
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មេម ៀន 

កិច្ចកា ក្កឡាបញ្ជ ី 
 

 

 

 



កិចចកររកឡបញជកីនងុេរឿងរដឋបបេវណី 

ជំពូកទី ១ 

កិចចកររកឡបញជកីនងុេរឿងរដឋបបេវណី 

 ែផនកទី ១ ៖ កិចចកររកឡបញជកីនងុនីតិវិធីជំនំុជរមះកតេីលកទី១
 កថភគទី១៖កិចចករេពលមនករដក់ពកយបណតឹ ង 

នីតិវធីិៃនបណតឹ ងរដឋបបេវណីេនតុលករ រតូវចប់េផតមេនេពលដក់ពកយបណតឹ ង ។ េន 
កនុងរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី េនមរត៧៥ កថខ័ណឌ ទី១ បណតឹ ង រតូវេធវេឡងេដយករដក់ 
ពកយបណតឹ ងជលយលកខណ៏អកសរ េទតុលករ ឬអចេធវេដយផទ ល់មត់បន ករណីេនះ 
អចេធវេទបនចំេពះេរឿងកតី ែដលមនទឹករបក់តិច េហយរកឡបញជ ី រតូវកត់រតនូវេសចកតី 
ែថលងករណ៍របស់េដមេចទេនះកនុងកំណត់េហតុតមមរត ២២៥ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី ។ 

េដយេយងតម មរត ៧៥ បនកំណត់នូវលកខខណឌ ែដលរតូវសរេសរកនុងពកយបណតឹ ង៖  

១-ករបតឹងរតូវេធវពកយបណតឹ ងជលយលក័ខណ៍អកសរេទតុលករ 

ជទូេទរល់ពកយបណតឹ ង រតូវសរេសរជលយល័កខណ៍អកសរដច់ខត េហយរតូវយក

េទដក់េនតុលករែដលមនសមតថកិចច “មរត ៧៥កថខ័ណឌ ទី១” ។  

សរៈរបេយជសរៈរបេយជសរៈរបេយជសរៈរបេយជន៍ន៍ន៍ន៍ៃនករសរេសរពកយបណតឹ ងជលយល័កខអកសរៈៃនករសរេសរពកយបណតឹ ងជលយល័កខអកសរៈៃនករសរេសរពកយបណតឹ ងជលយល័កខអកសរៈៃនករសរេសរពកយបណតឹ ងជលយល័កខអកសរៈ    

• េធវេអយតុលករយល់ដឹងចបស់ពីខលឹមសរែដលេដមេចទសំុឱយតុលករេចញសលរកម 
• េធវេអយតុលករយល់ដឹងចបស់ពីអតថិភពៃនសិទធិ និង នតថិភពៃនសិទធិកនុងករទមទរ

របស់េដមេចទ 
• ជឯកសរបញជ ក់អំពីចំណុចទមទរឱយតុលករេចញសលរកម 
• ជឯកសរេរតៀមកនុងករណីែដលពកយបណតឹ ងមនសរេសរពីមធយបយតទល់ ឬករពរខលួន 

 



២-េឈម ះ និង អសយដឋ នរបសភ់គី និង អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់ 

េនកនុងពកយបណតឹ ង រតូវបញជ ក់ឱយបនចបស់លស់អំពីភគី ែដលជរបធនៃនបណតឹ ងអនក
តំណង ែដលចបប់បនកំណត់រពមទំងអសយដឋ នឱយបនរតឹមរតូវ ។ េហតុដូេចនះេហយ
េដមបីបញជ ក់ភគី ែដលរតូវចូលរួមកនុងនីតិវធីិេដះរសយរបស់តុលករកនុងពកយបណតឹ ងរតូវ
សរេសរដូចខងេរកមៈ 

----េឈម ះេឈម ះេឈម ះេឈម ះ    និងនិងនិងនិង    អសយដឋ នអសយដឋ នអសយដឋ នអសយដឋ នរបស់េដមេចទ និងរបស់េដមេចទ និងរបស់េដមេចទ និងរបស់េដមេចទ និង    អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់    ៖៖៖៖    

ជធមមតករបញជ ក់បងហ ញេដមេចទ រតូវេធវេឡងេដយករសរេសរេឈម ះរបស់េដមេចទ 
េហយេដមបីឱយកន់ែតចបស់លស់ែថមេទៀតេនះ រតូវសរេសរអសយដឋ នផងែដរកនុងពកយ
បណតឹ ង ។ កនុងករណីែដលេដមេចទជរូបវនតបុគគលេឈម ះ រតូវសរេសរកនុងពកយបណតឹ ង គឺជ
េឈម ះែដលសរេសរេនកនុងសំបុរតកំេណ តកនុងករណី ែដលគម នសំបុរតកំេណ ត រតូវសរេសរ
េឈម ះែដលមនសរេសរកនុងអតតសញញ ណប័ណណ េហយេនែតគម នអតតសញញ ណប័ណណេទៀត 
រតូវសរេសរេឈម ះ ែដលមនេនកនុងេសៀវេភរគួសរនិយយជរួមមក គឺេដមបីឱយមនភព
ងយរសួលកនុងករបញជូ នឯកសរភគីគបបីសរេសេឈម ះែដលយកជផលូវករផង និង េឈម ះ
េហេរកផង ។ ចំេពះេដមបណតឹ ងជនីតិបុគគលរតូវសរេសរេឈម ះ ឬេឈម ះករណ៍ និង 
អស័យដឋ ននីតិបុគគលឱយបនរតឹមរតូវ និង ចបស់លស់កនុងពកយបណតឹ ងេពលគឺ រតូវសរេសរ
េឈម ះ ឬនមករណ៍ែដលបនចុះបញជ ីតមចបប់ ។ ចំែណកអនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់
វញិរតូវសរេសរេឈម ះផលូវករឱយ បនចបស់លស់រពមទំងអសយដឋ នឱយបនរតឹមរតូវ េដមបី
បញជ ក់ឱយបនចបស់លស់នូវអនកែដលមនសិទធិបនតនីតិវធីិកនុងករណី ែដលេដមេចទជបុគគល
អសមតថភពកនុងពកយបណតឹ ង ឬករណីេផសងេទៀត ែដលេដមេចទមិនចូលរួមកនុងនីតិវធីិរបស់
តុលករេដយខលួនឯងបន ។ របសិនេបេដមេចទជ នីតិបុគគលែដលមនែចងេនកនុង 
រកមរដឋបបេវណី គឺមនអនកតំណងរបស់នីតិបុគគលេនះ ដូេចនះេឈម ះ និង អសយដឋ នរបស់
អនកតំណងេនះ គបបីរតូវសរេសរេនកនុងពកយបណតឹ ង ។ 

ផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈម ះផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈម ះផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈម ះផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈម ះ    និងនិងនិងនិង    អសយដឋ នអសយដឋ នអសយដឋ នអសយដឋ នរបស់េដមេចទរបស់េដមេចទរបស់េដមេចទរបស់េដមេចទ    និងនិងនិងនិង    អនកតំណងអនកតំណងអនកតំណងអនកតំណង
ែដលចបប់បនកំណត់ៈែដលចបប់បនកំណត់ៈែដលចបប់បនកំណត់ៈែដលចបប់បនកំណត់ៈ    

• ងយរសួល ឱយតុលករេកះេហឱយមកែកតំរវូពកយបណតឹ ង 



• ងយរសួល ឱយតុលករេធវករេកះេហឱយចូលរមួតមដំណក់កលៃននីតិវធីិ 
• ងយរសួល ឱយចុងចំេលយេផញរឯកសរេផសងៗកនុងដំេណ ករេរឿងកតី 

----េឈម ះេឈម ះេឈម ះេឈម ះ    និងនិងនិងនិង    អសយដឋ នអសយដឋ នអសយដឋ នអសយដឋ នរបស់ចុងចំេលយរបស់ចុងចំេលយរបស់ចុងចំេលយរបស់ចុងចំេលយ  

េនកនុងពកយបណតឹ ង េពលេដមេចទ ក៏រតូវសរេសរេឈម ះ និង អសយដឋ នរបស់
ចុងចំេលយឱយបនចបស់លស់ និង រតឹមរតូវកនុងពកយបណតឹ ងរបស់ខលួនដូចអវីែដលខលួនបនសរ
េសរអំពីេឈម ះ និង អសយដឋ នរបស់ខលួនែដរ ។ ករសរេសរេឈម ះ និង អសយដឋ នរបស់ចុង
ចំេលយបនចបស់លស់ជចំណុច ែដលេដមេចទចំបច់ រតូវសរេសរេដមបីឱយតុលករងយ
រសួលកំណត់ថអនកណជគូវវិទៃនេរឿកតី ។ 

ផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈម ះផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈម ះផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈម ះផលរបេយជន៍ៃនករសរេសរេឈម ះ    និងនិងនិងនិង    អសយដឋ នរបស់ចុងចំេលយេនកនុងអសយដឋ នរបស់ចុងចំេលយេនកនុងអសយដឋ នរបស់ចុងចំេលយេនកនុងអសយដឋ នរបស់ចុងចំេលយេនកនុងពកយពកយពកយពកយ
បណតឹ ងៈបណតឹ ងៈបណតឹ ងៈបណតឹ ងៈ    

• ងយរសួល ឱយតុលករកំណត់អំពីសមតថកិចចកនុងករេដះរសយ 
• ងយរសួល ឱយតុលករេផញរពកយបណតឹ ងរបស់េដមេចទេទឱយចុងចំេលយ“ម-៧៩ 

កថខ័ណឌ ទី១ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី” ។ 
• ងយរសួលបញជូ នឯកសរ ែដលពក់ព័នធនឹងបណតឹ ង 
• ងយរសួល ឱយតុលករេធវករេកះេហឱយមកចូលរមួតមដំណក់កលៃននីតិវធីីមន

ែចងេនមរត ៨០ និង ១១៣ៃនក.ន.រ ។ 

៣-ខលឹមសរៃនសលរកមែដលេដមេចទទមទរឱយតុលករេចញ និង អងគេហតុចបំច់េដមប ី

បញជ ក់នូវករទមទរៈ 

 ខលឹមសរៃនសលរកម   រតូវបញជ ក់អំពីកមមវតថុ ែដលរតូវវនិិចឆ័យកនុងពកយបណតឹ ងរដឋបបេវណី
ទំហំ ឬកំរតិៃនករវនិិចឆ័យេដយតុលករ ។ េដមេចទចំបច់ រតូវសរេសរកនុងពកយបណតឹ ងអំពី
ខលឹមសលរកមែដលេដមេចទទមទរឱយតុលករ េចញឱយបនចបស់លស់ ។ 

ដូចេនះចំេពះអងគេហតុចំបច់េដមបីបញជ ក់នូវករទមទរវញិ េដមេចទរតូវសរេសរអំពី
អងគេហតុែដលបេងកតសិទធិទមទរ ឬអងគេហតុរលំយសិទធិទមទរ ។  



អងគេហតុចំបច់េដមបីបញជ ក់ករទមទរ គឺជអងគេហតុែដលេដមេចទទមទរឱយតុលករ
វនិិចឆ័យ និង េចញសលរកមចំេពះបណតឹ ងរបស់ខលួន េដមបីកំុឱយករទមទរេនះមនករភន់
រចឡំជមួយករទមទរេផសងេទៀត ។  

៤-អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ 

អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ មិនចំបច់រតូវសរេសរជដច់ខតកនុងពកយ 
បណតឹ ងេទ បុ៉ែនតអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ គឺជអងគេហតុែដលជួយបញជ ក់អំពី
អតថិភពៃនសិទធិ ឬនតថិភពៃនសិទធិទមទរឱយកន់ែតចបស់លស់ ។ ចំណុចេនះេដចេចទ 
រតូវសរេសរកនុងពកយបណតឹ ងរបស់ខលួននូវអងគេហតុ ែដលជមូលេហតុៃនករទមទរនូវមូល
េហតុនីមួយៗ ែដលចំបច់ រតូវេធវករបញជ ក់េដយភសភុតងនូវអងគេហតុសំខន់ៗៃនអតថិភព
ៃនសិទធិ ឬនតថិភពៃនសិទធិទមទរ រពមទំងភសភុតងនីមួយៗផងែដរ ។ ករសរេសរដូចេនះ 
មនេគលបំណងេធវករពរងីងខលឹមសរ ែដលសរេសរកនុងពកយបណតឹ ង េដមបីបងហ ញឱយបន
ឆប់រហ័សនូវេរឿងវវិទចំេពះតុលករផងចំេពះចុងចំេលយផង និង េដមបីងយរសួលដល់    
គូវវិទរបឆំងតទល់គន  រពមទំងេធវឱយតុលករចប់េផតមេធវករវនិិចច័យបនរសួល ។  

៥-អងគេហតុសខំន់ៗពក់ព័នធ នឹង អងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ 

ចំេពះអងគេហតុសំខន់ៗពក់ព័នធនឹងអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរក៏ជអងគេហតុ
ែដលជួយឱយអតថិភពៃនសិទធិទមទរផងែដរ ។ ចំណុចេនះេដមេចទ រតូវសរេសរនូវអងគេហតុ
ែដលជមូលេហតុនំឱយេកតវវិទ ែដលរតូវេដះរសយេដយេចញសលរកម ។  

សំគល់ៈសំគល់ៈសំគល់ៈសំគល់ៈករសរេសរពកយបណតឹ ង ែដលមិនេគរពេទតមល័កខខណឌ ៃនមរត ៧៥ នំ
ឱយមនផលវបិកដូចតេទៈ  

1- តុលករ ឱយេដមេចទមកែកតំរវូពកយបណតឹ ង“មរត ៧៨កថខណឌ ទី ១” 
2- ករណីេដមេចទមិនមកែកតំរវូពកយបណតឹ ងេទេនះ តុលករេលកពកយបណតឹ ងេចល

េដយដីកសំេរច“មរត ៧៨កថខ័ណឌ  ទី២”  ។ 
3- េធវឱយេដមេចទខតបង់ថវកិ និង េពលេវលេរចន ។ 



កថភគទី២-កិចចករកនងុករទទួលពកយបណតឹ ងៈ 

េនេពលពកយបណតឹ ង រតូវបនដក់េនតុលករ រកឡបញជ ីជអនកមនភរកិចចទទួលពកយ 
បណតឹ ង េហយរតូវអនុវតតតមជំហនដូចខងេរកមៈ 

1> ពិនិតយេលពកយបណតឹ ង និង ទទួលយកពកយបណតឹ ង 
2> វយរត េលពកយបណតឹ ង ែដលបនទទួលេនះ 
3> ចុះ ៃថង ែខ ឆន ំ ែដលបនទទួល 
4> ចុះេលខេរៀង េនកនុងេសៀវេភបណតឹ ង និង េលពកយបណតឹ ង 
5> យករកបសំណំុេរឿងមកេគៀបសំណំុេរឿងេនះ 
6> ែបងែចងសំណំុេរឿងៃនបណតឹ ងេនះ េទឱយេចរកម ែដលរតូវទទួលបនទុកេរឿងកតី 
7> របគល់សំណំុេរឿង ឱយេចរកមទទួលេវនតមលំដប់ៃនករែបងែចកេរឿងកតី ែដលកំណត់ 

របចំឆន ំជមុន េដយរបធនតុលករ ។ 
8> ចំេពះពកយបណតឹ ងែដលមនករខវះខត ចបប់អនុញញ តិឲយរកឡបញជ ីមនេយបល់

ចំេពះពកយបណតឹ ងេនះបនេដមបីពនយល់ដល់អនកដក់ពកយបណតឹ ងដូចជ ពកយបណតឹ ង
មនករ ខវះខតេឈម ះ របស់ភគី អសយដឋ ន ែដលផទុយនឹងកថខ័ណឌ ទី២ៃនមរត 
៧៥ជេដម ។ 

9> រកឡបញជ ីអចផតល់េយបល់ បនេនមុនេពលទទួលពកយបណតឹ ងែតប៉េណណ ះ 
10> រកឡបញជ ីគម នសិទធិ ខងផលូវចបប់កនុងករពិនិតយពកយបណតឹ ងេឡយ ។  

   ករពិនិតយពកយបណតឹ ងជសិទធិរបស់តុលករដូចមនែចងេនមរត ៧៨ ។ ដូចេនះ 
េទះបីជពកយបណតឹ ងេនះមនភពចេនល ះជក់ែសតងក៏េដយ ក៏រកឡបញជ ីគម នសិទធិមិនទទួល
ពកយបណតឹ ងេឡយ ។ េបកិចចែដលរកឡបញជ ី អនុវតតតមជំហនខងេលេនះមនលកខណៈ
រតឹមរតូវ និង ចបស់លស់ េហយេនះវ និង មនករទក់ទងយ៉ងជិតសនិទធិ និងតមល ភពេទ
នឹងនីតិវធីិៃនករែបងែចកសំណំុេរឿង េទេចរកម េដមបីចត់ករបនតតមនីតិវធីិដូចមនែចងេន
មរត២៦ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណីេនះផងែដរ ។ 

 ១-ករបង់ពនធេលករដក់ពកយបណតឹ ង 

  ១----១១១១----ករបង់ពនធៃនករដក់ពកយបណតឹ ង ករបង់ពនធៃនករដក់ពកយបណតឹ ង ករបង់ពនធៃនករដក់ពកយបណតឹ ង ករបង់ពនធៃនករដក់ពកយបណតឹ ង ((((មរត មរត មរត មរត ៦១៦១៦១៦១)))) 



េនេពលែដលពកយបណតឹ ងរតូវបនដក់ ភគីរតូវបង់ពនធៃនករដក់ពកយបណតឹ ងេនះ    
េដយគណនេទតមតំៃលកមមវតថុៃនបណតឹ ងតមបញញតតិៃនមរត៦១ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី
។ តុលករអចមនលទធភព របមូលរបក់ពនធៃនករដក់ពកយ បណតឹ ងបែនថមេទៀតក៏បន ក៏

ចំណុចេនះអចេធវបនែដរ ដូចមនែចងេនមរត៦១បនែចងថ“តំៃលៃនករបង់ពនធកនុងករ

ដក់ពកយបណតឹ ង គឺជវយតំៃលដ៏សមរមយមួយ ែដលគណនេទតមកមមវតថុៃនពកយបណតឹ ង ។ 

  ១១១១----២២២២----របក់របដប់កតីតុលករ េរកពីរបក់ពនធ របក់របដប់កតីតុលករ េរកពីរបក់ពនធ របក់របដប់កតីតុលករ េរកពីរបក់ពនធ របក់របដប់កតីតុលករ េរកពីរបក់ពនធ ((((មរត មរត មរត មរត ៦២៦២៦២៦២))))    

 េរកពីរបក់ែដលេដមបណតឹ ង រតូវបង់េនេពលែដលដក់ពកយបណតឹ ងេទតុលករតម
បញញតតិ ៃនមរត៦១ េដមបណតឹ ងរតូវបង់របក់របដប់កតីេរកពីពនធមួយចំនួនជមុន និង ជ
ចំបច់ផងែដរសំរប់តុលករេធវករបញជូ នឯកសរបនទ ប់ពីបណតឹ ងរតូវបនដក់ ដូចជ៖ 

1> ករបញជូ នពកយបណតឹ ង និង ឯកសរភជ ប់នឹងពកយបណតឹ ងេទ ចុងចំេលយ1 
2> ករបញជូ នដីកេកះេហភគី (មរត ៨០ កថខណឌ ទី ១ ) 
3> ចំនួនទឹករបក់ និង ករចំណយកនុងករេផញរសំបុរត តមរយៈបុសត� ៃរបសណីយ៍ 

ឬអជញ សល ។ 
4> ចំនួនទឹករបក់ សំរប់ករចយវយេទតមរយៈចំងយពីតុលករេទតំបន់

េគលេដ ែដលរតូវេផញរសំបុរត េដយមនបញជ ីចំណយចបស់លស់ ។  

របសិនេបរបក់របដប់កតីែដលេដមេចទបង់ឱយតុលករេនះេរបរបស់មិនរគប់រគន់ តុល
ករបងគ ប់ឱយេដមេចទបង់របក់របដប់កតីបែនថមេទៀតបន ។ េរកពីេនះ របក់របដប់កតីេរកពី
ពនធេផសងពីករចំបច់ខងេល តុលករអចបងគ ប់េអយបង់ តមករណីជក់ែសតង ែដលរតូវ
ចំណយ និង តមដំណក់កលៃននីតីវធីិដូចមនបញញតតិេនកនុងមរត៦២ៃនរកមនីតីវធីិរដឋ   
បបេវណី ។ 

េហតុដូចេនះេហយេនេពល ែដលពកយបណតឹ ងរតូវបនដក់ ដល់តុលករភគីរតូវបង់ពនធ
ៃនករដក់ពកយបណតឹ ងតមមរត៦១ និង បង់របក់របដប់កតីតុលករេរកពីពនធមរត ៦២
ៃនរកមនីតីវធីិរដឋបបេវណី ។ 

                                                   
1
 -មរត ៧៩ កថខណឌ ទី១ ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី 



២-ករែបងែចកេរឿងកតី 

េដយែផអកតមមរត២៦ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី មនអតថន័យថ េនតមតុលករនី 
មួយៗករែបងែចកេរឿងកតី និង លំដប់ជំនួសកនុងករណីែដលេចរកមណមួយមនធុរៈ រតូវបន 
កំណត់ជមុនេនេរៀងរល់ឆន ំ េដយដីកសំេរចរបស់របធនតុលករេនះ េហយករែបងែចក 
េរឿងកតីនីមួយៗេទឱយេចរកមមន ក់ៗគឺ រតូវកំណត់ េដយលំដប់ជសវ័យរបវតតិេដយបនកំណត់ 
េដយវធិនមួយ ែដលកំណត់ជេរៀងរល់ឆន ំកនុងកិចចកររដឋបលៃនអំណចតុលករ ។ កនុង
ករែបងែចកភរកិចចៃនករេដះរសយ ក៏រតូវកំណត់ពីរបេភទៃនេរឿងកតីណមួយ ែដលរតូវេដះ
រសយេដយរកុមរបឹកសជំនំុជំរៈផងែដរ ។ របសិនេបតុលករនីមួយៗមិនបនកំណត់អំពីវធីិ
ែបងែចកេរឿងកតីជមុនេទ េនះនឹងេធវឱយមនគុណវបិតតិ ដូចជករេដះរសយេរឿងកតីមនករ
កកសទះ និង មនភពលំេអៀងជមិនខន ។ ដូចេនះករែបងែចកេរឿងកតីឱយេចរកមទទួលបនទុក
ជសវ័យរបវត៉តិតមរេបៀប ែដលបនកំណត់ទុកជមុន នំឱយតុលករអចរកសបននូវអពយ
រកឹតយភព ។  

ភពខុសគន រវងេចរកមជំនំុជំរះែតមន ក់ឬ េចរកមជំនំុជំរះបីនក់ មនដូចតេទៈ 

 ២-១- ចំេពះេចរកមជំនំុជំរះ៣នក់ 

 -េរឿងកតីែដលចបប់កំណត់ថ រតូវវនិិចឆ័យ និង ជរមះកតីេដយរកុមរបឹកសជំនំុជរមះៃន
េចរកម មរត ២៣ កថខណឌ ទី ២ ចំណុច ខ ។ 

 -រគប់េរឿងកតីែដលមនកមមវតថុៃនបណតឹ ង មនតៃមលមិនតិចជង ៥.០០០.០០០(របំលន)
េរៀល េហយតុលករ ទទួលសគ ល់ថ គួរែតរតូវបនវនិិចឆ័យ និង ជរមះេដយរកុមរបឹកសជំនំុ 
ជរមះ េដយគិតពិចរណអំពីចំនួនគូភគី និង បញហ េផសងេទៀត មរត ២៣ កថខណឌ ទី ២ 
ចំណុច ក ។   

២-២-ចំេពះេចរកមជំនំុជំរះមន ក់ 

 -រគប់េរឿងកតីទំងអស់ េលកែលងែតេរឿងកតី ែដលចបប់បនកំណត់ថរតូវេធវករវនិិចឆ័យ 
និង កត់េសចកតីេដយរកុមរបឹកសជំនុះជំរះ រតូវេធវករែបងែចកេទេចរកមជំនំុជំរះមន ក់េន   
សលដំបូង ែដលរតូវេធវេទតមលំដប់ៃនករែបងែចកេរឿងកតី សំរប់េចរកមមន ក់ដូចមន



ែចងេនមរត ២៣ កថខ័ណឌ ទី១ ។        
 េដយេយងេទេលលំដប់ៃនករែបងែចកេរឿងកតីសំរប់រកុមរបឹកសជំនំុជំរះរកុមរបឹកស 

រតូវករកំណត់ថេរឿងកតីេនះចំបច់ រតូវេធវករជំនំុជំរះេដយរកុមរបឹកស ែដរឬេទ? េពលេន

េពលែដលរកុមរបឹកសសំេរចថេរឿងកតីេនះ រតូវេធវករជំនំុជំរះេដយរកុមរបឹកសជំនំុជំរះតុលករ
រតូវេចញដីករសំេរច ។ េនកនុងករណីេនះ េចរកមមន ក់ែដលរតូវបនចត់តំងឱយេដះរសយ
េរឿងកតីតំងពីេពលដំបូងមិនចំបច់ រតូវកល យជសមជិកៃនរកុមរបឹកសជំនំុជំរះេដមបីវនិិចឆ័យ
េរឿងកតីបនេឡយ ។ 

ឧៈតមករែបងែចកេរឿងកតី េនតុលករមួយគឺ បន េទេចរកម “ក” េហយ េចរកម 
“ក”េរកយពីពិនិតយេលពកយបណតឹ ង ែដលខលួនបនទទួលូបនទុកេហយយល់េឃញថខលួនមិន 

អចេដះរសយបនេទគឺ រតូវេដះរសយេដយរកុមរបឹកសជំនំុជំរះៃនេចរកមរចួបញជូ នេរឿងកតី
េទរកុមរបឹកសជំនំុជំរះៃនេចរកមេដមបីសំេរចថេតេរឿងកតីេនះ រតូវេដះរសយេដយេចរកម 
មន ក់ ឬេដយរកុមរបឹកសជំនំុជំរះៃនេចរកម ។ ករសំេរចេនះរតូវេចញជដីកសំេរច ។ 

៣-ករពិនិតយពកយបណតឹ ងៈ 

េនេពលបណតឹ ង រតូវបនដក់េនតុលករេហយបណតឹ ងេនះបនបញជូ នដល់ៃដតុលករ  
តុលករ រតូវេធវករពិនិតយេលពកយបណតឹ ង េដយែផអកតមមរត៧៨ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី 
អំពីទំរង់ៃនពកយបណតឹ ង េតមនលកខណៈរតឹមរតូវ និង េពញេលញតមមរត៧៥កថខ័ណឌ
ទី២ េហយ ឬេនដូចជ៖ 

1> អសយដឋ នរបស់ភគីៃនបណតឹ ង 
2> ខលឹមសរៃនសលរកម ែដលេដមេចទទមទរឱយតុលករេចញ 
3> អងគេហតុចំបច់ េដមបីបញជ ក់នូវករទមទរ 
4> ករបង់ពនធបនរតឹមរតូវែដរ ឬេទ តមបញញតតិៃនមរត ៦១  
5> របក់ចំ ែដលជរបក់របដប់កតីតុលករ សំរប់ករបញជូ នេហយ ឬេន ។ 

េគលបំណងៃនករពិនិតយពកយបណតឹ ងេនះ គឺជករពិនិតយពីភពរសប ឬមិនរសប      និង 
ល័កខខ័ណឌ ៃនទំរង់ែតបុ៉េណណ ះ េហយមិនអនុញញ តិេអយពិនិតយេមលថេតរសប និង ល័កខខណឌ



ផលរបេយជន៍ៃនបណតឹ ង ឬល័កខខ័ណឌ បណតឹ ងេផសងេទៀត ឬេទ ឬក៏ករទមទរតមផលូវបណតឹ ង
េនះមនមូលេហតុរតឹមរតូវែដរ ឬេទ ។ 

របសិនេបខវះចំនុច ែដលចំបច់រតូវសរេសរកនុងពកយបណតឹ ង ឬពនធដក់ពកយសំុមិនរតូវ 
បនបង់ ឬមនកងវះជអទ� តុលកររតូវេចញដីកសំេរចបងគ ប់េអយេធវករែកតំរវូនូវចំណុច 
ែដលខវះេនះេដយកំណត់អំឡុងេពលសមរមយេដមបីែកតំរវូ មរត ៧៨កថខ័ណឌ ទី១ ។  ែតេប 
េដមេចទមិនបនេធវករែកតំរវូកនុងអំឡុងេពល ែដលបនកំណត់េនះេទ តុលកររតូវេលក 
េចលពកយបណតឹ ង េដយដីកសំេរចមរត៧៨ កថខ័ណឌ  ទី ២ ។ េបមិនេពញចិតតិនឹងដីក 
សំេរចេនះេដមេចទអចបតឹងជំទស់េទសលឧទទរណ៍ ។ េនេពលែដលេដមេចទបនេធវ 
ករែកតំរវូតមករបងគ ប់ឱយេធវករែកតំរវូ តុលកររតូវបញជូ នពកយបណតឹ ងេនះេទឱយចុង
ចំេលយេហយចប់េផតមករជំនំុជំរះ ។ 

កថភគទី៣-កិចចករកនងុករបញជូនពកយបណតឹ ង 

េរកយពីពិនិតយពកយបណតឹ ង របសិនេបតុលករទទួលសគ ល់ថពកយបណតឹ ងេនះរតឹម     
រតូវតមទំរង់ េហយទទួលពកយបណតឹ ងេនះ រកឡបញជ ី “មរត២៤៦ កថខ័ណឌ ទី២” រតូវេធវ

ករបញជូ នពកយបណតឹ ងេនះ េទឱយចុងចំេលយ“មរត៧៩ កថខ័ណឌ  ទី ១” េដយេហតុថករ

បញជូ នពកយបណតឹ ងេនះ គឺជករផតល់ឱកសឱយភគីមខ ងេទៀតបនដឹងអំពីបណតឹ ងថ េតបុគគល
ណជអនកបតឹងកមមវតថុៃនបណតឹ ងជអវី និង មេធយបយតទល់របស់អនកបតឹងេនះជេដមេហយ
ក៏ជករផតល់ឱកសឱយភគីមខ ងេទៀតបនេឆលយេដះសរ និង េរៀបចំមេធយបយសំរប់ករពរ 
ខលួនផងែដរ ។ កនុងករណីែដលពកយបណតឹ ងមិនអចបញជូ នេទបនេទ ។ ឧទហរណ៍កនុងករណី
ែដលអសយដឋ នរបស់ចុងចំេលយ ែដលេដមេចទផតល់ឱយេនះមិនមនភពចបស់លស់ ឬ
កនុងករណី ែដលចុងចំេលយជអសមតថជនគម នអនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់ ឬកនុងករណី  
ែដលចុងចំេលយជជនជតិបរេទស ែដលមនអភ័យឯកសិទធិ េហយបដិេសធករទទួលករ
បញជូ នពកយបណតឹ ងេនះតុលកររតូវេលកបណតឹ ងេចលេដយដីកសំេរច ។ 

តមរយៈករបញជូ នពកយបណតឹ ងេទចុងចំេលយ  ចុងចំេលយក៏កល យេទជរបធនៃន 
នីតីវធីិៃនបណតឹ ងេនះេហយទំនក់ទំនងគតតិយុតតរវងភគីទំងបី គឺតុលករ ចុងចំេលយ និង 
េដមេចទនឹងេកតមនេឡងពីេពលេនះ ។ កនុងន័យេនះករដក់ពកយបណតឹ ងរតូវសំេរច េដយ
ករបញជូ នពកយបណតឹ ងេនះេទឲយចុងចំេលយ ។ 



ែផនកទី២៖ កិចចកររកឡបញជកីនងុនីតិវិធីេរតៀមសរំប់ករទញេហតុផល 

កថភគទី១៖ េគលបំណងៃននីតិវិធីេរតៀមសរំប់ករទញេហតុផល 

នីតិវធីិេរតៀមសំរប់ទញេហតុផល គឺជនីតិវធីិេរៀបចំនូវករអះអងរបស់គូភគី និង េរៀបចំ 
នូវចំណុចវវិទៃនេរឿងកតី រពមទំងេរៀបចំនូវភសភុតងែដលពក់ព័នធនឹងចំណុចវវិទ េដមបីឲយ 
តុលករេធវករពិនិតយភសភុតងជសមូហវធីិ េនកនុងនីតិវធីិទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់  
មរត ១០៣ ។  

នីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផលេនះ េធវេឡងកនុងេគលបំណងេដមបីកត់បនថយ 
នូវចំនុចវវិទ ឬកំុេអយមនភពសមុគសម ញេលចំណុចវវិទ េដមបីជួយសំរលួដល់ករវនិិចឆ័យ
េរឿងកតីេនកនុងនីតីវធីិទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ឱយបនលអិតលអន់ ពីេរពះថេនេពលទញ
េហតុផលេដយផទ ល់មត់ភគីនីមួយៗែតងែតេលកេឡងនូវអងគេហតុេផសងៗ ែដលខលួនយល់
ថមនរបេយជន៍សំរប់ខលួន េដយពំុគិតថអងគេហតុេនះមន ឬគម នសរះសំខន់ចំេពះេរឿង
កតីេនះេទ ។ ឯភគីមខ ងេទៀតែតងែតតវ៉ចំេពះករេលកេឡងនូវអងគេហតុរបស់ភគីមខ ងេទៀត
េហយែតងែតពយយមដក់ភសភុតងទំងឡយណ ែដលខលួនយល់ថមនផលរបេយជន៍ 
សំរប់ខលួនឯងករេធវែបបេនះនឹងនំឱយករជំរះកតីមនករសមុគសម ញ និង អូសបនថ យេពលេវល
ឥតរបេយជន៍ ែដលេធវឱយមនករលំបកកនុងករែសវងរកករពិត ។ េហតុដូេចនះេហយ 
បនជមុននឹងចប់េផតមេធវករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ តុលកររតូវពិេរគះជមួយ
ភគីទំងសងខងេដមបីេរៀបចំេសចកតីអះអងរបស់គូភគី និង បំភលឺអំពីចំណុចវវិទជមុនសិន។ 
េនរកមរដឋបបេវណី ពំុបនកំណត់ថនីតិវធីិេរតៀមសំរប់ទញេហតុផលេនះ អចេធវេឡង 
បុ៉នម នដងេនះេទ ។ តុលករ រតូវកំណត់កលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល

ដំបូងកនុងអំឡុងេពល ៣០ៃថង បនទ ប់ពីៃថងែដលពកយបណតឹ ងរតូវបនដក់“មរត៨០ កថខ័ណឌ

ទី២” ។ នីតីវធីិេនះ រតូវេធវេឡងនូវកលបរេិចឆទ ែដលគូភគីអចចូលរមួបនេនះជេគល

ករណ៍ចំេពះមុខែដលតុលកររតូែតេគរព“មរត៣”េហយមិនចំបច់េបកជសធរណៈេទ

បុ៉ែនត តុលករអចអនុញញ តិឱយ អនកែដលតុលករយល់េឃញថសមរមយចូលសត ប់ជអនក

សេងកតករណ៍បន“មរត១០៥ៃនរកមរដឋបបេវណី” ។ 

 



កថភគទី ២ ៖ កំណតេ់ហតុៃននីតិវិធីេរតៀមសរំប់ករទញេហតុផល 
 េនកនុងកលបរេិចឆទនីមួយៗតុលករ រតូវបងគ ប់ឲយរកឡបញជ ីេធវកំណត់េហតុ ។ 
កំណត់េហតុរតូវចុះហតថេលខ េដយរបធន និង រកឡបញជ ីេដយេហតុថពួកេគជអនក
ទទួលខុសរតូវកនុងករេធវកំណត់េហតុេនះ ។  
  ចំនុចែដលរតូវសរេសរ៖ 

� សញញ ណេរឿងកតី  
� េឈម ះេចរកម និង រកឡបញជ ី 
� េឈម ះ ភគី អនកតំណង អនកជំនួយករ និង អនកបកែរបែដលបងហ ញខលួន 
� េពល េវល និង ទីកែនលង ។ 

ទនទឹមនឹងេនះ ក៏រតូវកត់រត ឲយបនចបស់លស់ផងែដរនូវចំណុច៖ 
• ខលឹមសរៃនសលរកមែដលេដមេចទទមទរឲយតុលករេចញ  
• ចំេលយតបរបស់ចុងចំេលយចំេពះករទមទរេនះ 
• ខលឹមសរៃនអងគេហតុែដលបនអះអង និង ករេសនសំុឲយពិនិតយភសភុតង 
• ករទទួលសគ ល់ ឬ មិនទទួលសគ ល់របស់ភគីចំេពះអងគេហតុែដលបនអះ 

អងេដយភគីមខ ងេទៀត និង ករទទួលសគ ល់ ឬមិនទទួលសគ ល់ចំេពះ ភព
រតឹមរតូវៃនឯកសរ ។ 

• ករដកពកយបណតឹ ង ករផសះផស ករលះបង់ករទមទរ និង ករទទួលសគ ល់ 
ករទមទរ ។ 

• ចំនុចែដលតុលករបនបងគ ប់ឲយកត់រត និង 
• ចំណុច ែដលតុលករអនុញញ តិឲយកត់រតតមករទមទររបស់ភគី ។ 
• ករសំេរចេសចកតីែដលបនេធវ េនកលបរេិចឆទេនះេដយមិនេធវជលយ 

ល័កខណ៍អកសរ ។ 
 ដូេចនះកំណត់េហតុសតីពីនីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុ រតូវេគរពតមមរត ១០៩  
មរត ១១០ និងមរត ១១១ ។ 
 សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖  កំណត់េហតុមនសរៈសំខន់ណស់ េនេពលែដលតុលករថន ក់ខពស់េធវ 
ករពិនិតយករជំនំុជរមះេនតុលករេដម ។  េនកនុងកំណត់េហតុៃននីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញ 
ផល របធនរកុមរបឹកសជំនំុជរមះ និង រកឡបញជ ីរតូវចុះហតថេលខ  ។ កនុងករណីែដលករជំនំុ 



ជរមះេដយេចរកមេទល េចរកមេនះ ជអនកចុះហតថេលខ ។ រកមនីតិវធីិរដឋបបេវណីថមីេនះ 
មិនតរមូវឲយគូភគីៃនបណតឹ ង អនកតំណង អនកជំនួយករ ឬអនកបកែរបចុះហតថេលខេទ ។  

 កថភគទី៣ ៖ កលបរេិចឆទេរតៀមសរំប់ករទញេហតុផលេលកដំបូង 

១-ករសកលបងផសះផសៈ 

នេពលដំបូងៃននីតីវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផលតុលករ៖ 

1> រតូវសកលបងផសះផសជមុនសិន 
2> ករសកលបងផសះផសេនះ មិនរតឹមែតេធវ េនកនុងនីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញ

េហតុផលបុ៉េណណ ះេទ  បុ៉ែនតតុលករ អចេធវេនរគប់ដំណក់កលទំងអស់  ។  
3> របសិនេបបនដឹងចបស់លស់តមអកបបកិរយិរបស់ភគីថ ពំុមនឆនទះសះ

ជេទ ឬេឃញថករផសះផសមិនសមរមយេទេនះ  មិនចំបច់េធវករផសះផសេទ ។ 
4> កនុងេពលផសះផសេនះ េបគូភគីមនករសះជនឹងគន  ឬមនករលះបង់ករទម

ទរ ឬករទទួលសគ ល់ករទមទរេនះ តុលកររតូវកត់រតកនុងកំណត់េហតុ 
េហយកំណត់េហតុមនអនុភពដូចគន នឹងសលរកមសថ ពរ  “មរត២២២” ។  

5>  កនុងករណីមិនអនុវតតតមអចបតឹងេទតុលករអនុវតតបន ។ 

២-ករអះអងរបសគូ់ភគីៈ 

២២២២----១១១១----េដមេចទ៖េដមេចទ៖េដមេចទ៖េដមេចទ៖ 

 តុលកររតូវឲយេដមេចទេធវេសចកតីែថលងករណ៍៖ 

•  េដយផទ ល់អំពីសលរកម ែដលទមទរអំពីអងគេហតុចំបច់េដមបីបញជ ក់នូវករទមទរ ។ 
• អំពីអងគេហតុែដលមូលេហតុៃនករទមទរអំពីអងគេហតុសំខន់ៗកនុងចំេណមអងគេហតុ  

ែដលជមូលេហតុៃនករទមទរែដលមនេនកនុងពកយបណតឹ ង ។ 

២២២២----២២២២----ចុងចំេលយ៖ចុងចំេលយ៖ចុងចំេលយ៖ចុងចំេលយ៖    

 តុលកររតូវឲយចុងចំេលយ៖ 



• េធវេសចកតីែថលងករណ៍េដយផទ ល់មត់ តបចំេពះខលឹមសរៃនសលរកម ែដលទមទរ 
េដយេដមេចទ ។ 

េនកនុងដំណក់កលៃននីតីវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផលេនះ រល់ឯកសរេរតៀម និង 
ករបញជ ក់របស់គូភគីពំុចត់ទុកជភសភុតងេឡយ ។ បុែនតភគីអចេសនរសំុឱយតុលករពិនិតយ
ភសភុតងបនកនុងេពលេនះភសភុតង ែដលអចទទួលយកមកពិនិតយបនមនែតភសភុតងជ
ឯកសរបុ៉េណណ ះ ។ 

៣-សទិធិបំភលឺរបសតុ់លករៈ 

សិទធិបំភលឺេនះតុលករអចេរបបន េបយល់េឃញថករអះអងរបស់ភគីមិនចបស់
លស់ ឬក៏ករអះអងករបញជ ក់ភសភុតងមិនរគប់រគន់ ែដលេធវឱយតុលករមិនអចកត ប់បន
អំពីអតថន័យ ។ ករេរបសិទធិបំភលឺេនះ គឺេដមបីឱយចំនុចៃនអងគេហតុ និង អងគចបប់ែដលទក់ទង
នឹងបណតឹ ងមនភពចបស់លស់តុលករអចសកសួរភគី ឬឱយភគីអះអង ឬបញជ ក់ភសភុ
តងចំេពះចំណុចេនះេនកលបរេិចឆទៃននីតីវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល ឬករទញ 

េហតុផលេដយផទ ល់មត់បនតមមរត“៩០កថខ័ណឌ  ទី១ ៃនរកមរដឋបបេវណី” ។ 

៤-ករពិនិតយភសភតុងជឯកសរៈ 

ជេគលករណ៍ករពិនិតយភសភុតង អចេធវេឡងតមករេសនសំុឱយពិនិតយរបស់គូភគី 
ែដលមនែចងេនមរត១២៤ កថខ័ណឌ  ទី ១ៃនរកមរដឋបបេវណី ែដលករណីេនះអចេធវេឡង
េដយផទ ល់មត់ ឬជលយល័កខណ៍អកសរក៏បនែដរ ។ ករេសនសំុឱយពិនិតយភសភុតងេនះអច
េធវេនមុនកលបរេិចឆទៃននីតីវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល ឬមុនកលបរេិចឆទៃននីតីវធីិ
ទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់បន ែដលមនែចង េនមរត១២៥ កថខ័ណឌ ទី៣ ។ តុល

ករអចេចញដីកសំេរចទក់ទងនឹងករេសនសំុឱយពិនិតយភសភុតង ។ “ពកយដីករសំេរច”េនះពំុ

តំរវូចំបច់ឱយសរេសរជលយល័កខណ៍អកសរេទ“មរត២១៣” គឺអចេធវេដយផទ ល់មត់បន 
េរពះគូភគីមនវតតមនទំងអស់គន  ែតរតូវចុះកនុងកំណត់េហតុ ។ ចំេពះភសភុតងែដលអច
ទទួលយកមកពិនិតយកនុងនីតីវធីិេនះបនគឺមនែតភសភុតងជឯកសរកនុងកំរតិចំបច់េដមបីេរៀប

ចំចំនុចវវិទ និង ភសភុតងបុ៉េណណ ះ“មរត១០៦” ចំេពះភសភុតងជសកសីភគីអចេសនសំុដក់



េននីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផលេនះបន បុ៉ែនតចបប់មិនអនុញញ តិឱយមនករសកសួរ
សកសីកនុងដំណក់កលេនះបនេទ ។ ម៉យងេទៀតចំេពះអងគេហតុ ែដលរតូវបញជ ក់េដយករ
ពិនិតយភសភុតងេពលទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ តុលកររតូវឱយគូភគីេសនសំុពិនិតយភសភុ
តងេនះេនកនុងនីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផលភគីពំុអចដក់មេធយបនតទល់ ឬករ

ពរខលួនថមីបនេទៀតេទ េលកែលងែតមនករណីពិេសស “មរត១០៨” ។ មុននឹងបញច ប់នីតីវធីិ

េរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល តុលករ រតូវេធវករបញជ ក់ជមួយភគីនូវអងគេហតុ ែដលនឹង 

រតូវបំភលឺ នេពលពិនិតយភសភុតងេនេពលេរកយ“មរត១០៧” េហយតុលកររតូវេធវករ 

កំណត់កលបរេិចឆទៃននីតិវធីីទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ ែដលនឹងរបរពឹតតេទេនេពល 
ណែដលគូភគីអចចូលរមួបន េហយរតូវេកះេហគូភគីមកចូលរមួតមមរត១១៣
ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី។ 

ែផនកទី ៣៖ កិចចករនេពលទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់  

 កថភគទី១ ៖ ភពចបំច់ៃនករទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់ 

 មុននឹងេចញសលរកមសតីពីបណតឹ ង តុលករចំបច់ រតូវឆលងកត់ករទញេហតុផល 
េដយផទ ល់មត់ េដមបីសត ប់ករអះអងេដយផទ ល់មត់ េដយែផអកេលេគលករណ៍ចំេពះ 
មុខ និង េគលករណ៍ៃនករជំនំុជរមះកតីជសធរណៈ (មរត ១១៤ កថខណឌ ទី ១ )  ។  ជ 
េគលករណ៍ ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ រតូវេធវេឡងេនកលបរេិចឆទែដលភគីទំង 
សងខងអចមនវតតមនបន (មរត១១៥កថខណឌ ទី ១ ) និង េនសលសវនករជ
សធរណៈ(មរត ១១៥ កថខណឌ ទី ២ វកយខណឌ ទី ១ ) ។ កនុងករណីែដលភពសធរណៈ
បណត លឲយខូចសណត ប់ធន ប់សធរណៈ េនះតុលករ អចេធវករទញេហតុផលេដយផទ ល់ 
មត់ជអសធរណៈបន េដយតុលកររតូវកត់រតអំពីេហតុករណ៍េនះ រពមទំងមូលេហតុ 
េនកនុងកំណត់េហតុសតីពីករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ (មរត ១១៥ កថខណឌ ទី ២ 
វកយខណឌ  ២ និង មរត ១១៨ កថខណឌ ទី ១ ចំនុច ច) ។ 

 កថភគទី ២៖ កលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់េលកទី ១  

  ១-េសចកតីែថលងករណ៍អំពីលទធផលៃននីតិវិធីេរតៀមសរំប់ករទញេហតុផល 

 េនកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ ជបឋម ៖ 



1> ភគី រតូវេធវេសចកតីែថលងករណ៍អំពីលទធផលៃននីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុ 
ផលេដយផទ ល់មត់  (មរត ១១៦ កថខណឌ ទី ១ ) ។  

2> ភគីរតូវបញជ ក់ឲយបនចបស់លស់អំពីចំណុចវវិទ  
3> ភគីរតូវែថលងករណ៍សេងខប៖ 

a. អំពីអងគេហតុែដលបនអះអង  
b. អំពីភសភុតងែដលបនេសនដក់ 
c. អំពីដីកសេរមចសតីពីភសភុតងេចញេដយតុលករ 
d. អំពីលទធផលៃនករពិនិតយភសភុតងជឯកសរ  

4> កនុងករណីែដលភគីទំងសងខងពំុមនលទធភពរគប់រគន់កនុងករេធវេសចកតីែថលង 
ករណ៍េទ តុលករអចពនយល់សេងខបអំពីលទធផលៃននីតិវធីិេរតៀមសរមប់ ករ
ទញេហតុផល  េដយសួរបញជ ក់ពីភគីថ យល់រសប ឬេទ េហយរបសិនេបយល់ 
រសប អចបករសយថ ភគីទំងសងខងបនេធវេសចកតីែថលងករណ៍អំពីលទធផល 
ៃននីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុបន ។ 

សំគល់៖សំគល់៖សំគល់៖សំគល់៖  

១-សតីពីចំនុចវវិទ និង អងគេហតុ ែដលរតូវបញជ ក់តមរយៈករពិនិតយភសភុតងវញិ ភគី
បនេធវដូចគន  នឹងករេធវេនមុនេពលបញច ប់កលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុ
ផងែដរ េហយេនកនុងកំណត់េហតុ មនសរេសរេយងែដរ ។ 

២-សតីពីករេសនដក់ភសភុតង និង ករសេរមចទទួល ឬមិនទទួលយក រពមទំងលទធផល 
ៃនករពិនិតយភសភុតងជឯកសរវញិ គឺដូចគន  នឹងបញជ ីភសភុតងជឯកសរ និង បញជ ីសកសី ជ 
អទ × េហតុេនះ េហយ កនុងកំណត់េហតុ េគបនសរេសរេយងែដរ ។  

 ២-សកមមភពបណតឹ ងែដលអចេធវេនេពលទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់ 

 េនេពលទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ ជេគលករណ៍ េគអចេធវសកមមភពបណតឹ ង 
ទំងអស់បន ែដលសកមមភពទំងេនះរមួមន៖ 

1> ភគីអះអងសតីពីអងគេហតុបន (មរត ១១៦ កថខណឌ ទី ៣) 



2> ភគីអចដក់ឯកសរេរតៀម និង េសចកតីែថលងករណ៍ (មរត ១០១ កថខណឌ ទី ១) 
3> ដីកអចេសនដក់ភសភុតង (មរត ១១៦ កថខណឌ ទី ៣ ) 
4> ដីកសេរមចសតីពីករេសនសំុដក់ភសភុតង  
5> ករពិនិតយភសភុតង  
6> ភគីេធវករទញេហតុផលចុងេរកយ (មរត ១១៦ កថខណឌ ទី ៥ ) 
7> ករដកពកយបណតឹ ង ករសះជ ករេបះបង់នូវករទមទរ ករទទួលសគ ល់ករទម 

ទរ និង ករសរភព ជ អទ ×  ។ 

កថភគទី៣៖ កំណត់េហតុៃនករទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់ 
តុលកររតូវ ឲយរកឡបញជ ីេធវកំណត់េហតុសតីពីករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ េន

រគប់កលបរេិចឆទនីមួយៗ ។ កំណត់េហតុរតូវចុះហតថេលខេដយរបធន និង រកឡបញជ ី
េដយេហតុថពួកេគជអនកទទួលខុសរតូវកនុងករេធវកំណត់េហតុេនះ ។  
 ចំនុចែដលរតូវសរេសរ៖ 

• សញញ ណេរឿងកតី 
• េឈម ះ េចរកម និង រកឡបញជ ី 
• េឈម ះ តំណងអយយករ ែដលបនចូលរមួ របសិនេបមន 
• េឈម ះ ភគី អនកតំណង អនកជំនួយករ និង អនកបកែរបែដលបនបងហ ញខលួន 
• េពលេវល និង ទីកែនលងៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ 
• េហតុករណ៍ែដលេធវករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ជសធរណៈ ឬេហតុ

ករណ៍ និង មូលេហតុែដលមិនបនេធវជសធរណៈ កនុងករណីមិនេធវជសធរណៈ ។ 
 េនកនុងកំណត់េហតុសតីពីករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់      រតូវកត់រតនូវេសចកតី  

សេងខបអំពីករទញេហតុផលនីមួយៗ េហយជពិេសស រតូវកត់រតឲយបនចបស់លស់នូវ
ចំនុចដូចខងេរកម៖ 

• ករដកពកយបណតឹ ង 
• ករផសះផស 
• ករលះបង់ករទមទរ 
• ករទទួលសគ ល់ករទមទរ  និង ករសរភព 
• េសចកតីែថលងករណ៍របស់៖ 



o សកសី 
o ភគីផទ ល់ខលួន 
o របស់អនកេធវេកសលវច័ិយ 

• ករេធវសមបថ ឬមិនេធវសមបថរបស់៖ 
o សកសី 
o របស់ភគីផទ ល់ខលួន 
o របស់អនកេធវេកសលវច័ិយ 
o មូលេហតុែដលមិនបនឲយសកសី និងអនកេធវេកសលវច័ិយេធវសមបថ 

• លទធផលៃនកររតួតពិនិតយ 
• ចំនុចែដលតុលករបនបងគ ប់ឲយកត់រត និង ចំណុចែដលតុលករអនុញញ តិឲយ

កត់រតតមករទមទររបស់ភគី 
• ករសំេរចេសចកតីែដលបនេធវេឡង េដយមិនបនេធវជលយលកខណ៍អកសរ 
• កររបកសេសចកតីសំេរច 

 កនុងករណីែដលបណតឹ ង រតូវបនបញច ប់េដយមិនតមករសំេរចេសចកតីេទេសចកតីែថលង
ករណ៍របស់សកសី របស់ភគីផទ ល់ និង របស់អនកេធវេកសលវច័ិយ និង លទធផលៃនករពិនិតយ
អចមិនសរេសរកនុងកំណត់េហតុបនេដយទទួលករអនុញញ តិពីតុលករ ។ បុ៉ែនតបញញតិតេនះ 
មិនរតូវយកមកអនុវតតេឡយចំេពះករណីែដលភគីទមទរឲយតក់រតេនកនុងកំណត់ កនុងរយះ
េពល ១ សបត ហ៍ គិតពីៃថងែដលខលួនបនដឹងថបណតឹ ងេនះរតូវបនបញច ប់ ។ 

គួរកត់សំគល់៖ គួរកត់សំគល់៖ គួរកត់សំគល់៖ គួរកត់សំគល់៖  េរកពីរបធនរកុមរបឹកសជំនំុជរមះ និង រកឡបញជ ី មិនចំបច់ឲយអនក 
ចូលេផសងេទៀត ចុះហតថេលខ ឬផតឹមេមៃដេនេលកំណត់េហតុទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ 
េទ ។  

១-សរៈសខំន់ៃនកំណត់េហតុទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់ 
 សរៈសំខន់ៃនកំណត់េហតុទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ មនលកខណៈរបហក់   
របែហលគន នឹងសរៈសំខន់ៃនកំណត់េហតុជំនំុជរមះេរឿងរពហមទណឌ ផងែដរ េលសពីេនះមន 
ចំណុចសរធតុ ជេរចនៃនកំណត់េហតុទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ ែដលតរមូវឲយតុល
ករយកមកេធវជមូលដឋ នកនុងករសេរមចេសចកកី និង មនចំណុចសរធតុខលះទក់ទង និង
ករបញច ប់បណតឹ ងតមរយៈកំណត់េហតុែដលទំងេនះរមួមន៖ 
 



        ១១១១----១១១១----ចំណុចសរធតុចំណុចសរធតុចំណុចសរធតុចំណុចសរធតុ    ែដលជមូលដឋ នកនុងករសេរមចេសចកតីែដលជមូលដឋ នកនុងករសេរមចេសចកតីែដលជមូលដឋ នកនុងករសេរមចេសចកតីែដលជមូលដឋ នកនុងករសេរមចេសចកតី    
 -ករលះបង់ករទមទរ ករទទួលសគ ល់ករទមទរ និង ករសរភព តុលករមិនចំ
បច់ពិនិតយភសភុតងបែនថមេទ (មរត១២៣ ចំណុច ខ) 
 -សកសី និង អនកជំនញែដលមិនរពមសបថ តុលករមិនអចយកចំេលយ អនកទំងអស់ 
េនះ យកមកេធវជភសភុតងបនេទ  (មរត ១៣៧) 
 -េបភគីមខ ងបនបតឹងសំុ េហយភគីែដលរតូវបនភគីមខ ងបតឹងសំុេនះ មិនហ៊នេធវ 
សមបថ តុលករអចទទួលសគ ល់ថេសចកតីអះអងអំពីចំណុចសកសួរភគីមខ ងេទៀតជករ 
ពិតបន (មរត ១៤០ ចំណុច ២) ។ 
  ១១១១----២២២២----ចំណុចែដលទក់ទងេទករបញច ប់បណតឹ ងេដយកំណត់េហតុ ចំណុចែដលទក់ទងេទករបញច ប់បណតឹ ងេដយកំណត់េហតុ ចំណុចែដលទក់ទងេទករបញច ប់បណតឹ ងេដយកំណត់េហតុ ចំណុចែដលទក់ទងេទករបញច ប់បណតឹ ងេដយកំណត់េហតុ     
  -ករដកពកយបណតឹ ង (មរត ២២១ និង ២២២ ) 
  -ករសះជ (មរត ២២១ ២២២) 
  -ករលះបង់ ឬករទទួលសគ ល់ករទមទរ (មរត ២២១ ២២២) 
  ២-សពុលភពៃនកំណត់េហតុទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់  
 សុពលភពៃនកំណត់េហតុទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ មនលកខណៈដូចគន នឹង 
សុពលភពៃនកំណត់េហតុជំនំុជរមះេរឿងរពហមទណឌ ផងែដរ ។  

ដូេចនះ កំណត់េហតុសតីពីករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ រតូវេគរពតមមរត 
១១៧ មរត ១១៨ និងមរត ១១៩ ។ 

 កថភគទី ៤៖ ករពិនិតយភសភតុងេដយសមូហវិធី 

 េនកនុងកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់េលកដំបូង ែដលេធវេឡង 
បនទ ប់ពីបនបញច ប់កេរៀបចំចំណុចវវិទ និង ភសភុតងរចួេហយ តុលករ រតូវេធវឲយករពិនិតយ 
ភសភុតង អចរបរពឹតតេទជបនទ ន់បន (មរត ១២៧ កថខណឌ ទី ១ ) ។ ករសកសួរសកសី 
ឬសមីភគី េបអចេធវបន រតូវេធវេដយសមូហវធីិ (មរត ១២៧ កថខណឌ ទី ២ ) ។ តមរយៈ 
ករពិនិតយភសភុតង េដយសមូហវធីិ តុលករ នឹងអចេធវករវនិិចឆ័យបនរតឹមរតូវ េហយ បន 
េលឿន េដយែផអកេលជំេនឿទុកចិតតថមីៗ ។  

 

 



  ១-ករសកសរួសកស ី៖ 

 តួនទីសំខន់របស់តុលករ កនុងករសកសួរសកសីៃនេគលករណ៍ភគី គឺមិនទទួល 
ទំងបងខំចិតតនូវចំេលយរបស់សកសី ថជករពិត  ។ តុលករ រតូវេធវករវនិិចឆ័យេដយពិចរណ 
ថ េតចំេលយរបស់សកសី េនះ ពិត ឬមិនពិត េលចំេលយែដលមនលយឡំគន ទំង ចំេលយ 
ពិត និង មិនពិត ។  ចំណុចពិេសសៃនករសកសួរសកសី គឺឲយសកសីេធវេសចកតីែថលងករណ៍ នូវ 
អងគេហតុែដលខលួនបនដឹង តមករពិេសធន៍របស់ខលួនចំេពះមុខតុលករ េហយចំេលយ
របស់សកសី គឺជភសភុតង  ។ ករេធវឲយសកសីបេញច ញពកយសំដីេដមបីរបប់ដល់េចរកម គឺជ 
តួនទីមួយសំខន់ណស់របស់េចរកមកនុងកររកេឃញនូវករពិតពីសកសី ។  

 នីតិវធីិសូរសកសមីនដូចតេទ៖នីតិវធីិសូរសកសមីនដូចតេទ៖នីតិវធីិសូរសកសមីនដូចតេទ៖នីតិវធីិសូរសកសមីនដូចតេទ៖    

1111>>>> សូរអំពីអតតសញញ ណរសូរអំពីអតតសញញ ណរសូរអំពីអតតសញញ ណរសូរអំពីអតតសញញ ណរបស់សកស៖ីបស់សកស៖ីបស់សកស៖ីបស់សកស៖ី រតូវសួរនូវ៖    
aaaa.... សួរ េឈម ះ ៃថង ែខ ឆន ំ កំេណ ត    
bbbb.... អសយដឋ ន     
cccc.... មុខរបរជេដម ។     

2222>>>> សមបថ សមបថ សមបថ សមបថ ( មរត ១៣៧ )    

aaaa.... សកសី រតូវែតេធវសមបថមុនេពលសកសួរ េលកែលងមរត ១៣៧ -២2    

bbbb.... សមបថ រតូវដឹកនំេដយរកឡបញជ ី3    

cccc.... រតូវេធវេនចំេពះមុនវតថុសកតិសិទធិៃនតុលករនីមួយៗ    
dddd.... េរកយពីេធវសមបថ រកឡបញជ ី រតូវេធវកំណត់សមបថ    

3333>>>> ករករមិតករសកសួរករករមិតករសកសួរករករមិតករសកសួរករករមិតករសកសួរ    
aaaa.... រតូវេធវដច់េដយែឡក និង ចបស់លស់ (មរត ១៣៩  កថខណឌ ទី ១)    
bbbb.... មិនរតូវសួរសំណួរនំមុខេឡយ     
cccc.... សំណួរ រចំែដល    

                                                   
2
 - េលកែលង ជនែដលមនអយុេរកម ១៦ ឆន ំ ឬ ជនែដលមិនយល់អំពីអតថន័យៃនសមបថ តុលករមិនឲយេធវសមបថេទ ។  
3
 -រតូវអុជេទៀន ធូប រកឡបញជ ីរតូវអនរបរពធវទខល ំងៗ និង អចពកយសចច របណិធន ឲយអនកសបថថតម ។  



dddd.... សំណួរែដលគម នទំនក់ទំនងនឹងចំណុចវវិទ     
eeee.... សំណួរែដលរបមថេមលងយ ឬេធវឲយរចបូករចបល់ដល់សកសី ។ ល ។    

២-ករសកសរួសមីភគី 

 ជេគលករណ៍ នីតិវធីិៃនករសកសួរសមីភគី ក៏ដូចនឹងនីតិវធីិៃនករសកសួរសកសី 
ែដរ គឺរតូវអនុវតត តមបញញតតិសតីពីករសកសួរសកសី (មរត ១៤១ កថខណឌ ទី ១ )។ 

1> សួរ អតតសញញ ណរបស់ភគី 
2> តុលករអចឲយសមីភគីេធវសមបថ ឬមិនេធវសមបថ 
3> េប តុលករឲយេធវសមបថ រតូវពនយល់ពីេគលបំណងៃនករេធវសមបថ និង 

ករផតនទ េទសអំពីករផតល់នូវករែកលងបនលំេសចកតីែថលងករណ៍  រពមទំងេធវ 
កំណត់េហតុសមបថ ។  

4> មិនរតូវឲយសមីភគីេចញពីសលសវនករេទ 
5> ភគី រតូវេធវេសចកតីែថលងករណ៍ៃននីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល 

៣-េកសលវិច័យ  

 េកសលវច័ិយគឺជភសភុតង ែដលបងគ ប់ឲយតតិយជន ែដលមនឯកេទស បេចចកេទស  
និង ចំេណះដឹងេផសងៗ ឲយេធវករវនិិច័ឆយនូវចំណុចណមួយ េដយែផអកេលឯកេទស បេចចកេទស 
និង ចំេណះដឹងេនះ ។  េកសលវច័ិយ គឺជករពិនិតយភសភុតងមួយរបេភទ េហយជេគល
ករណ៍រតូវេធវេឡង េដយករេសនសំុពីភគី ដូចភសភុតងដៃទេទៀត ែដរ បុ៉ែនតកនុងករណីែដល
ទទួលសគ ល់ថមនករចំបច់ តុលករអចបងគ ប់ឲយេធវេកសលយវច័ិយ បន ។  

 មុននឹងកំណត់នូវចំណុច ែដលរតូវេធវេកសលវច័ិយ េដយែផអកេលករទមទររបស់ 
ភគីមខ ង តុលករ រតូវផតល់ឱកសមខ ងេទៀតបេញច ញមតិរបស់ខលួន ។ អនកេធវេកសលវច័ិយ គឺ 
ជសកសីផង រពមជមួយគន េនះ គឺជអនកជំនួយកររបស់តុលករផង ។ តុលករជអនកេរជស 
តំងអនកេធវេកសលវច័ិយេហយករេរជសតំងេនះ រតូវេធវេដយសមភព េដយែផអកេលមរត 
១៤៤ កថខណឌ ទី ៣ និង មរត ១៤៥ ។ 

  



  ៤-កររតួតពិនិតយ  

 កររតួតពិនិតយ គឺជករពិនិតយភសភុតង េដមបីទទួលបននូវធនធនភសភុតង េដយករ 
រតូតពិនិតយនូវភិនភគ ឬលកខណៈៃនវតថុេដយផទ ល់ េដយេចរកម េដយេរបវញិញ ណរបំរបស់ 
ខលួន (មរត ១៦១ ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី ) ។  

 កថភគទី ៥៖ ករបញចប់ករទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់ 

 កនុងករណី យល់េឃញថ រតូវបញច ប់ករវនិិចឆ័យ េដយែផអកេលលទធផលៃនករទញេហតុ 
និង ករពិនិតយភសភុតង តុលកររតូវបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ េហយេចញ
សលរកមចុងេរកយ(មរត ១៨០ កថខណឌ ទី ១) ។ តុលកររតូវេធវករវនិិចឆ័យនូវភពរតឹម 
រតូវៃនករទមទរ េដយែផអកេលសថ នភពៃនករអះអង និង បញជ ក់ភសភុតងេនេពលបញច ប់ 
ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ ។ េហតុេនះ េហយអជញ អស់ជំនំុៃនករវនិិចឆ័យ រតូវកំណត់ 
ជសថ ពរនូវសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតតិយុតតិេនេពលបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ 
(មរត ១៩៤ កថខណឌ ទី  ២) ។ ដូេចនះ  េនកនុងលិខិតសលរកម រតូវសរេសរ ៃថង ែខ ឆន ំ ែដល 
បនបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ (មរត ១៨៩ កថខណឌ ទី ១ ចំណុច ខ) ។ 

ែផនកទី ៤៖ សលរកមកនងុេរឿងរដឋបបេវណី 
 កថភគទី១៖ និយមន័យ៖ 
 សលរកម គឺជករសំេរចេសចកតី ែដលតុលករេធវលិខិតសលរកមែដលមនលកខណៈ 
រគប់រគន់េទតមទំរង់ ែដលចបប់បនកំណត់េដយែផអកេលករទញេហតុផលេដយផទ ល់ 
មត់ េលកែលងកនុងករណី ែដលមនកំណត់ពិេសសេនកនុងសលរកមេនះ ឬេនកនុងចបប់េផសង 
េទៀតេហយេកតមនអនុភព េដយកររបកស េដយែផអកេលលិខិតសលរកមេនះ ។   
ចំណុចេនះមនន័យថចំេពះបណតឹ ងធមមតជេគលករករវនិិចឆ័យេទេលពកយបណតឹ ងថមន  
លកខណះរគប់រគន់ េហយរតឹមរតូវេទតមចបប់កំណត់ ឬមិនរតឹមរតូវតមចបប់កំណត់ ឬក៏
ករវនិិចឆ័យេទេលករទមទរកនុងពកយបណតឹ ងថមនលកខណះរតឹមរតូវេទតមចបប់ ឬ មិន
រតឹមរតូវគឺរតូវេធវេដយសលរកម ។ 

 កថភគទី២៖ របេភទសលរកមកនងុរដឋបបេវណី៖      មនបីរបេភទ៖ 
  ១-សលរកមចុងេរកយ 
 សលរកមចុងេរកយ គឺជបញច ប់ករវនិិចឆ័យ េដយែផអកេទេលលទធផល ែដលបនមក
ពីករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ និង ករពិនិតយភសភុតង ។ សលរកមចុងេរកយេនះ



តុលករេបកសិទទិឲយគូភគីៃនេរឿងកតីបតឹងឧទទរណ៍ េទតុលករជន់ខពស់បន កលណមិន 
េពញចិតតនឹងេសចកតីសំេរចរបស់ខលួន(មរត២៦០) ។ របេភទៃនសលរកមចុងេរកយេនះមន៖ 

1> សលរកមេលកពកយបណតឹ ងេចល 
2> សលរកមរចនេចលករទមទរ 
3> សលរកមទទួលសគ ល់ករទមទរ 
4> សលរកមទទួលសគ ល់ករទមទរមួយែផនក 
5> សលរកមរចនេចលករទមទរមួយែផនកជេដម ។  

  ២-សលរកមរេបៀប៖ 
 សលរកមរេបៀប គឺជសលរកម ែដលគម នអនុភពបញច ប់បណតឹ ងេទេហយែដលសំេរច
េសចកតីចំេពះចំណុចែដលជបុេរលកខខ័ណឌ សំរប់ករេចញសលរកមចុងេរកយ។ 

២២២២----១១១១----ចំេពះបណតឹ ងែដលតុលករបញច ប់វនិិចឆ័យេដយចំេពះបណតឹ ងែដលតុលករបញច ប់វនិិចឆ័យេដយចំេពះបណតឹ ងែដលតុលករបញច ប់វនិិចឆ័យេដយចំេពះបណតឹ ងែដលតុលករបញច ប់វនិិចឆ័យេដយេចញសលរកមរេបៀបមនដូចតេចញសលរកមរេបៀបមនដូចតេចញសលរកមរេបៀបមនដូចតេចញសលរកមរេបៀបមនដូចតេទ៖េទ៖េទ៖េទ៖    
• អតថិភពៃនករទមទរកនុងករណីែដលមនវវិទេលអតថិភព និង ចំនួនទឹករបក់ទមទរ  
បនន័យថរបសិនេបតុលករវនិិចឆ័យទំងមូលេហតុៃនករទមទរ និង ចំនួនទឹករបក់

េហយករវនិិចឆ័យេនះ រតូវបនសននិដឋ នថករទមទរគម នមូលេហតុរតឹមរតូវវញិ េនះវ
បណត លឲយករវនិិចឆ័យអំពីចំនួនទឹករបក់េនះរតូវអសបង់ ។     

• មធយបយតទល់ ឬករពរខលួនែដលអចវនិិចឆ័យេដយឯករជយ៖ 
បនន័យថអចបេងកត ផល ស់បតូរ ឬរលំត់នូវទំនក់ទំនង េដយសវ័យរបវតតិជមុនសិន ។ 
• អតថិភព ឬនតថិភពៃនល័កខខ័ណឌ បណតឹ ង៖        
បនេសចកតីថេបមនវវិទេទេលល័កខខ័ណឌ ៃនបណតឹ ង ដូចជ    អតថិភព ឬនតថិភពៃន 

សិទធិជំរះកតីរបស់តុលករកមពុជ ឬសមតថកិចចរបស់ភគីថមន ឬគម ន ឬករបញជូ នពកយ 
បណតឹ ង េនះមនសុពលភព ឬគម នសុពលភព តុលករអចេចញសលរកមរេបៀបចំេពះ
អតថិភពៃនល័កខខ័ណឌ បណតឹ ងេនះបន ។ ផទុយេទវញិ េបតុលករវនិិចឆ័យេទេលល័កខខ័ណឌ  
ៃនបណតឹ ងថ គម នអតថិភពេទ  តុលករនឹងេចញសលរកមចុងេរកយេលកេចលនូវពកយ
បណតឹ ងេនះ ។ 

• េហតុែដលទក់ទងនឹងករបញច ប់បណតឹ ង៖ 
បនន័យថ េបមនវវិទេទេលសុពលភពៃនពកយបណតឹ ង ឬេមឃភពៃនករដក 

ពកយបណតឹ ងករផសះផសេលបណតឹ ងករទទួលសគ ល់ករទមទរ ឬករលះបង់ករទមទរជ 
េដម តុលករអចបនតបណតឹ ងេនះបន េដយេចញសលរកមរេបៀបថ វេមឃភព ។ ផទុយ 



េទវញិ របសិនេបតុលករវនិិចឆ័យថមនសុពលភពតុលករ នឹងរបកសបញច ប់បណតឹ ងេនះ
េដយេចញសលរកមចុងេរកយ  ។ 
  ៣-សលរកមកំបងំមុខ៖ 
 សលរកមកំបំងមុខេដមេចទ  ។ សលរកមកំបំងមុខេដមេចទ គឺជសលរកម
ែដលវនិិចឆ័យចំេពះករអវតតមនរបស់េដមេចទ ែដលមិនបនចូលរួមកនុងកលបរេិចឆទនីតិវធីិ
របស់តុលករ ។ ករអវតតមនេនះតុលករសនមត់ថេដមេចទគម នឆនទះកនុងករេធវ េទតម
នីតិវធីិៃនបណតឹ ង ។ េនកនុងសលរកមកំបំងមុខេនះរមួមន ២ របេភទ៖ 
  ៣៣៣៣----១១១១----សលរកមកំបំងមុខចំេពះេដមេចទសលរកមកំបំងមុខចំេពះេដមេចទសលរកមកំបំងមុខចំេពះេដមេចទសលរកមកំបំងមុខចំេពះេដមេចទ    
 តុលករអចេចញសលរកមកំបំងមុខេដមេចទកនុងករណីដូចខងេរកម៖ 

• េដមេចទមិនបងហ ញខលួន  េនកលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេតៀមសំរប់ករទញេហតុផល 
េលកទី១៖ 

o រតូវរចនេចល នូវករទមទររបស់េដមេចទ េដយសលរកមកំបំងមុខ 
• េដមេចទមិនបងហ ញខលួន  េនកលបរេិចឆទ     ៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ 

o រតូវរចនេចល នូវករទមទររបស់េដមេចទ េដយសលរកមកំបំងមុខ 
• ករណីែដលមិនបនបងហ ញខលួន េនកលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញ 

េហតុផលបនត៖ 
o អចបញច ប់នីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល េហយកំណត់កល

បរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេលកទី ១ បន 
o អចបនតនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផលបន  

  ៣៣៣៣----២២២២----សលរកមកំបំងមុខចំេពះចុងចំេលយ៖សលរកមកំបំងមុខចំេពះចុងចំេលយ៖សលរកមកំបំងមុខចំេពះចុងចំេលយ៖សលរកមកំបំងមុខចំេពះចុងចំេលយ៖    
  

 សលរកមកំបំងមុខចំេពះចុងចំេលយ គឺជសលរកមែដលេចញេដយតុលករកនុង
ករណីែដលចុងចំេលយមិនបនចូលរមួកនុងនីតិវធីិទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ ។  

• កនុងករណី ែដលមិនបនបងហ ញខលួន េនកលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករ
ទញេហតុផលេលកទី ១ (មរត ២០១ កថខណឌ ទី ១ )៖ 

o រតូវ បញច ប់នីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល េហយកំណត់កលបរេិចឆទ 
ៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ េលកទី ១ ។  

• កនុងករណី ែដលមិនបនបងហ ញខលួន េនកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេដយ 
ផទ ល់មត់ (មរត ២០១ កថខណឌ ទី២)៖ 



o រតូវចត់ទុកថ ចុងចំេលយបនសរភព តមេសចកតីែថលងករណ៍របស់េដមេចទ 
o េបសិនជករទមទររបស់េដមេចទ មនេហតុផលរតឹមរតូវតមេសចកតី

ែថលងករណ៍េនះ រតូវទទួលសគ ល់ករទមទររបស់េដមេចទតមរយៈសល 
រកមកំបំងមុខ ។  

o េបសិន ជករទមទររបស់េដមេចទ ពំុមនេហតុផលរតឹមរតូវតមេសចកតី 
ែថលងករណ៍េនះេទ រតូវេចញសលរកមរចនេចលនូវករទមទររបស់េដមេចទ ។ 

• កនុងករណី ែដលមិនបនបងហ ញខលួន េនកលបរេិចឆទេរតៀមសរមប់ករទញេហតុ
ផលបនត ៖ 

o េបមិនអចេរៀបចំចំណុចវវិទតេទេទៀតបនេទ រតូវបញច ប់កលបរេិចឆទេរតៀម 
សំរប់ករទញេហតុផល េហយកំណត់កលបរេិចឆទៃនករទញេហតុេដយ  
ផទ ល់មត់េលកទី ១ តមធមមត ដូចែដលមនែចងកនុងមរត ២០១ -១ែដរ ។ 

៣៣៣៣----៣៣៣៣----ករណីែដលភគីទំងសងខងអវតតករណីែដលភគីទំងសងខងអវតតករណីែដលភគីទំងសងខងអវតតករណីែដលភគីទំងសងខងអវតតមន៖មន៖មន៖មន៖    
 រតូវអនុវតតតមមរត ២១៩ ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី ែដលមន៖ 

• កនុងករណី ែដលភគីទំងសងខងមិនបនបងហ ញខលួន េនកលបរេិចឆទៃននីតិវធីិ
េរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល ឬកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់ 
មត់ ។ 

• មិនបនដក់ពកយសំុ ឲយតុលករកំណត់កលបរេិចឆទជថមីេទៀត កនុងអំឡុងេពល ១ 
ែខេទ េនះរតូវចត់ទុកថ បនដកពកយបណតឹ ង ។ 

• កនុងករណីែដលភគីទំងសងខងមិនបនបងហ ញខលួន េនកលបរេិចឆទៃននីតិវធីិ
េរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល ឬកលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់ 
មត់ ពីរដងជប់គន  ក៏រតូវចត់ទុក ថបនដកពកយបណតឹ ងែដរ ។  

ករណីែដលតុករណីែដលតុករណីែដលតុករណីែដលតុលករមិនអចេចញសលរកមកំបំងមុខបនមន៖លករមិនអចេចញសលរកមកំបំងមុខបនមន៖លករមិនអចេចញសលរកមកំបំងមុខបនមន៖លករមិនអចេចញសលរកមកំបំងមុខបនមន៖    
• ភគីែដលមិនបងហ ញខលួនេដយមិនបនទទួលករេកះេហរសបចបប់៖ 
ចំណុចេនះមនែចងេដយែផអកេលមរត៣សតីពីសិទធិទមទរឲយសកសួរេគលករណ៍  

ចំេពះមុខ ។ េនកនុងេរឿងកតីរដឋបបេវណី ភគីៃនបណតឹ ងអចទទួលឥទធិពលដល់សិទធិរបស់ខលួន
េដយអនុភពៃនេសចកតីសំេរចរបស់តុលករ ែដលខលួនដក់ពកយបណតឹ ង ។ េហតុដូេចនះជ
េគលករណ៍ភគីៃនេរឿងកតី រតូវទទួលបននូវឱកសបេញច ញមតិអំពីចំណុច ែដលរតូវវនិិចឆ័យ 



េដយតុលករកនុងបណតឹ ងេនះ េហយសត ប់មតិែដលែថលងេដយភគីមខ ងេទៀតមុនេពលតុល
ករេចញេសចកតីសំេរច ។ 

• ភគីែដលមិនបងហ ញខលួនមនមូលេហតុ ែដលអចទទួលសគ ល់ថពិតជមិនអច
បងហ ញខលួនបនែមនេដយេរគះមហនតរយធមមជតិ ឬកលៈេទសៈសេផសងេទៀត
ែដលមិនអចេជៀសវងបន ។ 

• បណតឹ ងមិនរសបចបប់ ។ 
• ខលឹមសរៃនេសចកតីែថលងករណ៍      ែដលេដមេចទ     េធវេនកលបរេិចឆទទញេហតុ  

ផលេដយផទ ល់មត់ ែដលចុងចំេលយមិនបនបងហ ញខលួន េហយខលឹមសរៃនេសចកតីែថលង 
ករណ៍េនះ មិនបនជូនដំណឹងដល់ចុងចំេលយ មុនកលបរេិចឆទ  ។ 

កថភគទី៣៖ ចំណុចសខំន់ៗ ែដលរតូវសរេសរកនងុលខិិតសលរកម៖ 
 ភគីេធវបណតឹ ងរដឋបបេវណី  គឺមនេគលបំណងឲយតុលករេដះរសយបណតឹ ងរបស់
ខលួនតមរយៈករកំណត់ជសថ ពរេដយតុលករនូវអតថិភព  ឬនតថិភពៃនករទមទរ ែដល
េលកេឡងជកមមវតថុ េដមបីឲយវនិិចឆ័យកនុងពកយបណតឹ ងេនះ ។ សលរកមរដឋបបេវណី គឺជលិខិត
តូបករណ៍មួយ  ែដលតុលករេរបរបស់សំរប់េធវករបងហ ញចំេលយសតីពីអតថិភព ឬនតថិភព
ៃនសិទធិទមទរ ។  
 

 ១-និេទទស ែដលរតូវសរេសរកនងុលខិិតសលរកមរដឋបបេវណី ៖ 
1> េឈម ះតុលករ ែដលេចញសលរកម 
2> ៃថង ែដលបនបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ 
3> េឈម ះ ឬ នមករណ៍ និង អសយដឋ នរបស់ភគី េហយនិងេឈម ះ និង 

អសយដឋ នរបស់អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់ 
4> អងគេហតុ និង ចំនុចវវិទ      ចំនុចេនះ េចរកម រតូវសរេសរពីខលឹមសរៃនសល  

 រកម ែដលទមទរេដយេដមេចទ និង ចុងចំេលយតបចំេពះករទមទររបស់េដមេចទ 
បនទ ប់មក េចរកម រតូវសរេសរពីសិទធិគតតិយុតតិ ែដលជមួលេហតុៃនសលរកម ែដលទមទរ
េដយ េដមេចទ រពមទំងអងគេហតុ ែដលជមូលេហតុៃនករេកតេឡងៃនសិទធិ ។  

េលសពីេនះកនុងករណីែដលចុង ចំេលយបនអះអងអំពីមូលេហតុររងំនូវកំេណ ត    ឬ  
រលយសិទធិែដលអះអងេដយេដមេចទ េចរកម រតូវសរេសរអងគេហតុេនះ េហយក៏រតូវសរ 
េសរអំពីករទទួលសគ ល់ ឬមិនទទួលសគ ល់នូវអងគេហតុទំងេនះេដយេដមេចទផង ។ 

5> សំអងេហតុ (មូលេហតុ ឬករយល់េឃញ)    ចំនុចេនះ េចរកមរតូវសរេសរ  



អំពីករវនិិចឆ័យេទេលភសភុតងសតីពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនអងគេហតុចំបច់សំរប់េធវករវនិិចឆ័យ
អំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិទមទរ េដយែផអកេលអងគេហតុ ែដលបនទទួលសគ ល់េដមបី
ទញនូវលទធផលកនុងេសចកតីសំេរចបញច ប់ ។ 

6> េសចកតីសំេរចបញច ប់ចំណុចេនះ   មនន័យថ   េចរកម រតូវេធវេសចកតីសំេរច  
ជចុងេរកយសតីពីករទទួលសគ ល់ ឬមិនទទួលសគ ល់ករទមទររបស់េដមេចទ ។ 

េចរកម ែដលេចញសលរកម រតូវចុះហតថេលខេលលិខិតសលរកមេនះ ។ កនុង
ករណី ែដលេចរកមណមន ក់កនុងចំេណមរកុមរបឹកសជំនំុជំរះមនធុរៈមិនបនចុះហតថេលខេល
លិខិតសលរកម េចរកមេផសងេទៀត រតូវចុះហតថេលខេដយចុះនិេទទសអំពីេហតុែដល
េចរកមេនះមិនអចចុះហតថេលខបន ។ ចំណុចែដលបនេរៀបរប់ខងេល គឺជចំណុច
ចំបច់សរេសរកនុងលិខិតសលរកម េហយេរកពីចំណុចទំងអស់េនះ តុលករអចសរេសរ
ចំណុចេផសងេទៀតដូចជ េលខសំណំុេរឿងេលខសលរកម របេភទៃនសលរកម ជេដម ។  
 

 ២-ចំណុចសខំន់ៗ ែដលរតូវវិនិចឆ័យេដយសលរកម 
 

 ចំណុច ែដលរតូវវនិិចឆ័យេដយេចញសលរកម មនដូចខងេរកម៖ 
• តុលកររតូវេចញសលរកម     ចំេពះករទមទរទំងអស់  ែដលភគីបនសំុ    

បនេសចកតីថ រល់ករទមទររបស់ភគីតុលករ រតូវសំេរចទំងអស់មិនឲយេលសនិងមិនឲយ 
ខវះករទមទរេឡយ  ។ 

• តុលករ មិនអចេចញសលរកមចំេពះចំណុចណ   ែដលភគីមិនបនសុំេឡយ    
 ចំណុចេនះ បនន័យថ ជេគលករណ៍ចំណុច ែដលភគីសំុ និង ចំណុចៃនសលរកមរបស់
តុលករ រតូវែតមនភពដូចគន  េហយមយ៉ងេទៀតមនអតថន័យបញជ ក់ចបស់លស់អំពីេគល

ករណ៍ៃនសិទធិចត់ែចងថ” គម នពកយបណតឹ ងគម នករសំេរចេសចកតី” ។ កនុងករណីែដល 

តុលករខកខនមិនបនេធវករវនិិចឆ័យេលករទមទរែផនកណមួយ ែដលេយងេហថ” ករ

ខកខនវនិិចឆ័យ” ែដលខកខនេនះ រតូវបនចត់ករបនតេនតុលករេនះតេទេទៀត ។ 

េហតុដូេចនះ កលណតុលករេធវករវនិិចឆ័យ េដយេចញសលរកមេទេលែផនក ែដលរតូវ
បនខកខនេនះ េទបករចត់ករបណតឹ ងរតូវបនបញច ប់ ។ សលរកមែដលវនិិចឆ័យជេរកយ

េលែផនក ែដលរតូវខកខនេនះ េគឲយេឈម ះថ “សលរកមបែនថម” ។ 
• តុលករ រតូវសំេរចេសចកតីអំពីករណីទទួលបនទុករបក់របដប់កតី   េទះបីជគម ន       



ពកយសំុរបស់ភគីក៏េដយ បនន័យថតុលករ រតូវសំេរចេសចកតីអំពីករណីយកិចចទទួលបនទុក 
របក់របដប់កតី េដយមិនចំបច់មនពកយសំុរបស់ភគី េដយែផអកតមជំពូកសតីពីរបក់របដប់   
កតីែដលចបប់តំរវូឲយភគីចញ់កតីជអនកទទួលបនទុក ។ 

• កនុងករេចញសលរកម តុលករ រតូវវនិិចឆ័យទទួលសគ ល់    ឬមិនទទូលសគ ល់ 
ថករអះអងអំពីអងគេហតុមន ឬគម នភពពិតេដយគិតពិចរណយ៉ងហមត់ចត់នូវលទធផល 
ៃនករពិនិតយភសភុតង និង ដំេណ ករ និង ខលឹមសរៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់តម 
ជំេនឿទុកចិតតេដយេសររីបស់ខលួន ។ េគលករណ៍ជំេនឿទុកចិតតេដយេសរ ី គឺជេគលករណ៍ 
ែដលេចរកមវនិិចឆ័យ េទេលពកយបណតឹ ង ែដលភគីបនដក់េដយេសរ ី េហយេចរកមអច 
ទទួលសគ ល់អងគេហតុ ែដលជមូលដឋ នៃនសលរកម េដយែផអកេលជំេនឿទុកចិតតរបស់ខលួន ។ 
េគលករណ៍មួយេទៀតែដលផទុយ នឹងេគលករណ៍ជំេនឿទុកចិតតិេដយេសរ ី គឺេគលករណ៍ 
បញជ ក់េដយភសភុតង ែដលចបប់បនកំណត់េដយកំរតិរបេភទៃនភសភុតង ឬអនុភពកនុងករ 
បញជ ក់េដយភសភុតង ។ 
 ៣-ករបញចូនលខិិតសលរកម៖ 
 េរកយពីតុលករេចញលិខិតសលរកមរួចេហយ តុលករ រតូវបញចូ នលិខិតសល
រកមេទឲយភគីកនងងអំឡុងេពល ២សបត ហ៍ េដយគិតពីៃថងរបកសសលរកម ។  សលរកម
ែដលរតូវបញជូ នេនះគឺ អនុសរសលរកម ។ េទះបីជមន ឬគម នវតតមនគូភគី  េនេពល
របកសសលរកមក៏េដយ ក៏ករបញជូ នលិខិតសលរកម េទឲយគូភគីៃនេរឿងកតី គឺកនុងេគល
បំណងឲយគូភគីដឹងចបស់លស់អំពីអតថន័យរបស់សលរកម ។ មយ៉ងេទៀតឆលងកត់ករបញជូ ន
េនះអំឡុងេពលអចបតឹងឧបរស័យេទតុលករជន់ខពស់ចប់ពីដំេណ ករេហយភគីែដលឈនះ
កតីអចដក់ពកយសំុេទតុលករអនុវតតជបេណត ះអសននបន ។  

កថភគទី ៤ ៖ ទំរង់ៃនសលរកម 
-១-ទំរង់ៃនសលរកមចុងេរកយ  

ចំណុច ែដលរតូវវនិិចឆ័យេដយសលរកម (មរត ១៨២)  
 -តុលករ រតូវេចញសលរកមចំេពះករទមទរទំងអស់ ែដលភគីបនសំុ  
 -តុលករមិនេចញសលរកមចំេពះចំណុចណ ែដលភគីមិនបនសំុេឡយ ។ 

  -តុលកររតូវ សេរមចអំពីករណីយកិចចទទួលបនទុករបក់របដប់កតី េទះបីគម ន
ពកយសំុរបស់ភគីក៏េដយ ។  
 េនកនុងលិខិតសលរកម រតូវសរេសរចំណុចដូចខងេរកមេនះ ៖ 

1> េឈម ះ តុលករ 



2> ៃថង ែខ ឆន ំ ែដលបនបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ 
3> េឈម ះ   ឬនមករណ៍ និង អសយដឋ នរបស់អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់ 
4> អងគេហតុ និង ចំណុចវវិទ 
5> សំអងេហតុ  
6> េសចកតីសេរមចបញច ប់ 

ចំេពះអងគេហតុ និង ចំណុចវវិទ រតូវសរេសរខលឹមសរសំខន់ៗ េដយែផអកេលេសចកតី 
ែថលងករណ៍របស់ភគី ។  េចរកម ែដលេចញសលរកម រតូវចុះហតថេលខ េលសលរកម 
េនះ ។  កនុងករណីណេចរកមណមន ក់ កនុងចំេណមរកុមរបឹកសជំនំុជរមះ មនធុរៈកនុងករចុះ 
ហតថេលខ េលលិខិតសលរកម េចរកមេផសងេទៀត រតូវចុះ ហតថេលខ េដយចុះនិេទទសអំពី 
េហតុែដលេចរកមេនះ មិនអចចុះហតថេលខបន ។  

តមទំរង់ដូចបនបញជ ក់េរៀបរប់ខងេល េហយអចែបងែចកទំរង់ៃនសលរកមជ ៤ែផនក ៖  
� ែផនកកបលៃនសលរកម 

o តុលករ 
o ៃថងែដលបនបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់  
o េឈម ះ ឬនមករណ៍ និង អសយដឋ នរបស់ភគី េហយ និងេឈម ះ និង អស័យ 

ដឋ នរបស់អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់ ។ 
� ែផនកអងគេហតុ និង ចំណុចវិវទ 

o រតូវសរេសរខលឹមសរសំខន់ៗ េដយែផអកេលេសចកតីែថលងករណ៍របស់ភគី 
� ែផនកសអំងេហតុ  

o គឺជទទបហីករណ៍ៃនអងគេហតុ និង អងគចបប់ ែដលនំឲយតុលករេចញេសចកតី
សេរមច ។ មុននឹងសរេសរែផនកសំអងេហតុ រតូវគិតឲយេហយជេរសច ថេត
នឹងសេរមចេសចកតីេទេលអវីខលះ គម នចំណុចៃនេសចកតីសេរមចណមួយ ែដល
គម នសំអងេហតុេទ ។  

� ែផនកៃនេសចកតីសេរមច  
o េនកនងេរឿងរដឋបបេវណីរួមមនបណតឹ ងបីយ៉ង គឺ ៖ 

� បណតឹ ងទមទរឲយផតល់តវកលិក 
� បណតឹ ងទមទរឲយបញជ ក់ 
� បណតឹ ងទមទរឲយបេងកត បតូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុតតិ 

o សលរកមែដលសេរមចដល់េសចកតីេលបណតឹ ង ទំងបីយ៉ងខងេលេនះេហថ 



� សលរកមបងគ ប់ឲយផតល់តវកលិក 
� សលរកមបញជ ក់ 
� និង សលរកម បេងកត បតូរ ឬរលំត់ទំនក់ទំនងគតិយុតតិ  

o េសចកតីសេរមចៃនសលរកមចុងេរកយរួមមន៖ 
�  េសចកតីសេរមចេលកនូវពកយបណតឹ ង (កនុងករណីែដលពកយបណតឹ ងរបស់ 

េដមេចទ ផទុយនឹងចបប់ ឬខវះលកខខណឌ ៃនបណតឹ ង ) 
� េសចកតីសេរមចរចនេចលនូវករទមទរ (កនុងករណីែដលភគីគម នភសភុ 

តង ឬមនមិនរគប់រគន់េដមបីយកមកបញជ ក់អងគេហតុែដលខលួនបនអះ 
អង )  

� េសចកតីសេរមចទទួលសគ ល់ (កនុងករណីែដលភគីមនភសភុតងរគប់រគន់ 
យកមកបញជ ក់អងគេហតុ ែដលខលួនបនអះអង ) ។ 

� និង េលសពីេនះ តុលកររតូវសេរមចផលែដរ អំពីបនទុកៃនរបក់របដប់កតី ។  
-២-ទំរង់ៃនសលរកមរេបៀប៖ 

    សលរកមរេបៀប មនទំរង់របហក់របែហលគន នឹងទំរង់ៃនសលរកមចុងេរកយផងែដរ  
បុ៉ែនតមនលកខណៈខុសែបលកគន ខលះៗ រតង់ែផនកសំអងេហតុ និង ែផនកៃនេសចកតីសេរមច ែដល 
រមួមនដូចតេទ ៖ 

� ែផនកសអំងេហតុ៖ 
o េលកេឡងនូវេហតុផលទំងឡយ ែដលតុលករមិនអចសេរមចដល់អងគេសច 

បន េហយនំឲយមនករចត់រេបៀប ែដលេហតុផលទំងេនះរួមមន៖ 
� ភសភុតងមិនរគប់រគន់ ឬមិនចបស់លស់ តរមូវឲយមនករេសុបសួរបែនថម 
� តរមូវឲយមនករបំែបកសំណំុេរឿង ឬបញចូ លសំណំុេរឿង 
� តរមូវឲយមនករបងអង់សំណំុេរឿង េដយមនករណីបនទ ន់បងខំ 
� តរមូវឲយមនករេផទរសមតថកិចច  

� ែផនកៃនេសចកតីសេរមច៖ 
o ចត់ឲយេសុបសួរបែនថម 
o ចត់ឲយេធវេកសលយវច័ិយ ឬរបតិេកសលយវច័ិយ  
o ចត់រេបៀបេដមបីបំែបកសំណំុេរឿង ឬបញចូ លសំណំុេរឿង 
o ចត់រេបៀប េដមបីបងអង់សំណំុេរឿង 
o ចត់រេបៀប េដមបីេផទរសមតថកិចច  



 កថភគទី៥៖ កររ�កសសលរកម៖ 

 ជេគលករណ៍ កំេណ តៃនអនុភពៃនសលរកម នឹងមនអនុភពេដយកររបកស
ែដលជទំរង់ៃនករជូនដំណឹងពិេសស ។ ទំរង់ណេរកពីកររបកសេនះមិនបណត ល ឲយមន
អនុភពេឡយ ។  ទំរង់ៃនកររបកសសលរកមអចេធវបនេទះបីជភគីមខ ង ឬទំងសង
ខងអវតតមនក៏េដយ ។ កររបកសរតូវេធវជសធរណៈ ។ 
 

១-កររបកសសលរកម៖ 
1> រតូវេធវេឡងេដយករេកះេហតមកលបរេិចឆទ 
2> រតូវេធវេឡងកនុងរយៈេពល ១ (មួយ) ែខគឺចប់ពីៃថងែដលបនបញច ប់នូវករ ទញ

េហតុផលេដយផទ ល់មត់  
3> រតូវេធវេឡងេដយែផអកេលចបប់េដមៃនមូលសលរកម  
4> រតូវេធវេនកនុងសវនករែដលេបកជសធរណៈ (េចរកមទទួលបនទុកមន ក់ ឬ

របធនរកុមរបឹកសជំនំុជំរះជអនកអននូវេសចកតីសំេរចបញច ប់ 
 ២-អតតពនធភពៃនសលរកម៖ 
 ជេគលករណ៍សលរកម ែដលរបកសរចួេហយ  តុលករែដលេចញសលរកម
េនះមិនអចែកែរប ឬលុបសលរកមេនះបនេឡយ ។  

េលកែលងែតករណីពិេសសមួយ ចំនួនេលកែលងែតករណីពិេសសមួយ ចំនួនេលកែលងែតករណីពិេសសមួយ ចំនួនេលកែលងែតករណីពិេសសមួយ ចំនួនដូចខងេរកម៖ដូចខងេរកម៖ដូចខងេរកម៖ដូចខងេរកម៖    
• កនុងករណីែដលសលរកមមនករគណនេលខខុស  ឬកត់ខុស  ឬកំហុសជក់ 

ែសតងេផសងេទៀត ែដលមនរបេភទរបហក់របែហលគន តុលករអចេចញដីកសំេរចែកតំរវូ 
សលរកមតមពកយសំុ ឬេដយឆនទ នុសិទធិរបស់ខលួនបន ។ 

• ចំេពះដីកសំេរចែកតំរវូសរេសរបែនថមេនេលចបប់េដមៃនមូលសលរកម   និង 
អនុសរសលរកម ។ បុ៉ែនតរបសិនេបយល់េឃញថសមរមយតុលករអចេធវដីកសំេរចេនះ 
ជលិខិតជំនួសករសរេសរបែនថមេនេលចបប់េដមៃនមូលសលរកម និង អនុសរសលរកម 
េហយ បញជូ នឯកសរចំលងយថភូតៃនករសំេរចេនះេទឲយភគីបន ។ 
 ករែកតំរវូសលរកមេនះ តុលករសមី រតូវេធវជដីកសំេរចែកតំរវូចំណុច   ែដលខុស 
ឆគង ។ េយងដឹងថសលរកមមនអនុភពចងតុលករ ែដលេចញេសចកតីសំេរចេនះែមនែត  
ករែកតំរវូកំហុសជក់ែសតងកនុងករសរេសរពំុែមនជករផល ស់បតូរខលឹមសររបស់សលរកមេឡយ ។
កនុងករណីេនះ េបតំរវូឲយឆលងកត់ករវនិិចឆ័យនូវកំហុសរបស់តុលករ ែដលេចញសលរកមេដយ 



តុលករជន់ខពស់េនះកិចចករេនះអចទមទរឲយមនករចំណយេពលេវល និង ពលកមម
ែដលគម នរបេយជន៍យ៉ងេរចន ។ 
 ដូេចនះេហយបញញតិតេនះ ទទួលសគ ល់ករតំរវូសលរកមរបស់តុលករ ែដលបនេចញ 
សលរកមេនះេដយខលួនឯង ។ េដយអនកែសវងរកេឃញនូវករសរេសរខុសេលសលរកម 
ភគេរចនៃនេរឿងកតី េហយភគីជអនកទទួលរងនូវករខូចខតរបេយជន៍ េដយសរករសរ 
េសរខុសេនះ ដូេចនះេយង រតូវទទួលសគ ល់នូវសិទធិដក់ពកយសំុ របស់ភគីកនុងករសំុែកតំរូវ 
សលរកម ែដលសរេសរខុស ។ ចំេពះភគី ែដលទទូលករខូចខតរបេយជន៍េដយដីក
សំេរចែកែរបសលរកមអចបតឹងជំទស់បនចំេពះដីកសំេរចេនះបន ។ ក៏បុ៉ែនតេបមន
ករបតឹងឧទទរណ៍ កនុងអំឡុងេពលសិទធិបតឹងឧទទរណ៍ ចំេពះសលរកមេនះភពរតឹមរតូវៃនដីក
សំេរចែកតំរវូសលរកមេនះក៏នឹងរតូវវនិិចឆ័យេនេពល ែដលសលឧទទរណ៍ជំនំុជំរះបណតឹ ង
ឧទទរណ៍កនុងករសំេរចេសចកតីអំពីបណតឹ ងឧទទរណ៍េនះែដរ ។  េហតុដូេចនះបញញតតិមិនអនុញញ ត
ឲយភគីេធវ បណតឹ ងជំទស់ចំេពះដីកសំេរចែកតំរូវ េដយឯកឯងេឡយ េនេពលករបតឹងឧទទរណ៍ ។ 
ដីកសំេរចែកតំរវូសលរកម កល យជេសចកតីវនិិចឆ័យែតមួយ េដយសរេសរបែនថមេលលិខិត 
សលរកម េហយបេងកតអនុភពដូចបនេចញ ែដលមនអតថន័យែដលបនែកតំរវូេហយតំង
ពីេពលដំបូង ។ កនុងករណី ែដលបនេធវដីកសំេរចែកតំរវូពំុចំបច់ភជ ប់ជមួយលិខិតសល
រកមេឡយេទឲយគូភគី ។   
 

 ៣- េពលសលរកមចូលសថ ពរ៖ 
 េនកនុងេពល ែដលចបប់បនផតល់សិទិធឲយេទភគីបតឹងឧបរសស័យ េទតុលករជន់ 
ខពស់   ឬបតឹងទស់ េដយរសបចបប់េនះសលរកមមិនចូលជសថ ពរេឡយ ។ ដូចេនះសល 
រកមសថ ពរ មនអនុភពបងអ ក់ករដក់ពកយបណតឹ ងឧបរស័យ េទតុលករជន់ខពស់ ឬពកយ 
បណតឹ ងទស់ ែដលរតូវបនេធវេឡងកនុងអំឡុងេពល ែដលចបប់បនកំណត់ ។ េពលសលរកម
ចូលជសថ ពរ បេងកតអនុភពអជញ អស់ជំនំុ ។ េពលមនអជញ អស់ជំនំុ រតូវកំណត់ជសថ ពរ
នូវទំនក់ទំនងសិទធិ ឬ ទំនក់ទំនងគតតិយុតត នេពលបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់  
។  ទំហំៃនអជញ អស់ជំនំុមនរតឹមែតទំហំ ែដលបនវនិិចឆ័យេនកនុងេសចកតីសំេរចបញច ប់ករទម
ទរ ែដលបនដក់ពកយបណតឹ ង ឬពកយបណតឹ ងតបែតបុ៉េណណ ះ េហយអជញ អស់ជំនំុមិនអចមន
េទេលេសចកតីវនិិចឆ័យកនុងសំអងេហតុៃនសលរកមបនេទ   េហយមយ៉ងវញិេទៀត េបចុង
ចំេលយទមទរករទូទត់ េដយសិទធិេលបំណុលតបេសចកតីវនិិចឆ័យកនុងវនិិចឆ័យ កនុងសលរកម
សថ ពរ ែដលសំេរចថគម នសិទធិេលបំណុលតបេទ រតូវបេងកតអនុភពៃនអជញ អស់ជំនំុេលទឹក



របក់ ែដលបនតវ៉េដយករទូទត់េនះ ។ េពលសលរកមចូលសថ ពរ បេងកតអនុភព
អនុវតតចប់តំងពីេពលែដលអជញ អស់ជំនំុបនេកតេឡង ។ 
 
 ែផនកទី ៥៖ ករសះជតមផលូវបណតឹ ង 
 កថភគទី១៖ អតថន័យៃនករសះជតមផលូវបណតឹ ង 
 ករសះជតមផលូវបណតឹ ង គឺជសកមមភព ែដលេដមេចទ និង ចុងចំេលយេធវសមបទន 
គន េទវញិេទមក (លះបង់េរៀងៗខលួន ) នូវករអះអងអំពីអតថិភព ឬនតថិភពៃនសិទធិ ឬទំនក់
ទំនងគតតិយុតតិែដលជកមមវតថុៃនបណតឹ ង និង រពមេរពៀងបញច ប់វវិទេនកនុងនីតិវធីិបណតឹ ង េហយ 
េធវេសចកតីែថលងករណ៍អំពីលទធផលេនះ េដយឯកភពគន ចំេពះមុខតុលករ  ។  េហតុេនះ
េហយ  ករសះជ គឺជមូលេហតុដ៏សំខន់មួយៃនករបញច ប់បណតឹ ង ដូចសលរកមែដរ ។  
 -ករសកលបងេធវករផសះផសករសកលបងេធវករផសះផសករសកលបងេធវករផសះផសករសកលបងេធវករផសះផស មរត  មរត  មរត  មរត ៩៧ ៩៧ ៩៧ ៩៧ ៖៖៖៖    
 តុលករ អចសកលបងេធវករផសះផសបន េទះបីជបណតឹ ងសថិតេនកនុងដំណក់កល 
ណក៏េដយ ។  
 -ករសកលបងផសះផសេនកនុងនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត ករសកលបងផសះផសេនកនុងនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត ករសកលបងផសះផសេនកនុងនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត ករសកលបងផសះផសេនកនុងនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត ១០៤១០៤១០៤១០៤៖៖៖៖    
 េនកនុងនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល តុលករ រតូវសកលបងផសះផសជដំបូង 
សិន េលកែលងែតយល់េឃញថមិនសមរមយ ។  
 ករផសះផសេលបណតឹ ង មរត ករផសះផសេលបណតឹ ង មរត ករផសះផសេលបណតឹ ង មរត ករផសះផសេលបណតឹ ង មរត ២២០២២០២២០២២០៖៖៖៖    
 ភគីអចេធវករផសះផស េនកលបរេិចឆទៃននីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល  ឬ 
កលបរេិចឆទៃនករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ ឬកលបរេិចឆទៃនករផសះផសបន ។  
 ករផសះផសែដលបនកំណត់កនុងកថខណឌ ទី១ ខងេលេនះ  អចេធវេនេរកទីតំងតុលករ 
ក៏បនែដរ របសិនេប តុលករយល់េឃញថសមរមយ ។  
 អនុភពៃនកំណត់សតពីីករសះជ ជអទអនុភពៃនកំណត់សតពីីករសះជ ជអទអនុភពៃនកំណត់សតពីីករសះជ ជអទអនុភពៃនកំណត់សតពីីករសះជ ជអទ × × × × ៖ 
 កនុងករណីែដលមនករសះជ ករលះបង់នូវករទមទរ ឬករទទួលសគ ល់នូវករទម 
ទរ រតូវបនកត់រតេនកនុងកំណត់េហតុ កំណត់េហតុេនះ មនអនុភពដូចគន នឹងសលរកម 
សថ ពរ  ។  
 ----កំណត់េហតុសតីពីនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត កំណត់េហតុសតីពីនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត កំណត់េហតុសតីពីនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត កំណត់េហតុសតីពីនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល មរត ១១១ ១១១ ១១១ ១១១ ចំណុច ឃចំណុច ឃចំណុច ឃចំណុច ឃ    
 ឃ-ករ ដកពកយបណតឹ ង ករផសះផស ករលះបង់ករទមទរ និង ករទទួលសគ ល់ករ
ទមទរ ។ េនះក៏ចត់ទុកជករសះជតមផលូវបណតឹ ងែដរ  ។  



 ----កំណត់េហតុសតីពីករទញកំណត់េហតុសតីពីករទញកំណត់េហតុសតីពីករទញកំណត់េហតុសតីពីករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ មរត េហតុផលេដយផទ ល់មត់ មរត េហតុផលេដយផទ ល់មត់ មរត េហតុផលេដយផទ ល់មត់ មរត ១១៩ ១១៩ ១១៩ ១១៩ កកកកថខណឌ ទី ថខណឌ ទី ថខណឌ ទី ថខណឌ ទី ១ ១ ១ ១ ចំណុច ក ចំណុច ក ចំណុច ក ចំណុច ក     
 ក-ករដកពកយបណតឹ ង ករផសះផស ករលះបង់ករទមទរ ករទទួលសគ ល់ករទមទរ 
និង ករសរភព ។ េនះ ក៏ចត់ទុកជករសះជតមផលូវបណតឹ ងែដរ ។  
 ១- ផលរបេយជន៍ៃនករសះជតមផលូវបណតឹ ង 

1> អចបញច ប់ជេមល ះបនឆប់រហ័ស 
2> អចេដះរសយជសថ ពរ និង ដច់េរសច 
3> េដះរសយសមរមយតមធមមជតិ េដយមិនេបហិងស 
4> អចទទួលនូវខលឹមសរៃនករសះជសមរមយ ែដលរសបេទនឹងលកខណៈ និង សថ ន 

ភពៃនេរឿងកតី ។ 
5> ភគី នឹងអនុវតតេដយសម័រគចិតតនូវកតពវកិចចែដលបនសនយកនុងករសះជ ។ 
6> អចរកសនូវភពរបរកតីនូវទំនក់ទំនងរវងភគី នេពលអនគតបន។   

២-ករផសះផសេនកលបរេិចឆទៃននីតិវិធីេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល  កលបរេិចឆទៃន 
ករទញេហតុផលេដយផទ លម់ត់ និង កលបរេិចឆទៃនករផសះផស 

1> ករផសះផស អចេធវេទបនជអសធរណៈ េនកនុងនីតិវធីិេរតៀមសរមប់ករ
ទញេហតុផល ឬកលបរេិចឆទៃនករផសះផស 

2> េនកនុងនីតិវធីិៃនករផសះផស ភគីអចនិយយអវីៗេដយេសម ះបន ចំេពះតុល
ករ េដយសរែតតុលករមិនអចយកេទេធវជមូលដឋ នៃនសលរកមបន ។ 

 ៣-ករផសះផសេនេរកតុលករ 
 កនុងករណីែដលតុលករ យល់េឃញថ សមរមយ តុលករក៏អចេធវករផសះផសតមផលូវ 
បណតឹ ង េនេរកតុលករបន  (មរត២២០ កថខណឌ ទី ២)  ។ 
 ឧទហរណ៍ដូចជ៖  

� ករពក់ព័នធ នឹងជេមល ះសតីពីរពំដី ឬសតីពីករសងសង់ អចមនករណីែដល
គួរែតផសះផសេដយេមលសថ នភពផទ ល់ទីកែនលង ។  

� កនុងករណីែដលភគីណមខ ងមនជមងឺធងន់ មិនអចចូលខលួនមកតុលករបន 
តុលករអចផសះផសេនកែនលងណមួយសមរសប េរកពីតុលករបន ។  

កថភគទី ២៖ អនុភព និង កំណត់េហតុសះជ 
 ១-អនុភពៃនកំណត់េហតុសះជ 

កំណត់េហតុសះជ មនអនុភពដូចនឹងសលរកមសថ ពរែដរ រប់បញចូ លទំងអនុភពៃនករ
បញច ប់បណតឹ ង េហយេរកពីេនះ អនុភពអនុវតតកនុងករណីែដលករសះជេនះ មនខលឹមសរ 



ផតល់តវកលិកកំណត់មួយ ។  មនន័យថ ភគីអចយកកំណត់េហតុែដលមនចុះអំពីករ
សះជេនះ មកេធវជលិខិតអនុវតត េដមបីដក់ពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំបន (មរត ៣៥០ 
កថខណឌ ទី ២ ចំណុច ឈ) ។ ដូេចនះេហយ កនុងករណីែដលភគីមខ ងេទៀត មិនបំេពញកតពវ
កិចច ែដលបនកំណត់េនកនុងកំណត់េហតុៃនករសះជេនះេទ អចអនុវតតេដយបងខំបន 
េហយេនះ គឺជចំណុចមួយដ៏សំខន់េដមបីពនយល់ែណនំឲយភគីសះជ ។  
  ២-កំណត់េហតុសះជ 
 េដយេយងតមមរត២២២ ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី បនែចងថ កនុងករណីែដលមន 
ករសះជ ករលះបង់ករទមទរ ឬករទទួលសគ ល់ករទមទរ រតូវបនកត់រតកនុងកំណត់ 
េហតុ កំណត់េនះ មនអនុភពដូចគន នឹងសលរកមសថ ពរ ។  
  កកកក----ទំរង់ៃនកំណត់េហតុសះជ៖ទំរង់ៃនកំណត់េហតុសះជ៖ទំរង់ៃនកំណត់េហតុសះជ៖ទំរង់ៃនកំណត់េហតុសះជ៖     

� ែផនកកបលៃនកំណត់េហតុ៖ែផនកកបលៃនកំណត់េហតុ៖ែផនកកបលៃនកំណត់េហតុ៖ែផនកកបលៃនកំណត់េហតុ៖ 
� បវ វចន( រពះរជណចរកកមពុជ ជតិ សសន រពះមហកសរត) 
� បនេឃញ សំណំុេរឿងរដឋបបេវណី េលខ ែថង ែខ ឆន ំ 
� សលដំបូង............... 
� េដមេចទ េឈម ះ ................ 
� ចុង ចំេលយេឈម ះ ............ 
� បនេឃញ កំណត់េហតុេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផល ចុះៃថង  ទី ែខ ឆន ំ  
� បនេឃញ កំណត់ទញេហតុផល េដយផទ ល់មត់ ចុះ ៃថង ទី ែខ ឆន ំ  

� ែផនកខលឹមសរៃនកំណត់េហតុ៖ែផនកខលឹមសរៃនកំណត់េហតុ៖ែផនកខលឹមសរៃនកំណត់េហតុ៖ែផនកខលឹមសរៃនកំណត់េហតុ៖ 
� រតូវកត់រតឲយបនចបស់នូវករទទួលសគ ល់ ឬ លះបង់ករទមទរ និង 

េធវយ៉ងណឲយ ងយសត ប់ ងយយល់  ែតមនន័យរគប់រគន់  
� ែផនកេសចកតីបែផនកេសចកតីបែផនកេសចកតីបែផនកេសចកតីបញច ប់ៃនកំណត់េហតុ ញច ប់ៃនកំណត់េហតុ ញច ប់ៃនកំណត់េហតុ ញច ប់ៃនកំណត់េហតុ  

� េម៉ង ៃថង ែខ ឆន ំ ៃនករបញច ប់កំណត់េហតុ 
� ហតថេលខ របស់េចរកម  
� ហតថេលខ របស់រកឡបញជ ី  
� សន មផតឹមេមៃដរបស់ េដមេចទ និង ចុងចំេលយ ។ 

 
ខខខខ----ទំរង់គំរៃូនកំណត់េហតុសះជ៖ទំរង់គំរៃូនកំណត់េហតុសះជ៖ទំរង់គំរៃូនកំណត់េហតុសះជ៖ទំរង់គំរៃូនកំណត់េហតុសះជ៖    



រពះរជណចរកកមពុជ រពះរជណចរកកមពុជ រពះរជណចរកកមពុជ រពះរជណចរកកមពុជ     
ជតិ សសន រពះមហករតជតិ សសន រពះមហករតជតិ សសន រពះមហករតជតិ សសន រពះមហករត    

កំណត់េហតុសះជ កំណត់េហតុសះជ កំណត់េហតុសះជ កំណត់េហតុសះជ     
(មរត ២២២ ៃន ក.ន.រ)  

 បនេឃញ សំណំុេរឿងរដឋបបេវណីេលខ ៖........ចុះៃថងទី..........ែខ.......ឆន ំ......របស់ស
លដំបូង ...............................។ 
 េដមេចទ េឈម ះ ...............................និង ចុងចំេលយេឈម ះ ............................... ។  
 បនេឃញកំណត់េហតុេរតៀមសរមប់ករទញេហតុផលចុះៃថងទី......ែខ.....ឆន ំ ............
របស់ដំបូង............................................។  

េនៃថងទី................. ែខ.......... ឆន ំ............... េវលេម៉ង.......នទីរពឹក េនសលដំបូង....... 
រវងេដមេចទេឈម ះ....... េភទ....... អយុ ....... ឆន  ំ មនទីលំេនភូមិ....... ឃុំ....... រសកុ....... េខតត....... 
និងចុងចេមលយេឈម ះ....... េភទ....... អយុ ....... ឆន  ំរបពនឋេឈម ះ ....... អយុ ....... ឆន ំ មនទីលំេនភូមិ 

................ ឃំុ................... រសុក...................... េខតត ....... ............. បនរពមេរពៀងសះជនឹងគន  
ែដលចុងចេមលយសុខចិតត.......................... េទេដមេចទ។ 

កំណត់េហតុេនះ គូភគីបនអន និង ពិនិតយ េហយបនឯកភពយល់រពម េដយគម នភគីណ
មួយជំទស់េឡយ។  កំណត់េហតុេនះ បនបញច ប់េនៃថងទី ....... ែខ....... ឆន ំ ....... េវលេម៉ង ............... 
នទី........។ 

េដមេចទ       ចុងចេមលយ    រកឡបញជ  ី

បនេឃញ  

េចរកម  

 
 
 
 
 
 



ជំពូកទី ៤ 

កចិចកររកឡបញជកីនងុនីតិវិធីអនុវតតេដយបងខ ំ

 ែផនកទី១ ៖ សញញ ណទូេទៃនករអនុវតតេដយបងខំ 

 ករអនុវតតេដយបងខំ មិនែមនអនុវតតរតឹមែតសលរកមេទ គឺអនុវតតរល់េសចកតីសេរមច
របស់តុលករែដលមនរបសិទធិភពអនុវតត ។ នីតិវធីិអនុវតតេដយបងខំ ជនីតិវធីិអនុវតតសិទធិែដល 
រតូវបនកំណត់រួចេហយតមរយៈសលរកម ឬលិខិតអនុវតត ។ ដូេចនះ ករអះអងេផសងៗរបស់ 
អនកចញ់កនុងេរឿងកតីេនះ មិនបនរតូវយកមកពិចរណ កនុងនីតិវធីិអនុវតតេដយបងខំេឡយ ។  
ទនទឹមនឹងេនះ ករអនុវតតរតូវបនែបងែចកជ ២របេភទធំៗ ដូចជ៖ 

1> ករអនុវតតជរបក់៖ 
a. ករអនុវតតចំេពះចលនវតថុ 
b. ករអនុវតតចំេពះអចលនវតថុ 
c. ករអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល 

2> ករអនុវតតមិនែមនជរបក់ 
a. ករអនុវតតសតីពីសិទធិទមទរឲយរបគល់វតថុ 
b. ករអនុវតតសតីពីសិទធិទមទរឲយេធវសកមមភព ឬមិនឲយេធវសកមមភព 

ែផនកទី២៖ កិចចកររកឡបញជ ីមុនេពលអនុវតតេដយបងខចំប់េផតម 

នីតិវធីិអនុវតតេដយបងខំ អចចប់េផតមបនលុះរតែតមនពកយសំុពីមច ស់បំណុល ។   

កថភគទី១៖ ករដក់ពកយសុឲំយអនុវតតេដយបងខ ំ

 េពលែដលមនពកយសំុពីមច ស់បំណុល េពលេនះ រកឡបញជ ីរតូវពិនិតយពកយសំុេនះ 
េតបនេគរពតមលកខខណឌ ែដលមនែចងេនមរត ៣៤៩ ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណីែដរ ឬេទ  

 ពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំ រតូវ៖ 

1> ពកយសំុ រតូវេធវជលយលកខណ៍អកសរ  



2> រតូវមនេឈម ះ និង អសយដឋ ន របស់មច ស់បំណុល ៃនករអនុវតត ឬអនកតំណង 
3> រតូវ មនេឈម ះ និង អសយដឋ ន របស់កូនបំណុលៃនករអនុវតត ឬអនកតំណង 
4> សញញ ណៃនលិខិតអនុវតត (ភជ ប់ជមួយនឹងពកយសំុ ) 
5> លកខណៈៃនករសំុឲយអនុវតតេដយបងខំ ៖ 

a. េដយផទ ល់ 
b. េដយជំនួស 
c. ឬ េដយរបេយល 

6> ខលឹមសរៃនេសចកតីសេរមច កនុងលិខិតអនុវតត  

េរកយេពល ែដលរកឡបញជ ីបនេធវករពិនិតយេលពកយសុំឲយអនុវតតេដយបងខំបនេគរព
តមលកខខណឌ ៃនមរត ៣៤៩ រចួេហយ េនះរកឡបញជ ីរតូវ៖ 

1> ចុះកនុងេសៀវេភទទួលបណតឹ ង សំុឲយអនុវតតេដយបងខំ 
2> បងគ ប់ឲយបង់ពនធដក់ពកយសំុ ចំនួន ១ មឺុន េរៀល (មរត ៣៧២) 
3> បងគ ប់ឲយដក់ពកយសំុឲយផតល់រូបមនតអនុវតត (មរត ៣៥៥) 

កថភគទី ២៖ ករផតលរ់បូមនតអនុវតត៖ 

១-ករផតលរ់បូមនតអនុវតតរតូវេធវេឡងេដយរកឡបញជ  ី

ជទូេទ រកឡបញជ ី មនភរកិចចកនុងករផតល់រូបមនតអនុវតត េពលគឺរកឡបញជ ីៃនសល 
ដំបូងែដលមនសមតថកិចច បនេសចកតីថ រកឡបញជ ីរតូវយកលិខិតអនុវតតេដម មកថតចមលង 

េដយបញជ ក់ថ” បនថតចមលងរតឹមរតូវតមចបប់េដម” រចួចុះហតថេលខ និង េបះរត េទប 
កល យេទជឯកសរចមលងយថភូតៃនលិខិតអនុវតត ែដលរកឡបញជ ី រតូវយកមកេរបរបស់ 
សំរប់ករផតល់របូមនតអនុវតត ។  រូបមនតអនុវតតមន ២ របេភទ ៖ (១)-របូមនតអនុវតតសមញញ(មរត 
៣៥៤ ៃន ក.ន.រ ) និង (២)- របូមនតអនុវតតពិេសស (មរត ៣៥៦ ៃនក.ន.រ) ។  

 

 



 ១-១-របូមនតអនុវតដសមញញ  

 -លិខិតអនុវតតគម នភពសមុគសម ញ       
 -មនទំនក់ទំនងផទ ល់ចំេពះែតេដមេចទ និង ចុងចំេលយកនុងេរឿងកតី   
 -គម នេគលេដេរចន          
 -កំណត់េពលេវលចបស់លស់ 

  ១-២-របូមនតអនុវតតពិេសស 

 -មនលកខខណឌ បងអង់          
 -េពលេវលកំណត់មិនពិតរបកដ        
 -អនុវតតេទេលអនកេផសងេរកពីកូនបំណុល និង មច ស់បំណុលែដលលិខិតអនុវតតបន
កំណត់ ។            
 -ករផតល់របូមនតអនុវតតេរចនចបប់         

មុននឹងរកឡបញជ ី េធវករផតល់រូបមនតអនុវតតពិេសសយកេទអនុវតតបនលុះែត៖ 

ក-មច ស់បំណុលធនបន នូវលកខខណឌ ៃនមរត មច ស់បំណុលធនបន នូវលកខខណឌ ៃនមរត មច ស់បំណុលធនបន នូវលកខខណឌ ៃនមរត មច ស់បំណុលធនបន នូវលកខខណឌ ៃនមរត ៣៥៦៣៥៦៣៥៦៣៥៦កថខណឌ ទីកថខណឌ ទីកថខណឌ ទីកថខណឌ ទី១១១១៖៖៖៖    

 េនកនុងករណីែដលសិទធិទមទរែដលរតូវបនកំណត់េនកនុងលិខិតអនុវតត ភជ ប់ជមួយ 
នឹងលកខខណឌ បងអង់ ឬេពលកំណត់មិនពិតរបកដ រកឡបញជ ី ឬសរករអីចរបគល់រូបមនត 
អនុវតតបន លុះរតែតមច ស់បំណុលៃនករអនុវតតបនបញជ ក់អំពីករបំេពញលកខខណឌ  ឬករ
មកដល់នូវេពលកំណត់មិនពិតរបកដេនះ ។  

 ខខខខ----មនករអនុញញ តពីរបធនតុលករ ឬ េចរកមចត់តំមនករអនុញញ តពីរបធនតុលករ ឬ េចរកមចត់តំមនករអនុញញ តពីរបធនតុលករ ឬ េចរកមចត់តំមនករអនុញញ តពីរបធនតុលករ ឬ េចរកមចត់តំងងងង((((មរត មរត មរត មរត ៣៥៦ ៣៥៦ ៣៥៦ ៣៥៦ កថខណឌ ទី កថខណឌ ទី កថខណឌ ទី កថខណឌ ទី ៤៤៤៤    

 េនេពលរកឡបញជ ីផតល់របូមនតអនុវតតេដយេយងតមបញញតិត ៃនកថខណឌ ទី ១ ឬ 
កថខណឌ ទី ៣ ៃន មរត ៣៥៦ (កនុងករណីែដលមនភពចបស់លស់ថ អចនឹងេធវករ
អនុវតតេដយបងខំ េដយយកបុគគលេផសងេរកពីភគីែដលរតូវបនកំណត់េនកនុងលិខិតអនុវតត 
េធវជមច ស់បំណុលៃនករអនុវតត ឬកូនបំណុលៃនករអនុវតត ឬករណីែដលមច ស់បំណុលៃនករ 
អនុវតតបនបញជ ក់េដយលិខិតអនុវតតអំពីេហតុករណ៍េនះ រកឡបញជ ី ឬ សរករអីចផតល់ 



របូមនតអនុវតត ) ខងេលេនះ រកឡបញជ ីេនះ រតូវទទួលេសចកតីអនុញញ តពីតុលករែដលខលួន 
សថិតេន ។ 

 ក-អនកែដលអចអនុវតតេដយបងខំបន(មរត ៣៥១) 

� មច ស់បំណុលអនុវតត ឬ កូនបំណុលៃនករអនុវតត 
� ភគីែដលបនបញជ ក់កនុងលិខិតអនុវតត 
� តតីយជនែដលបនបញជ ក់កនុងលិខិតអនុវតត  
� អនកែដលទទួលបនតសិទធិ 
� កូនបំណុលទី ៣ 

ខ-ចំណុចែដលរតូវសរេសរកនងុរបូមនតអនុវតត (មរត ៤៥៧) 

� របូមនតអនុវតតរតូវសរេសរ បែនថមេនែផនកេរកមៃនឯកសរចមលងយថភូតៃន 
លិខិតអនុវតត រួមមន៖ 

� បុគគលែដលអចទមទរឲយេធវករអនុវតតេដយបងខំ េដយលិខិតអនុវតត 
េនះ និង ភគីមខ ងេទៀត 

� មូលេហតុែដលរតូវផតល់រូបមនតអនុវតតពិេសស 
� មូលេហតុែដលផតល់របូមនតអនុវតតែតមួយែផនកៃនសិទធិទមទរ 
� មូលេហតុែដលផតល់របូមនតេរចនចបប់ 

� រកឡបញជ ី ឬសរករ ី រតូវចុះហតថេលខេលរូបមនតអនុវតត េហយសរេសរ ៃថង 
ែខ ឆន ំ ៃនករផតល់របូមនតអនុវតត ។  

ឧទហរណ៍ៈ ករផតល់រូបមនតអនុវតតសមញញ៖    របូមនតអនុវតត 

 មច ស់បំណុលៃនករអនុវតតេឈម ះ ....................អចអនុវតតេដយបងខំចំេពះកូនបំណុល 

ៃនករអនុវតតេឈម ះ .................................េដយែផអកេលលិខិតអនុវតត “សលរកមេលខ......... 

ចុះៃថងទី........ែខ ..............ឆន ំ…..........របស់សលដំបូង.............................................. ។  

  
េធវេនៃថងទី............ែខ..............ឆន ំ....................... 

រកឡបញជ ី 
ហតថេលខ  េឈម ះ  និង រត 

 



   
គ-ករសរេសរចូលេទកនងុចបប់េដមៃនលខិិតអនុវតត (មរត ៣៥៩ ) 

 េនេពលផតល់របូមនតអនុវតត រកឡបញជ ី ឬសរករ ីរតូវសរេសរកនុងចបប់េដម ៃនលិខិត 
អនុវតតនូវចំណុចដូចខងេរកម៖ 

• មូលេហតុ ៃថង ែខ ឆន ំ និង ចំនួនឯកសរចមលងយថភូត ែដលបនផតល់រូបមនតអនុវតត 
• ករណី ែដលផតល់របូមនតមួយែផនក ៃនសិទធិទមទរ 
• មូលេហតុ េឈម ះ មច ស់បំណុល និង កូនបំណុលៃនករអនុវតត កនុងករណីផតល់របូ 

មនតអនុវតតពិេសស 
• មូលេហតុ ែដលផតល់របូមនតេរចនចបប់ 

២- ករអនុវតតេដយបងខំ រតូវែផអកេលខលឹមសរៃនលខិិតអនុវតត  
 ក-លខិិតអនុវតត (មរត ៣៥០ ) 
លិខិតែដលកំណត់ថ ជលិខិតអនុវតត មនដូចខងេរកម៖ 
1> សលរកម ឬសលដីក បងគ ប់ឲយផតល់តវកលិកែដលបនចូលជសថ ពរ ។ 
2> សលរកម ឬសលដីក បងគ ប់ឲយផតល់តវកលិក ែដលភជ ប់ជមួយនឹងករ

របកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន ។ 
3> ដីកសេរមចបងគ ប់ឲយផតល់តវកលិក បនចូលជសថ ពរ ។ 
4> ដីកសេរមចដស់េតឿនែដលភជ ប់ជមួយកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន ។ 
5> ករចត់ែចងរបស់រកឡបញជ ី  
6> លិខិតយថភូតែដលេធវេដយសរករ ី ចំេពះករទមទរែដលមនេគលបំណង 

សងជរបក់ េហយបនចំេពះ ែតកូនបំណុល បញជ ក់ថ ខលួនអចទទួលយកករ  
អនុវតតេដយបងខំបនភល មៗ ។ 

7> សលរកម ឬសលដីក របស់តុលករបរេទស (មរត ៣៥២) 
8> េសចកតីសេរមចមជឈតតករ(មរត ៣៥៣) 
9> កំណត់េហតុសតីពីករសះជ (មរត ២២២) 

ខ-ករអនុវតតែផអកេលលខិិតអនុវតត 
 េនេពលែដលមនពកយសំុឲយអនុវតត ភជ ប់ជមួយនឹងឯកសរចមលងយថភូតៃនលិខិត 
អនុវតត បនដក់ចូលមកដល់ករយិល័យរកឡបញជ ីៃនសលដំបូងែដលមនសមតថកិចច  ។  
 រកឡបញជ ីមនភរកិចចដូចតេទ៖ 



  ខខខខ----១១១១----ករណីែដករណីែដករណីែដករណីែដលរកឡបញជ មិីនចំបច់ផតល់របូមនតអនុវតតលរកឡបញជ មិីនចំបច់ផតល់របូមនតអនុវតតលរកឡបញជ មិីនចំបច់ផតល់របូមនតអនុវតតលរកឡបញជ មិីនចំបច់ផតល់របូមនតអនុវតត៖៖៖៖    
 លិខិតអនុវតតែដលមិនចំបច់មនរូបមនតអនុវតត ដូចជ៖ 

1> សលរកមសថ ពរ ែដលេរឿងកតីមនចំនួនទឹករបក់តិចជង ១លនេរៀលចុះ 
2> សលរកម ែដលេរឿងកតីមនចំនួនទឹករបក់តិច ភជ ប់ជមួយកររបកសឲយអនុវតត

ជបេណត ះអសនន 
3> ដីកសេរមចដស់េតឿនែដលភជ ប់ កររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន 
4> ដីកសេរមចដស់េតឿន (ចំេពះជនែដលបនកំណត់កនុងដីកែតបុ៉េណណ ះ ) 

ខខខខ----២២២២----ករណីែដលរកឡបញជ  ីបដិេសធមិនផតល់របូមនតអនុវតត ករណីែដលរកឡបញជ  ីបដិេសធមិនផតល់របូមនតអនុវតត ករណីែដលរកឡបញជ  ីបដិេសធមិនផតល់របូមនតអនុវតត ករណីែដលរកឡបញជ  ីបដិេសធមិនផតល់របូមនតអនុវតត ((((មរត មរត មរត មរត ៣៦១៣៦១៣៦១៣៦១))))    
 កនុងករណីែដលមច ស់បំណុលមិនបន កតពវកិចចផតល់ឯកសរទំងឡយ ែដលអច
បញជ ក់ចបស់លស់អំពីករសំុរបស់ខលួន ដូចជ៖ 

1> លិខិតអនុវតតេនះ មនអនុភពអនុវតត អចយកេទអនុវតតបន 
2> លិខិតបញជ ក់ពីភពចំបច់ តរមូវឲយអនុវតតេទអនកេរកពីអនកែដលបនកំណត់ 

េនកនុងលិខិតអនុវតត  
3> លិខិតែដលបញជ ក់អំពីអសថិភពៃនសិទធិរបស់មច ស់បំណុល េនេពលករតវ៉ 
4> លិខិតែដលមនបញជ ក់បែនថមេលភពមិនចបស់លស់ៃនលិខិតអនុវតត ដូចជ 

កំណត់េហតុសះជ ពំុបនបញជ ក់អំពីកតពវកិចច ចបស់លស់ ឬមិនបនកំណត់ 
េពលេវល ែដលរតូវមកដល់ ។ 

 ករណីេនះ រកឡបញជ ីមិនចំបច់ផតល់របូមនតអនុវតតេឡយ ។  
  ខខខខ----៣៣៣៣----ករណីែដលមនករផតល់របូមនតអនុវតតករណីែដលមនករផតល់របូមនតអនុវតតករណីែដលមនករផតល់របូមនតអនុវតតករណីែដលមនករផតល់របូមនតអនុវតត    
 េរកពី ចំណុច (ខ-១ និង ខ-២ )ខងេលេនះ រកឡបញជ ីអចផតល់របូមនតអនុវតតេទ អនក
ដក់ពកយឲយអនុវតតបន េរកមករពិនិតយរបស់រកឡបញជ ី និង បងគ ប់ឲយអនកដក់ពកយសំុអនុវតត 
ដក់ពកយសំុឲយផតល់របូមនតអនុវតតពកយសំុឲយផតល់របូមនតអនុវតតពកយសំុឲយផតល់របូមនតអនុវតតពកយសំុឲយផតល់របូមនតអនុវតត   ។ ករផតល់របូមនតអនុវតតេនះ  រកឡបញជ ីអចផតល់រូបមនត 
អនុវតតជ របូមនតអនុវតតសមញញ  និង រូបមនតអនុវតតពិេសសបន ។ 
 កថភគទី ៣៖ ករបង់េសហ៊ុយសរមប់ករអនុវតត (មរត ៣៧១) 
 ១-ពនធដក់ពកយសុ ំ(មរត ៣៧២ ) 
 កនុងករណីែដលដក់ពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំ េទតុលករអនុវតតេទតុលករអនុវតតេទតុលករអនុវតតេទតុលករអនុវតត មច ស់បំណុលៃន 
ករអនុវតត រតូវបង់ពនធចំនួន ១០.០០០(មួយមឺុន) េរៀល េទតុលករ  េហយ ករណីែដលដក់



ពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំេទអជញ សលេទអជញ សលេទអជញ សលេទអជញ សល    មច ស់បំណុល រតូវបង់ពនធ តមបញញតតិ ែដលកំណត់ 
េផសង (េដយែផអកតមេសចកតីរបកសរបស់រកសួងយុតតិធម៌ គឺ រតូវបង់ចំនួន ៥.០០០ េរៀល ។ 
 ២-េសហ៊ុយេរកពី ពនធដក់ពកយសុ ំ(មរត ៣៧៣)  
  -រតូវបង់ ចំនួនទឹករបក់សំរប់បញជូ នឯកសរ  
  -របក់សរមប់េធវសកមមភពេផសងៗ េដមបីនីតិវធីិ ែដលកំណត់េដយតុលករ 
 ៣-េសហ៊ុយភគី(មរត ៣៧៤) 
 គឺជេសហុ៊យេផសងៗ ែដលតុលករទទួលសគ ល់ថ ចំបច់រតូវឲយមច ស់បំណុលៃនករ 
អនុវតត ឬកូនបំណុលអនុវតតចំណយឲយអនកេរកពីតុលករអនុវតត និង អជញ សល ដូចជ៖ 
  -េសហុ៊យសរមប់េធវឯកសរ  
  -េសហុ៊យសរមប់េធវដំេណ រសរមប់មច ស់បំណុលៃនករអនុវតត ឬកូនបំណុល 
ៃនករអនុវតត េដមបីចូលបងហ ញខលួនតមកលបរេិចឆទ ែដលតុលករ កំណត់េពលេវល ឬទីកែនលង ។ 
  -េសហុ៊យសរមប់េធវលិខិតចមលងករចុះបញជ ីអចលនវតថុ ពីសថ ប័នធមនសមតថកិចច 
  -េសហុ៊យសរមប់ចុះបញជ ីផសងៗ 
 ៤-េសហ៊ុយសរមប់នីតិវិធី ៖ 
  -េសហុ៊យែដលមនអទិភពកនុងករសង េនកនុងនីតិវធីិអនុវតត ៖ 
  -េសហុ៊យសរមប់ផលរបេយជន៍រួម ( ជសហុ៊យចំបច់ េដមបីជរមុញដំេណ រ 

ករៃននីតិវធីិអនុវតត  េហយែដលជផលរបេយជន៍រមួៃនមច ស់បំណុលទំងអស់ “ ដីកសេរមច 

បងគ ប់ឲយរបគល់លិខិតបញជ ក់នវ េនមុនេពលដក់ពកយសំុ មរត ៤៥៩ ) ។  
 សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ រល់េសហុ៊យទំងអស់ មច ស់បំណុលរតូវបង់ជមុន េបមិនបង់េទ តុលករ 
អចេលកេចល ពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំ  ឬលុបេចលនីតិវធីិអនុវតតេដយបងខំ(មរត 
៣៧៥ )  ។ េបមនករខវះខតកនុងករចំណយ តុលករបងគ ប់ឲយមច ស់បំណុលបង់បែនថម ។  
េសហុ៊យសរមប់ករអនុវតត ជបនទុករបស់កូនបំណុលៃនករអនុវតត (មរត ៣៧៦ )ែដល រតូវ 
កត់កងេទឲយមច ស់បំណុលៃនករអនុវតតវញិ េរកយពីករលក់ ចលនវតថុ - អចលនវតថុរបស់ 
កូនបំណុលរួចេហយ ។  
 ជនែដលពក់ព័នធ នឹងេរឿងកតីនិង មនផលរបេយជន៍ ចំេពះករអនុវតតេដយបងខំេធវេឡង 
េដយតុលករ អចទមទរេមលសំណំុេរឿង  ថតចមលងសំណំុេរឿង របគល់ឯកសរចមលងយថ 
ភូត របគល់លិខិតបញជ ក់ផសងៗ ែដលពក់ព័នធនឹងផលរបេយជន៍របស់ខលួន ពីតុលករបន ។  
 



 កថភគទី ៤៖ ករបញជូនលខិិតអនុវតត (មរត ៣៦០ ) 
 ករអនុវតតេដយបងខំ អចចប់េផតមបន ែតកនុងករណីែដលឯកសរចមលងយថភូត ឬឯក 
សរែដលមនេសចកតីបញជ ក់ៃនលិខិតអនុវតត ឬេសចកតីសេរមចែដលនឹងកល យជលិខិតអនុវតត 
េនេពលចូលជសថ ពរ រតូវបនបញជូ នេទ កូនបំណុលៃនករអនុវតតជមុន ។ េនកនុងករណីែដល 
ែដលរូបមនតអនុវតតរតូវបនរបគល់ តមបញញតតិៃនមរត ២៥៦ (របូមនតអនុវតតពិេសស )ៃនរកមេនះ  
ឯកសរចមលងែដលមនេសចកតីបញជ ក់ៃនរូបមនតអនុវតត និងឯកសរចមលងែដលមនេសចកតីបញជ ក់ 
ៃនឯកសរែដលមច ស់បំណុលៃនករអនុវតតបនដក់ តមបញញតតិៃនមរត ៣៥៦ េនះក៏រតូវ
បញជូ នេទជមុនផងែដរ ។  
 កថភគទី៥៖ ពកយសុតំវ៉ (អចមនមច ស់បំណុល ឬកូនបំណុល ឬតតីយជន ) 
 ១-ចំេពះករចត់ែចងផតលរ់បូមនតអនុវតត (មរត ៣៦២) 
 ចំេពះករចត់ែចងពកយសំុឲយផតល់រូបមនតអនុវតត េបជករចត់ែចងរបស់រកឡបញជ ី 
អចដក់ពកយសំុតវ៉េទតុលករែដលរកឡបញជ ីេនះសថិតេន ែតេបជករចត់ែចងរបស់ 
សរករ ីអចដក់ពកយសំុតវ៉ េទសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលងៃនករយិល័យ 
របស់សរករេីនះ ។  
 ករសេរមចេសចកតីអំពីពកយសំុតមបញញតតិៃនកថខណឌ ទី ១ ខងេលេនះ រតូវេធវេដយ
ដីកសេរមច ។  
 បញញតិតៃនកថខណឌ ទី ១ និង កថខណឌ ទី ២ ខងេលេនះ រតូវយកមកអនុវតតដូចគន ផងែដរ  
ចំេពះករណីែដលមនពកយសំុឲយរបគល់បែនថមនូវឯកសរចមលងយថភូតៃនលិខិតអនុវតត ែដល  
បនកំណត់េនកនុងវកយខណឌ ទី២ ៃនកថខណឌ ទី ១ មរត ៣៥៤(ភពចំបច់ៃនរូបមនតអនុវតត 
និង សថ ប័នផតល់របូមនតអនុវតត )ៃនរកមេនះ ។  
 ២-ចំេពះករទមទរ កុំឲយតុលករអនុញញ តករអនុវតតេដយបងខំ (មរត ៣៦៣) 
 កូនបំណុលៃនករអនុវតតែដលមនករតវ៉ចំេពះអតថិភព ឬអតថន័យៃនសិទធិទមទរែដល 
រតូវបនកំណត់េនកនុងលិខិតអនុវតត អចដក់បណតឹ ងតវ៉ចំេពះករទមទរ េដមបីកំុឲយតុលករ 
អនុញញ តករអនុវតតេដយបងខំ េដយែផអកេលលិខិតអនុវតតេនះបន ។ បុ៉ែនត បញញតតិេនះ មិនរតូវ 
យកមកអនុវតតេឡយ ចំេពះលិខិតអនុវតតែដលបនកំណត់េនកនុង ចំណុច ខ ឬចំណុច ឃ ៃន 
កថខណឌ ទី ២មរត ៣៥០ (លិខិតអនុវតត) ៃនរកមេនះ េហយមិនទន់ចូលជសថ ពរ ។  
 កូនបំណុលៃនករតវ៉ចំេពះសលរកម ឬសសដីកសថ ពរ រតូវបនករមិតរតឹមែតេហតុ 
ែដលេកតេឡងេនេរកយករបញច ប់ករទញេហតុផលេដយផទ ល់មត់ែតបុ៉េណណ ះ ។  



 បណតឹ ងែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណឌ ទី១ ខងេលេនះ សថិតេនេរកមសមតថកិចច 
របស់តុលករ តមករកំណត់នីមួយៗ េយងេទតមែផនកៃនលិខិតអនុវតតែដលបនកំណត់ 
កនុងចំណុចនីមួយៗខងេរកមេនះ ៖ 
 ក- លិខិតអនុវតតែដលបនកំណត់ចប់ពីចំណុច ក រហូតដល់ចំណុច ឃ ឬចប់ពីចំណុច 
ឆ រហូតេទដល់ចំណុច ឈ កថខណឌ ទី ២ មរត ៣៥០ (លិខិតអនុវតត )ៃនរកមេនះ  ៖សល សល សល សល 
ដំបូងៃននីតិវធីិសេរមចេសចកតីេនះ ។ដំបូងៃននីតិវធីិសេរមចេសចកតីេនះ ។ដំបូងៃននីតិវធីិសេរមចេសចកតីេនះ ។ដំបូងៃននីតិវធីិសេរមចេសចកតីេនះ ។  
 ខ- លិខិតអនុវតតែដលបនកំណត់េនចំណុច ង កថខណឌ ទី  ២ មរត ៣៥០(លិខិតអនុវតត) 
ៃនរកមេនះ ៖ តុលករែដលរកឡបញជ ីចត់ែចងដូចចំណុចេនះតុលករែដលរកឡបញជ ីចត់ែចងដូចចំណុចេនះតុលករែដលរកឡបញជ ីចត់ែចងដូចចំណុចេនះតុលករែដលរកឡបញជ ីចត់ែចងដូចចំណុចេនះ សថិតេន ។ សថិតេន ។ សថិតេន ។ សថិតេន ។ 
 គ- លិខិតអនុវតតែដលបនកំណត់េនចំណុច ច កថខណឌ ទី ២មរត ៣៥០ (លិខិតអនុវតត) 
ៃនរកមេនះ ៖ តុលករែដលមនសមតថកិចច េលទីកែនលងរបស់ចុងចំេលយែដលរតវូបនកំណត់ តុលករែដលមនសមតថកិចច េលទីកែនលងរបស់ចុងចំេលយែដលរតវូបនកំណត់ តុលករែដលមនសមតថកិចច េលទីកែនលងរបស់ចុងចំេលយែដលរតវូបនកំណត់ តុលករែដលមនសមតថកិចច េលទីកែនលងរបស់ចុងចំេលយែដលរតវូបនកំណត់ 

េដយមរត េដយមរត េដយមរត េដយមរត ៨ ៨ ៨ ៨ ((((សមតថកិចចសលជរមះកតី ែដលបនកំណត់េទតមលំេនដឋ ន ជអទសមតថកិចចសលជរមះកតី ែដលបនកំណត់េទតមលំេនដឋ ន ជអទសមតថកិចចសលជរមះកតី ែដលបនកំណត់េទតមលំេនដឋ ន ជអទសមតថកិចចសលជរមះកតី ែដលបនកំណត់េទតមលំេនដឋ ន ជអទ× × × × ))))ៃនៃនៃនៃន
រកមេនះ រកមេនះ រកមេនះ រកមេនះ ។ េបពំុមនតុលករែដលមនសមតថកិចច តមមរតេនះ េទ សលដំបូងែដលមន
សមតថកិចចេលទីកែនលងែដលកមមវតថុៃនករទមទរ ឬរទពយសមបតតិរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវតត 
ែដលអចរបឹអូសបន សថិតេន ។  
 ៣-ចំេពះករទមទរ របសត់តិយជន (មរត ៣៦៥ ) 
 តតីយជនែដលមនកមមសិទធិ ឬសិទធិេផសងេទៀតែដលរងំសទះករេធវអនុបបទន ឬរបគល់ 
ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃន ករអនុវតតេដយបងខំ អចដក់ពកយបណតឹ ងតវ៉ េដមបីទមទរកំុឲយ 
អនុញញ តករអនុវតតេដយបងខំ ចំេពះមច ស់បំណុលៃនករអនុវតតេដយបងខំ ។  
 បណតឹ ងែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណឌ ទី ១ខងេលេនះ ចំេពះករអនុវតតេដយបងខំ 
េដយតុលករអនុវតដែដលកល យជសថ ប័នអនុវតត  រតូវសថិតេនេរកមសមតថកិចចរបស់តុលករ 
េនះ រឯីចំេពះករអនុវតតេដយបងខំ េដយអជញ សលែដលកល យជសថ ប័នអនុវតត រតូវសថិតេន 
េរកមសមតថកិចចរបស់សលដំបូងែដលអជញ សលេនះសថិតេន ។  
 ែផនកទី ៣៖ កិចចកររកឡបញជ  ីេនេពលករអនុវតតេដយបងខំចប់េផតម  
 កថភគទី១៖ ករអនុវតតចំេពះចលនវតថុ ជសមតថកិចចរបសអ់ជញ សល 

1> ពកយសំុអនុវតតចំេពះចលនវតថុ រតូវេធវេទអជញ សល ៃនសលដំបូងមនសមតថកិចច  
2> ចំបច់ រតូវបញជ ក់ទីកែនលងែដលចលនវតថុ រតូវបនរបឹអូសសថិតេន ។ 
3> មិនចំបច់កំណត់ចបស់លស់ចលនវតថុ រតូវរបឹអូសេនេពលដក់ពកយសំុេឡយ 

មនន័យថរគន់ែតថ សំុរបឹអូសចលនវតថុរបស់កូនបំណុល េនទីកែនលង េនះ 



ឬេនកែនលងេនះបនេហយ ។ អជញ សលជអនកពិចរណសេរមចថ រតូវ   
របឹអូសវតថុអវី េដយែផអកេទេលមរត ៣៨៥ ។ េចរកមមិនចំបច់េចញដីក 
សេរមចរបឹអូសេទ កនុងករណីេនះេទ េរពះអជញ សលជសថ ប័នអនុវតតេហយ។ 

4> ចំេពះកររបឹអូស រថយនត ឬេទចរកយនយនត ែដលបនចុះបញជ ី អជញ សល 
រតូវផទុកផត ក់ឲយសថ ប័ន ែដលមនសមតថកិចចសរេសរ ចូលេទកនុងេសៀវេភចុះបញជ ី 
ថ យនយនតេនះ រតូវបនរបឹអូសេហយ មរត ៣៨៧ ។ 

5> របសិនេបប៉ន់របមណេឃញថ ចំនួនទឹករបក់ែដលបនមកពីករលក់ចលនវតថុ 
ែដលរតូវបនរបឹអូសេនះ គម នចំនួនេសសសល់ េរកយពីបនសងេសហុ៊យ 
សរមប់នីតិវធីិេហយ អជញ សលមិនរតូវរបឹអូសេឡយ មរត ៣៩២ ។ 

6> ចលនវតថុែដលរតូវបនរបឹអូស អជញ សល រតូវលក់តមវធីិលក់ឡយឡុង 
េដយផទ ល់មត់ ឬេដយដក់េរសមសំបុរត មរត ៣៩៥ ។ 

កថភគីទី២៖ ករអនុវតតចំេពះសទិធិេលបំណុល និង សទិធិេលរទពយសមបតតិ 
េផសងេទៀត ជសមតថកិចចរបសតុ់លករអនុវតត 

ក-អតថន័យៃនករអនុវតតចំេពះសទិធិេលបំណុល និង តុលករអនុវតត 
ករអនុវតតេដយបងខំចំេពះសិទធិេលបំណុល ែដលមនេគលបំណងឲយសងជរបក់ ឬ 

របគល់ចលនវតថុ រតូវេហថករអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល ។  
កូនបំណុលៃនសិទធិេលបំណុលែដលនឹងរតូវរបឹអូស រតូវេហថ កូនបំណុលទី ៣ ។  
កនុងករអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល សលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលងរបស់ 

កូនបំណុលៃនករអនុវតតែដលបនកំណត់េនកនុងមរត ៨ (សមតថកិចចសលជរមះកតីែដលបន 

កំណត់េទតមលំេនដឋ ន ជអទ × )ៃនរកមេនះ គឺជតុលករអនុវតតែដលមនសមតថកិចច 
េហយ កនុងករណីែដលគម នកែនលងខងេលេនះ សលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលង
របស់កូនបំណុលទី ៣ ែដលបនកំណត់េនមរត ៨ គឺជតុលករអនុវតតែដលមនសមតថកិចច វញិ ។  

កនុងករណីែដលដីកសេរមចរបឹអូសបនេចញមតងេទៀត ចំេពះសិទធិេលបំណុលែដលរតូវ 
បនរបឹអូស េបតុលករអនុវតតែដលបនេចញដីកសេរមចរបឹអូសេនះខុសគន  តុលករអនុវតត 
អចេផទរេរឿងកតីេនះ េទតុលករអនុវតតេផសងបន ។  

ខ-ពកយសុឲំយអនុវតតចំេពះសទិធិេលបំណុល (មរត ៤០៣ ) 
1> ពកយសំុឲយអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល រតូវដក់េទតុលករអនុវតត 



2> េនកនុងពកយសំុឲយអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល េរកពីចំណុចែដលបនកំណត់េន 
កនុងចំណុចនីមួយៗ ៃនកថខណឌ ទី ២ មរត ៣៤៩ (រេបៀបដក់ពកយសំុឲយអនុវតត 
េដយបងខំ ) ៃនរកមេនះ រតូវបញជ ក់អំពីកូនបំណុលទី៣ ផងែដរ ។  

3> កនុងករណីែដលសំុឲយអនុវតតចំេពះែផនកណមួយៃនសិទធិេលបំណុល មច ស់បំណុលៃន 
ករអនុវតត រតូវសរេសរបញជ ក់ឲយបនចបស់លស់នូវទំហំៃនករអនុវតតេនះ កនុងពកយ 
សំុឲយអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល ។  

4> ករអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល រតូវចប់េផតមេដយដីកសេរមចរបឹអូសរបស់តុលករ
អនុវតត ។  

5> កនុងដីកសេរមចរបឹអូស តុលករអនុវតតរតូវហមមិនឲយកូនបំណុលៃនករអនុវតតេធវ 
កររបមូលសិទធិេលបំណុល ឬករចត់ែចងផសងេទៀត េហយហមមិនឲយកូនបំណូល 
ទី ៣ សងបំណុលឲយកូនបំណុលៃនករអនុវតតេនះ ។  

6> ដីកសេរមចរបឹអូស រតូវេធវេឡង េដយមិនរតូវសួរកូនបំណុលលៃនករអនុវតត និង 
កូនបំណុលទី៣ េទ ។  

7> ដីកសេរមចរបឹអូស រតូវបញជូ នេទឲយកូនបំណុលៃនករអនុវតត និង កូនបំណុលទី៣  
8> អនុភពៃនកររបឹអូស រតូវេកតេឡងេនេពលែដលដីកសេរមចរបឹអូស រតូវបញជូ ន 

េទដល់ៃដកូនបំណុលទី៣។  
9> េនេពលែដលដីកសេរមចរបឹអូស រតូវបនបញជូ នេទកូនបំណុលៃនករអនុវតត និង  

កូនបំណុលទី ៣ រកឡបញជ  ី រតវូជូនដំណឹងអំពីករណ៍េនះ និង ៃថងរកឡបញជ  ី រតវូជូនដំណឹងអំពីករណ៍េនះ និង ៃថងរកឡបញជ  ី រតវូជូនដំណឹងអំពីករណ៍េនះ និង ៃថងរកឡបញជ  ី រតវូជូនដំណឹងអំពីករណ៍េនះ និង ៃថង ែខ ឆន  ំ ៃនករ  ែខ ឆន  ំ ៃនករ  ែខ ឆន  ំ ៃនករ  ែខ ឆន  ំ ៃនករ 
បញជូ នេនះ េទមច ស់បំណុលៃនករអនុវតត ។ បញជូ នេនះ េទមច ស់បំណុលៃនករអនុវតត ។ បញជូ នេនះ េទមច ស់បំណុលៃនករអនុវតត ។ បញជូ នេនះ េទមច ស់បំណុលៃនករអនុវតត ។  

10> េបដីកសេរមចរបឹអូសចំេពះសិទធិេលបំណុលែដលរតូវបនធនេដយហីុបូ៉ែតក ឬ 
សិទធិរបតិេភគេផសងេទៀតែដលបនចុះបញជ ី បនបេងកតអនុភព តមពកយសុំរបស់ 
មច ស់បំណុលៃនករអនុវតត រកឡបញជ ីរតវូផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នែដលមរកឡបញជ ីរតវូផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នែដលមរកឡបញជ ីរតវូផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នែដលមរកឡបញជ ីរតវូផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នែដលមនសមតថកិចច ចុះ នសមតថកិចច ចុះ នសមតថកិចច ចុះ នសមតថកិចច ចុះ 
បញជ បីញជ ក់ថ សិទធិេលបំណុលេនះ រតវូបនរបឹអូសេហយ ។ បញជ បីញជ ក់ថ សិទធិេលបំណុលេនះ រតវូបនរបឹអូសេហយ ។ បញជ បីញជ ក់ថ សិទធិេលបំណុលេនះ រតវូបនរបឹអូសេហយ ។ បញជ បីញជ ក់ថ សិទធិេលបំណុលេនះ រតវូបនរបឹអូសេហយ ។  

11> ចំេពះេសចកតីសេរមចអំពីពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរបឹអូស អចបតឹងជំទស់បន ។ 
ដូេចនះ េនេពលែដលមនពកយសំុឲយអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល និងេរកយពីបនេធវ 

ករពិនិតយរួចេហយេនះ តុលករនឹងេចញដីកសេរមចរបឹអូសេទតមពកយសំុរបស់អនកសំុ ។ 
េពលេនះ រកឡបញជ ីមនភរកិចចដូចតេទ៖ 
1> ផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នមនសមតថកិចចចុះបញជ ី 



2> បញជូ ន ដីកសេរមចរបឹអូសេទ៖ 
a. កូនបំណុលៃនករអនុវតត 
b. កូនបំណុលទី ៣ 
c. មច ស់បំណុលៃនករអនុវតត 
d. ដស់េតឿនឲយកូនបំណុលទី៣ េធវេសចកតីែថលងករណ៍ អតថិភព ឬ នតថិភព 

ៃនសិទធិេលបំណុលែដលរតូវបនរបឹអូសេនះ េហយរបេភទៃនចំនួនទឹក 
របក់ និង ខលឹមសរៃនសិទធិេលបំណុល  កនុងអំឡុងេពល ២ សបត ហ៍ ចប់
ពីៃថងបញជូ នដីកសេរមចរបឹអូស ។ ៃថងបញជូ នដីកសេរមចរបឹអូស ។ ៃថងបញជូ នដីកសេរមចរបឹអូស ។ ៃថងបញជូ នដីកសេរមចរបឹអូស ។  

គ-ដីកសេរមចបងគ ប់ឲយលក់ សទិធិេលបំណុល (មរត ៤១៣)  
េបកររបឹអូសសិទធិេលបំណុលមនករលំបកដូចជ មនភជ ប់លកខខណឌ  ឬមនករ

លំបកេផសងៗ មច ស់បំណុលៃនករអនុវតត អចសំុឲយតុលករ េចញដីកសេរមចឲយលក់សិទធិ
េលបំណុលែដលបនរបឹអូសេនះ ។ េពលេនេពលែដលមនពកយសំុពីមច ស់បំណុលសំុដីក 
សេរមចបងគ ប់ឲយលក់ លុះតុលកររតូវ៖ 

គគគគ----១១១១----ករណីែដលតុលករមិនអចេចញដីកសេរមចឲយលក់ករណីែដលតុលករមិនអចេចញដីកសេរមចឲយលក់ករណីែដលតុលករមិនអចេចញដីកសេរមចឲយលក់ករណីែដលតុលករមិនអចេចញដីកសេរមចឲយលក់    
តុលករអនុវតត អចេចញដីកសេរមចរបឹអូសសិទធិេលបំណុលទំងអស់ែដលរតូវរបឹ

អូសេនះបន ែតរបសិនេបតំៃលៃនសិទធិេលបំណុលែដលបនរបឹអូស េលសតំៃលៃនសិទធិេល 
បំណុលរបស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវតត និង េសហុ៊យសរមប់ករអនុវតត េនះតុលករអនុវតត 
មិនរតឹមរបឹអូសសិទធិេលបំណុលេផសងេទៀតេឡយ (មរត ៤០៤ កថខណឌ ទី ១ និង ទី ២ ) 

គគគគ----២២២២----ករណីែដលតុលករេចញដីកសេរមចឲយអជញ សលលក់ករណីែដលតុលករេចញដីកសេរមចឲយអជញ សលលក់ករណីែដលតុលករេចញដីកសេរមចឲយអជញ សលលក់ករណីែដលតុលករេចញដីកសេរមចឲយអជញ សលលក់    
េបសិទធិេលបំណុលែដលរតូវបនរបឹអូស មនលកខខណឌ  ឬមនកំណត់េពល ឬមនករ 

លំបកកនុងកររបមូលេដយសរភជ ប់នឹងតវកលិកតប ឬមនេហតុេផសងេទៀត តុលករអច 
េចញដីកសេរមចបងគ ប់ឲយអជញ សលលក់សិទធិេលបំណុលេនះ េដយវធីិែដលកំណត់េដយ 
តុលករអនុវតត េហយឲយយករបក់ែដលបនមកពីករលក់េនះ េទឲយតុលករអនុវតត តម
ពកយសំុរបស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវតត ។ កនុងករណីែដលតុលករេចញដីកសេរមច  េនះ
តុលករអនុវតតរតូវសួរកូនបំណុលៃនករអនុវតត ។ បុ៉ែនត បញញតតិេនះ មិនរតូវយកមកអនុវតតេឡយ 
ចំេពះករណីែដលកូនបំណុលៃនករអនុវតតេនបរេទស ឬមិនដឹងលំេនដឋ នកូនបំណុលេនះ
ែដលមនែចងេនមរត ៤១៣ កថខណឌ ទី ១ និង ទី២ ) ។ 



 េហតុដូេចនះ រតូវបងគ ប់ឲយអនកជំនញ េធវករវយតំៃល និង េរកយពីេធវវយតំៃល
រចួេហយ នឹងេធវករលក់តមវធីិែដលតុលករកំណត់អចេរកពី តមេរសមសំបុរត ឬផទ ល់
មត់ ។   

កថភគទី ៣៖ ករអនុវតតចំេពះ អចលនវតថុ ជសមតថកិចចរបសតុ់លករ
អនុវតត( មរត ៤១៧ ) 

អចលនវតថុសំេដេទេលដី អគរែដលរតូវបនចុះបញជ ី ចំែណកកមមអវភគេលដី ឬ
អគរេនះ សិទធិជួលអចិៃរនតយ៍ និង ផលុបេភគែដលរតូវបនចុះបញជ ី និង ចំែណកៃនសិទធិ 
ទំងេនះែដលជសិទធិរមួ ។  

ករអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ រតូវេធវតមវធីិលក់េដយបងខំ ។  
ពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ រតូវភជ ប់ជមួយឯកសរចមលងយថភូតៃន 

លិខិតអនុវតតែដលមនអនុភពអនុវតត និង ឯកសរខងេរកម៖ 
ក- ចំេពះអចលនវតថុែដលរតូវបនចុះបញជ ី ឯកសរចមលងែដលមនេសចកតីបញជ ក់ៃន 

េសៀវេភចុះបញជ ី និង កនុងករណីែដលជនដៃទេរកពីកូនបំណុលៃនករអនុវតត រតូវបនចុះបញជ ី 
េនកនុងេសៀវេភចុះបញជ ី ថជកមមសិទធិករឯកសរែដលមនបញជ ក់ថ អចលនវតថុេនះជកមម
សិទធិរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវតត ។  
 ខ- ចំេពះដីែដលមិនបនចុះបញជ ី ឯកសរែដលបញជ ក់ថ ដីេនះជកមមសិទធិរបស់កូន
បំណុលៃនករអនុវតត ។ 
 េនេពលែដលមនពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ ភជ ប់ជមួយឯកសរ
ចមលងៃនករចុះបញជ ី(េបមន) និង លិខិតអនុវតត  ដក់ចូលមកដល់សលដំបូងែដលមនសមតថកិចច 
(មរត ៤១៨ ) ។ េនេពលសលដំបូងែដលមនសមតថកិចច ពិនិតយ ថ បនេគរពតមលកខ
ខណឌ ែដលបញញតិតេដយចបប់េនះ តុលករ នឹងទទួលពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ 
េដយេចញដីកសេរមចចប់េផតមករលក់េដយបងខំ ។  
 េហតុដូេចនះេហយ រកឡបញជ ីមនភរកិចចរតូវេធវដូចតេទ៖ 

1> ចុះេសៀវេភបណតឹ ងសំុឲយអនុវតតេដយបងខំ 
2> បងគ ប់ឲយបង់ពនធ និង េសហុ៊យសរមប់ករអនុវតត 
3> រតូវផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នមនសមតថកិចចចុះបញជ ី អំពីកររបឹអូស 
4> រតូវជូនដំណឹងពីដីកសេរមចចប់េផតមលក់េដយបងខំេទកូនបំណុលៃនករអនុវតត  



5> ជូនដំណឹង និង កំណត់េពលចុងេរកយពីករលក់េដយបងខំ េទមច ស់បំណុល 
េផសងៗេទៀតែដលចង់ទមទរចំែណក (មរត ៤២២ ) 

១-ជនែដលអចទមទរឲយែចកចំែណក៖ 
ករទមទរឲយែចកចំែណក រតូវេធវេឡងជលយលកខណ៍អកសរ េដយសរេសរនូវមូល 

េហតុ និង ចំនួនទឹករបក់ៃនសិទធិេលបំណុល េដយរមួបញជូ លទំងកររបក់ និង សិទធិេលបំណុល 
បនទ ប់បនសំឯេទៀត ។  បុ៉ែនតេបមនករទមទរឲយែចកចំែណកេនះ តុលករ រតូវជូនដំណឹងអំពី  
េហតុករណ៍េនះ េទមច ស់បំណុលៃនករអនុវតត និង កូនបំណុលៃនករអនុវតត ។  
 ជនែដលអចទមទរឲយែចកចំែណករមួមន៖ 

1> មច ស់បំណុលែដលមនឯកសរចមលងយថភូតៃនលិខិតអនុវតត ែដលអចអនុវតត 
េដយបងខំបន 

2> មច ស់បំណុលែដលបនចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស បេណត ះអសនន េនេរកយេពល 
ចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសេដយែផអកេលដីកសេរមចចប់េផតមករលក់េដយបងខំ ។  

3> មច ស់បំណុលែដលបនបញជ ក់េដយឯកសរថ មនឯកសិទធិទូេទ ។  
២-តុលករអចលបុេចលនីតិវិធីៃនករលក់េដយបងខំបន (មរត ៤២៧ ) 
• េបមនភពចបស់លស់អំពីសថ នភព ែដលបនបត់បង់អចលនវតថុ 
• ករណីែដលអចលនវតថុេនះ សថិតេនេរកមកមមសិទធិរបស់តតីយជន 
• មច ស់បំណុលៃនករអនុវតត បនដកពកយសំុ  
េបពកយសំុឲយលក់េដយបងខំ រតូវបនដកេចញ ឬ េបអនុភពៃនដីកសេរមចលុបេចល  

នីតិវធីិលក់េដយបងខំ បនេកតេឡង រកឡបញជ ី រតវូផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នមនរកឡបញជ ី រតវូផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នមនរកឡបញជ ី រតវូផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នមនរកឡបញជ ី រតវូផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នមនសមតថកិចចលុបេចលសមតថកិចចលុបេចលសមតថកិចចលុបេចលសមតថកិចចលុបេចល    
កកកករចុះបញជ អំីពីរបឹអូស ែដលពក់ព័នធនឹងដីកសេរមចចប់េផតមេនះ ។ រចុះបញជ អំីពីរបឹអូស ែដលពក់ព័នធនឹងដីកសេរមចចប់េផតមេនះ ។ រចុះបញជ អំីពីរបឹអូស ែដលពក់ព័នធនឹងដីកសេរមចចប់េផតមេនះ ។ រចុះបញជ អំីពីរបឹអូស ែដលពក់ព័នធនឹងដីកសេរមចចប់េផតមេនះ ។     

ចំេពះេសហុ៊យចំបច់សរមប់ករផទុកផត ក់ ែដលេយងតមបញញតតិៃនកថខណឌ ទី ១ 
ខងេលេនះ ជបនទុករបស់មច ស់បំណុលៃនករអនុវតតែដលបនដកពកយសុំេចញ ឬមច ស់បំណុល 
ៃនករអនុវតតែដលបនទទួលដីកសេរមចលុបេចលេនះ (មរត ៤២៨ ) ។  
 ែផនកទី ៤៖ កិចចកររកឡបញជ ីេនេពលអនុវតតករលក់ 
 កថភគទី១៖ សញណ ណៃនករលក់ និង នីតិវិធីលក់ 
 មុននឹងលក់ តុលករអនុវតត រតូវេរជសតំងអនកវយតំៃល និង បងគ ប់ឲយវយតំៃល
អចលនវតថុ េដយែផអកេលកររសវរជវ ទំនក់ទំនងៃនករកន់កប់ និង សថ នភពបចចុបបនន 
ឯេទៀត (មរត ៤៣០) ។  



 ១-ករចត់ែចងករលក់៖ តុលករអនុវតត រតូវ៖ 
• បងគ ប់ឲយរសវរជវអំពីសថ នភពៃនអចលនវតថុ េដមបីេធវករវយតំៃល 
• ចត់តំងអនកវយតំៃល និង បងគ ប់ឲយេធវករវយតំៃលអចលនវតថុ   
• រតូវរយករណ៍អំពីករលំបក េបមនេទ តុលករអនុវតត ឬអចសំុជំនួយ 

ពីអជញ សល ។ 
២-វិធីលក់(មរត ៤៣៦)  
ករលក់អចលនវតថុ រតូវអនុវតតតមវធីិលក់ឡយឡុង េដយេរសមសំបុរត ឬេដយ

ផទ ល់មត់ ។  
តុលករអនុវតតអចកំណត់វធីិលក់ េផសងពីវធីិលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬ

េដយផទ ល់មត់ ែតកនុងករណីែដលពំុអចលក់តមវធីិលក់ឡយឡុង េដយេរសមសំបុរត ឬ
េដយផទ ល់មត់ ។  

របសិនេបករលក់តមវធីិលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទ ល់មត់ តុលករ 
អនុវតត រតូវកំណត់កលបរេិចឆទ និង ទីកែនលងលក់ េហយរតូវឲយអជញ សលអនុវតតករលក់េនះអជញ សលអនុវតតករលក់េនះអជញ សលអនុវតតករលក់េនះអជញ សលអនុវតតករលក់េនះ    

កនុងករណីែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណឌ ទី ៣ ខងេលេនះ រកឡបញជ ី រតវូផសពវរកឡបញជ ី រតវូផសពវរកឡបញជ ី រតវូផសពវរកឡបញជ ី រតវូផសពវ
ផសយជផសយជផសយជផសយជសធរណៈនូវសញញ ណៃនអចលនវតថុ ែដលរតវូលក់ តំៃលលក់អបបបរម រពមទំង សធរណៈនូវសញញ ណៃនអចលនវតថុ ែដលរតវូលក់ តំៃលលក់អបបបរម រពមទំង សធរណៈនូវសញញ ណៃនអចលនវតថុ ែដលរតវូលក់ តំៃលលក់អបបបរម រពមទំង សធរណៈនូវសញញ ណៃនអចលនវតថុ ែដលរតវូលក់ តំៃលលក់អបបបរម រពមទំង 
កលបរេិចឆទ និង ទីកែនលងលក់ ។ កលបរេិចឆទ និង ទីកែនលងលក់ ។ កលបរេិចឆទ និង ទីកែនលងលក់ ។ កលបរេិចឆទ និង ទីកែនលងលក់ ។     

២២២២----១១១១----ករធនេលសំេណ ទិញករធនេលសំេណ ទិញករធនេលសំេណ ទិញករធនេលសំេណ ទិញ(មរត ៤៣៧ ) 
 អនកចូលមកេដញៃថលកនុងករលក់ឡយឡុង េគេហថ អនកេធវសំេណ ទិញអចលនវតថុ អនកេធវសំេណ ទិញអចលនវតថុ អនកេធវសំេណ ទិញអចលនវតថុ អនកេធវសំេណ ទិញអចលនវតថុ  
រតូវដក់របក់ធន ែដលមនចំនួន េសមរនឹងចំនួន ១ ១ ១ ១ ភគ ភគ ភគ ភគ ១០ ១០ ១០ ១០ (មួយភគដប់) ៃនតំៃលលក់
អបបបរមិ ។ បុ៉នត េបយល់េឃញថ សមរមយ តុលករអនុវតតអចកំណត់ចំនួនៃនរបក់ធន 
េលសពីចំនួនេនះ បន ។  
 របសិនេបមនសំេណ ទិញពីបុគគលេរកពីអនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ តុលករ
អនុវតត រតូវសងភល មនូវរបក់ធន ែដលបនដក់តមបញញតតិៃនកថខណឌ ទី ១ ខងេលេនះ 
េរកយេពលបញច ប់ករលក់ ែដលេធវេឡង េដយែផអកេលបញញតតិៃន មរត ៤៣៦ (វធីិលក់) ៃន
រកមេនះ  ។ 
 ២២២២----២២២២----ករកំណត់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ ៖ករកំណត់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ ៖ករកំណត់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ ៖ករកំណត់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ ៖(មរត ៤៣៩ ) 
 េបករលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទ ល់មត់បនបញច ប់ អជញ សល 
រតូវរបកសករបញច ប់កលបរេិចឆទៃនករលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទ ល់ 



មត់ េរកយពីេពលបនកំណត់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ និង បនរបកសនូវនម ឬ 
នមករណ៍រស់អនកទិញ និង ៃថលលក់ឡយឡុងេនះ ។  
 េបអនកេដញៃថល េដយេរសមសំបុរត ែដលបនេធវសំេណ រទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ មន 
េរចននក់ អជញ សល រតូវកំណត់អនកេសនទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ េដយឲយអនកទំងេនះេដញ 
ៃថលេដយេរសមសំបុរតមតងេទៀត ។ កនុងករណីេនះ អនកេដញៃថលមិនអចេដញៃថលេដយតំៃល   
តិចជងតំៃលែដលខលួនេដញមុនបនេឡយ ។  
 េបអនកេដញៃថល ែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណខ ទី២ ខងេលេនះ មិនេដញៃថលមតង
េទៀតេទ អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ រតូវបនកំណត់េដយករចប់េឆន ត ។ បញញតតិេនះ 
រតូវយកអនុវតតដូចគន ផងែដរ ចំេពះករណីែដលអនកេដញៃថលេដយេរសមសំបុរត ែដលបនេធវ 
សំេណ រទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ មនេរចននក់ េនកនុងករលក់ឡយឡុង ែដលបនកំណត់េន 
កនុងកថខណឌ ទី ២ េនះ ។  
 េបបនអនុវតតករលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទ ល់មត់េហយ អជញ  
សល រតូវេធវកំណត់េហតុៃនករលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទ ល់មត់ែដល 
សរេសរនូវចំណុចដូចខងេរកម េហយរតូវដក់េទតុលករអនុវតតភល ម ៖ 
 ក-សញញ ណៃនអចលនវតថុ 
 ខ-កលបរេិចឆទៃនករលក់ឡយឡុង េដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទ ល់មត់ 
 គ- សញញ ណរបស់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ និង អនកតំណង 
 ឃ- តំៃលរបស់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ 
 ង-េហតុករណ៍េនះ និង សថ នភព េបមិនអចកំណត់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ  
 ច- មូលេហតុ និង វធិនករែដលបនចត់េធវ េបបនចត់វធិនករែដលបនកំណត់
េនមរត ៣៩៦ (កររកសសណត ប់ធន ប់េនកែនលងលក់ ) ៃនរកមេនះ  ។ 
 អជញ សល រតូវឲយអនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ ឬអនកតំណង ចុះហតថេលខេល 
កំណត់េហតុៃនករលក់ឡយឡុងេដយេរសមសំបុរត ឬេដយផទ ល់មត់ ។  
 ២២២២----៣៣៣៣----ករអនុញញ ត ឬ មិនអនុញញ តឲយលក់៖ករអនុញញ ត ឬ មិនអនុញញ តឲយលក់៖ករអនុញញ ត ឬ មិនអនុញញ តឲយលក់៖ករអនុញញ ត ឬ មិនអនុញញ តឲយលក់៖( ( ( ( មរត មរត មរត មរត ៤៤២៤៤២៤៤២៤៤២))))    
 េលកែលងែតកនុងករណីែដលបនកំណត់កនុងកថខណឌ ទី ២ ខងេរកមេនះ តុលករ 
អនុវតត រតូវេចញដីកសេរមចអនុញញ តឲយលក់ ។  
 តុលករអនុវតត រតូវេចញដីកសេរមចមិនអនុញញ តឲយលក់ េបទទួលសគ ល់ថ មនេហតុ 
ណមួយដូចបនកំណត់់កនុងចំណុចខងេរកមេនះ  ៖ 



 ក-មិនរតូវចប់េផតម ឬបនតនូវនីតិវធីិៃនករលក់េដយបងខំ 
 ខ-អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ ពំុមនលកខណសមបតតិ ឬសមតថភពេដមបីទិញ
អចលនវតថុ ឬអនកតំណងរបស់អនកេសនសំុទិញកនុងតំៃលអតិបរមិ ពំុមនសិទធិេនះ ។  
 គ-មនេសចកតីេសនសំុកំុឲយអនុញញ តករលក់ ែដលេយងតមបញញតតិៃនកថខណឌ ទី១ 

មរត ៤៤៥ (ករេសនសំុកំុឲយអនុញញ តករលក់    ជអទ ×  កនុងករណីែដលអចលនវតថុ រតូវបនខូច
ខត )ៃនរកមេនះ ។  
 ឃ- មនកំហុសធងន់ធងរ េនកនុងនីតិវធីិៃនដីកសេរមចកំណត់តំៃលលក់អបបបរម  
 ង-មនកំហុសធងន់ធងរេនកនុងនីតិវធីិៃនករលក់ ។  
 េហតុេនះ របសិនេបតុលករអនុវតតអនុញញ តឲយលក់េនះ តុលករអនុវតត នឹងកំណត់ 
កលបរេិចឆទ េដមបីេចញដីកសេរមចករលក់ េដយរបកសអនុញញ តឲយលក់(មរត ៤៤២ 
កថខណឌ ទី១ )  ែដលរតូវេធវករជូនដំណឹងេទជនែដលពក់ព័នធនឹងផលរបេយជន៍  ។  
 េហតុេនះេហយ កិចចកររកឡបញជ ីេនកនុងករេចញដីកសេរមចអនុញញ តឲយលក់មន៖ 

1> រពងលិខិតជូនដំណឹង  
2> ដក់ជូនតុលករអនុវតត ចុះហតថេលខ 
3> ចត់ែចងករជូនដំណឹង  

សំគលៈ សំគលៈ សំគលៈ សំគលៈ របសិនេបជនែដលពក់ព័នធនឹងផលរបេយជន៍ បតឹងជំទស់កនុងកលបរេិចឆទ 
កំណត់កររបកសអនុញញ តឲយលក់ ឬមិនអនុញញ តឲយលក់ េនះតុលករនឹងសេរមចទទួល ឬ 
េលកេចលបណតឹ ងជំទស់ េដយដីកសេរមច ។  

៣-ករបង់ៃថងលក់ មរត ៤៤៧  
េបដីកសេរមចអនុញញ តឲយលក់បនចូលជសថ ពរ អនកទិញ រតូវបង់ៃថលលក់េទតុលករ 

អនុវតត េនមុនេពលែដលតុលករអនុវតតបនកំណត់ ។ េពលកំណត់េនះ រតូវសថិតេនកនុង
អំឡុងេពល ១ (មួយ) ែខ ចប់ពីៃថង ែដលដីកសេរមចអនុញញ តឲយលក់ បនចូលជសថ ពរ ។  

ចំនួនទឹករបក់ែដលអនកទិញបនដក់េដមបីធនេលសំេណ ទិញ រតូវគិតបញចូ លកនុងៃថលលក់ 
េបអនកទិញគឺជមច ស់បំណុល ែដលរតូវទទួលករែចកចំែណកពីរបក់លក់ អនកទិញេនះ  

អចបង់ៃថលលក់ េដយដកនូវចំនួនទឹករបក់ែដលខលួនរតូវទទួលពីករែចកចំែណក េនកល
បរេិចឆទៃនករែចងចំែណកបន េដយេសនសំុេទតុលករអនុវតត  េនមុនេពលបញច ប់កលបរេិចឆទ 
េដមបីេចញដីកសេរមចករលក់ ។  កនុងករណីេនះ េបមនេសចកតីែថលងតវ៉អំពីចំនួនទឹករបក់ៃន 



ករែចកចំែណកែដលអនកទិញរតូវទទួល អនកទិញ រតូវបង់ចំនួនរបក់ែដលេសននឹងភគែដលមន 
ករតវ៉េនះ ជបនទ ន់ ។  

អនកទិញេធវលទធកមមនូវអចលនវតថុ េនេពលែដលខលួនបនបង់ៃថលលក់េហយ ។  
៣៣៣៣----១១១១----កិចចកររកឡបញជ កីនុងផទុកផត ក់ឲយចុះបញជ ី េដយករបង់ៃថលលក់កិចចកររកឡបញជ កីនុងផទុកផត ក់ឲយចុះបញជ ី េដយករបង់ៃថលលក់កិចចកររកឡបញជ កីនុងផទុកផត ក់ឲយចុះបញជ ី េដយករបង់ៃថលលក់កិចចកររកឡបញជ កីនុងផទុកផត ក់ឲយចុះបញជ ី េដយករបង់ៃថលលក់((((មរត មរត មរត មរត ៤៤៨ ៤៤៨ ៤៤៨ ៤៤៨ ))))    
របសិនេប អនកទិញបនបង់ៃថលលក់េហយ រកឡបញជ ីរតវូ៖រកឡបញជ ីរតវូ៖រកឡបញជ ីរតវូ៖រកឡបញជ ីរតវូ៖    
1> ផទុកផត ក់ឲសថ ប័នមនសមតថកិចច ចុះបញជ ី  អំពីករេផទរសិទធិពីមច ស់អចលនវតថុ 

ែដលបនលក់ឡយឡុង មកអនកទិញ ។ 
2> លុបករចុះបញជ ី អំពីករេផទរសិទធិែដលអនកទិញបនេធវលទធកមម 
3> លុបករចុះបញជ ី អំពីលទធកមមនូវសិទធិែដលបនរលត់េដយករលក់ ឬសិទិធែដល 

បនបត់បង់អនុភពេដយករលក់ ។  
4> លុបករចុះបញជ ី អំពីករចត់ែចងជបេណត ះអសននែដលបនបត់បង់អនុភព 

េដយករលក់  
5> លុបករចុះបញជ ី អំពីកររបឹអូស ឬកររបឹអូសជបេណត ះអសនន ។ 

សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ េដមបីផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នមនសមតថកិចចចុះបញជ ី  រកឡបញជ ី រតូវភជ ប់ឯកសរ 
ចមលងយថភូតៃនដីកសេរមចអនុញញ តឲយលក់ ជមួយនឹងលិខិតផទុកផត ក់េនះ ។ ចំេពះ
េសហុ៊យចំបច់េដមបីផទុកផត ក់ ខងេលេនះ ជបនទុករបស់អនកទិញ ។  

ែផនកទី៥៖ កិចចកររកឡបញជ  ីេនេពលអនុវតតេដយបងខំចេំពះនវ  
 
នវ សំេដេទេលជនយនែដលមនចំណុះសរបុជេតនេសមនឹង  និង េលមសពី ២០

(ៃមភ) េតន េទះបីជមិនបនចុះបញជ ីេនរពះរជណចរកកមពុជក៏េដយ និង ជលយនែដល 
មនចំណុះសរុបជេតនេរកម ២០ (ៃមភ) េតន េហយែដលបនចុះបញជ ីេនរពះរជណចរក 
កមពុជ  (មរត ៤៥៤ ) ។  

 កិចចកររកឡបញជ ី េនេពលអនុវតតេដយបងខំ ចំេពះនវ វរបហក់របែហលគន  
េទនឹងករអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថែដរ  ែដលមនផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នមសមតថកិចច 
ចុះបញជ ីេនមុនេពលរបឹអូស និង ឲយលុបករចុះបញជ ី េរកយករលក់ឡយឡុង ឬមនករលុប 
េចលករអនុវតតេដយបងខំេដយដក់របក់ធន ជេដម ។  

 

 



ជំពូកទី ៥  
នីតិវិធីដសេ់តឿន និង ករចត់ែចងរកសករពរ 

 ែផនកទី ១៖ នីតិវិធីដសេ់តឿន 
 កថភគទី ១៖ សញញ ណទូេទៃននីតិវិធីដសេ់តឿន  
 នីតិវធីិដស់េតឿន ជនីតិវធីិមួយ ែដលអចឲយមច ស់បំណុល បនទទួលេដយឆប់រហ័ស 
និង ងយរសួល នូវលិខិតអនុវតតមួយ ែដលអចយកេទសំុឲយអនុវតតេដយបងខំបន ដូចសល 
រកម ឬសលដីកចំេពះករទមទរែដលមនេគលបំណងឲយសងជរបក់េដយមិនបច់ឆលង
កត់តមនីតិវធីិបណតឹ ងធមមត េហយបនែតកនុងករណីែដលមច ស់បំណុលយល់េឃញថ កូន
បំណុលគម នេហតុ ផលេដមបីជំទស់តមករទមទរែដលមនេគលបំណងឲយសងជរបក់ ។  
 តុលករអចេចញដីកសេរមចដស់េតឿនបន តមពកយសំុរបស់មច ស់បំណុល ចំេពះ 
ករទមទរែដលមនេគលបំណងឲយសងជរបក់ ។ បុ៉ែនតករណីេនះ អចេធវេទបន លុះរត 
ែតអចេធវករបញជូ នដីកេនះ េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជបន តមវធីិេរកពីករបញជូ នតម 
ករផសយជសធរណៈ (មរត ៣១៩ ) ។ 
 កថភគទី២៖ ពកយសុឲំយេចញដីកសរមចដសេ់តឿន (មរត ៣២០ ) 
 ពកយសំុឲេចញដីកសេរមចដស់េតឿន ចំេពះកូនបំណុលដូចមនកំណត់កនុងចំណុច 
ខងេរកម  រតវូេធវេទសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលតំបន់ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច រតវូេធវេទសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលតំបន់ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច រតវូេធវេទសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលតំបន់ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច រតវូេធវេទសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលតំបន់ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច 
នីមួយៗ ខងេរកមនីមួយៗ ខងេរកមនីមួយៗ ខងេរកមនីមួយៗ ខងេរកមេនះ ៖េនះ ៖េនះ ៖េនះ ៖    
 ក-របូវនតបុគគល៖  

• លំេនឋន 
• ឬេបពំុមនលំេនឋន ឬ 
• មនលំេនឋនមិនពិតរបកដេនកនុងរពះរជណចរកកមពូជេទ គឺទីសំណក់  

ខ-នីតិបុគគលកនងុរបេទស៖ 
• ទីសន ក់ករកណត ល ឬ 
• ទីកែនលងអជីវកមមចមបង ឬ 
• េបពំុមនទីសន ក់ករ ឬ 
• ទីែនលងអជីវកមមេទ គឺ លំេនឋនរបស់អនកតំណង ឬ 
• របស់អនកទទួលខុសរតូវភរកិចចចត់ែចងករងរជចមបង ។ 

គ-នីតិបុគគលបរេទស៖ 



• ទីសន ក់ករកណត ល ឬ 
• ទីកែនលងអជីវកមមចមបងេនរពះរជណចរកកមពុជ ឬ 
• េបពំុមនទីសន ក់ករ ឬទីកែនលងអជីវកមមេនកនុងរពះរជណចរកកមពុជេទ គឺ  
• លំេនឋនរបស់អនកតំណងរបចំរពះរជណចរមកមពុជ ឬ 
• របស់អនកទទួលខុសរតូវភរកិចចចត់ែចងករងរជចមបងេនរពះរជណចរកកមពុជ ។ 

ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន អំពីករទមទរែដលបនកំណត់កនុងចំណុច 
ខងេរកមេនះ អចេធវេទសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលតំបន់ែដលបនកំណត់កនុងចំណុច 
នីមួយៗខងេរកមេនះបនែដរ ៖ 

ក-ករទមទរចំេពះបុគគលែដលមនទីសន ក់ករ ឬកែនលងអជីវកមម េហយ ករទមទរ 
េនះទក់ទងនឹងករងរៃនទីសន ក់ករ ឬទីកែនលងអជីវកមមេនះ ៖ 

• គឺ កែនលងែដលមនទីសន ក់ករ ឬ 
• ទីកែនលងអជីវកមមេនះ ។ 

ខ- ករទមទរឲយសងជរបក់េដយរបិូយណតតិ ឬមូលបបទនប័រត និង ករទមទរ 
បនទ ប់បនសំ ែដលទក់ទងនឹងវតថុទំងេនះ ៖  

• កែនលងែដលរតូវសងរបិូយណតតិ ឬ 
• កែនលងែដលរតូវសងមូលបបទនប័រតេនះ ។  

សំគលៈ សំគលៈ សំគលៈ សំគលៈ សមតថកិចច ែដលបនកំណត់ខងេលេនះ ជសមតថកិចចផត ច់មុខ ។  
១-ចំណុចែដលរតូវសរេសរបញជ ក់នូវកនងុដីកសេរមចដសេ់តឿន (មរត ៣២៤ ) 
ដីកសេរមចដស់េតឿន រតូវសរេសរបញជ ក់នូវចំណុចដូចខងេរកមេនះ ៖ 
 ក-េឈម ះ ឬនមករណ៍ និង អសយដឋ នរបស់ភគី េហយនិង េឈម ះ និង 

អស័យដឋ នរបស់អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់ ។ 
 ខ-ដីកសេរមចែដលមច ស់បំណុលទមទរឲយតុលករេចញ និង អងគេហតុចំបច់ 

េដមបីបញជ ក់នូវករទមទរេនះ ។  
 គ-េសចកតីបងគ ប់ឲយសងជរបក់ ែដលមនកំណត់នូវចំនួន  ។  
កនុងដីកសេរមចដស់េតឿនៃនកថខណឌ ទី ១ ខងេលេនះ រតូវសរេសរបែនថមថ េបកូន 

បំណុលមិនបនដក់ពកយបតឹងតវ៉ករដស់េតឿន កនុងអំឡុងេពល ២(ពីរ ) សបត ហ៍ បនទ ប់ពី
បនទទួលករបញជូ ននូវដីកសេរមចដស់េតឿនេនះេទ  េនះតុលករ រតូវរបកសឲយអនុវតតជ 
បេណត ះអសនន េដយឆនទ នុសិទធិរបស់ខលួន ។  



២-ករេលកេចលនូវពកយសុ ំ(មរត ៣២២) 
កនុងករណីែដលពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន មនភពផទុយនឹងបញញតតិៃន 

មរត ៣១៩ (ល័កខខ័ណឌ ៃនដីកសេរមចដស់េតឿន ) ឬមរត ៣២០ ( ពកយសំុឲយេចញដីក
សេរមចដស់េតឿន )ខងេលេនះ ឬកនុងករណីែដលមនភពចបស់លស់ថ គម នមូលេហតុកនុង 
ករទមទរ េដយគិតអំពីខលឹមសរៃនពកយសំុេទ តុលករ រតវូេលកេចលពកយសំុេនះ េដយ តុលករ រតវូេលកេចលពកយសំុេនះ េដយ តុលករ រតវូេលកេចលពកយសំុេនះ េដយ តុលករ រតវូេលកេចលពកយសំុេនះ េដយ 
ដីកសេរមច ។ ដីកសេរមច ។ ដីកសេរមច ។ ដីកសេរមច ។ បញញតតិេនះ រតូវយកមកអនុវតតែដរ  ចំេពះករទមទរមួយភគ ែដលមិនអច 
េចញដីកសេរមចដស់េតឿនភគេនះ ។   

កថភគទី៣៖ ករេចញដីកសេរមចដសេ់តឿន (មរត ៣២៣)  
ដីកសេរមចដស់េតឿន រតូវេចញេដយមិនបច់សួរកូនបំណូល ។  
កូនបំណុលអចដក់ពកយសំុតវ៉ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េទតុលករែដលបន 

េចញដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ ។  
១-ករបញជូនដីកសេរមចដសេ់តឿន(មរត ៣២៥ ) 
តុលករ រតូវជូនដំណឹងអំពីដីកសេរមចដស់េតឿន េទមច ស់បំណុល េហយរតូវបញជូ ន 

ដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ េទ កូនបំណុលផងែដរ ។  
ដីកសេរមចដស់េតឿន រតូវមនអនុភព េនេពលែដលបនបញជូ នេទដល់ៃដកូនបំណុល  
របសិនេបមិនអចបញជូ នដីកសេរមចដស់េតឿន េដយសរគម នលំេនឋន ទីសំណក់ 

ទីសន ក់ករ ទីកែនលងអជីវកមម របស់កូនបំណុល ឬលំេនឋនរបស់អនកទទួលបនទុកភរកិចចចមបង 
េនទីកែនលងែដលមច ស់បំណុលបនរយករណ៍េទ តុលករ រតូវជូនដំណឹងអំពីេហតុករណ៍ 
េនះ េទមច ស់បំណុល ។ កនុងករណីេនះ របសិនេបមច ស់បំណុលមិនបនរយករណ៍អំពីកែនលង 
ែដលរតូវបញជូ ន េរកពីទីកែនលងែដលខលួនបនរយករណ៍ពីមុន កនុងអំឡុងេពល កនុងអំឡុងេពល កនុងអំឡុងេពល កនុងអំឡុងេពល ២២២២((((ពីរពីរពីរពីរ) ) ) ) ែខ ែខ ែខ ែខ 
េដយគិតពីៃថងែដលមច ស់បំណុលទទួលដំណឹង រតវូចត់ទុកថ មច ស់រតវូចត់ទុកថ មច ស់រតវូចត់ទុកថ មច ស់រតវូចត់ទុកថ មច ស់បំណុលេនះបនដកពកយបំណុលេនះបនដកពកយបំណុលេនះបនដកពកយបំណុលេនះបនដកពកយ
សំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿនវញិ ។ សំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿនវញិ ។ សំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿនវញិ ។ សំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿនវញិ ។     

កនុងអំឡុងេពលែដលបនកំណត់កនុងវកយខណឌ ទី ២ ៃនកថខណឌ ទី ៣ ខងេលេនះ 
មិនអចពនយរេពលេឡយ ។  

២-ពកយសុតំវ៉ចំេពះដីកសេរមចដសេ់តឿន (មរត ៣២៧ ) 
របសិនេបមនពកយសំុតវ៉ រសបចបប់ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េនមុនេពលករ

របកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន  ដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ រតូវបត់បង់អនុភពកនុង
ទំហំៃនករតវ៉េនះ ។ 



កនុងករណីែដលបនកំណត់កនុងកថខណឌ ទី ១ ខងេលេនះ ចំេពះករទមទរែដល
ទក់ទងនឹងករតវ៉ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន  រតូវចត់ទុកថ បនដក់ពកយបណតឹ ងេទ 
តុលករែដលបនកំណត់េនមរត ៣២០ ( ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន ) ៃន 
រកមេនះ េនេពលែដលមនពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន ។ កនុងករណីេនះ របក់ 
េសហុ៊យសរមប់នីតិវធីិ ដស់េតឿន គឺជែផនកមួយៃនរបក់របដប់កតី ។  
 េហតុដូេចនះេហយ របសិនេបកូនបំណុលមិនបនដក់ពកយសំុតវ៉ចំេពះដីកសេរមច
ដស់េតឿន ែដលបនេធវេនមុនេពលកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន កនុងអំឡុងេពល 
២ (ពីរ )សបត ហ៍ បនទ ប់ពីៃថងែដលបនទទួលករបញជូ នដីកសេរមចដស់េតឿន ឬ េបដីកសេរមច 
ែដលេលកេចលនូវពកយសំុតវ៉ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន មុនកររបកសឲយអនុវតតជ
បេណត ះអសនន បនចូលជសថ ពរ តុលករ រតូវរបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន េដយ 
កំណត់បញជ ក់បែនថមនូវរបក់េសហុ៊យសរមប់នីតិវធីិដស់េតឿន េលដីកសេរមចដស់េតឿន 
េដយឆនទ នុសិទធិ ។  
 កររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន រតូវបញជ ក់េនកនុងដីកសេរមចដស់េតឿន 
េហយរតូវបញជូ នេទភគី (មរត ៣២៨ ) ។  
 ២២២២----១១១១----ពកយសំុតវ៉ ពកយសំុតវ៉ ពកយសំុតវ៉ ពកយសំុតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន មុនកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសននចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន មុនកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសននចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន មុនកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសននចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន មុនកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន     
 ករេចញដីកសេរមចដស់េតឿន តុលករ េធវេដយមិនពិចរណ ដល់អតថិភពៃនសិទធិ 
ទមទររបស់មច ស់បំណុលេទ  េហយក៏មិនចំបច់សួរកូនបំណុលែដរ (មរត ៣២៣ កថខណឌ ទី ១ ) ។  
 េហតុដូេចនះេហយ េទបចបប់េបកសិទធិឲយកូនបំណុលអចដក់ពកយសុំតវ៉នឹងដីកសេរមច
ដស់េតឿនបន ។  
 ២២២២----២២២២----ពកយសំុតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េរកយកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះ ពកយសំុតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េរកយកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះ ពកយសំុតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េរកយកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះ ពកយសំុតវ៉ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េរកយកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះ 
អសននអសននអសននអសនន(មរត ៣២៩ ) 
 ពកយសំុតវ៉ដស់េតឿនៃនកថខណឌ ទី ២ មរត ៣២៣ (ករេចញដីកសេរមចដស់

េតឿនជអទ ×)ៃនរកមេនះ ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿនែដលភជ ប់ជមួយនឹងកររបកសឲយ  
អនុវតតជបេណត ះអសនន រតូវេធវេនកនុងអំឡុងេពល ២ (ពីរ) សបត ហ៍ េរកយពីបនទទួលករ 
បញជូ នដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ ។  
 អំឡុងេពលែដលបនកំណត់កនុងកថខណឌ ទី ១ ខងេលេនះ មិនអចពនយរេពលបនេឡយ ។  



 េនេពលែដលកូនបំណុលទទួលដីកសេរមចដស់េតឿនភជ ប់ជមួយករសេរមចឲយអនុវតត 
ជបេណត ះអសនន េហយបនដក់ពកយសំុតវ៉េទតុលករកនុងរយៈេពល ២ សបត ហ៍ េហយ 
េនះ តុលករ នឹងរតូវេធវ៖ 
  កកកក----ករណីែដលតុលករទទួលពកយសំុតវ៉៖ករណីែដលតុលករទទួលពកយសំុតវ៉៖ករណីែដលតុលករទទួលពកយសំុតវ៉៖ករណីែដលតុលករទទួលពកយសំុតវ៉៖    

របសិនេបមនពកយសំុតវ៉រសបចបប់ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន េនេរកយករ
របកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន ករទមទរែដលទក់ទងនឹងករតវ៉ចំេពះដីកសេរមច 
ដស់េតឿន រតូវចត់ទុកថ បនដក់ពកយបណតឹ ងេទតុលករ ែដលបនេចញដីកសេរមចដស់េតឿន 
េនះ េនេពលមនពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន  ។ ករណីេនះ របក់េសហុ៊យ
សំរប់នីតិវធីិដស់េតឿន គឺជែផនកមួយៃនរបក់របដប់កតី (មរត ៣៣១) ។  

ដូេចនះេហយ េបមនពកយសំុតវ៉ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន ែដលរសបចបប់ នីតិវធីិ 
ដស់េតឿនេនះ នឹងេផទរេទនីតិវធីិៃនបណតឹ ងធមមត កនុងទំហំៃនករតវ៉េនះ ។ េនកនុងេនកនុងេនកនុងេនកនុងករណីេនះករណីេនះករណីេនះករណីេនះ    
នីតិវធីិេរតៀមសំនីតិវធីិេរតៀមសំនីតិវធីិេរតៀមសំនីតិវធីិេរតៀមសំរប់ករទញេហតុផល នឹងចប់េផតមេឡង ។រប់ករទញេហតុផល នឹងចប់េផតមេឡង ។រប់ករទញេហតុផល នឹងចប់េផតមេឡង ។រប់ករទញេហតុផល នឹងចប់េផតមេឡង ។ 

    ខខខខ----ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសំុតវ៉៖ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសំុតវ៉៖ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសំុតវ៉៖ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសំុតវ៉៖    (មរត៣៣០) 
របសិនេបតុលករយល់េឃញថ  ពកយសំុតវ៉ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿន ែដលបន

េធវេនេរកយកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសននេនះ មិនរសបចបប់េទមិនរសបចបប់េទមិនរសបចបប់េទមិនរសបចបប់េទ តុលកររតូវេលក 
េចលពកយសំុតវ៉ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ េដយដីកសេរមច ។  

ចំេពះដីកសេរមចែដលបនកំណត់ ែដលបនកំណត់កនុងកថខណឌ ទី ១ ខងេលេនះ 
អចបតឹងជំទស់បន ។  

ដូេចនះេនះ របសិនេបតុលករសេរមចេចញដីកសេរមចេលកេចលនូវពកយសំុតវ៉ 
ចំេពះដីកសេរមចដស់េតឿនែដលភជ ប់ជមួយនឹងកររបកសឲយអនុវតតជបេណត ះអសនន  បន 
ចូលជសថ ពរ  ដីកសេរមចដស់េតឿនេនះ នឹងមនអនុភពអចយកេទអនុវតតេដយបងខំបន 
ដូចសលរកមសលសថ ពរ ែដរ (មរត ៣៣៣) ។  

កថភគទី៤៖ កិចចករកនងុករពិនិតយពកយសុឲំយេចញដីកសេរមចដសេ់តឿន 
១៖ ករពិនិតយពកយសុឲំយេចញដីកសេរមចដសេ់តឿន  
ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន រតូវេធវេនករយិល័យរកឡបញជ ីៃនសល

ដំបូងែដលមនសមតថកិចច ។  រកឡបញជ ីែដលមនភរកិចចទទួលពកយសំុ  រកឡបញជ ីរតូវពិនិតយ 
ពកយសំុ ថេតវេដរតមលកខខណឌ ែដលមនែចងេនមរត ៣១៩ (ល័កខខ័ណឌ ៃនដីកសេរមច 



ដស់េតឿន)  ៣២០ (ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចដស់េតឿន )  និង មរត ៣២១(ករអនុវតត 
ដូចគន តមបញញតតិសតីពីបណតឹ ង ) ែដរឬេទ ? បនន័យថវរតូវេគរពតមដូចតេទ៖ 

• ករទមទរ រតូវមនេគលបំណងឲយសងជរបក់ែតបុ៉េណណ ះ  
• ចំេពះករដីក គឺេធវបនែតេនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ  
• មិនអចេធវករបញជូ នដីកតមករផសយជសធរណៈ  
• រតូវដក់ពកយសំុេនសលដំបូងែដលមនសមតថកិចច  
• រតូវែតគម នភពផទុយ នឹងលកខណៈរបស់ពកយ (មរត ៣២១) ។ 

២៖ ពិនិតយេលចណុំចចបំច់ែដលរតូវសរេសរកនងុពកយសុ ំ
•  រតូវមនេឈម ះមច ស់បំណុល (េភទ អយុ  និង អសយដឋ នបចចបបនន )  
• កូនបំណុលជរបូវនតបុគគល (េឈម ះ អយុ េភទ អសយដឋ ន ) 
• កូនបំណុលជនីតិបុគគល (ទីសន ក់ករកណត ល សខ និង ទីលំេនឋនរបស់

អនកទទួលខុសរតូវភរកិចចចមបង) 
• សំេណ របស់មច ស់បំណុល ចំេពះតុលករ  
• អងគេហតុចំបច់សរមប់បញជ ក់នូវករទមទរ 
• អងគេហតុេផសងៗេទៀតសរមប់បញជ ក់នូវករទមទរ 
• ៃថង ែខ ឆន ំ សរេសរពកយសំុ  
• សន មេមៃដរបស់អនកសំុ ។  

ែផនកទី ២៖ ករចត់ែចងរកសករពរ 
កថភគទី១៖ េគលបំណងៃនករចត់ែចងរកសករពរ(មរត ៥៣០ ) 
របសិនេបមនករបរមភថ ករអនុវតតេដយបងខំមិនអចេធវបន ឬនឹងមនករលំបក 

យ៉ងខល ំងកនុងករអនុវតតេដយបងខំ េដយសរមនករែរបរបួលសថ នភពបចចុបបននៃនរទពយ
សមបតតិរបស់កូនបំណុលៃនករអនុវតត ឬរបសិនេបមនករបរមភថ នឹងមនករខូចខតធងន់ធងរ 
ឬេរគះថន ក់បនទ ន់ដល់ឋនៈរបស់ភគីណមួយ េដយសរមនវវិទអំពីទំនក់ទំនងៃនសិទធិ 
បុគគលែដលមនបំណងចង់ករពរសិទធិរបស់ខលួន អចទមទរករចត់ែចងរកសករពរ ។  

េនះសបញជ ក់ថ ករអនុវតត រតូវេធវេឡងេដយែផអកេលលិខិតបញជ ក់កតពវកិចច ដូចជ 

សលរកមសថ ពរ ជអទ× េហតុេនះេហយ េដមបីឲយបនសលរកមេនះ រតូវដក់ពកយបណតឹ ង
រដឋបបេវណី ែថមទំងរតូវករេពលេវលេរចន ។ ក៏បុ៉ែនត មុនេពលទទួលសលរកមេនះ 
កូនបំណុលៃនករអនុវតត អចលក់ ឬេផទររទពយសមបតតិរបស់ខលួន ែដលជេហតុេធវឲយមិនអច ឬ



េធវឲយមនករលំបកនឹងេធវករអនុវតតេដយបងខំេនេពលេរកយបន ឬមួយក៏ភគីណមខ ង អច  
ទទួលនូវករខូចខតធងន់ធងរ ឬអចទទួលនួវេរគះថន ក់ធងន់ធងរដល់ឋនៈរបស់ខលួន េដយសរ
វវិទពក់ព័នធនឹងទំនក់ទំនងៃនសិទធិ រវងភគីទំងសងខង ។ កនុងករណីេនះ បុគគលែដលចង់ 
ករពរសិទធិរបស់ខលួនេនះ អចទមទរឲយចត់ែចងរកសករពរសិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុតតរបស់ 
ខលួនបន ។  

កថភគទី ២៖ របេភទៃនករចត់ែចងរកសករពរ 
ករចត់ែចងរកសករពរសំេដេទេលករចត់ែចតនីមួយៗ ែដលមនខលឹមសរដូចកំណត់

េនកនុងចំណុចនីមួយៗ ខងេរកមេនះ៖  
 -កររបឹអូសជបេណត ះអសនន  
 កររបឹអូសជបេណត ះអសននអចេធវេទេល ចលនវតថុ អចលនវតថុ ឬ នវ បនែតចំេពះ 
សិទធិេលបំណុលបុ៉េណត ះ េហយមនេគលបំណងទមទរជរបក់ ។  
 ឧ៖ ខ ជំពក់របក់ ក ចំនួន ២០ លនេរៀល  ។ ខ ជកូនបំណុលមនរបក់េនធនគរ  
B ែដលមនតៃមលរបែហល ២៥លនេរៀល ។ េនកនុងនីតិវធីិៃនបណតឹ ងទមទររបក់កំចីេនះ រតូវ 
ចំណយេពលេវលេរចន ករណីេនះ មច ស់បំណុល ក អចនឹងបត់បង់ផលរបេយជន៍ កនុងករណី 
ែដល  ខ បនេទធនគរ េហយដកយករបក់បេញញទំងេនះេទចំណចអស់ ។ ដូេចនះេដមបី 
ករពរផលរបេយជន៍របស់ខលួន ក រតូវដក់ពកយសំុឲយេទតុលករេចញដីកសេរមចរបឹអូស 
ជបេណត ះអសនននូវគណនីធនគររបស់ ខ េដមបីករអនុវតតសិទិធរបស់មច ស់បំណុល ក េន
េពលគត់ឈនះកតី ។ ដូេចនះ េរកយមនដីកសេរមចរបឹអូសជបេណត ះអសនន នូវគណនីធន 
គររបស់ ខ េហយ ខ នឹងមិនអចេទធនគរយករបក់បេញញរបស់ខលួនបនេទៀតេទ ។  
 -ករចត់ែចងជបេណត ះអសននចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវិវទ  
 ករចត់ែចងែដលរកសទុកនូវសថ នភពបចចបបនន ៃនវតថុែដលជកមមវតថុៃនវវិទ កនុងករណី 
ែដលមនករបភ រមភ ថ មច ស់បំណុលនឹងមិនអចអនុវតតសិទធិ ឬនឹងមនករលំបកយ៉ងខល ំងកនុង 
ករអនុវតតសិទធិ េដយសរមនករែរបរបួលសថ នភពបចចុបបននៃនវតថុេនះ ។ េនះចង់បនន័យ 
ថ មច ស់បំណុលមិនមនេគលបំណងទមទរឲយកូនបំណុលឲយសងជរបក់េទ ែតទមទរ 
ឲយកូនបំណុលរបគល់កររគប់រគងវតថុ ែដលជកមមសិទធិរបស់ខលូនមកឲយខលួនរគប់រគងវញិ ។  
 ឧ៖ ក បនទិញរថយនត ពី ខ កនុងតំៃល ១០ លនេរៀល ។ ក  បនរបគល់របក់រគប់ចំនួន 
ឲយ ខ  រចួរល់អស់េហយ រង់ចំែតករេផទរេឈម ះ ពី ខ  មក ក នឹងកររបគល់រថយនតប៉េណណ ះ ។ 
បុ៉ែនតេរកយមក ដល់កលកំណត់ែដលរតូវរបគល់រថយនតមកឲយខលួនតមកិចចសនយទិញ-លក់ 
េនះ ។ េនកនុងនីតិវធីិៃនបណតឹ ងេនះ  តុលករ រតូវចំណយេពលេរចនកនុងករកំណត់នូវអតថិ



ភព ឬនតថិភពៃនសិទធិរបស់ ក  ។ ដូេចនះេនកនុងអំឡុងេពលេនះ ខអចនឹងលក់រថយនតេនះេទ 
តតិយជនេផសងេទៀត បន ែដលជេហតុេធវឲយ ក ខូចខតផលរបេយជន៍យ៉ងធងន់ធងរ ដូេចនះ ក  
រតូវដក់ពកយសំុឲយតុលករេចញដីកសេរមចចត់ែចងជបេណត ះអសននចំេពះរថយនតេនះ 
េដមបីកំុឲយ ខ  លក់ ឬេផទររថយនតេទតតិយជនបន ។  តមរយៈេនះ រថយនតេនះនឹងមិនបត់ 
បង់ ឬមិនរតូវបនេផទរេទតតិយជនេនះេទ ។ របសិនេប តុលកររកេឃញនូវអតថិភពៃនសិទធិ 
របស់ ក េលរថយនតេនះ ក នឹងអចអនុវតតសិទធិេលរថយនតេនះបន ។  
 -ករចត់ែចងជបេណត ះអសននែដលកំណត់ឋនៈបេណត ះអនន ៖ 
 ជករចត់ែចងែដលកំណត់សថ នភពជបេណត ះអសននរហូតដល់សលរកម ឬសល 
ដីកចូលជសថ ពរ កនុងករណីែដលមនភពចំបច់េដមបីេជៀសវងករខូចខតធងន់ធងរ ឬេរគះ 
ថន ក់បនទ ន់ែដលនឹងេកតេឡងដល់មច ស់បំណុល ចំេពះទំនក់ទំនងគតិយុតតែដលមនវវិទ ។  
 េគែតងេរបករចត់ែចងជបេណត ះអសននែដលកំណត់ឋនៈជបេណត ះអសនន ចំេពះ
វទករងរ េសវកមម ឬរបេភទកិចចសនយមួយចំនួន ។  
 ឧ៖ ក មនដីឡូត៌ជកមមសិទធិរបស់ខលួន េរកយមកមនេឈម ះ ខ បនមកសងសង់
សំណង់ជផទះេនេលដីឡូត៌េនះ ។ ដូេចនះ ក គត់ក៏ដក់ពកយបណតឹ ងអងគេសចកតីេទតុលករ 
េដយសំុរុះេរ សំណង់ទំងេនះេចញ ។  េនកនុងករណីេនះ ក ឈនះកតី     ក  អចេទរះុេរ សំណង់ 
ទំងេនះបន ក៏បុ៉ែនតវរគន់ែតមនករលំបកកនុងកររះុេរ  ពីេរពះសំណង់បនសងសង់ជ 
េរចន ឬក៏សងសង់េហយទំងរសុង ។ ដូេចនះ ក រតូវដក់ពកយសំុតំងពីដំបូងេដមបីហមឃត់ 
មិនឲយ ខ បនតករសងសង់េទ គឺរតូវបញឈប់ករសងសង់រតឹមេនះ ។ ករេសនសំុែបបេនះ របសិន 
េប ខ េទបែតចប់េផតមេទ េនេពលែដល ក បនឈនះកតី ក នឹងមនភពងយរសួលកនុងកររះុេរ  
សំណង់ដីដ៏តិចតួចទំងេនះ េចញ ។ របសិនេប ក មិនបនសំុេទដូេចនះេទេនះ ក នឹងជួបករ 
លំបកដូចបនេលកពីខងេដមៃនឧទហរណ៍េនះ ។  
 ឧទី២៖  ក ែតងែតេធវដំេណ រេចញពីផទះតមផលូវតូចេដមបីេទដល់ផលូវធំ រសប់មនេពល
េនះ ខ បនមកសងសង់សំណង់េដយបិទផលូវតូចេនះ ។ ករណីេនះ ក រតូវដក់ពកយសំុេទ 
តុលករេដមបីពិចរណអំពីករសងសង់េនះ េដយសំុឲយតុលករេចញដីកសេរមចហម 
ឃត់កសងសង់ជបេណត ះអសនន ។  

១-សថ ប័នចត់ែចងរកសករពរ (មរត ៥៣២)  
ដីកសេរមចរកសកពរ រតូវេធវេឡង េដយតុលករតមពកយ សំុ ។ 



ករអនុវតតករចត់ែចងរកសករពរ រតូវេធវេឡងេដយតុលករ ឬអជញ សលតម
ពកយសំុ ។  

តុលករ ែដលរតូវអនុវតតករចត់ែចងរកសករពរ តមបញញតតិៃនគនថីេនះ រតូវេហថ  
តុលករអនុវតតកររកសករពរ ។  

បញញតតិៃនកថខណឌ ទី ៤ ៃនមរត ៣៣៦ (សថ ប័នអនុវតត) ៃនរកមេនះ រតូវយកមកអនុវតត 
ដូចគន ផងែដរចំេពះករអនុវតតករចត់ែចងរកសករពរ ែដលេធវេឡងេដយអជញ សល ។   

២-ករចត់ែចងរកសករពរ មន ២ ដំណក់កល៖ 
 ២-១-ករសេរមចរកសករពរ 

 នីតិវធីិចត់ែចងរកសករពរ រតូវចប់េផតមពីមច ស់បំណុល ដក់ពកយសំុេទតុលករ 
េដមបីសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរសិន ។  
 កកកក----ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ  
 ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ រតូវេធវជលយលកខណ៍អកសរ (មរត ៥៣៤ 
ចំណុច ក) ។  
 ដីកសេរមចកនុងករចត់ែចងរកសករពរ រតូវេធវេឡងេដយតុលករតមពកយសំុ ។ 
និយយមយ៉ងេទៀត តុលករអចេចញដីកសេរមចរកសករពរបន លុះរតែតមន  ពកយសំុ 
របស់ភគីមខ ងេទបជកររតឹមរតូវតមនីតិវធីិ ។  ខលឹមសរែដលមនេនកនុងពកយសំុឲយេចញ
ដីករកសករពរ រតូវសរេសរឲយបនចបស់លស់េទេលចំណុច សំខន់ៗែដលរួមមន ៖  

1> េឈម ះ និង អសយដឋ ន របស់ភគី  និង អនកតំណងែដលចបប់បនកំណត់៖ 
a. អនកណជអនកបតឹងសំុ ? និង មនអសយដឋ នេនទីណ ? 
b. អនកតំណងែដលចបប់កំណត់េនះជនរណ ? 
c. គួរែតមនសរេសរេលខទូរស័ពទ(េរពះវមនភពងយរសួល) ។   

2> ខលឹមសរលំអិតៃនដីកសេរមចរកសករពរៃនដីករកសករពរែដលអនកសំុទមទរ 
a. ដីករកសករពរ េដមបីេធវកររបឹអូសជបេណត ះអសនន 
b. ដីករកសករពរ ករចត់ែចងជបេណត ះអសនន ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវវិទ 

c. ដីករកសករពរ ករចត់ែចងជបេណត ះអសននែដលកំណត់ឋនៈជបេណត ះអសនន4 
3> សិទធិ ឬទំនក់ទំនងគតិយុតតែដលនឹងរតូវបនរកសករពរ  

                                                   
4
 -សំគល់៖ ខលឹមសរៃនករេចញដីករកសករពរ គឺជកមមវតថុៃនករេចញដីកសេរមចរកសករពរ ។  



a. សរេសរអំពីអងគេហតុែដលជមូលេហតុៃនករទមទរ 
b. អងគេហតុសំខន់ៗេផសងេទៀត េបមន (េគលបំណងេដមបីបេងកតសិទធិ) ។ 

4> ភពចំបច់ៃនដីកសេរមចរកសករពរ  
a. សរេសរឲយបនចបស់លស់អំពីតំរវូករចំបច់េដមបីឲយេចរកមេចញដីករកសករពរ ។ 

5> ភសភុតងតមេហតុនីមួយៗ  
6> បញជ ីសរេពភ័ណឌ  (ឯកសរែដលភជ ប់ជមួយពកយសំុ )៖  

a. បញជ ី ភគី 
b. បញជ ីសិទធិេលបំណុល 
c. បញជ ីសរេពភ័ណឌ អំពីរទពយែដលរតូវរបឹអូស  
d. បញជ ីសិទធិេលបំណុលែដលនឹងរតូវបនរកសរករពរ ។  

សំគល់៖សំគល់៖សំគល់៖សំគល់៖    
 ពកយសំុែដលបនកំណត់ខងេរកមេនះ រតូវេធវជលយលកខណ៏អកសរ ៖(មរត ៥៣៤) 

• ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ 
• ពកយបណតឹ ងជំទស់ ចំេពះដីកសេរមចេលកេចលពកយសំុឲយេចញដីកសេរមច 

រកសករពរ  
• ពកយសំុតវ៉ចំេពះកររកសករពរ 
• ពកយសំុឲយលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ 
• ពកយបណតឹ ងជំទស់ ែដលបនកំណត់េនមរត ៥៦១ (បណតឹ ងជំទស់) ៃនរកម

េនះ ។  
• ពកយសំុឲយអនុវតតកររកសករពរ ។  

 េហតុដូេចនះេហយ របសិនេបមនពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសរករពរ បនដក់ 
មកដល់តុលករែដលមនសមតថកិចច េពលេនះ តុលកររតូវ៖ 
  កកកក----១១១១----ករណីែដលតុលករសេរមចេចញដីកសេរមចរកសករពរ ករណីែដលតុលករសេរមចេចញដីកសេរមចរកសករពរ ករណីែដលតុលករសេរមចេចញដីកសេរមចរកសករពរ ករណីែដលតុលករសេរមចេចញដីកសេរមចរកសករពរ         

តុលករែដលមនសមតថកិចចអចេចញដីកសេរមចរកសករពរបន េដយេហតុថ 
លកខខណឌ ៃនពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ វមនេហតុផលចបស់លស់ ែដលអច 
ទទួលយកបន ។ កនុងករណីេនះ តុលករែដលមនសមតថកិចច រតូវ៖ 

• ជូនដំណឹងេទកូនបំណុល ៖ 



o កូនបំណុលអចដក់ពកយសំុតវ៉សំុតវ៉សំុតវ៉សំុតវ៉បន (មរត ៥៥០) 
• ជូនដំណឹងេទមច ស់បំណុល ៖ 

o បងគ ប់ឲយមច ស់បំណុលដក់បណតឹ ងអងគេសចកតី េហយឲយដក់ឯកសរ
ែដលបញជ ក់អំពីករដក់ពកយបណតឹ ងេនះ កនុងអំឡុងេពលែដលទទួល
សគ ល់ថសមរមយ ែដលអំឡុងេពលេនះ  រតូវមនរយៈេពលមិនតិចជង 
២ (ពីរ) សបត ហ៍ (មរត ៥៥៧) ។ 

កកកក----២២២២----ករណីែដលតុលករសេរមចេលកេចលពកយសំុ៖ករណីែដលតុលករសេរមចេលកេចលពកយសំុ៖ករណីែដលតុលករសេរមចេលកេចលពកយសំុ៖ករណីែដលតុលករសេរមចេលកេចលពកយសំុ៖    
 តុលករែដលមនសមតថកិចច នឹងេលកេចលពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ 
បន េដយសរែតពកយសំុគម នេហតុផល រតឹមរតូវ និង មិនរសបតមចបប់កំណត់ ។  
 កនុងករណីេនះ តុលករែដលមនសមតថកិចច រតូវ៖ 

• ជូនដំណឹងេទ កូនបំណុល  
• ជូនដំណឹងេទ មច ស់បំណុល ៖ 

o មច ស់បំណុលអចបតឹងជំទស់ជំទស់ជំទស់ជំទស់បនកនុងអំឡុងេពល២ (ពីរ) សបត ហ៍ ចប់ពីៃថង 
ែដលខលួនបនទទួលករជូនដំណឹង ។ េហយអំឡុងេពលេនះ មិនអចពនយរ 
បនេឡយ (មរត ៥៤៤) ។  

ខខខខ----ករសំុតវ៉របស់កូនបំណុលចំេពះករេចញដីកសេរមចរកសករពរ៖ករសំុតវ៉របស់កូនបំណុលចំេពះករេចញដីកសេរមចរកសករពរ៖ករសំុតវ៉របស់កូនបំណុលចំេពះករេចញដីកសេរមចរកសករពរ៖ករសំុតវ៉របស់កូនបំណុលចំេពះករេចញដីកសេរមចរកសករពរ៖    
 េនកនុងដីកសេរមចអំពីពកយសំុតវ៉ចំេពះដីកសេរមចរកសករពរ របស់កូនបំណុល 
ករណីេនះ តុលកររតូវ ៖ 
  ខខខខ----១១១១----ករណីតុលករទទួលសគករណីតុលករទទួលសគករណីតុលករទទួលសគករណីតុលករទទួលសគ ល់ពកយសំុតវ៉របស់កូនបំណុល៖ល់ពកយសំុតវ៉របស់កូនបំណុល៖ល់ពកយសំុតវ៉របស់កូនបំណុល៖ល់ពកយសំុតវ៉របស់កូនបំណុល៖    

• តុលករនឹងបងគ ប់ឲយែកតរមូវ ខលឹមសរៃនដីក 
• អចឲយកូនបំណុលដក់របតិេភគ ឬមិនឲយដក់៖ 
• តុលករអចលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ េហយេបយល់េឃញថ ចំបច់ 

ពិេសស តុលករអចរបកសថ ដីកសេរមចេនះមនអនុភពអនុវតតភល មៗ  
• តុលករ រតូវបញជូ នដីកសេរមចរកសករពរេទភគី(មរត ៥៤៣) និងទុកេពល 

ឲយមច ស់បំណុលបតឹងតវ៉ចំេពះដីកសេរមចរកសករពរ កនុងអំឡុង េពល ២ (ពីរ) 
សបត ហ៍  ចប់ពីៃថងែដលបនទទួលករបញជូ នដីក (មរត ៥៦១) ។  
ខខខខ----២២២២----ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសំុតវ៉របស់កូនបំណុល៖ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសំុតវ៉របស់កូនបំណុល៖ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសំុតវ៉របស់កូនបំណុល៖ករណីែដលតុលករេលកេចលពកយសំុតវ៉របស់កូនបំណុល៖    

• តុលករ ក៏រតូវបញជូ នដីកសេរមចរកសករពរេទភគី ផងែដរ ។  



• ទុកេពលឲយកូនបំណុលបតឹងតវ៉េដយឲយដក់របតិេភគបន ។ 
គគគគ----បណតឹ ងតវ៉របស់តតិយជនចំេពះពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរបណតឹ ងតវ៉របស់តតិយជនចំេពះពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរបណតឹ ងតវ៉របស់តតិយជនចំេពះពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរបណតឹ ងតវ៉របស់តតិយជនចំេពះពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ(ម ៥៦៣) 

 បណតឹ ងតវ៉របស់តតីយជន ចំេពះដីកសេរមចរកសករពរែដលសលឧទទរណ៍បនេធវ 
កនុងនមជតុលករអនុវតតរកសករពរ រតវូសថិតេនេរកមរតវូសថិតេនេរកមរតវូសថិតេនេរកមរតវូសថិតេនេរកមសមតថកិចចរបស់សលដំបូង ែដលសមតថកិចចរបស់សលដំបូង ែដលសមតថកិចចរបស់សលដំបូង ែដលសមតថកិចចរបស់សលដំបូង ែដលមនមនមនមន
សមតថកិចចសមតថកិចចសមតថកិចចសមតថកិចច េលទីកែនលង ែដលវតថុ រតូវរបឹអូសជបេណត ះអសនន ឬវតថុែដលជកមមវតថុៃនវវិទសថិត 
េន (មរត ៥៦៣ ) ។  
 សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ េបបណតឹ ងតវ៉របស់តតីយជនចំេពះពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ  
េដយដីកសេរមចេនះ េចញេដយសលឧទទរណ៍ (ករេចញដីកសេរមចេដយសល
ឧទទរណ៍ មិនអចទទួលបនេទ េរពះតុលករេនះ មិនមនសមតថកិចចេដះរសយបនេទ) រឯី
ករេចញដីកសេរមចេដយសលដំបូង គឺអចទទួលេដះរសយបណតឹ ងេនះ េរពះ សល 
ដំបូងេនះ មនសមតថកិចចេដះរសយ ។  
 គគគគ----ករលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ ករលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ ករលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ ករលុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ (មរត ៥៥៧ ) 

1> មច ស់បំណុលមិនដក់បណតឹ ងអងគេសចកតី េរកយពីបនទទួលដីកសេរមចរកស 
ករពរ ២ (ពីរ) សបត ហ៍ កនលងហួសេទ េបមនពកយសំុរបស់កូនបំណុល 
តុលករ លុបេចលដីកសេរមចរកសករពរ ។ 

2> បណតឹ ងអងគេសចកតី រតូវបនមច ស់បំណុលដកវញិ ឬរតូវបនតុលករទទួលេធវ
អងគេសចកតីេលកេចលបណតឹ ងអងគេសចកតី ។ 

3> េទះបីមច ស់បំណុលមិនបនដក់ពកយបតឹងអងគេសចកតីក៏េដយ ៖ 
a. េបមននីតិវធីិមជឈតតកមម ចប់េផតមដំេណ រកររហូតដល់មនេសចកតីសេរមច 

មជឈតតករ រតូវចត់ទុកថបនដក់បណតឹ ងអងគេសចកតីេហយ ។ តុលករ 
អនុវតតរកសរករពរ មិនលុបេចលដីកសសេរមចរកសករពរ េដយ   
មូលេហតុថមិនបនដក់ពកយអងគេសចកតីេទ ។ 

b. េបនីតិវធីិមជឈតតកមម រតូវបរជ័យ េហយបញច ប់េដយគម នេចញេសចកតី
សេរមចអវីទំងអស់ មច ស់បំណុល រតូវដក់ពកយបណតឹ ងអងគេសចកតីមិន 
ឲយហួសពី ២ (ពីរ) សបត ហ៍  គិតពីៃថងនីតិវធីិមជឈតតកមម រតូវបញច ប់ ។ េប 
ហួសរយៈេពលេនះ តុលករអនុវតតរកសករពរ រតូវលុបេចលដីក
របស់ខលួន ។  

4> ដីកសេរមចលុបេចល ដីកសេរមចរកសករពរតមពកយសំុរបស់កូនកតីចូលជសថ ពរ  



5> េដយមនករផល ស់បតូសថ នភព (មរត ៥៥៨ ) 
6> ករណីចំបច់ៃនកររកសករពរ រតូវបនរលត់ ៖ 

a. េដយករសង 
b. កូនបំណុលបនដក់របតិេភគតមករតរមូវរបស់តុលករ   

២-២-ករអនុវតតរកសករពរ 
ករអនុវតតរកសករពរ រតូវេធវេឡងេដយែផអកេលឯកសរចមលងយថភូតៃនដីកសេរមច 

រកសករពរ  ។ បុ៉ែនតករអនុវតតរកសករពរចំេពះ ឬសរមប់ជនេរកពីភគី ែដលរតូវបនកំណត់ 
េនកនុងដីកសេរមចរកសករពរ រតូវេធវេឡង  េដយែផអកេលឯកសរចមលងយថភូតៃនដីក 
សេរមចរកសករពរ ែដលភជ ប់ជមួយនឹងរបូមនតអនុវតត ។  

ករអនុវតតរកសករពរ មិនរតូវេធវេឡយ េបអំឡុងេពល ២(ពីរ) សបត ហ៍ បនកនលងហួស 
ចប់ពីៃថងែដលដីកសេរមចរកសករពរ រតូវបនបញជូ នេទមច ស់បំណុល ។  

េទះបីេនមុនេពលែដលដីកសេរមចរកសករពរ រតូវបនបញជូ ន េទកូនបំណុលក៏េដយ 
ក៏ករអនុវតតរកសករពរអចេធវបនែដរ (មរត ៥៦២ ) ។ 

សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ ករចប់េផតមអនុវតតរកសករពរ រតូវមិនឲយហួស ពី ២ (ពីរ) សបត ហ៍េទ េរកយ
ពីករចប់េផតម េហយករអនុវតតអចបនតរហូតដល់ហួសរយៈេពល ២ សបត ហ៍ក៏បន ។  េដយ 
រតូវកររកសករសំងត់និងភពបនទ ន់ ករអនុវតតរកសករពរមិនចំបច់រង់ចំកូនបំណុលទទួល 
ដីកេទ េរពះកូនបំណុលអចរកេលសេផសងៗ កំុឲយដីកបញជូ លដល់ៃដរបស់ខលួន ។ ចំេពះកូន 
បំណុលទី ៣ េរកយពីបនទទួលដីកេហយ ករអនុវតតរកសករពរ អចេធវេពលណក៏បន 
មិនចំបច់កំណត់េពលេវលេទ ។  

កកកក----កររបឹអូសជបេណត ះអសនន សិទធិេលបំណុលែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន សិទធិេលបំណុលែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន សិទធិេលបំណុលែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន សិទធិេលបំណុលែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ 
ចំេពះចលនវតថុចំេពះចលនវតថុចំេពះចលនវតថុចំេពះចលនវតថុ    (មរត ៥៦៥ និង ៥៤៥ )  

កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ចំេពះចលនវតថុ រតូវេធវតមរេបៀបកន់កប់វតថុែដលជ
កមមវតថុ េដយអជញ សលៃនសលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលងែដលជកមមវតថុេនះ 
សថិតេន ។  
 អជញ សលរតូវេផញររបក់ែដលបនមកពីករអនវតុតជបេណត ះអសនន េនតុលករ
ែដលខលួនសថិតេន ។  
 េបមនកររពួយបរមភ ថចលនវតថុែដលកររបឹអូសជបេណត ះអសនន រតូវបនអនុវតត 
នឹងចុះតំៃលយ៉ងខល ំង ឬេបរតួវករេសហុ៊យេរចនេដមបីរកសទុកចលនវតថុេនះ អជញ សល 



រតូវលក់ចលនវតថុេនះ តមនីតិវធីិលក់ៃនករអនុវតតចំេពះចលនវតថុែដលបនកំណត់ េនកនុង 
ែផនកទី ២ ជំពូកទី ២ ៃនគនថីទី ៦ ៃនរកមេនះ តមពកយសំុរបស់មច ស់បំណុលៃនកររបឹអួសជ 
បេណត ះអសនន ឬកូនបំណុល េហយេផញររបក់ែដលបនមកពីករលក់េនះេទតុលករ ែដល 
ខលួនសថិតេន ។ 
 បញញតតិៃនកថខណឌ ទី ២ ៃនមរត ៣៨៤ (ករចប់េផតមអនុវតតចំេពះចលនវតថុ) ពីមរត 
៣៨៥ (កររបឹអូសចលនវតថុែដលកន់កប់េដយកូនបំណុលៃនករអនុវតត) ដល់មរត ៣៩២( 
ករហមឃត់មិនឲយរបឹអូសកនុងករណីែដលប៉នរបមណេឃញថ គម នចំនួនេសសសល់) ៃន 
រកមេនះ រតូវយកមកអនុវតតដូចគន ផងែដរ ចំេពះករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននចំេពះ 
ចលនវតថុ ។  
 េហតុេនះេហយ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ចំេពះចលនវតថុ រតូវអនុវតតេដយអជញ  
សល ។ បុ៉ែនត កនុងករណីែដលកមមវតថុៃនកររបឹអូសជរបក់ ពំុរតូវផតល់ផទ ល់េទមច ស់បំណុល 
ៃនកររបឹអូសេទ គឺរតូវេផញរេទតុលករ  េហយកនុងករណីែដលកមមវតថុៃនកររបឹអូសជបេណត ះ 
អសនន ចបស់ជនឹងចុះេថក ឬជវតថុែដលរតូវករេសហុ៊យេដមបីរកសទុក រតូវេធវករលក់ជ 
បេណត ះអសនន និង រតូវេផញររបក់លក់េនះេទតុលករ ។ មយ៉ងេទៀត អំពីកររបឹអូសជ 
បេណត ះអសននចំេពះរថយនត និង េទចរកយនយនតែដលមនចុះបញជ ី បញញតតិៃនមរត ៣៨៧ 
(បទបញញតតិពិេសសសតពីរថយនត ជអទ� ែដលបនចុះបញជ ី ) រតូវយកមកអនុវតត េហតុដូេចនះ 
អជញ សលែដលបនអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសនន រតូវផទុកផត ក់ឲយសរេសរនូវេហតុករណ៍ 
ៃនកររបឹអូស ចូលេទកនុងេសៀវេភចុះបញជ ី េហយកររបឹអូស មនអនុភពេនេពលែដលបន 
សរសរេហតុេនះេហយ ។  
 ខខខខ----កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ចំេពះសិទធិេលបំណុល និង សិទធិេលរទពយសមបតតិដៃទ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ចំេពះសិទធិេលបំណុល និង សិទធិេលរទពយសមបតតិដៃទ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ចំេពះសិទធិេលបំណុល និង សិទធិេលរទពយសមបតតិដៃទ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ចំេពះសិទធិេលបំណុល និង សិទធិេលរទពយសមបតតិដៃទ 
េទៀតេទៀតេទៀតេទៀតែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ ((((មរត មរត មរត មរត ៥៦៦៥៦៦៥៦៦៥៦៦))))    
 ករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសនន ចំេពះសិទធិេលបំណុលែដលកំណត់េនកនុងមរត 
៤០២ (អតថន័យៃនករអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុល និង តុលករអនុវតត) ៃនរកមេនះ រតូវេធវ 
តមរេបៀបែដលតុលករអនុវតតរកសករពរេចញដីកសេរមចែដលហមឃត់មិនឲយកូនបំណុល
ទី ៣ សងេទកូនបំណុល ។  
 ចំេពះករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណឌ ទី១ ខង 
េលេនះ តុលករែដលបនេចញដីកសេរមចរបឹអូសបេណត ះអសនន រតូវមនសមតថកិចចជ 
តុលករអនុវតតរកសករពរ ។  



 កនុងករណីែដលកររបឹអូសជបេណត ះអសនន រតូវបនអនុវតតចំេពះសិទធិេលបំណុលែដល 
មនេគលបំណងឲយសងជរបក់ េបកូនបំណុល ទី៣ បនេផញរបក់ែដលេសននឹងចំនួនរបក់ៃន 
សិទធិេលបំណុលេនតុលករ រតូវចត់ទុកថ កូនបំណុលបនេផញរបក់ែដលេសននឹងចំនួនរបក់ 
ែដលបនកំណត់តមបញញតតិៃនមរត ៥៤៧ (របក់រេំដះពីកររបឹអូសជបេណត ះអសនន) ៃន 
រកមេនះ ។  បុ៉ែនត បញញតតិេនះមិនរតូវយកមកអនុវតតេឡយ ចំេពះភគីែដលេលសពីចំនួនរបក់ 
េនះ ។  
 បញញតតិៃនកថខណឌ ទី១ និង កថខណឌ ទី ២ រតូវយកមកអនុវតតដូចគន ផងែដរ ចំេពះករ 
អនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននចំេពះសិទធិេលរទពយសមបតតិេផសងេទៀត ។  
 បញញតតិៃនកថខណឌ ទី ២ ទី ៣ ទី ៦ ទី ៧ ទី ៨ ទី ១០ និង កថខណឌ ទី ១១ ៃនមរត 
៤០៣ (ដីកសេរមចរបឹអូស) បញញតតិពីមរត៤០៤( ទំហំៃនកររបឹអូស) ដល់មរត ៤០៨ (ករ 
ជូនដំណឹងអំពីករដកពកយសំុ ជអទ៌ )មរត ៤១១ (ករេផញរបក់ទុកេដយកូនបំណុលទី ៣) 
និង មរត៤១៦ (ករអនុវតតេដយបងខំចំេពះសិទធិេលរទពយសមបតតិេផសងេទៀត) ៃនរកមេនះ រតូវ 
យកមកអនុវតតដូចគន ផងែដរ ចំេពះករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននចំេពះសិទធិេលបំណុល 
ែដលបនកំណត់េនកនុងកថខណឌ ទី ១ ខងេលេនះ និង សិទធិេលរទពយសមបតតិេផសងេទៀត ។ 
 គគគគ----កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះអចលនវតថុ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះអចលនវតថុ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះអចលនវតថុ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះអចលនវតថុ 
((((មរត មរត មរត មរត ៥៦៧ ៥៦៧ ៥៦៧ ៥៦៧ ))))    
 ករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននចំេពះអចលនវតថុ ែដលបនកំណត់េនកនុងកថ
ខណឌ ទី ១ ៃនមរត ៤១៧ (កមមវតថុ និង វធីិៃនករអនុវតតេដយបងខំចំេពះអចលនវតថុ )ៃនរកមេនះ  
រតូវេធវតមរេបៀបចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសជបេណត ះអសនន ។  
 ចំេពះករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសនន តុលករែដលបនេចញដីកសេរមចរបឹអូស
ជបេណត ះអសនន រតូវមនសមតថកិចចជតុលករអនុវតតរកសករពរ ។  
 រកឡបញជ ី រតូវផទុកផត ក់ឲយសថ ប័នែដលមនសមតថកិចចចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសជបេណត ះ 
អសនន ។  
 បញញតតិៃនកថខណឌ ទី ២ ៃនមរត ៤២០ (ករផទុកផត ក់ឲយចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស ជអទ ×  
វកយខណឌ ទី ១ កថខណឌ ទី ៣ៃនមរត ៤២១ (អនុភពៃនកររបឹអូស ) កថខណឌ ទី ១ ៃន 
មរត ៤២៤ (ដីកសេរមចចប់េផតមរតួតគន  )  មរត ៤២៥ (ដីកសេរមចចប់េផតមរតួតគន ៃន 
ករអនុវតតសិទធិរបតិេភគ និង ករអនុវតតចំេពះអចលនវតថុ )មរត ៤២៧ (ករលុបេចលនីតិវ ិ
ធីៃនករលក់េដយបងខំេដយសរករបត់បង់ ជអទ × ៃនអចលវតថុ ) និងមរត ៤២៨ (ករផទុក 



ផត ក់ឲយលុបករចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស )ៃនរកមេនះ រតូវយកមកអនុវតតដូចគន ផងែដរ ចំេពះករ 
អនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននចំេពះអចលនវតថុ ។  
 ឃឃឃឃ----កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះនវ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះនវ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះនវ កររបឹអូសជបេណត ះអសនន ែដលមនេគលបំណងសងជរបក់ចំេពះនវ 
((((មរត មរត មរត មរត ៥៦៨ ៥៦៨ ៥៦៨ ៥៦៨ ))))    
 ករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននចំេពះនវ រតូវេធវតមរេបៀបចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស 
ជបេណត ះអសនន ឬតមរេបៀបែដលបងគ ប់ឲយអជញ សលដកហូតលិខិតបញជ ក់សញជ តិនវ 

ជអទ × េហយផតល់លិខិតេនះេទ តុលករអនុវតតរកសករពរ ។ រេបៀបទំងេនះ អចអនុវតត 
រមួគន បន ។  
 ចំេពះករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននតមរេបៀបចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសជបេណត ះ 
អសនន តុលករែដលបនេចញដីកសេរមចរបឹអូសជបេណត ះអសនន រតូវមនសមតថកិចចជ 
តុលករអនុវតតរកសករពរ រឯីករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសននតមរេបៀបែដលបងគ ប់ឲយ

ដកហូតលិខិតបញជ ក់សញជ តិនវ ជអទ ×  សលដំបូងែដលមនសមតថកិចចេលទីកែនលងែដល 
នវេនះសថិតេន រតូវមនសមតថកិចចជតុលករអនុវតតរកសករពរ ។  
 រកឡបញជ ី រតូវផទុកផទ ក់ឲយសថ ប័នែដលមនសមតថកិចចចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូសជបេណត ះ 
អសនន ។  
 បញញតតិៃនកថខណឌ ទី ២ និង ទី ៣ ៃនមរត ៤៥៥(ពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះ 
នវ និង រេបៀបអនុវតត ) មរត ៤៦៥ (ករលុបេចលនីតិវធីិលក់េដយបងខំ េដយករវនិស 
បត់បង់នវ ជអទ ×  )និង មរត ៤៦៦(ករផទុកផត ក់ឲយលុបករចុះបញជ ីអំពីកររបឹអូស )  រតូវ 
យកមកអនុវតតដូចគន ផងែដរ ចំេពះករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសនន តមរេបៀបចុះបញជ ី 
េហយបញញតតិៃនកថខណឌ  ទី៣ ៃនមរត ៤៥៥( ពកយសំុឲយអនុវតតេដយបងខំចំេពះនវ និង 

រេបៀបអនុវតត ) កថខណឌ ទី ៧ ៃនមរត ៤៥៧ (ដីកសេរមចចប់េផតម ជអទ ×  មរត ៤៦០

(ករេរជសតំងអនកែថរកសរគប់រគង ជអទ ×) និង មរត ៤៦២ (ករអនុញញ តិឲយនវេធវដំេណ រ ) 
ៃនរកមេនះ រតូវយកមកអនុវតតដូចគន ផងែដរ ចំេពះករអនុវតតរបឹអូសជបេណត ះអសនន តម

រេបៀបែដលបងគ ប់ឲយដកហូតលិខិតបញជ ក់សញជ តិនវ ជអទ × ។ 
 ងងងង---- ករចត់ែចងជបេណត ះអសនន ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវវិទ  ករចត់ែចងជបេណត ះអសនន ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវវិទ  ករចត់ែចងជបេណត ះអសនន ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវវិទ  ករចត់ែចងជបេណត ះអសនន ចំេពះវតថុែដលជកមមវតថុៃនវវិទ     
 អនុវតតដូចគន ចំេពះនីតិវធីិរបឹអូសជបេណត ះអសនន ឬករអនុវតតេដយបងខំ វធីិចត់ែចង 
គឺ អរស័យេទេលខលឹមសរសេរមចបញជ របស់ដីកសេរមចចត់ែចងជបេណត ះអសនន ។  
 



 កថភគទី ៣៖  េសហ៊ុយៃនករចត់ែចងរកសករពរ (មរត ៥៣៧ ) 
 ១-ពនធដក់ពកយសុ ំ៖ 
 កនុងករណីែដលដក់ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ អនកែដលដក់ពកយសំុរតូវ
បង់ពនធចំនួន ៥.០០០(របំពន់) េរៀល េទតុលករ (មរត ៥៣៧ កថខណឌ ទី ១) ។  
 េបពនធដក់ពកយសំុខងេលេនះ មិនរតូវបនបង់េទ តុលករ រតូវបងគ ប់ឲយមច ស់បំណុល
បង់ពនធដក់ពកយសំុកនុងអំឡុងេពលសមរមយ (មរត ៥៣៩ និង មរត ៧៨ កថខណឌ ទី ១) ។ 
 េបមច ស់បំណុលមិនបង់ពនធដក់ពកយសំុតមករបងគ ប់ខងេលេនះ េទ តុលកររតូវ 
េលកពកយសំុេចល េដយដីកសេរមច (មរត ៧៨ កថខណឌ ទី ២ ) ។   
 ចំេពះដីកសេរមចេលកេចលនូវពកយសំុ អចបតឹងជំទស់បន ។ 
 កនុងករណីែដលដក់ពកយសំុឲយអនុវតតកររកសរករពរចំេពះអជញ សល អនកែដល
ដក់ពកយសំុរតូវបង់ពនធ តមបញញតិតែដលបនកំណត់េផសង ។  
 សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖ សំគល់៖  ចំេពះេសហុ៊យសរមប់ករចត់ែចងកររកសរករពរ ជេគលករណ៍ 
បញញតតិសតីពីរបក់របដប់កតី កនុងជំពូកទី ៤ ៃនគនថីទី១ រតូវបនយកមកអនុវតត េលកែលងែតបញញតតិ
ៃនមរត ៦១ (ពនធដក់ពកយសំុ ) និង កថខណឌ ទី ៣ និង កថខណឌ ទី ៤ ៃនមរត ៦២ (របក់ 
របដប់កតីតុលករេរកពីពនធ ) ។ មនន័យថ កនុងនីតិវធីិរកសរករពរ ករេចញដីកសេរមចេធវ 
ករចត់ែចងរកសរករពរ និង ករអនុវតតកររកសករពរ គឺជកិចចករភជ ប់នឹងគន  េហតុដូេចនះ 
ចំេពះេសហុ៊យសរមប់នីតិវធីិេចញដីកសេរមចេធវកររកសករពរ រពមទំងនីតិវធីិអនុវតតករ 
រកសករពរ េសហុ៊យទំងឡយ ដូចជពនធៃនករដក់ពកយសំុេទតុលករ និង េទអជញ ស 
ល របក់របដប់កតីេរកពីពនធៃនករដក់ពកយសំុ និងរបក់របដប់កតីភគី ជបនទុករបស់ភគីមខ ង 
េទៀត របសិនេបតុលករទទួលសគ ល់ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ េហយជបនទុក 
របស់អនកដក់ពកយសំុឲយេចញដីកសេរមចរកសករពរ េនះ រតូវបនរចនេចល ។  
 ២-របក់របដប់កតីតុលករេរកពីពនធ៖ 
 បែនថមេលពនធដក់ពកយសំុែដលបនកំណត់ខងេល មច ស់បំណុល រតូវបង់របករបដប់ 
កតីតុលករេផសងេទៀត សរមប់តុលករបញជូ នឯកសរ ។ ល ។ ែដលរសបតមមរត ៦២ 
កថខណឌ ទី ១ ឧទហរណ៍ េសហុ៊យសរមប់ករបញជូ នដីកសេរមច េទកូនបំណុល (មរត 
៥៤៣ ) ។  
 េលកែលងែតមនបញញតតិពិេសសកនុងគនថីទី ៧ (កររកសករពរ) ៃនរកមនីតិវធីិរដឋបបេវណី 
បញញតតិៃនគនថីទី ១ (បទបញញតតិទូេទ ) រតូវបនយកេទអនុវតត ចំេពះនីតិវធីិៃនកររកសរករពរ 



ែដរ ដូេចនះ មរត ៦២ រតូវបនអនុវតត ចំេពះរបក់របដប់កតីតុលករសរមប់េចញដីកសេរមច 
រកសរករពរផងែដរ ។  
 េសហុ៊យេរកពីពនធដក់ពកយសំុ កំណត់េដយតុលករអនុវតតមនេសហុ៊យ៖ 

• េសហុ៊យសរមប់េធវដំេណ រសន ក់េនសំរប់មរនតីទទួលបនទុកអនុវតត 
• េផញរឯកស ទូរស័ពទ ទូរសរ 
• សំរប់ជូនដំណឹងជសធរណៈ 
• សំរប់អនកបេចចកេទស  
• ករដឹកជញជូ នរគប់រគង 
• និងេសហុ៊យសំរប់ករលក់ឡយឡុង ។ ល ។(មរត ៣៧៣ ) ។  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 

គួរចងច ំ
 ជអនករគប់រគងរតូវពឹងចបប់ កំុពឹងេគរបប់នំអរបិយ 
 ពឹងចបប់នំខលួនឲយរបៃព ពឹងចបប់ផុតភ័យទុកខវកឹវរ ។  
 េយងចបប់នំខលួនជគំរូ គំរូលអអស់ទំងនគរ  
 របជបនសុខរគប់តំណ មលប់រតជក់លអគឺមលប់ចបប់ ។   

គួរចងច ំ
 េរៀនចបប់ឲយបនសទ ត់េចះេពញេលញ គួរខំទេនទញកត់មុស 
 កំុេកងចិតតកចពលឬសយ ដល់រពឹទធ ចរយេមបខលួន ។ 
 េរៀនយូរេទបេចះគិតរជលេរជ ទញលងង់ឬេខល េទជរបជញ 
 មិនគួរេរៀនេចះរតឹមរបមថ ឲយេគយល់របជញថជេខម  ។  


