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KINNO Tatsuaki / JICA Expert 

 

ឯកសារទម្រងគ់ំរពូាកព់ន័្ធន្ឹងការអន្វុត្តអចលន្វត្ថ ុ

 

I. ពាកយសុលំក់ដោយបងខ ំ
១. ចណុំចដែលម្ត្ូវសរដសរដៅកនងុពាកយសុ ំ
ពាក្យសុុំអនុវត្តដោយបង្ខុំ ត្ត្ូវដ្វើជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ (មាត្ា ៣៤៩ ននត្ក្មនើត្ិវ ិ្ ើរដ្ឋបបដវណើ ។ ត្ដៅ 

ចុំដពាោះមាត្ាដៅក្នុង្ត្ក្មនើត្ិវ ិ្ ើរដ្ឋបបដវណើ  នឹង្ដោង្តត្ដលខមាត្ាដេ។)។ ដៅក្នុង្ពាក្យសុុំ ត្ត្ូវសរដសរចុំណុចតដ្ល 
ត្ត្ូវសរដសរតដ្លក្ុំណត្់ដៅក្នុង្ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា ៣៤៩។ 

 
(១) ដ ម្ ោះ ឬ នាមក្រណ៍ នងិ្ អាសយោឋ ន របស់មាា ស់បុំណុលននការអនុវត្ត និង្ កូ្នបុំណុលននការអនុវត្ត 

ដ ើយនិង្ដ ម្ ោះ និង្ អាសយោឋ នរបស់អនក្ត្ុំណាង្តដ្លចាប់បានក្ុំណត់្ (ចុំណុច ក្ ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា ៣៤៩)  
មាា ស់បុំណុលននការអនុវត្ត និង្ កូ្នបុំណុលននការអនុវត្ត តដ្លសរដសរដៅក្នុង្ពាក្យសុុំអនុវត្តដោយបង្ខុំ ត្ត្ូវតត្ 

ឱ្យដូ្ចគ្នន នងឹ្ភាគើតដ្លសរដសរដៅក្នុង្លិខតិ្អនុវត្ត និង្រូបមនតអនុវត្ត។ ក្រណើ តដ្លមានការផ្លា ស់បតូរ ដ ម្ ោះ ឬ នាមក្រណ៍ 
និង្ អាសយោឋ នរបសម់ាា ស់បុំណុលននការអនុវត្ត នងិ្កូ្នបុំណុលននការអនុវត្ត ត្ត្ូវតត្ោក្់មាា ស់បុំណុលននការអនុវត្ត 
និង្កូ្នបុំណុលននការអនុវត្ត ជាបុគគលឱ្យដូ្ចគ្នន នឹង្ភាគើតដ្លមានសរដសរដៅក្នុង្លិខតិ្អនុវត្ត នងិ្រូបមនតអនុវត្ត។ 

ោ៉ា ង្ណាមញិ ដៅក្នុង្នើត្ិវ ិ្ ើទាក្់េង្នឹង្ការអនុវត្តដោយបង្ខុំ មានក្រណើ តដ្លបុគគលដត្ៅពើដមធាវ ើកាា យជា 
អនក្ត្ុំណាង្ដោយអាណត្ត ិ ដោយេេលួការអនុញ្ញា ត្ពើតុ្លាការអនុវត្ត ឫ សាលាដ្ុំបូង្ (ចុំណុច ខ ក្ថាខណឌ េើ១ 
មាត្ា ៣៤៨)។ 

 
(២) សញ្ញា ណននលិខិត្អនុត្ត (ចុំណុច ខ ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា ៣៤៩) 
ដៅក្នុង្ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា ៣៥០ មានក្ុំណត្អ់ុំពើត្បដេេននលិខិត្អនុវត្ត។ លខិិត្អនុវត្ត ត្ត្ូវក្ុំណត្់ជាក្ ់

លាក្់ាមត្បដេេននលិខិត្អនុវត្ត និង្សាា ប័នបដង្កើត្លខិិត្អនុវត្ត ដលខសាលត្ក្ម  ជាអាេិ៍។ 
 
(៣) ដសចក្តើសុុំឱ្យអនុវត្ត ាមការបង្ខុំដោយផ្លា ល់ ឬ ការអនុវត្តជុំនួស ឬ វធិានបង្ខុំដោយត្បដោល (ចុំណុច 

គ ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា ៣៤៩) 

ការលក្់ដោយបង្ខុំ គឺជាត្បដេេមួយននការអនុវត្តាមការបង្ខុំដោយផ្លា ល់ ដូ្ដចនោះ ត្បសិនដបើត្គ្នន់តត្សរដសរថា 
សុុំឱ្យចាប់ដ្តើមនើត្ិវ ិ្ ើននការលក្់ដោយបង្ខុំ ជាការត្គប់ត្គ្នន។់ ដៅក្នុង្ឯក្សារេត្មង្គ់ុំរូដនោះ ដោយសារគតិ្ពើចុំណុច
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ងាយត្សួលយល់ គឺបានបតនាមពាក្យថា”ាមការបង្ខុំដោយផ្លា ល់” ប៉ាុតនតដទាោះជាមិនដត្បើពាក្យដនោះក្៏ដោយ ក៏មានភាព 
ត្គប់ត្គ្នន់ជាលក្ខណៈននដសចក្តើសុុំឱ្យអនុវត្ត ាមការបង្ខុំដោយផ្លា ល់ ឬ ការអនុវត្តជុំនួស ឬ វធិានបង្ខុំដោយត្បដោល។ 

 
(៤) សញ្ញា ណននត្េពយសមបត្តិតដ្លជាក្មមវត្ាុននការអនុវត្តដោយបង្ខុំ នងិ្ វ ិ្ ើអនុវត្តដោយបង្ខុំតដ្លមាា ស់ 

បុំណុលននការអនុវត្តសុុំ ក្នុង្ក្រណើ តដ្លសុុំឱ្យអនុវត្តាមការបង្ខុំដោយផ្លា ល់ (ចុំណុច ឃ ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា
៣៤៩) 

ការអនុវត្តអចលនវត្ាុ ត្ត្ូវក្ុំណត្់ជាក្់លាក្់ដោយមានសញ្ញា ណអចលនវត្ាុតដ្លជាក្មមវត្ាុ។ វ ិ្ ើដដ្ើមបើក្ុំណត្ ់
ជាក្់លាក្់អចលនវត្ាុ ត្ត្ូវភាា បប់ញ្ា ើឧបសមព័នធអុំពើវត្ាុដៅក្នុង្ពាក្យសុុំ និង្ដោង្បញ្ា ើដនាោះ។ 

វ ិ្ ើដដ្ើមបើអនុវត្តដោយបង្ខុំតដ្លមាា ស់បុំណុលននការអនុវត្តទាមទារ ត្បសិនដបើត្គ្នន់តត្សរដសរថា សុុំឱ្យចាប់    
ដ្តើមនើត្ិវ ិ្ ើលក្់ដោយបង្ខុំ ជាការត្គប់ត្គ្នន់។ 

 
(៥) សិេធិដលើបុំណុលតដ្លទាមទារ 
ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា ៣៤៩ មិនមានការក្ុំណត្់ជាក្់លាក្ដ់ោយបងាា ញសញ្ញា ណននសេិធិដលើបុំណុលតដ្ល 

ទាមទារដេ ប៉ាុតនត ដដ្ើមបើឱ្យមានភាពចាស់លាស់នូវសិេធិដលើបុំណុលតដ្លទាមទារ និង្ជាមូលដ តុ្ននការអនុវត្តដោយ
បង្ខុំ ចុំដពាោះកូ្នបុំណុលននការអនុវត្ត ដទាោះបើដៅក្នុង្ក្រណើ តដ្លទាមទារសិេធិដលើបុំណុលទាុំង្អស់ក្៏ដោយ ក្គ៏ួរតត្
បងាា ញ សញ្ញា ណសិេធិដលើបុំណុលដលើតដ្លទាមទារដនាោះ។ វ ិ្ ើដដ្ើមបើបងាា ញសញ្ញា ណសេិធិដលើបុំណុលតដ្លទាមទារ 
ត្ត្ូវភាា ប់ បញ្ា ើឧបសមព័នធអុំពើសេិធិដលើបុំណុលតដ្លទាមទារដៅក្នុង្ពាក្យសុុំ និង្ដោង្បញ្ា ើដនាោះ។ 

 
(៦) ការបុំតលង្ដៅជាការអនុវត្តដោយបង្ខុំ 

មុនដពលោក្់ពាក្យសុុំលក្់ដោយបង្ខុំ ចុំដពាោះក្រណើ តដ្លមានការបឹអូសជាបដណាត ោះអាសនន គួរតត្សរដសរនូវ
ខាឹមសារតដ្លការោក្ព់ាក្យសុុំលក្់ដោយបង្ខុំ ជាការដ្ារដៅការអនុវត្តដោយបង្ខុំពើការរបឹអូសជាបដណាត ោះអាសនន។ 
ោ៉ា ង្ណាមញិ ដដ្ើមបើការរបឹអូសជាបដណាត ោះដ្ារដៅជាការអនុវត្តដោយបង្ខុំ ចាុំបាច់ត្ត្ូវការ ①អត្ាិភាពននលិខតិ្អនុវត្ត 
②ភាគើននការអនុវត្តរក្ាការពារ និង្ការអនុវត្តដោយបង្ខុំ ជាភាគើដូ្ចគ្នន  ③ការណ៍តដ្លអាចេេលួសាគ ល់ថាសេិធិ ឬ 
េុំនាក្់េុំនង្គត្ិយុត្តតដ្លនងឹ្ត្ត្ូវបានរក្ាការពាររបឹអូសជាបដណាត ោះអាសនន ដូ្ចគ្នន ជាមយួនឹង្សេិធិដលើបុំណុលតដ្ល
ទាមទារដៅក្នុង្ការអនុវត្ត ដោយបង្ខុំ។ 

 
២. ឯកសារដសចកតបីញ្ជា ក់ែបំូង 
(១) លខិិត្ចមាង្យថាេូត្ននលិខិត្អនុវត្ត តដ្លមានអានុភាពអនុវត្ត (ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា ៣៤៩) 
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ដៅក្នុង្ពាក្យសុុំអនុវត្តដោយបង្ខុំ ជាដគ្នលការណ៍ ត្ត្ូវដ្វើដ ើង្ាមវ ិ្ ើសរដសរភាា បប់តនាម ដៅត្នក្ខាង្ដត្កាម 
ននឯក្សារចមាង្យថាេូត្ននលិខិត្អនុវត្ត (មាត្ា ៣៥០) តដ្លមាា ស់បុំណុលននការអនុវត្តមាន (មាត្ា ៣៥៧)។ 
 

(២) ដសចក្តើបញ្ញា ក់្អុំពើការបញ្ាូ ន (មាត្ា ៣៦០) 
ការអនុវត្តដោយបង្ខុំ អាចចាប់ដ្តើមបាន តត្ក្នុង្ក្រណើ តដ្លឯការចមាង្យថាេូត្ ឬ ឯក្សារចមាង្តដ្លមាន 

ដសចក្តើបញ្ញា ក្់ននលិខិត្អនុវត្ត ឫ ដសចក្តើសដត្មចតដ្លនងឹ្កាា យជាលិខិត្អនុវត្តដៅដពលចូលជាសាា ពរ ត្ត្ូវបាន 
បញ្ាូ នដៅកូ្នបុំណុលននការអនុវត្តជាមុន។ 

 
(៣) ឯក្សារចមាង្តដ្លមានដសចក្តើបញ្ញា ក់្ននដសៀវដៅចុោះបញ្ា ើ (ចុំណុច ក្ ក្ថាខណឌ េើ ៣ មាត្ា ៤១៧) 
ដៅក្នុង្ពាក្យសុុំអនុវត្តដោយបង្ខុំ ក្នុង្ក្រណើ អចលនវត្ាុតដ្លជាក្មមវត្ាុត្ត្ូវបានចុោះបញ្ា ើ ត្ត្ូវភាា ប់ឯក្សារចមាង្ 

តដ្លមានដសចក្តើបញ្ញា ក្់ននដសៀវដៅចុោះបញ្ា ើ។ 
 
(៤) លខិិត្ត្ុំណាង្ 
ជាឯក្សារតដ្លបញ្ញា ក្់អុំពើសេិធិអុំណាចរបសអ់នក្ត្ុំណាង្ដោយអាណត្តិ (ក្ថាខណឌ េើ ២ មាត្ា ៥៣)។ 
 
 
 

សូមអរគុណ 
 


