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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
ដីកាសម្ព្ម្ចចាត់ចែងបម្ណាត ះអាសន្ន1 

 
      

 
យ ើង  J ជាយៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំយេញ 

− បាៃយ ើញ ចំណុច ក មាក្ា ៥៣១, មាក្ា ៥៤២, កថាខណឌ ទី ១ មាក្ា ៥៤៨,
មាក្ា ៥៤៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី។2 

− បាៃយ ើញពារយស ំឱ្យចចញដីកាសចរេចចាត់ចចងជាបច ត្ ោះអាសន្នចំយពាោះ
អចលៃវតថ  ច ោះនងៃទី៣០ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២១។  

 

 
1 ការសយក្មចយសចរតី មាៃ សាលក្រម ៃិង ដីកាសយក្មច (មាក្ា១៧៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី) ដូយចនោះ គឺមាៃភាេ
ចំបាច់ខដលក្តូវសយសរក្បយភ្ទនៃការសយក្មចយសចរតីយៅរន ងរាលយដើមនៃឯរសារ។ េីយក្ពាោះថា វធីិនៃឧបាស្ស័ ជា
អាទិ៍ មាៃភាេែ សគ្នន រវាង សាលក្រម ៃិងដីកាសយក្មច។ បណតឹ ងឧបាស្ស័ ចំយពាោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបូង 
ជាយគ្នលការណ៍ គឺក្តូវយធវើយ ើងជាបណតឹ ងឧទធរណ៍ ចំខណរឯ  បណតឹ ងឧបាស្ស័ ចំយពាោះដីកាសយក្មច គឺក្តូវយ ើងជា
បណតឹ ងជំទាស់ (រថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ២៥៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី)។ ចំចពាោះដីកាសចរេចរកាការពារ 
កូន្បំណុល អាចដាក់ពាកយសំុតវ៉ាចៅតុលាការចដលបាន្ចចញដីកាសចរេចច ោះ (មារា ៥៥០ នន្រកេនី្តិវធីិរដឋ 
បបចវណី)។ 
 មយ៉ាងយទៀត យៅរន ងដីកាសយក្មចររាការពារ មាៃដីកាសយក្មចរបឹអូសជាបយ ត្ ោះអាសៃន ៃិងដីកាសយក្មច
ចត់ខចងជាបយ ត្ ោះអាសៃន ដូយចនោះ គឺមាៃការចំបាច់រំណត់ឱ្យបាៃចាស់លាស់ថាជាដីកាសយក្មច្មួ ។ 
2 យៅយេលខដលយោងក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី គួរខតសរយសរឱ្យបាៃលមអិតក្តឹមខតយលែមាក្ាខដលក្តូវអៃ វតត។ 

សំណ ំ យរឿងររាការពារយលែ៖ 00 

ច ោះនងៃទី២០ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ 

ដីកាសយក្មចយលែ៖00  

ច ោះនងៃទី២៧ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ 
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ម្ចា សប់ំណុល  
យ ម្ ោះ ៖ X 
អាស ដ្ឋឋ ៃ ៖ ផ្ទោះយលែ ០០ ផ្លូវយលែ ០០ ភូ្មិ...... សង្កា ត់.......ខណឌ .........រាជធានី្ភ្នំចេញ។ 
 
អ្នរតំណាងម្ោយអាណតតិ  
យ ម្ ោះ៖យលារ/យលារស្សី ៖  P  
អាស ដ្ឋឋ ៃការោិល័  ៖ ................................... 
យ ម្ ោះការោិល័ យមធាវ/ីក្រមុយមធាវ/ីក្រមុហ  ៃយមធាវ ី ៖ ...........................................យលែ
ទូរស័េទ ៖ ................................................... 

 
រនូ្បំណុល  
យ ម្ ោះ ៖ Y  
អាស ដ្ឋឋ ៃ ៖ ផ្ទោះយលែ ០០ ផ្លូវយលែ ០០ ភូ្មិ...... សង្កា ត់.......ខណឌ .........រាជធានី្ភ្នំចេញ។ 

 
 

ខ្លឹម្សារនន្ដីកាសម្ព្ម្ចររាការពារដដលអ្នរោរ់ពារយសុទំាម្ទារ3 
 ១. ហាមឃាត់មិៃឱ្យរូៃបំណ លយធវើអៃ បបទាៃៃូវរមមសិទធិ ឬ បយងកើតសិទធិក្បាតិយភាគ (សិទធិ

បញ្ច ំ ឬ ហ ីប៉ាូខតរ ជាអាទិ៍) ឬ សិទធិជួល ឬ  ការចត់ខចងយផ្េងយទៀត ចំចពាោះអចលៃវតថ  ដូច
មាៃសរចសរយៅរន ងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីវតថ  ជាបយ ត្ ោះអាសៃន។ 

 ២. ហាេឃាត់េិន្ឱ្យកូន្បំណុលចទេរការកាន់្កាប់ចំចពាោះអចលន្វតថុ ដូចមាន្សរចសរចៅ 
កនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ ជាបច ត្ ោះអាសន្ន។ 

  បង្កា ប់ឱ្យកូន្បំណុលរបគល់អចលន្វតថុ ដូចមាន្សរចសរចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ 
ចៅឱ្យអាជាា សាលា ។ 

 
3 មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណ ច    រថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី។ 
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  បង្គា ប់ឱ្យអាជាា សាលាខងររាក្គប់ក្គងអចលៃវតថ  ដូចមាៃសរចសររន ងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធ
អំេីវតថ ។ 

  អាជាា សាលា រតូវរបកាសជាសាធារណៈថា កូន្បំណុលរតូវបាន្ហាេឃាត់ការចទេរការ 
កាៃ់កាប់ចំយពាោះអចលៃវតថ ដូចមាៃសរយសរយៅរន ងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីវតថ  យហើ  អាជាា សាលា 
ចែរការគប់រគងចំចពាោះអចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ ចដាយ 
លិខិតបិទរបកាសជាសាធារណៈ ាេរចបៀបចដលេំុង្កយបកចចញ ឬ ាេរចបៀបសេរេយ 
ចទេងចទៀត។  

  បង្កា ប់ឱ្យអាជាា សាលារតអូនុ្ញ្ញា តឱ្យកូន្បំណុលចរបើរបាស់អចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរ 
ចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ។   

 
សអំាងម្េតុ4 

យោងាមសំណ ំ យរឿងនៃយរឿងរតីយៃោះ ទទួលសាា ល់ថាមាច ស់បំណ លមាៃសិទធិទាេទារចុោះ 
បញ្ជ ីលុបការចុោះបញ្ជ ីចទេរកេមសិទធិ និ្ង សិទធិទាេទារឱ្យរបគល់វញិ ចៅចលើអចលន្វតថុដូចមាៃ
សរយសរយៅរន ងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីវតថុ ចំយពាោះរូៃបំណ ល ៃិងទទួលសាា ល់ផ្ងខដរៃូវភាេ
ចំបាច់នៃដីកាសយក្មចចាត់ចចងជាបច ត្ ោះអាសន្ន ។ 

ដូយចនោះ ត លាការ ទទួលសាា ល់ថាពារយស ំរបស់មាច ស់បំណ លគឺសមរមយ យហើ ឱ្យមាច ស់
បំណ លដ្ឋរ់ក្បាតិយភាគចំៃួៃ ៨០.០០០.០០០ (ចប៉ាតសិបលាន្) យរៀល ចទើបចធវើការសចរេច 
ចសចកតីដូចខាងចរកាេ យដើមបីររាការពារៃូវសិទធិទាមទារច ោះបញ្ជ ីល បការច ោះបញ្ជ ីយផ្ទររមមសិទធិ

 
4មាក្ា ៥៣៩, មាក្ា ២១៦, ចំណ ច ង រថាែណឌ ទី ១ មាក្ា ១៨៩ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋបបយវណី។ ក្បសិៃយបើយមើលេី
យគ្នលគំៃិតនៃលរខណៈបន្ទទ ៃ់បងខំ (លរខណៈឆ្ប់រហ័ស) នៃការររាការពារខផ្នររដឋបបយវណី ដីកាសយក្មចររា
ការពារ ក្តូវយធវើឱ្យបាៃឆ្ប់រហ័ស យហើ ជាេិយសសយៅរន ងដីកាសយក្មចរបឹអូសជា      បយ ត្ ោះអាសៃន ជាធមមា 
ក្បសិៃយបើមិៃយបើរការទាញយហត ផ្លយដ្ឋ ផ្ទទ ល់មាត់ ៃិងសួររូៃបំណ លយទ នំ្ទឱ្យការសរយសរយៅរន ងសំអាងយហត  
ក្គ្នៃ់ខតសរយសរឱ្យមាៃលរខណៈជារមួ ៃិងែលីៗ គឺក្គប់ក្គ្នៃ់។ េយ៉ាងវញិចទៀត ករណីចដលមាន្ការចសនើរសំុចៅចលើ 
វធីិឱ្យអាជាា សាលាចែរការគប់រគងវតថុចដលជាកេមវតថុវវិទ ចៅកនុងចំច្េការចាត់ចចងជាបច ត្ ោះអាសន្នចដល 
ហាេឃាត់ការចទេរការកាន់្កាប់  ំឱ្យជោះឥទធិេលយ៉ាងខាល ំងចៅចលើកូន្បំណុល ដូចចនោះ គួរចតចធវើការសាកសួរ 
េិន្រតឹេចតចៅមាា ស់បំណុលចទ ក៏រតូវសាកសួរកូន្បំណុលទងចដរ ចដើេបីទតល់ឱ្កាសឱ្យកូន្បំណុលចធវើការ 
អោះអាង។ កនុងករណីចន្ោះ រតូវចតសរចសរសំអាងចេតុឱ្យបាន្លេអិតចំចពាោះករណីចដលបាន្េិន្ឱ្យកូន្បំណុលចធវើ 
ការអោះអាង។ 
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ចំយពាោះអចលៃវតថ ដូចមាៃ ចៅកនុងកំណត់បញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធនន្វតថុចដលបាន្ចរៀបរាប់ចៅកនុងចំណុច 
១ និ្ង ចដើេបីរកាកាពារនូ្វសិទធិទាេទារឱ្យរបគល់វញិចំចពាោះអចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរចៅ 
កនុងចរៀបរាប់ខាងចលើចៅកនុងចំណុច ២។  

 
សេែក្តីេសរេែបញ្ចប់5 

 ១.ហាមឃាត់មិៃឱ្យរូៃបំណ លយធវើអៃ បបទាៃៃូវរមមសិទធិ ឬ បយងកើតសិទធិក្បាតិយភាគ (សិទធិ
បញ្ច ំ ឬ ហ ីប៉ាូខតរ ជាអាទិ៍) ឬ សិទធិជួល ឬ  ការចត់ខចងយផ្េងយទៀត ចំចពាោះអចលៃវតថ  ដូច
មាៃសរចសរចៅរន ងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីវតថ  ជាបយ ត្ ោះអាសៃន។6 

 ២.ហាេឃាត់េិន្ឱ្យកូន្បំណុលចទេរការកាន់្កាប់ចំចពាោះអចលន្វតថុ ដូចមាន្សរចសរចៅ 
កនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ ជាបច ត្ ោះអាសន្ន។7 

  បង្កា ប់ឱ្យកូន្បំណុលរបគល់អចលន្វតថុ ដូចមាន្សរចសរចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ 
ចៅឱ្យអាជាា សាលា ។ 

  បង្គា ប់ឱ្យអាជាា សាលាខងររាក្គប់ក្គងអចលៃវតថ  ដូចមាៃសរចសររន ងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធ
អំេីវតថ ។ 

 
5 មារា ៥៣៩, មារា ២១៦, ចំណុច ច កថាខណឌ ទី ១ មារា ១៨៩ នន្រកេនី្តិវធីិរដឋបបចវណី។ ករណីចន្ោះខុសេី 
ការរបឹអូសជាបច ត្ ោះអាសន្ន ចេើយចៅកនុងការចាត់ចចងជាបច ត្ ោះអាសន្ន េិន្មាន្ការបញ្ាតតអំេីរបាក់ចដល 
កូន្បំណុលរតូវចទាើរ (របាក់រចំដាោះ) ចដើេបីលុបចចាលការអនុ្វតតច ោះចទ។ 

6  ចៅកនុងកថាខណឌ ទី ១ គឺជាការចាត់ចចងជាបច ត្ ោះអាសន្នចដលហាេឃាត់ការចាត់ចចង ចដើេបីរកាការពារ 
សិទធិទាេទារឱ្យរបគល់វញិនូ្វអចលន្វតថុ ចៅកនុងចំច្េការចាត់ចចងជាបច ត្ ោះអាសន្នទាក់ទងនឹ្ងវតថុចដលជា 
កេមវតថុនន្វវិទ (ចំណុច ខ មារា ៥៣១ នន្ រកេនី្តិវធីិរដឋបបចវណី)។ 
7  ចៅកនុងកថាខណឌ ទី២ គឺជាការចាត់ចចងជាបច ត្ ោះអាសន្នចដលហាេឃាត់ការចទេរការកាន់្កាប់ ចដើេបីរកា 
ការពារទាមទារឱ្យក្បគល់អចលៃវតថ  យៅរន ងចំយ្មការចត់ខចងជាបយ ត្ ោះអាសៃនទារ់ទងៃឹងវតថ ខដលជា រមម
វតថ នៃវវិាទ (ចំណ ច ែ មាក្ា ៥៣១ នៃក្រមៃីតិ វធីិរដឋបបយវណី)។ ការចត់ខចងខដលហាមឃាត់ការយផ្ទរការកាៃ់កាប់ 
មាៃែលឹមសារថាជាការហាមឃាត់មិៃឱ្យរូៃបំណ លយផ្ទរការកាៃ់កាប់វតថ ខដលជារមមវតថ នៃវវិាទ ៃិងបង្គា ប់ឱ្យ 
រូៃបំណ លរបគល់វតថុចៅអាជាា សាលា ចដាយដកេូតការកាន់្កាប់ច ោះ ចេើយបង្កា ប់ឱ្យអាជាា សាលាចែរកា 
រគប់រគងវតថុចដលជាកេមវតថុនន្វវិទច ោះ រេេទំាងអាជាា សាលា រតូវរបកាសជាសាធារណៈថា កូន្បំណុលរតូវបាន្ 
ហាេឃាត់ការចទេរការកាន់្កាប់វតថុចដលជាកេមវតថុនន្វវិទច ោះ ចេើយអាជាា សាលាចែរការគប់រគងវតថុចដលជា 
កេមវតថុនន្វវិទច ោះ (កថាខណឌ ទី ១ មារា ៥៧១ នន្រកេនី្តិវធីិរដឋ បបចវណី)។ េយ៉ាងចទៀត ករណីចដលអនុ្ញ្ញា តឱ្យ 
កូន្បំណុលចរបើរបាស់វតថុចដលជាកេមវតថុនន្វវិទ ក៏រតូវបង្កា ប់រេួទំាងខលឹេសារចន្ោះទងចដរ។ 
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  អាជាា សាលា រតូវរបកាសជាសាធារណៈថា កូន្បំណុលរតូវបាន្ហាេឃាត់ការចទេរការ 
កាៃ់កាប់ចំយពាោះអចលៃវតថ ដូចមាៃសរយសរយៅរន ងបញ្ជ ីឧបសមព័ៃធអំេីវតថ  យហើ  អាជាា សាលា 
ចែរការគប់រគងចំចពាោះអចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ ចដាយ 
លិខិតបិទរបកាសជាសាធារណៈ ាេរចបៀបចដលេំុង្កយបកចចញ ឬ ាេរចបៀប 
សេរេយចទេងចទៀត។  

  បង្កា ប់ឱ្យអាជាា សាលារតអូនុ្ញ្ញា តឱ្យកូន្បំណុលចរបើរបាស់អចលន្វតថុដូចមាន្សរចសរ 
ចៅកនុងបញ្ជ ីឧបសេព័ន្ធអំេីវតថុ។  
៣. របាក់របដាប់កតី គឺជាបន្េុករបស់កូន្បំណុល។8 

 
ដីកាសយក្មចយៃោះអាចអៃ វតតបាៃភាល ម។ 

   ចំយពាោះដីកាសយក្មចយៃោះ អាចដ្ឋរ់ពារយស ំតវា៉ាយោងាមមាក្ា ៥៥០ នៃក្រមៃីតិវធីិរដឋ
បបយវណីបាៃ។ 

 

នងៃ    ខែ   ឆ្ន ំ ជូត  យទាស័រ េស ២៥៦៤ 
 

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០ 
ម្ៅព្រម្                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8  ចទាោះបីជាជាមាន្ ឬ េិន្មាន្ពាកយសំុរបស់ភាគីក៏ចដាយ ក៏រតូវចតកំណត់អំេីករណីយកិចាទទួលបន្េុករបាក់ 
របដាប់កតី (មារា ៥៣៩, មារា ២១៦, កថាខណឌ ទី ៣ មារា ១៨២ នន្រកេនី្តិវធីិរដឋបបចវណី)។  
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
បញ្ជឧីបសម្ព័ន្ធអ្ំរីវតថុ 
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