មេម ៀន
កិច្ចកា ក្កឡាបញ្ជ ី

កិចចកររកឡបញជ ក
ី ងេរឿងរដឋ
នុ
បបេវណី
ំ ូកទី ១
ជព
កិចចកររកឡបញជ ក
ី ងេរឿងរដឋ
នុ
បបេវណី
ែផនកទី ១ ៖ កិចក
ច ររកឡបញជ ក
ី ងនី
នុ
តិវិធីជំនុំជរមះកតេី លកទី១
កថភគទី១៖កិចចករេពលមនករដក់ពកយបណតឹង
ិ ីៃនបណឹត ងរដឋបបេវណីេនតុ លករ រតូវចប់េផតមេនេពលដក់ពកយបណឹត ង ។ េន
នីតិវធ
ិ ីរដឋបបេវណី េនមរត៧៥ កថខ័ ណឌទី ១ បណឹត ង រតូវេធវេឡងេដយករដក់
កនុងរកមនី តិវធ

ពកយបណឹត ងជលយលកខណ៏អកសរ េទតុ លករ ឬអចេធវេដយផទល់មត់បន ករណីេនះ
អចេធវេទបនចំេពះេរឿងកតី ែដលមនទឹ ករបក់តិច េហយរកឡបញជី រតូវកត់រតនូវេសចកតី
ែថលងករណ៍របស់េដមេចទេនះកនុងកំណត់េហតុតមមរត ២២៥ៃនរកមនី តិវ ិធីរដឋបបេវណី ។
េដយេយងតម មរត ៧៥ បនកំណត់ នូវលកខខណឌែដលរតូវសរេសរកនុងពកយបណឹត ង៖
១-ករបតឹងរតូវេធវពកយបណតឹងជលយល័កណ
ខ ៍ អកសរេទតុលករ

ជទូេទរល់ពកយបណឹត ង រតូវសរេសរជលយល័កខណ៍អកសរដច់ខត េហយរតូវយក
េទដក់េនតុលករែដលមនសមតថកិចច “មរត ៧៥កថខ័ណឌទី ១” ។

សរៈរបេយជន៍
ៃនករសរេសរពកយបណឹត ងជលយល័កខអកសរៈ
សរៈរបេយជ
ន៍ៃនករសរេសរពកយបណ
•

េធវេអយតុ លករយល់ដឹងចបស់ពីខឹលមសរែដលេដមេចទសុំឱយតុលករេចញសលរកម

•

េធវេអយតុ លករយល់ដឹងចបស់ពីអតថិភពៃនសិទិធ និង នតថិភពៃនសិទិធកុនងករទមទរ
របស់េដមេចទ

•

ជឯកសរបញ
ជ ក់ អំពីចំណុចទមទរឱយតុលករេចញសលរកម

•

ជឯកសរេរតៀមកនុងករណីែដលពកយបណឹត ងមនសរេសរពី មធយបយតទល់ ឬករពរខលួន

២-េឈមះ និង អសយដឋនរបស់ភគី និង អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់

េនកនុងពកយបណឹត ង រតូវបញ
ជ ក់ឱយបនចបស់លស់អំពីភគី ែដលជរបធនៃនបណឹត ងអនក

តំណង ែដលចបប់បនកំ ណត់រពមទំងអសយដឋនឱយបនរតឹ មរតូវ ។ េហតុ ដូេចនះេហយ
េដមបីបញ
ជ ក់ ភគី

ិ ីេដះរសយរបស់តុលករកនុងពកយបណឹត ងរតូវ
ែដលរតូវចូលរួមកនុងនីតិវធ

សរេសរដូចខងេរកមៈ

-េឈមះ និង អសយដឋនរបស់
នរបស់េដមេចទ និង អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់ ៖
ជធមមតករបញ
ជ ក់បងហញេដ មេចទ រតូវេធវេឡងេដយករសរេសរេឈមះរបស់េដ មេចទ
េហយេដ មបីឱយកន់ែតចបស់លស់ែថមេទៀតេនះ

រតូវសរេសរអសយដឋនផងែដរកនុងពកយ

បណឹត ង ។ កនុងករណីែដលេដ មេចទជរូបវនតបុគគលេឈមះ រតូវសរេសរកនុងពកយបណឹត ង គឺជ
េឈមះែដលសរេសរេនកនុងសំបុរតកំេណតកនុងករណី ែដលគមនសំបុរតកំេណត រតូវសរេសរ

េឈមះែដលមនសរេសរកនុងអតតសញញណប័ណណ

រតូវសរេសរេឈមះ

េហយេនែតគមនអតតសញញណប័ណណេទៀត

ែដលមនេនកនុងេសៀវេភរគួសរនិយយជរួមមក

គឺេដមបីឱយមនភព

ងយរសួលកនុងករបញូជ នឯកសរភគីគបបីសរេសេឈមះែដលយកជផលូវករផង និ ង េឈមះ

េហេរកផង

។

ចំេពះេដ មបណឹត ងជនី តិបុគគលរតូវសរេសរេឈមះ

ឬេឈមះករណ៍

និង

អស័យដឋននីតិបុគគលឱយបនរតឹមរតូវ និ ង ចបស់លស់កុនងពកយបណឹត ងេពលគឺ រតូវសរេសរ

េឈមះ ឬនមករណ៍ែដលបនចុ ះបញជីតមចបប់ ។ ចំែណកអនកតំណងែដលចបប់ បនកំណត់

វ ិញរតូវសរេសរេឈមះផលូវករឱយ បនចបស់លស់រពមទំងអសយដឋនឱយបនរតឹ មរតូវ េដ មបី

ិ ី កុនងករណី ែដលេដមេចទជបុ គគល
បញ
ជ ក់ ឱយបនចបស់លស់នូវអនកែដលមនសិទិធបនតនីតិវធ
អសមតថភពកនុងពកយបណឹត ង ឬករណីេផសងេទៀត ែដលេដ មេចទមិនចូលរួមកនុងនី តិវ ិធី របស់

តុលករេដយខលួនឯងបន

។

របសិនេបេដមេចទជ

នីតិបុគគលែដលមនែចងេនកនុង

រកមរដឋបបេវណី គឺមនអនកតំណងរបស់នីតិបុគគលេនះ ដូេចនះេឈមះ និង អសយដឋនរបស់
អនកតំណងេនះ គបបីរតូវសរេសរេនកនុងពកយបណឹត ង ។

នរបស់
ផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈមះ និង អសយដឋន
របស់េដមេចទ និង អនកតំណង
ែដលចបប់បនកំណត់ៈ
•

ងយរសួល ឱយតុលករេកះេហឱយមកែកតំរវូ ពកយបណឹត ង

•

ងយរសួល ឱយតុលករេធវករេកះេហឱយចូ លរួមតមដំណក់កលៃននី តិវ ិធី

•

ងយរសួល ឱយចុងចំេលយេផញរឯកសរេផសងៗកនុងដំេណករេរឿងកតី

-េឈមះ និង អសយដឋនរបស់
នរបស់ចុងចំេលយ
េនកនុងពកយបណឹត ង េពលេដមេចទ ក៏រតូវសរេសរេឈមះ និ ង អសយដឋនរបស់

ចុងចំេលយឱយបនចបស់លស់ និង រតឹមរតូវកនុងពកយបណឹត ងរបស់ខួលនដូចអវីែដលខលួនបនសរ

េសរអំ ពីេឈមះ និង អសយដឋនរបស់ខួលនែដរ ។ ករសរេសរេឈមះ និ ង អសយដឋនរបស់ចុង
ចំេលយបនចបស់លស់ជចំណុច ែដលេដ មេចទចំបច់ រតូវសរេសរេដមបីឱយតុលករងយ
ិ ទៃនេរឿកតី ។
រសួលកំណត់ថអនកណជគូវវ

ផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈមះ

និង

បណឹត ងៈ

អសយដឋនរបស់ចុងចំេលយេនកនុងពកយ
ងពកយ

•

ងយរសួល ឱយតុលករកំណត់អំពីសមតថកិចចកុនងករេដះរសយ

•

ងយរសួល

ឱយតុ លករេផញរពកយបណឹត ងរបស់េដមេចទេទឱយចុងចំេលយ“ម-៧៩

កថខ័ណឌទី ១ៃនរកមនី តិវ ិធីរដឋបបេវណី” ។
•
•

ងយរសួលបញូជ នឯកសរ ែដលពក់ ព័នធនឹងបណឹត ង

ី ី មន
ងយរសួល ឱយតុ លករេធវករេកះេហឱយមកចូ លរួមតមដំ ណក់ កលៃននីតិវធ
ែចងេនមរត ៨០ និង ១១៣ៃនក.ន.រ ។

៣-ខលឹមសរៃនសលរកមែដលេដមេចទទមទរឱយតុលករេចញ

និង

អងគេហតុច ំបច់េដមប ី

បញ
ជ ក់នូវករទមទរៈ

ខលឹមសរៃនសលរកម

រតូវបញ
ជ ក់ អំពីកមមវតថុ ែដលរតូវវ ិនិ ច័ឆយកនុងពកយបណឹត ងរដឋបបេវណី

ទំ ហំ ឬកំរ ិតៃនករវ ិនិ ច័ឆយេដយតុ លករ ។ េដ មេចទចំបច់ រតូវសរេសរកនុងពកយបណឹត ងអំពី

ខលឹមសលរកមែដលេដមេចទទមទរឱយតុលករ េចញឱយបនចបស់លស់ ។
ដូចេនះចំេពះអងគេហតុ ចំបច់េដ មបីបញ
ជ ក់នូវករទមទរវ ិញ
អងគេហតុែដលបេងកតសិទិធទមទរ ឬអងគេហតុរល
ំ យសិទិធទមទរ ។

េដ មេចទរតូវសរេសរអំ ពី

អងគេហតុ ចំបច់េដមបីបញ
ជ ក់ ករទមទរ

គឺ ជអងគេហតុែដលេដមេចទទមទរឱយតុ លករ

វ ិនិច័ឆយ និង េចញសលរកមចំេពះបណឹត ងរបស់ខួលន េដមបីកុំឱយករទមទរេនះមនករភន់
រចឡំជមួ យករទមទរេផសងេទៀត ។

៤-អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ

អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ

មិនចំបច់រតូវសរេសរជដច់ខតកនុងពកយ

បណឹត ងេទ ប៉ុែនតអងគេហតុែដលជមូ លេហតុៃនករទមទរ គឺជអងគេហតុែដលជួ យបញ
ជ ក់ អំពី
អតថិភពៃនសិទិធ

ឬនតថិភពៃនសិទិធទមទរឱយកន់ែតចបស់លស់

រតូវសរេសរកនុងពកយបណឹត ងរបស់ខួលននូវអងគេហតុ

។

ចំណុចេនះេដ ចេចទ

ែដលជមូ លេហតុៃនករទមទរនូវមូ ល

េហតុ នីមួយៗ ែដលចំបច់ រតូវេធវករបញ
ជ ក់េដយភសភុតងនូវអងគេហតុសំខន់ ៗៃនអតថិភព

ៃនសិទិធ ឬនតថិភពៃនសិទិធទមទរ រពមទំងភសភុតងនី មួយៗផងែដរ ។ ករសរេសរដូ ចេនះ
មនេគលបំណងេធវករពរងី ងខលឹមសរ

ែដលសរេសរកនុងពកយបណឹត ង

េដមបីបងហញឱយបន

ឆប់ រហ័សនូវេរឿងវ ិវទចំ េពះតុ លករផងចំេពះចុងចំេលយផង និង េដមបីងយរសួលដល់
គូ វ ិវទរបឆំងតទល់គន រពមទំងេធវឱយតុ លករចប់េផតមេធវករវ ិនិ ច័ចយបនរសួល ។
៥-អងគេហតុសខ
ំ ន់ៗពក់ព័នធ នឹង អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ

ចំេពះអងគេហតុសំខន់ ៗពក់ ព័នធនឹងអងគេហតុែដលជមូ លេហតុៃនករទមទរក៏ជអងគេហតុ
ែដលជួយឱយអតថិភពៃនសិទិធទមទរផងែដរ ។ ចំណុចេនះេដមេចទ រតូវសរេសរនូវអងគេហតុ
ិ ទ ែដលរតូវេដះរសយេដយេចញសលរកម ។
ែដលជមូ លេហតុនំឱយេកតវវ
សំគល់ៈករសរេសរពកយបណឹត ង ែដលមិ នេគរពេទតមល័កខខណឌៃនមរត ៧៥ នំ
ឱយមនផលវ ិបកដូចតេទៈ

12-

តុលករ ឱយេដ មេចទមកែកតំរវូ ពកយបណឹត ង“មរត ៧៨កថខណឌទី ១”
ករណីេដ មេចទមិ នមកែកតំរវូ ពកយបណឹត ងេទេនះ

េដយដីកសំេរច“មរត ៧៨កថខ័ ណឌ ទី២” ។

3- េធវឱយេដមេចទខតបង់ថវ ិក និង េពលេវលេរចន ។

តុលករេលកពកយបណឹត ងេចល

កថភគទី២-កិចក
ច រកនងករទទួ
លពកយបណតឹងៈ
ុ
េនេពលពកយបណឹត ង រតូវបនដក់េនតុលករ រកឡបញជីជអនកមនភរកិ ចចទទួ លពកយ
បណឹត ង េហយរតូវអនុវតតតមជំហនដូចខងេរកមៈ

1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>

ពិនិតយេលពកយបណឹត ង និង ទទួលយកពកយបណឹត ង
វយរត េលពកយបណឹត ង ែដលបនទទួលេនះ
ចុះ ៃថង ែខ ឆនំ ែដលបនទទួ ល
ចុះេលខេរៀង េនកនុងេសៀវេភបណឹត ង និ ង េលពកយបណឹត ង
យករកបសំណុំេរឿងមកេគៀបសំណុំេរឿងេនះ
ែបងែចងសំណុំេរឿងៃនបណឹត ងេនះ េទឱយេចរកម ែដលរតូវទទួលបនទុកេរឿងកតី
របគល់សំណុំេរឿង ឱយេចរកមទទួ លេវនតមលំដប់ៃនករែបងែចកេរឿងកតី ែដលកំ ណត់
របចំឆនំជមុ ន េដយរបធនតុលករ ។

8>

ចំេពះពកយបណឹត ងែដលមនករខវះខត

ចបប់ អនុ ញញតិឲយរកឡបញជីមនេយបល់

ចំេពះពកយបណឹត ងេនះបនេដមបីពនយល់ដល់អនកដក់ពកយបណឹត ងដូ ចជ ពកយបណឹត ង
មនករ ខវះខតេឈមះ របស់ភគី អសយដឋន ែដលផទុយនឹងកថខ័ ណឌទី ២ៃនមរត
៧៥ជេដម ។

9> រកឡបញជីអចផតល់េយបល់ បនេនមុនេពលទទួលពកយបណឹត ងែតប៉េណណះ
10> រកឡបញជីគមនសិទិធ ខងផលូវចបប់កុនងករពិនិតយពកយបណឹត ងេឡយ ។
ករពិ និតយពកយបណឹត ងជសិទិធរបស់តុលករដូចមនែចងេនមរត

៧៨

។

ដូ ចេនះ

េទះបីជពកយបណឹត ងេនះមនភពចេនលះជក់ ែសតងក៏េដយ ក៏រកឡបញជីគមនសិទិធមិនទទួ ល
ពកយបណឹត ងេឡយ ។ េបកិចចែដលរកឡបញជី អនុវតតតមជំ ហនខងេលេនះមនលកខណៈ
រតឹមរតូវ និ ង ចបស់លស់ េហយេនះវ និង មនករទក់ ទងយ៉ ងជិ តសនិទិធ និ ងតមលភពេទ
នឹងនី តិវ ិធីៃនករែបងែចកសំណុំេរឿង េទេចរកម េដមបីចត់ ករបនតតមនីតិវ ិធី ដូចមនែចងេន
ិ ី រដឋបបេវណីេនះផងែដរ ។
មរត២៦ៃនរកមនីតិវធ
១-ករបង់ពនធេលករដក់ពកយបណតឹង

១--១-ករបង់ពនធៃនករដក់ពកយបណឹត ង (មរត ៦១)
៦១)

េនេពលែដលពកយបណឹត ងរតូវបនដក់

ភគីរតូវបង់ ពនធៃនករដក់ ពកយបណឹត ងេនះ

ិ ីរដឋបបេវណី
េដយគណនេទតមតំ ៃលកមមវតថុៃនបណឹត ងតមបញញ តិតៃនមរត៦១ៃនរកមនីតិវធ

។ តុលករអចមនលទធភព របមូលរបក់ ពនធៃនករដក់ ពកយ បណឹត ងបែនថមេទៀតក៏ បន ក៏

ចំណុចេនះអចេធវបនែដរ ដូចមនែចងេនមរត៦១បនែចងថ“តំៃលៃនករបង់ ពនធកុនងករ
ដក់ ពកយបណឹត ង គឺ ជវយតំៃលដ៏សមរមយមួយ ែដលគណនេទតមកមមវតថុៃនពកយបណឹត ង ។
១-២-របក់របដប់កីត
ត ុលករ េរកពីរបក់ពនធ (មរត ៦២)
៦២)
េរកពីរបក់ែដលេដ មបណឹត ង

រតូវបង់េនេពលែដលដក់ពកយបណឹត ងេទតុលករតម

បញញ តិត ៃនមរត៦១ េដមបណឹត ងរតូវបង់ របក់របដប់ កីតេរកពីពនធមួយចំ នួនជមុន និ ង ជ
ចំបច់ ផងែដរសំរប់ តុលករេធវករបញូជ នឯកសរបនទប់ ពីបណឹត ងរតូវបនដក់ ដូចជ៖

1>
2>
3>

ករបញូជ នពកយបណឹត ង និង ឯកសរភជប់ នឹងពកយបណឹត ងេទ ចុងចំេលយ

1

ករបញូជ នដី កេកះេហភគី (មរត ៨០ កថខណឌទី ១ )
ចំនួនទឹករបក់ និ ង ករចំណយកនុងករេផញរសំបុរត តមរយៈបុ សិ៍ត ៃរបសណីយ៍
ឬអជញសល ។

4>

ចំនួនទឹករបក់

សំរប់ ករចយវយេទតមរយៈចំ ងយពី តុលករេទតំ បន់

េគលេដ ែដលរតូវេផញរសំបុរត េដយមនបញជីចំណយចបស់លស់ ។
របសិនេប របក់របដប់ កីតែដលេដមេចទបង់ ឱយតុ លករេនះេរបរបស់មិនរគប់រគន់ តុល
ករបងគប់ ឱយេដ មេចទបង់របក់របដប់កីតបែនថមេទៀតបន ។ េរកពីេនះ របក់របដប់ កីតេរកពី
ពនធេផសងពី ករចំបច់ ខងេល តុលករអចបងគប់ េអយបង់ តមករណីជក់ែសតង ែដលរតូវ
ចំណយ
បបេវណី ។

និង

តមដំណក់កលៃននី តីវ ិធី ដូចមនបញញ តិតេនកនុងមរត៦២ៃនរកមនី តីវ ិធីរដឋ

េហតុ ដូចេនះេហយេនេពល ែដលពកយបណឹត ងរតូវបនដក់ ដល់តុលករភគីរតូវបង់ ពនធ
ៃនករដក់ ពកយបណឹត ងតមមរត៦១ និ ង បង់របក់របដប់កីតតុលករេរកពីពនធមរត ៦២
ិ ីរដឋបបេវណី ។
ៃនរកមនី តីវធ
1

-មរត ៧៩ កថខណឌទី១ ៃនរកមនីតិវ ិធីរដឋបបេវណី

២-ករែបងែចកេរឿងកតី

ិ ីរដឋបបេវណី
េដយែផអកតមមរត២៦ៃនរកមនី តិវធ

មនអតថន័យថ

េនតមតុ លករនី

មួយៗករែបងែចកេរឿងកតី និង លំដប់ជំនួសកនុងករណីែដលេចរកមណមួយមនធុរៈ រតូវបន
កំណត់ជមុ នេនេរៀងរល់ឆនំ េដយដី កសំេរចរបស់របធនតុលករេនះ េហយករែបងែចក
េរឿងកតីនីមួយៗេទឱយេចរកមមនក់ ៗគឺ រតូវកំណត់ េដយលំដប់ជសវ័យរបវតតិេដយបនកំណត់
េដយវ ិធនមួយ ែដលកំណត់ជេរៀងរល់ឆនំកុនងកិ ចចកររដឋបលៃនអំ ណចតុលករ ។ កនុង
ករែបងែចកភរកិ ចចៃនករេដះរសយ ក៏រតូវកំ ណត់ពីរបេភទៃនេរឿងកតីណមួយ ែដលរតូវេដះ

ិ ី
រសយេដយរកុមរបឹ កសជំនុំជំរៈផងែដរ ។ របសិនេបតុលករនី មួយៗមិនបនកំ ណត់ អំពីវធ
ែបងែចកេរឿងកតីជមុនេទ េនះនឹងេធវឱយមនគុ ណវ ិបតតិ ដូចជករេដះរសយេរឿងកតីមនករ
កកសទះ និង មនភពលំេអៀងជមិ នខន ។ ដូ ចេនះករែបងែចកេរឿងកតីឱយេចរកមទទួ លបនទុក
ជសវ័យរបវត៉ិតតមរេបៀប

ែដលបនកំណត់ទុកជមុ ន

នំឱយតុ លករអចរកសបននូវអពយ

រកឹតយភព ។
ភពខុសគនរវងេចរកមជំនុំជំរះែតមនក់ឬ េចរកមជំនុំជំរះបីនក់ មនដូចតេទៈ
២-១- ចំេពះេចរកមជំនុំជំរះ៣នក់
-េរឿងកតីែដលចបប់កំណត់ថ

រតូវវ ិនិ ច័ឆយ

និង

ជរមះកតីេដយរកុមរបឹ កសជំ នុំជរមះៃន

េចរកម មរត ២៣ កថខណឌទី ២ ចំ ណុច ខ ។
-រគប់េរឿងកតីែដលមនកមមវតថុៃនបណឹត ង មនតៃមលមិនតិចជង ៥.០០០.០០០(របំលន)

េរៀល េហយតុ លករ ទទួ លសគល់ថ គួរែតរតូវបនវ ិនិ ច័ឆយ និង ជរមះេដយរកុមរបឹកសជំនុំ

ជរមះ េដយគិ តពិ ចរណអំ ពីចំនួនគូ ភគី និ ង បញ
ហ េផសងេទៀត មរត ២៣ កថខណឌទី ២
ចំណុច ក ។
២-២-ចំេពះេចរកមជំនុំជំរះមនក់

-រគប់េរឿងកតីទំងអស់ េលកែលងែតេរឿងកតី ែដលចបប់បនកំណត់ថរតូវេធវករវ ិនិច័ឆយ
និង

កត់េសចកតីេដយរកុមរបឹ កសជំ នុះជំរះ

សលដំបូង

រតូវេធវករែបងែចកេទេចរកមជំ នុំជំរះមនក់េន

ែដលរតូវេធវេទតមលំដប់ៃនករែបងែចកេរឿងកតី

សំរប់ េចរកមមនក់ ដូចមន

ែចងេនមរត ២៣ កថខ័ ណឌទី ១ ។
េដយេយងេទេលលំដប់ៃនករែបងែចកេរឿងកតីសំរប់រកុមរបឹ កសជំ នុំជំរះរកុមរបឹ កស
រតូវករកំណត់ថេរឿងកតីេនះចំបច់ រតូវេធវករជំ នុំជំរះេដយរកុមរបឹ កស ែដរឬេទ? េពលេន
េពលែដលរកុមរបឹ កសសំេរចថេរឿងកតីេនះ រតូវេធវករជំ នុំជំរះេដយរកុមរបឹកសជំនុំជំរះតុលករ
រតូវេចញដី ករសំេរច ។ េនកនុងករណីេនះ េចរកមមនក់ែដលរតូវបនចត់ តំងឱយេដះរសយ
េរឿងកតីតំងពីេពលដំបូងមិនចំបច់

រតូវកលយជសមជិកៃនរកុមរបឹ កសជំ នុំជំរះេដ មបីវ ិនិ ច័ឆយ

េរឿងកតីបនេឡយ ។
ឧៈតមករែបងែចកេរឿងកតី េនតុលករមួយគឺ បន េទេចរកម “ក” េហយ េចរកម

“ក”េរកយពីពិនិតយេលពកយបណឹត ង

ែដលខលួនបនទទួ លូបនទុកេហយយល់េឃញថខលួនមិ ន

អចេដះរសយបនេទគឺ រតូវេដះរសយេដយរកុមរបឹកសជំនុំជំរះៃនេចរកមរួចបញូជ នេរឿងកតី

េទរកុមរបឹ កសជំ នុំជំរះៃនេចរកមេដមបីសំេរចថេតេរឿងកតីេនះ រតូវេដះរសយេដយេចរកម
មនក់ ឬេដយរកុមរបឹ កសជំនុំជំរះៃនេចរកម ។ ករសំេរចេនះរតូវេចញជដីកសំេរច ។
៣-ករពិនិតយពកយបណតឹងៈ

េនេពលបណឹត ង

រតូវបនដក់េនតុលករេហយបណឹត ងេនះបនបញូជ នដល់ៃដតុលករ

ិ ីរដឋបបេវណី
តុ លករ រតូវេធវករពិ និតយេលពកយបណឹត ង េដយែផអកតមមរត៧៨ៃនរកមនីតិវធ
អំពីទំរង់ៃនពកយបណឹត ង េត មនលកខណៈរតឹ មរតូវ និ ង េពញេលញតមមរត៧៥កថខ័ណឌ
ទី២ េហយ ឬេនដូចជ៖

1>
2>
3>
4>
5>

អសយដឋនរបស់ភគីៃនបណឹត ង
ខលឹមសរៃនសលរកម ែដលេដមេចទទមទរឱយតុលករេចញ
អងគេហតុ ចំបច់ េដ មបីបញ
ជ ក់ នូវករទមទរ
ករបង់ពនធបនរតឹ មរតូវែដរ ឬេទ តមបញញ តិតៃនមរត ៦១
របក់ ចំ ែដលជរបក់របដប់ កីតតុលករ សំរប់ ករបញូជ នេហយ ឬេន ។

េគលបំណងៃនករពិ និតយពកយបណឹត ងេនះ គឺ ជករពិនិតយពីភពរសប ឬមិនរសប

និ ង

ល័កខខ័ណឌៃនទំរង់ែតប៉ុេណណះ េហយមិ នអនុ ញញតិេអយពិ និតយេម លថេតរសប និ ង ល័កខខណឌ

ផលរបេយជន៍ៃនបណឹត ង ឬល័កខខ័ណឌបណឹត ងេផសងេទៀត ឬេទ ឬក៏ ករទមទរតមផលូវបណឹត ង
េនះមនមូលេហតុរតឹមរតូវែដរ ឬេទ ។

របសិនេប ខវះចំ នុច ែដលចំបច់រតូវសរេសរកនុងពកយបណឹត ង ឬពនធដក់ពកយសុំមិនរតូវ

បនបង់ ឬមនកងវះជអទិ៍ តុលកររតូវេចញដីកសំេរចបងគប់េអយេធវករែកតំរវូ នូវចំ ណុច
ែដលខវះេនះេដយកំ ណត់ អំឡុងេពលសមរមយេដមបីែកតំរវូ មរត ៧៨កថខ័ណឌទី១ ។ ែតេប

េដមេចទមិ នបនេធវករែកតំរវូ កនុងអំ ឡុងេពល ែដលបនកំណត់េនះេទ តុលកររតូវេលក
េចលពកយបណឹត ង េដយដី កសំេរចមរត៧៨ កថខ័ណឌ ទី ២ ។ េបមិនេពញចិ តិតនឹងដីក
សំេរចេនះេដ មេចទអចបតឹងជំទស់េទសលឧទទរណ៍
ករែកតំរវូ តមករបងគប់ ឱយេធវករែកតំរវូ
ចំេលយេហយចប់េផតមករជំ នុំជំរះ ។

។

េនេពលែដលេដ មេចទបនេធវ

តុលកររតូវបញូជ នពកយបណឹត ងេនះេទឱយចុ ង

កថភគទី៣-កិចចករកនងករបញជ
ុ
ូ នពកយបណតឹង
េរកយពី ពិនិតយពកយបណឹត ង របសិនេប តុលករទទួលសគល់ថពកយបណឹត ងេនះរតឹ ម
រតូវតមទំរង់ េហយទទួ លពកយបណឹត ងេនះ រកឡបញជី “មរត២៤៦ កថខ័ណឌទី ២” រតូវេធវ
ករបញូជ នពកយបណឹត ងេនះ េទឱយចុងចំេលយ“មរត៧៩ កថខ័ណឌ ទី ១” េដយេហតុថករ
បញូជ នពកយបណឹត ងេនះ គឺ ជករផតល់ឱកសឱយភគី មខងេទៀតបនដឹ ងអំ ពីបណឹត ងថ េតបុគគល
ណជអនកបតឹងកមមវតថុៃនបណឹត ងជអវី

និង

មេធយបយតទល់របស់អនកបតឹងេនះជេដមេហយ

ក៏ជករផតល់ឱកសឱយភគី មខងេទៀតបនេឆលយេដះសរ និ ង េរៀបចំ មេធយបយសំរប់ ករពរ
ខលួនផងែដរ ។ កនុងករណីែដលពកយបណឹត ងមិ នអចបញូជ នេទបនេទ ។ ឧទហរណ៍កនុងករណី
ែដលអសយដឋនរបស់ចុងចំេលយ ែដលេដ មេចទផតល់ឱយេនះមិ នមនភពចបស់លស់ ឬ
កនុងករណី ែដលចុ ងចំេលយជអសមតថជនគមនអនកតំណងែដលចបប់ បនកំណត់ ឬកនុងករណី

ែដលចុងចំេលយជជនជតិ បរេទស ែដលមនអភ័យឯកសិទិធ េហយបដិេសធករទទួលករ
បញូជ នពកយបណឹត ងេនះតុលកររតូវេលកបណឹត ងេចលេដយដី កសំេរច ។
តមរយៈករបញូជ នពកយបណឹត ងេទចុងចំេលយ

ចុ ងចំេលយក៏ កលយេទជរបធនៃន

ិ ីៃនបណឹត ងេនះេហយទំនក់ ទំនងគតតិយុតតរវងភគី ទំងបី គឺ តុលករ ចុងចំេលយ និ ង
នីតីវធ
េដមេចទនឹ ងេក តមនេឡងពីេពលេនះ ។ កនុងន័យេនះករដក់ពកយបណឹត ងរតូវសំេរច េដយ
ករបញូជ នពកយបណឹត ងេនះេទឲយចុងចំេលយ ។

ែផនកទី២៖ កិចក
ច ររកឡបញជ ក
ី ងនី
នុ
តិវិធីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល
កថភគទី១៖ េគលបំណងៃននីតិវិធីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល
ិ ីេរតៀមសំរប់ទញេហតុ ផល គឺជនី តិវធ
ិ ីេរៀបចំ នូវករអះអងរបស់គូភគី និ ង េរៀបចំ
នីតិវធ
ិ ទៃនេរឿងកតី
នូវចំ ណុចវវ

រពមទំងេរៀបចំ នូវភសភុតងែដលពក់ ព័នធនឹងចំណុចវ ិវទ

ិ ី
តុលករេធវករពិ និតយភសភុតងជសមូហវធ
មរត ១០៣ ។

េដមបីឲយ

ិ ីទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់
េនកនុងនីតិវធ

ិ ីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុ ផលេនះ
នីតិវធ

េធវេឡងកនុងេគលបំណងេដមបីកត់ បនថយ

ិ ទ េដ មបីជួយសំរល
ិ ិច័ឆយ
នូវចំ នុចវ ិវទ ឬកុំេអយមនភពសមុគសមញេលចំណុចវវ
ួ ដល់ករវន

ិ ីទញេហតុផលេដយផទល់មត់ ឱយបនលអិតលអន់ ពី េរពះថេនេពលទញ
េរឿងកតីេនកនុងនី តីវធ
េហតុ ផលេដយផទល់មត់ភគី នីមួយៗែតងែតេលកេឡងនូវអងគេហតុេផសងៗ

ែដលខលួនយល់

ថមនរបេយជន៍សំរប់ ខួលន េដយពុំគិតថអងគេហតុេនះមន ឬគមនសរះសំខន់ ចំេពះេរឿង

កតីេនះេទ ។ ឯភគី មខងេទៀតែតងែតតវ៉ ចំេពះករេលកេឡងនូវអងគេហតុរបស់ភគី មខងេទៀត
េហយែតងែតពយយមដក់ ភសភុតងទំងឡយណ

ែដលខលួនយល់ថមនផលរបេយជន៍

សំរប់ ខួលនឯងករេធវែបបេនះនឹ ងនំឱយករជំ រះកតីមនករសមុគសមញ និង អូសបនថយេពលេវល

ឥតរបេយជន៍

ែដលេធវឱយមនករលំបកកនុងករែសវងរកករពិ ត

បនជមុ ននឹ ងចប់េផតមេធវករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់

។

េហតុ ដូេចនះេហយ

តុលកររតូវពិេរគះជមួ យ

ភគី ទំងសងខងេដ មបីេរៀបចំេសចកតីអះអងរបស់គូភគី និង បំ ភឺលអំពីចំណុចវ ិវទជមុនសិន។
េនរកមរដឋបបេវណី

ិ ីេរតៀមសំរប់ ទញេហតុផលេនះ
ពុំបនកំណត់ថនី តិវធ

អចេធវេឡង

ិ ីេរតៀមសំរប់ ករទញេហតុ ផល
ប៉ុនមនដងេនះេទ ។ តុ លករ រតូវកំណត់ កលបរ ិេចឆទៃននីតិវធ
ដំបូងកនុងអំ ឡុងេពល ៣០ៃថង បនទប់ ពីៃថងែដលពកយបណឹត ងរតូវបនដក់ “មរត៨០ កថខ័ណឌ
ិ ីេនះ រតូវេធវេឡងនូវកលបរ ិេចឆទ ែដលគូភគី អចចូ លរួមបនេនះជេគល
ទី២” ។ នីតីវធ
ករណ៍ចំេពះមុខែដលតុលកររតូែតេគរព“មរត៣”េហយមិ នចំបច់េបកជសធរណៈេទ
ប៉ុែនត

តុលករអចអនុញញតិឱយ

អនកែដលតុ លករយល់េឃញថសមរមយចូលសតប់ ជអនក

សេងកតករណ៍បន“មរត១០៥ៃនរកមរដឋបបេវណី” ។

កថភគទី ២ ៖ កំណត់េហតុៃននីតិវិធីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល
េនកនុងកលបរ ិេចឆទនី មួយៗតុលករ

កំណត់េហតុរតូវចុះហតថេលខ

េដយរបធន

រតូវបងគប់ ឲយរកឡបញជីេធវកំណត់េហតុ
និង

។

រកឡបញជីេដយេហតុថពួ កេគជអនក

ទទួ លខុសរតូវកនុងករេធវកំណត់េហតុេនះ ។
ចំនុចែដលរតូវសរេសរ៖

 សញញណេរឿងកតី
 េឈមះេចរកម និង រកឡបញជី
 េឈមះ ភគី អនកតំណង អនកជំនួយករ និង អនកបកែរបែដលបងហញខលួន

 េពល េវល និង ទីកែនលង ។

ទនទឹមនឹងេនះ ក៏រតូវកត់រត ឲយបនចបស់លស់ផងែដរនូវចំណុច៖

• ខលឹមសរៃនសលរកមែដលេដមេចទទមទរឲយតុលករេចញ
• ចំេលយតបរបស់ចុងចំេលយចំេពះករទមទរេនះ
• ខលឹមសរៃនអងគេហតុែដលបនអះអង និង ករេសនសុំឲយពិនិតយភសភុតង

• ករទទួលសគល់ ឬ មិនទទួលសគល់របស់ភគីចំេពះអងគេហតុែដលបនអះ
អងេដយភគី មខងេទៀត និ ង ករទទួ លសគល់ ឬមិ នទទួលសគល់ចំេពះ ភព
រតឹមរតូវៃនឯកសរ ។

• ករដកពកយបណឹត ង ករផសះផស ករលះបង់ករទមទរ និង ករទទួលសគល់
ករទមទរ ។

• ចំនុចែដលតុលករបនបងគប់ឲយកត់រត និង
• ចំណុច ែដលតុលករអនុញញតិឲយកត់រតតមករទមទររបស់ភគី ។
• ករសំេរចេសចកតីែដលបនេធវ

េនកលបរេិ ចឆទេនះេដយមិ នេធវជលយ

ល័កខណ៍អកសរ ។
ិ ីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុ រតូវេគរពតមមរត ១០៩
ដូេចនះកំ ណត់េហតុ សីតពីនីតិវធ
មរត ១១០ និ ងមរត ១១១ ។

សំគល់៖ កំណត់េហតុមនសរៈសំខន់ណស់ េនេពលែដលតុលករថនក់ខពស់េធវ
ិ ីេរតៀមសំរប់ករទញ
ករពិ និតយករជំ នុំជរមះេនតុលករេដម ។ េនកនុងកំណត់េហតុៃននី តិវធ

ផល របធនរកុមរបឹកសជំនុំជរមះ និ ង រកឡបញជីរតូវចុះហតថេលខ ។ កនុងករណីែដលករជំ នុំ

ជរមះេដយេចរកមេទល េចរកមេនះ ជអនកចុះហតថេលខ ។ រកមនី តិវ ិធីរដឋបបេវណីថមីេនះ
មិនតរមូវឲយគូភគីៃនបណឹត ង អនកតំ ណង អនកជំ នួយករ ឬអនកបកែរបចុ ះហតថេលខេទ ។
កថភគទី៣ ៖ កលបរ ិេចឆទេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផលេលកដំបូង
១-ករសកលបងផសះផសៈ

នេពលដំ បូងៃននី តីវ ិធីេរតៀមសំរប់ ករទញេហតុផលតុលករ៖

1>
2>

រតូវសកលបងផសះផសជមុ នសិន
ិ ី េរតៀមសំរប់ ករទញ
ករសកលបងផសះផសេនះ មិ នរតឹ មែតេធវ េនកនុងនីតិវធ
េហតុ ផលប៉ុេណណះេទ ប៉ុ ែនតតុលករ អចេធវេនរគប់ ដំណក់ កលទំងអស់ ។

3>

របសិនេបបនដឹ ងចបស់លស់តមអកបបកិរ ិយរបស់ភគី ថ

ពុំមនឆនទះសះ

ជេទ ឬេឃញថករផសះផសមិនសមរមយេទេនះ មិ នចំបច់េធវករផសះផសេទ ។

4>

កនុងេពលផសះផសេនះ េបគូភគីមនករសះជនឹងគន ឬមនករលះបង់ ករទម
ទរ

ឬករទទួ លសគល់ករទមទរេនះ តុលកររតូវកត់រតកនុងកំណត់េហតុ

េហយកំណត់េហតុមនអនុ ភពដូ ចគននឹ ងសលរកមសថពរ “មរត២២២” ។

5>

កនុងករណីមិ នអនុវតតតមអចបតឹងេទតុ លករអនុវតតបន ។
២-ករអះអងរបស់គូភគីៈ

២-១-េដមេចទ៖
តុលកររតូវឲយេដ មេចទេធវេសចកតីែថលងករណ៍៖
•

េដយផទល់អំពីសលរកម ែដលទមទរអំពីអងគេហតុចំបច់ េដមបីបញ
ជ ក់នូវករទមទរ ។

•

អំពីអងគេហតុែដលមូលេហតុៃនករទមទរអំ ពីអងគេហតុសំខន់ៗកនុងចំេណមអងគេហតុ
ែដលជមូ លេហតុៃនករទមទរែដលមនេនកនុងពកយបណឹត ង ។
២-២-ចុងចំេលយ៖
តុលកររតូវឲយចុ ងចំេលយ៖

• េធវេសចកតីែថលងករណ៍េដយផទល់មត់ តបចំេពះខលឹមសរៃនសលរកម ែដលទមទរ
េដយេដ មេចទ ។
ិ ី េរតៀមសំរប់ ករទញេហតុ ផលេនះ រល់ឯកសរេរតៀម និង
េនកនុងដំ ណក់ កលៃននីតីវធ

ករបញ
ជ ក់របស់គូភគី ពុំចត់ ទុកជភសភុតងេឡយ ។ បុែនតភគី អចេសនរសុំឱយតុលករពិ និតយ
ភសភុតងបនកនុងេពលេនះភសភុតង

ឯកសរប៉ុេណណះ ។

ែដលអចទទួ លយកមកពិ និតយបនមនែតភសភុតងជ

៣-សិទធិបំភលឺរបស់តុលករៈ

សិទិធបំភឺលេនះតុលករអចេរបបន

េប យល់េឃញថករអះអងរបស់ភគី មិនចបស់

លស់ ឬក៏ករអះអងករបញ
ជ ក់ភសភុតងមិ នរគប់រគន់ ែដលេធវឱយតុ លករមិនអចកតប់ បន
អំពីអតថន័យ ។ ករេរប សិទិធបំភឺលេនះ គឺេដមបីឱយចំនុចៃនអងគេហតុ និង អងគចបប់ ែដលទក់ ទង

នឹងបណឹត ងមនភពចបស់លស់តុលករអចសកសួរភគី ឬឱយភគីអះអង ឬបញ
ជ ក់ ភសភុ
ិ ី េរតៀមសំរប់ករទញេហតុ ផល
តងចំេពះចំ ណុចេនះេនកលបរ ិេចឆទៃននីតីវធ

ឬករទញ

េហតុ ផលេដយផទល់មត់បនតមមរត“៩០កថខ័ ណឌ ទី១ ៃនរកមរដឋបបេវណី” ។
៤-ករពិនិតយភសភតងជឯកសរៈ
ុ

ជេគលករណ៍ករពិ និតយភសភុតង

អចេធវេឡងតមករេសនសុំឱយពិ និតយរបស់គូភគី

ែដលមនែចងេនមរត១២៤ កថខ័ ណឌ ទី ១ៃនរកមរដឋបបេវណី ែដលករណីេនះអចេធវេឡង
េដយផទល់មត់ ឬជលយល័កខណ៍អកសរក៏ បនែដរ ។ ករេសនសុំឱយពិនិតយភសភុតងេនះអច

ិ ីេរតៀមសំរប់ ករទញេហតុ ផល
េធវេនមុនកលបរ ិេចឆទៃននី តីវធ

ិ ី
ឬមុ នកលបរ ិេចឆទៃននី តីវធ

ទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់បន ែដលមនែចង េនមរត១២៥ កថខ័ ណឌទី ៣ ។ តុល
ករអចេចញដី កសំេរចទក់ ទងនឹ ងករេសនសុំឱយពិនិតយភសភុតង ។ “ពកយដីករសំេរច”េនះពុំ
តំរវូ ចំបច់ ឱយសរេសរជលយល័កខណ៍អកសរេទ“មរត២១៣”

គឺ អចេធវេដយផទល់មត់បន

េរពះគូ ភគី មនវតតមនទំងអស់គន ែតរតូវចុះកនុងកំណត់េហតុ ។ ចំេពះភសភុតងែដលអច
ិ ីេនះបនគឺមនែតភសភុតងជឯកសរកនុងកំរ ិតចំបច់េដមបីេរៀប
ទទួ លយកមកពិ និតយកនុងនីតីវធ

ចំចំនុចវ ិវទ និ ង ភសភុតងប៉ុេណណះ“មរត១០៦” ចំេពះភសភុតងជសកសីភគីអចេសនសុំដក់

េននី តិវ ិធីេរតៀមសំរប់ ករទញេហតុផលេនះបន ប៉ុែនតចបប់ មិនអនុ ញញតិ ឱយមនករសកសួរ
សកសីកុនងដំណក់កលេនះបនេទ ។ ម៉ យងេទៀតចំេពះអងគេហតុ ែដលរតូវបញ
ជ ក់ េដយករ

ពិនិតយភសភុតងេពលទញេហតុផលេដយផទល់មត់ តុលកររតូវឱយគូ ភគី េសនសុំពិនិតយភសភុ

ិ ីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផលភគី ពុំអចដក់ មេធយបនតទល់ ឬករ
តងេនះេនកនុងនី តិវធ
ពរខលួនថមីបនេទៀតេទ េលកែលងែតមនករណីពិេសស “មរត១០៨” ។ មុ ននឹ ងបញចប់ នីតីវ ិធី

េរតៀមសំរប់ករទញេហតុ ផល តុលករ រតូវេធវករបញ
ជ ក់ជមួយភគីនូវអងគេហតុ ែដលនឹ ង
រតូវបំ ភឺល

នេពលពិ និតយភសភុតងេនេពលេរកយ“មរត១០៧”

កំណត់កលបរ ិេចឆទៃននី តិវ ីធី ទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់
ណែដលគូ ភគី អចចូ លរួមបន

េហយតុ លកររតូវេធវករ

ែដលនឹ ងរបរពឹតតេទេនេពល

េហយរតូវេកះេហគូ ភគី មកចូលរួមតមមរត១១៣

ៃនរកមនីតិវ ិធីរដឋបបេវណី។
ែផនកទី ៣៖ កិចក
ច រនេពលទញេហតុផលេដយផទល់មត់
កថភគទី១ ៖ ភពច ំបច់ៃនករទញេហតុផលេដយផទល់មត់
មុននឹ ងេចញសលរកមសតីពីបណឹត ង តុ លករចំបច់ រតូវឆលងកត់ ករទញេហតុ ផល
េដយផទល់មត់ េដ មបីសតប់ករអះអងេដយផទល់មត់ េដយែផអកេលេគលករណ៍ចំេពះ
មុខ និង េគលករណ៍ៃនករជំនុំជរមះកតីជសធរណៈ (មរត ១១៤ កថខណឌទី ១ ) ។ ជ
េគលករណ៍ ករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ រតូវេធវេឡងេនកលបរ ិេចឆទែដលភគី ទំង
សងខងអចមនវតតមនបន (មរត១១៥កថខណឌទី ១ ) និ ង េនសលសវនករជ
សធរណៈ(មរត ១១៥ កថខណឌទី ២ វកយខណឌទី ១ ) ។ កនុងករណីែដលភពសធរណៈ

បណ
ត លឲយខូចសណ
ត ប់ ធនប់ សធរណៈ េនះតុ លករ អចេធវករទញេហតុ ផលេដយផទល់
មត់ ជអសធរណៈបន េដយតុលកររតូវកត់រតអំពីេហតុករណ៍េនះ រពមទំងមូលេហតុ

េនកនុងកំ ណត់េហតុសីតពីករទញេហតុផលេដយផទល់មត់ (មរត ១១៥ កថខណឌទី ២
វកយខណឌ ២ និ ង មរត ១១៨ កថខណឌទី ១ ចំ នុច ច) ។

កថភគទី ២៖ កលបរ ិេចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទល់មត់េលកទី ១
១-េសចកតីែថលងករណ៍អំពីលទធផលៃននីតិវិធីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល

េនកលបរ ិេចឆទៃនករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ ជបឋម ៖

1>

ិ ីេរតៀមសរមប់ ករទញេហតុ
រតូវេធវេសចកតីែថលងករណ៍អំ ពីលទធផលៃននីតិវធ

ភគី

ផលេដយផទល់មត់ (មរត ១១៦ កថខណឌទី ១ ) ។

2>
3>

ភគីរតូវបញ
ជ ក់ ឲយបនចបស់លស់អំពីចំណុចវិវទ
ភគីរតូវែថលងករណ៍សេងខប៖

a. អំពីអងគេហតុែដលបនអះអង
b. អំពីភសភុតងែដលបនេសនដក់

c. អំពីដីកសេរមចសតីពីភសភុតងេចញេដយតុលករ

4>

d. អំពីលទធផលៃនករពិនិតយភសភុតងជឯកសរ

កនុងករណីែដលភគីទំងសងខងពុំ មនលទធភពរគប់រគន់ កុនងករេធវេសចកតីែថលង
ករណ៍េទ

ិ ីេរតៀមសរមប់
តុ លករអចពនយល់សេងខបអំ ពីលទធផលៃននី តិវធ

ករ

ជ ក់ពីភគីថ យល់រសប ឬេទ េហយរបសិនេបយល់
ទញេហតុ ផល េដយសួរបញ
រសប អចបករសយថ ភគីទំងសងខងបនេធវេសចកតីែថលងករណ៍អំពីលទធផល
ិ ីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុបន ។
ៃននីតិវធ
សំគល់៖
ិ ទ និ ង អងគេហតុ ែដលរតូវបញ
ិ ភគី
១-សតីពីចំនុចវវ
ជ ក់ តមរយៈករពិ និតយភសភុតងវញ

បនេធវដូចគន

ិ ីេរតៀមសរមប់ករទញេហតុ
នឹងករេធវេនមុនេពលបញចប់ កលបរិេចឆទៃននីតិវធ

ផងែដរ េហយេនកនុងកំ ណត់េហតុ មនសរេសរេយងែដរ ។
២-សតីពីករេសនដក់ ភសភុតង និ ង ករសេរមចទទួល ឬមិ នទទួលយក រពមទំងលទធផល

ៃនករពិនិតយភសភុតងជឯកសរវ ិញ គឺ ដូចគន នឹ ងបញជីភសភុតងជឯកសរ និ ង បញជីសកសី ជ

×

អទ េហតុេនះ េហយ កនុងកំ ណត់េហតុ េគបនសរេសរេយងែដរ ។
២-សកមមភពបណតឹងែដលអចេធវេនេពលទញេហតុផលេដយផទល់មត់

េនេពលទញេហតុផលេដយផទល់មត់ ជេគលករណ៍ េគអចេធវសកមមភពបណឹត ង
ទំងអស់បន ែដលសកមមភពទំងេនះរួមមន៖

1>

ភគី អះអងសតីពីអងគេហតុបន (មរត ១១៦ កថខណឌទី ៣)

2>
3>
4>
5>
6>
7>

ភគី អចដក់ឯកសរេរតៀម និ ង េសចកតីែថលងករណ៍ (មរត ១០១ កថខណឌទី ១)
ដីកអចេសនដក់ ភសភុតង (មរត ១១៦ កថខណឌទី ៣ )
ដីកសេរមចសតីពីករេសនសុំដក់ភសភុតង
ករពិ និតយភសភុតង
ភគីេធវករទញេហតុ ផលចុ ងេរកយ (មរត ១១៦ កថខណឌទី ៥ )
ករដកពកយបណឹត ង ករសះជ ករេបះបង់នូវករទមទរ ករទទួលសគល់ករទម

×

ទរ និ ង ករសរភព ជ អទ ។
កថភគទី៣៖ កំណត់េហតុៃនករទញេហតុផលេដយផទល់មត់
តុលកររតូវ ឲយរកឡបញជីេធវកំណត់េហតុសីតពីករទញេហតុផលេដយផទល់មត់ េន
រគប់ កលបរ ិេចឆទនីមួយៗ ។ កំ ណត់េហតុរតូវចុះហតថេលខេដយរបធន និ ង រកឡបញជី
េដយេហតុ ថពួ កេគជអនកទទួលខុ សរតូវកនុងករេធវកំណត់េហតុេនះ ។
ចំនុចែដលរតូវសរេសរ៖

• សញញណេរឿងកតី
• េឈមះ េចរកម និង រកឡបញជី
• េឈមះ តំណងអយយករ ែដលបនចូលរួម របសិនេបមន
• េឈមះ ភគី អនកតំណង អនកជំនួយករ និង អនកបកែរបែដលបនបងហញខលួន
• េពលេវល និង ទីកែនលងៃនករទញេហតុផលេដយផទល់មត់

• េហតុករណ៍ែដលេធវករទញេហតុផលេដយផទល់មត់ជសធរណៈ

ឬេហតុ

ករណ៍ និង មូ លេហតុែដលមិនបនេធវជសធរណៈ កនុងករណីមិនេធវជសធរណៈ ។

េនកនុងកំ ណត់េហតុសីតពីករទញេហតុផលេដយផទល់មត់

សេងខបអំ ពីករទញេហតុផលនីមួយៗ

េហយជពិេសស

ចំនុចដូចខងេរកម៖

• ករដកពកយបណឹត ង
• ករផសះផស
• ករលះបង់ករទមទរ
• ករទទួលសគល់ករទមទរ និង ករសរភព
• េសចកតីែថលងករណ៍របស់៖

រតូវកត់ រតនូវេសចកតី

រតូវកត់រតឲយបនចបស់លស់នូវ

o សកសី
o ភគីផទល់ខួលន

ិ ័យ
o របស់អនកេធវេកសលវច

• ករេធវសមបថ ឬមិនេធវសមបថរបស់៖
o សកសី
o របស់ភគីផទល់ខួលន

ិ ័យ
o របស់អនកេធវេកសលវច
ិ ័យេធវសមបថ
o មូលេហតុែដលមិនបនឲយសកសី និងអនកេធវេកសលវច

• លទធផលៃនកររតួតពិនិតយ
• ចំនុចែដលតុលករបនបងគប់ឲយកត់រត និង ចំណុចែដលតុលករអនុញញតិឲយ
កត់រតតមករទមទររបស់ភគី

• ករសំេរចេសចកតីែដលបនេធវេឡង េដយមិនបនេធវជលយលកខណ៍អកសរ
• កររបកសេសចកតីសំេរច
កនុងករណីែដលបណឹត ង រតូវបនបញចប់េដយមិ នតមករសំេរចេសចកតីេទេសចកតីែថលង

ិ ័យ និ ង លទធផលៃនករពិ និតយ
ករណ៍របស់សកសី របស់ភគីផទល់ និ ង របស់អនកេធវេកសលវច
អចមិ នសរេសរកនុងកំ ណត់េហតុ បនេដយទទួលករអនុញញតិ ពីតុលករ ។ ប៉ុែនតបញញ តិតេនះ

មិនរតូវយកមកអនុវតតេឡយចំេពះករណីែដលភគី ទមទរឲយតក់រតេនកនុងកំណត់ កនុងរយះ
េពល ១ សបតហ៍ គិ តពីៃថងែដលខលួនបនដឹងថបណឹត ងេនះរតូវបនបញចប់ ។

គួរកត់សំគល់៖ េរកពីរបធនរកុមរបឹកសជំនុំជរមះ និ ង រកឡបញជី មិ នចំបច់ ឲយអនក

ចូលេផសងេទៀត ចុះហតថេលខ ឬផតឹមេមៃដេនេលកំណត់េហតុ ទញេហតុផលេដយផទល់មត់
េទ ។
១-សរៈសំខន់ៃនកំណត់េហតុទញេហតុផលេដយផទល់មត់

សរៈសំខន់ៃនកំណត់េហតុ ទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់

មនលកខណៈរបហក់

របែហលគននឹងសរៈសំខន់ៃនកំ ណត់េហតុជំនុំជរមះេរឿងរពហមទណឌផងែដរ េលសពីេនះមន
ចំណុចសរធតុ ជេរច នៃនកំណត់េហតុ ទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ ែដលតរមូវឲយតុ ល
ករយកមកេធវជមូលដឋនកនុងករសេរមចេសចកកី និ ង មនចំណុចសរធតុ ខលះទក់ ទង និង
ករបញចប់ បណឹត ងតមរយៈកំណត់េហតុែដលទំងេនះរួមមន៖

១-១-ចំណុចសរធតុ ែដលជមូលដឋនកនុងករសេរមចេសចកតី

-ករលះបង់ករទមទរ ករទទួលសគល់ករទមទរ និ ង ករសរភព តុលករមិ នចំ
បច់ ពិនិតយភសភុតងបែនថមេទ (មរត១២៣ ចំ ណុច ខ)

-សកសី និ ង អនកជំនញែដលមិ នរពមសបថ តុលករមិ នអចយកចំេលយ អនកទំងអស់

េនះ យកមកេធវជភសភុតងបនេទ (មរត ១៣៧)
-េបភគី មខងបនបតឹងសុំ

េហយភគីែដលរតូវបនភគី មខងបតឹងសុំេនះ

មិ នហ៊នេធវ

សមបថ តុលករអចទទួ លសគល់ថេសចកតីអះអងអំ ពីចំណុចសកសួរភគី មខងេទៀតជករ
ពិតបន (មរត ១៤០ ចំណុច ២) ។
១-២-ចំណុចែដលទក់ទងេទករបញចប់បណឹត ងេដយកំណត់េហតុ
-ករដកពកយបណឹត ង (មរត ២២១ និ ង ២២២ )
-ករសះជ (មរត ២២១ ២២២)
-ករលះបង់ ឬករទទួលសគល់ករទមទរ (មរត ២២១ ២២២)
២-សុពលភពៃនកំណត់េហតុទញេហតុផលេដយផទល់មត់

សុពលភពៃនកំ ណត់េហតុ ទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់

មនលកខណៈដូ ចគននឹ ង

សុពលភពៃនកំ ណត់េហតុ ជំនុំជរមះេរឿងរពហមទណឌផងែដរ ។
ដូេចនះ

កំណត់េហតុសីព
ត ីករទញេហតុផលេដយផទល់មត់

រតូវេគរពតមមរត

១១៧ មរត ១១៨ និងមរត ១១៩ ។
កថភគទី ៤៖ ករពិនិតយភសភតងេដយសមូ
ហវិធី
ុ
េនកនុងកលបរ ិេចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទល់មត់េលកដំបូង

ែដលេធវេឡង

ិ ទ និ ង ភសភុតងរួចេហយ តុលករ រតូវេធវឲយករពិ និតយ
បនទប់ ពីបនបញចប់កេរៀបចំ ចំណុចវវ

ភសភុតង អចរបរពឹតតេទជបនទន់ បន (មរត ១២៧ កថខណឌទី ១ ) ។ ករសកសួរសកសី

ឬសមីភគី េបអចេធវបន រតូវេធវេដយសមូ ហវ ិធី (មរត ១២៧ កថខណឌទី ២ ) ។ តមរយៈ
ិ ី តុលករ នឹងអចេធវករវ ិនិ ច័ឆយបនរតឹ មរតូវ េហយ បន
ករពិ និតយភសភុតង េដយសមូហវធ

េលឿន េដយែផអកេលជំេនឿទុ កចិតតថីមៗ ។

១-ករសកសួរសកស ី ៖

តួនទីសំខន់របស់តុលករ កនុងករសកសួរសកសីៃនេគលករណ៍ភគី គឺមិនទទួ ល

ទំងបងខំចិតតនូវចំេលយរបស់សកសី ថជករពិ ត ។ តុលករ រតូវេធវករវ ិនិច័ឆយេដយពិចរណ

ថ េត ចំេលយរបស់សកសី េនះ ពិ ត ឬមិ នពិត េលចំេលយែដលមនលយឡំគនទំង ចំេលយ
ពិត និ ង មិនពិត ។ ចំ ណុចពិេសសៃនករសកសួរសកសី គឺឲយសកសីេធវេសចកតីែថលងករណ៍ នូវ
អងគេហតុែដលខលួនបនដឹ ង

តមករពិេសធន៍របស់ខួលនចំេពះមុខតុលករ

េហយចំេលយ

របស់សកសី គឺជភសភុតង ។ ករេធវឲយសកសីបេញចញពកយសំដីេដ មបីរបប់ ដល់េចរកម គឺជ

តួនទី មួយសំខន់ណស់របស់េចរកមកនុងកររកេឃញនូវករពិ តពីសកសី ។
នីតិវ ិធីសូរសកសីមនដូចតេទ៖

1>

សូរអំពីអតតសញញណរបស់
ណរបស់សកសី៖ រតូវសួរនូវ៖

a. សួរ េឈមះ ៃថង ែខ ឆនំ កំេណត
b. អសយដឋន
c. មុខរបរជេដម ។

2>

សមបថ ( មរត ១៣៧ )
2

a. សកសី រតូវែតេធវសមបថមុនេពលសកសួរ េលកែលងមរត ១៣៧ -២
b. សមបថ រតូវដឹកនំេដយរកឡបញជី

3

c. រតូវេធវេនចំេពះមុនវតថុសកតិសិទិធៃនតុលករនីមួយៗ

d. េរកយពីេធវសមបថ រកឡបញជី រតូវេធវកំណត់សមបថ

3>

ករករមិតករសកសួរ

a. រតូវេធវដច់េដយែឡក និង ចបស់លស់ (មរត ១៣៩ កថខណឌទី ១)
b. មិនរតូវសួរសំណួរនំមុខេឡយ
c. សំណួរ រចំែដល
2
3

- េលកែលង ជនែដលមនអយុេរកម ១៦ ឆនំ ឬ ជនែដលមិនយល់អំពីអតថន័យៃនសមបថ តុលករមិនឲយេធវសមបថេទ ។
-រតូវអុជេទៀន ធូប រកឡបញជីរតូវអនរបរពធវទខលំងៗ និង អចពកយសចចរបណិធន ឲយអនកសបថថតម ។

ិ ទ
d. សំណួរែដលគមនទំនក់ទំនងនឹងចំណុចវវ

e. សំណួរែដលរបមថេមលងយ ឬេធវឲយរចបូករចបល់ដល់សកសី ។ ល ។
២-ករសកសួរសមីភគី

ិ ីៃនករសកសួរសមីភគី ក៏ដូចនឹងនី តិវ ិធីៃនករសកសួរសកសី
ជេគលករណ៍ នីតិវធ
ែដរ គឺរតូវអនុវតត តមបញញ តិតសីព
ត ី ករសកសួរសកសី (មរត ១៤១ កថខណឌទី ១ )។

1>
2>
3>

សួរ អតតសញញណរបស់ភគី
តុលករអចឲយសមី ភគីេធវសមបថ ឬមិនេធវសមបថ
េប តុលករឲយេធវសមបថ រតូវពនយល់ពីេគលបំ ណងៃនករេធវសមបថ និង
ករផតនទេទសអំ ពីករផតល់នូវករែកលងបនលំេសចកតីែថលងករណ៍

រពមទំងេធវ

កំណត់េហតុសមបថ ។

4>
5>

មិនរតូវឲយសមី ភគីេចញពី សលសវនករេទ
ភគី រតូវេធវេសចកតីែថលងករណ៍ៃននី តិវ ិធីេរតៀមសំរប់ករទញេហតុ ផល

៣-េកសលវិច័យ

ិ ័ យគឺ ជភសភុតង ែដលបងគប់ ឲយតតិ យជន ែដលមនឯកេទស បេចចកេទស
េកសលវច

និង ចំេណះដឹ ងេផសងៗ ឲយេធវករវ ិនិ ច័ឆយនូវចំ ណុចណមួយ េដយែផអកេលឯកេទស បេចចកេទស

ិ ័យ គឺជករពិនិតយភសភុតងមួ យរបេភទ េហយជេគល
និង ចំេណះដឹងេនះ ។ េកសលវច

ករណ៍រតូវេធវេឡង េដយករេសនសុំពីភគី ដូចភសភុតងដៃទេទៀត ែដរ ប៉ុែនតកុនងករណីែដល
ទទួ លសគល់ថមនករចំបច់ តុលករអចបងគប់ ឲយេធវេកសលយវ ិច័ យ បន ។

ិ ័យ េដយែផអកេលករទមទររបស់
មុននឹ ងកំ ណត់នូវចំណុច ែដលរតូវេធវេកសលវច
ភគី មខង តុ លករ រតូវផតល់ឱកសមខងេទៀតបេញចញមតិរបស់ខួលន ។ អនកេធវេកសលវ ិច័ យ គឺ

ជសកសីផង រពមជមួ យគនេនះ គឺជអនកជំ នួយកររបស់តុលករផង ។ តុលករជអនកេរជ ស
តំងអនកេធវេកសលវ ិច័ យេហយករេរជ សតំងេនះ រតូវេធវេដយសមភព េដយែផអកេលមរត
១៤៤ កថខណឌទី ៣ និ ង មរត ១៤៥ ។

៤-កររតួតពិនិតយ

កររតួតពិ និតយ គឺ ជករពិនិតយភសភុតង េដ មបីទទួលបននូវធនធនភសភុតង េដយករ

រតូតពិ និតយនូវភិ នភគ ឬលកខណៈៃនវតថុេដយផទល់ េដយេចរកម េដយេរបវ ិញញណរបំរបស់

ិ ីរដឋបបេវណី ) ។
ខលួន (មរត ១៦១ ៃនរកមនី តិវធ

កថភគទី ៥៖ ករបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទល់មត់
ិ ិច័ឆយ េដយែផអកេលលទធផលៃនករទញេហតុ
កនុងករណី យល់េឃញថ រតូវបញចប់ករវន

និង ករពិនិតយភសភុតង តុលកររតូវបញចប់ករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ េហយេចញ

ិ ិច័ឆយនូវភពរតឹ ម
សលរកមចុ ងេរកយ(មរត ១៨០ កថខណឌទី ១) ។ តុលកររតូវេធវករវន
រតូវៃនករទមទរ េដយែផអកេលសថនភពៃនករអះអង និង បញ
ជ ក់ ភសភុតងេនេពលបញចប់

ករទញេហតុផលេដយផទល់មត់ ។ េហតុេនះ េហយអជញអស់ជំនុំៃនករវិនិច័ឆយ រតូវកំ ណត់
ជសថពរនូវសិទិធ

ឬទំនក់ ទំនងគតតិយុតិតេនេពលបញចប់ ករទញេហតុផលេដយផទល់មត់

(មរត ១៩៤ កថខណឌទី ២) ។ ដូេចនះ េនកនុងលិខិតសលរកម រតូវសរេសរ ៃថង ែខ ឆនំ ែដល
បនបញចប់ ករទញេហតុផលេដយផទល់មត់ (មរត ១៨៩ កថខណឌទី ១ ចំណុច ខ) ។
ែផនកទី ៤៖ សលរកមកនងេរឿងរដឋ
បបេវណី
ុ
កថភគទី១៖ និយមន័យ៖

សលរកម គឺ ជករសំេរចេសចកតី ែដលតុលករេធវលិខិតសលរកមែដលមនលកខណៈ
រគប់រគន់េទតមទំរង់

ែដលចបប់បនកំណត់ េដយែផអកេលករទញេហតុផលេដយផទល់

មត់ េលកែលងកនុងករណី ែដលមនកំ ណត់ ពិេសសេនកនុងសលរកមេនះ ឬេនកនុងចបប់ េផសង
េទៀតេហយេកតមនអនុភព េដយកររបកស េដយែផអកេលលិខិតសលរកមេនះ ។

ចំណុចេនះមនន័ យថចំេពះបណឹត ងធមមតជេគលករករវ ិនិ ច័ឆយេទេលពកយបណឹត ងថមន
លកខណះរគប់រគន់ េហយរតឹមរតូវេទតមចបប់ កំណត់ ឬមិ នរតឹមរតូវតមចបប់ កំណត់ ឬក៏
ករវ ិនិ ច័ឆយេទេលករទមទរកនុងពកយបណឹត ងថមនលកខណះរតឹមរតូវេទតមចបប់ ឬ មិន

រតឹមរតូវគឺរតូវេធវេដយសលរកម ។

កថភគទី២៖ របេភទសលរកមកនងរដឋ
បបេវណី៖
ុ

មនបីរបេភទ៖

១-សលរកមចុងេរកយ

សលរកមចុ ងេរកយ គឺជបញចប់ ករវ ិនិ ច័ឆយ េដយែផអកេទេលលទធផល ែដលបនមក
ពីករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ និង ករពិនិតយភសភុតង ។ សលរកមចុ ងេរកយេនះ

តុលករេប កសិទិទឲយគូ ភគីៃនេរឿងកតីបឹតងឧទទរណ៍

េទតុលករជន់ ខពស់បន

កលណមិ ន

េពញចិតតនឹងេសចកតីសំេរចរបស់ខួលន(មរត២៦០) ។ របេភទៃនសលរកមចុងេរកយេនះមន៖

1>
2>
3>
4>
5>

សលរកមេលកពកយបណឹត ងេចល
សលរកមរចនេចលករទមទរ
សលរកមទទួលសគល់ករទមទរ
សលរកមទទួលសគល់ករទមទរមួយែផនក
សលរកមរចនេចលករទមទរមួយែផនកជេដម ។
២-សលរកមរេបៀប៖

សលរកមរេបៀប គឺ ជសលរកម ែដលគមនអនុភពបញចប់ បណឹត ងេទេហយែដលសំេរច
េសចកតីចំេពះចំណុចែដលជបុេរលកខខ័ណឌសំរប់ករេចញសលរកមចុ ងេរកយ។
២-១-ចំេពះបណឹត ងែដលតុលករបញចប់វ ិនិច័យ
ឆ េដយេចញសលរកមរេបៀបមនដូ
េដយេចញសលរកមរេបៀបមនដូចតេទ៖
តេទ៖

• អតថិភពៃនករទមទរកនុងករណីែដលមនវិវទេលអតថិភព និង ចំនួនទឹករបក់ទមទរ

បនន័យថរបសិនេប តុលករវ ិនិ ច័ឆយទំងមូ លេហតុៃនករទមទរ និ ង ចំនួនទឹករបក់
ិ ិ ច័ឆយេនះ
េហយករវន

រតូវបនសននិដឋនថករទមទរគមនមូលេហតុ រតឹមរតូវវ ិញ

េនះវ

បណ
ត លឲយករវ ិនិ ច័ឆយអំ ពីចំនួនទឹ ករបក់េនះរតូវអសបង់ ។

• មធយបយតទល់ ឬករពរខលួនែដលអចវិនិច័ឆយេដយឯករជយ៖

បនន័យថអចបេងកត ផលស់បូតរ ឬរ ំលត់នូវទំនក់ទំនង េដយសវ័យរបវតតិជមុ នសិន ។

• អតថិភព ឬនតថិភពៃនល័កខខ័ណឌបណឹត ង៖

ិ ទេទេលល័កខខ័ណឌៃនបណឹត ង ដូ ចជ
បនេសចកតីថេប មនវវ
សិទិធជំរះកតីរបស់តុលករកមពុជ

ឬសមតថកិចចរបស់ភគី ថមន

អតថិភព ឬនតថិភពៃន

ឬគមន

ឬករបញូជ នពកយ

បណឹត ង េនះមនសុពលភព ឬគមនសុពលភព តុលករអចេចញសលរកមរេបៀបចំេពះ
អតថិភពៃនល័កខខ័ណឌបណឹត ងេនះបន ។ ផទុយេទវិញ េបតុលករវ ិនិច័ឆយេទេលល័កខខ័ណឌ
ៃនបណឹត ងថ គមនអតថិភពេទ

តុលករនឹ ងេចញសលរកមចុ ងេរកយេលកេចលនូវពកយ

បណឹត ងេនះ ។

• េហតុែដលទក់ទងនឹងករបញចប់បណឹត ង៖
បនន័យថ

េបមនវិវទេទេលសុពលភពៃនពកយបណឹត ង

ពកយបណឹត ងករផសះផសេលបណឹត ងករទទួលសគល់ករទមទរ

ឬេមឃភពៃនករដក

ឬករលះបង់ ករទមទរជ

េដម តុ លករអចបនតបណឹត ងេនះបន េដយេចញសលរកមរេបៀបថ វេមឃភព ។ ផទុយ

េទវ ិញ របសិនេបតុលករវ ិនិ ច័ឆយថមនសុពលភពតុ លករ នឹងរបកសបញចប់ បណឹត ងេនះ
េដយេចញសលរកមចុ ងេរកយ ។
៣-សលរកមកំប ំងមុខ៖

សលរកមកំបំងមុខេដ មេចទ

។ សលរកមកំ បំងមុ ខេដមេចទ គឺជសលរកម

ែដលវ ិនិច័ឆយចំេពះករអវតតមនរបស់េដមេចទ

ិ ី
ែដលមិ នបនចូលរួមកនុងកលបរ ិេចឆទនី តិវធ

របស់តុលករ ។ ករអវតតមនេនះតុលករសនមត់ថេដ មេចទគមនឆនទះកនុងករេធវ េទតម

ិ ី ៃនបណឹត ង ។ េនកនុងសលរកមកំ បំងមុ ខេនះរួមមន ២ របេភទ៖
នីតិវធ
៣-១-សលរកមកំបំងមុខចំេពះេដមេចទ

តុលករអចេចញសលរកមកំ បំងមុ ខេដមេចទកនុងករណីដូ ចខងេរកម៖

• េដមេចទមិនបងហញខលួន

េនកលបរិេចឆទៃននីតិវ ិធីេតៀមសំរប់ ករទញេហតុផល

េលកទី១៖

o រតូវរចនេចល នូវករទមទររបស់េដមេចទ េដយសលរកមកំបំងមុខ
• េដមេចទមិនបងហញខលួន េនកលបរ ិេចឆទ

ៃនករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់

o រតូវរចនេចល នូវករទមទររបស់េដមេចទ េដយសលរកមកំបំងមុខ

• ករណីែដលមិនបនបងហញខលួន

េនកលបរ ិេចឆទៃននី តិវ ិធីេរតៀមសរមប់ករទញ

េហតុ ផលបនត៖

o អចបញចប់នីតិវ ិធីេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល

េហយកំណត់ កល

បរ ិេចឆទៃនករទញេហតុ ផលេលកទី ១ បន
ិ ីេរតៀមសរមប់ ករទញេហតុផលបន
o អចបនតនីតិវធ
៣-២-សលរកមកំបង
ំ មុខចំេពះចុងចំេលយ៖
សលរកមកំបំងមុខចំេពះចុ ងចំេលយ គឺជសលរកមែដលេចញេដយតុលករកនុង

ិ ីទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ ។
ករណីែដលចុងចំេលយមិនបនចូ លរួមកនុងនី តិវធ

• កនុងករណី ែដលមិនបនបងហញខលួន េនកលបរ ិេចឆទៃននីតិវ ិធីេរតៀមសរមប់ករ
ទញេហតុ ផលេលកទី ១ (មរត ២០១ កថខណឌទី ១ )៖

ិ ីេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល េហយកំណត់កលបរិេចឆទ
o រតូវ បញចប់នីតិវធ
ៃនករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ េលកទី ១ ។

• កនុងករណី ែដលមិនបនបងហញខលួន េនកលបរ ិេចឆទៃនករទញេហតុផលេដយ
ផទល់មត់ (មរត ២០១ កថខណឌទី ២)៖

o រតូវចត់ទុកថ ចុងចំេលយបនសរភព តមេសចកតីែថលងករណ៍របស់េដមេចទ
o េបសិនជករទមទររបស់េដមេចទ

មនេហតុ ផលរតឹ មរតូវតមេសចកតី

ែថលងករណ៍េនះ រតូវទទួ លសគល់ករទមទររបស់េដ មេចទតមរយៈសល
រកមកំបំងមុ ខ ។

o េបសិន ជករទមទររបស់េដមេចទ ពុំមនេហតុផលរតឹមរតូវតមេសចកតី
ែថលងករណ៍េនះេទ រតូវេចញសលរកមរចនេចលនូវករទមទររបស់េដមេចទ ។

• កនុងករណី ែដលមិនបនបងហញខលួន េនកលបរ ិេចឆទេរតៀមសរមប់ករទញេហតុ
ផលបនត ៖

o េបមិនអចេរៀបចំចំណុចវ ិវទតេទេទៀតបនេទ រតូវបញចប់កលបរិេចឆទេរតៀម
សំរប់ករទញេហតុ ផល េហយកំណត់កលបរ ិេចឆទៃនករទញេហតុេដយ
ផទល់មត់េលកទី ១ តមធមមត ដូចែដលមនែចងកនុងមរត ២០១ -១ែដរ ។

៣-៣-ករណីែដលភគីទំងសងខងអវតតមន៖
មន៖

រតូវអនុវតតតមមរត ២១៩ ៃនរកមនី តិវ ិធីរដឋបបេវណី ែដលមន៖
ិ ី
• កនុងករណី ែដលភគីទំងសងខងមិនបនបងហញខលួន េនកលបរ ិេចឆទៃននីតិវធ
េរតៀមសរមប់ករទញេហតុ ផល ឬកលបរ ិេចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទល់
មត់ ។

• មិនបនដក់ពកយសុំ ឲយតុលករកំណត់កលបរិេចឆទជថមីេទៀត កនុងអំឡុងេពល ១
ែខេទ េនះរតូវចត់ទុកថ បនដកពកយបណឹត ង ។

• កនុងករណីែដលភគីទំងសងខងមិនបនបងហញខលួន

ិ ី
េនកលបរ ិេចឆទៃននី តិវធ

េរតៀមសរមប់ករទញេហតុ ផល ឬកលបរ ិេចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទល់
មត់ ពីរដងជប់គន ក៏រតូវចត់ ទុក ថបនដកពកយបណឹត ងែដរ ។

ករណីែដលតុលករមិ
លករមិនអចេចញសលរកមកំបំងមុខបនមន៖

• ភគីែដលមិនបងហញខលួនេដយមិនបនទទួលករេកះេហរសបចបប់៖

ចំណុចេនះមនែចងេដយែផអកេលមរត៣សតីពីសិទិធទមទរឲយសកសួរេគលករណ៍
ចំេពះមុ ខ ។ េនកនុងេរឿងកតីរដឋបបេវណី ភគីៃនបណឹត ងអចទទួ លឥទធិពលដល់សិទិធរបស់ខួលន

េដយអនុ ភពៃនេសចកតីសំេរចរបស់តុលករ ែដលខលួនដក់ពកយបណឹត ង ។ េហតុ ដូេចនះជ

េគលករណ៍ភគីៃនេរឿងកតី រតូវទទួ លបននូវឱកសបេញចញមតិ អំពីចំណុច ែដលរតូវវ ិនិច័ឆយ

េដយតុលករកនុងបណឹត ងេនះ េហយសតប់មតិ ែដលែថលងេដយភគី មខងេទៀតមុ នេពលតុល
ករេចញេសចកតីសំេរច ។

• ភគីែដលមិនបងហញខលួនមនមូលេហតុ

ែដលអចទទួលសគល់ថពិតជមិនអច

បងហញខលួនបនែមនេដយេរគះមហនតរយធមមជតិ

ឬកលៈេទសៈសេផសងេទៀត

ែដលមិនអចេជៀសវងបន ។

• បណឹត ងមិនរសបចបប់ ។
• ខលឹមសរៃនេសចកតីែថលងករណ៍
ផលេដយផទល់មត់

ែដលេដមេចទ

េធវេនកលបរិេចឆទទញេហតុ

ែដលចុងចំេលយមិនបនបងហញខលួន

េហយខលឹមសរៃនេសចកតីែថលង

ករណ៍េនះ មិនបនជូនដំណឹងដល់ចុងចំេលយ មុនកលបរិេចឆទ ។
កថភគទី៣៖ ចំណុចសំខន់ៗ ែដលរតូវសរេសរកនងលិ
ខិតសលរកម៖
ុ
ភគីេធវបណឹត ងរដឋបបេវណី

គឺមនេគលបំ ណងឲយតុ លករេដះរសយបណឹត ងរបស់

ខលួនតមរយៈករកំណត់ ជសថពរេដយតុលករនូវអតថិភព

ឬនតថិភពៃនករទមទរ ែដល

ិ ិច័ឆយកនុងពកយបណឹត ងេនះ ។ សលរកមរដឋបបេវណី គឺ ជលិខិត
េលកេឡងជកមមវតថុ េដ មបីឲយវន
តូបករណ៍មួ យ

ែដលតុ លករេរបរបស់សំរប់េធវករបងហញចំេលយសតីពីអតថិភព ឬនតថិភព

ៃនសិទិធទមទរ ។
១-និេទទស ែដលរតូវសរេសរកនងលិ
ខិតសលរកមរដឋបបេវណី ៖
ុ

1>
2>
3>

េឈមះតុលករ ែដលេចញសលរកម
ៃថង ែដលបនបញចប់ ករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់
េឈមះ ឬ នមករណ៍ និង អសយដឋនរបស់ភគី េហយនិ ងេឈមះ និង
អសយដឋនរបស់អនកតំ ណងែដលចបប់ បនកំ ណត់

4>

អងគេហតុ និ ង ចំ នុចវិវទ

ចំ នុចេនះ េចរកម រតូវសរេសរពីខឹលមសរៃនសល

រកម ែដលទមទរេដយេដ មេចទ និង ចុ ងចំេលយតបចំេពះករទមទររបស់េដ មេចទ
បនទប់ មក េចរកម រតូវសរេសរពី សិទិធគតតិយុតិត ែដលជមួ លេហតុ ៃនសលរកម ែដលទមទរ
េដយ េដមេចទ រពមទំងអងគេហតុ ែដលជមូលេហតុៃនករេក តេឡងៃនសិទិធ ។
េលសពីេនះកនុងករណីែដលចុ ង ចំេលយបនអះអងអំ ពីមូលេហតុ ររំងនូវកំេណត

ឬ

រលយសិទិធែដលអះអងេដយេដ មេចទ េចរកម រតូវសរេសរអងគេហតុេនះ េហយក៏រតូវសរ
េសរអំ ពីករទទួ លសគល់ ឬមិនទទួលសគល់នូវអងគេហតុទំងេនះេដយេដមេចទផង ។

5>

សំអងេហតុ (មូលេហតុ ឬករយល់េឃញ)

ចំ នុចេនះ េចរកមរតូវសរេសរ

អំពីករវ ិនិ ច័ឆយេទេលភសភុតងសតីពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនអងគេហតុ ចំបច់ សំរប់ េធវករវ ិនិច័ឆយ
អំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទិធទមទរ េដយែផអកេលអងគេហតុ ែដលបនទទួលសគល់េដមបី
ទញនូវលទធផលកនុងេសចកតីសំេរចបញចប់ ។

6>

េសចកតីសំេរចបញចប់ចំណុចេនះ មនន័យថ េចរកម រតូវេធវេសចកតីសំេរច

ជចុ ងេរកយសតីពីករទទួលសគល់ ឬមិ នទទួលសគល់ករទមទររបស់េដមេចទ ។
េចរកម ែដលេចញសលរកម រតូវចុះហតថេលខេលលិខិតសលរកមេនះ ។ កនុង

ករណី ែដលេចរកមណមនក់ កុនងចំេណមរកុមរបឹ កសជំ នុំជំរះមនធុរៈមិ នបនចុះហតថេលខេល
លិខិតសលរកម

េចរកមេផសងេទៀត

រតូវចុះហតថេលខេដយចុះនិេទទសអំ ពីេហតុ ែដល

េចរកមេនះមិ នអចចុះហតថេលខបន ។

ចំ ណុចែដលបនេរៀបរប់ ខងេល គឺ ជចំណុច

ចំបច់ សរេសរកនុងលិខិតសលរកម េហយេរកពី ចំណុចទំងអស់េនះ តុលករអចសរេសរ
ចំណុចេផសងេទៀតដូចជ េលខសំណុំេរឿងេលខសលរកម របេភទៃនសលរកម ជេដម ។
២-ចំណុចសំខន់ៗ ែដលរតូវវិនិចឆ័យេដយសលរកម

ចំណុច ែដលរតូវវ ិនិ ច័ឆយេដយេចញសលរកម មនដូ ចខងេរកម៖

• តុលកររតូវេចញសលរកម

ចំេពះករទមទរទំងអស់ ែដលភគីបនសុំ

បនេសចកតីថ រល់ករទមទររបស់ភគី តុលករ រតូវសំេរចទំងអស់មិនឲយេលសនិងមិ នឲយ
ខវះករទមទរេឡយ ។

• តុលករ មិនអចេចញសលរកមចំេពះចំណុចណ ែដលភគីមិនបនសុំេឡយ
ចំណុចេនះ បនន័ យថ ជេគលករណ៍ចំ ណុច ែដលភគីសុំ និង ចំ ណុចៃនសលរកមរបស់
តុលករ រតូវែតមនភពដូ ចគន េហយមយ៉ ងេទៀតមនអតថន័យបញ
ជ ក់ ចបស់លស់អំពីេគល
ករណ៍ៃនសិទិធចត់ែចងថ”

គមនពកយបណឹត ងគមនករសំេរចេសចកតី”

។

កនុងករណីែដល

តុលករខកខនមិនបនេធវករវ ិនិ ច័ឆយេលករទមទរែផនកណមួយ ែដលេយងេហថ” ករ
ខកខនវ ិនិ ច័ឆយ”

ែដលខកខនេនះ

រតូវបនចត់ ករបនតេនតុ លករេនះតេទេទៀត

។

េហតុ ដូេចនះ កលណតុលករេធវករវ ិនិ ច័ឆយ េដយេចញសលរកមេទេលែផនក ែដលរតូវ
បនខកខនេនះ េទ បករចត់ករបណឹត ងរតូវបនបញចប់ ។ សលរកមែដលវ ិនិ ច័ឆយជេរកយ
េលែផនក ែដលរតូវខកខនេនះ េគឲយេឈមះថ “សលរកមបែនថម” ។

• តុលករ រតូវសំេរចេសចកតីអំពីករណីទទួលបនទុករបក់របដប់កីត េទះបីជគមន

ពកយសុំរបស់ភគី ក៏េដយ បនន័យថតុលករ រតូវសំេរចេសចកតីអំពីករណីយកិចចទទួលបនទុក

របក់របដប់ កីត េដយមិ នចំបច់ មនពកយសុំរបស់ភគី េដយែផអកតមជំពូកសតីពីរបក់របដប់
កតីែដលចបប់ តំរវូ ឲយភគី ចញ់កីតជអនកទទួ លបនទុក ។

ិ ិច័ឆយទទួលសគល់
• កនុងករេចញសលរកម តុលករ រតូវវន

ថករអះអងអំពីអងគេហតុ មន

ឬមិនទទូលសគល់

ឬគមនភពពិតេដយគិ តពិ ចរណយ៉ ងហមត់ចត់នូវលទធផល

ៃនករពិនិតយភសភុតង និង ដំេណករ និ ង ខលឹមសរៃនករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់តម

ជំេនឿទុកចិ តតេដយេសរ ីរបស់ខួលន ។ េគលករណ៍ជំេនឿទុ កចិតតេដយេសរ ី គឺជេគលករណ៍

ែដលេចរកមវ ិនិ ច័ឆយ េទេលពកយបណឹត ង ែដលភគីបនដក់េដយេសរី េហយេចរកមអច

ទទួ លសគល់អងគេហតុ ែដលជមូ លដឋនៃនសលរកម េដយែផអកេលជំេនឿទុកចិ តតរបស់ខួលន ។
េគលករណ៍មួ យេទៀតែដលផទុយ នឹ ងេគលករណ៍ជំេនឿទុ កចិ តិតេដយេសរ ី គឺេគលករណ៍
បញ
ជ ក់េដយភសភុតង ែដលចបប់ បនកំ ណត់េដយកំរ ិតរបេភទៃនភសភុតង ឬអនុភពកនុងករ

បញ
ជ ក់េដយភសភុតង ។

៣-ករបញចូ នលិខិតសលរកម៖

េរកយពី តុលករេចញលិខិតសលរកមរួចេហយ

តុលករ

រតូវបញូច នលិខិតសល

រកមេទឲយភគី កងនងអំ ឡុងេពល ២សបតហ៍ េដយគិ តពីៃថងរបកសសលរកម ។

ែដលរតូវបញូជ នេនះគឺ អនុ សរសលរកម ។ េទះបី ជមន ឬគមនវតតមនគូភគី

សលរកម
េនេពល

របកសសលរកមក៏េដយ ក៏ករបញូជ នលិខិតសលរកម េទឲយគូ ភគីៃនេរឿងកតី គឺ កុនងេគល

បំណងឲយគូ ភគី ដឹងចបស់លស់អំពីអតថន័យរបស់សលរកម ។ មយ៉ ងេទៀតឆលងកត់ករបញូជ ន
េនះអំ ឡុងេពលអចបតឹងឧបរស័យេទតុលករជន់ ខពស់ចប់ពីដំេណករេហយភគីែដលឈនះ
កតីអចដក់ ពកយសុំេទតុ លករអនុវតតជបេណ
ត ះអសននបន ។
កថភគទី ៤ ៖ ទំរង់ៃនសលរកម
-១-ទំរង់ៃនសលរកមចុងេរកយ

ចំណុច ែដលរតូវវ ិនិ ច័ឆយេដយសលរកម (មរត ១៨២)
-តុលករ រតូវេចញសលរកមចំេពះករទមទរទំងអស់ ែដលភគី បនសុំ
-តុលករមិ នេចញសលរកមចំេពះចំណុចណ ែដលភគី មិនបនសុំេឡយ ។
-តុលកររតូវ សេរមចអំពីករណីយកិចចទទួលបនទុករបក់របដប់កីត េទះបីគមន

ពកយសុំរបស់ភគី ក៏េដយ ។

េនកនុងលិខិតសលរកម រតូវសរេសរចំណុចដូចខងេរកមេនះ ៖

1>

េឈមះ តុ លករ

2>
3>
4>
5>
6>

ៃថង ែខ ឆនំ ែដលបនបញចប់ ករទញេហតុផលេដយផទល់មត់
េឈមះ ឬនមករណ៍ និ ង អសយដឋនរបស់អនកតំ ណងែដលចបប់ បនកំណត់
អងគេហតុ និ ង ចំណុចវិវទ
សំអងេហតុ
េសចកតីសេរមចបញចប់

ិ ទ រតូវសរេសរខលឹមសរសំខន់ ៗ េដយែផអកេលេសចកតី
ចំេពះអងគេហតុ និ ង ចំ ណុចវវ
ែថលងករណ៍របស់ភគី ។

េចរកម ែដលេចញសលរកម រតូវចុ ះហតថេលខ េលសលរកម

េនះ ។ កនុងករណីណេចរកមណមនក់ កនុងចំេណមរកុមរបឹកសជំនុំជរមះ មនធុរៈកនុងករចុះ

ហតថេលខ េលលិខិតសលរកម េចរកមេផសងេទៀត រតូវចុះ ហតថេលខ េដយចុ ះនិេទទសអំ ពី
េហតុែដលេចរកមេនះ មិ នអចចុះហតថេលខបន ។
តមទំរង់ ដូចបនបញ
ជ ក់ េរៀបរប់ខងេល េហយអចែបងែចកទំរង់ៃនសលរកមជ ៤ែផនក ៖



ែផនកកបលៃនសលរកម

o តុលករ
o ៃថងែដលបនបញចប់ករទញេហតុផលេដយផទល់មត់
o េឈមះ ឬនមករណ៍ និង អសយដឋនរបស់ភគី េហយ និងេឈមះ និង អស័យ
ដឋនរបស់អនកតំ ណងែដលចបប់បនកំណត់ ។



ែផនកអងគេហតុ និង ចំណុចវិវទ

o រតូវសរេសរខលឹមសរសំខន់ៗ េដយែផអកេលេសចកតីែថលងករណ៍របស់ភគី


ែផនកសំអងេហតុ

o គឺជទទបីក
ហ រណ៍ៃនអងគេហតុ និ ង អងគចបប់ ែដលនំឲយតុលករេចញេសចកតី
សេរមច ។ មុននឹ ងសរេសរែផនកសំអងេហតុ រតូវគិតឲយេហយជេរសច ថេត

នឹងសេរមចេសចកតីេទេលអីវខលះ គមនចំ ណុចៃនេសចកតីសេរមចណមួ យ ែដល
គមនសំអងេហតុេទ ។



ែផនកៃនេសចកតីសេរមច

o េនកនងេរឿងរដឋបបេវណីរួមមនបណឹត ងបីយ៉ង គឺ ៖
 បណឹត ងទមទរឲយផតល់តវកលិក
 បណឹត ងទមទរឲយបញ
ជ ក់
 បណឹត ងទមទរឲយបេងកត បតូរ ឬរ ំលត់ទំនក់ទំនងគតិយុតិត

o សលរកមែដលសេរមចដល់េសចកតីេលបណឹត ង ទំងបីយ៉ងខងេលេនះេហថ

 សលរកមបងគប់ឲយផតល់តវកលិក
 សលរកមបញ
ជ ក់
 និង សលរកម បេងកត បតូរ ឬរ ំលត់ទំនក់ទំនងគតិយុតិត

o េសចកតីសេរមចៃនសលរកមចុងេរកយរួមមន៖


េសចកតីសេរមចេលកនូវពកយបណឹត ង (កនុងករណីែដលពកយបណឹត ងរបស់

េដមេចទ ផទុយនឹងចបប់ ឬខវះលកខខណឌៃនបណឹត ង )

 េសចកតីសេរមចរចនេចលនូវករទមទរ (កនុងករណីែដលភគីគមនភសភុ
តង ឬមនមិ នរគប់រគន់េដ មបីយកមកបញ
ជ ក់ អងគេហតុែដលខលួនបនអះ
អង )

 េសចកតីសេរមចទទួលសគល់ (កនុងករណីែដលភគីមនភសភុតងរគប់រគន់
យកមកបញ
ជ ក់ អងគេហតុ ែដលខលួនបនអះអង ) ។

 និង េលសពីេនះ តុលកររតូវសេរមចផលែដរ អំពីបនទុកៃនរបក់របដប់កីត ។

-២-ទំរង់ៃនសលរកមរេបៀប៖

សលរកមរេបៀប មនទំរង់របហក់របែហលគននឹងទំរង់ៃនសលរកមចុ ងេរកយផងែដរ
ប៉ុែនតមនលកខណៈខុ សែបលកគនខលះៗ រតង់ែផនកសំអងេហតុ និង ែផនកៃនេសចកតីសេរមច ែដល
រួមមនដូ ចតេទ ៖



ែផនកសំអងេហតុ៖

o េលកេឡងនូវេហតុផលទំងឡយ ែដលតុលករមិនអចសេរមចដល់អងគេសច
បន េហយនំឲយមនករចត់រេបៀប ែដលេហតុ ផលទំងេនះរួមមន៖

 ភសភុតងមិនរគប់រគន់ ឬមិនចបស់លស់ តរមូវឲយមនករេសុបសួរបែនថម
 តរមូវឲយមនករបំែបកសំណុំេរឿង ឬបញូច លសំណុំេរឿង

 តរមូវឲយមនករបងអង់សំណុំេរឿង េដយមនករណីបនទន់បងខំ
 តរមូវឲយមនករេផទរសមតថកិចច



ែផនកៃនេសចកតីសេរមច៖

o ចត់ឲយេសុបសួរបែនថម
ិ ័យ
o ចត់ឲយេធវេកសលយវ ិច័យ ឬរបតិេកសលយវច

o ចត់រេបៀបេដមបីបំែបកសំណុំេរឿង ឬបញូច លសំណុំេរឿង
o ចត់រេបៀប េដមបីបងអង់សំណុំេរឿង
o ចត់រេបៀប េដមបីេផទរសមតថកិចច

កថភគទី៥៖ កររកសសលរកម៖
ជេគលករណ៍ កំេណតៃនអនុ ភពៃនសលរកម នឹ ងមនអនុ ភពេដយកររបកស
ែដលជទំរង់ៃនករជូ នដំ ណឹងពិេសស ។ ទំរង់ ណេរកពី កររបកសេនះមិនបណ
ត ល ឲយមន
អនុ ភពេឡយ ។

ទំរង់ៃនកររបកសសលរកមអចេធវបនេទះបីជភគីមខង ឬទំងសង

ខងអវតតមនក៏េដយ ។ កររបកសរតូវេធវជសធរណៈ ។

១-កររបកសសលរកម៖

1>
2>

រតូវេធវេឡងេដយករេកះេហតមកលបរ ិេចឆទ
រតូវេធវេឡងកនុងរយៈេពល ១ (មួយ) ែខគឺចប់ ពីៃថងែដលបនបញចប់ នូវករ ទញ

េហតុ ផលេដយផទល់មត់

3>
4>

រតូវេធវេឡងេដយែផអកេលចបប់េដ មៃនមូ លសលរកម
រតូវេធវេនកនុងសវនករែដលេបកជសធរណៈ (េចរកមទទួលបនទុកមនក់ ឬ

របធនរកុមរបឹកសជំនុំជំរះជអនកអននូវេសចកតីសំេរចបញចប់
២-អតតពនធភពៃនសលរកម៖

ជេគលករណ៍សលរកម ែដលរបកសរួចេហយ

តុលករែដលេចញសលរកម

េនះមិ នអចែកែរប ឬលុបសលរកមេនះបនេឡយ ។
េលកែលងែតករណីពិេសសមួយ ចំនួនដូចខងេរកម៖

• កនុងករណីែដលសលរកមមនករគណនេលខខុស ឬកត់ខុស ឬកំហុសជក់

ែសតងេផសងេទៀត

ែដលមនរបេភទរបហក់របែហលគនតុលករអចេចញដីកសំេរចែកតំរវូ

សលរកមតមពកយសុំ ឬេដយឆនទនុសិទិធរបស់ខួលនបន ។

• ចំេពះដីកសំេរចែកតំរវូ សរេសរបែនថមេនេលចបប់េដមៃនមូលសលរកម និង

អនុសរសលរកម ។ ប៉ុែនតរបសិនេបយល់េឃញថសមរមយតុលករអចេធវដីកសំេរចេនះ
ជលិខិតជំ នួសករសរេសរបែនថមេនេលចបប់េដមៃនមូលសលរកម និង អនុសរសលរកម
េហយ បញូជ នឯកសរចំ លងយថភូ តៃនករសំេរចេនះេទឲយភគីបន ។

ករែកតំរវូ សលរកមេនះ តុលករសមី រតូវេធវជដី កសំេរចែកតំរវូ ចំ ណុច

ែដលខុស

ឆគង ។ េយងដឹងថសលរកមមនអនុ ភពចងតុលករ ែដលេចញេសចកតីសំេរចេនះែមនែត
ករែកតំរវូ កំ ហុសជក់ែសតងកនុងករសរេសរពុំែមនជករផលស់បូរខល
ត ឹមសររបស់សលរកមេឡយ ។

កនុងករណីេនះ េប តំរវូ ឲយឆលងកត់ករវិនិច័ឆយនូវកំ ហុសរបស់តុលករ ែដលេចញសលរកមេដយ

តុលករជន់ខពស់េនះកិចចករេនះអចទមទរឲយមនករចំណយេពលេវល និ ង ពលកមម
ែដលគមនរបេយជន៍ យ៉ងេរច ន ។
ដូេចនះេហយបញញ តិតេនះ ទទួ លសគល់ករតំរវូ សលរកមរបស់តុលករ ែដលបនេចញ
សលរកមេនះេដយខលួនឯង ។ េដយអនកែសវងរកេឃញនូវករសរេសរខុ សេលសលរកម

ភគេរចនៃនេរឿងកតី

េហយភគី ជអនកទទួលរងនូវករខូ ចខតរបេយជន៍

េដយសរករសរ

េសរខុសេនះ ដូេចនះេយង រតូវទទួ លសគល់នូវសិទិធដក់ ពកយសុំ របស់ភគី កុនងករសុំែកតំរូវ
សលរកម ែដលសរេសរខុ ស ។ ចំេពះភគី ែដលទទូលករខូ ចខតរបេយជន៍េដយដី ក
សំេរចែកែរបសលរកមអចបតឹងជំ ទស់បនចំេពះដី កសំេរចេនះបន

។

ក៏ ប៉ុែនតេបមន

ករបតឹងឧទទរណ៍ កនុងអំ ឡុងេពលសិទិធបឹតងឧទទរណ៍ ចំេពះសលរកមេនះភពរតឹមរតូវៃនដីក
សំេរចែកតំរវូ សលរកមេនះក៏ នឹងរតូវវិនិច័ឆយេនេពល

ែដលសលឧទទរណ៍ជំនុំជំរះបណឹត ង

ឧទទរណ៍កនុងករសំេរចេសចកតីអំពីបណឹត ងឧទទរណ៍េនះែដរ ។

េហតុដូេចនះបញញ តិតមិនអនុ ញញត

កលយជេសចកតីវ ិនិ ច័ឆយែតមួ យ

េដយសរេសរបែនថមេលលិខិត

ឲយភគីេធវ បណឹត ងជំទស់ចំេពះដីកសំេរចែកតំរូវ េដយឯកឯងេឡយ េនេពលករបតឹងឧទទរណ៍ ។

ដីកសំេរចែកតំរវូ សលរកម

សលរកម េហយបេងកតអនុភពដូ ចបនេចញ ែដលមនអតថន័យែដលបនែកតំរវូ េហយតំង
ពីេពលដំ បូង ។ កនុងករណី ែដលបនេធវដីកសំេរចែកតំរវូ ពុំ ចំបច់ ភជប់ ជមួយលិខិតសល

រកមេឡយេទឲយគូភគី ។

៣- េពលសលរកមចូលសថពរ៖

ខពស់

េនកនុងេពល ែដលចបប់បនផតល់សិទិធឲយេទភគីបឹតងឧបរសស័យ េទតុ លករជន់

ឬបតឹងទស់ េដយរសបចបប់េនះសលរកមមិ នចូលជសថពរេឡយ ។ ដូចេនះសល

រកមសថពរ មនអនុភពបងអក់ករដក់ ពកយបណឹត ងឧបរស័យ េទតុ លករជន់ ខពស់ ឬពកយ
បណឹត ងទស់ ែដលរតូវបនេធវេឡងកនុងអំឡុងេពល ែដលចបប់ បនកំ ណត់ ។ េពលសលរកម
ចូលជសថពរ បេងកតអនុភពអជញអស់ជំនុំ ។ េពលមនអជញអស់ជំនុំ រតូវកំណត់ជសថពរ

នូវទំ នក់ ទំនងសិទិធ ឬ ទំនក់ ទំនងគតតិយុតត នេពលបញចប់ ករទញេហតុផលេដយផទល់មត់
ិ ិច័ឆយេនកនុងេសចកតីសំេរចបញចប់ ករទម
។ ទំហំៃនអជញអស់ជំនុំមនរតឹមែតទំហំ ែដលបនវន
ទរ ែដលបនដក់ពកយបណឹត ង ឬពកយបណឹត ងតបែតប៉ុេណណះ េហយអជញអស់ជំនុំមិនអចមន

េទេលេសចកតីវ ិនិ ច័ឆយកនុងសំអងេហតុៃនសលរកមបនេទ

េហយមយ៉ ងវ ិញេទៀត េប ចុង

ចំេលយទមទរករទូ ទត់ េដយសិទិធេលបំណុលតបេសចកតីវ ិនិ ច័ឆយកនុងវិនិច័ឆយ កនុងសលរកម
សថពរ ែដលសំេរចថគមនសិទិធេលបំណុលតបេទ រតូវបេងកតអនុភពៃនអជញអស់ជំនុំេលទឹក

របក់ ែដលបនតវ៉ េដយករទូ ទត់េនះ ។

េពលសលរកមចូ លសថពរ បេងកតអនុ ភព

អនុវតតចប់ តំងពីេពលែដលអជញអស់ជំនុំបនេកតេឡង ។
ែផនកទី ៥៖ ករសះជតមផលូវបណតឹង
កថភគទី១៖ អតថន័យៃនករសះជតមផលូវបណតឹង
ករសះជតមផលូវបណឹត ង គឺជសកមមភព ែដលេដមេចទ និ ង ចុ ងចំេលយេធវសមបទន

គនេទវ ិញេទមក (លះបង់េរៀងៗខលួន ) នូវករអះអងអំ ពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទិធ ឬទំនក់

ិ ីបណឹត ង េហយ
ទំនងគតតិយុតិតែដលជកមមវតថុៃនបណឹត ង និ ង រពមេរពៀងបញចប់វ ិវទេនកនុងនី តិវធ
េធវេសចកតីែថលងករណ៍អំ ពីលទធផលេនះ េដយឯកភពគនចំេពះមុ ខតុ លករ

។

េហតុេនះ

េហយ ករសះជ គឺ ជមូលេហតុ ដ៏សំខន់មួយៃនករបញចប់ បណឹត ង ដូចសលរកមែដរ ។
-ករសកលបងេធវករផសះផស មរត ៩៧ ៖
តុលករ អចសកលបងេធវករផសះផសបន េទះបីជបណឹត ងសថិតេនកនុងដំណក់ កល

ណក៏េដយ ។

-ករសកលបងផសះផសេនកនុងនីតិវ ិធីេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត ១០៤
១០៤៖
៖

ិ ីេរតៀមសរមប់ ករទញេហតុផល តុលករ រតូវសកលបងផសះផសជដំបូង
េនកនុងនី តិវធ

សិន េលកែលងែតយល់េឃញថមិ នសមរមយ ។

២២០៖
ករផសះផសេលបណឹត ង មរត ២២០
៖
ិ ីេរតៀមសរមប់ ករទញេហតុផល ឬ
ភគី អចេធវករផសះផស េនកលបរ ិេចឆទៃននី តិវធ
កលបរ ិេចឆទៃនករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ ឬកលបរ ិេចឆទៃនករផសះផសបន ។
ករផសះផសែដលបនកំ ណត់ កុនងកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ អចេធវេនេរកទីតំងតុ លករ

ក៏បនែដរ របសិនេប តុលករយល់េឃញថសមរមយ ។

×

អនុភពៃនកំណត់សព
ីត ីករសះជ ជអទ ៖
កនុងករណីែដលមនករសះជ ករលះបង់ នូវករទមទរ ឬករទទួ លសគល់នូវករទម

ទរ រតូវបនកត់រតេនកនុងកំណត់េហតុ កំណត់េហតុេនះ មនអនុ ភពដូ ចគននឹ ងសលរកម

សថពរ ។

ត ីនីតិវ ិធីេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត ១១១ ចំណុច ឃ
-កំណត់េហតុសីព
ឃ-ករ ដកពកយបណឹត ង ករផសះផស ករលះបង់ ករទមទរ និង ករទទួ លសគល់ករ
ទមទរ ។ េនះក៏ ចត់ទុកជករសះជតមផលូវបណឹត ងែដរ ។

-កំណត់េហតុសីព
ត ីករទញេហតុផលេដយផទល់មត់ មរត ១១៩ កថខណឌទី ១ ចំណុច ក
ក-ករដកពកយបណឹត ង ករផសះផស ករលះបង់ ករទមទរ ករទទួ លសគល់ករទមទរ
និង ករសរភព ។ េនះ ក៏ចត់ទុកជករសះជតមផលូវបណឹត ងែដរ ។
១- ផលរបេយជន៍ៃនករសះជតមផលូវបណតឹង

1>
2>
3>
4>

អចបញចប់ ជេមលះបនឆប់រហ័ស
អចេដះរសយជសថពរ និង ដច់េរសច
េដះរសយសមរមយតមធមមជតិ េដយមិ នេប ហិងស
អចទទួលនូវខលឹមសរៃនករសះជសមរមយ ែដលរសបេទនឹ ងលកខណៈ និង សថន
ភពៃនេរឿងកតី ។

5>
6>

ភគី នឹ ងអនុវតតេដយសម័រគចិ តតនូវកតពវកិចចែដលបនសនយកនុងករសះជ ។
អចរកសនូវភពរបរកតី នូវទំ នក់ ទំនងរវងភគី នេពលអនគតបន។

២-ករផសះផសេនកលបរ ិេចឆទៃននីតិវិធីេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល

កលបរ ិេចឆទៃន

ករទញេហតុផលេដយផទល់មត់ និង កលបរ ិេចឆទៃនករផសះផស

1>

ិ ីេរតៀមសរមប់ ករ
ករផសះផស អចេធវេទបនជអសធរណៈ េនកនុងនីតិវធ
ទញេហតុ ផល ឬកលបរ ិេចឆទៃនករផសះផស

2>

ិ ីៃនករផសះផស ភគី អចនិ យយអវីៗេដយេសមះបន ចំេពះតុ ល
េនកនុងនី តិវធ

ករ េដយសរែតតុលករមិ នអចយកេទេធវជមូ លដឋនៃនសលរកមបន ។
៣-ករផសះផសេនេរកតុលករ

កនុងករណីែដលតុលករ យល់េឃញថ សមរមយ តុលករក៏ អចេធវករផសះផសតមផលូវ

បណឹត ង េនេរកតុ លករបន (មរត២២០ កថខណឌទី ២) ។
ឧទហរណ៍ដូចជ៖

 ករពក់ព័នធ នឹងជេមលះសតីពីរពំដី ឬសតីពីករសងសង់ អចមនករណីែដល
គួរែតផសះផសេដយេម លសថនភពផទល់ទីកែនលង ។

 កនុងករណីែដលភគីណមខងមនជមងឺធងន់ មិនអចចូលខលួនមកតុលករបន
តុលករអចផសះផសេនកែនលងណមួយសមរសប េរកពី តុលករបន ។

កថភគទី ២៖ អនុភព និង កំណត់េហតុសះជ
១-អនុភពៃនកំណត់េហតុសះជ

កំណត់េហតុសះជ មនអនុភពដូ ចនឹ ងសលរកមសថពរែដរ រប់ បញូច លទំងអនុ ភពៃនករ

បញចប់ បណឹត ង េហយេរកពីេនះ អនុភពអនុវតតកុនងករណីែដលករសះជេនះ មនខលឹមសរ

ផតល់តវកលិកកំណត់ មួយ ។

មនន័យថ ភគីអចយកកំ ណត់េហតុែដលមនចុះអំពីករ

សះជេនះ មកេធវជលិខិតអនុវតត េដ មបីដក់ ពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំបន (មរត ៣៥០
កថខណឌទី ២ ចំណុច ឈ) ។ ដូេចនះេហយ កនុងករណីែដលភគីមខងេទៀត មិ នបំេពញកតពវ
កិចច

ែដលបនកំណត់ េនកនុងកំ ណត់េហតុៃនករសះជេនះេទ

អចអនុវតតេដយបងខំបន

េហយេនះ គឺជចំណុចមួយដ៏សំខន់េដ មបីពនយល់ែណនំឲយភគីសះជ ។
២-កំណត់េហតុសះជ

ិ ីរដឋបបេវណី បនែចងថ កនុងករណីែដលមន
េដយេយងតមមរត២២២ ៃនរកមនីតិវធ

ករសះជ ករលះបង់ ករទមទរ ឬករទទួ លសគល់ករទមទរ រតូវបនកត់រតកនុងកំណត់

េហតុ កំណត់េនះ មនអនុ ភពដូ ចគននឹ ងសលរកមសថពរ ។
ក-ទំរង់ៃនកំណត់េហតុសះជ៖

 ែផនកកបលៃនកំណត់េហតុ៖
 បវ វចន( រពះរជណចរកកមពុជ ជតិ សសន រពះមហកសរត)

 បនេឃញ សំណុំេរឿងរដឋបបេវណី េលខ ែថង ែខ ឆនំ
 សលដំបូង...............
 េដមេចទ េឈមះ ................
 ចុង ចំេលយេឈមះ ............

 បនេឃញ កំណត់េហតុេរតៀមសរមប់ករទញេហតុ ផល ចុះៃថង ទី ែខ ឆនំ
 បនេឃញ កំណត់ទញេហតុផល េដយផទល់មត់ ចុះ ៃថង ទី ែខ ឆនំ
 ែផនកខលឹមសរៃនកំណត់េហតុ៖
 រតូវកត់រតឲយបនចបស់នូវករទទួលសគល់ ឬ លះបង់ករទមទរ និង
េធវយ៉ងណឲយ ងយសតប់ ងយយល់ ែតមនន័ យរគប់រគន់

 ែផនកេសចកតីបញចប់ៃនកំណត់េហតុ
 េម៉ ង ៃថង ែខ ឆនំ ៃនករបញចប់កំណត់េហតុ
 ហតថេលខ របស់េចរកម
 ហតថេលខ របស់រកឡបញជី
 សនមផតឹមេមៃដរបស់ េដមេចទ និង ចុងចំេលយ ។
ខ-ទំរង់គំរៃូ នកំណត់េហតុសះជ៖

រពះរជណចរកកមពុជ

ជតិ សសន រពះមហករត
កំណត់េហតុសះជ
(មរត ២២២ ៃន ក.ន.រ)
បនេឃញ សំណុំេរឿងរដឋបបេវណីេលខ ៖........ចុះៃថងទី..........ែខ.......ឆនំ......របស់ស
លដំ បូង ...............................។
េដមេចទ េឈមះ ...............................និង ចុងចំ េលយេឈមះ ............................... ។
បនេឃញកំណត់េហតុេរតៀមសរមប់ករទញេហតុ ផលចុះៃថងទី......ែខ.....ឆនំ ............
របស់ដំបូង............................................។
េនៃថងទី................. ែខ.......... ឆនំ............... េវលេម៉ ង.......នទីរពឹក េនសលដំបូង.......
រវងេដមេចទេឈមះ....... េភទ....... អយុ.......ឆនំ មនទីលំេនភូមិ....... ឃុំ....... រសុក....... េខតត.......
និងចុងចេមលយេឈមះ....... េភទ....... អយុ ....... ឆនំ របពនឋេឈមះ ....... អយុ ....... ឆនំ មនទីលំេនភូមិ
................

ឃុំ...................

រសុក......................

េខតត....................

បនរពមេរពៀងសះជនឹងគន

ែដលចុងចេមលយសុខចិត.ត ......................... េទេដមេចទ។
កំណត់េហតុេនះ គូភគីបនអន និង ពិនិតយ េហយបនឯកភពយល់រពម េដយគមនភគីណ
មួយជំទស់េឡយ។ កំណត់ េហតុេនះ បនបញចប់េនៃថងទី ....... ែខ....... ឆនំ ....... េវលេម៉ ង ...............
នទី........។
េដមេចទ

ចុងចេមលយ
បនេឃញ
េចរកម

រកឡបញជ ី

ំ ូកទី ៤
ជព
កិចចកររកឡបញជ ក
ី ងនី
តិវិធីអនុវតតេដយបងខំ
ុន
ែផនកទី១ ៖ សញ
ញ ណទូេទៃនករអនុវតតេដយបងខំ
ករអនុវតតេដយបងខំ មិ នែមនអនុវតតរតឹ មែតសលរកមេទ គឺអនុវតតរល់េសចកតីសេរមច
របស់តុលករែដលមនរបសិទិធភពអនុវតត ។ នីតិវ ិធីអនុវតតេដយបងខំ ជនី តិវ ិធី អនុវតតសិទិែធ ដល
រតូវបនកំ ណត់រួចេហយតមរយៈសលរកម ឬលិខិតអនុវតត ។ ដូេចនះ ករអះអងេផសងៗរបស់
ិ ីអនុ វតតេដយបងខំេឡយ ។
អនកចញ់កុនងេរឿងកតីេនះ មិនបនរតូវយកមកពិ ចរណ កនុងនីតិវធ
ទនទឹមនឹងេនះ ករអនុវតតរតូវបនែបងែចកជ ២របេភទធំៗ ដូ ចជ៖

1>

ករអនុវតតជរបក់៖

a. ករអនុវតតចំេពះចលនវតថុ

b. ករអនុវតតចំេពះអចលនវតថុ

c. ករអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល

2>

ករអនុវតតមិនែមនជរបក់

a. ករអនុវតតសីតពីសិទិធទមទរឲយរបគល់វតថុ

b. ករអនុវតតសីតពីសិទិធទមទរឲយេធវសកមមភព ឬមិនឲយេធវសកមមភព

ែផនកទី២៖ កិចក
ច ររកឡបញជ ី មុនេពលអនុវតតេដយបងខច
ំ ប់េផតម
ិ ី អនុវតតេដយបងខំ អចចប់េផតមបនលុះរតែតមនពកយសុំពីមចស់បំណុល ។
នីតិវធ
កថភគទី១៖ ករដក់ពកយសុឲ
ំ យអនុវតតេដយបងខំ
េពលែដលមនពកយសុំពីមចស់បំណុល េពលេនះ រកឡបញជីរតូវពិ និតយពកយសុំេនះ
ិ ីរដឋបបេវណីែដរ ឬេទ
េតបនេគរពតមលកខខណឌែដលមនែចងេនមរត ៣៤៩ ៃនរកមនីតិវធ
ពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំ រតូវ៖

1>

ពកយសុំ រតូវេធវជលយលកខណ៍អកសរ

2>
3>
4>
5>

រតូវមនេឈមះ និ ង អសយដឋន របស់មចស់បំណុល ៃនករអនុវតត ឬអនកតំ ណង
រតូវ មនេឈមះ និ ង អសយដឋន របស់កូនបំ ណុលៃនករអនុវតត ឬអនកតំ ណង
សញញណៃនលិខិតអនុវតត (ភជប់ ជមួយនឹ ងពកយសុំ )
លកខណៈៃនករសុំឲយអនុវតតេដយបងខំ ៖

a. េដយផទល់
b. េដយជំនួស
c. ឬ េដយរបេយល

6>

ខលឹមសរៃនេសចកតីសេរមច កនុងលិខិតអនុវតត

េរកយេពល

ែដលរកឡបញជីបនេធវករពិ និតយេលពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំបនេគរព

តមលកខខណឌៃនមរត ៣៤៩ រួចេហយ េនះរកឡបញជីរតូវ៖

1>
2>
3>

ចុះកនុងេសៀវេភទទួ លបណឹត ង សុំឲយអនុវតតេដយបងខំ
បងគប់ ឲយបង់ ពនធដក់ ពកយសុំ ចំ នួន ១ មុឺ ន េរៀល (មរត ៣៧២)
បងគប់ ឲយដក់ពកយសុំឲយផតល់រូបមនតអនុវតត (មរត ៣៥៥)

កថភគទី ២៖ ករផតលរ់ ូបមនតអនុវតត៖
១-ករផតលរ់ ូបមនតអនុវតតរតូវេធវេ ឡងេដយរកឡបញជ ី
ជទូេទ រកឡបញជី មនភរកិចចកុនងករផតល់រូបមនតអនុវតត េពលគឺរកឡបញជីៃនសល

ដំបូងែដលមនសមតថកិចច បនេសចកតីថ រកឡបញជីរតូវយកលិខិតអនុវតតេដម មកថតចមលង
េដយបញ
ជ ក់ថ” បនថតចមលងរតឹមរតូវតមចបប់េដ ម” រួចចុះហតថេលខ និ ង េបះរត េទប

កលយេទជឯកសរចមលងយថភូតៃនលិខិតអនុវតត

ែដលរកឡបញជ ី

រតូវយកមកេរបរបស់

សំរប់ករផតល់រប
ូ មនតអនុវតត ។ រូបមនតអនុវតតមន ២ របេភទ ៖ (១)-រូបមនតអនុវតតសមញញ(មរត
៣៥៤ ៃន ក.ន.រ ) និ ង (២)- រូបមនតអនុវតតពិេសស (មរត ៣៥៦ ៃនក.ន.រ) ។

១-១-រ ូបមនតអនុវតដសមញញ

-លិខិតអនុវតតគមនភពសមុគសមញ

-មនទំ នក់ ទំនងផទល់ចំេពះែតេដមេចទ និ ង ចុ ងចំេលយកនុងេរឿងកតី

-គមនេគលេដេរច ន

-កំណត់េពលេវលចបស់លស់
១-២-រ ូបមនតអនុវតតពិេសស

-មនលកខខណឌបងអង់
-េពលេវលកំណត់ មិនពិ តរបកដ
-អនុវតតេទេលអនកេផសងេរកពី កូនបំ ណុល

និង

មចស់បំណុលែដលលិខិតអនុវតតបន

កំណត់ ។
-ករផតល់រប
ូ មនតអនុវតតេរចនចបប់

មុននឹងរកឡបញជី េធវករផតល់រូបមនតអនុវតតពិេសសយកេទអនុវតតបនលុះែត៖
ក-មចស់បំណុលធនបន នូវលកខខណឌៃនមរត ៣៥៦
៣៥៦កថខណ
កថខណឌទី១៖
េនកនុងករណីែដលសិទិធទមទរែដលរតូវបនកំ ណត់េនកនុងលិខិតអនុវតត ភជប់ ជមួយ

នឹងលកខខណឌបងអង់ ឬេពលកំណត់ មិនពិ តរបកដ រកឡបញជី ឬសរករ ីអចរបគល់រូបមនត
អនុវតតបន លុះរតែតមចស់បំណុលៃនករអនុវតតបនបញ
ជ ក់អំពីករបំេពញលកខខណឌ ឬករ
មកដល់នូវេពលកំណត់ មិនពិ តរបកដេនះ ។

ខ-មនករអនុញញតពីរបធនតុលករ ឬ េចរកមចត់តង
ំ (មរត ៣៥៦ កថខណឌទី ៤
េនេពលរកឡបញជីផតល់រប
ូ មនតអនុវតតេដយេយងតមបញញ តិត ៃនកថខណឌទី ១ ឬ
កថខណឌទី ៣ ៃន មរត ៣៥៦ (កនុងករណីែដលមនភពចបស់លស់ថ អចនឹ ងេធវករ

អនុវតតេដយបងខំ

េដយយកបុគគលេផសងេរកពីភគីែដលរតូវបនកំណត់េនកនុងលិខិតអនុវតត

េធវជមចស់បំណុលៃនករអនុវតត ឬកូនបំណុលៃនករអនុវតត ឬករណីែដលមចស់បំណុលៃនករ

អនុវតតបនបញ
ជ ក់េដយលិខិតអនុវតតអំពីេហតុករណ៍េនះ រកឡបញជ ី ឬ សរករីអចផតល់

រូបមនតអនុវតត ) ខងេលេនះ រកឡបញជីេនះ រតូវទទួលេសចកតីអនុញញតពីតុលករែដលខលួន

សថិតេន ។

ក-អនកែដលអចអនុវតតេដយបងខំបន(មរត

៣៥១)

 មចស់បំណុលអនុវតត ឬ កូនបំណុលៃនករអនុវតត
 ភគីែដលបនបញ
ជ ក់ កុនងលិខិតអនុវតត

 តតីយជនែដលបនបញ
ជ ក់ កុងលិ
ន
ខិតអនុវតត
 អនកែដលទទួលបនតសិទិធ

 កូនបំណុលទី ៣
ខ-ចំណុចែដលរតូវសរេសរកនងរ
ុ ូបមនតអនុវតត

(មរត ៤៥៧)

 រូបមនតអនុវតតរតូវសរេសរ បែនថមេនែផនកេរកមៃនឯកសរចមលងយថភូតៃន
លិខិតអនុវតត រួមមន៖

 បុគគលែដលអចទមទរឲយេធវករអនុវតតេដយបងខំ េដយលិខិតអនុវតត
េនះ និង ភគីមខងេទៀត

 មូលេហតុែដលរតូវផតល់រូបមនតអនុវតតពិេសស
 មូលេហតុែដលផតល់រប
ូ មនតអនុវតតែតមួយែផនកៃនសិទិធទមទរ
ូ មនតេរច នចបប់
 មូលេហតុែដលផតល់រប

 រកឡបញជី ឬសរករ ី រតូវចុះហតថេលខេលរូបមនតអនុវតត េហយសរេសរ ៃថង
ែខ ឆនំ ៃនករផតល់រប
ូ មនតអនុវតត ។

ឧទហរណ៍ៈ ករផតល់រូបមនតអនុវតតសមញញ ៖

រ ូបមនតអនុវតត

មចស់បំណុលៃនករអនុវតតេឈមះ ....................អចអនុវតតេដយបងខំចំេពះកូ នបំណុល
ៃនករអនុវតតេឈមះ .................................េដយែផអកេលលិខិតអនុវតត “សលរកមេលខ.........
ចុះៃថងទី........ែខ ..............ឆនំ…..........របស់សលដំបូង.............................................. ។
េធវេនៃថងទី............ែខ..............ឆនំ.......................
រកឡបញជី
ហតថេលខ េឈមះ និ ង រត

គ-ករសរេសរចូលេទកនងចបប់
េដមៃនលិខិតអនុវតត (មរត
ុ

៣៥៩ )

េនេពលផតល់រប
ូ មនតអនុវតត រកឡបញជី ឬសរករ ី រតូវសរេសរកនុងចបប់េដ ម ៃនលិខិត

អនុវតតនូវចំ ណុចដូ ចខងេរកម៖

• មូលេហតុ ៃថង ែខ ឆនំ និង ចំនួនឯកសរចមលងយថភូត ែដលបនផតល់រូបមនតអនុវតត
• ករណី ែដលផតល់រប
ូ មនតមួយែផនក ៃនសិទិធទមទរ
• មូលេហតុ េឈមះ មចស់បំណុល និង កូនបំណុលៃនករអនុវតត កនុងករណីផតល់រប
ូ
មនតអនុវតតពិេសស

• មូលេហតុ ែដលផតល់រប
ូ មនតេរចនចបប់
២- ករអនុវតតេដយបងខំ រតូវែផអកេលខលឹមសរៃនលិខិតអនុវតត
ក-លិខិតអនុវតត

(មរត ៣៥០ )

លិខិតែដលកំណត់ថ ជលិខិតអនុវតត មនដូចខងេរកម៖

1>
2>

សលរកម ឬសលដីក បងគប់ ឲយផតល់តវកលិកែដលបនចូលជសថពរ ។
សលរកម ឬសលដី ក បងគប់ឲយផតល់តវកលិក ែដលភជប់ ជមួ យនឹ ងករ
របកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសនន ។

3>
4>
5>
6>

ដីកសេរមចបងគប់ឲយផតល់តវកលិក បនចូលជសថពរ ។
ដីកសេរមចដស់េតឿនែដលភជប់ ជមួយកររបកសឲយអនុ វតតជបេណ
ត ះអសនន ។
ករចត់ែចងរបស់រកឡបញជី
លិខិតយថភូតែដលេធវេដយសរករ ី ចំេពះករទមទរែដលមនេគលបំណង
សងជរបក់ េហយបនចំេពះ ែតកូ នបំណុល បញ
ជ ក់ ថ ខលួនអចទទួ លយកករ
អនុវតតេដយបងខំបនភលមៗ ។

7>
8>
9>

សលរកម ឬសលដីក របស់តុលករបរេទស (មរត ៣៥២)
េសចកតីសេរមចមជឈតតករ(មរត ៣៥៣)
កំណត់េហតុសីតពីករសះជ (មរត ២២២)
ខ-ករអនុវតតែផអកេលលខ
ិ ិតអនុវតត

េនេពលែដលមនពកយសុំឲយអនុវតត

ភជប់ជមួ យនឹ ងឯកសរចមលងយថភូ តៃនលិខិត

អនុវតត បនដក់ចូលមកដល់ករ ិយល័យរកឡបញជីៃនសលដំ បូងែដលមនសមតថកិចច ។
រកឡបញជីមនភរកិ ចចដូចតេទ៖

ខ-១-ករណីែដលរកឡបញ
ី ិនចំបច់ផល
ត ់រប
ូ មនតអនុវតត៖
ែដលរកឡបញជម
លិខិតអនុវតតែដលមិនចំបច់ មនរូបមនតអនុវតត ដូ ចជ៖

1>
2>

សលរកមសថពរ ែដលេរឿងកតីមនចំ នួនទឹ ករបក់ តិចជង ១លនេរៀលចុ ះ
សលរកម ែដលេរឿងកតីមនចំ នួនទឹ ករបក់តិច ភជប់ ជមួ យកររបកសឲយអនុវតត
ជបេណ
ត ះអសនន

3>
4>

ដីកសេរមចដស់េតឿនែដលភជប់ កររបកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសនន
ដីកសេរមចដស់េតឿន (ចំេពះជនែដលបនកំ ណត់ កុនងដី កែតប៉ុេណណះ )

ខ-២-ករណីែដលរកឡបញជី បដិេសធមិនផតល់រប
ូ មនតអនុវតត (មរត ៣៦១)
៣៦១)
កនុងករណីែដលមចស់បំណុលមិនបន

កតពវកិចចផតល់ឯកសរទំងឡយ

ែដលអច

បញ
ជ ក់ចបស់លស់អំពីករសុំរបស់ខួលន ដូ ចជ៖

1>
2>

3>
4>

លិខិតអនុវតតេនះ មនអនុ ភពអនុវតត អចយកេទអនុវតតបន
លិខិតបញ
ជ ក់ពីភពចំបច់

តរមូវឲយអនុវតតេទអនកេរកពី អនកែដលបនកំ ណត់

េនកនុងលិខិតអនុវតត
លិខិតែដលបញ
ជ ក់អំពីអសថិភពៃនសិទិធរបស់មចស់បំណុល េនេពលករតវ៉
លិខិតែដលមនបញ
ជ ក់ បែនថមេលភពមិ នចបស់លស់ៃនលិខិតអនុវតត

ដូចជ

កំណត់េហតុសះជ ពុំ បនបញ
ជ ក់ អំពីកតពវកិចច ចបស់លស់ ឬមិ នបនកំណត់
េពលេវល ែដលរតូវមកដល់ ។
ករណីេនះ រកឡបញជីមិនចំបច់ ផតល់រប
ូ មនតអនុវតតេឡយ ។
ខ-៣-ករណីែដលមនករផតល់រប
ូ មនតអនុវតត
េរកពី ចំណុច (ខ-១ និ ង ខ-២ )ខងេលេនះ រកឡបញជីអចផតល់រប
ូ មនតអនុវតតេទ អនក
ដក់ ពកយឲយអនុវតតបន េរកមករពិ និតយរបស់រកឡបញជី និង បងគប់ ឲយអនកដក់ពកយសុំអនុវតត
ដក់ពកយសុ
ពកយសុំឲយផតល់រប
ូ មនតអនុវតត

។ ករផតល់រប
ូ មនតអនុវតតេនះ

រកឡបញជីអចផតល់រូបមនត

អនុវតតជ រូបមនតអនុវតតសមញញ និ ង រូបមនតអនុវតតពិេសសបន ។
កថភគទី ៣៖ ករបង់េសហ៊ុយសរមប់ករអនុវតត (មរត ៣៧១)
១-ពនធដក់ពកយស ំ ុ (មរត

៣៧២ )

កនុងករណីែដលដក់ពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំ េទតុលករអនុវតត មចស់បំណុលៃន

ករអនុវតត រតូវបង់ពនធចំនួន ១០.០០០(មួ យមុឺ ន) េរៀល េទតុ លករ េហយ ករណីែដលដក់

ពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំេទអជ
េទអជញ សល មចស់បំណុល រតូវបង់ពនធ តមបញញ តិត ែដលកំណត់
េផសង (េដយែផអកតមេសចកតីរបកសរបស់រកសួងយុតិតធម៌ គឺ រតូវបង់ ចំនួន ៥.០០០ េរៀល ។
២-េសហ៊ុយេរកពី ពនធដក់ពកយសុំ (មរត

៣៧៣)

-រតូវបង់ ចំនួនទឹ ករបក់ សំរប់ បញូជ នឯកសរ

-របក់ សរមប់េធវសកមមភពេផសងៗ េដ មបីនីតិវ ិធី ែដលកំណត់េដយតុ លករ
៣-េសហ៊ុយភគី(មរត

៣៧៤)

គឺជេសហ៊ុយេផសងៗ ែដលតុលករទទួ លសគល់ថ ចំបច់រតូវឲយមចស់បំណុលៃនករ
អនុវតត ឬកូនបំណុលអនុ វតតចំណយឲយអនកេរកពី តុលករអនុវតត និ ង អជញសល ដូ ចជ៖
-េសហ៊ុយសរមប់េធវឯកសរ
-េសហ៊ុយសរមប់េធវដំេណរសរមប់មចស់បំណុលៃនករអនុវតត

ឬកូនបំណុល

ៃនករអនុវតត េដមបីចូលបងហញខលួនតមកលបរិេចឆទ ែដលតុលករ កំណត់ េពលេវល ឬទីកែនលង ។
-េសហ៊ុយសរមប់េធវលិខិតចមលងករចុះបញជីអចលនវតថុ ពីសថប័នធមនសមតថកិចច
-េសហ៊ុយសរមប់ ចុះបញជីផសងៗ
៤-េសហ៊ុយសរមប់នីតិវិធី ៖

ិ ីអនុវតត ៖
-េសហ៊ុយែដលមនអទិភពកនុងករសង េនកនុងនី តិវធ

-េសហ៊ុយសរមប់ ផលរបេយជន៍រួម ( ជសហ៊ុយចំបច់ េដមបីជរមុញដំេណរ

ិ ី អនុវតត េហយែដលជផលរបេយជន៍រម
ករៃននីតិវធ
ួ ៃនមចស់បំណុលទំងអស់ “ ដីកសេរមច
បងគប់ ឲយរបគល់លិខិតបញ
ជ ក់ នវ េនមុនេពលដក់ ពកយសុំ មរត ៤៥៩ ) ។
សំគល់៖ រល់េសហ៊ុយទំងអស់ មចស់បំណុលរតូវបង់ ជមុន េបមិនបង់េទ តុ លករ
អចេលកេចល

ពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំ

ឬលុបេចលនី តិវ ិធី អនុវតតេដយបងខំ(មរត

៣៧៥ ) ។ េបមនករខវះខតកនុងករចំណយ តុលករបងគប់ឲយមចស់បំណុលបង់បែនថម ។

េសហ៊ុយសរមប់ករអនុវតត ជបនទុករបស់កូនបំ ណុលៃនករអនុវតត (មរត ៣៧៦ )ែដល រតូវ
កត់ កងេទឲយមចស់បំណុលៃនករអនុវតតវ ិញ េរកយពី ករលក់ ចលនវតថុ - អចលនវតថុរបស់

កូនបំណុលរួចេហយ ។

ជនែដលពក់ព័នធ នឹ ងេរឿងកតីនិង មនផលរបេយជន៍ ចំេពះករអនុវតតេដយបងខំេធវេឡង
េដយតុលករ អចទមទរេមលសំណុំេរឿង ថតចមលងសំណុំេរឿង របគល់ឯកសរចមលងយថ
ភូត របគល់លិខិតបញ
ជ ក់ផសងៗ ែដលពក់ ព័នធនឹងផលរបេយជន៍របស់ខួលន ពីតុលករបន ។

កថភគទី ៤៖ ករបញជូ នលិខិតអនុវតត (មរត ៣៦០ )
ករអនុវតតេដយបងខំ អចចប់េផតមបន ែតកនុងករណីែដលឯកសរចមលងយថភូត ឬឯក

សរែដលមនេសចកតីបញ
ជ ក់ៃនលិខិតអនុវតត ឬេសចកតីសេរមចែដលនឹ ងកលយជលិខិតអនុវតត
េនេពលចូ លជសថពរ រតូវបនបញូជ នេទ កូនបំ ណុលៃនករអនុវតតជមុ ន ។ េនកនុងករណីែដល

ែដលរូបមនតអនុវតតរតូវបនរបគល់ តមបញញ តិតៃនមរត ២៥៦ (រូបមនតអនុ វតតពិេសស )ៃនរកមេនះ

ឯកសរចមលងែដលមនេសចកតីបញ
ជ ក់ៃនរូបមនតអនុវតត និ ងឯកសរចមលងែដលមនេសចកតីបញ
ជ ក់
ៃនឯកសរែដលមចស់បំណុលៃនករអនុវតតបនដក់ តមបញញ តិតៃនមរត ៣៥៦ េនះក៏រតូវ
បញូជ នេទជមុនផងែដរ ។

កថភគទី៥៖ ពកយសុត
ំ វ៉ (អចមនមចស់បំណុល ឬកូ នបំណុល ឬតតី យជន )
១-ចំេពះករចត់ែចងផតលរ់ ូបមនតអនុវតត

(មរត ៣៦២)

ចំេពះករចត់ែចងពកយសុំឲយផតល់រូបមនតអនុវតត

េប ជករចត់ែចងរបស់រកឡបញជី

អចដក់ ពកយសុំតវ៉ េទតុលករែដលរកឡបញជីេនះសថិតេន

ែតេបជករចត់ែចងរបស់

សរករី អចដក់ពកយសុំតវ៉ េទសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលងៃនករិយល័យ
របស់សរករីេនះ ។
ករសេរមចេសចកតីអំពីពកយសុំតមបញញ តិតៃនកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ រតូវេធវេដយ
ដីកសេរមច ។
បញញ តិតៃនកថខណឌទី ១ និង កថខណឌទី ២ ខងេលេនះ រតូវយកមកអនុវតតដូចគនផងែដរ
ចំេពះករណីែដលមនពកយសុំឲយរបគល់បែនថមនូវឯកសរចមលងយថភូ តៃនលិខិតអនុវតត ែដល
បនកំណត់េនកនុងវកយខណឌទី ២ ៃនកថខណឌទី ១ មរត ៣៥៤(ភពចំបច់ៃនរូបមនតអនុវតត
និង សថប័នផតល់រប
ូ មនតអនុវតត )ៃនរកមេនះ ។

២-ចំេពះករទមទរ កុំឲយតុលករអនុញ
ញ តករអនុវតតេដយបងខំ

(មរត ៣៦៣)

កូនបំណុលៃនករអនុវតតែដលមនករតវ៉ ចំេពះអតថិភព ឬអតថន័យៃនសិទិធទមទរែដល
រតូវបនកំ ណត់េនកនុងលិខិតអនុវតត អចដក់ បណឹត ងតវ៉ ចំេពះករទមទរ េដមបីកុំឲយតុលករ

អនុ ញញតករអនុវតតេដយបងខំ េដយែផអកេលលិខិតអនុវតតេនះបន ។ ប៉ុែនត បញញ តិតេនះ មិ នរតូវ
យកមកអនុវតតេឡយ ចំ េពះលិខិតអនុវតតែដលបនកំណត់េនកនុង ចំ ណុច ខ ឬចំណុច ឃ ៃន

កថខណឌទី ២មរត ៣៥០ (លិខិតអនុវតត) ៃនរកមេនះ េហយមិ នទន់ ចូលជសថពរ ។

កូនបំណុលៃនករតវ៉ ចំេពះសលរកម ឬសសដីកសថពរ រតូវបនករមិតរតឹមែតេហតុ
ែដលេកតេឡងេនេរកយករបញចប់ករទញេហតុ ផលេដយផទល់មត់ែតប៉ុេណណះ ។

បណឹត ងែដលបនកំណត់ េនកនុងកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ

សថិតេនេរកមសមតថកិចច

របស់តុលករ តមករកំណត់នីមួយៗ េយងេទតមែផនកៃនលិខិតអនុវតតែដលបនកំណត់
កនុងចំណុចនី មួយៗខងេរកមេនះ ៖
ក-

ឆ

លិខិតអនុវតតែដលបនកំ ណត់ ចប់ពីចំណុច ក រហូតដល់ចំណុច ឃ ឬចប់ ពីចំណុច

រហូតេទដល់ចំណុច ឈ កថខណឌទី ២ មរត ៣៥០ (លិខិតអនុវតត )ៃនរកមេនះ ៖សល
សល

ដំបូងៃននីតិវ ិធីសេរមចេសចកតីេនះ ។
ខ-

លិខិតអនុវតតែដលបនកំណត់េនចំណុច ង កថខណឌទី ២ មរត ៣៥០(លិខិតអនុវតត)

ៃនរកមេនះ ៖ តុលករែដលរកឡបញជីចត់ែចងដូចចំណុចេនះ សថិតេន ។
គ-

លិខិតអនុវតតែដលបនកំ ណត់េនចំណុច ច កថខណឌទី ២មរត ៣៥០ (លិខិតអនុវតត)

ៃនរកមេនះ ៖ តុលករែដលមនសមតថកិចច េលទីកែនលងរបស់ចុងចំេលយែដលរតូវបនកំណត់

×

េដយមរត ៨ (សមតថកិចស
ច លជរមះកតី ែដលបនកំណត់េទតមលំេនដឋន ជអទ )ៃន
រកមេនះ ។ េបពុំមនតុ លករែដលមនសមតថកិចច តមមរតេនះ េទ សលដំ បូងែដលមន
សមតថកិចចេលទីកែនលងែដលកមមវតថុៃនករទមទរ ឬរទពយសមបតតិរបស់កូនបំ ណុលៃនករអនុវតត
ែដលអចរប
ឹ អូសបន សថិតេន ។

៣-ចំេពះករទមទរ របស់តតិយជន

(មរត ៣៦៥ )

តតី យជនែដលមនកមមសិទិធ ឬសិទិធេផសងេទៀតែដលរំងសទះករេធវអនុបបទន ឬរបគល់
ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃន ករអនុវតតេដយបងខំ អចដក់ពកយបណឹត ងតវ៉ េដ មបីទមទរកុំឲយ

អនុ ញញតករអនុវតតេដយបងខំ ចំេពះមចស់បំណុលៃនករអនុវតតេដយបងខំ ។

បណឹត ងែដលបនកំណត់ េនកនុងកថខណឌទី ១ខងេលេនះ ចំេពះករអនុវតតេដយបងខំ

េដយតុលករអនុវតដែដលកលយជសថប័ នអនុវតត រតូវសថិតេនេរកមសមតថកិចចរបស់តុលករ

េនះ រីឯចំេពះករអនុវតតេដយបងខំ េដយអជញសលែដលកលយជសថប័ នអនុវតត រតូវសថិតេន
េរកមសមតថកិចចរបស់សលដំ បូងែដលអជញសលេនះសថិតេន ។
ែផនកទី ៣៖ កិចក
ច ររកឡបញជ ី េនេពលករអនុវតតេដយបងខំចប់េផតម
កថភគទី១៖ ករអនុវតតចំេពះចលនវតថុ ជសមតថកិចចរបស់អជញសល

1>
2>
3>

ពកយសុំអនុវតតចំេពះចលនវតថុ រតូវេធវេទអជញសល ៃនសលដំបូងមនសមតថកិចច
ចំបច់ រតូវបញ
ជ ក់ ទីកែនលងែដលចលនវតថុ រតូវបនរប
ឹ អូ សសថិតេន ។
មិនចំបច់ កំណត់ ចបស់លស់ចលនវតថុ

រតូវរប
ឹ អូ សេនេពលដក់ ពកយសុំេឡយ

មនន័យថរគន់ែតថ សុំរ ឹបអូសចលនវតថុរបស់កូនបំណុល េនទី កែនលង េនះ

ឬេនកែនលងេនះបនេហយ ។ អជញសលជអនកពិចរណសេរមចថ រតូវ
រ ឹបអូសវតថុអវី េដយែផអកេទេលមរត ៣៨៥ ។ េចរកមមិ នចំបច់េចញដីក

4>

សេរមចរ ឹបអូសេទ កនុងករណីេនះេទ េរពះអជញសលជសថប័ នអនុវតតេហយ។

ចំេពះកររឹបអូស រថយនត ឬេទចរកយនយនត ែដលបនចុះបញជី អជញសល
រតូវផទុកផតក់ ឲយសថប័ន ែដលមនសមតថកិចចសរេសរ ចូ លេទកនុងេសៀវេភចុះបញជ ី
ថ យនយនតេនះ រតូវបនរប
ឹ អូ សេហយ មរត ៣៨៧ ។

5>

របសិនេប ប៉ន់របមណេឃញថ ចំ នួនទឹ ករបក់ ែដលបនមកពីករលក់ចលនវតថុ
ែដលរតូវបនរ ឹបអូសេនះ គមនចំ នួនេសសសល់ េរកយពី បនសងេសហ៊ុយ
ិ ីេហយ អជញសលមិ នរតូវរប
សរមប់នីតិវធ
ឹ អូ សេឡយ មរត ៣៩២ ។

6>

ចលនវតថុែដលរតូវបនរប
ឹ អូ ស

អជញសល

រតូវលក់ តមវ ិធី លក់ ឡយឡុង

េដយផទល់មត់ ឬេដយដក់េរសមសំបុរត មរត ៣៩៥ ។

កថភគីទី២៖ ករអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល និង សិទធិេលរទពយសមបតតិ
េផសងេទៀត ជសមតថកិចរច បស់តុលករអនុវតត
ក-អតថន័យៃនករអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល និង តុលករអនុវតត

ករអនុវតតេដយបងខំចំេពះសិទិធេលបំណុល ែដលមនេគលបំ ណងឲយសងជរបក់ ឬ
របគល់ចលនវតថុ រតូវេហថករអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល ។

កូនបំណុលៃនសិទិធេលបំណុលែដលនឹងរតូវរ ឹបអូ ស រតូវេហថ កូ នបំ ណុលទី ៣ ។
កនុងករអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល សលដំ បូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលងរបស់

កូនបំណុលៃនករអនុវតតែដលបនកំណត់េនកនុងមរត ៨ (សមតថកិចចសលជរមះកតីែដលបន
កំណត់េទតមលំេនដឋន

ជអទ

×

)ៃនរកមេនះ

គឺ ជតុលករអនុវតតែដលមនសមតថកិចច

េហយ កនុងករណីែដលគមនកែនលងខងេលេនះ សលដំ បូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលង
របស់កូនបំ ណុលទី ៣ ែដលបនកំ ណត់េនមរត ៨ គឺ ជតុលករអនុវតតែដលមនសមតថកិចច វិញ ។

កនុងករណីែដលដី កសេរមចរប
ឹ អូសបនេចញមតងេទៀត ចំេពះសិទិធេលបំណុលែដលរតូវ

បនរប
ឹ អូ ស េប តុលករអនុវតតែដលបនេចញដី កសេរមចរប
ឹ អូ សេនះខុសគន តុ លករអនុវតត
អចេផទរេរឿងកតីេនះ េទតុលករអនុវតតេផសងបន ។
ខ-ពកយសុឲ
ំ យអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល

1>

(មរត ៤០៣ )

ពកយសុំឲយអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល រតូវដក់េទតុលករអនុវតត

2>

េនកនុងពកយសុំឲយអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល េរកពី ចំណុចែដលបនកំណត់េន
កនុងចំណុចនី មួយៗ ៃនកថខណឌទី ២ មរត ៣៤៩ (រេបៀបដក់ ពកយសុំឲយអនុវតត

េដយបងខំ ) ៃនរកមេនះ រតូវបញ
ជ ក់ អំពីកូនបំណុលទី ៣ ផងែដរ ។

3>

កនុងករណីែដលសុំឲយអនុ វតតចំេពះែផនកណមួ យៃនសិទិធេលបំណុល មចស់បំណុលៃន

ករអនុវតត រតូវសរេសរបញ
ជ ក់ឲយបនចបស់លស់នូវទំហំៃនករអនុវតតេនះ កនុងពកយ
សុំឲយអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល ។

4>

ករអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល រតូវចប់េផតមេដយដីកសេរមចរឹបអូសរបស់តុលករ
អនុវតត ។

5>

កនុងដី កសេរមចរប
ឹ អូ ស តុលករអនុវតតរតូវហមមិ នឲយកូ នបំណុលៃនករអនុវតតេធវ

កររបមូលសិទិធេលបំណុល ឬករចត់ែចងផសងេទៀត េហយហមមិ នឲយកូនបំណូល
ទី ៣ សងបំ ណុលឲយកូ នបំ ណុលៃនករអនុវតតេនះ ។

6>

ដីកសេរមចរ ឹបអូ ស រតូវេធវេឡង េដយមិ នរតូវសួរកូ នបំ ណុលលៃនករអនុវតត និ ង
កូនបំណុលទី ៣ េទ ។

7>
8>

ដីកសេរមចរ ឹបអូ ស រតូវបញូជ នេទឲយកូនបំណុលៃនករអនុវតត និ ង កូ នបំ ណុលទី ៣
អនុ ភពៃនកររ ឹបអូស រតូវេក តេឡងេនេពលែដលដីកសេរមចរប
ឹ អូ ស រតូវបញូជ ន
េទដល់ៃដកូ នបំ ណុលទី ៣។

9>

េនេពលែដលដី កសេរមចរប
ឹ អូស រតូវបនបញូជ នេទកូ នបំណុលៃនករអនុវតត និ ង

កូនបំណុលទី ៣ រកឡបញជ ី រតូវជូនដំណឹងអំពីករណ៍េនះ និង ៃថង ែខ ឆនំ ៃនករ

បញជូ នេនះ េទមចស់បំណុលៃនករអនុវតត ។

10> េបដីកសេរមចរបឹ អូសចំេពះសិទិធេលបំណុលែដលរតូវបនធនេដយហុីប៉ូែតក

ឬ

សិទិធរបតិេភគេផសងេទៀតែដលបនចុះបញជី បនបេងកតអនុភព តមពកយសុំរបស់
មចស់បំណុលៃនករអនុវតត រកឡបញជីរតូវផទុកផតក់ឲយសថប័នែដលមនសមតថ
ែដលមនសមតថកិចច ចុះ

បញជ ប
ី ញ
ជ ក់ថ សិទិធេលបំណុលេនះ រតូវបនរឹបអូសេហយ ។

11> ចំេពះេសចកតីសេរមចអំពីពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរឹបអូស អចបតឹងជំទស់បន ។
ដូេចនះ េនេពលែដលមនពកយសុំឲយអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល និ ងេរកយពីបនេធវ
ករពិ និតយរួចេហយេនះ តុលករនឹ ងេចញដីកសេរមចរឹបអូសេទតមពកយសុំរបស់អនកសុំ ។
េពលេនះ រកឡបញជីមនភរកិចចដូចតេទ៖

1>

ផទុកផតក់ឲយសថប័ នមនសមតថកិចចចុះបញជី

2>

បញូជ ន ដីកសេរមចរប
ឹ អូ សេទ៖

a. កូនបំណុលៃនករអនុវតត
b. កូនបំណុលទី ៣

c. មចស់បំណុលៃនករអនុវតត
d. ដស់េតឿនឲយកូនបំណុលទី៣ េធវេសចកតីែថលងករណ៍ អតថិភព ឬ នតថិភព
ៃនសិទិធេលបំណុលែដលរតូវបនរ ឹបអូសេនះ េហយរបេភទៃនចំ នួនទឹ ក
របក់ និង ខលឹមសរៃនសិទិធេលបំណុល កនុងអំឡុងេពល ២ សបតហ៍ ចប់
ពីៃថង
ៃថងបញជូ នដីកសេរមចរឹបអូស ។

គ-ដីកសេរមចបងគប់ឲយលក់ សិទធិេលបំណុល

(មរត ៤១៣)

េបកររ ឹបអូ សសិទិធេលបំណុលមនករលំបកដូ ចជ

មនភជប់ លកខខណឌ

ឬមនករ

លំបកេផសងៗ មចស់បំណុលៃនករអនុវតត អចសុំឲយតុ លករ េចញដីកសេរមចឲយលក់សិទិធ
េលបំណុលែដលបនរប
ឹ អូសេនះ ។ េពលេនេពលែដលមនពកយសុំពីមចស់បំណុលសុំដីក
សេរមចបងគប់ឲយលក់ លុះតុ លកររតូវ៖
គ-១-ករណីែដលតុលករមិនអចេចញដីកសេរមចឲយលក់
តុលករអនុវតត

អចេចញដីកសេរមចរ ឹបអូ សសិទិធេលបំណុលទំងអស់ែដលរតូវរឹប

អូសេនះបន ែតរបសិនេប តំៃលៃនសិទិធេលបំណុលែដលបនរឹបអូ ស េលសតំៃលៃនសិទិធេល
បំណុលរបស់មចស់បំណុលៃនករអនុវតត និ ង េសហ៊ុយសរមប់ ករអនុ វតត េនះតុលករអនុវតត
មិនរតឹ មរ ឹបអូសសិទិធេលបំណុលេផសងេទៀតេឡយ (មរត ៤០៤ កថខណឌទី ១ និ ង ទី ២ )
គ-២-ករណីែដលតុលករេចញដីកសេរមចឲយអជញសលលក់
េបសិទិធេលបំណុលែដលរតូវបនរ ឹបអូស មនលកខខណឌ ឬមនកំ ណត់េពល ឬមនករ
លំបកកនុងកររបមូលេដយសរភជប់នឹងតវកលិកតប ឬមនេហតុេផសងេទៀត តុលករអច
េចញដីកសេរមចបងគប់ ឲយអជញសលលក់សិទិធេលបំណុលេនះ េដយវ ិធីែដលកំណត់េដយ

តុលករអនុវតត េហយឲយយករបក់ែដលបនមកពី ករលក់េនះ េទឲយតុលករអនុវតត តម
ពកយសុំរបស់មចស់បំណុលៃនករអនុវតត ។ កនុងករណីែដលតុលករេចញដី កសេរមច េនះ

តុលករអនុវតតរតូវសួរកូ នបំ ណុលៃនករអនុវតត ។ ប៉ុែនត បញញ តិតេនះ មិ នរតូវយកមកអនុវតតេឡយ

ចំេពះករណីែដលកូ នបំ ណុលៃនករអនុវតតេនបរេទស

ឬមិ នដឹ ងលំេនដឋនកូ នបំ ណុលេនះ

ែដលមនែចងេនមរត ៤១៣ កថខណឌទី ១ និ ង ទី ២ ) ។

េហតុ ដូេចនះ រតូវបងគប់ឲយអនកជំនញ េធវករវយតំៃល និ ង េរកយពីេធវវយតំៃល
រួចេហយ នឹងេធវករលក់តមវ ិធីែដលតុ លករកំណត់អចេរកពី តមេរសមសំបុរត ឬផទល់
មត់ ។
កថភគទី ៣៖ ករអនុវតតចំេពះ អចលនវតថុ ជសមតថកិចចរបស់តុលករ
អនុវតត( មរត ៤១៧ )
អចលនវតថុសំេដេទេលដី អគរែដលរតូវបនចុះបញជី ចំែណកកមមអវភគេលដី ឬ

អគរេនះ សិទិធជួលអចិៃរនតយ៍ និ ង ផលុបេភគែដលរតូវបនចុះបញជី និ ង ចំែណកៃនសិទិធ
ទំងេនះែដលជសិទិធរម
ួ ។
ករអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ រតូវេធវតមវិធីលក់េដយបងខំ ។

ពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ រតូវភជប់ជមួ យឯកសរចមលងយថភូ តៃន

លិខិតអនុវតតែដលមនអនុ ភពអនុវតត និ ង ឯកសរខងេរកម៖
ក-

ចំេពះអចលនវតថុែដលរតូវបនចុះបញជី ឯកសរចមលងែដលមនេសចកតីបញ
ជ ក់ៃន

េសៀវេភចុះបញជី និ ង កនុងករណីែដលជនដៃទេរកពី កូនបំ ណុលៃនករអនុវតត រតូវបនចុះបញជី

េនកនុងេសៀវេភចុះបញជី ថជកមមសិទិធករឯកសរែដលមនបញ
ជ ក់ ថ អចលនវតថុេនះជកមម

សិទិធរបស់កូនបំ ណុលៃនករអនុវតត ។
ខ-

ចំេពះដីែដលមិនបនចុះបញជី ឯកសរែដលបញ
ជ ក់ថ ដីេនះជកមមសិទិធរបស់កូន

បំណុលៃនករអនុវតត ។
េនេពលែដលមនពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ

ភជប់ ជមួ យឯកសរ

ចមលងៃនករចុះបញជី(េប មន) និ ង លិខិតអនុវតត ដក់ ចូលមកដល់សលដំបូងែដលមនសមតថកិចច
(មរត ៤១៨ ) ។ េនេពលសលដំបូងែដលមនសមតថកិចច ពិនិតយ ថ បនេគរពតមលកខ
ខណឌែដលបញញ តិតេដយចបប់េនះ តុលករ នឹ ងទទួលពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ
េដយេចញដីកសេរមចចប់េផតមករលក់េដយបងខំ ។

េហតុ ដូេចនះេហយ រកឡបញជីមនភរកិ ចចរតូវេធវដូចតេទ៖

1>
2>
3>
4>

ចុះេសៀវេភបណឹត ងសុំឲយអនុ វតតេដយបងខំ
បងគប់ ឲយបង់ ពនធ និ ង េសហ៊ុយសរមប់ ករអនុ វតត
រតូវផទុកផតក់ ឲយសថប័នមនសមតថកិចចចុះបញជី អំ ពីកររឹបអូស
រតូវជូ នដំ ណឹងពី ដីកសេរមចចប់េផតមលក់េដយបងខំេទកូនបំ ណុលៃនករអនុវតត

5>

ជូនដំណឹង និ ង កំណត់េពលចុ ងេរកយពីករលក់េដយបងខំ េទមចស់បំណុល
េផសងៗេទៀតែដលចង់ ទមទរចំែណក (មរត ៤២២ )

១-ជនែដលអចទមទរឲយែចកចំែណក៖

ករទមទរឲយែចកចំែណក រតូវេធវេឡងជលយលកខណ៍អកសរ េដយសរេសរនូវមូល
េហតុ និ ង ចំនួនទឹករបក់ៃនសិទិធេលបំណុល េដយរួមបញូជ លទំងកររបក់ និង សិទិធេលបំណុល

បនទប់ បនសំឯេទៀត ។ ប៉ុែនតេបមនករទមទរឲយែចកចំែណកេនះ តុ លករ រតូវជូនដំណឹងអំពី
េហតុ ករណ៍េនះ េទមចស់បំណុលៃនករអនុវតត និង កូ នបំណុលៃនករអនុវតត ។
ជនែដលអចទមទរឲយែចកចំែណករួមមន៖

1>

មចស់បំណុលែដលមនឯកសរចមលងយថភូ តៃនលិខិតអនុវតត ែដលអចអនុវតត
េដយបងខំបន

2>

មចស់បំណុលែដលបនចុះបញជីអំពីកររ ឹបអូស បេណ
ត ះអសនន េនេរកយេពល
ចុះបញជីអំពីកររឹបអូ សេដយែផអកេលដីកសេរមចចប់េផតមករលក់េដយបងខំ ។

3>

មចស់បំណុលែដលបនបញ
ជ ក់េដយឯកសរថ មនឯកសិទិធទូេទ ។

២-តុលករអចលុបេចលនីតិវិធីៃនករលក់េដយបងខំបន (មរត

៤២៧ )

• េបមនភពចបស់លស់អំពីសថនភព ែដលបនបត់បង់អចលនវតថុ
• ករណីែដលអចលនវតថុេនះ សថិតេនេរកមកមមសិទិធរបស់តតីយជន
• មចស់បំណុលៃនករអនុវតត បនដកពកយសុំ

េបពកយសុំឲយលក់េដយបងខំ រតូវបនដកេចញ ឬ េបអនុភពៃនដី កសេរមចលុបេចល
ិ ីលក់េដយបងខំ បនេកតេឡង រកឡបញជី រតូវផទុកផតក់ឲយសថប័នមនសមតថកិចល
នីតិវធ
ច ុបេចល

ករចុះបញជអ
ី ំពីរ ឹបអូស ែដលពក់ព័នន
ធ ឹងដីកសេរមចចប់េផតមេនះ ។

ចំេពះេសហ៊ុយចំបច់ សរមប់ករផទុកផតក់ ែដលេយងតមបញញ តិតៃនកថខណឌទី ១

ខងេលេនះ ជបនទុករបស់មចស់បំណុលៃនករអនុវតតែដលបនដកពកយសុំេចញ ឬមចស់បំណុល
ៃនករអនុវតតែដលបនទទួលដីកសេរមចលុបេចលេនះ (មរត ៤២៨ ) ។
ែផនកទី ៤៖ កិចក
ច ររកឡបញជ ី េនេពលអនុវតតករលក់
កថភគទី១៖ សញ
ណ ណៃនករលក់ និង នីតិវិធល
ី ក់

មុននឹ ងលក់ តុលករអនុវតត រតូវេរជសតំងអនកវយតំៃល និ ង បងគប់ ឲយវយតំៃល
អចលនវតថុ េដយែផអកេលកររសវរជវ ទំនក់ទំនងៃនករកន់ កប់ និ ង សថនភពបចចុបបនន

ឯេទៀត (មរត ៤៣០) ។

១-ករចត់ែចងករលក់៖ តុលករអនុវតត

រតូវ៖

• បងគប់ឲយរសវរជវអំពីសថនភពៃនអចលនវតថុ េដមបីេធវករវយតំៃល
• ចត់តំងអនកវយតំៃល និង បងគប់ឲយេធវករវយតំៃលអចលនវតថុ

• រតូវរយករណ៍អំពីករលំបក េបមនេទ តុលករអនុវតត ឬអចសុំជំនួយ
ពីអជញសល ។
២-វិធីលក់(មរត

៤៣៦)

ករលក់អចលនវតថុ រតូវអនុវតតតមវិធីលក់ឡយឡុង េដយេរសមសំបុរត ឬេដយ

ផទល់មត់ ។

ិ ីលក់ េផសងពីវធ
ិ ីលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬ
តុលករអនុវតតអចកំ ណត់វធ

េដយផទល់មត់ ែតកនុងករណីែដលពុំអចលក់ តមវិធីលក់ឡយឡុង េដយេរសមសំបុរត ឬ
េដយផទល់មត់ ។

ិ ីលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទល់មត់ តុលករ
របសិនេប ករលក់តមវធ

អនុវតត រតូវកំ ណត់ កលបរ ិេចឆទ និង ទី កែនលងលក់ េហយរតូវឲយអជញសលអនុវតតករលក់េនះ

កនុងករណីែដលបនកំ ណត់េនកនុងកថខណឌទី ៣ ខងេលេនះ រកឡបញជី រតូវផសពវ

ផសយជសធរណៈនូ
សធរណៈនូវសញញណៃនអចលនវតថុ ែដលរតូវលក់ តំៃលលក់អបបបរម រពមទំង
ផសយជ
កលបរិេចឆទ និង ទីកែនលងលក់ ។

២-១-ករធនេលសំេណទិញ(មរត ៤៣៧ )
អនកចូ លមកេដញៃថលកុនងករលក់ឡយឡុង

េគេហថ

អនកេធវសំេណទិញអចលនវតថុ

រតូវដក់របក់ធន ែដលមនចំនួន េសមរនឹ ងចំ នួន ១ ភគ ១០ (មួយភគដប់) ៃនតំៃលលក់

អបបបរ ិម ។ ប៉ុ នត េប យល់េឃញថ សមរមយ តុលករអនុវតតអចកំ ណត់ ចំនួនៃនរបក់ធន
េលសពីចំនួនេនះ បន ។
របសិនេប មនសំេណទិ ញពី បុគគលេរកពីអន
អក
ន េសនស
 ុំទិញកនុងតំៃលអតិបរ ិម

តុលករ

អនុវតត រតូវសងភលមនូវរបក់ ធន ែដលបនដក់ តមបញញ តិតៃនកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ
ិ ី លក់ ) ៃន
េរកយេពលបញចប់ករលក់ ែដលេធវេឡង េដយែផអកេលបញញ តិតៃន មរត ៤៣៦ (វធ
រកមេនះ ។
២-២-ករកំណត់អនកេសនស
 ុំទិញកនុងតំៃលអតិបរិម ៖(មរត
៤៣៩ )
៖

េបករលក់ ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទល់មត់ បនបញចប់ អជញសល

រតូវរបកសករបញចប់ កលបរ ិេចឆទៃនករលក់ ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត

ឬេដយផទល់

មត់ េរកយពីេពលបនកំ ណត់ អនកេសនសុំទិញកនុងតំៃលអតិ បរ ិម និ ង បនរបកសនូវនម ឬ
នមករណ៍រស់អនកទិញ និង ៃថលលក់ ឡយឡុងេនះ ។

េបអនកេដញៃថល េដយេរសមសំបុរត ែដលបនេធវសំេណរទិញកនុងតំៃលអតិ បរ ិម មន

េរចននក់ អជញសល រតូវកំ ណត់អនកេសនទិញកនុងតំៃលអតិបរ ិម េដយឲយអនកទំងេនះេដញ

ៃថលេដយេរសមសំបុរតមតងេទៀត ។ កនុងករណីេនះ អនកេដញៃថលមិនអចេដញៃថលេដយតំៃល

តិ ចជងតំៃលែដលខលួនេដញមុ នបនេឡយ ។

េបអនកេដញៃថល ែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណខទី ២ ខងេលេនះ មិ នេដញៃថលមតង

េទៀតេទ អនកេសនសុំទិញកនុងតំៃលអតិ បរ ិម រតូវបនកំណត់េដយករចប់េឆនត ។ បញញ តិតេនះ
រតូវយកអនុវតតដូចគនផងែដរ ចំេពះករណីែដលអនកេដញៃថលេដយេរសមសំបុរត ែដលបនេធវ
សំេណរទិ ញកនុងតំៃលអតិបរម
ិ
មនេរច ននក់ េនកនុងករលក់ ឡយឡុង ែដលបនកំណត់េន

កនុងកថខណឌទី ២ េនះ ។

េបបនអនុវតតករលក់ ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទល់មត់េហយ អជញ

សល រតូវេធវកំណត់េហតុៃនករលក់ ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទល់មត់ែដល
សរេសរនូវចំណុចដូចខងេរកម េហយរតូវដក់េទតុ លករអនុវតតភលម ៖
ក-សញញណៃនអចលនវតថុ

ខ-កលបរ ិេចឆទៃនករលក់ឡយឡុង
គ-

សញញណរបស់អនកេសនសុំទិញកនុងតំៃលអតិ បរ ិម និង អនកតំ ណង

ឃ-

តំៃលរបស់អនកេសនសុំទិញកនុងតំៃលអតិបរិម

ង-េហតុករណ៍េនះ
ច-

េដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទល់មត់

និ ង សថនភព េប មិនអចកំ ណត់ អនកេសនសុំទិញកនុងតំៃលអតិ បរម
ិ

មូលេហតុ និង វ ិធនករែដលបនចត់េធវ េបបនចត់វ ិធនករែដលបនកំ ណត់

េនមរត ៣៩៦ (កររកសសណ
ត ប់ ធនប់េនកែនលងលក់ ) ៃនរកមេនះ ។
អជញសល រតូវឲយអនកេសនសុំទិញកនុងតំៃលអតិ បរ ិម ឬអនកតំណង ចុ ះហតថេលខេល

កំណត់េហតុ ៃនករលក់ ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទល់មត់ ។
២-៣-ករអនុញញត ឬ មិនអនុញញតឲយលក់៖( មរត ៤៤២)
៤៤២)

េលកែលងែតកនុងករណីែដលបនកំ ណត់ កុនងកថខណឌទី ២ ខងេរកមេនះ តុលករ

អនុវតត រតូវេចញដីកសេរមចអនុញញតឲយលក់ ។

តុលករអនុវតត រតូវេចញដី កសេរមចមិ នអនុ ញញតឲយលក់ េបទទួលសគល់ថ មនេហតុ
ណមួយដូ ចបនកំណត់់ កុនងចំណុចខងេរកមេនះ ៖

ក-មិនរតូវចប់េផតម

ឬបនតនូវនីតិវ ិធីៃនករលក់េដយបងខំ

ខ-អនកេសនសុំទិញកនុងតំៃលអតិ បរ ិម

ពុំ មនលកខណសមបតតិ

ឬសមតថភពេដមបីទិញ

អចលនវតថុ ឬអនកតំណងរបស់អនកេសនសុំទិញកនុងតំៃលអតិ បរ ិម ពុំ មនសិទិធេនះ ។
គ-មនេសចកតីេសនសុំកុំឲយអនុ ញញតករលក់

ែដលេយងតមបញញ តិតៃនកថខណឌទី ១

×

មរត ៤៤៥ (ករេសនសុំកុំឲយអនុញញតករលក់ ជអទ កនុងករណីែដលអចលនវតថុ រតូវបនខូ ច
ខត )ៃនរកមេនះ ។
ឃ-

ិ ីៃនដី កសេរមចកំណត់ តំៃលលក់អបបបរម
មនកំហុសធងន់ធងរ េនកនុងនីតិវធ

ង-មនកំហុសធងន់ធងរេនកនុងនី តិវ ិធីៃនករលក់

។

េហតុេនះ របសិនេប តុលករអនុវតតអនុញញតឲយលក់េនះ តុ លករអនុវតត នឹ ងកំណត់

កលបរ ិេចឆទ េដ មបីេចញដី កសេរមចករលក់ េដយរបកសអនុញញតឲយលក់ (មរត ៤៤២
កថខណឌទី ១ ) ែដលរតូវេធវករជូ នដំណឹងេទជនែដលពក់ព័នធនឹងផលរបេយជន៍ ។
េហតុេនះេហយ កិចចកររកឡបញជីេនកនុងករេចញដី កសេរមចអនុញញតឲយលក់មន៖

1>
2>
3>

រពងលិខិតជូនដំណឹង
ដក់ ជូនតុ លករអនុវតត ចុះហតថេលខ
ចត់ែចងករជូនដំណឹង

សំគលៈ របសិនេប ជនែដលពក់ ព័នធនឹងផលរបេយជន៍ បតឹងជំ ទស់កុនងកលបរ ិេចឆទ

កំណត់កររបកសអនុ ញញតឲយលក់ ឬមិនអនុ ញញតឲយលក់ េនះតុលករនឹ ងសេរមចទទួល ឬ
េលកេចលបណឹត ងជំ ទស់ េដយដី កសេរមច ។
៣-ករបង់ៃថងលក់

មរត ៤៤៧

េបដីកសេរមចអនុញញតឲយលក់បនចូលជសថពរ អនកទិញ រតូវបង់ៃថលលក់េទតុលករ
អនុវតត េនមុ នេពលែដលតុ លករអនុវតតបនកំណត់ ។ េពលកំណត់ េនះ រតូវសថិតេនកនុង

អំឡុងេពល ១ (មួ យ) ែខ ចប់ ពីៃថង ែដលដី កសេរមចអនុញញតឲយលក់ បនចូ លជសថពរ ។

ចំនួនទឹករបក់ែដលអនកទិញបនដក់េដ មបីធនេលសំេណទិញ រតូវគិតបញចូ លកនុងៃថលលក់

េបអនកទិញគឺជមចស់បំណុល ែដលរតូវទទួលករែចកចំែណកពីរបក់លក់ អនកទិញេនះ
អចបង់ៃថលលក់

េដយដកនូវចំនួនទឹករបក់ែដលខលួនរតូវទទួលពីករែចកចំែណក

េនកល

បរ ិេចឆទៃនករែចងចំែណកបន េដយេសនសុំេទតុលករអនុវតត េនមុ នេពលបញច ប់កលបរិេចឆទ
េដមបីេចញដីកសេរមចករលក់ ។ កនុងករណីេនះ េបមនេសចកតីែថលងតវ៉ អំពីចំនួនទឹករបក់ៃន

ករែចកចំែណកែដលអនកទិ ញរតូវទទួល អនកទិ ញ រតូវបង់ ចំនួនរបក់ែដលេសននឹងភគែដលមន
ករតវ៉ េនះ ជបនទន់ ។
អនកទិ ញេធវលទធកមមនូវអចលនវតថុ េនេពលែដលខលួនបនបង់ៃថលលក់េហយ ។

៣-១-កិចក
ច ររកឡបញជក
ី ុនងផទុកផតក់ឲយចុះបញជី េដយករបង់ៃថលលក់(មរត ៤៤៨ )
របសិនេប អនកទិញបនបង់ៃថលលក់េហយ រកឡបញជ ីរតូវ៖

1>
2>
3>

ផទុកផតក់ឲសថប័ នមនសមតថកិចច ចុះបញជី

ែដលបនលក់ឡយឡុង មកអនកទិ ញ ។

អំ ពីករេផទរសិទិធពីមចស់អចលនវតថុ

លុបករចុ ះបញជី អំពីករេផទរសិទិធែដលអនកទិញបនេធវលទធកមម
លុបករចុ ះបញជី អំពីលទធកមមនូវសិទិធែដលបនរលត់េដយករលក់ ឬសិទិធែដល
បនបត់ បង់អនុ ភពេដយករលក់ ។

4>

លុបករចុ ះបញជី អំ ពីករចត់ែចងជបេណ
ត ះអសននែដលបនបត់បង់ អនុ ភព
េដយករលក់

5>

លុបករចុ ះបញជី អំពីកររ ឹបអូ ស ឬកររប
ឹ អូ សជបេណ
ត ះអសនន ។

សំគល់៖ េដមបីផុទកផតក់ ឲយសថប័នមនសមតថកិចចចុះបញជី រកឡបញជី រតូវភជប់ឯកសរ

ចមលងយថភូ តៃនដីកសេរមចអនុ ញញតឲយលក់

ជមួ យនឹងលិខិតផទុកផតក់េនះ

។

ចំេពះ

េសហ៊ុយចំបច់េដមបីផុទកផតក់ ខងេលេនះ ជបនទុករបស់អនកទិញ ។

ែផនកទី៥៖ កិចចកររកឡបញជ ី េនេពលអនុវតតេដយបងខំចេំ ពះនវ

នវ សំេដេទេលជនយនែដលមនចំណុះសរុបជេតនេសមនឹង

និង េលមសពី ២០

(ៃមភ) េតន េទះបី ជមិ នបនចុះបញជីេនរពះរជណចរកកមពុជក៏េដយ និ ង ជលយនែដល

មនចំណុះសរុបជេតនេរកម ២០ (ៃមភ) េតន េហយែដលបនចុះបញជីេនរពះរជណចរក
កមពុជ (មរត ៤៥៤ ) ។

កិចចកររកឡបញជី េនេពលអនុវតតេដយបងខំ ចំ េពះនវ វរបហក់របែហលគន

េទនឹ ងករអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថែដរ

ែដលមនផទុកផតក់ ឲយសថប័នមសមតថកិចច

ចុះបញជីេនមុ នេពលរឹបអូស និ ង ឲយលុបករចុះបញជី េរកយករលក់ឡយឡុង ឬមនករលុប

េចលករអនុវតតេដយបងខំេដយដក់របក់ធន ជេដ ម ។

ំ ូកទី ៥
ជព
នីតិវិធដ
ី ស់េតឿន និង ករចត់ែចងរកសករពរ
ែផនកទី ១៖ នីតវ
ិ ិធីដស់េតឿន
កថភគទី ១៖ សញ
ញ ណទូេទៃននីតិវិធីដស់េតឿន
ិ ីដស់េតឿន ជនី តិវ ិធី មួយ ែដលអចឲយមចស់បំណុល បនទទួ លេដយឆប់រហ័ស
នីតិវធ
និង ងយរសួល នូវលិខិតអនុវតតមួយ ែដលអចយកេទសុំឲយអនុវតតេដយបងខំបន ដូ ចសល
រកម ឬសលដី កចំេពះករទមទរែដលមនេគលបំណងឲយសងជរបក់ េដយមិ នបច់ ឆលង
កត់ តមនី តិវ ិធី បណឹត ងធមមត េហយបនែតកនុងករណីែដលមចស់បំណុលយល់េឃញថ កូ ន
បំណុលគមនេហតុ ផលេដមបីជំទស់តមករទមទរែដលមនេគលបំ ណងឲយសងជរបក់ ។

តុលករអចេចញដី កសេរមចដស់េតឿនបន តមពកយសុំរបស់មចស់បំណុល ចំេពះ
ករទមទរែដលមនេគលបំណងឲយសងជរបក់ ។ ប៉ុែនតករណីេនះ អចេធវេទបន លុះរត
ែតអចេធវករបញូជ នដី កេនះ េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជបន តមវ ិធីេរកពី ករបញជូ នតម
ករផសយជសធរណៈ (មរត ៣១៩ ) ។

កថភគទី២៖ ពកយសុឲ
ំ យេចញដីកសរមចដស់េតឿន (មរត ៣២០ )
ពកយសុំឲេចញដី កសេរមចដស់េតឿន
ខងេរកម

ចំេពះកូនបំណុលដូចមនកំ ណត់ កុនងចំ ណុច

រតូវេធវេទសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលតំបន់ែដលបនកំណត់កុនងចំណុច

ខងេរកមេនះ
នីមួយៗ ខងេរកម
េនះ ៖
ក-រ ូបវនតបុគគល៖

• លំេនឋន
• ឬេបពុំមនលំេនឋន ឬ
• មនលំេនឋនមិនពិតរបកដេនកនុងរពះរជណចរកកមពូជេទ គឺទីសំណក់

ខ-នីតិបុគគលកនងរបេទស៖
ុ

• ទីសនក់ករកណ
ត លឬ
• ទីកែនលងអជីវកមមចមបង ឬ
• េបពុំមនទីសនក់ករ ឬ
• ទីែនលងអជីវកមមេទ គឺ លំេនឋនរបស់អនកតំណង ឬ
• របស់អនកទទួលខុសរតូវភរកិចចចត់ែចងករងរជចមបង ។
គ-នីតិបុគគលបរេទស៖

• ទីសនក់ករកណ
ត លឬ
• ទីកែនលងអជីវកមមចមបងេនរពះរជណចរកកមពុជ ឬ

• េបពុំមនទីសនក់ករ ឬទីកែនលងអជីវកមមេនកនុងរពះរជណចរកកមពុជេទ គឺ
• លំេនឋនរបស់អនកតំណងរបចំរពះរជណចរមកមពុជ ឬ

• របស់អនកទទួលខុសរតូវភរកិចចចត់ែចងករងរជចមបងេនរពះរជណចរកកមពុជ ។

ពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន

អំ ពីករទមទរែដលបនកំ ណត់ កុនងចំ ណុច

ខងេរកមេនះ អចេធវេទសលដំ បូងែដលមនសមតថកិចចេលតំបន់ែដលបនកំណត់កុនងចំ ណុច
នីមួយៗខងេរកមេនះបនែដរ ៖

ក-ករទមទរចំេពះបុ គគលែដលមនទីសនក់ករ

ឬកែនលងអជីវកមម េហយ ករទមទរ

េនះទក់ ទងនឹ ងករងរៃនទីសនក់ ករ ឬទី កែនលងអជីវកមមេនះ ៖

• គឺ កែនលងែដលមនទីសនក់ករ ឬ
• ទីកែនលងអជីវកមមេនះ ។
ខ-

ករទមទរឲយសងជរបក់េដយរូបិយណតតិ ឬមូ លបបទនប័រត និ ង ករទមទរ

បនទប់ បនសំ ែដលទក់ទងនឹ ងវតថុទំងេនះ ៖

• កែនលងែដលរតូវសងរូបិយណតតិ ឬ

• កែនលងែដលរតូវសងមូលបបទនប័រតេនះ ។
សំគលៈ សមតថកិចច ែដលបនកំណត់ខងេលេនះ ជសមតថកិចចផតច់ មុខ ។
១-ចំណុចែដលរតូវសរេសរបញ
ជ ក់នូវកនងដី
កសេរមចដស់េតឿន (មរត
ុ

៣២៤ )

ដីកសេរមចដស់េតឿន រតូវសរេសរបញ
ជ ក់នូវចំ ណុចដូចខងេរកមេនះ ៖
ក-េឈមះ

ឬនមករណ៍ និ ង អសយដឋនរបស់ភគី េហយនិ ង េឈមះ និ ង

អស័យដឋនរបស់អនកតំ ណងែដលចបប់ បនកំ ណត់ ។
ខ-ដីកសេរមចែដលមចស់បំណុលទមទរឲយតុ លករេចញ

និង អងគេហតុចំបច់

េដមបីបញ
ជ ក់ នូវករទមទរេនះ ។
គ-េសចកតីបងគប់ឲយសងជរបក់

ែដលមនកំណត់នូវចំ នួន ។

កនុងដី កសេរមចដស់េតឿនៃនកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ រតូវសរេសរបែនថមថ េបកូន

បំណុលមិ នបនដក់ ពកយបតឹងតវ៉ ករដស់េតឿន កនុងអំឡុងេពល ២(ពីរ ) សបតហ៍ បនទប់ពី
បនទទួលករបញូជ ននូវដីកសេរមចដស់េតឿនេនះេទ េនះតុលករ រតូវរបកសឲយអនុវតតជ

បេណ
ត ះអសនន េដយឆនទនុសិទិធរបស់ខួលន ។

២-ករេលកេចលនូវពកយសុំ (មរត

៣២២)

កនុងករណីែដលពកយសុំឲយេចញដី កសេរមចដស់េតឿន

មនភពផទុយនឹ ងបញញ តិតៃន

មរត ៣១៩ (ល័កខខ័ណឌៃនដីកសេរមចដស់េតឿន ) ឬមរត ៣២០ ( ពកយសុំឲយេចញដីក

សេរមចដស់េតឿន )ខងេលេនះ ឬកនុងករណីែដលមនភពចបស់លស់ថ គមនមូ លេហតុ កុនង

ករទមទរ េដយគិ តអំពីខឹលមសរៃនពកយសុំេទ តុលករ រតូវេលកេចលពកយសុំេនះ េដយ

ដីកសេរមច ។ បញញតិតេនះ រតូវយកមកអនុវតតែដរ ចំេពះករទមទរមួយភគ ែដលមិនអច
េចញដីកសេរមចដស់េតឿនភគេនះ ។
កថភគទី៣៖ ករេចញដីកសេរមចដស់េតឿន (មរត ៣២៣)
ដីកសេរមចដស់េតឿន រតូវេចញេដយមិ នបច់ សួរកូ នបំ ណូល ។
កូនបំណុលអចដក់ ពកយសុំតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េទតុ លករែដលបន
េចញដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ ។
១-ករបញជូ នដីកសេរមចដស់េតឿន(មរត

៣២៥ )

តុលករ រតូវជូនដំណឹងអំពីដីកសេរមចដស់េតឿន េទមចស់បំណុល េហយរតូវបញូជ ន

ដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ េទ កូ នបំណុលផងែដរ ។

ដីកសេរមចដស់េតឿន រតូវមនអនុភព េនេពលែដលបនបញជូ នេទដល់ៃដកូនបំណុល

របសិនេប មិនអចបញូជ នដីកសេរមចដស់េតឿន េដយសរគមនលំេនឋន ទី សំណក់

ទីសនក់ករ ទីកែនលងអជីវកមម របស់កូនបំ ណុល ឬលំេនឋនរបស់អនកទទួលបនទុកភរកិចចចមបង

េនទី កែនលងែដលមចស់បំណុលបនរយករណ៍េទ តុលករ រតូវជូនដំ ណឹងអំពីេហតុករណ៍

េនះ េទមចស់បំណុល ។ កនុងករណីេនះ របសិនេប មចស់បំណុលមិនបនរយករណ៍អំ ពីកែនលង

ែដលរតូវបញូជ ន េរកពី ទីកែនលងែដលខលួនបនរយករណ៍ពី មុន កនុងអំឡុងេពល ២(ពីរ) ែខ
េដយគិតពីៃថងែដលមចស់បំណុលទទួលដំណឹង រតូវចត់ទុកថ មចស់បំ
បំណុលេនះបនដកពកយ

សុំឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿនវិញ ។
កនុងអំ ឡុងេពលែដលបនកំ ណត់ កុនងវកយខណឌទី ២ ៃនកថខណឌទី ៣ ខងេលេនះ

មិនអចពនយរេពលេឡយ ។

២-ពកយសុត
ំ វ៉ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន

(មរត ៣២៧ )

របសិនេប មនពកយសុំតវ៉ រសបចបប់ចំេពះដី កសេរមចដស់េតឿន េនមុ នេពលករ
របកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសនន
ទំហំៃនករតវ៉ េនះ ។

ដី កសេរមចដស់េតឿនេនះ រតូវបត់បង់ អនុ ភពកនុង

កនុងករណីែដលបនកំ ណត់ កុនងកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ ចំេពះករទមទរែដល

ទក់ ទងនឹ ងករតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន

រតូវចត់ទុកថ បនដក់ពកយបណឹត ងេទ

តុលករែដលបនកំ ណត់េនមរត ៣២០ ( ពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន ) ៃន
រកមេនះ េនេពលែដលមនពកយសុំឲយេចញដី កសេរមចដស់េតឿន ។ កនុងករណីេនះ របក់

ិ ី ដស់េតឿន គឺ ជែផនកមួ យៃនរបក់របដប់ កីត ។
េសហ៊ុយសរមប់ នីតិវធ
េហតុ ដូេចនះេហយ

របសិនេបកូនបំណុលមិ នបនដក់ពកយសុំតវ៉ ចំេពះដី កសេរមច

ដស់េតឿន ែដលបនេធវេនមុនេពលកររបកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសនន កនុងអំ ឡុងេពល

២ (ពីរ )សបតហ៍ បនទប់ ពីៃថងែដលបនទទួលករបញូជ នដីកសេរមចដស់េតឿន ឬ េបដីកសេរមច
ែដលេលកេចលនូវពកយសុំតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន

មុ នកររបកសឲយអនុ វតតជ

បេណ
ត ះអសនន បនចូ លជសថពរ តុលករ រតូវរបកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសនន េដយ
ិ ី ដស់េតឿន េលដីកសេរមចដស់េតឿន
កំណត់បញ
ជ ក់បែនថមនូវរបក់េសហ៊ុយសរមប់ នីតិវធ
េដយឆនទនុសិទិធ ។
កររបកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសនន
េហយរតូវបញូជ នេទភគី (មរត ៣២៨ ) ។

រតូវបញ
ជ ក់េនកនុងដី កសេរមចដស់េតឿន

២-១-ពកយសុត
ត ះអសនន
ំ វ៉ ចំ េពះដីកសេរមចដស់េតឿន មុនកររបកសឲយអនុ វតតជបេណ
ករេចញដី កសេរមចដស់េតឿន តុ លករ េធវេដយមិនពិ ចរណ ដល់អតថិភពៃនសិទិធ

ទមទររបស់មចស់បំណុលេទ េហយក៏មិនចំបច់សួរកូនបំណុលែដរ (មរត ៣២៣ កថខណឌទី ១ ) ។
េហតុ ដូេចនះេហយ េទបចបប់េបកសិទិធឲយកូនបំ ណុលអចដក់ ពកយសុំតវ៉ នឹងដីកសេរមច
ដស់េតឿនបន ។
២-២-ពកយសុត
ំ វ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េរកយកររបកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះ
អសនន(មរត ៣២៩ )
ពកយសុំតវ៉ ដស់េតឿនៃនកថខណឌទី ២ មរត ៣២៣ (ករេចញដី កសេរមចដស់

×

េតឿនជអទ)ៃនរកមេនះ

ចំេពះដី កសេរមចដស់េតឿនែដលភជប់ ជមួយនឹ ងកររបកសឲយ

អនុវតតជបេណ
ត ះអសនន រតូវេធវេនកនុងអំឡុងេពល ២ (ពីរ) សបតហ៍ េរកយពីបនទទួ លករ

បញូជ នដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ ។

អំឡុងេពលែដលបនកំណត់កុនងកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ មិ នអចពនយរេពលបនេឡយ ។

េនេពលែដលកូ នបំណុលទទួលដី កសេរមចដស់េតឿនភជប់ ជមួយករសេរមចឲយអនុវតត
ជបេណ
ត ះអសនន េហយបនដក់ ពកយសុំតវ៉ េទតុ លករកនុងរយៈេពល ២ សបតហ៍ េហយ

េនះ តុលករ នឹ ងរតូវេធវ៖

ក-ករណីែដលតុលករទទួលពកយសុត
ំ វ៉ ៖
របសិនេប មនពកយសុំតវ៉ រសបចបប់ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន
របកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសនន

េនេរកយករ

ករទមទរែដលទក់ទងនឹងករតវ៉ ចំេពះដី កសេរមច

ដស់េតឿន រតូវចត់ទុកថ បនដក់ពកយបណឹត ងេទតុលករ ែដលបនេចញដីកសេរមចដស់េតឿន
េនះ េនេពលមនពកយសុំឲយេចញដី កសេរមចដស់េតឿន

។ ករណីេនះ របក់េសហ៊ុយ

ិ ីដស់េតឿន គឺជែផនកមួ យៃនរបក់របដប់ កីត (មរត ៣៣១) ។
សំរប់ នីតិវធ

ិ ី
ដូេចនះេហយ េបមនពកយសុំតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន ែដលរសបចបប់ នីតិវធ
ិ ីៃនបណឹត ងធមមត កនុងទំហំៃនករតវ៉ េនះ ។ េនកនុងករណីេនះ
ដស់េតឿនេនះ នឹងេផទរេទនីតិវធ

រប់ករទញេហតុផល នឹងចប់េផតមេឡង ។
នីតិវ ិធីេរតៀមសំរប់

ខ-ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសុត
ំ វ៉ ៖ (មរត៣៣០)
របសិនេប តុលករយល់េឃញថ ពកយសុំតវ៉ ចំេពះដី កសេរមចដស់េតឿន ែដលបន
េធវេនេរកយកររបកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសននេនះ មិនរសបចបប់េទ តុលកររតូវេលក
េចលពកយសុំតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ េដយដី កសេរមច ។
ចំេពះដី កសេរមចែដលបនកំ ណត់ ែដលបនកំណត់ កុនងកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ

អចបតឹងជំ ទស់បន ។
ដូេចនះេនះ

របសិនេបតុលករសេរមចេចញដីកសេរមចេលកេចលនូវពកយសុំតវ៉

ចំេពះដី កសេរមចដស់េតឿនែដលភជប់ជមួ យនឹ ងកររបកសឲយអនុវតតជបេណ
ត ះអសនន

បន

ចូលជសថពរ ដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ នឹងមនអនុ ភពអចយកេទអនុវតតេដយបងខំបន
ដូចសលរកមសលសថពរ ែដរ (មរត ៣៣៣) ។
កថភគទី៤៖ កិចចករកនងករពិ
និតយពកយសុឲ
ំ យេចញដីកសេរមចដស់េតឿន
ុ
១៖ ករពិនិតយពកយសុឲ
ំ យេចញដីកសេរមចដស់េតឿន
ពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន

រតូវេធវេនករ ិយល័យរកឡបញជីៃនសល

ដំបូងែដលមនសមតថកិចច ។ រកឡបញជីែដលមនភរកិចចទទួ លពកយសុំ រកឡបញជីរតូវពិ និតយ
ពកយសុំ ថេត វេដរតមលកខខណឌែដលមនែចងេនមរត ៣១៩ (ល័កខខ័ណឌៃនដី កសេរមច

ដស់េតឿន) ៣២០ (ពកយសុំឲយេចញដី កសេរមចដស់េតឿន ) និ ង មរត ៣២១(ករអនុវតត
ដូចគនតមបញញ តិតសីព
ត ី បណឹត ង ) ែដរឬេទ ? បនន័យថវរតូវេគរពតមដូចតេទ៖

• ករទមទរ រតូវមនេគលបំណងឲយសងជរបក់ែតប៉ុេណណះ
• ចំេពះករដីក គឺេធវបនែតេនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ
• មិនអចេធវករបញូជ នដីកតមករផសយជសធរណៈ
• រតូវដក់ពកយសុំេនសលដំបូងែដលមនសមតថកិចច

• រតូវែតគមនភពផទុយ នឹងលកខណៈរបស់ពកយ (មរត ៣២១) ។

២៖ ពិនិតយេលចណ
ំ ុ ចច ំបច់ែដលរតូវសរេសរកនងពកយសុ
ំ
ុ

•

រតូវមនេឈមះមចស់បំណុល (េភទ អយុ និ ង អសយដឋនបចចបបនន )

• កូនបំណុលជរូបវនតបុគគល (េឈមះ អយុ េភទ អសយដឋន )
• កូនបំណុលជនីតិបុគគល (ទីសនក់ករកណ
ត ល សខ និ ង ទី លំេនឋនរបស់
អនកទទួលខុ សរតូវភរកិ ចចចមបង)

• សំេណរបស់មចស់បំណុល ចំេពះតុលករ
• អងគេហតុចំបច់សរមប់បញ
ជ ក់នូវករទមទរ
• អងគេហតុេផសងៗេទៀតសរមប់បញ
ជ ក់ នូវករទមទរ
• ៃថង ែខ ឆនំ សរេសរពកយសុំ
• សនមេមៃដរបស់អនកសុំ ។
ែផនកទី ២៖ ករចត់ែចងរកសករពរ
កថភគទី១៖ េគលបំណងៃនករចត់ែចងរកសករពរ(មរត ៥៣០ )
របសិនេប មនករបរមភថ ករអនុវតតេដយបងខំមិនអចេធវបន ឬនឹ ងមនករលំបក
យ៉ ងខលំងកនុងករអនុវតតេដយបងខំ

េដយសរមនករែរបរបួលសថនភពបចចុបបននៃនរទពយ

សមបតតិរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវតត ឬរបសិនេបមនករបរមភថ នឹ ងមនករខូ ចខតធងន់ធងរ
ឬេរគះថនក់ បនទន់ ដល់ឋនៈរបស់ភគីណមួ យ

េដយសរមនវ ិវទអំ ពីទំនក់ទំនងៃនសិទិធ

បុគគលែដលមនបំណងចង់ ករពរសិទិធរបស់ខួលន អចទមទរករចត់ែចងរកសករពរ ។

េនះសបញ
ជ ក់ ថ ករអនុវតត រតូវេធវេឡងេដយែផអកេលលិខិតបញ
ជ ក់ កតពវកិចច ដូ ចជ

×

សលរកមសថពរ ជអទ េហតុេនះេហយ េដ មបីឲយបនសលរកមេនះ រតូវដក់ពកយបណឹត ង
រដឋបបេវណី

ែថមទំងរតូវករេពលេវលេរចន

។

ក៏ ប៉ុែនត

មុ នេពលទទួលសលរកមេនះ

កូនបំណុលៃនករអនុវតត អចលក់ ឬេផទររទពយសមបតតិរបស់ខួលន ែដលជេហតុេធវឲយមិ នអច ឬ

េធវឲយមនករលំបកនឹ ងេធវករអនុវតតេដយបងខំេនេពលេរកយបន ឬមួយក៏ភគីណមខង អច
ទទួ លនូវករខូចខតធងន់ធងរ ឬអចទទួ លនួវេរគះថនក់ ធងន់ធងរដល់ឋនៈរបស់ខួលន េដយសរ
វ ិវទពក់ ព័នធនឹងទំនក់ ទំនងៃនសិទិធ រវងភគីទំងសងខង ។ កនុងករណីេនះ បុ គគលែដលចង់

ករពរសិទិធរបស់ខួលនេនះ អចទមទរឲយចត់ែចងរកសករពរសិទិធ ឬទំនក់ ទំនងគតិយុតតរបស់

ខលួនបន ។

កថភគទី ២៖ របេភទៃនករចត់ែចងរកសករពរ
ករចត់ែចងរកសករពរសំេដេទេលករចត់ែចតនី មួយៗ ែដលមនខលឹមសរដូចកំ ណត់

េនកនុងចំ ណុចនី មួយៗ ខងេរកមេនះ៖
-កររ ឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន

កររ ឹបអូសជបេណ
ត ះអសននអចេធវេទេល ចលនវតថុ អចលនវតថុ ឬ នវ បនែតចំេពះ

សិទិធេលបំណុលប៉ុេណ
ត ះ េហយមនេគលបំ ណងទមទរជរបក់ ។

ឧ៖ ខ ជំពក់របក់ ក ចំនួន ២០ លនេរៀល ។ ខ ជកូនបំណុលមនរបក់េនធនគរ
ិ ីៃនបណឹត ងទមទររបក់កំចីេនះ រតូវ
B ែដលមនតៃមលរបែហល ២៥លនេរៀល ។ េនកនុងនីតិវធ

ចំណយេពលេវលេរច ន ករណីេនះ មចស់បំណុល ក អចនឹ ងបត់ បង់ផលរបេយជន៍ កនុងករណី

ែដល ខ បនេទធនគរ េហយដកយករបក់បេញញទំងេនះេទចំ ណចអស់ ។ ដូេចនះេដ មបី
ករពរផលរបេយជន៍របស់ខួលន ក រតូវដក់ ពកយសុំឲយេទតុលករេចញដី កសេរមចរប
ឹ អូស

ជបេណ
ត ះអសនននូវគណនីធនគររបស់ ខ េដមបីករអនុវតតសិទិធរបស់មចស់បំណុល ក េន

េពលគត់ ឈនះកតី ។ ដូេចនះ េរកយមនដីកសេរមចរប
ឹ អូ សជបេណ
ត ះអសនន នូ វគណនី ធន
គររបស់ ខ េហយ ខ នឹងមិ នអចេទធនគរយករបក់បេញញរបស់ខួលនបនេទៀតេទ ។
-ករចត់ែចងជបេណ
ត ះអសននចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវិវទ

ិ ទ កនុងករណី
ករចត់ែចងែដលរកសទុ កនូវសថនភពបចចបបនន ៃនវតថុែដលជកមមវតថុៃនវវ

ែដលមនករបភរមភ ថ មចស់បំណុលនឹ ងមិនអចអនុវតតសិទិធ ឬនឹ ងមនករលំបកយ៉ ងខលំងកនុង

ករអនុវតតសិទិធ េដយសរមនករែរបរបួលសថនភពបចចុបបននៃនវតថុេនះ ។ េនះចង់បនន័ យ
ថ មចស់បំណុលមិ នមនេគលបំណងទមទរឲយកូនបំណុលឲយសងជរបក់េទ ែតទមទរ
ឲយកូ នបំណុលរបគល់កររគប់រគងវតថុ ែដលជកមមសិទិធរបស់ខូលនមកឲយខលួនរគប់រគងវិញ ។

ឧ៖ ក បនទិ ញរថយនត ពី ខ កនុងតំៃល ១០ លនេរៀល ។ ក បនរបគល់របក់រគប់ ចំនួន

ឲយ ខ រួចរល់អស់េហយ រង់ចំែតករេផទរេឈមះ ពី ខ មក ក នឹងកររបគល់រថយនតប៉េណណះ ។
ប៉ុែនតេរកយមក

ដល់កលកំណត់ែដលរតូវរបគល់រថយនតមកឲយខលួនតមកិ ចចសនយទិញ-លក់

ិ ីៃនបណឹត ងេនះ
េនះ ។ េនកនុងនី តិវធ

តុលករ រតូវចំណយេពលេរច នកនុងករកំ ណត់ នូវអតថិ

ភព ឬនតថិភពៃនសិទិធរបស់ ក ។ ដូេចនះេនកនុងអំឡុងេពលេនះ ខអចនឹងលក់រថយនតេនះេទ

តតិ យជនេផសងេទៀត បន ែដលជេហតុេធវឲយ ក ខូ ចខតផលរបេយជន៍ យ៉ងធងន់ធងរ ដូេចនះ ក
រតូវដក់ពកយសុំឲយតុ លករេចញដី កសេរមចចត់ែចងជបេណ
ត ះអសននចំេពះរថយនតេនះ
េដមបីកុំឲយ ខ លក់ ឬេផទររថយនតេទតតិ យជនបន ។ តមរយៈេនះ រថយនតេនះនឹ ងមិនបត់

បង់ ឬមិនរតូវបនេផទរេទតតិយជនេនះេទ ។ របសិនេប តុលកររកេឃញនូវអតថិភពៃនសិទិធ
របស់ ក េលរថយនតេនះ ក នឹងអចអនុវតតសិទិធេលរថយនតេនះបន ។
-ករចត់ែចងជបេណ
ត ះអសននែដលកំណត់ឋនៈបេណ
ត ះអនន ៖

ជករចត់ែចងែដលកំ ណត់សថនភពជបេណ
ត ះអសននរហូតដល់សលរកម ឬសល
ដីកចូលជសថពរ កនុងករណីែដលមនភពចំបច់េដមបីេជៀសវងករខូចខតធងន់ធងរ ឬេរគះ

ថនក់ បនទន់ែដលនឹ ងេក តេឡងដល់មចស់បំណុល ចំេពះទំ នក់ទំនងគតិ យុតតែដលមនវ ិវទ ។

េគែតងេរប ករចត់ែចងជបេណ
ត ះអសននែដលកំណត់ឋនៈជបេណ
ត ះអសនន ចំេពះ
វទករងរ េសវកមម ឬរបេភទកិចចសនយមួយចំ នួន ។

ឧ៖

ក

មនដី ឡូត៌ ជកមមសិទិធរបស់ខួលន េរកយមកមនេឈមះ ខ បនមកសងសង់

សំណង់ជផទះេនេលដីឡូត៌េនះ ។ ដូេចនះ ក គត់ ក៏ដក់ ពកយបណឹត ងអងគេសចកតីេទតុ លករ
េដយសុំរុះេរសំណង់ ទំងេនះេចញ ។ េនកនុងករណីេនះ ក ឈនះកតី

ក

អចេទរុះេរ សំណង់

ទំងេនះបន ក៏ប៉ុែនតវរគន់ែតមនករលំបកកនុងកររុះេរ ពីេរពះសំណង់ បនសងសង់ជ
េរចន ឬក៏ សងសង់េហយទំងរសុង ។ ដូេចនះ ក រតូវដក់ពកយសុំតំងពីដំបូងេដ មបីហមឃត់

មិនឲយ ខ បនតករសងសង់េទ គឺរតូវបញឈប់ ករសងសង់រតឹ មេនះ ។ ករេសនសុំែបបេនះ របសិន
េប ខ េទបែតចប់េផតមេទ េនេពលែដល ក បនឈនះកតី ក នឹងមនភពងយរសួលកនុងកររុះេរ 
សំណង់ដីដ៏តិចតួ ចទំងេនះ េចញ ។ របសិនេប ក មិ នបនសុំេទដូេចនះេទេនះ ក នឹងជួ បករ

លំបកដូ ចបនេលកពី ខងេដមៃនឧទហរណ៍េនះ ។
ឧទី ២៖

ក

ែតងែតេធវដំេណរេចញពី ផទះតមផលូវតូចេដ មបីេទដល់ផូលវធំ រសប់ មនេពល

េនះ ខ បនមកសងសង់ សំណង់េដយបិ ទផលូវតូចេនះ ។ ករណីេនះ ក រតូវដក់ពកយសុំេទ
តុលករេដ មបីពិចរណអំពីករសងសង់េនះ

េដយសុំឲយតុលករេចញដីកសេរមចហម

ឃត់ កសងសង់ជបេណ
ត ះអសនន ។
១-សថប័នចត់ែចងរកសករពរ (មរត ៥៣២)
ដីកសេរមចរកសកពរ រតូវេធវេឡង េដយតុលករតមពកយ សុំ ។

ករអនុវតតករចត់ែចងរកសករពរ

រតូវេធវេឡងេដយតុ លករ

ឬអជញសលតម

ពកយសុំ ។
តុលករ ែដលរតូវអនុ វតតករចត់ែចងរកសករពរ តមបញញ តិតៃនគនថីេនះ រតូវេហថ
តុលករអនុវតតកររកសករពរ ។
បញញ តិតៃនកថខណឌទី ៤ ៃនមរត ៣៣៦ (សថប័នអនុវតត) ៃនរកមេនះ រតូវយកមកអនុវតត
ដូចគនផងែដរចំេពះករអនុវតតករចត់ែចងរកសករពរ ែដលេធវេឡងេដយអជញសល ។
២-ករចត់ែចងរកសករពរ មន ២ ដំណក់កល៖
២-១-ករសេរមចរកសករពរ

ិ ីចត់ែចងរកសករពរ
នីតិវធ

រតូវចប់េផតមពីមចស់បំណុល

ដក់ពកយសុំេទតុលករ

េដមបីសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរសិន ។
ក-ពកយសុឲ
ំ យេចញដីកសេរមចរកសករពរ
ពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ រតូវេធវជលយលកខណ៍អកសរ (មរត ៥៣៤
ចំណុច ក) ។
ដីកសេរមចកនុងករចត់ ែចងរកសករពរ រតូវេធវេឡងេដយតុ លករតមពកយសុំ ។

និយយមយ៉ ងេទៀត តុ លករអចេចញដីកសេរមចរកសករពរបន លុះរតែតមន ពកយសុំ
ិ ី ។
របស់ភគី មខងេទ បជកររតឹមរតូវតមនី តិវធ

ខលឹមសរែដលមនេនកនុងពកយសុំឲយេចញ

ដីករកសករពរ រតូវសរេសរឲយបនចបស់លស់េទេលចំណុច សំខន់ៗែដលរួមមន ៖

1>

េឈមះ និ ង អសយដឋន របស់ភគី និ ង អនកតំ ណងែដលចបប់ បនកំ ណត់៖

a. អនកណជអនកបតឹងសុំ ? និង មនអសយដឋនេនទីណ ?
b. អនកតំណងែដលចបប់កំណត់េនះជនរណ ?
c. គួរែតមនសរេសរេលខទូរស័ពទ(េរពះវមនភពងយរសួល) ។

2>

ខលឹមសរលំអិតៃនដីកសេរមចរកសករពរៃនដី ករកសករពរែដលអនកសុំទមទរ

a. ដីករកសករពរ េដមបីេធវកររឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន
b. ដីករកសករពរ ករចត់ែចងជបេណ
ត ះអសនន ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវិវទ
c. ដីករកសករពរ ករចត់ែចងជបេណ
ត ះអសននែដលកំ ណត់ ឋនៈជបេណ
ត ះអសនន

3>
4

សិទិធ ឬទំនក់ ទំនងគតិ យុតតែដលនឹ ងរតូវបនរកសករពរ

-សំគល់៖ ខលឹមសរៃនករេចញដីករកសករពរ គឺជកមមវតថុៃនករេចញដីកសេរមចរកសករពរ ។

4

a. សរេសរអំពីអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ
b. អងគេហតុសំខន់ៗេផសងេទៀត េបមន (េគលបំណងេដមបីបេងកតសិទិធ) ។

4>

ភពចំបច់ៃនដី កសេរមចរកសករពរ

a. សរេសរឲយបនចបស់លស់អំពីតំរវូ ករចំបច់េដ មបីឲយេចរកមេចញដី ករកសករពរ ។

5>
6>

ភសភុតងតមេហតុនីមួយៗ
បញជីសរេព ភ័ណឌ (ឯកសរែដលភជប់ជមួយពកយសុំ )៖

a. បញជី ភគី
b. បញជីសិទិធេលបំណុល
c. បញជីសរេពភ័ណឌអំពីរទពយែដលរតូវរប
ឹ អូ ស
d. បញជីសិទិធេលបំណុលែដលនឹងរតូវបនរកសរករពរ ។
សំគល់៖
ពកយសុំែដលបនកំណត់ខងេរកមេនះ រតូវេធវជលយលកខណ៏អកសរ ៖(មរត ៥៣៤)

• ពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ
• ពកយបណឹត ងជំទស់ ចំេពះដីកសេរមចេលកេចលពកយសុំឲយេចញដីកសេរមច
រកសករពរ

• ពកយសុំតវ៉ ចំេពះកររកសករពរ
• ពកយសុំឲយលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ
• ពកយបណឹត ងជំទស់ ែដលបនកំណត់េនមរត ៥៦១ (បណឹត ងជំទស់) ៃនរកម
េនះ ។

• ពកយសុំឲយអនុវតតកររកសករពរ ។
េហតុ ដូេចនះេហយ របសិនេបមនពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសរករពរ បនដក់
មកដល់តុលករែដលមនសមតថកិចច េពលេនះ តុ លកររតូវ៖
ក-១-ករណីែដលតុលករសេរមចេចញដីកសេរមចរកសករពរ
តុលករែដលមនសមតថកិចចអចេចញដី កសេរមចរកសករពរបន

េដយេហតុ ថ

លកខខណឌៃនពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ វមនេហតុផលចបស់លស់ ែដលអច
ទទួ លយកបន ។ កនុងករណីេនះ តុលករែដលមនសមតថកិចច រតូវ៖

• ជូនដំណឹងេទកូនបំណុល ៖

o កូនបំណុលអចដក់ពកយសុំតវ៉ បន (មរត ៥៥០)
• ជូនដំណឹងេទមចស់បំណុល ៖
o បងគប់ឲយមចស់បំណុលដក់បណឹត ងអងគេសចកតី
ែដលបញ
ជ ក់ អំពីករដក់ ពកយបណឹត ងេនះ

េហយឲយដក់ ឯកសរ

កនុងអំឡុងេពលែដលទទួ ល

សគល់ថសមរមយ ែដលអំឡុងេពលេនះ រតូវមនរយៈេពលមិ នតិចជង

២ (ពីរ) សបតហ៍ (មរត ៥៥៧) ។

ក-២-ករណីែដលតុលករសេរមចេលកេចលពកយសុំ៖
តុលករែដលមនសមតថកិចច នឹ ងេលកេចលពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ
បន េដយសរែតពកយសុំគមនេហតុ ផល រតឹ មរតូវ និង មិ នរសបតមចបប់ កំណត់ ។
កនុងករណីេនះ តុលករែដលមនសមតថកិចច រតូវ៖

• ជូនដំណឹងេទ កូនបំណុល

• ជូនដំណឹងេទ មចស់បំណុល ៖
o មចស់បំណុលអចបតឹងជំទស់បនកនុងអំឡុងេពល២ (ពីរ) សបតហ៍ ចប់ពីៃថង
ែដលខលួនបនទទួ លករជូនដំណឹង ។ េហយអំឡុងេពលេនះ មិ នអចពនយរ

បនេឡយ (មរត ៥៤៤) ។

ខ-ករសុត
ំ វ៉ របស់កូនបំណុលចំេពះករេចញដីកសេរមចរកសករពរ៖
េនកនុងដី កសេរមចអំ ពីពកយសុំតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចរកសករពរ

របស់កូនបំ ណុល

ករណីេនះ តុលកររតូវ ៖

ខ-១-ករណីតុលករទទួលសគល់ពកយសុំតវ៉ របស់កូនបំណុល៖

• តុលករនឹងបងគប់ឲយែកតរមូវ ខលឹមសរៃនដីក
• អចឲយកូនបំណុលដក់របតិេភគ ឬមិនឲយដក់៖
• តុលករអចលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ េហយេប យល់េឃញថ ចំបច់
ពិេសស តុលករអចរបកសថ ដី កសេរមចេនះមនអនុ ភពអនុវតតភលមៗ

• តុលករ រតូវបញូជ នដីកសេរមចរកសករពរេទភគី(មរត ៥៤៣) និងទុកេពល

ឲយមចស់បំណុលបតឹងតវ៉ ចំេពះដី កសេរមចរកសករពរ កនុងអំឡុង េពល ២ (ពីរ)
សបតហ៍ ចប់ ពីៃថងែដលបនទទួលករបញូជ នដី ក (មរត ៥៦១) ។

ខ-២-ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសុត
ំ វ៉ របស់កូនបំណុល៖

• តុលករ ក៏រតូវបញូជ នដីកសេរមចរកសករពរេទភគី ផងែដរ ។

• ទុកេពលឲយកូនបំណុលបតឹងតវ៉ េដយឲយដក់របតិេភគបន ។
គ-បណឹត ងតវ៉ របស់តតិយជនចំេពះពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ(ម
សេរមចរកសករពរ ៥៦៣)
បណឹត ងតវ៉ របស់តតីយជន ចំេពះដីកសេរមចរកសករពរែដលសលឧទទរណ៍បនេធវ
កនុងនមជតុលករអនុវតតរកសករពរ រតូវសថិតេនេរកមសមតថកិចរច បស់សលដំបូង ែដល
ែដលមន
មន

ត ះអសនន ឬវតថុែដលជកមមវតថុៃនវ ិវទសថិត
សមតថកិចច េលទីកែនលង ែដលវតថុ រតូវរឹបអូសជបេណ
េន (មរត ៥៦៣ ) ។

សំគល់៖ េបបណឹត ងតវ៉ របស់តតី យជនចំេពះពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ
េដយដីកសេរមចេនះ

(ករេចញដី កសេរមចេដយសល

េចញេដយសលឧទទរណ៍

ី
ឧទទរណ៍ មិនអចទទួលបនេទ េរពះតុលករេនះ មិនមនសមតថកិចចេដះរសយបនេទ) រឯ
ករេចញដី កសេរមចេដយសលដំបូង គឺអចទទួ លេដះរសយបណឹត ងេនះ េរពះ សល
ដំបូងេនះ មនសមតថកិចចេដះរសយ ។
គ-ករលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ (មរត ៥៥៧ )

1>

មចស់បំណុលមិ នដក់ បណឹត ងអងគេសចកតី

េរកយពី បនទទួលដី កសេរមចរកស

ករពរ ២ (ពីរ) សបតហ៍ កនលងហួសេទ េបមនពកយសុំរបស់កូនបំណុល
តុលករ លុបេចលដី កសេរមចរកសករពរ ។

2>

ិ
បណឹត ងអងគេសចកតី រតូវបនមចស់បំណុលដកវញ
ឬរតូវបនតុ លករទទួ លេធវ
អងគេសចកតីេលកេចលបណឹត ងអងគេសចកតី ។

3>

េទះបី មចស់បំណុលមិនបនដក់ពកយបតឹងអងគេសចកតីក៏េដយ ៖
ិ ីមជឈតតកមម ចប់េផតមដំេណរកររហូតដល់មនេសចកតីសេរមច
a. េបមននីតិវធ
មជឈតតករ រតូវចត់ទុកថបនដក់ បណឹត ងអងគេសចកតីេហយ ។ តុលករ
អនុវតតរកសរករពរ

មិ នលុបេចលដីកសសេរមចរកសករពរ

េដយ

មូ លេហតុ ថមិនបនដក់ពកយអងគេសចកតីេទ ។

b. េបនីតិវ ិធីមជឈតតកមម រតូវបរជ័យ េហយបញចប់េដយគមនេចញេសចកតី
សេរមចអវីទំងអស់ មចស់បំណុល រតូវដក់ ពកយបណឹត ងអងគេសចកតីមិន
ិ ី មជឈតតកមម រតូវបញចប់ ។ េប
ឲយហួសពី ២ (ពីរ) សបតហ៍ គិ តពីៃថងនីតិវធ
ហួសរយៈេពលេនះ

4>

តុលករអនុវតតរកសករពរ

រតូវលុបេចលដី ក

របស់ខួលន ។
ដីកសេរមចលុបេចល ដី កសេរមចរកសករពរតមពកយសុំរបស់កូនកតីចូលជសថពរ

5>
6>

េដយមនករផលស់បូតសថនភព (មរត ៥៥៨ )
ករណីចំបច់ៃនកររកសករពរ រតូវបនរលត់ ៖

a. េដយករសង
b. កូនបំណុលបនដក់របតិេភគតមករតរមូវរបស់តុលករ
២-២-ករអនុវតតរកសករពរ

ករអនុវតតរកសករពរ

រតូវេធវេឡងេដយែផអកេលឯកសរចមលងយថភូតៃនដី កសេរមច

រកសករពរ ។ ប៉ុែនតករអនុវតតរកសករពរចំេពះ ឬសរមប់ ជនេរកពី ភគី ែដលរតូវបនកំណ ត់
េនកនុងដី កសេរមចរកសករពរ រតូវេធវេឡង

េដយែផអកេលឯកសរចមលងយថភូតៃនដីក

សេរមចរកសករពរ ែដលភជប់ជមួ យនឹ ងរូបមនតអនុវតត ។
ករអនុវតតរកសករពរ មិ នរតូវេធវេឡយ េប អំឡុងេពល ២(ពីរ) សបតហ៍ បនកនលងហួស

ចប់ ពីៃថងែដលដី កសេរមចរកសករពរ រតូវបនបញូជ នេទមចស់បំណុល ។

េទះបីេនមុ នេពលែដលដី កសេរមចរកសករពរ រតូវបនបញជូ ន េទកូ នបំណុលក៏េដយ

ក៏ករអនុវតតរកសករពរអចេធវបនែដរ (មរត ៥៦២ ) ។

សំគល់៖ ករចប់េផតមអនុវតតរកសករពរ រតូវមិនឲយហួស ពី ២ (ពីរ) សបតហ៍េទ េរកយ
ពីករចប់េផតម េហយករអនុវតតអចបនតរហូតដល់ហួសរយៈេពល ២ សបតហ៍ក៏បន ។ េដយ
រតូវកររកសករសំងត់ និងភពបនទន់ ករអនុវតតរកសករពរមិ នចំបច់ រង់ចំកូនបំណុលទទួ ល
ដីកេទ េរពះកូ នបំណុលអចរកេលសេផសងៗ កុំឲយដីកបញូជ លដល់ៃដរបស់ខួលន ។ ចំេពះកូ ន

បំណុលទី ៣ េរកយពីបនទទួលដីកេហយ ករអនុវតតរកសករពរ អចេធវេពលណក៏បន
មិនចំបច់ កំណត់េពលេវលេទ ។
ក-កររ ឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន

សិទិធេលបំណុលែដលមនេគលបំណងសងជរបក់

ចំេពះចលនវតថុ (មរត ៥៦៥ និ ង ៥៤៥ )

កររ ឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន ចំេពះចលនវតថុ រតូវេធវតមរេបៀបកន់កប់វតថុែដលជ

កមមវតថុ េដយអជញសលៃនសលដំ បូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលងែដលជកមមវតថុេនះ
សថិតេន ។

អជញសលរតូវេផញររបក់ែដលបនមកពី ករអនវុតតជបេណ
ត ះអសនន

េនតុ លករ

ែដលខលួនសថិតេន ។

េបមនកររពួយបរមភ ថចលនវតថុែដលកររឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន រតូវបនអនុវតត

នឹងចុះតំៃលយ៉ ងខលំង ឬេបរតួវករេសហ៊ុយេរចនេដ មបីរកសទុ កចលនវតថុេនះ អជញសល

ិ ី លក់ៃនករអនុវតតចំេពះចលនវតថុែដលបនកំ ណត់ េនកនុង
រតូវលក់ចលនវតថុេនះ តមនី តិវធ

ែផនកទី ២ ជំ ពូកទី ២ ៃនគនថីទី ៦ ៃនរកមេនះ តមពកយសុំរបស់មចស់បំណុលៃនកររ ឹបអួ សជ

បេណ
ត ះអសនន ឬកូ នបំ ណុល េហយេផញររបក់ែដលបនមកពីករលក់េនះេទតុលករ ែដល
ខលួនសថិតេន ។

បញញ តិតៃនកថខណឌទី ២ ៃនមរត ៣៨៤ (ករចប់េផតមអនុវតតចំេពះចលនវតថុ) ពីមរត

៣៨៥ (កររឹបអូសចលនវតថុែដលកន់កប់េដយកូ នបំណុលៃនករអនុ វតត) ដល់មរត ៣៩២(

ករហមឃត់មិនឲយរ ឹបអូសកនុងករណីែដលប៉ នរបមណេឃញថ គមនចំនួនេសសសល់) ៃន
រកមេនះ រតូវយកមកអនុវតតដូចគនផងែដរ ចំេពះករអនុវតតរប
ឹ អូ សជបេណ
ត ះអសននចំេពះ
ចលនវតថុ ។

េហតុេនះេហយ កររ ឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន ចំ េពះចលនវតថុ រតូវអនុ វតតេដយអជញ

សល ។ ប៉ុែនត កនុងករណីែដលកមមវតថុៃនកររ ឹបអូសជរបក់ ពុំរតូវផតល់ផទល់េទមចស់បំណុល

ៃនកររ ឹបអូ សេទ គឺរតូវេផញរេទតុលករ េហយកនុងករណីែដលកមមវតថុៃនកររ ឹបអូសជបេណ
ត ះ
អសនន ចបស់ជនឹងចុ ះេថក ឬជវតថុែដលរតូវករេសហ៊ុយេដ មបីរកសទុក រតូវេធវករលក់ជ

បេណ
ត ះអសនន និង រតូវេផញររបក់ លក់េនះេទតុ លករ ។ មយ៉ ងេទៀត អំ ពីកររប
ឹ អូ សជ
បេណ
ត ះអសននចំេពះរថយនត និ ង េទចរកយនយនតែដលមនចុះបញជី បញញ តិតៃនមរត ៣៨៧
(បទបញញ តិតពិេសសសតពីរថយនត ជអទិ៍ ែដលបនចុះបញជី ) រតូវយកមកអនុវតត េហតុ ដូេចនះ
អជញសលែដលបនអនុវតតរប
ឹ អូ សជបេណ
ត ះអសនន រតូវផទុកផតក់ ឲយសរេសរនូវេហតុ ករណ៍

ៃនកររ ឹបអូ ស ចូលេទកនុងេសៀវេភចុះបញជី េហយកររ ឹបអូស មនអនុភពេនេពលែដលបន

សរសរេហតុេនះេហយ ។

ខ-កររ ឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន ចំេពះសិទិធេលបំណុល និង សិទិធេលរទពយសមបតតិដៃទ
េទៀតែដលមនេគលបំ
េទៀតែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ (មរត ៥៦៦)
៥៦៦)
ករអនុវតតរប
ឹ អូសជបេណ
ត ះអសនន ចំេពះសិទិធេលបំណុលែដលកំ ណត់េនកនុងមរត

៤០២ (អតថន័យៃនករអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុល និ ង តុ លករអនុវតត) ៃនរកមេនះ រតូវេធវ
តមរេបៀបែដលតុលករអនុវតតរកសករពរេចញដីកសេរមចែដលហមឃត់មិនឲយកូនបំ ណុល
ទី ៣ សងេទកូនបំ ណុល ។
ចំេពះករអនុវតតរប
ឹ អូសជបេណ
ត ះអសននែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណឌទី១ ខង

េលេនះ

តុលករែដលបនេចញដីកសេរមចរ ឹបអូសបេណ
ត ះអសនន

តុលករអនុវតតរកសករពរ ។

រតូវមនសមតថកិចចជ

កនុងករណីែដលកររ ឹបអូ សជបេណ
ត ះអសនន រតូវបនអនុវតតចំេពះសិទិធេលបំណុលែដល

មនេគលបំណងឲយសងជរបក់ េប កូនបំ ណុល ទី៣ បនេផញរបក់ែដលេសននឹងចំ នួនរបក់ៃន
សិទិធេលបំណុលេនតុ លករ រតូវចត់ទុកថ កូនបំណុលបនេផញរបក់ ែដលេសននឹងចំនួនរបក់
ែដលបនកំណត់ តមបញញ តិតៃនមរត ៥៤៧ (របក់រ ំេដះពី កររ ឹបអូ សជបេណ
ត ះអសនន) ៃន
រកមេនះ ។ ប៉ុែនត បញញ តិតេនះមិ នរតូវយកមកអនុវតតេឡយ ចំេពះភគីែដលេលសពី ចំនួនរបក់
េនះ ។
បញញ តិតៃនកថខណឌទី ១ និង កថខណឌទី ២ រតូវយកមកអនុវតតដូចគនផងែដរ ចំេពះករ
អនុវតតរ ឹបអូ សជបេណ
ត ះអសននចំេពះសិទិធេលរទពយសមបតតិេផសងេទៀត ។
បញញ តិតៃនកថខណឌទី ២ ទី ៣ ទី ៦ ទី ៧ ទី ៨ ទី ១០ និ ង កថខណឌទី ១១ ៃនមរត
៤០៣ (ដី កសេរមចរឹបអូស) បញញតិតពីមរត៤០៤( ទំហំៃនកររប
ឹ អូ ស) ដល់មរត ៤០៨ (ករ
ជូនដំណឹងអំ ពីករដកពកយសុំ ជអទ៌ )មរត ៤១១ (ករេផញរបក់ទុកេដយកូនបំ ណុលទី ៣)
និង មរត៤១៦ (ករអនុវតតេដយបងខំចំេពះសិទិធេលរទពយសមបតតិេផសងេទៀត) ៃនរកមេនះ រតូវ
យកមកអនុវតតដូចគនផងែដរ ចំេពះករអនុវតតរប
ឹ អូ សជបេណ
ត ះអសននចំេពះសិទិេធ លបំណុល
ែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណឌទី ១ ខងេលេនះ និ ង សិទិធេលរទពយសមបតតិេផសងេទៀត ។
គ-កររ ឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន

(មរត ៥៦៧ )

ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះអចលនវតថុ

ករអនុវតតរប
ឹ អូសជបេណ
ត ះអសននចំេពះអចលនវតថុ

ែដលបនកំ ណត់េនកនុងកថ

ខណឌទី ១ ៃនមរត ៤១៧ (កមមវតថុ និ ង វ ិធីៃនករអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ )ៃនរកមេនះ

រតូវេធវតមរេបៀបចុះបញជីអំពីកររឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន ។
ចំេពះករអនុវតតរប
ឹ អូសជបេណ
ត ះអសនន

តុ លករែដលបនេចញដី កសេរមចរប
ឹ អូស

ជបេណ
ត ះអសនន រតូវមនសមតថកិចចជតុលករអនុវតតរកសករពរ ។
រកឡបញជី រតូវផទុកផតក់ ឲយសថប័នែដលមនសមតថកិចចចុះបញជីអំពីកររប
ឹ អូសជបេណ
ត ះ

អសនន ។

បញញ តិតៃនកថខណឌទី ២ ៃនមរត ៤២០ (ករផទុកផតក់ឲយចុះបញជីអំពីកររ ឹបអូ ស ជអទ

×

វកយខណឌទី ១ កថខណឌទី ៣ៃនមរត ៤២១ (អនុភពៃនកររ ឹបអូ ស ) កថខណឌទី ១ ៃន
មរត ៤២៤ (ដីកសេរមចចប់េផតមរតួតគន ) មរត ៤២៥ (ដីកសេរមចចប់េផតមរតួតគនៃន
ករអនុវតតសិទិធរបតិេភគ និ ង ករអនុវតតចំេពះអចលនវតថុ )មរត ៤២៧ (ករលុបេចលនី តិវ ិ

×

ធីៃនករលក់េដយបងខំេដយសរករបត់ បង់ ជអទ ៃនអចលវតថុ ) និ ងមរត ៤២៨ (ករផទុក

ផតក់ ឲយលុបករចុះបញជីអំពីកររឹបអូស )ៃនរកមេនះ រតូវយកមកអនុវតតដូចគនផងែដរ ចំេពះករ
អនុវតតរ ឹបអូ សជបេណ
ត ះអសននចំេពះអចលនវតថុ ។
ឃ-កររ ឹបអូសជបេណ
ត ះអសនន

ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះនវ

(មរត ៥៦៨ )
ករអនុវតតរប
ឹ អូសជបេណ
ត ះអសននចំេពះនវ រតូវេធវតមរេបៀបចុះបញជីអំពីកររឹបអូស
ជបេណ
ត ះអសនន ឬតមរេបៀបែដលបងគប់ឲយអជញសលដកហូតលិខិតបញ
ជ ក់ សញ
ជ តិនវ

×

ជអទ េហយផតល់លិខិតេនះេទ តុលករអនុ វតតរកសករពរ ។ រេបៀបទំងេនះ អចអនុវតត
រួមគនបន ។
ចំេពះករអនុវតតរប
ឹ អូសជបេណ
ត ះអសននតមរេបៀបចុះបញជីអំពីកររឹបអូសជបេណ
ត ះ
អសនន តុលករែដលបនេចញដី កសេរមចរប
ឹ អូ សជបេណ
ត ះអសនន រតូវមនសមតថកិចចជ
តុលករអនុវតតរកសករពរ

រីឯករអនុវតតរប
ឹ អូ សជបេណ
ត ះអសននតមរេបៀបែដលបងគប់ឲយ

×

ដកហូតលិខិតបញ
ជ ក់ សញ
ជ តិ នវ ជអទ សលដំ បូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលងែដល
នវេនះសថិតេន រតូវមនសមតថកិចចជតុលករអនុវតតរកសករពរ ។
រកឡបញជី រតូវផទុកផទក់ ឲយសថប័នែដលមនសមតថកិចចចុះបញជីអំពីកររប
ឹ អូសជបេណ
ត ះ

អសនន ។

បញញ តិតៃនកថខណឌទី ២ និង ទី ៣ ៃនមរត ៤៥៥(ពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះ
ិ ីលក់េដយបងខំ េដយករវ ិនស
នវ និ ង រេបៀបអនុវតត ) មរត ៤៦៥ (ករលុបេចលនី តិវធ

×

បត់ បង់នវ ជអទ )និង មរត ៤៦៦(ករផទុកផតក់ ឲយលុបករចុះបញជីអំពីកររឹបអូស ) រតូវ
យកមកអនុវតតដូចគនផងែដរ

ចំេពះករអនុវតតរប
ឹ អូ សជបេណ
ត ះអសនន

តមរេបៀបចុ ះបញជី

េហយបញញ តិតៃនកថខណឌ ទី ៣ ៃនមរត ៤៥៥( ពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះនវ និ ង

×

រេបៀបអនុវតត ) កថខណឌទី ៧ ៃនមរត ៤៥៧ (ដី កសេរមចចប់េផតម ជអទ មរត ៤៦០

×

(ករេរជ សតំងអនកែថរកសរគប់រគង ជអទ) និង មរត ៤៦២ (ករអនុ ញញតិ ឲយនវេធវដំេណរ )
ៃនរកមេនះ រតូវយកមកអនុវតតដូចគនផងែដរ ចំេពះករអនុវតតរប
ឹ អូសជបេណ
ត ះអសនន តម

×

រេបៀបែដលបងគប់ ឲយដកហូតលិខិតបញ
ជ ក់សញ
ជ តិនវ ជអទ ។
ង- ករចត់ែចងជបេណ
ត ះអសនន ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវ ិវទ

ិ ី រប
អនុវតតដូចគនចំេពះនី តិវធ
ឹ អូសជបេណ
ត ះអសនន ឬករអនុវតតេដយបងខំ វ ិធី ចត់ែចង

គឺ អរស័យេទេលខឹលមសរសេរមចបញ
ជ របស់ដីកសេរមចចត់ែចងជបេណ
ត ះអសនន ។

កថភគទី ៣៖ េសហ៊ុយៃនករចត់ែចងរកសករពរ

(មរត ៥៣៧ )

១-ពនធដក់ពកយស ំ ុ ៖

កនុងករណីែដលដក់ពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ អនកែដលដក់ពកយសុំរតូវ

បង់ ពនធចំនួន ៥.០០០(របំពន់) េរៀល េទតុលករ (មរត ៥៣៧ កថខណឌទី ១) ។

េបពនធដក់ ពកយសុំខងេលេនះ មិ នរតូវបនបង់េទ តុ លករ រតូវបងគប់ឲយមចស់បំណុល
បង់ ពនធដក់ ពកយសុំកុនងអំឡុងេពលសមរមយ (មរត ៥៣៩ និ ង មរត ៧៨ កថខណឌទី ១) ។

េបមចស់បំណុលមិ នបង់ ពនធដក់ពកយសុំតមករបងគប់ខងេលេនះ េទ តុ លកររតូវ

េលកពកយសុំេចល េដយដី កសេរមច (មរត ៧៨ កថខណឌទី ២ ) ។
ចំេពះដី កសេរមចេលកេចលនូវពកយសុំ អចបតឹងជំ ទស់បន ។
កនុងករណីែដលដក់ពកយសុំឲយអនុវតតកររកសរករពរចំេពះអជញសល

អនកែដល

ដក់ ពកយសុំរតូវបង់ពនធ តមបញញ តិតែដលបនកំ ណត់េផសង ។
សំគល់៖

ចំេពះេសហ៊ុយសរមប់ ករចត់ែចងកររកសរករពរ

ជេគលករណ៍

បញញ តិតសីតពីរបក់របដប់ កីត កនុងជំ ពូកទី ៤ ៃនគនថីទី១ រតូវបនយកមកអនុ វតត េលកែលងែតបញញ តិត

ៃនមរត ៦១ (ពនធដក់ ពកយសុំ ) និ ង កថខណឌទី ៣ និង កថខណឌទី ៤ ៃនមរត ៦២ (របក់

ិ ីរកសរករពរ ករេចញដីកសេរមចេធវ
របដប់កីតតុលករេរកពី ពនធ ) ។ មនន័ យថ កនុងនី តិវធ

ករចត់ែចងរកសរករពរ និ ង ករអនុវតតកររកសករពរ គឺជកិ ចចករភជប់ នឹងគន េហតុ ដូេចនះ
ិ ីេចញដីកសេរមចេធវកររកសករពរ រពមទំងនីតិវ ិធី អនុវតតករ
ចំេពះេសហ៊ុយសរមប់នីតិវធ
រកសករពរ េសហ៊ុយទំងឡយ ដូ ចជពនធៃនករដក់ពកយសុំេទតុ លករ និ ង េទអជញស
ល របក់របដប់ កីតេរកពីពនធៃនករដក់ ពកយសុំ និងរបក់របដប់ កីតភគី ជបនទុករបស់ភគីមខង

េទៀត របសិនេបតុលករទទួ លសគល់ពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ េហយជបនទុក
របស់អនកដក់ពកយសុំឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ េនះ រតូវបនរចនេចល ។
២-របក់របដប់កីត
ត ុលករេរកពីពនធ៖

បែនថមេលពនធដក់ពកយសុំែដលបនកំណត់ខងេល មចស់បំណុល រតូវបង់របករបដប់
កតីតុលករេផសងេទៀត សរមប់តុលករបញូជ នឯកសរ ។ ល ។ ែដលរសបតមមរត ៦២

កថខណឌទី ១ ឧទហរណ៍ េសហ៊ុយសរមប់ ករបញូជ នដី កសេរមច េទកូ នបំ ណុល (មរត
៥៤៣ ) ។

ិ ីរដឋបបេវណី
េលកែលងែតមនបញញ តិតពិេសសកនុងគនថីទី ៧ (កររកសករពរ) ៃនរកមនីតិវធ

បញញ តិតៃនគនថីទី ១ (បទបញញ តិតទូេទ ) រតូវបនយកេទអនុវតត ចំេពះនី តិវ ិធីៃនកររកសរករពរ

ែដរ ដូេចនះ មរត ៦២ រតូវបនអនុវតត ចំេពះរបក់របដប់ កីតតុលករសរមប់េចញដីកសេរមច
រកសរករពរផងែដរ ។
េសហ៊ុយេរកពី ពនធដក់ ពកយសុំ កំណត់េដយតុ លករអនុវតតមនេសហ៊ុយ៖

• េសហ៊ុយសរមប់េធវដំេណរសនក់េនសំរប់មរនតីទទួលបនទុកអនុវតត
• េផញរឯកស ទូរស័ពទ ទូរសរ

• សំរប់ជូនដំណឹងជសធរណៈ
• សំរប់អនកបេចចកេទស
• ករដឹកជញូជ នរគប់រគង

• និងេសហ៊ុយសំរប់ករលក់ឡយឡុង ។ ល ។(មរត ៣៧៣ ) ។

គួរចងច ំ
េរៀនចបប់ឲយបនសទត់េចះេពញេលញ

គួរខំទេនទញកត់មុស

កុំេកងចិតតកចពលឬសយ

ដល់រពឹទធចរយេមបខលួន ។

េរៀនយូរេទបេចះគិតរជលេរជ

ទញលងង់ឬេខលេទជរបជញ

មិនគួរេរៀនេចះរតឹមរបមថ

ឲយេគយល់របជញថជេខម ។
គួរចងច ំ

ជអនករគប់រគងរតូវពឹងចបប់

កុំពឹងេគរបប់នំអរបិយ

ពឹងចបប់នំខួលនឲយរបៃព

ឹ វរ ។
ពឹងចបប់ផុតភ័យទុកខវក

របជបនសុខរគប់តំណ

មលប់រតជក់លអគឺមលប់ចបប់ ។

េយងចបប់នំខួលនជគំរូ

គំរូលអ
អ ស់ទំងនគរ

