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KINNO Tatsuaki/ JICA Expert 

 

ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វិវាទ 

 

១. ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វិវាទ 

 ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ គឺជាការចាត់ចែងចែលរកាទុកនូ្វស្ថថ ន្ភាព 
បែចុបបន្ន នន្វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ កនុងករណីចែលមាន្ការបារម្ភថា មាច ស់បណុំលន្ឹងម្ិន្អាែអនុ្វតតសទិធិ ឬ 
ន្ឹងមាន្ការលំបាកយ៉ា ងខ្ល ងំកនុងការអនុ្វតតសទិធិ ណោយស្ថរមាន្ការចរបរបួលស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ននន្វតថុណ ោះ (ែណុំែ 
ខ មារា៥៣១ នន្រកម្នី្តិវធីិរែឋបបណវណី។ តណៅ ែំណ ោះមារាណៅកនុងរកម្នី្តិវធីិរែឋបបណវណី នឹ្ងណយងចតណលខមារាណទ។)។ 

 ការរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ន្ិងការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ ចែល 
របណេទទងំពីរណន្ោះ គឺជាការចាត់ចែងណែមី្បរីកាស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ននូ្វវតថុចែលជាកម្មវតថុ ណែីម្បរីកាការ រកនុងការ 
សណរម្ែឱ្យបាន្នូ្វសទិធិចែលន្ងឹមាន្ ណពលអ គត ណ យីទងំពីរណន្ោះមាន្ែណុំែរមួ្គ្នន ជាណរែីន្។ ប៉ាុចន្ត ការរបឹអូស 
ជាបណ ត្ ោះអាសន្ន មាន្ណគ្នលបណំងរកាការ រការអនុ្វតតណោយបងខំ ែំណ ោះសិទធណិលីបណុំលចែលមាន្ណគ្នល 
បំណងឱ្យសងជារបាក ់ (សទិធិណលីបណុំលជារបាក)់ ប៉ាុចន្ត ផ្ទុយម្កវញិ ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុ 
ចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ មាន្ណគ្នលបំណងរកាការ រនូ្វការអនុ្វតតសិទធិ ណពលអ គតែំណ ោះសិទធិណលីបំណុលមិ្ន្ចម្ន្ 
ជារបាក់។ ណន្ោះគឺជាែណុំែខុសគ្នន ខ្ល ងំរវាងការរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ន្ងិ ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះ 
វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ។  

២. ឧទាហរណ៍តំ្ងឱ្យការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វិវាទ 

 ២.១ ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ណទេរការកាន់្កាប់ 

 ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ណទេរការកាន្ក់ាប់ គឺជាការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែល 
ហាមឃាត់ការផ្លា ស់បតូរការកាន្់កាប់ែំណ ោះកូន្បណុំល ណែើមបើរកាការ រនូ្វសទិ្ធិទាមទារឱ្យប្បគល់វតថុចែលជាកមមវតថុ 
នន្វវិាទ្ (មាប្ា៥៧១)។ 

 ឧទាហរណ៍ A បាន្ឱ្យ B ជលួែើចែលខ្ាួន្មាន្កមមសិទ្ធិ ប ុចន្ត A បាន្រលំាយភតិសន្ា ណោយសារចត B មនិ្
បាន្បង់នលាឈ្នួលចែលជលួែើ។ ណទាោះបើជាភតសិន្ាប្តូវបាន្រលំាយណហើយក៏ណោយកតើ ក ៏ B មនិ្ប្បគល់ែើណៅឱ្យ A 
ណោយសម័ប្គែតិតណ ោះណទ្។ កនុងករណើ ណន្ោះ ណែើមបើទ្ទ្ួលបាន្ែើប្តលប់មកវញិ A ប្តូវោកប់ណតឹ ងទាមទារឱ្យប្បគលែ់ើ 
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ណោយយក B ជាែុងែណមាើយ ណហើយណៅណេលទ្ទ្ួលបាន្សាលប្កមឈ្នោះកតើ A ប្តូវអនុ្វតតណោយបងខំឱ្យប្បគលអ់ែលន្វតថុ 
(មាប្ា ៥២៤)។ 

 ប្បសិន្ណបើ A ោកប់ណតឹ ងណោយយក B ជាែុងែណមាើយ ែូែចែលបាន្ណរៀបរាប់ណៅខាងណលើណន្ោះ ណទាោះបើជា B 
បាន្ណទេរការកាន្ក់ាប់ែើណៅឱ្យ C ចែលជាតតិយជន្ណប្កាយណេលចែលបាន្ោក់បណតឹ ងក៏ណោយ កម៏ិន្មាន្ឥទ្ធិេល 
ណៅណលើបណតឹ ងចែរ (កថាខ្ណឌ ទ្ើ ១ ន្ងិកថាខ្ណឌ ទ្ើ ២ នន្មាប្ា ៨៨)។ ប្បសិន្ណបើ A បន្តបណតឹ ងណោយយក B ជា
ែុងែណមាើយ ណហើយទ្ទ្ួលបាន្សាលប្កមឈ្នោះកតើែំណ ោះ B ណ ោះ A ន្ឹងទ្ទ្ួលបាន្នូ្វការទតល់ជារូបមន្តអនុ្វតតេិណសស 
(រូបមន្តអនុ្វតតបន្ត) ណហើយអាែោក់ កយសុំអនុ្វតតណោយបងខំឱ្យប្បគល់អែលន្វតថុែំណ ោះ C បាន្ (ែណុំែ គ មាប្ា 
១៩៨, វាកយខ្ណឌ ទ្ើ ២ ែណុំែ គ កថាខ្ណឌ ទ្ើ ១ មាប្ា ៣៥១, កថាខ្ណឌ ទ្ើ ២ មាប្ា ៣៥៦)។ ប ុចន្ត ករណើ ចែល 
B ណែញេើែើមួយរយៈណោយបាន្បន្សល់ទុ្កនូ្វែលន្វតថុែូែជាណប្គឿងសង្ហា រមឹជាអាទ្ិ៍ ណហើយកនុង អឡុំងណេលណ ោះ C 
បាន្កាន្់កាប់ណោយខុ្សែាបណ់លើែើណ ោះ  ឱំ្យ A ណទាោះបើជាទ្ទ្ួលបាន្សាលប្កមឈ្នោះកតើែណំ ោះ B ក៏ណោយ កម៏ិន្អាែ
អនុ្វតតណោយបងខំឱ្យប្បគលអ់ែលន្វតថុែំណ ោះ C បាន្ណឡើយ។ ណប្ ោះ C មនិ្ចមន្បន្តកាន្ក់ាបេ់ើ B ណ ោះណទ្ ែូណែនោះករណើ
ណន្ោះមិន្ប្តូវន្ឹងបុគគលចែលទ្ទ្ួលបន្តនូ្វសទិ្ធិ ឬ កាតេវកិែច (ែណុំែ គ មាប្ា ១៩៨, វាកយខ្ណឌ ទ្ើ ២ ែណុំែ គ កថា
ខ្ណឌ ទ្ើ ១ មាប្ា ៣៥១) ណ ោះណទ្   ណហើយមនិ្អាែបញ្ចូ លណៅកនុងទ្ំហនំន្បុគគលចែលអាែអនុ្វតតណោយបងខំបាន្      
ណឡើយ។ 

 វធិើចែលណជៀសទុតនូ្វសាថ ន្ភាេខាងណលើ A ប្តូវោក់ កយសុំចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ការ
ណទេរការកាន្់កាប ់ ណែើមបើរកាការ រសិទ្ធិទាមទារឱ្យប្បគលែ់ើែំណ ោះ B។ ណៅណេលចែលការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះ 
អាសន្នចែលហាមឃាត់ការណទេរការកាន្់កាប់ប្តូវបាន្អនុ្វតត ណហើយករណើ ចែល C បាន្កាន្ក់ាប់ែើទាងំែឹងថាមាន្ការ
អនុ្វតតណ ោះ  ឱំ្យ A អាែោក ់កយសុំអនុ្វតតណោយបងខំឱ្យប្បគល់អែលន្វតថុែំណ ោះ C ណប្កាយណេលទ្ទ្ួលបាន្នូ្វការ
ទតល់រូបមន្តអនុ្វតតេិណសស (របូមន្តអនុ្វតតបន្ត) ណោយចទែកាមសាលប្កមឈ្នោះកតើែំណ ោះ B បាន្។ 

 មា ងណទ្ៀត ែំណ ោះវធិើអនុ្វតតការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ការណទេរការកាន្់កាប់ មាន្វធិើ 
ចែលអនុ្ញ្ញា តឱ្យកូន្បណុំលណប្បើប្បាស់វតថុចែលជាកមមវតថុនន្វវិាទ្ ន្ិងវធិើចែលអាជាា សាលាចលរកាប្គប់ប្គងវតថុចែលជា 
កមមវតថុនន្វវិាទ្ណោយខ្ាួន្ឯង ។ 

 ២.២ ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ការចាត់ចែង 

 ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ការចាត់ចែង គឺជាការចាត់ចែងចែលហាមឃាត់ការ   
ចាត់ចែងែំណ ោះវតថុចែលជាកមមវតថុនន្វវិាទ្ែំណ ោះកូន្បណុំល ណែើមបើរកាការ រសិទ្ធិទាមទារាវកាលិកែំណ ោះវតថុចែល
ជាកមមវតថុនន្វវិាទ្ (ជាេិណសស សិទ្ធិទាមទារឱ្យែុោះបញ្ជ ើ)។ 
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 ឧទាហរណ៍ A ទ្ិញែើេើ B ណហើយណទាោះបើជា A បាន្បង់ប្បាក់នលាលក់ទ្ិញរែួក៏ណោយ ក ៏B មិន្ណធវើន្ើតិវធិើែុោះ
បញ្ជ ើណទេរកមមសិទ្ធឱិ្យ A ណ ោះណទ្ ករណើ ណន្ោះប្បសិន្ណបើទុ្កណចាលទាងំចបបណន្ោះ ន្ឹងមាន្ការបារមភថា B លកែ់ើណ ោះណៅឱ្យ 
C ចែលជាតតយិជន្ ន្ងិណទេរការែុោះបញ្ជ ើ។ ណហតុែូណែនោះ កនុង មជា A ប្តូវោក់ កយសុចំាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្ន
ចែលហាមឃាត់ការចាត់ចែង ណែើមបើរកាការ រសទិ្ធិទាមទារឱ្យែុោះបញ្ជ ើណទេរកមមសិទ្ធទិាក់ទ្ងែើណ ោះ។ ណៅណេលចែល
ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ការចាត់ចែងប្តូវបាន្អនុ្វតត ឧបមាថាណទាោះបើជា B ប្បឆងំន្ឹងការ
ហាមឃាត់ណ ោះ ណហើយបាន្ចាត់ចែងែើណៅ C  ឱំ្យការចាត់ចែងណ ោះ មិន្អាែតាងំន្ឹង A បាន្ណទ្។ 

៣. លក័ខខ័ណឌ នន្ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វិវាទ 

 ៣.១ សទិធិ ឬ ទំនាក់ទំន្ងគតិយតុតចែលនឹ្ងត្តូវបាន្រកាការ រ 

 សិទ្ធិ ឬ ទ្ំ កទ់្ំន្ងគតិយុតតចែលន្ឹងប្តូវបាន្រកាការ រ គឺជាសិទ្ធទិាមទារាវកាលិកែណំ ោះវតថុចែលជាកមម
វតថុនន្វវិាទ្។ សិទ្ធទិាមទារាវកាលិកែំណ ោះវតថុចែលជាកមមវតថុនន្វវិាទ្ ណទាោះបើជាមាន្ភាជ បន់្ងឹល័កខខ្ណ័ឌ  ឬ ណេលកណំត ់
ក៏ណោយ កអ៏ាែកាល យជាសិទធ ិឬ ទំ ក់ទំន្ងគតិយុតតចែលន្ឹងរតូវបាន្រកាការ រ (កថាខ្ណឌ ទ្ើ ៣ មាប្ា ៥៤៨, 
កថាខ្ណឌ ទ្ើ ២ មាប្ា ៥៤៥)។ 

• សិទ្ធិ ឬ ទ្ំ ក់ទ្ំន្ងគតយុិតតចែលន្ឹងប្តូវបាន្រកាការ រនន្ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម 
ឃាតក់ារណទេរការកាន្ក់ាប ់គជឺាសិទ្ធិទាមទារឱ្យប្បគល់វតថុចែលជាកមមវតថុនន្វវិាទ្។ ណន្ោះមនិ្កណំត់ថាទាល់ចត 
ជាសិទ្ធិទាមទារណោយចទែកណលើសិទ្ធិនន្កមមសទិ្ធិជាអាទ្ិ៍ណ ោះណទ្ ណទាោះបើជាសិទ្ធិទាមទារសិទ្ធិណលើបណុំល កអ៏ាែ 
ណធវើបាន្។ កនុងករណើ ចែលសទិ្ធិ ឬ ទ្ំ កទ់្ំន្ងគតិយុតតចែលន្ឹងប្តូវបាន្រកាការ រនូ្វសិទ្ធិទាមទារណោយ 
ចទែកណលើសទិ្ធិនន្កមមសិទ្ធជិាអាទ្ិ៍ មិន្ចមន្បាន្ន្័យថាចាបំាែ់ប្តូវចតមាន្ការែុោះបញ្ជ ើណ ោះណទ្ ប ុចន្ត ប្បសនិ្ណបើ
ជាករណើ ចែលកូន្បណុំលប្តូវជា “តតិយជន្” ចែលមាន្បញ្ាតតណៅកនុងកថាខ្ណឌ ទ្ើ ១ ន្ងិ កថាខ្ណឌ ទ្ើ ២ 
មាប្ា ១៣៤ នន្ប្កមរែឋបបណវណើ  ចាបំាែ់ប្តវូបំណេញកខខ្ណ័ឌ តាងំែូែជា ការែុោះបញ្ជ ើ ជាអាទ្ិ៍។ 

• សិទ្ធិ ឬ ទ្ំ ក់ទ្ំន្ងគតយុិតតចែលន្ឹងប្តូវបាន្រកាការ រនន្ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម 
ឃាតក់ារចាត់ចែង គឺជាសិទ្ធទិាមទារាវលកិែំណ ោះវតថុចែលជាកមមវតថុនន្វវិាទ្ ណហើយជាេិណសស គឺជាសទិ្ធ ិ
ទាមទារឱ្យែុោះបញ្ជ ើ។  
 
៣.២ ភាពចាបំាែ់នន្ការរកាការ រ 

 ភាពចាបំាែ់នន្ការរកាការ រ រតូវបាន្ទទួលស្ថា ល់ណៅកនុងករណីចែលមាន្ការបារម្ភថា មាច ស់បំណុលនឹ្ងមិ្ន្ 
អាែអនុ្វតតសិទធិបាន្ ឬ នឹ្ងមាន្ការលំបាកយ៉ា ងខ្ល ងំកនុងការអនុ្វតតសិទធិ ណោយស្ថរមាន្ការចរបរបួលស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ន 
នន្វតថុណ ោះ (កថាខណឌ ទី ១ មារា ៥៤៨)។ 
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• ណៅកនុងការោក់ កយសំុចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ណផ្ទរការកាន់្កាប់ គឺចាបំាែ់ឱ្យមាន្ការ 
បារម្ភថា នឹ្ងមិ្ន្អាែអនុ្វតត ឬ នឹ្ងមាន្ការលំបាកកនុងការអនុ្វតតសិទធិាម្រយៈការផ្លល ស់បតូរមាច ស់កាន់្កាប់។ 
ករណីចែលណធវីការអោះអាងភាពចាបំាែ់នន្ការរកាការ រណៅកនុង កយសំុ គឺរតូវណលីកណ ីងអងាណ តុលម្អិតចែល 
បង្ហា ញថាមាន្ការបារម្ភកូន្បំណុលណផ្ទរការកាន់្កាប់។ ែំណ ោះវធីិចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ 
ណផ្ទរការកាន់្កាប់ ករណីោក់ កយសំុណៅណលីវធីិចែលអាជាា ស្ថលាចែរការគប់រគងវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ នឹ្ង 
មាន្ការជោះឥទធពិលខ្ល ងំណៅណលីកូន្បំណុល របសិន្ណបីណរបៀបណធៀបជាមួ្យនឹ្ងករណីោក់ កយសំុណៅណលីវធីិ 
ចែលអនុ្ញ្ញា តឱ្យកូន្បំណុលណរបីរបាស់វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ ែូណែនោះ រតូវទម្ទរឱ្យមាន្ភាពចាបំាែ់រកា 
ការ រខ្ល ងំ ណោយស្ថរចតមាន្ឥទធិពលខ្ល ងំ។ 

• ណៅកនុងការោក់ កយសំុចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង គឺចាបំាែ់ឱ្យមាន្ការបារម្ភថា 
នឹ្ងមិ្ន្អាែអនុ្វតត ឬ នឹ្ងមាន្ការលំបាកកនុងការអនុ្វតតសិទធិ ណពលអ គត ណោយស្ថរណរគ្នោះថាន ក់នន្ការផ្លល ស់ 
បតូរស្ថថ ន្ភាពបែចុបបន្ន ែូែជាអនុ្បបទន្វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ ឬ ការបណងកីតសិទធិរបាតិណភាគ ណោយកូន្បំណុល 
ជាអាទិ៍។ 

៤. ការដាក ់កយសុ ំជនំ្ុំជត្ម្ោះ ន្ងិ ែីកាសណត្ម្ែចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែល 
ជាកម្មវតថុនន្វិវាទ 

 ៤.១ សម្តថកែិចតលុាការ 

 ណរឿងកតីនន្ែីកាសណរម្ែរកាការ រ រតូវសថិតណៅណរកាម្សម្តថកិែចរបស់តុលាការចែលមាន្សម្តថកែិចណលអីងា 
ណសែកត ី ឬ ស្ថលាែំបូងចែលមាន្សម្តថកិែចណលីទីកចន្លងចែលវតថុចែលន្ងឹរតូវបាន្របឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ឬ 
វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទសថិតណៅ (កថាខណឌ ទី ១ មារា ៥៤០)។ 

 ៤.២ ែណុំែចែលត្តូវសរណសរណៅកនងុ កយសុ ំ

  កយសុំែកីាសណរម្ែរកាការ រ រតូវណធវីជាលាយល័កខណ៍អកសរ (ែណុំែ ក មារា ៥៣៤)។ ពន្ធ កយសំុ 
គឺមាន្ែនំ្ួន្ ៥.០០០ (ប្បា ំន្់) ណរៀល (កថាខណឌ ទ ី ១ មារា ៥៣៧)។ ែំណ ោះែណុំែចែលរតូវ
សរណសរណៅកនុង កយសុ ំន្ិង ឯកស្ថរណសែកតីបញ្ញា ក់ែំបូងចែលរតូវភាា ប់ជាម្ួយ សូម្ណយងណៅកនុងឯកស្ថរទរម្ង់គំរូ។ 

 ៤.៣ ការវិន្ែិឆ័យ 

 ការសណរម្ែណសែកតីទក់ទងន្ងឹន្ីតិវធិីណៅកនុងែកីាសណរម្ែរកាការ រ រតូវណធវីណ ងីណោយែីកាសណរម្ែ 
(កថាខណឌ ទ ី១ មារា ៥៣៥)។ ណ តុែូណែនោះ តុលាការ អាែវនិ្ិែឆ័យ ណោយម្ិន្ចាបំាែឆ់្លងកាត់ការទញណ តុផ្ល 
ណោយផ្លទ ល់មាត់បាន្ (វាកយខណឌ ទី ២ កថាខណឌ ទី ១ មារា ៥៣៥)។ ម្យ៉ាងណទៀត តុលាការ អាែសួរភាគីទងំសង 
ខ្ង ឬ ចតមាខ ង កនុងករណីចែលមិ្ន្ណបីកការទញណ តុផ្លណោយផ្លទ ល់មាត់ណន្ោះបាន្ (កថាខណឌ ទី ២ មារា ១១៤)។  
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 ណោយស្ថរចតករណីរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន រតូវការការសមាា ត់ ែូណែនោះ ជាធម្មា អាែណែញែីកាសណរម្ែ 
ណោយរគ្នន្់ចតសួរមាច សប់ំណុលបាន្។ ណទោះបីជាការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែណំ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ 
ជាមូ្លោឋ ន្ អាែពិចារ្បាន្ែូែគ្នន ជាម្ួយន្ឹងការរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្នបាន្ ប៉ាុចន្តណៅកនុងការចាត់ចែងជា 
បណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ណផ្ទរការកាន្់កាប់ ែំណ ោះករណីចែលោក់ កយសុំណៅណលីវធិីចែលអាជាា ស្ថលាចែរកា 
រគប់រគងវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ  ឱំ្យជោះឥទធិពលខ្ល ងំណៅណលីកូន្បណុំល ែូណែនោះគួរចតផ្តល់ឱ្កាសណៅកូន្បណុំល 
ណធវីការអោះអាង ណោយស្ថកសួរម្ិន្រតឹម្ចតមាច សប់ំណុលណទ កស៏្ថកសួរផ្ងចែរណៅកូន្បណុំលផ្ងចែរ។ 

 ៤.៤ ត្បាតិណភាគ 

 ែីកាសណរម្ែរបាតិណភាគ អាែណធវីណោយឱ្យោក់របាតិណភាគ ឬ ម្ិន្ឱ្យោក់របាតិណភាគបាន្ ណោយឆ្ ទ នុ្សទិធ ិ
របស់តុលាការបាន្ (មារា ៥៤២)។ ែំណ ោះណគ្នលគំន្តិនន្របាតិណភាគ សូម្ណយងឯកស្ថរជុំទី ៦។ 

 ៤.៥ ែីកាសណត្ម្ែ 

 ណន្ោះគឺខុសគ្នន ជាម្ួយន្ងឹការរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ណ យីណៅកនុងការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ម្និ្ 
មាន្បញ្ាតតិ្ ចែលចែងអំពីរបាក់ចែលកូលបណុំលរតូវណផ្ាី ណែីម្បទីទលួបាន្នូ្វការលុបណចាលការអនុ្វតតណ ោះ (របាក ់
រណំោោះ)។ ណរ ោះការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ជាការចាតច់ែងណោយមនិ្មាន្ណគ្នលបណំងរកាការ រការអនុ្វតតជា 
របាក់។ 

• ែំណ ោះណសែកតើសណប្មែបញ្ចប់ណៅកនុងែើកាសណប្មែចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ណទេរការកាន្់
កាប់ រតូវសរណសរែូែខ្ងណរកាម្ រសបាម្វធិីអនុ្វតតណ ោះ៖ 
 
• វធិីចែលអនុ្ញ្ញា តឱ្យកូន្បណុំលណរបីរបាស់វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ 

     ហាម្ឃាត់ម្ិន្ឱ្យកូន្បណុំលណផ្ទរការកាន្់កាប់ែំណ ោះអែលន្វតថុចែលបាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ា ីឧបសម្ព័ន្ធ 
អំពីវតថុ ជាបណ ត្ ោះអាសន្ន។ 
     បង្ហគ បឱ់្យកូន្បណុំលប្តូវប្បគល់អែលន្វតថុចែលបាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ជ ើឧបសមព័ន្ធអេំើវតថុណៅឱ្យអាជាា សាលា។ 
     បង្ហា ប់ឱ្យអាជាា ស្ថលារតូវចែរការគប់រគងអែលន្វតថុចែលបាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ា ីឧបសម្ព័ន្ធអំពីវតថុ។ 
     អាជាា សាលា ប្តូវប្បកាសជាសាធារណៈថា កូន្បណុំលប្តូវបាន្ហាមឃាត់ការណទេរការកាន្់កាប់ែំណ ោះ
អែលន្វតថុែូែមាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ជ ើឧបសមពន័្ធអំេើវតថុ ណ ីយអាជាា សាលាចលរកាប្គប់ប្គងែំណ ោះអែលន្វតថុ
ែូែមាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ជ ើឧបសមព័ន្ធអំេើវតថុ ណោយលខិ្ិតបទិ្ប្បកាសជាសាធារណៈាមរណបៀបចែលេុំង្ហយបក
ណែញ ឬ ាមរណបៀបសមរមយណទសងណទ្ៀត។  
   បង្ហគ ប់ឱ្យអាជាា សាលាប្តូវអនុ្ញ្ញា តឱ្យកូន្បំណុលណប្បើប្បាស់អែលន្វតថុ ែូែមាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ជ ើ 
ឧបសមពន័្ធអំពីវតថុ។  
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• វធិីចែលអាជាា ស្ថលាចែរការគប់រគងវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទណោយខលួន្ឯង 
     ហាម្ឃាត់ម្ិន្ឱ្យកូន្បណុំលណផ្ទរការកាន្់កាប់ែំណ ោះអែលន្វតថុចែលបាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ា ីឧបសម្ព័ន្ធ 
អំពីវតថុ។ 
     បង្ហគ បឱ់្យកូន្បណុំលប្តូវប្បគល់អែលន្វតថុចែលបាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ជ ើឧបសមព័ន្ធអេំើវតថុណៅឱ្យអាជាា សាលា។ 
     បង្ហា ប់ឱ្យអាជាា ស្ថលារតូវចែរការគប់រគងអែលន្វតថុចែលបាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ា ីឧបសម្ព័ន្ធអំពីវតថុ។ 
    អាជាា សាលា ប្តូវប្បកាសជាសាធារណៈថា កូន្បណុំលប្តូវបាន្ហាមឃាត់ការណទេរការកាន្់កាប ់ ែំណ ោះ
អែលន្វតថុែូែមាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ជ ើឧបសមពន័្ធអំេើវតថុ ណ ីយអាជាា សាលាចលរកាប្គប់ប្គង ែំណ ោះអែលន្វតថុ
ែូែមាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ា ីឧបសមព័ន្ធអំពីវតថុ ណោយលខិ្ិតបទិ្ប្បកាសជាសាធារណៈ ាមរណបៀបចែលេុងំ្ហយ
បកណែញ ឬ ាមរណបៀបសមរមយណទសងណទ្ៀត។  

 
• ែំណ ោះណសែកតីសណរម្ែបញ្ចប់ណៅកនុងែីកាសណរម្ែចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង 
សរណសរែូែខ្ងណរកាម្៖ 

    ហាមឃាត់មិន្ឱ្យកូន្បណុំលណធវើអនុ្បបទាន្នូ្វកមមសិទ្ធិ ឬ បណងកើតសិទ្ធិប្បាតិណភាគ (សទិ្ធបិញ្ញច  ំឬ ហុើប ូចតក 
ជាអាទ្ិ៍) ឬ សិទ្ធជិួល ឬ  ការចាត់ចែងណទសងណទ្ៀត ែំណ ោះអែលន្វតថុ ែូែមាន្សរណសរណៅកនុងបញ្ជ ើឧបសមព័ន្ធ
អំពវីតថុជាបណ ត្ ោះអាសន្ន។ 

 

៥. ការអន្ុវតតចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វិវាទ 

 ៥.១ លក័ខខណ័ឌ អន្វុតត 

• ែីកាសណរម្ែរកាការ រ រតូវអនុ្វតតណោយចផ្អកណលឯីកស្ថរែម្លងយថាេូតនន្ែីកាសណរម្ែរកាការ រ ែូណែនោះ 
ជាណគ្នលការណ៍ ម្ិន្រតូវការរូបម្ន្តអនុ្វតតណទ (កថាខណឌ ទី ១ មារា ៥៦២)។ ប៉ាុចន្ត ណៅណពលមាន្ការអនុ្វតត 
សរមាប់បុគាលណរៅពមីាច សប់ណុំល ឬ ែំណ ោះបុគាលណរៅពីកូន្បណុំល ចែលរតូវបាន្កំណត់ណៅកនុងែីកា 
សណរម្ែរកាការ រ  គឺចាបំាែ់រតូវការការផ្តល់នូ្វរូបម្ន្តអនុ្វតត (រូបម្ន្តអនុ្វតតពិណសស) (វាកយខណឌ ទ ី២ 
កថាខណឌ ទី ១ មារា ៥៦២) ណែីម្បបីង្ហា ញភាគីអនុ្វតត (ែណុំែ ក កថាខណឌ ទី ១ មារា ៣៥១)។ 

• ការអនុ្វតតែកីាសណរម្ែរកាការ រ ម្ិន្រតូវណធវីណ យី ណបអីំ ុងណពល ២ សបាត  ៍ បាន្កន្លង ួស ចាប់ពីនែា 
ចែលែីកាសណរម្ែរកាការ រ រតូវបាន្បញ្ាូ ន្ណៅមាច សប់ណុំល (កថាខណឌ ទ ី២ មារា ៥៦២)។ ការអនុ្វតត 
ែីកាសណរម្ែរកាការ រ អាែណធវីបាន្ ណទោះបីជាមុ្ន្ណពលែីកាសណរម្ែរកាការ ររតវូបាន្បញ្ាូ ន្ណៅកូន្ 
បំណុលក៏ណោយ (កថាខណឌ ទី ៣ មារា ៥៦២)។ 
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៥.២ វធិី ន្ងិ សម្តថកិែចអន្ុវតត 
ាម្រកម្ន្តីិវធិីរែឋបបណវណី ែំណ ោះការអនុ្វតតការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្ន មាន្កណំតថ់ា រតវូអនុ្វតតាម្ 

វធិីែូែគ្នន ន្ងឹការអនុ្វតតរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ឬ ការអនុ្វតតណោយបងខំចតប៉ាុណ ណ្ ោះ (មារា ៥៧០)។ ណ តុែូណែនោះ 
ែំណ ោះវធិអីនុ្វតតចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ន្ិងសម្តថកិែចណ ោះ លុោះរាចតម្ិន្មាន្បញ្ាតតិពិណសស ណទបីរតូវចាបំាែ ់
វនិ្ិែឆ័យណោយអនុ្វតតាម្វធិីែូែគ្នន ន្ឹងការអនុ្វតតរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ឬ ការអនុ្វតតណោយបងខ ំ ឱ្យបាន្រតឹម្រតវូ 
ណោយរសបាម្លកខណៈនន្ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្ន។ 

• ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ណផ្ទរការកាន្ក់ាប់ រតូវបង្ហា ប់ហាម្ឃាតម់្ិន្ឱ្យកូន្បណុំល 
ណផ្ទរការកាន្់កាប់វតថុ ន្ិង បង្ហា ប់ឱ្យកូន្បណុំលរបគល់វតថុណៅអាជាា ស្ថលា ណោយែក ូតការកាន្់កាប់ណ ោះ 
ណ យីបង្ហា បឱ់្យអាជាា ស្ថលាចែរការគប់រគងវតថុណ ោះ ណែីម្បរីកាការ រសិទធិទម្ទរឱ្យរបគល់វតថុណ ោះ រតូវ 
បាន្ណែញ អាជាា ស្ថលារតូវរបកាសជាស្ថធារណៈថា កូន្បណុំលរតូវបាន្ហាម្ឃាតក់ារណផ្ទរការកាន្់កាប់ 
វតថុណ ោះ ណ យីអាជាា ស្ថលាចែរការគង់រគងវតថុណ ោះ ណោយបិទរបកាសជាស្ថធារណៈ ាម្រណបៀបចែល 
ពុំង្ហយបណែញ ឬ ាម្រណបៀបសម្រម្យណផ្សងណទៀត (កថាខណឌ ទី ១ មារា ៥៧១)។ ម្យ៉ាងណទៀត ណទោះបីជា 
អាជាា ស្ថលាយកវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទណែញពីកូន្បណុំលម្ួយខណៈក៏ណោយ កវ៏ធិីចែរការគប់រគង 
ជាលម្អិតណៅណពលប ទ ប់ណ ោះ មាន្វធិី ែូែខ្ងណរកាម្៖ 

វធិីទី១ គឺជាវធិីចែលអនុ្ញ្ញា តឱ្យកូន្បណុំលបន្តណរបីរបាស់វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទណ ោះ។ វធិីណន្ោះ 
ម្ិន្សូវជាជោះឥទធិពលែលកូ់ន្បំណុលណទ ន្ងិជាទរម្ង់ណរបីរបាស់ជាមូ្លោឋ ន្ណទោះបីណៅកនុងរបណទសជប៉ាុន្។ 

វធិីទី២ គឺជាវធិីចែលអាជាា ស្ថលាចែរការគប់រគងវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទណោយខលួន្ឯង។ ករណី 
វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទគឺជាែលន្វតថុែូែជា វតថុសលិបៈ ន្ិង វតថុជាណរគឿងមាសរបាក ់ ជាអាទិ៍ របសិន្ណប ី
ទុកណៅកនុងនែរបសកូ់ន្បណុំល ណ ោះន្ឹងលទធភាពចែលតតិយជន្ណធវីលទធកម្មណោយសុែរតិនូ្វវតថុចែលជា 
កម្មវតថុនន្វវិាទណ ោះ (មារា ១៩៣ នន្រកម្រែឋបបណវណី)។ កនុងករណីណន្ោះ អាជាា ស្ថលា ម្ិន្រតូវឱ្យកូន្ 
បំណុលណរបីរបាស់វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទណទ គឺរតូវចែរការគប់រគងវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទណោយខលួន្ឯង។  

   ែំណ ោះវធិទីី២ ន្ឹងជោះឥទធិពលយ៉ា ងខ្ល ងំណៅកូន្បណុំល ែូណែនោះ ណែីម្បណីែញែីកាសណរម្ែចាត់ចែង 
ជាបណ ត្ ោះអាសន្ន ណរៅពទីម្ទរឱ្យមាន្ភាពចាបំាែ់ខ្ល ងំកនុងការរកាការ រ ក៏ណៅណពលជនុំ្ំជរម្ោះ 
ែំណ ោះ កយសំុឱ្យណែញែីកាសណរម្ែចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្ន គួរចតផ្តល់ឱ្កាសណៅកូន្បំណុលណធវកីារអោះអាង 
ណោយស្ថកសួរម្ិន្រតមឹ្ចតមាច ស់បណុំលណទ ក៏ស្ថកសួរផ្ងចែរណៅកូន្បណុំលផ្ងចែរ។ 

 ការអនុ្វតតចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ណផ្ទរការកាន្់កាប ់ គឺមាច ស់បណុំលរតូវោក ់
 កយសំុជាលាយលក័ខណ៍អកសរ (ែណុំែ ែ មារា ៥៣៤) ែំណ ោះអាជាា ស្ថលានន្ស្ថលាែំបូងចែលមាន្ 
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សម្តថកែិចណលកីចន្លងចែលវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទសថិតណៅ (មារា ៥៧០, កថាខណឌ ទ ី១ មារា ៥២៤, 
កថាខណឌ ទី ១ មារា ៥២៥)។ 

• ការអនុ្វតតចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ចាត់ចែង ប្តូវណធវើាមវធិើែូែគ្នន ន្ងឹការអនុ្វតតរបឹអូស 
ជាបណ ត្ ោះអាសន្ន។ ការអនុ្វតតចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះអែលន្វតថុ រតូវអនុ្វតតាម្វធិីែុោះបញ្ា ី 
ហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង (មារា ៥៧០, កថាខណឌ ទ ី ១ មារា ៥៦៧, របការ ២០ នន្របកាសអន្តរ 
រកសួងសតីពីការែុោះបញ្ា ីអែលន្វតថុទក់ទងន្ឹងរកម្ន្តីិវធិីរែឋបបណវណី ជាអាទិ៍)។ 

ការអនុ្វតតចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង គឺកណំតឱ់្យតុលាការចែល 
បាន្ណែញែកីាសណរម្ែហាម្ឃាត់ការចាត់ចែង ជាតុលាការអនុ្វតតរកាការ រ ណ យីរកឡាបញ្ា ីនន្តុលាការ 
ណន្ោះ រតូវផ្ទុកផ្លត ក់ការែុោះបញ្ា ី (មារា ៥៧០, កថាខណឌ ទី ២ ន្ិង កថាខណឌ ទី ៣ មារា ៥៦៧)។ 

៦. អាន្ុភាពនន្ការអន្វុតតចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នែំណ ោះវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វិវាទ 

• ណៅណពលចែលបាន្ណធវកីារចាតច់ែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ណផ្ទរការកាន្់កាប ់ មាច ស់បណុំលអាែ 
អនុ្វតតណោយបងខំឱ្យរបគល់វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ ណោយចផ្អកណលលីិខិតអនុ្វតតណៅកនុងអងាណសែកត។ី ប៉ាុចន្ត 
អាែអនុ្វតតបាន្ចតែំណ ោះជន្ចែលកាន្ក់ាប់វតថុណ ោះ ណោយែឹងថាការអនុ្វតតការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្ន 
ណ ោះរតូវបាន្ណធវីណ ីយ (កថាខណឌ ទី ២ មារា ៥៧១)។ មាន្ន័្យថា ណន្ោះមិ្ន្ចម្ន្ជាការបន្តពីកូន្បំណុលណទ 
គឺណទោះបជីាមាន្ការណលែណ ងីតតិយជន្ចែលបាន្លទធកម្មការកាន្់កាប់វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ របសិន្ណប ី
តតិយជន្ណ ោះទុែចរតិ ណ លគឺបាន្ែងឹថាការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាតណ់ផ្ទរការកាន្់កាប ់
រតូវបាន្អនុ្វតត  ឱំ្យមាច ស់បណុំល អាែអនុ្វតតណោយបងខំឱ្យរបគល់វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ ណោយចផ្អកណល ី
លិខិតអនុ្វតតណៅកនុងអងាណសែកតីែំណ ោះកូន្បណុំលបាន្។ ម្យ៉ាងណទៀត ណន្ោះជាករណីអនុ្វតតណោយបងខែំំណ ោះ 
កូន្បណុំលអនុ្វតតចែលជាបុគាលណរៅពីភាគីចែលរតបូាន្កណំត់ណៅកនុងលិខិតអនុ្វតត ែូណែនោះចាបំាែ់រតូវផ្តល ់
រូបម្ន្តអនុ្វតតពិណសស (រូបម្ន្តអនុ្វតតបន្ត) (កថាខណឌ ទី ២ មារា ៣៥៦)។ 

ករណីចែលម្និ្ចម្ន្បន្តពីកូន្បំណុល ណ យីតតយិចែលបាន្លទធកម្មការកាន្់កាបនូ់្វវតថុចែលជា 
កម្មវតថុនន្វវិាទ បាន្សុែរតិ ណ លគឺជាករណីចែលម្និ្បាន្ែឹងថាការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែល 
ហាម្ឃាត់ណផ្ទរការកាន្់កាប់រតវូបាន្អនុ្វតត  ឱំ្យមាច ស់បណុំល ម្និ្អាែអនុ្វតតណោយបងខឱំ្យរបគល់វតថុចែល 
ជាកម្មវតថុនន្វវិាទ ណោយចផ្អកណលីលិខតិអនុ្វតតណៅកនុងអងាណសែកតីែំណ ោះកូន្បណុំល (កថាខណឌ ទី ២ មារា 
៥៧១)។ មា ងណទ្ៀត បុគគលចែលបាន្កាន្់កាបវតថុចែលជាកមមវតថុនន្វវិាទ្ណៅណប្កាយណេលអនុ្វតតចាត់ចែងជា 
បណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ណទេរការកាន្់កាប់ ប្តូវសន្មតថាបាន្កាន្់កាប់ណោយែឹងថាការអនុ្វតត 
ចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នណ ោះប្តូវបាន្អនុ្វតត (កថាខ្ណឌ ទ្ើ ៣ មាប្ា ៥៧១) ែូណែនោះ ករណើ ចែលអាែ 
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាតតិយជន្ជាជន្សុែរតិ គឺមនិ្មាន្ណប្ែើន្ណ ោះណទ្។ 
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ផ្ទុយម្កវញិ តតិយជន្ចែលបាន្បាន្កាន្់កាប់វតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទាម្រយៈមូ្លណ តុណកីត 
ណ ងីនន្សទិធិចែលអាែតាងំជាម្ួយន្ឹងមាច សប់ំណុល ន្ងិ ម្ិន្ចម្ន្បន្តពកូីន្បណុំល រពម្ទងំសុែរតិ 
ណ លគឺ តតិយជន្ចែលបាន្លទធកម្មការកាន្់កាបនូ់្វវតថុចែលជាកម្មវតថុនន្វវិាទ ណោយម្ិន្បាន្ែឹងថា 
ការចាត់ចែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាម្ឃាត់ណផ្ទរការកាន្ក់ាប់រតូវបាន្អនុ្វតត អាែអោះអាងអំពីណ តុទងំ 
ណ ោះ ណៅកនុង កយសុតំវា៉ាអំពកីារផ្តល់រូបម្ន្តអនុ្វតត (មារា ៣៦២) ន្ិង បណតឹ ងតវា៉ាែំណ ោះការផ្តល់រូបម្ន្ត 
អនុ្វតត (មារា ៣៦៤)។ 

• ណៅណេលចែលបាន្ណធវើការចាតច់ែងជាបណ ត្ ោះអាសន្នចែលហាមឃាត់ការចាត់ចែង ណទាោះបើជាកូន្បណុំល 
បាន្ចាត់ចែងទេុយន្ឹងការហាមឃាត់ណ ោះក៏ណោយ ក៏ការចាត់ចែងណ ោះមិន្អាែតាងំជាមួយន្ឹងមាច ស់ 
បំណុលបាន្ណទ្ ចែលណន្ោះជាែណុំែែូែគ្នន ន្ងឹការរបឹអូសជាបណ ត្ ោះអាសន្នទងចែរ។ 

 

សមូ្អរគុណ 


