

(ឧទហរណ៍) ករណីែដលពកយសំុកត់កល់្រតូវបនទទួល គ ល់

Ｘ មិន ្ត ប់បងគ ប់របស់ខញុំទល់ែតេ ះ។ ករងរក៏មិនេធ្វើ 
េហើយ េលង្រគប់ែតេពល។ Ｘ ចង់ឲយខញុំចកេចញពីផទះ
របស់ខញុំ។ ខញុំចង់កត់កល់គត់។

Ａ ែតងែតនិយយរអូ៊រទំមកខញុំរហូត។ ខញុំមិនចង់រស់េន
ជមួយនឹង Ａ តេទេទៀតេទ។

Ａ

កូនសំុ

Ｘ

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់

ឪពុក ឬ ម្ត យ
ចិញច ឹម

141



35

ខញុំចង់េរៀបករជមួយគូកំ ន់ចិត្តែដលខញុំកំពុង្រស ញ់
នេពលបចចុបបននេនះ។ បុ៉ែន្ត  គត់មិនចូលចិត្ត Ｘ េទ េហើយ
និយយ្របប់ខញុំថ ចង់ឲយខញុំកត់កល់ជមួយ Ｘ។ ដូេចនះ ខញុំ
ចង់កត់កល់X ។

ខញុំមិនចង់េធ្វើករកត់កល់ជមួយ Ａ េនះេទ។ បុ៉ែន្ត Ａបន 
និយយជេ្រចើនដងមកកន់ខញុំថចង់កត់កល់។ ដូេចនះ ខញុំ
គម នមេធយបយេទ មនែត ក់ពកយសំុឲយកត់កល់។

Ａ

Ｘ

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់

(ឧទហរណ៍) ករណីែដលពកយសំុកត់កល់មិន្រតូវបនទទួល គ ល់

កូនសំុ

ឪពុក ឬ ម្ត យ
ចិញច ឹម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣០
េបើមនពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ៃនម្រ  ១០២៨ (ពកយសំុឲយ
កត់កល់សមុំកូនធមម )ខងេលើេនះ តុ ករ ចសេ្រមចឲយកត់កល់សមុំកូនបនលុះ្រ ែត
បនបញជ ក់ថ ភគីសងខងមនេគលបំណងពិត្របកដ កនុងកររ ំ យទំនក់ទំនងរ ង
ឪពុកម្ត យ និង កូន។

36

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
២-កនុងករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន ពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើេនះ 
្រតូវេធ្វើេឡើង េ យឪពុកម្ត យចិញច ឹម និង បុគគលែដល្រតូវក្ល យជអនកតំ ងែដលចបប់បន
កំណត់ េ្រកយេពលកត់កល់។ បុ៉ែន្ត េបើកូនសំុដល់ យុ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ េហើយ្រតូវទទួលករ
យល់្រពមពីកូនសំុេនះ។ េទះបីជអនីតិជនេនះមិនទន់ដល់ យុ ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ ក៏េ យ េបើ
អនីតិជនេនះ ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន តុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះ។ 

ករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន

ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម

Ａ

អនីតិជន

Ｘ

Ｃ Ｄ

ឪពុកម្ត យបេងកើត

ពកយសំុឲយកត់កល់

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់
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37

Ａ

អនីតិជន・ចប់ពី យុ១៥ឆន ំ

Ｘ

Ｃ Ｄ

ខញុំក៏យល់្រពមចំេពះករ
កត់កល់េនះែដរ។

ករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់

ឪពុកម្ត យបេងកើត ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
២-កនុងករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន ពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើេនះ 
្រតូវេធ្វើេឡើង េ យឪពុកម្ត យចិញច ឹម និង បុគគលែដល្រតូវក្ល យជអនកតំ ងែដលចបប់បន
កំណត់ េ្រកយេពលកត់កល់។ បុ៉ែន្ត េបើកូនសំុដល់ យុ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ េហើយ្រតូវទទួលករ
យល់្រពមពីកូនសំុេនះ។ េទះបីជអនីតិជនេនះមិនទន់ដល់ យុ ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ ក៏េ យ េបើ
អនីតិជនេនះ ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន តុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះ។ 

38

Ａ

អនីតិជន មិនទន់់្រគប់ យុ១៥ឆន ំ ចបង្ហ ញឆនទៈបន

Ｘ

Ｃ Ｄ

េតើＸគិតយ៉ងដូចេម្តចែដរ
ចំេពះករកត់កល់េនះ?

ករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់

ឪពុកម្ត យបេងកើត ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
២-កនុងករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន ពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើេនះ 
្រតូវេធ្វើេឡើង េ យឪពុកម្ត យចិញច ឹម និង បុគគលែដល្រតូវក្ល យជអនកតំ ងែដលចបប់បន
កំណត់ េ្រកយេពលកត់កល់។ បុ៉ែន្ត េបើកូនសំុដល់ យុ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ េហើយ្រតូវទទួលករ
យល់្រពមពីកូនសំុេនះ។ េទះបីជអនីតិជនេនះមិនទន់ដល់ យុ ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ ក៏េ យ េបើ
អនីតិជនេនះ ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន តុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះ។ 
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39

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
៣-កនុងករណីែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ២ ខងេលើេនះ េបើឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់
កូនសំុ បនែលងលះគន េហើយ ឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនសំុេនះ ្រតូវពិភក  និង កំណត់
ថ ឪពុក ឬ ម្ត យបេងកើត ជបុគគលែដល្រតូវក្ល យជអនកមនអំ ចេមបេនេ្រកយេពល
កត់កល់។

ករណីែដលឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនសំុបនែលងលះគន

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ×
ករពិភក

សេ្រមចអំពីអនកមន
អំ ចេមប

ពកយសំុឲយកត់កល់

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់

ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម

40

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
៤-េបើករពិភក ែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ៣ ខងេលើេនះ ពំុបនសេ្រមច ឬ េបើពំុ ច
ពិភក បនេទ តុ ករ្រតូវកំណត់បុគគលែដល្រតូវក្ល យជអនកមនអំ ចេមប េ យគិត
ពិចរ េទេលើផល្របេយជន៍របស់កូន។

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ×

មិន ចសេ្រមចអំពីអនក
មនអំ ចេមប

កំណត់អនកមនអំ ច
េមប

ករណីែដលឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនសំុបនែលងលះគន

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់

ករពិភក

ពកយសំុឲយកត់កល់

ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម
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41

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៩ 
កនុងករណីែដលប្តី្របពនធបនសំុកូនេ យសហករគន  ជឪពុកម្ត យចិញច ឹម េដើមបកីត់កល់
កូនសំុជអនីតិជន ប្តី្របពនធ្រតូវ ក់ពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ៃនម្រ  
១០២៨(ពកយសំុឲយកត់កល់សមុំកូនធមម ) ខងេលើេនះ ជមួយគន ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ មិន្រតូវ
យកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះប្តី្របពនធ មខ ងមិន ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួន។ 

ករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន េហើយឪពុកម្ត យចិញច ឹមជប្តី្របពនធ

Ａ

អនីតិជន

Ｘ

Ｃ Ｄ

ឪពុកម្ត យបេងកើត

Ｂ

សមុកំនូធមម ករ្រពមេ្រពៀងកត់កល ់

ពកយសំុឲយកត់កល់

42

សមុកំនូធមម

ករកត់កលេ់ យតុ ករ
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43

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ

មនករណីែដលមិន ចេធ្វើករកត់កល់បន េ យ រែតករបត់ខ្លួន ឬ  
េទះបីជមនករេកើតេឡើងនូវ ថ នភពជក់ ក់ែដលទំនក់ទំនងរ ង
ឪពុកម្ត យ និង កូនមិនគួរបន្តេទៀត េហើយមនភគី មខ ងមិន្រពមេ្រព ង
កនុងករកត់កល់។  កនុងករណីែបបេនះ ភគីមខ ងេទៀត ច ក់ពកយបណ្តឹ ង
មកតុ ករ េហើយេធ្វើករកត់កល់បន។

44

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣១
១-ភគីមខ ងៃនសមុំកូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយកត់កល់បន លុះ្រ ែតកនុងករណីខង
េ្រកមេនះ ៖

 ក-េបើ្រតូវបនេបះបង់េចល េ យភគីមខ ងេទៀត េ យទុចចរតិ។

ខញុំមនជមងឺ ដូេចនះ ខញុំមិន ចរស់េនែតមន ក់ឯងបនេទ។ បុ៉ែន្ត ល់យប់ Ｘែដល
ជកូនសំុ េដើរេលងេនេ្រក េហើយមិនេមើលែថខញុំេ ះ។

Ｘ

ករេមើលែថＡគឺធុញ្រទន់ ស់។ បុ៉ែន្ត
េ យ រែតខញុំចង់ទទួលសន្តតិកមម្រទពយ
សមបតិ្តរបស់ Ａ ដូេចនះ ខញុំមិនចង់
កត់កល់េទ។

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ

ឧទហរណ៍លម្អិត
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45

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០៣១ 
១-ភគីមខ ងៃនសមុំកូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយកត់កល់បន លុះ្រ ែតកនុងករណីខង
េ្រកមេនះ ៖
     ខ-េបើមិនចបស់ កនុងអំឡុងេពលយ៉ងតិច ១ (មួយ) ឆន ំ ថ ភគីមខ ងេទៀតេនរស់ ឬ ទទួល
មរណភព។

Ｘ

Ａែដលជឪពុកចិញច ឹម បនេទ្របេទសចិនេដើមបេីធ្វើករ
កលពី២ឆន ំមុន។ េ្រកយមក គត់មិនបន្រតឡប់មកវញិ
េទ េហើយក៏មិន ចទក់ទងគត់បនែដរ។ 

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ

ឧទហរណ៍លម្អិត

46

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០៣១ 
១-ភគីមខ ងៃនសមុំកូន ច ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរឲយកត់កល់បន លុះ្រ ែតកនុងករណីខង
េ្រកមេនះ ៖
     គ-េបើមនេហតុធងន់ធងរេផ ងេទៀត ែដលប ្ត លឲយមនករពិបកកនុងករបន្តសមុំកូន។ 

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣១ កថខណ្ឌ ទី ១ ចំនុច គ ជមូលេហតុៃនករកត់កល់់
ែដលមនលកខណៈធមម និងអរបិូយ េហើយជលកខខណ្ឌ ែដលតុ ករ្រតវូវនិិចឆ័យេទ

មអងគេហតុនីមួយៗ និងេទ ម ថ នភពជក់ែស្តង។ េដើមបីជករសិក ពិចរ  
េយើងនឹងេលើកយកយុត្តិ ្រស្តរបស់្របេទសជបុ៉នមួយចំនួនមកបង្ហ ញ៖
(១) ករណីែដលឪពុកម្ត យចិញច ឹម យេធ្វើបប េហើយបងករឲយមនរបួសដល់កូនសំុ
(២) ករណីែដលកូនសំុ យេធ្វើបប េហើយបងករឲយមនរបួសដល់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម 
(៣) ករណីែដលអត្តចរតិ ករគិតរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម និង កូនសំុខុសគន  េធ្វើឲយមន
ទំនក់ទំនងមិនល្អ
(៤) ករណីែដលឪពុកម្ត យចិញច ឹមេធ្វើកសិកមម េហើយរពឹំងថ កូនសំុនឹងទទួលបន្តនូវ
កសិកមមរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្ត េ យ រែតកូនសំុស្អប់កសិកមម េធ្វើឲយទំនក់ទំនងរបស់អនក
ទំង២មិនល្អ

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ
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47

ករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន

Ａ

អនីតិជន

Ｘ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣១ 
២-កនុងអំឡុងេពលែដលកូនសំុពំុទន់ក្ល យជនីតិជន ឪពុកម្ត យចិញច ឹម មិន ច ក់ពកយបណ្តឹ ង
ែដលកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ ចំេពះកូនសំុបនេឡើយ។

×

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ

48

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣១
៣- េបើកូនសំុជអនីតិជន បញញត្តិចប់ពីកថខណ្ឌ ទី ២ ដល់កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនម្រ  ១០២៨ (ពកយសំុកត់កល់សមុំកូនធមម ) ៃន្រកម
េនះ ្រតវូយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរចំេពះករណីែដលកូនសំុ ក់ពកយបណ្តឹ ងែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ 
ចំេពះឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ 
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
២-កនុងករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន ពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង េ យឪពុកម្ត យ
ចិញច ឹម និង បុគគលែដល្រតូវក្ល យជអនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ េ្រកយេពលកត់កល់។ បុ៉ែន្ត េបើកូនសំុដល់ យុ១៥ (ដប់
្របំ) ឆន ំ េហើយ្រតូវទទួលករយល់្រពមពីកូនសំុេនះ។ េទះបីជអនីតិជនេនះមិនទន់ដល់ យុ ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ ក៏េ យ េបើអនីតិ
ជនេនះ ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន តុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះ។ 

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ

អនីតិជន ចប់ពី យុ១៥ឆន ំេឡើង

ខញុំក៏្រពមេ្រព ងចំេពះេសចក្តី
សេ្រមចកត់កល់េនះែដរ។

ករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ

ឪពុកម្ត យបេងកើត ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម
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49

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ

អនីតិជន・មិនទន់្រគប់ យុ១៥ឆន ំ ចបង្ហ ញឆនទៈបន

េតើＸគិតយ៉ងដូចេម្តច
ចំេពះេសចក្តីសេ្រមច
កត់កល់េនះ?

ករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣១
៣- េបើកូនសំុជអនីតិជន បញញត្តិចប់ពីកថខណ្ឌ ទី ២ ដល់កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនម្រ  ១០២៨ (ពកយសំុកត់កល់សមុំកូនធមម ) ៃន្រកម
េនះ ្រតវូយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរចំេពះករណីែដលកូនសំុ ក់ពកយបណ្តឹ ងែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ 
ចំេពះឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ 
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
២-កនុងករណីែដលកូនសំុជអនីតិជន ពកយសំុែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើេនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង េ យឪពុកម្ត យ
ចិញច ឹម និង បុគគលែដល្រតូវក្ល យជអនកតំ ងែដលចបប់បនកំណត់ េ្រកយេពលកត់កល់។ បុ៉ែន្ត េបើកូនសំុដល់ យុ១៥ (ដប់
្របំ) ឆន ំ េហើយ្រតូវទទួលករយល់្រពមពីកូនសំុេនះ។ េទះបីជអនីតិជនេនះមិនទន់ដល់ យុ ១៥ (ដប់្របំ) ឆន ំ ក៏េ យ េបើអនីតិ
ជនេនះ ចបង្ហ ញឆនទៈរបស់ខ្លួនបន តុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះ។ 

ឪពុកម្ត យបេងកើត ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម

50

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣១
៣- េបើកូនសំុជអនីតិជន បញញត្តិចប់ពីកថខណ្ឌ ទី ២ ដល់កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនម្រ  ១០២៨ (ពកយសំុកត់កល់សមុំ
កូនធមម ) ៃន្រកមេនះ ្រតូវយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរចំេពះករណីែដលកូនសំុ ក់ពកយបណ្តឹ ងែដលបន
កំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ ចំេពះឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ 
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
៣-កនុងករណីែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ២ ខងេលើេនះ េបើឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនសំុ បនែលងលះ
គន េហើយ ឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនសំុេនះ ្រតវូពិភក  និង កំណត់ថ ឪពុក ឬ ម្ត យបេងកើត ជបុគគលែដល្រតវូ
ក្ល យជអនកមនអំ ចេមបេនេ្រកយេពលកត់កល់។

ករណីែដលឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនសំុបនែលងលះគន

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ×
ករពិភក

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ

សេ្រមចអំពីអនកមន
អំ ចេមប
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51

Ａ

Ｘ

Ｃ Ｄ×

មិន ចសេ្រមចអំពីអនក
មនអំ ចេមប

កំណត់អនកមនអំ ច
េមប

ករណីែដលឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនសំុបនែលងលះគន

ករពិភក

សមុកំនូធមម  ករកត់កលេ់ យតុ ករ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣១
៣- េបើកូនសំុជអនីតិជន បញញត្តិចប់ពីកថខណ្ឌ ទី ២ ដល់កថខណ្ឌ ទី ៤ ៃនម្រ  ១០២៨ (ពកយសំុកត់កល់សមុំ
កូនធមម ) ៃន្រកមេនះ ្រតូវយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរចំេពះករណីែដលកូនសំុ ក់ពកយបណ្តឹ ងែដលបន
កំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ១ ខងេលើេនះ ចំេពះឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ 
្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០២៨
៤-េបើករពិភក ែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណ្ឌ ទី ៣ ខងេលើេនះ ពំុបនសេ្រមច ឬ េបើពំុ ចពិភក បនេទ 
តុ ករ្រតូវកំណត់បុគគលែដល្រតវូក្ល យជអនកមនអំ ចេមប េ យគិតពិចរ េទេលើផល្របេយជន៍
របស់កូន។

សមុកំនូធមម

នុភពៃនករកត់កល់

52
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53

Ｃ ＡＤ Ｂ

សមុកំនូធមម នុភពៃនករកត់កល់

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០៣២
១- នុភពទំង យៃនសមុំកូនធមម  ្រតូវបញច ប់េឆព ះេទអនគត េ យករកត់កល់។
២-េ្រកយករកត់កល់ កូនសំុ ចទទួលវញិ នូវនម្រតកូលមុនសមុំកូនក៏បន ឬ ចេ្របើ
នម្រតកូលរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹមក៏បន។

ＸＸ

×ករកត់កល់

នុភពៃនសន្តតិកមម 
រកតព្វកិចច ករ

្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិ
ជេដើម ្រតូវបញច ប់ទំង
្រសុង។

Rule- JICA seminar ７

សមុកំនូធមម

ចប់

54
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សាកលវទិ្យាលយ័ភមូិន្ទន្ីតិសាស្ត្រ ន្ិង វិទ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋកិច្ច 

្កិ្ខា សាលាសលើកទ្យី ៧ 

ក្កមរដ្ឋប្បសវណី 

្្មុំកនូ្ធមត្ា 

 

១.ទ្យតីា ុំងនន្ប្ញ្ញតរិ្រពីី្ ្មុំកនូ្សៅកនមងក្កមរដ្ឋប្បសវណី 

 នៅក្នុងក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ក្រេូបានប្ញ្ញរតជាផ្ននក្ជានក្រើនជារងវង់ ដូ្រជាព្ក្ៃផ្ដ្លធំ។ នដ្ើមបកំុី្
ឲ្យេនងវងដូ្រនៅព្ក្ៃ នៅនៃលផ្ដ្លសិក្ាក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ចំបារ់ក្រូេផ្រគិរឲ្យបានរាស់ប្នណតើ រ
សិក្ាប្នណតើ រថា នរើខ្លួនឯងកំ្ៃុងនរៀនផ្ននក្ណាមួយ?    

នរើស្ុំកូ្ន ក្រូេបានប្ញ្ញរតនៅផ្ននក្មួយណាព្នក្ក្មរដ្ឋប្បនេណីក្ប្នេសក្មពុជា?  

គនថីេី ១  ប្េប្បញ្ញរិតេូនៅ 

គនថីេី ២  បុ្គគល 

គនថីេី ៣ សិេធិក្ប្រយក្ស 
គនថីេី ៤  ការៃវកិ្រច 
គនថីេី ៥  កិ្រចសនាសំខាន់ៗ និង អំនៃើអនីរានុកូ្ល 

គនថីេី ៦  ការធានាការៃវកិ្រច 
គនថីេី ៧ ញារិ 

 ជំៃូក្េី ១ ប្េប្បញ្ញរតិេូនៅ 

 ជំៃូក្េី ២ កំ្ជាប់្ពាក្យ 
 ជំៃូក្េី ៣ អាពាហ៍ៃិពាហ៍ 

 ជំៃូក្េី ៤ ឪៃុក្ម្តត យ និង កូ្ន 

  ផ្ននក្េី ១ បុ្រតភាៃ 

  ផ្ននក្េី ២ ស្ុំកូ្ន 

 ជំៃូក្េី ៥ អំណារនមបា 

 ជំៃូក្េី ៦ អាណាៃាបាល 

 ជំៃូក្េី ៧ ហិរូប្រថមភ 
 ជំៃូក្េី ៨ អាហារការៃវកិ្រច 
 ជំៃូក្េី ៩ អេសានប្បញ្ញរិត 
 
២.្្មុំកនូ្សពញសលញ ន្ងិ ្្មុំកនូ្ធម្តា 

 នៅក្នុងៃិភៃនោក្ ម្តនឪៃុក្ម្តត យផ្ដ្លរង់បានកូ្ន ប្ ុផ្នត មិនអារេេួលបាន។ នហើយនៅ
ក្នុងៃិភៃនោក្ននេះ ក៏្ម្តនកូ្នផ្ដ្លគ្្មនឪៃុក្ម្តត យ កូ្នផ្ដ្លមិនអារេេួលបានការរិញ្ច ឹមបានលអៃី
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ឪៃុក្ម្តត យនងផ្ដ្រ។  ក្ប្សិននប្ើឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្នដូ្រខាងនលើននេះ អារប្នងកើរេំនាក់្េំនងជាឪៃុក្
ម្តត យនិងកូ្ន ននាេះភាគីទំងៃីរព្នឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្ននឹងម្តនសុភមងគល។ ដូ្នរនេះ ផ្ននក្តាមរាប់្ 
ក្ប្ៃ័នធផ្ដ្លប្នងកើរេំនាក់្េំនងឪៃុក្ម្តត យ និងកូ្ននោយកិ្រចសនាផ្ដ្លឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្នខាងនលើ
ននេះនធវើ គឺជាក្ប្ៃ័នធព្នការស្ុំកូ្នធម្តា។ 

 ក្នុងក្រណីផ្ដ្លស្ុំកូ្នធមត្ា កូ្នសំុដឹ្ងថា ខ្លួនគឺជាកូ្នសំុរប្ស់ឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម។ នហើយ 
មនុសសម្តន នៅក្នុងៃិភៃនោក្ននេះ ក៏្ដឹ្ងថា ឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្នននាេះមិន មិនផ្មនជាឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្ន
ៃិរក្បាក្ដ្ននាេះនេ គឺជាឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្នតាមរយៈស្ុំកូ្នធម្តា។ 

 ប្ ុផ្នត ក្ប្សិននប្ើគិរនលើនគ្មលជំហរខាងកូ្នសំុេញិ ម្តនក្រណីខ្លេះការរិញ្ច ឹមបី្បារ់ជាលក្ខ
ណៈកូ្នប្នងកើរនឹងម្តនសុភមងគលរំនពាេះនគជាងការផ្ដ្លក្រេូបានរិញ្ច ឹមជាលក្ខណៈកូ្នសំុៃីឪៃុក្
ម្តត យរិញ្ច ឹម។ នហរុដូ្នរនេះ ក្ប្ៃ័នធព្នការស្ុំកូ្ននៃញនលញក្រូេបានប្នងកើរន ើង។ ស្ុំកូ្ននៃញនលញ 
គឺជាក្ប្ៃ័នធផ្ដ្លប្នងកើរឲ្យម្តនេំនាក់្េំនងរវាងកូ្នសំុនិងឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹមឲ្យដូ្រនឹងឪៃុក្ម្តត យនិង
កូ្នប្នងកើរ នដ្ើមបនីលក្ប្នោជន៍រប្ស់កូ្នសំុ ។ 

 ដូ្នរនេះនហើយ ស្ុំកូ្នធមត្ា គឺជាក្ប្ៃ័នធផ្ដ្លក្គ្មន់ផ្រប្នងកើរឲ្យម្តនេំនាក់្េំនងឪៃុក្ម្តត យ
និងកូ្នតាមរាប់្ជាលក្ខណៈធម្តាផ្រប្ ុនណាណ េះ ។ នទុយមក្េញិ ស្ុំកូ្ននៃញនលញជាក្ប្ៃ័នធផ្ដ្ល
ប្នងកើរឲ្យម្តនេំនាក់្េំនងឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្នដូ្រឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្នប្នងកើរ។ នហរុដូ្នរនេះ ស្ុំកូ្ននៃញ
នលញ ម្តនលក្ខខ្ណឌ រឹងរងឹ និង អានុភាៃខាល ំងជាង។ 

 

៣. ្្មុំកនូ្ធមត្ា 

 （១）លក្ខខ្ណឌ ព្នការប្នងកើរ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២០ 

១- បុ្គគលផ្ដ្លម្តនអាយុចប់្ៃី ២៥ (ព្មភក្បំា) ឆ្ន ំ ន ើងនៅ  អារោក់្ពាក្យសំុជាមួយនឹងបុ្គគលផ្ដ្ល
នឹងកាល យជាកូ្នសំុ នៅរុោការ ឲ្យប្នងកើរស្ុ ំកូ្នធម្តាបាន។ ប្ ុផ្នត បុ្គគលផ្ដ្លនឹងកាល យជាកូ្នសំុ 
មិនក្រូេជាបុ្ៃវញារិរប្ស់បុ្គគលផ្ដ្លនឹងកាល យជាឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម ឬ បុ្គគលម្តនអាយុនក្រើនជាង
បុ្គគលផ្ដ្លនឹងកាល យជាឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹមន ើយ។ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២២ 

រំនពាេះបុ្គគលផ្ដ្លម្តនសហៃ័េធ នដ្ើមបីោក់្ពាក្យសំុព្នស្ុ ំកូ្នធម្តា ក្រូេេេួលការយល់ក្ៃមៃីសហ
ៃ័េធរប្ស់ខ្លួន។ ប្ ុផ្នត ប្ញ្ញរតិននេះមិនក្រូេយក្មក្អនុេរតន ើយ រំនពាេះក្រណីផ្ដ្លោក់្ពាក្យសំុផ្ដ្ល
បានកំ្ណរ់នៅក្នុងម្តក្តា ១០២០ (ពាក្យសំុព្នស្ុ ំកូ្នធម្តា) ខាងនលើននេះ ជាមួយនឹងសហៃ័េធ ឬ 
ក្រណីផ្ដ្លសហៃ័េធមិនអារប្ង្ហា ញឆនទៈរប្ស់ខ្លួនបាន។ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២១ 
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នប្ើបុ្គគលផ្ដ្លម្តនសហៃ័េធ សំុកូ្នផ្ដ្លជាអនីរិជន បុ្គគលននាេះក្រេូោក់្ពាក្យសំុផ្ដ្លបានកំ្ណរ់
នៅក្នុងម្តក្តា ១០២០ (ពាក្យសំុព្នស្ុ ំកូ្នធម្តា) ខាងនលើននេះ ជាមួយនឹងសហៃ័េធរប្ស់ខ្លួន។ ប្ ុផ្នត 
ប្ញ្ញរតិននេះមិនក្រេូយក្មក្អនុេរតន ើយ រំនពាេះក្រណីផ្ដ្លយក្កូ្នរប្ស់សហៃ័េធ មក្នធវើជាកូ្នសំុ ឬ 
ក្រណីផ្ដ្លសហៃ័េធមិនអារប្ង្ហា ញឆនទៈរប្ស់ខ្លួនបាន។ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៣ 

១-រុោការ អារឲ្យប្នងកើរស្ុ ំកូ្នបាន លុេះក្តាផ្រក្រណីផ្ដ្លអារប្ញ្ជា ក់្អំៃីឆនទៈៃិរក្បាក្ដ្រប្ស់ភា
គី ក្នុងការប្នងកើរេំនាក់្េំនងរវាងឪៃុក្ម្តត យ និងកូ្ន។  

២-រុោការមិនក្រូេឲ្យប្នងកើរស្ុ ំកូ្នន ើយ នប្ើយល់ន ើញថា ស្ុ ំកូ្នក្រូេបានបំ្ពានក្នុងនគ្មលបំ្ណង
នរៀប្អាពាហ៍ៃិពាហ៍ រវាងនភេននសងគ្មន  ឬ នភេដូ្រគ្មន   ឬ ក្នុងនគ្មលបំ្ណងមិនក្រឹមក្រូេននសងនេៀរ។  
 

 នដ្ើមបីនធវើការស្ុំកូ្ន ជនផ្ដ្លក្រូេកាល យជាឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម និង ជនផ្ដ្លក្រេូកាល យជាកូ្នសំុ 
ម្តនភាៃចំបារ់ក្រេូផ្រម្តនឆនទៈប្នងកើរេំនាក់្េំនងឪៃុក្ម្តត យ និង កូ្ននៅេញិនៅមក្។ រួោ ង នៅ
ក្នុងក្រណីដូ្រខាងនក្កាម រុោការមិនក្រេូសនក្មររំនពាេះស្ុំកូ្នន ើយ។ 

  ឧទហរណ៍៖ ＡនិងＢ គឺជាប្តីក្ប្ៃនធ នហើយ Ａ ម្តនសាហាយជាមួយ Ｃ។ Ａបានផ្លងលេះ
ជាមួយ Ｂ នហើយរង់នរៀប្អាពាហ៍ៃិពាហ៍ជាមួយ Ｃ ប្ ុផ្នត Ｂ មិនក្ៃមក្នុងការផ្លងលេះន ើយ។ 
ដូ្នរនេះ Ａ គិរថានឹងស្ុំＣនធវើជាកូ្ន ជំនួសឲ្យការនរៀប្អាពាហ៍ៃិពាហ៍ នហើយបានោក់្ពាក្យសំុនៅ
រុោការ។  

ឧទហរណ៍៖ Ｃ ម្តនកូ្នស្សីＸផ្ដ្លម្តនអាយុ១៥ឆ្ន ំ។ Ｃជាក្សិក្រក្កី្ក្ក្។ Ａ បានគិរថា 
រង់ឲ្យ Ｘ មក្រស់នៅក្នុងនទេះរប្ស់ខ្លួននធវើការង្ហរនទេះ នហើយរង់រមួនភេជាមួយ ។ ដូ្នរនេះ Ａ បានេិញ
Ｘ ៃី Ｃក្នុងរព្មល ១០០០០ ដុ្ោល រ។ នពាល ននេះគឺជាក្រណីសិក្ាព្នការជួញដូ្រមនុសស។ Ａបានោក់្
ពាក្យសំុព្នការស្ុំកូ្នＸនៅរុោការ។ 

  ឧទហរណ៍៖ Ｘ ជំពាក់្បំ្ណុលជានក្រើនរំនពាេះ ម្តច ស់បំ្ណុល។ ដូ្នរនេះ Ｘ គិរថា រង់ររ់នគរៃី
ម្តច ស់បំ្ណុលនោយការដូ្រន្្េះ។នហរុននេះ Ｘ បានោក់្ពាក្យសំុព្នការស្ុំកូ្នជាមួយ Ａផ្ដ្លជា
មិរតភក្ត នៅរុោការ។  

(២) លក្ខខ្ណឌ ព្នការប្នងកើរ ក្រណីកូ្នសំុជាអនីរិជន 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៤ 

១- នប្ើបុ្គគលផ្ដ្លនឹងកាល យជាកូ្នសំុ ជាអនីរិជន រុោការអារឲ្យប្នងកើរកូ្នសំុបាន លុេះក្តាផ្រយល់
ន ើញថា ម្តនភាៃចំបារ់ៃិនសសនដ្ើមបីនលក្ប្នោជន៍រប្ស់អនីរិជនននាេះ។  

 នដ្ើមបីសនក្មរថា នរើ「ម្តនភាៃចំបារ់ៃិនសសនដ្ើមបីនលក្ប្នោជន៍រប្ស់អនីរិជន」ផ្ដ្រ
ឬនេ រុោការក្រូេផ្រៃិចរណានូេរំណុរដូ្រខាងនក្កាម៖ 

 ・លេធភាៃនសដ្ឋកិ្រច លេធភាៃព្នការរិញ្ច ឹមបី្បារ់រប្ស់ឪៃុក្ម្តត យប្នងកើរ 
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 ・េំនាក់្េំនងឪៃុក្ម្តត យប្នងកើរ និង កូ្ន 

 ・លេធភាៃនសដ្ឋកិ្រច លេធភាៃព្នការរិញ្ច ឹមបី្បារ់រប្ស់ឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម 

 ・េំនាក់្េំនងឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម និងកូ្នសំុ 

 ・ននសងនេៀរ 

(៣) ក្រណីផ្ដ្លឪៃុក្ម្តត យរប្ស់អនីរិជនផ្លងលេះគ្មន  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៤ 

២-ក្នុងក្រណីផ្ដ្លបុ្គគលផ្ដ្លនឹងកាល យជាកូ្នសំុ ជាអនីរិជន នប្ើឪៃុក្ម្តត យប្នងកើររប្ស់បុ្គគលននាេះ
បានផ្លងលេះនហើយ រុោការក្រូេសួរនោប្ល់រប្ស់ឪៃុក្ ឬ ម្តត យផ្ដ្លមិនផ្មនជាអនក្ម្តនអំណារ
នមបា នដ្ើមបីេនិិរឆ័យអំៃីរំណុរផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ១ ខាងនលើននេះ។  

 ឧទហរណ៍៖ Ｃ និង Ｄជាប្តីក្ប្ៃនធ នហើយម្តនកូ្ន Ｘ ។ Ｃ និង Ｄ បានផ្លងលេះគ្មន
ររួរាល់ នហើយ Ｄ ជាអនក្ម្តនអំណារនមបានលើ Ｘ។ Ａ និង Ｂ ជាប្តីក្ប្ៃនធ នហើយបានយក្Ｘនធវើជា
កូ្នសំុ។ ក្នុងក្រណីននេះ រុោការ ក្រូេផ្រសួរនោប្ល់រប្ស់Ｃ អំៃីការស្ុំកូ្នរវាងＡＢនិងＸ។  

(៤) ក្រណីផ្ដ្លបុ្គគលនឹងកាល យជាកូ្នសំុ ជាអនីរិជនម្តនអាយុចប់្ៃី១៥ឆ្ន ំន ើង 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៤ 

៣-នប្ើអនីរិជនបានដ្ល់អាយុ ១៥ (ដ្ប់្ក្បំា) ឆ្ន ំ នដ្ើមបីប្នងកើរស្ុ ំកូ្ន ក្រេូេេួលការយល់ក្ៃមៃីអនីរិ
ជនននាេះ។   

  ឧទហរណ៍ ៖ ក្នុងក្រណីផ្ដ្លＡＢ ស្ុំកូ្នＸ ផ្ដ្លជាកូ្នរប្ស់Ｃនិ Ｄ នហើយ Ｘជាអនីរិ
ជនផ្ដ្លម្តនអាយុ១៥ឆ្ន ំ ន ើងនៅ រុោការចំបារ់ក្រូេផ្រ េេួលការយល់ក្ៃមៃី Ｘ។ 

(៥) ក្រណីផ្ដ្លជននឹងកាល យជាកូ្នសំុ អារប្ង្ហា ញឆនទៈ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៤ 

៣-នទេះបី្អនីរិជនននាេះមិនទន់ដ្ល់អាយុ ១៥ (ដ្ប់្ក្បំា) ឆ្ន ំក៏្នោយ នប្ើអនីរិជនននាេះអារប្ង្ហា ញឆ
នទៈរប្ស់ខ្លួនបាន រុោការក្រូេសួរនោប្ល់រប្ស់អនីរិជនននាេះ នដ្ើមបីេនិិរឆ័យអំៃីរំនុរផ្ដ្លបាន
កំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ១ ខាងនលើននេះ។  

ឧទហរណ៍៖ ក្នុងក្រណីផ្ដ្លＡＢ ស្ុំកូ្នＸ ផ្ដ្លជាកូ្នរប្ស់Ｃនិ Ｄ ប្ ុផ្នត នទេះបី្ជា Ｘ មិន
ទន់ក្គប់្អាយុ១៥ឆ្ន ំក៏្នោយ នៅក្នុងក្រណីផ្ដ្លＸ អារនិោយៃីឆនទៈរប្ស់ខ្លួនឯងបាន
រាស់ោស់ រុោការក្រេូផ្រសួរនោប្ល់រប្ស់Ｘ។  

(៦) អានុភាៃ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៧ 
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១-ប្ញ្ញរតិព្នក្ថាខ្ណឌ េី ១ ព្នម្តក្តា ១០១៥ (អានុភាៃព្នស្ុ ំកូ្ននៃញនលញ) ព្នក្ក្មននេះ ក្រូេយក្
មក្អនុេរតដូ្រគ្មន នងផ្ដ្ររំនពាេះស្ុ ំកូ្នធម្តា។  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០១៥ 

១-នោយប្នងកើរស្ុ ំកូ្ននៃញនលញ កូ្នសំុក្រូេេេួលបានឋានៈដូ្រគ្មន នឹងកូ្នប្នងកើររប្ស់ឪៃុក្ម្តត
យរិញ្ច ឹម និង ក្រេូេេួលបាននូេសិេធិ និងក្រណីកិ្រច ដូ្រគ្មន នឹងកូ្នប្នងកើរនៅក្នុងេំនាក់្េំនងជាមួយ
នឹងឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម។ 

 ក្រណីកិ្រចដូ្រគ្មន នឹងកូ្នប្នងកើរ គឺ សនតរិក្ម ្ អាហារការៃវកិ្រច និងការក្គប់្ក្គងក្េៃយ
សមបរតិជានដ្ើម។  

 ឧទហរណ៍៖ កូ្ន Ｘ រប្ស់ Ｃ និង Ｄ បានកាល យជាកូ្នសំុរប្ស់ Ａ និង Ｂ។ ក្ប្សិននប្ើ Ａ 
និង Ｂបានេេួលមរណភាៃ Ｘ អារេេួលសនតរិក្មនូ្េក្េៃយសមបរិត 
ទំងននាេះបាន ។ Ａ និង Ｂ ម្តនការៃវកិ្រចរំនពាេះអាហារការៃវកិ្រចរប្ស់Xនៅេញិនៅមក្។ ក្នុង
ក្រណីផ្ដ្ល Xជាអនីរិជន Ａនិង Ｂ ម្តនសិេធិរំណាងផ្ដ្លរាប់្បានកំ្ណរ់ នហើយ អារក្គប់្ក្គង
ក្េៃយសមបរតិរប្ស់Ｘ បាន។ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៧ 

៣-ក្នុងក្រណីផ្ដ្លកូ្នសំុ ជាអនីរិជន កូ្នសំុននាេះក្រូេសថិរនៅនក្កាមអំណារនមបារប្ស់ឪៃុក្ម្តត
យរិញ្ច ឹម ឪៃុក្រិញ្ច ឹម ឬ ម្តត យរិញ្ច ឹម។ ប្ ុផ្នត ក្នុ ងក្រណីផ្ដ្លយក្កូ្នប្នងកើររប្ស់សហៃ័េធ មក្នធវើជា
កូ្នសំុ កូ្នសំុននាេះក្រូេសថិរនៅនក្កាមអំណារនមបារមួរប្ស់ឪៃុក្ ឬ ម្តត យរិញ្ច ឹម និង សហៃ័េធ
ននាេះ។  

 ក្នុងក្រណីផ្ដ្ល Ｘ ជាកូ្នរប្ស់ Ｃ និង Ｄ បានកាល យជាកូ្នសំុរប្ស់ Ａ និង Ｂ  Ｘក្រេូសិថរ
នៅនក្កាមអំណារនមបារមួរប្ស់ Ａ និង Ｂ។ ក្នុងក្រណីផ្ដ្លប្តីក្ប្ៃនធណាម្តខ ង កាល យជាឪៃុក្ម្តត យ
រិញ្ច ឹមម្តខ ងរប្ស់បុ្គគលននសងនេៀរ រួោ ង A និង B ជាប្តីក្ប្ៃនធ នហើយម្តនកូ្ន X ជាមួយប្តីមុន 
នហើយ A យក្Ｘនធវើជាកូ្នសំុ។ ក្នុងក្រណីននេះ Ｘ ក្រេូសថិរនៅនក្កាមអំណារនមបារមួរប្ស់Ａ ផ្ដ្ល
ជាឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម និង Ｂ ផ្ដ្លជាឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម។  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៦ 

១-នទេះបី្ជាម្តនការប្នងកើរការស្ុ ំកូ្នក៏្នោយ ញារិភាៃរវាងស្ុ ំកូ្ន និង ឪៃុក្ម្តត យប្នងកើរ ក្រូេប្នត
អរថិភាៃ នហើយកូ្នសំុ និង ឪៃុក្ម្តត យប្នងកើរ ម្តនសិេធិនធវើសនតរិក្ម្គ្មន នៅេញិនៅមក្។   

២-កូ្នសំុ និង ឪៃុក្ម្តត យប្នងកើរ ម្តនសិេធិទមទរ និង ក្រណីយកិ្រចនគរ់នគង់អាហារការៃវកិ្រច។ 

 ក្នុងក្រណីផ្ដ្លស្ុំកូ្នធមត្ា នទេះបី្ជាស្ុំកូ្នបានប្នងកើរក៏្នោយ ក៏្េំនាក់្េំនងឪៃុក្ម្តត យ
និងកូ្នរវាងឪៃុក្ម្តត យប្នងកើរមិនប្ញ្ច ប់្ផ្ដ្រ។ រំនុរននេះ ជារំណុរផ្ដ្លខុ្សគ្មន ខាល ំងៃីស្ុំកូ្ននៃញ
នលញ។ 

 

156



ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៧ 

២-កូ្នសំុ អារនក្ប្ើនាមក្រកូ្លរប្ស់ឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម ឬ នាមក្រកូ្លមុនស្ុ ំកូ្នបាន។ 

(៧) ការរុេះប្ញ្ា ី និង ប្ញ្ា កំី្នណើ រ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០៣៣ 

ក្ប្សិននប្ើបានប្នងកើរស្ុ ំកូ្នធម្តា ក្រូេសរនសរការប្នងកើរស្ុ ំកូ្នធម្តា នៅនលើរមឹេំៃ័រព្នប្ញ្ា ី
កំ្នណើ រនដ្ើមរប្ស់កូ្នសំុននាេះ។ 

 នទេះបី្ជាស្ុំកូ្នធម្តាបានប្នងកើរក៏្នោយ ក៏្មិនផ្មម្តនន័យថាប្ញ្ា ីកំ្នណើ រថ្្ីក្រូេបាននធវើ
ននាេះផ្ដ្រ គឺ ៃរ៌ម្តនទក់្េងនឹងស្ុំកូ្ននឹងក្រូេបានសរនសរនៅនលើរមឹេំៃ័រព្នប្ញ្ា ីកំ្នណើ រនដ្ើមរប្ស់
កូ្នសំុននាេះ។  

(៨) ការក្ៃមនក្ៃៀងការ់កាល់ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៨ 

១-ភាគីព្នស្ុ ំកូ្ន អារោក់្ពាក្យសំុនៅរុោការឲ្យការ់កាល់ស្ុ ំកូ្នបាន ក្នុងក្រណីផ្ដ្លភាគី
សងខាងក្ៃមនក្ៃៀងអំៃីការការ់កាល់ននាេះ។   

 រំណុរផ្ដ្លអារនធវើការការ់កាល់នោយការក្ៃមនក្ៃៀងរប្ស់ភាគីស្ុំកូ្ន គឺជារំណុរមួយ
ផ្ដ្លខុ្សៃីការស្ុំកូ្ននៃញនលញ។  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០៣០ 

នប្ើម្តនពាក្យសំុផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ១ ព្នម្តក្តា ១០២៨ (ពាក្យសំុឲ្យការ់កាល់ស្ុ ំ
កូ្នធម្តា)ខាងនលើននេះ រុោការអារសនក្មរឲ្យការ់កាល់ស្ុ ំកូ្នបានលុេះក្តាផ្របានប្ញ្ជា ក់្ថា ភាគី
សងខាងម្តននគ្មលបំ្ណងៃិរក្បាក្ដ្ ក្នុងការរោំយេំនាក់្េំនងរវាងឪៃុក្ម្តត យ និង កូ្ន។ 

 នៅក្នុងក្រណីសិក្ាខាងនក្កាមននេះ រុោការមិនអារនធវើការការ់បានន ើយ។ 

 ឧទហរណ៍ ៖ Ａជាឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹមគិរថា រង់នរៀប្អាពាហ៍ៃិពាហ៍ជាមួយនឹងសងារ 
ប្ ុផ្នត នោយសារសងាររប្ស់គ្មរ់សអប់្Ｘជាកូ្នសំុ ននាេះＡ គិរថា រង់ការ់កាល់Ｘ។  Ｘ មិនរង់នធវើ
ការការ់កាល់ជាមួយＡនេ ប្ ុផ្នត នោយសារផ្រ Xនិោយថារង់ការ់កាល់នក្រើននលើក្នក្រើនសារ 
នហើយគ្្មនេធីិក៏្ោក់្ពាក្យសំុឲ្យការ់កាល់។ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៨ 

២-ក្នុងក្រណីផ្ដ្លកូ្នសំុជាអនីរិជន ពាក្យសំុផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី១ ខាងនលើននេះ 
ក្រូេនធវើន ើង នោយឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម និងបុ្គគលផ្ដ្លក្រូេកាល យជាអនក្រំណាងផ្ដ្លរាប់្បានកំ្ណរ់ 
នក្កាយនៃលការ់កាល់។ ប្ ុផ្នត នប្ើកូ្នសំុដ្ល់អាយុ១៥ (ដ្ប់្ក្បំា) ឆ្ន ំ នហើយក្រូេេេួលការយល់ក្ៃមៃី
កូ្នសំុននាេះ។ នទេះបី្ជាអនីរិជនននាេះមិនទន់ដ្ល់អាយុ ១៥ (ដ្ប់្ក្បំា) ឆ្ន ំ ក៏្នោយ នប្ើអនីរិជនននាេះ
អារប្ង្ហា ញឆនទៈរប្ស់ខ្លួនបាន រុោការក្រូេសួរនោប្ល់រប្ស់អនីរិជនននាេះ។  
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 ឧទហរណ៍ ៖ X ផ្ដ្លជាអនីរិជននហើយជាកូ្នរប្ស់ C និង D  បានកាល យជាកូ្នសំុរប្ស់Ａ។ 
ក្នុងក្រណីផ្ដ្ល Ｘ និង Ａបានការ់កាល់  C និង D ផ្ដ្លឪៃុក្ម្តត យប្នងកើររប្ស់ Xនឹងក្រូេកាល យជា
អនក្រំណាងផ្ដ្លរាប់្បានកំ្ណរ់រប្ស់Ｘ។ ដូ្នរនេះ ក្នុងក្រណីននេះ ពាក្យសំុឲ្យការ់កាល់ក្រេូនធវើន ើង
នោយ C ឬ D ជាមួយនិងA ។  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៨ 

៣-ក្នុងក្រណីផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ២ ខាងនលើននេះ នប្ើឪៃុក្ម្តត យប្នងកើររប្ស់កូ្នសំុ 
បានផ្លងលេះគ្មន នហើយ ឪៃុក្ម្តត យប្នងកើររប្ស់កូ្នសំុននាេះ ក្រេូៃិភាក្ា និង កំ្ណរ់ថា ឪៃុក្ ឬ ម្តត
យប្នងកើរ ជាបុ្គគលផ្ដ្លក្រូេកាល យជាអនក្ម្តនអំណារនមបានៅនក្កាយនៃលការ់កាល់។ 

 ឧទហរណ៍ Xផ្ដ្លជាកូ្នរប្ស់ C និង D បានកាល យជាកូ្នសំុរប្ស់ A ។ នក្កាយមក្ C និង D 
បានផ្លងលេះគ្មន  ។ នហើយ Ａនិង Ｘបាននធវើការការ់កាល់។ នក្កាយការការ់កាល់ Ｘ បានក្រ ប់្
នៅរក្ឪៃុក្ម្តត យប្នងកើរេញិ ប្ ុផ្នត នោយសារផ្រ ឪៃុក្ម្តត យប្នងកើរជា Ｃនិង Ｄ ផ្លងលេះគ្មន  ដូ្នរនេះ 
មិនដឹ្ងថានរើអនក្ណាកាល យជាអនក្ម្តនអំណារនមបា។ នហរុននេះ ក្នុងក្រណីននេះ Ｃនិង Ｄ ក្រូេផ្រនធវើ
ការៃិភាក្ា នហើយសនក្មរថា អនក្ណានឹងកាល យជាអនក្ម្តនអំណារនមបានលើＸ? 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៨ 

៤-នប្ើការៃិភាក្ាផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ៣ ខាងនលើននេះ ៃំុបានសនក្មរ ឬ នប្ើៃំុអារ
ៃិភាក្ាបាននេ រុោការក្រូេកំ្ណរ់បុ្គគលផ្ដ្លក្រូេកាល យជាអនក្ម្តនអំណារនមបា នោយគិរ
ៃិចរណានៅនលើនលក្ប្នោជន៍រប្ស់កូ្ន។ 

 នៅក្នុងក្រណីសិក្ាខាងនលើ ក្នុងក្រណីផ្ដ្ល ការៃិភាក្ារប្ស់Ｃនិង Ｄ មិនស្សប្គ្មន  
រុោការនឹងកំ្ណរ់បុ្គគលផ្ដ្លក្រូេកាល យជាអនក្ម្តនអំណារនមបា។  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៩  

ក្នុងក្រណីផ្ដ្លប្តីក្ប្ៃនធបានសំុកូ្ននោយសហការគ្មន  ជាឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម នដ្ើមបីការ់កាល់កូ្នសំុជា
អនីរិជន ប្តីក្ប្ៃនធក្រូេោក់្ពាក្យសំុផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី១ ព្នម្តក្តា ១០២៨(ពាក្យ
សំុឲ្យការ់កាល់ស្ុ ំកូ្នធមត្ា) ខាងនលើននេះ ជាមួយគ្មន ។ ប្ ុផ្នត ប្ញ្ញរតិននេះមិនក្រូេយក្មក្អនុេរតន ើយ 
រំនពាេះប្តីក្ប្ៃនធណាម្តខ ងមិនអារប្ង្ហា ញឆនទៈរប្ស់ខ្លួន។  

 ឧទហរណ៍៖ X ផ្ដ្លជាអនីរិជននហើយជាកូ្នរប្ស់ C និង D  បានកាល យជាកូ្នសំុរប្ស់ Ａ
និងＢផ្ដ្លជាប្តីក្ប្ៃនធ នហើយនក្កាមមក្ក្ប្សិននប្ើ នធវើការការ់កាល់Ａ និងＢ ក្រូេផ្រោក់្ពាក្យសំុឲ្យ
ការ់កាល់ជាមួយគ្មន ។ ក្ប្សិននប្ើ អនុញ្ជញ រឲ្យប្តីក្ប្ៃនធណាម្តខ ងអារនធវើការការ់កាល់បាន ននាេះ
េំនាក់្េំនងនៅក្នុងក្គសួារនឹងក្បាក្ដ្ជាស្ុគស្ាញ។ 

(៩) ការការ់កាល់នោយរុោការ 

 ម្តនក្រណីផ្ដ្លមិនអារនធវើការការ់កាល់បាន នោយសារផ្រការបារ់ខ្លួន ឬ  នទេះបី្ជាម្តន
ការនក្ើរន ើងនូេសាថ នភាៃជាក់្ោក់្ផ្ដ្លេំនាក់្េំនងរវាងឪៃុក្ម្តត យ និង កូ្នមិនគួរប្នតនេៀរ 
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នហើយម្តនភាគីណាម្តខ ងមិនក្ៃមនក្ៃៀងក្នុងការការ់កាល់។  ក្នុងក្រណីផ្ប្ប្ននេះ ភាគីម្តខ ងនេៀរអារ
ោក់្ពាក្យប្ណតឹ ងមក្រុោការ នហើយនធវើការការ់កាល់បាន។ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០៣១ 

១-ភាគីម្តខ ងព្នស្ុ ំកូ្ន អារោក់្ពាក្យប្ណតឹ ងទមទរឲ្យការ់កាល់បាន លុេះក្តាផ្រក្នុងក្រណីខាង
នក្កាមននេះ ៖ 

   ក្-នប្ើក្រូេបាននបាេះប្ង់នចល នោយភាគីម្តខ ងនេៀរ នោយេុរចររិ។ 

  ឧទហរណ៍៖ Ａជាមនុសសចស់ នហើយＸជាកូ្នសំុរប្ស់Ａ។ នោយសារផ្រ Ａ ម្តនជមងឺ ដូ្នរនេះ
គ្មរ់មិនអាររស់នៅផ្រម្តន ក់្ឯងបានន ើយ។ ប្ ុផ្នត រាល់យប់្ Ｘ នដ្ើរនលងខាងនក្ៅ នហើយមិននមើល
ផ្ថ្Ａ នសាេះ។ ដូ្នរនេះ  Ａ បាននិោយនៅកាន់ Ｘ ថារង់ការ់កាល់ ប្ ុផ្នត នោយសារផ្រ Ｘ រង់េេួល
សនតរិក្មក្្េៃយសមបរិតរប្ស់ Ａ ដូ្នរនេះ Xមិនយល់ក្ៃមនឹងការការ់កាល់ន ើយ។ ក្នុងក្រណីផ្ប្ប្ននេះ 
Ａអារោក់្ពាក្យប្ណតឹ ងឲ្យការ់កាល់បាន។ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា១០៣១  

១-ភាគីម្តខ ងព្នស្ុ ំកូ្ន អារោក់្ពាក្យប្ណតឹ ងទមទរឲ្យការ់កាល់បាន លុេះក្តាផ្រក្នុងក្រណីខាង
នក្កាមននេះ ៖ 

     ខ្-នប្ើមិនរាស់ ក្នុងអំ ុងនៃលោ ងរិរ ១ (មួយ) ឆ្ន ំ ថាភាគីម្តខ ងនេៀរនៅរស់ ឬ េេួលមរណ
ភាៃ។ 

  ឧទហរណ៍ Ｘជាកូ្នសំុរប្ស់Ａ។ Ａ បាននៅក្ប្នេសរិននដ្ើមបីនធវើការកាលៃី ២ឆ្ន ំមុន។ 
នក្កាយមក្ Ａ មិនបានក្រ ប់្មក្ក្ប្នេសេញិនេ នហើយក៏្មិនអារនធវើការទក់្េងគ្មរ់បាន
ផ្ដ្រ។ ក្នុងក្រណីននេះ Ｘ អារោក់្ពាក្យប្ណតឹ ងឲ្យការ់កាល់បាន។  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា១០៣១  

១-ភាគីម្តខ ងព្នស្ុ ំកូ្ន អារោក់្ពាក្យប្ណតឹ ងទមទរឲ្យការ់កាល់បាន លុេះក្តាផ្រក្នុងក្រណីខាង
នក្កាមននេះ ៖ 

     គ-នប្ើម្តននហរុធងន់ធងរននសងនេៀរ ផ្ដ្លប្ណាត លឲ្យម្តនការៃិបាក្ក្នុងការប្នតស្ុ ំកូ្ន។  

 ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០៣១ ក្ថាខ្ណឌ េី ១ រំនុរ គ ជាមូលនហរុព្នការការ់កាល់់ផ្ដ្ល
ម្តនលក្ខណៈធម្តានិងអរបិូ្យ នហើយជាលក្ខខ្ណឌ ផ្ដ្លរុោការក្រូេេនិិរឆ័យនៅតាមអងគនហរុ
នីមួយៗ និងនៅតាមសាថ នភាៃជាក់្ផ្សតង។ នដ្ើមបជីាការសិក្ាៃិចរណា នយើងនឹងនលើក្យក្យុរតិ
សាស្តសតរប្ស់ក្ប្នេសជប្ ុនមួយរំនួនមក្ប្ង្ហា ញ៖ 

 (១) ក្រណីផ្ដ្លឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹមវាយនធវើបាប្ នហើយប្ងករឲ្យម្តនរបួ្សដ្ល់កូ្នសំុ 

 (២) ក្រណីផ្ដ្លកូ្នសំុវាយនធវើបាប្ នហើយប្ងករឲ្យម្តនរបួ្សដ្ល់ឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម  
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 (៣) ក្រណីផ្ដ្លអរតរររិ ការគិររប្ស់ឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម និង កូ្នសំុខុ្សគ្មន  នធវើឲ្យម្តន
េំនាក់្េំនងមិនលអ 

 (៤) ក្រណីផ្ដ្លឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹមនធវើក្សិក្ម្ នហើយរៃឹំងថា កូ្នសំុនឹងេេួលប្នតនូេក្សិក្ម្
រប្ស់ខ្លួន ប្ ុផ្នត នោយសារផ្រកូ្នសំុសអប់្ក្សិក្ម ្នធវើឲ្យេំនាក់្េំនងរប្ស់អនក្ទំង២មិនលអ 

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០៣១  

២-ក្នុងអំ ុងនៃលផ្ដ្លកូ្នសំុៃំុទន់កាល យជានីរិជន ឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម មិនអារោក់្ពាក្យប្ណតឹ ង
ផ្ដ្លកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ១ ខាងនលើននេះ រំនពាេះកូ្នសំុបានន ើយ។ 

  ម្តក្តាននេះ គឺជាម្តក្តានដ្ើមបីការពារកូ្នសំុជាអនីរិជន។  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០៣១ 

៣- នប្ើកូ្នសំុជាអនីរិជន ប្ញ្ញរតិចប់្ៃីក្ថាខ្ណឌ េី ២ ដ្ល់ក្ថាខ្ណឌ េី ៤ ព្នម្តក្តា ១០២៨ (ពាក្យសំុ
ការ់កាល់ស្ុ ំកូ្នធម្តា) ព្នក្ក្មននេះ ក្រូេយក្មក្អនុេរតដូ្រគ្មន នងផ្ដ្ររំនពាេះក្រណីផ្ដ្លកូ្នសំុោក់្
ពាក្យប្ណតឹ ងផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ១ ខាងនលើននេះ រំនពាេះឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម។  

ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០២៨ 

២-ក្នុងក្រណីផ្ដ្លកូ្នសំុជាអនីរិជន ពាក្យសំុផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី១ ខាងនលើននេះ 
ក្រូេនធវើន ើង នោយឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹម និងបុ្គគលផ្ដ្លក្រូេកាល យជាអនក្រំណាងផ្ដ្លរាប់្បានកំ្ណរ់ 
នក្កាយនៃលការ់កាល់។ ប្ ុផ្នត នប្ើកូ្នសំុដ្ល់អាយុ១៥ (ដ្ប់្ក្បំា) ឆ្ន ំ នហើយក្រូេេេួលការយល់ក្ៃមៃី
កូ្នសំុននាេះ។ នទេះបី្ជាអនីរិជនននាេះមិនទន់ដ្ល់អាយុ ១៥ (ដ្ប់្ក្បំា) ឆ្ន ំ ក៏្នោយ នប្ើអនីរិជនននាេះ
អារប្ង្ហា ញឆនទៈរប្ស់ខ្លួនបាន រុោការក្រូេសួរនោប្ល់រប្ស់អនីរិជនននាេះ។  

៣-ក្នុងក្រណីផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ២ ខាងនលើននេះ នប្ើឪៃុក្ម្តត យប្នងកើររប្ស់កូ្នសំុ 
បានផ្លងលេះគ្មន នហើយ ឪៃុក្ម្តត យប្នងកើររប្ស់កូ្នសំុននាេះ ក្រេូៃិភាក្ា និង កំ្ណរ់ថា ឪៃុក្ ឬ ម្តត
យប្នងកើរ ជាបុ្គគលផ្ដ្លក្រូេកាល យជាអនក្ម្តនអំណារនមបានៅនក្កាយនៃលការ់កាល់។ 

៤-នប្ើការៃិភាក្ាផ្ដ្លបានកំ្ណរ់នៅក្នុងក្ថាខ្ណឌ េី ៣ ខាងនលើននេះ ៃំុបានសនក្មរ ឬ នប្ើៃំុអារ
ៃិភាក្ាបាននេ រុោការក្រូេកំ្ណរ់បុ្គគលផ្ដ្លក្រេូកាល យជាអនក្ម្តនអំណារនមបា នោយគិរ
ៃិចរណានៅនលើនលក្ប្នោជន៍រប្ស់កូ្ន។ 

  ឧទហរណ៍៖ X ផ្ដ្លជាអនីរិជននហើយជាកូ្នរប្ស់ C និង D  បានកាល យជាកូ្នសំុរប្ស់ Ａ។ 
ក្នុងក្រណីននេះＣឬ Ｄ អារោក់្ពាក្យប្ណតឹ ងឲ្យការ់កាល់ A និង X រំនពាេះＡបាន។  

  ក្នុងក្រណីផ្ដ្ល Ｃនិង Ｄ បានផ្លងលេះគ្មន  ជាដំ្បូ្ងＣនិងＤក្រូេៃិភាក្ាគ្មន  នហើយក្រូេសនក្មរ
ថា  នក្កាយៃីការការ់កាល់រវាងＡនិងＸ នរើ Ｃ ឬ Ｄ ជាអនក្ផ្ដ្លកាល យជាអនក្ម្តនអំណារ
នមបា? ក្ប្សិននប្ើមិន ＣនិងＤ មិនអារសនក្មរបាននេ រុោការនឹងសនក្មរ។  

 

(១០) អានុភាៃព្នការការ់កាល់ 
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ក្ក្មរដ្ឋប្បនេណី ម្តក្តា ១០៣២ 

១-អានុភាៃទំងឡាយព្នស្ុ ំកូ្នធម្តា ក្រេូប្ញ្ច ប់្នឆ្ព េះនៅអនាគរ នោយការការ់កាល់។ 

២-នក្កាយការការ់កាល់ កូ្នសំុអារេេួលេញិ នូេនាមក្រកូ្លមុនស្ុ ំកូ្នក៏្បាន ឬ អារនក្ប្ើនាម
ក្រកូ្លរប្ស់ឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹមក៏្បាន។ 

 ការការ់កាល់គ្្មនអានុភាក្ប្រិសក្មន្នាេះនេ។ េំនាក់្េំនងឪៃុក្ម្តត យនិងកូ្នព្នកូ្នសំុ និង 
ឪៃុក្ម្តត យរិញ្ច ឹមនៅព្ថ្ងអនាគរ់ក្រូេប្ញ្ច ប់្។  
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ក្រុមការងារ 

សារលវទិ្យាលយ័ភូមិន្ទន្តីសិាស្ត្រ 
ន្ិង វទិ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋរិច្ច 

្កិាា សាលាសលើរទ្យី៨ 

្រពី ី

្្មុំរនូ្សពញសលញ 

 
ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

  



 



Rule- JICA seminar 7

សមុកំនូេពញេលញ
្រកុមករងរ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច

កលបរេិចឆទ៖ ០៤ មក  ២០១៧ (៩:៣០-១១:៣០)

ទីកែន្លង៖ សហ ល G1, RULE

1

សមុកំនូេពញេលញ

លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

2
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3

សមុំកូនេពញេលញ គឺជ្របព័នធមួយេដើមបីបេងកើតទំនក់ទំនងឲយដូចនឹងឪពុក
ម្ត យនិងកូនបេងកើត។ េហតុដូេចនះ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើតសមុំកូនេពញ
េលញ មនភពតឹងរងឹជងសមុំកូនធមម េហើយ នុភពក៏ខ្ល ំងជងសមុំកូន
ធមម ផងែដរ។

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

4

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម

Ｃ ＡＤ

Ｘ

កូន

ឪពុកម្ត យបេងកើត

Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០០៧
េបើយល់េឃើញថ មនលកខខណ្ឌ ែដលបនកំណត់េនកនុងបញញត្តិចប់ពីម្រ ១០០៨ (សមុំកូនេ យ
សហកររ ងប្តី្របពនធ) ដល់ម្រ ១០១២ (មូល ្ឋ នវនិិចឆ័យៃនករបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ) ខង
េ្រកមេនះ តុ ករ ចបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ េ យបញច ប់ញតិភពជមួយនឹងញតិេ ហិត
ៃនឪពុកម្ត យបេងកើត មពកយសំុរបស់បុគគលែដលនឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹមបន។

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត
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5

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ

ម្រ  ១០០៨
១-បុគគលែដលក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹម ្រតូវែតជបុគគលែដលមនសហព័ទធ។
២-ប្តី ឬ្របពនធែតមខ ង ពំុ ចក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹមបនេឡើយ ្របសិនេបើសហព័ទធមខ ងេទៀត 
មិនក្ល យជម្ត យ ឬឪពុកចិញច ឹម។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណីែដល
ប្តី្របពនធ មខ ង ក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹមរបស់កូនបេងកើតៃនសហព័ទធមខ ងេទៀត។

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

កូន

ឪពុកម្ត យចិញច ឹមឪពុកម្ត យបេងកើត

6

ឪពុក ឬ ម្ត យ
ចិញច ឹម

Ａ

Ｘ

កូន

Ｂ

សហព័ទធ

ករណីែដលសមុំកូនរបស់សហព័ទធជកូនសំុ

Ｃ×
ប្តីមុន

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

ម្រ  ១០០៨
១-បុគគលែដលក្ល យជឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម ្រតូវែតជបុគគលែដលមនសហព័ទធ។
២-ប្តី ឬ ្របពនធែតមខ ង ពំុ ចក្ល យជឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹមបនេឡើយ ្របសិនេបើសហព័ទធមខ ង
េទៀត មិនក្ល យជម្ត យ ឬ ឪពុកចិញច ឹម។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះមិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះ
ករណីែដលប្តី្របពនធ មខ ង ក្ល យជឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹមរបស់កូនបេងកើតនសហព័ទធមខ ងេទៀត។
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7

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០១០
ជេគលករណ៍កូនសំុ្រតវូមន យុតិចជង៨ (្របំបី) ឆន ំ។

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

កូន

ឪពុកម្ត យចិញច ឹមឪពុកម្ត យបេងកើត

សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ

យុតិចជង៨ឆន ំ

8

Ｃ Ｄ

Ｘ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០០៩ 
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវមន យុចប់ពី២៥ (ៃមភ្របំ) ឆន ំ េឡើងេទ េហើយ្រតូវមន យុេ្រចើនជង
កូនសំុយ៉ងតិច២០ឆន ំ។

● យុចប់ពី
២៥ឆន ំ
● យុេ្រចើនជង
កូនសំុយ៉ងតិច
២០ឆន ំ

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

កូន
យុតិចជង៨ឆន ំ

Ａ Ｂ

ឪពុកម្ត យចិញច ឹមឪពុកម្ត យបេងកើត

សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ
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9

Ｃ Ｄ

Ｘ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១១
េដើមបីបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ ្រតូវមនករយល់្រពមពីឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ អនក ពយលបល
ស្រមប់អនីតិជន របស់កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនះ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ មិន្រតូវយកមកអនុវត្ត
េឡើយ ចំេពះករណីែដលឪពុកម្ត យេនះ មិន ចបង្ហ ញឆនទៈបន ឬ ករណីែដលមនករេធ្វើបប
េ យឪពុកម្ត យ ករេបះបង់កូនេចលេ យគំនិតទុចចរតិ ឬ េហតុេផ ងៗេទៀត ែដលបំពនផល
្របេយជន៍របស់កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនះ យ៉ងធងន់ធងរ។

ករយល់្រពម

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

កូន
យុតិចជង៨ឆន ំ

Ａ Ｂ
● យុចប់ពី
២៥ឆន ំ
● យុេ្រចើនជង
កូនសំុយ៉ងតិច
២០ឆន ំ

ឪពុកម្ត យចិញច ឹមឪពុកម្ត យបេងកើត

សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ

10

Ｃ Ｄ

Ｘ

កូន

មិនចំបច់ករ
យល់្រពម

ករេធ្វើបប
ករេបះបង់េចល
េ យគំនិតទុចចរតិ

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

យុតិចជង៨ឆន ំ

Ａ Ｂ
● យុចប់ពី
២៥ឆន ំ
● យុេ្រចើនជង
កូនសំុយ៉ងតិច
២០ឆន ំ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១១
េដើមបីបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ ្រតូវមនករយល់្រពមពីឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ អនក ពយលបល
ស្រមប់អនីតិជន របស់កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនះ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ មិន្រតូវយកមកអនុវត្ត
េឡើយ ចំេពះករណីែដលឪពុកម្ត យេនះ មិន ចបង្ហ ញឆនទៈបន ឬ ករណីែដលមនករេធ្វើបប
េ យឪពុកម្ត យ ករេបះបង់កូនេចលេ យគំនិតទុចចរតិ ឬ េហតុេផ ងៗេទៀត ែដលបំពនផល
្របេយជន៍របស់កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនះ យ៉ងធងន់ធងរ។

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម

សមុំកូនេ យ
សហកររ ង
ប្តី្របពនធ
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11

សមុំកូនធមម សមុំកូនេពញេលញ

យុរបស់កូនសំុ មិនកំណត់ តិចជង៨ឆន ំ

យុរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម យុចប់ពី ២៥ឆន ំេឡើង
េទ

យុចប់ពី ២៥ឆន ំេឡើង
េទ

ភពខុសគន រ ង យុរបស់
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសំុ

យុេ្រចើនជងកូនសំុ យុេ្រចើនជងកូនសំុ
យ៉ងតិច ២០ឆន ំ

សមុំកូនេ យសហកររ ងប្តី
្របពនធែដលជឪពុកម្ត យចិញច ឹម មិនចំបច់ ចំបច់

ករយល់្រពមរបស់ឪពុក
ម្ត យបេងកើត

មិនចំបច់ ចំបច់

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

សមតថកិចចសេ្រមច តុ ករ តុ ករ

12

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០១២
សមុំកូនេពញេលញ ្រតវូបនបេងកើតេឡើងេនកនុងករណីែដលមនករពិបកយ៉ងខ្ល ំង ឬ 
មិនសមរមយ កនុងករ្រគប់្រគងែថរក កុមរែដលនឹងក្ល យជកូនសំុ េ យឪពុកម្ត យ
បេងកើត ឬមន ថ នភពពិេសសេផ ងៗេទៀត េបើយល់េឃើញថ មនភពចំបច់ពិេសស 
េដើមបីផល្របេយជន៍របស់កូនេនះ។ 

េតើ្រតូវករភពចំបច់ពិេសស េដើមបីផល
្របេយជន៍របស់កូនឬេទ?

ថ នភពែដល្រតវូពិចរ
・លទធភពេសដ្ឋកិចច លទធភពចិញច ឹមបីបច់របស់
ឪពុកម្ត យបេងកើត
・ទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យបេងកើត និងកូនសំុ
・លទធភពេសដ្ឋកិចច លទធភពចិញច ឹមបីបច់របស់
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម
・ទំនក់ទំនងរ ងឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសំុ
・េផ ងេទៀត
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13

សមុំកូនធមម សមុំកូនេពញេលញ

េនកនុងករណីែដលមនករពិបក
យ៉ងខ្ល ំង ឬមិនសមរមយ កនុងករ
្រគប់្រគងែថរក កុមរែដលនឹងក្ល យ
ជកូនសំុេ យឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ 
មន ថ នភពពិេសសេផ ងៗេទៀត  
្រតូវទទួល គ ល់ថ មនភពចំបច់
ពិេសស េដើមបីផល្របេយជន៍របស់
កូនេនះ។

ករណីែដល ចបញជ ក់ថ ភគីមនឆនទៈ
ពិត្របកដនឹងបេងកើតទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យ 
ចិញច ឹម និងកូន។

កនុងករណីែដលបុគគលនឹងក្ល យជកូនសំុ ជ
អនីតិជន គឺ្រតូវទទួល គ ល់ថ មនភព
ចំបច់ពិេសសេដើមបអីនីតិជន។ តុ ករ
មិន្រតូវឲយបេងកើតសមុំកូនេឡើយ េបើយល់
េឃើញថ សមុំកូន្រតូវបនបំពនកនុងេគល
បំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ រ ងេភទេផ ង
គន  ឬេភទដូចគន   ឬកនុងេគលបំណងមិន
្រតឹម្រតូវេផ ងេទៀត។ 

សមុកំនូេពញេលញ លកខខណ្ឌ ៃនករបេងកើត

សមុកំនូេពញេលញ

អំឡងុេពល កលបងចិញចមឹ

14
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15

Ｃ ＡＤ

Ｘ

Ｂ

សមុកំនូេពញេលញ អំឡងុេពល កលបងចិញចមឹ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ ១០១៣
េដើមបបីេងកើតសមុំកូនេពញេលញ តុ ករ្រតវូពិចរ េលើ ថ នភពែដលបុគគលែដល
នឹងក្ល យជឪពុកម្ត យចិញច ឹម បនេធ្វើ កនុងករ្រគប់្រគងែថរក កុមរែដលនឹងក្ល យជ
កូនសំុ ជេគលករណ៍ យ៉ងតិច៦ (្របំមួយ) ែខ។

យ៉ងតិច៦ែខ，ឃ្ល ំេមើល

16

សមុំកូនធមម សមុំកូនេពញេលញ

មនអំឡុងេពល កលបងគម នអំឡុងេពល កលបង

សមុកំនូេពញេលញ អំឡងុេពល កលបងចិញចមឹ

-េន្របេទសជបុ៉ន អំឡុងេពល ក
លបងចិញច ឹម ្រតូវបនឃ្ល ំេមើលេ យអនក
្រតួតពិនិតយែដលជម្រន្តីេនកនុងតុ ករ 
និង្រតូវបនែតង ំងេ យតុ ករ។ 
បនទ ប់មក ម្រន្តីេនះសរេសររបយករណ៍
ស្តីពីអំឡុងេពល កលបងចិញច ឹមជូនេទ
េច្រកម។

អនក្រតួតពិនិតយភគេ្រចើនជអនកបន េរៀន
បញច ប់ករសិក ែផនកចិត្ត ្រស្ត
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នុភព

17

18

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម

Ｃ ＡＤ

កូនសំុ

ឪពុកម្ត យបេងកើត

Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ១០១៤
ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យបេងកើត ្រពមទំងញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើត
េនះ ្រតូវបញច ប់ េ យសមុំកូនេពញេលញ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ  មិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ 
ចំេពះញតិភពជមួយនឹងឪពុកម្ត យមខ ងេទៀត និង ញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យមខ ង
េទៀតេនះ ែដលបនកំណត់េនកនុង កយខណ្ឌ ទី ២ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ  ១០០៨(សមុំកូន
េ យសហកររ ងប្តី្របពនធ)ៃន្រកមេនះ។ 

សមុកំនូេពញេលញ នុភព

Ｘ

ករបញច ប់ទំនក់
ទំនងញតិ

170



19

ឪពុក ឬ ម្ត យចិញច ឹម សហព័ទធ

Ｃ×
ប្តីមុន

Ａ

កូនសំុ

Ｂ

Ｘ

ទំនក់ទំនងឪពុកម្ត យនិងកូន
ជមួយ B មិន្រតូវបញច ប់

សមុកំនូេពញេលញ នុភព

្រកមរដ្ឋបបេវណី ១០១៤
ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យបេងកើត ្រពមទំងញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើត
េនះ ្រតូវបញច ប់ េ យសមុំកូនេពញេលញ។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិេនះ  មិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ 
ចំេពះញតិភពជមួយនឹងឪពុកម្ត យមខ ងេទៀត និង ញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យមខ ង
េទៀតេនះ ែដលបនកំណត់េនកនុង កយខណ្ឌ ទី ២ កថខណ្ឌ ទី២ ៃនម្រ  ១០០៨(សមុំកូន
េ យសហកររ ងប្តី្របពនធ)ៃន្រកមេនះ។ 

20

Ｃ ＡＤ

កូនសំុ

Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៥
១-េ យបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ កូនសំុ្រតូវទទួលបននូវ នៈដូចគន នឹងកូនបេងកើតរបស់ឪពុកម្ត យ
ចិញច ឹម និង ្រតូវទទួលបននូវសិទធិ និង ករណីយកិចច ដូចគន នឹងកូនបេងកើតេនកនុងទំនក់ទំនងជមួយ
នឹងឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ 
២-កូនសំុ ចេ្របើនម្រតកូលរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬ នម្រតកូលមុនសមុំកូនបន។
៣-កូនសំុ ្រតូវសិថតេនេ្រកមអំ ចេមបរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ បុ៉ែន្ត កនុងករណីែដលប្តី្របពនធ
មខ ង ក្ល យជឪពុកចិញច ឹម ឬ ម្ត យចិញច ឹម របស់កូនបេងកើតរបស់សហព័ទធមខ ងេទៀត កូនសំុេនះ្រតូវ
សថិតេនេ្រកមអំ ចេមបរមួរបស់ឪពុកបេងកើត ឬ ម្ត យបេងកើត និង  ឪពុកចិញច ឹម ឬ ម្ត យចិញច ឹម។ 

・សន្តតិកមម
・ រកតព្វកិចច
・ករ្រគប់្រគង្រទពយ
សមបត្តិជេដើម

អំ ចេមប

Ｘ

សមុកំនូេពញេលញ នុភព

ឪពុកម្ត យចិញច ឹមឪពុកម្ត យបេងកើត
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ករចុះបញជ  ីនិង កររក ករសមង ត់

21

22

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៨
្របសិនេបើបនបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ បញជ ីកំេណើ តរបស់កូនសំុ ្រតូវេធ្វើថមី។ បុ៉ែន្ត េន
កនុងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ ឯក រដក្រសង់ៃនបញជ ីកំេណើ ត 
មិន្រតូវសរេសរចំណុចស្តីពីសមុំកូនេឡើយ។ 

សមុកំនូេពញេលញ ករចុះបញជ  ីនិង កររក ករសមង ត់

Ａ Ｂ

េឈម ះ ： Ｘ
ៃថង○ែខ○ឆន ំ○
សមុំកូនេពញេលញ

ភូមិ ឃំុ សងក ត់

បញជ ីកំេណើ ត

េឈម ះ : Ｘ

បញជ ីកំេណើ ត

បញជ ីកំេណើ តមុនេពលសមុំកូន បញជ ីកំេណើ តថមី

172



23

ភូមិ ឃំុ សងក ត់

សំបុ្រតកំេណើ ត

េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតកំេណើ ត

ឯក រដក្រសង់ៃនបញជ ី
កំេណើ ត

មិន ចសរេសរ
ចំណុចែដល
ទក់ទងនឹងសមុំកូនបនេឡើយ

សមុកំនូេពញេលញ ករចុះបញជ  ីនិង កររក ករសមង ត់

េឈម ះ ： Ｘ

ៃថង○ែខ○ឆន ំ○
សមុំកូនេពញេលញ

បញជ ីកំេណើ ត

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៨
្របសិនេបើបនបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ បញជ ីកំេណើ តរបស់កូនសំុ ្រតូវេធ្វើថមី។ បុ៉ែន្ត េន
កនុងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ េសចក្តីចម្លងសំបុ្រតកំេណើ ត ឬ ឯក រដក្រសង់ៃនបញជ ីកំេណើ ត 
មិន្រតូវសរេសរចំណុចស្តីពីសមុំកូនេឡើយ។ 

24

សមុំកូនធមម សមុំកូនេពញេលញ

បញជ ីកំេណើ តថមីរបស់កូនសំុ ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង េ យករបេងកើតករសមុំ
កូនេពញេលញ។

េនេពលែដលសមុំកូនធមម បនបេងកើត 
ចំណុចទំងេនះ ្រតូវបនកត់្រ េនេលើ
រមឹទំព័រៃនបញជ ីកំេណើ តេដើមរបស់កូនសំុ។  

ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យ
បេងកើតបញច ប់។

ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យ
បេងកើតេនបន្ត។ 

សមុកំនូេពញេលញ ករចុះបញជ  ីនិង កររក ករសមង ត់
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សទិធិដឹងអំពីកំេណើ តខ្លួន

25

26

សមុកំនូេពញេលញ សទិធិដឹងអំពីកំេណើ តខ្លួន

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៩
កូនសំុេពញេលញ  ែដលបនក្ល យជនីតិជន ចទមទរឲយបង្ហ ញនូវព័ត៌មនកនុងទំហំ
ែដលចំបច់ ចំេពះតុ ករែដលរក ទុកនូវសំណំុេរឿងស្តីពីសមុំកូនបន។ បុ៉ែន្ត បញញត្តិ
េនះ មិន្រតូវយកមកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះករណីែដលមនេគលបំណងមិន្រតឹម្រតវូ។ 
ចំេពះកររក ទុកសំណំុេរឿង និងវធីិទមទរឲយបង្ហ ញ ជ ទិ៍ ្រតូវកំណត់េនកនុង
បទបបញញត្តិរបស់តុ ករ។

Ｘ
ចទមទរឲយបង្ហ ញព័ត៌មន

ទក់ទងនឹងសមុំកូនេពញេលញ

ឧទហរណ៍ៃនេគលបំណង្រតឹម្រតវូ
・េធ្វើករបញជ ក់ េ យ រែតមនបញ្ហ
េ យភគីែដលនឹងេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍ករពិតជបងប្អូនបេងកើត
ឬ ច់ញតិ។ 
・េធ្វើករបញជ ក់ ថេតើឪពុកម្ត យបេងកើត
មនជំងឺតំណពូជែដរឬេទ? 

ឧទហរណ៍ៃនេគលបំណងមិន្រតឹម្រតវូ
・ទមទរ្របក់ពីឪពុកម្ត យបេងកើត។
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សមុកំនូេពញេលញ

ករកត់កល់

27

28

Ｃ ＡＤ Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៦
១-េបើយល់េឃើញថមនភពចំបច់ពិេសសេដើមបីផល្របេយជន៍កូនសំុ តុ ករ ចកត់កល់ភគី
ៃនសមុំកូនបន មពកយសំុរបស់កូនសំុ ឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ តំ ងអយយករ លុះ្រ ែតកនុងករណី
ែដល្រតូវនឹងចំណុចទំងអស់ ែដលកំណត់េនកនុងចំណុចនីមួយៗខងេ្រកមេនះ៖
ក-េបើមនករេធ្វើបបេ យឪពុកម្ត យចិញច ឹម េបះបង់កូនសំុេចលេ យគំនិតទុចចរតិ ឬេហតុ

េផ ងៗេទៀតែដលបំពនផល្របេយជន៍របស់កូនសំុយ៉ងធងន់ធងរ។ 
   ខ-េបើឪពុកម្ត យបេងកើត ច្រគប់្រគងែថរក េ យសមរមយ។
២-ករកត់កល់ ពំុ ចេធ្វើបនេឡើយ េ្រកពីេយង មបញញត្តិៃនកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើេនះ។

សមុកំនូេពញេលញ ករកត់កល់

Ｘ

ករេធ្វើបប
ករេបះបង់េ យគំនិត

ទុចចរតិជេដើម
ច្រគប់្រគង

ែថរក េ យ
សមរមយ

េដើមបីជផល
្របេយជន៍របស់
កូនសំុＸ មនភព
ចំបច់កនុងករ
កត់កល់។

តំ ងអយយករ
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29

សមុំកូនធមម សមុំកូនេពញេលញ

-លកខខណ្ឌ ៃនករកត់កល់េ យតុ ករ

្រគន់ែតបំេពញលកខខណ្ឌ មួយខង
េ្រកមគឺ្រគប់្រគន់៖
  ១.េបះបង់កូនសំុេចលេ យគំនិត
ទុចចរតិ
  ២.មិនចបស់កនុងអំឡុងេពលយ៉ងតិច១ 
(មួយ) ឆន ំ ថភគីមខ ងេទៀតេនរស់ ឬ 
ទទួលមរណភព។ 
  ៣.េបើមនេហតុធងន់ធងរេផ ងេទៀត ែដលប

្ត លឲយមនករពិបកកនុងករបន្តសមុំ
កូន។ (ម្រ ១០៣១)

-លកខខណ្ឌ ៃនពកយសំុកត់កល់

្រតវូបំេពញលកខខណ្ឌ ទំង២ខងេ្រកម 
បែនថមពីេនះេទៀត ្រតូវទទួល គ ល់ថមន
ភពចំបច់ពិេសសេដើមបីផល្របេយជន៍
របស់កូនសំុ៖
១.េបើមនករេធ្វើបបេ យឪពុកម្ត យ

ចិញច ឹម េបះបង់កូនសំុេចលេ យគំនិត
ទុចចរតិ ឬ េហតុេផ ងៗេទៀតែដលបំពន
ផល្របេយជន៍របស់កូនសំុយ៉ងធងន់ធងរ។
 ២.េបើឪពុកម្ត យបេងកើត ច្រគប់្រគងែថ
រក េ យសមរមយ។ (ម្រ ១០១៦)

-មនករ្រពមេ្រព ងកត់កល់ (ម្រ ១២០៨) -គម នករ្រពមេ្រព ងកត់កល់

សមុកំនូេពញេលញ ករកត់កល់

សមុកំនូេពញេលញ

នុភពៃនករកត់កល់

30
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31

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｂ

្រកមរដ្ឋបបេវណី ម្រ  ១០១៧
ញតិភពរ ងកូនសំុ និង ឪពុកម្ត យបេងកើត ្រពមទំងញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យ
បេងកើតេនះ ែដល្រតូវបនបញច ប់ េ យសមុំកូនេពញេលញ្រតវូេកើតេឡើងវញិ គិតចប់ពី
ៃថងកត់កល់។

សមុកំនូេពញេលញ នុភពៃនករកត់កល់

Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ

សមុំកូនេពញេលញ ករកត់កល់

Ｃ Ｄ

បញច ប់ទំនក់ទំនងញតិភព ទំនក់ទំនងញតិភព
េកើតេឡើងវញិ

Ｘ

បេងកើត

Ｘ Ｘ

32

សមុំកូនធមម សមុំកូនេពញេលញ

-ទំនក់ទំនងញតិភពរ ងកូនសំុ និង 
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវបញច ប់។

-ទំនក់ទំនងញតិភពរ ងកូនសំុ និង 
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវបញច ប់។

-ទំនក់ទំនងញតិភពរ ងកូនសំុ និង 
ឪពុកម្ត យបេងកើត្រតូវេកើតេឡើងវញិ។ 

សមុកំនូេពញេលញ នុភពៃនករកត់កល់

-ទំនក់ទំនងញតិភពរ ងកូនសំុ និង 
ឪពុកម្ត យបេងកើតេនបន្តដែដល។ 
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សមុកំនូ

ចប់

33
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សាកលវទិ្យាលយ័ភមូិន្ទន្ីតិសាស្ត្រ ន្ិង វិទ្យាសាស្ត្រស្ដ្ឋកិច្ច 

្កិ្ខា សាលាសលើកទ្យី ៨ 

ក្កមរដ្ឋប្បសវណី 

្្មុំកនូ្សេញសលញ 

 (១) លក្ខខណ្ឌ នៃការបង្កើត 

 ដូចដដលងលើក្ង ើ្ពីខា្ងដើម ចំង ោះស្មំកូ្ៃងពញងលញ គឺជាប្បព័ៃធមួយងដើមបីបង្កើត

ទំនាក់្ទំៃ្ឲ្យដូចៃឹ្ឪពមក្ម្តា យៃិ្កូ្ៃបង្កើត។ ងេតមដូងចនោះ លក្ខខណ្ឌ ទប្ម្់នៃការបង្កើតស្មំកូ្ៃ

ងពញងលញ ម្តៃភាពតឹ្រ ឹ្ ជា្ស្មំកូ្ៃធម្តា។ ងេើយ អាៃមភាពក៏្ខាល ំ្ជា្ស្មំកូ្ៃធម្តាផ្ដដរ។ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០០៧ 

ងបើយល់ង ើញថា ម្តៃលក្ខខណ្ឌ ដដលបាៃកំ្ណ្ត់ងៅក្នម្បញ្ញតាិចាប់ពីម្តប្តា ១០០៨ (ស្ម ំកូ្ៃងោយ

សេការរវា្បាីប្បពៃធ) ដល់ម្តប្តា ១០១២ (មូលោឋ ៃេៃិិចឆ័យនៃការបង្កើតស្ម ំកូ្ៃងពញងលញ) ខា្

ងប្កាមងៃោះ តមលាការអាចបង្កើតស្ម ំកូ្ៃងពញងលញ ងោយបញ្ច ប់ញាតិភាពជាមួយៃឹ្ញាតិងលាេិត

នៃឪពមក្ម្តា យបង្កើត តាម ក្យសមំរបស់បមគគលដដលៃឹ្កាល យជាឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹមបាៃ។ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០០៨ 

១-បមគគលដដលកាល យជាឪពមក្ ឬ ម្តា យចិញ្ច ឹម ប្តូេដតជាបមគគលដដលម្តៃសេព័ទធ។ 

២-បាី ឬ ប្បពៃធដតម្តខ ្ ពមំអាចកាល យជាឪពមក្ ឬ ម្តា យចិញ្ច ឹមបាៃង ើយ ប្បសិៃងបើសេព័ទធម្តខ ្ងទៀត 

មិៃកាល យជាម្តា យ ឬ ឪពមក្ចិញ្ច ឹម។ ប មដៃា បញ្ញតាិងៃោះមិៃប្តូេយក្មក្អៃមេតាង ើយ ចំង ោះក្រណី្ដដល

បាីប្បពៃធណាម្តខ ្ កាល យជាឪពមក្ ឬ ម្តា យចិញ្ច ឹមរបស់កូ្ៃបង្កើតៃសេព័ទធម្តខ ្ងទៀត។ 

 ងដើមបីងធវើការស្មំកូ្ៃងពញងលញ ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹមប្តេូដតជាបាីប្បពៃធ ងេើយបាីប្បពៃធងនាោះប្តេូ

ដតកាល យជាឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម។ ចំៃមចងៃោះងៅថា ស្មំកូ្ៃងោយសេការរវា្បាីប្បពៃធ។ ឧទាេរណ៍្ A 

ៃិ្ B ជាបាីប្បពៃធ។ ក្នម្ក្រណី្ដដល Ａ យក្Xដដលជាកូ្ៃរបស់C ៃិ្ D ជាកូ្ៃសមំងពញងលញ ងនាោះ

Ａ មិៃអាចកាល យជាឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹមដតម្តន ក់្ឯ្បាៃង ើយ  ងេើយＡ ៃិ្ Ｂ ម្តៃភាពចំាបាច់ប្តេូ

កាល យជាឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹមជាមួយគ្នន ។ ក្នម្ក្រណី្ដដលＡ មិៃម្តៃសេព័ទធＡ មិៃអាចងធវើការស្មំកូ្ៃ

ងពញងលញបាៃង ើយ។ មូលងេតម គឺងោយសារដត ស្មំកូ្ៃងពញងលញជាប្បព័ៃធដដលបង្កើតឲ្យម្តៃ

ទំនាក់្ទំៃ្ដូចៃឹ្ឪពមក្ម្តា យ ៃិ្កូ្ៃពិតប្បាក្ដ ងដើមបីកូ្ៃសមំ។ ង ល គឺងោយសារដត វាៃឹ្លអ

ជា្សប្ម្តប់កូ្ៃសមំ ដដលកូ្ៃសមំ ដដលកូ្ៃសមំដតម្តន ក់្ម្តៃឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម២នាក់្។  

179



 ឧទាេរណ៍្នៃក្ថាខណ្ឌ ទី ២ “បាី ឬ ប្បពៃធដតម្តខ ្ កាល យជាឪពមក្ ឬ ម្តា យចិញ្ច ឹមរបស់កូ្ៃ

បង្កើតសេព័ទធម្តខ ្ងទៀត” ៖ ក្រណី្ដដល Ａៃិ Ｂជាបាីប្បពៃធ ងេើយ A បាៃយក្X ដដលជាកូ្ៃរបស់ 

Ｂ ជាមួយបាីមមៃ មក្ងធវើជាកូ្ៃសមំ។ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១០ 

ជាងគ្នលការណ៍្កូ្ៃសមំប្តូេម្តៃអាយមតិចជា្៨ (ប្បំាបី)ឆ្ន ំ។ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០០៩  

ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹមប្តូេម្តៃអាយមចាប់ពី ២៥ (នមៃប្បំា) ឆ្ន ំ ង ើ្ងៅ ងេើយប្តូេម្តៃអាយមងប្ចើៃជា្កូ្ៃ

សមំយ ្តិច២០ ឆ្ន ំ។ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១១ 

ងដើមបីបង្កើតស្ម ំកូ្ៃងពញងលញ ប្តូេម្តៃការយល់ប្ពមពីឪពមក្ម្តា យបង្កើត ឬ អនក្អាណាពាលបាល

សប្ម្តប់អៃីតិជៃ របស់ក្មម្តរដដលៃឹ្កាល យជាកូ្ៃសមំងនាោះ។ ប មដៃា បញ្ញតាិងៃោះ មិៃប្តេូយក្មក្អៃមេតា

ង ើយ ចំង ោះក្រណី្ដដលឪពមក្ម្តា យងនាោះ មិៃអាចបង្ហា ញឆៃទៈបាៃ ឬ ក្រណី្ដដលម្តៃការងធវើបាប

ងោយឪពមក្ម្តា យ ការងបាោះប្់កូ្ៃងចាលងោយគំៃិតទមចចរតិ ឬ ងេតមងផេ្ៗងទៀត ដដលបំ ៃផល

ប្បងយជៃ៍របស់ក្មម្តរដដលៃឹ្កាល យជាកូ្ៃសមំងនាោះ យ ្ធងៃ់ធងរ។ 
 

 ស្មំកូ្ៃធម្តា ស្មំកូ្ៃងពញងលញ 

អាយមរបស់ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម អាយមចាប់ពី ២៥ឆ្ន ំង ើ្ងៅ អាយមចាប់ពី ២៥ឆ្ន ំង ើ្ងៅ 

អាយមរបស់កូ្ៃសមំ មិៃកំ្ណ្ត់ តិចជា្៨ឆ្ន ំ 

ភាពខមសគ្នន រវា្អាយមរបស់

ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម ៃិ្ កូ្ៃសមំ 

អាយមងប្ចើៃជា្កូ្ៃសមំ អាយមងប្ចើៃជា្កូ្ៃសមំយ ្តិច 

២០ឆ្ន ំ 

ស្មំកូ្ៃងោយសេការរវា្បាី

ប្បពៃធ 

មិៃចំាបាច់ ចំាបាច់ 

ការយល់ប្ពមរបស់ឪពមក្ 

ម្តា យបង្កើត 

មិៃចំាបាច់ ចំាបាច់ 
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ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១២ 

ស្ម ំកូ្ៃងពញងលញ ប្តេូបាៃបង្កើតង ើ្ងៅក្នម្ក្រណី្ដដលម្តៃការពិបាក្យ ្ខាល ំ្ ឬ មិៃសមរមយ 

ក្នម្ការប្គប់ប្គ្ដែរក្ាក្មម្តរដដលៃឹ្កាល យជាកូ្ៃសមំ ងោយឪពមក្ម្តា យបង្កើត ឬ ម្តៃសាា ៃភាព

ពិងសសងផេ្ៗងទៀត ងបើយល់ង ើញថា ម្តៃភាពចំាបាច់ពិងសស ងដើមបផីលប្បងយជៃ៍របស់កូ្ៃ

ងនាោះ។  

 តមលាការម្តៃភាពចំាបាច់ក្នម្ការពិចារណាៃូេសាា ៃភាពដូចខា្ងប្កាម ក្នម្ក្រណី្ដដលប្តូេ

សងប្មចថាទទួលសាគ ល់ឬមិៃទទួលសាគ ល់ស្មំកូ្ៃងពញងលញ។  

សាា ៃភាពដដលប្តូេពិចារណា 

・លទធភាពងសដឋកិ្ចច លទធភាពចិញ្ច ឹមបីបាច់របស់ឪពមក្ម្តា យបង្កើត 

・ទំនាក់្ទំៃ្រេង្ហឪពមក្ម្តា យបង្កើត ៃិ្ កូ្ៃសមំ 

・លទធភាពងសដឋកិ្ចច លទធភាពចិញ្ច ឹមបីបាច់របស់ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម 

・ទំនាក់្ទំៃ្រវា្ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម ៃិ្ កូ្ៃសមំ 

・ងផេ្ងទៀត 

 

ស្មំកូ្ៃធម្តា  ស្មំកូ្ៃងពញងលញ 

 

ក្រណី្ដដលអាចបញ្ជា ក់្ថា ភាគីម្តៃឆៃទៈពិតប្បាក្ដ

ៃឹ្បង្កើតទំនាក់្ទំៃ្ឪពមក្ម្តា យៃិ្កូ្ៃ។ 

 

ក្នម្ក្រណី្ដដលបមគគលៃឹ្កាល យជាកូ្ៃសមំ ជាអៃីតិ

ជៃ គឺប្តូេទទួលសាគ ល់ថា ម្តៃភាពចំាបាច់ពិងសស

ងដើមបីអៃីតិជៃ។ 

ងៅក្នម្ក្រណី្ដដលម្តៃការពិបាក្យ ្ខាល ំ្ 

ឬ មិៃសមរមយ ក្នម្ការប្គប់ប្គ្ដែរក្ា

ក្មម្តរដដលៃឹ្កាល យជាកូ្ៃសមំងោយឪពមក្ម្តា

យបង្កើត ឬ ម្តៃសាា ៃភាពពិងសសងផេ្ៗ

ងទៀត  ប្តូេទទួលសាគ ល់ថា ម្តៃភាពចំាបាច់

ពិងសស ងដើមបីផលប្បងយជៃ៍របស់កូ្ៃ

ងនាោះ។ 

 

 

 

(២) អំ ម្ ងពលសាក្លប្ចិញ្ច មឹ 
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ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១៣ 

ងដើមបីបង្កើតស្ម ំកូ្ៃងពញងលញ តមលាការប្តូេពិចារណាងលើសាា ៃភាពដដលបមគគលដដលៃឹ្កាល យជា

ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម បាៃងធវើ ក្នម ្ការប្គប់ប្គ្ដែរក្ាក្មម្តរដដលៃឹ្កាល យជាកូ្ៃសមំ ជាងគ្នលការណ៍្ 

យ ្តិច ៦(ប្បំាមួយ)ដខ។ 

 អំ ម្ងពលសាក្លប្ចិញ្ច ឹមគឺជាអំ ម្ងពលមមៃៃឹ្បង្កើតស្មំកូ្ៃងពញងលញងោយប្តឹម

ប្តូេ ដដលយ ្ងោចណាស់ក៏្តមលាការឲ្យបមគគលដដលៃឹ្កាល យជាកូ្ៃសមំឲ្យរស់ងៅជាមួយបមគគល

ដដលប្តូេកាល យជាឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹមក្នម្ផទោះដតមួយ ងេើយឃ្ល ំងមើលសាា ៃភាពងនាោះ។ មូលងេតមគឺ 

ងោយសារដត ស្មំកូ្ៃងពញងលញ គឺជាប្បព័ៃធបង្កើតឲ្យម្តៃអាៃមភាពខាល ំ្ ងេើយលក្ខខណ្ឌ នៃការ

កាត់កាល់ក៏្ម្តៃភាពតឹ្រ ឹ្  ដូងចនោះតមលាការចំាបាច់ប្តូេសងប្មចឲ្យបាៃេត់្ចត់ថា ងតើឪពមក្ម្តា យ

ចិញ្ច ឹមងនាោះពិតជាម្តៃសាក្សមចំង ោះកូ្ៃសមំដដរឬងទ? 。 

(៣) អាៃមភាព 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ១០១៤ 

ញាតិភាពរវា្កូ្ៃសមំ ៃិ្ ឪពមក្ម្តា យបង្កើត ប្ពមទំា្ញាតិងលាេិតរបស់ឪពមក្ម្តា យបង្កើតងនាោះ 

ប្តូេបញ្ច ប់ ងោយស្ម ំកូ្ៃងពញងលញ។ ប មដៃា បញ្ញតាិងៃោះ មិៃប្តូេយក្មក្អៃមេតាង ើយ ចំង ោះញាតិ

ភាពជាមួយៃឹ្ឪពមក្ម្តា យម្តខ ្ងទៀត ៃិ្ ញាតិងលាេិតរបស់ឪពមក្ម្តា យម្តខ ្ងទៀតងនាោះ ដដលបាៃ

កំ្ណ្ត់ងៅក្នម្វាក្យខណ្ឌ ទី ២ ក្ថាខណ្ឌ ទី២ នៃម្តប្តា ១០០៨ (ស្ម ំកូ្ៃងោយសេការរវា្បាីប្បពៃធ)

នៃប្ក្មងៃោះ។  

 ចំៃមចងៃោះជា ចំណ្ម ចដដលខមសគ្នន ខាល ំ្រវា្ស្មំកូ្ៃងពញងលញ ៃិ្ ស្មំកូ្ៃធម្តា។ 

ឧទាេរណ៍្នៃខលឹមសារដដរសរងសរថា “ប មដៃា”៖ ក្នម្ក្រណី្ដដលបាីA យក្កូ្ៃX ដដលជាកូ្ៃរបស់

ប្បពៃធBជាមួយបាីមមៃ មក្ងធវើជាកូ្ៃសមំ ម្តៃៃ័យថា ទំនាក់្ទំៃ្ឪពមក្ម្តា យៃិ្កូ្ៃរវា្មX ៃិ្ B មិៃ

ប្តូេបញ្ច ប់ងនាោះងទ។  

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១៥ 

១-ងោយបង្កើតស្ម ំកូ្ៃងពញងលញ កូ្ៃសមំប្តូេទទួលបាៃៃូេឋាៃៈដូចគ្នន ៃឹ្កូ្ៃបង្កើតរបស់ឪពមក្

ម្តា យចិញ្ច ឹម ៃិ្ ប្តូេទទួលបាៃៃូេសិទធិ ៃិ្ ក្រណី្កិ្ចច ដូចគ្នន ៃឹ្កូ្ៃបង្កើតងៅក្នម្ទំនាក់្ទំៃ្ជា

មួយៃឹ្ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម។  

២-កូ្ៃសមំ អាចងប្បើនាមប្តកូ្លរបស់ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម ឬ នាមប្តកូ្លមមៃស្ម ំកូ្ៃបាៃ។ 
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៣-កូ្ៃសមំ ប្តូេសិាតងៅងប្កាមអំណាចងមបារបស់ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម។ ប មដៃា ក្នម ្ក្រណី្ដដលបាីប្បពៃធ

ណាម្តខ ្ កាល យជាឪពមក្ចិញ្ច ឹម ឬ ម្តា យចិញ្ច ឹម របស់កូ្ៃបង្កើតរបស់សេពទធម្តខ ្ងទៀត កូ្ៃសមំងនាោះ

ប្តូេសាិតងៅងប្កាមអំណាចងមបារមួរបស់ឪពមក្បង្កើត ឬ ម្តា យបង្កើត ៃិ  ្ឪពមក្ចិញ្ច ឹម ឬ ម្តា យចិញ្ច ឹម។  

 ម្តប្តាងៃោះ អៃមេតាដូចគ្នន ចំង ោះស្មំកូ្ៃធម្តា។  

(៤) ការចមោះបញ្ា  ីៃិ្ ការរក្ាការសមងត់ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១៨ 

ប្បសិៃងបើបាៃបង្កើតស្ម ំកូ្ៃងពញងលញ បញ្ា ីកំ្ងណ្ើ តរបស់កូ្ៃសមំ ប្តូេងធវើែ្ី។ ប មដៃា ងៅក្នម្សំបមប្ត

កំ្ងណ្ើ ត ឬ ងសចក្ាីចមល្ សំបមប្តកំ្ងណ្ើ ត ឬ ឯក្សារដក្ស្ស្់នៃបញ្ា ីកំ្ងណ្ើ ត មិៃប្តូេសរងសរចំណ្ម ច

សាីពីស្ម ំកូ្ៃង ើយ។  

 ប្បសិៃងបើ ស្មំកូ្ៃធម្តា ប្គ្នៃ់ដតសរងសរពត៌ម្តៃទាក់្ទ្ៃឹ្ស្មំកូ្ៃងៅងលើរមឹទំព័រនៃបញ្ា ី

កំ្ងណ្ើ តងដើមរបស់កូ្ៃសមំងនាោះជាការប្គប់ប្គ្នៃ់។ ប មដៃា ប្បសិៃងបើ ស្មំកូ្ៃងពញងលញ ចំាបាច់ប្តេូដត

បង្កើតបញ្ា ីកំ្ងណ្ើ តែ្ីរបស់កូ្ៃសមំ។ មូលងេតម គឺងោយសារដត ងៅក្នម្ក្រណី្ស្មំកូ្ៃងពញងលញ 

ទំនាក់្ទំៃ្ឪពមក្ម្តា យៃិ្កូ្ៃរបស់ឪពមក្ម្តា យបង្កើតប្តូេបញ្ច ប់។ ក្នម្ក្រណី្នៃការស្មំកូ្ៃងពញ

ងលញ ពត៌ម្តៃទាក់្ទ្ៃឹ្ការស្មំកូ្ៃ គឺជាការសំង្ហត់។ ដូងចនោះ ងៅងពលដដលមន្តៃាីភូមិ  មំ សង្ហក ត់

ងចញសំបមប្តកំ្ងណ្ើ តឲ្យងៅសាមីខលួៃ មន្តៃាីភូមី  មំ សង្ហក ត់ មិៃប្តូេសរងសរចំណ្ម ចសាីពីស្មំកូ្ៃង ើយ។  

ស្មំកូ្ៃធម្តា ស្មំកូ្ៃងពញងលញ 

ញាតិភាពរវា្កូ្ៃសមំ ៃិ្ ឪពមក្ម្តា យបង្កើតងៅបៃា។  ញាតិភាពរវា្កូ្ៃសមំ ៃិ្ ឪពមក្ម្តា យបង្កើតបញ្ច ប់។ 

ងៅងពលដដលស្មំកូ្ៃធមត្ាបាៃបង្កើត ចំណ្ម ចទំា្

ងនាោះ ប្តេូបាៃក្ត់ប្តាងៅចងនាល ោះនៃបញ្ា ីកំ្ងណ្ើ តចាស់

របស់កូ្ៃសមំ។   

បញ្ា ីកំ្ងណ្ើ តែ្ីរបស់កូ្ៃសមំ ប្តូេបាៃបង្កើតង ើ្ 

ងោយការបង្កើតការស្មំកូ្ៃងពញងលញ។。 

 

(៥) សិទធិដឹ្អំពីកំ្ងណ្ើ តខលៃួ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១៩ 

កូ្ៃសមំងពញងលញ ដដលបាៃកាល យជាៃីតិជៃ អាចទាមទារឲ្យបង្ហា ញៃូេពត៌ម្តៃក្នម្ទំេំដដល

ចំាបាច់ ចំង ោះតមលាការដដលរក្ាទមក្ៃូេសំណ្មំ ងរឿ្សាីពីស្ម ំកូ្ៃបាៃ។ ប មដៃា បញ្ញតាិងៃោះ មិៃប្តេូយក្

មក្អៃមេតាង ើយ ចំង ោះក្រណី្ដដលម្តៃងគ្នលបំណ្្មិៃប្តឹមប្តេូ។ ចំង ោះការរក្ាទមក្សំណ្មំ ងរឿ្ 

ៃិ្ េធីិទាមទារឲ្យបង្ហា ញជាអាទិ៍ ប្តូេកំ្ណ្ត់ងៅក្នម្បទបបញ្ញតាិរបស់តមលាការ។ 
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 ងគ្នលបំណ្្ប្តឹមប្តូេ ម្តៃដូចខា្ងប្កាម ៖ 

・ងធវើការបញ្ជា ក់្ ងោយសារដតម្តៃបញ្ជា ងោយភាគីដដលៃឹ្ងរៀបអា េ៍ពិ េ៍កាលពិតជាប្បអូៃ

បង្កើតឬ សាច់ញាតិ។  

・ងធវើការបញ្ជា ក់្ ថាងតើឪពមក្ម្តា យបង្កើតម្តៃជមងឺតំណ្ពូជដដរឬងទ?  

 ងគ្នលបំណ្្មិៃប្តឹមប្តេូ ម្តៃដូចខា្ងប្កាម៖ 

・ទាមទារប្បាក់្ពីឪពមក្ម្តា យបង្កើត។ 

(៦) ការកាត់កាល់ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១៦ 

១-ងបើយល់ង ើញថាម្តៃភាពចំាបាច់ពិងសសងដើមបផីលប្បងយជៃ៍កូ្ៃសមំ តមលាការអាចកាត់កាល់ភា

គីនៃស្ម ំកូ្ៃបាៃ តាម ក្យសមំរបស់កូ្ៃសមំ ឪពមក្ម្តា យបង្កើត ឬ តំណា្អយយការ លមោះប្តាដតក្នម្

ក្រណី្ដដលប្តូេៃឹ្ចំណ្ម ចទំា្អស់ ដដលកំ្ណ្ត់ងៅក្នម្ចំណ្ម ចៃីមួយៗខា្ងប្កាមងៃោះ៖  

 ក្-ងបើម្តៃការងធវើបាបងោយឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម ងបាោះប្់កូ្ៃសមំងចាលងោយគំៃិតទមចចរតិ ឬ 

ងេតមងផេ្ៗងទៀតដដលបំ ៃផលប្បងយជៃ៍របស់កូ្ៃសមំយ ្ធងៃ់ធងរ។   

 ខ-ងបើឪពមក្ម្តា យបង្កើតអាចប្គប់ប្គ្ដែរក្ាងោយសមរមយ។ 

២-ការកាត់កាល់ ពមំអាចងធវើបាៃង ើយ ងប្ៅពីងយ្តាមបញ្ញតាិនៃក្ថាខណ្ឌ ទី១ ខា្ងលើងៃោះ។ 

 ក្នម្ក្រណី្ដដលស្មំកូ្ៃងពញងលញ ទំនាក់្ទំៃ្ឪពមក្ម្តា យៃិ្កូ្ៃរវា្កូ្ៃសមំ ៃឹ្ឪពមក្ម្តា

យបង្កើតប្តូេបញ្ច ប់ ងេើយបង្កើតអាៃមភាពខាល ំ្។ ងេតមដូងចនោះ ងោយសារដតការទទួលសាគ ល់ការ

កាត់កាល់ងោយង្ហយស្សលួ មិៃម្តៃភាពសមរមយ ងនាោះលក្ខខណ្ឌ តឹ្រ ឹ្ ក្នម្ការកាត់កាល់ប្តូេបាៃ

បញ្ញតាង ើ្។  

 
 

ស្មំកូ្ៃធម្តា ស្មំកូ្ៃងពញងលញ 

ម្តៃការប្ពមងប្ពៀ្កាត់កាល់ គ្្នៃការប្ពមងប្ពៀ្កាត់កាល់ 
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លក្ខខណ្ឌ នៃការកាត់កាល់ងោយតមលាការ 

ប្គ្នៃ់ដតបំងពញលក្ខខណ្ឌ ណាមួយខា្ងប្កាមគឺ

ប្គប់ប្គ្នៃ់៖ 

 

១.ងបាោះប្់កូ្ៃសមំងចាលងោយគំៃិតទមចចរតិ 

២.មិៃចាស់ក្នម្អំ ម្ងពលយ ្តិច១ (មួយ)ឆ្ន ំ 

ថាភាគីម្តខ ្ងទៀតងៅរស់ ឬទទួលមរណ្ភាព។   

៣.ងបើម្តៃងេតមធងៃ់ធងរងផេ្ងទៀត ដដលបណាា ល

ឲ្យម្តៃការពិបាក្ក្នម្ការបៃាស្មំកូ្ៃ។ 

លក្ខខណ្ឌ នៃ ក្យសមំកាត់កាល់ 

ប្តូេបំងពញលក្ខខណ្ឌ ទំា្២ខា្ងប្កាម បដៃាមពី

ងៃោះងទៀត ប្តូេទទួលសាគ ល់ថាម្តៃភាពចំាបាច់

ពិងសសងដើមបីផលប្បងយជៃ៍របស់កូ្ៃសមំ៖ 

១.ងបើម្តៃការងធវើបាបងោយឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹម 

ងបាោះប្់កូ្ៃសមំងចាលងោយគំៃិតទមចចរតិ ឬ ងេតម

ងផេ្ៗងទៀតដដលបំ ៃផលប្បងយជៃ៍របស់កូ្ៃ

សមំយ ្ធងៃ់ធងរ។ 

២.ងបើឪពមក្ម្តា យបង្កើតអាចប្គប់ប្គ្ដែរក្ា

ងោយសមរមយ។ 

 

(៧) អាៃមភាពនៃការកាត់កាល់ 

ប្ក្មរដឋបបងេណី្ ម្តប្តា ១០១៧ 

ញាតិភាពរវា្កូ្ៃសមំ ៃិ្ ឪពមក្ម្តា យបង្កើត ប្ពមទំា្ញាតិងលាេិតរបស់ឪពមក្ម្តា យបង្កើតងនាោះ 

ដដលប្តូេបាៃបញ្ច ប់ ងោយស្ម ំកូ្ៃងពញងលញប្តូេងក្ើតង ើ្េញិ គិតចាប់ពីនែងកាត់កាល់។ 

 ក្នម្ក្រណី្ដដលកូ្ៃសមំនៃស្មំកូ្ៃងពញងលញ ៃិ្ ឪពមក្ម្តា យចិញ្ច ឹមបាៃកាត់កាល់ ទំនាក់្

ទំៃ្ឪពមក្ម្តា យៃិ្កូ្ៃរវា្កូ្ៃសមំ ៃិ្ ឪពមក្ម្តា យបង្កើតៃឹ្ងក្ើតង ើ្េញិដូចកាលពីមមៃ ចាប់តំា្

ពីនែងកាត់កាល់។  
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