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អាហារកាត្រវកចិ្បា 
 

មោយមេធាវ ីអ្ុវី បណលីូ 
 

១-  ទ្សសៃទៃនៃអាហារកាតរវកិ្សចច 
(១) ការរស់មៅក្សនុងសងគេដតងដតមាៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងោន  ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងទងំមៃះមាៃលក្សខណៈ 

ជាទ្ំនាក្សទ់្ំៃងញតិ ៃិងទ្នំាក្សទ់្ំៃងព្ទ្រយ ម ើយសព្មាបទ់្ំនាក្សទ់្ៃំងញតិដែលក្សណំតក់្សនុង
ចាប ់ គទឺ្ំនាក្សទ់្ំៃងមៃះមាៃអាៃុភារចេបងរីរគឺ ទ្១ី សៃតតិក្សេម  ៃិងទ្២ី ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងឪរុក្ស   
មាត យ ៃិងកូ្សៃ មោយរាបប់ចចូល អាហារកាតរក្សវិចច ជាអាទ្ិ៍។ 

(២) អាហារកាតរវក្សិចច ជាក្សចិចដែលព្តូវបំមរញតាេចាប ់ ឬតាេមសចក្សតីសមព្េចរបស់
តុោការ ដែលតព្េូវឱ្យបុគគលមាន ក្ស ់ឬមព្ចើៃនាក្ស់្ តល់ៃូវព្បាក្ស ់ឬព្ទ្រយមែើេបី្ គត់្ គងជ់ីវភាររស់មៅ
របស់បុគគលម្សងមទ្ៀត ដែលមាៃទ្ំនាក្សទ់្ៃំងញតិៃងឹោន  មោយអាហារកាតរវក្សិចចទងំមៃះមាៃ
បីទ្ព្េង ់ទ្១ី អាហារកាតរវក្សចិចរវាងញត ិ(មាព្តា ១១៤០ ែល់មាព្តា ១១៤៤1) ទ្ី២ អាហារ
កាតរវក្សចិចរវាងស រទ័្ធ (មាព្តា ៩៦៦ ៃិងមាព្តា ៩៧១) ៃិង ទ្ី៣អាហារកាតរវក្សចិចរវាង
ឪរុក្ស-មាត យចមំពាះកូ្សៃជាអ្ៃតីជិៃ (មាព្តា ១០៣៤ ៃងិមាព្តា ១០៤០ )។  

(៣) អាហារកាតរវក្សចិច គជឺាជាអាៃុភារនៃចណំងញតិ ដែលសក្សេមភារមៃះ គជឺា 
ជំៃួយដ្នក្ស ិរចញ វតថុ ចំមពាះបុគគលដែលេៃិអាចព្ទ្ព្ទ្ងជ់វីភារបាៃមោយខលួៃឯង ដែលមយើង
មៅថា  ជៃដែលមាៃសិទ្ធទិ្ទ្លួអាហារកាតរវក្សចិច  រឯីភាគីមាខ ងមទ្ៀត មៅថា ជៃដែលមាៃ
ក្សរណីយក្សចិចព្តវូ្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សចិច។ 

(៤) អាហារកាតរវក្សចិច ដែលអាចកាល យជាចំៃួៃទ្ឹក្សព្បាក្សន់ៃការព្ទ្ព្ទ្ងជ់វីភារ សព្មាប់
បុគគលដែលមាៃសិទ្ធទិ្ទ្ួលអាហារកាតរវក្សចិច គឺជាទ្ឹក្សព្បាក្សដ់ែលមៅសល់ បនាា បរ់បីុគគលមាៃ
ក្សរណីយក្សចិចព្តូវទ្ទ្ួលបៃាុក្សអាហារកាតរវក្សចិច បាៃចំណាយសព្មាបជ់ីវភារព្គួសារ ព្បរៃធ កូ្សៃ 
ចំណាយជាព្បោផំ្ទា ល់ខលួៃ មៅតាេឋាៃៈក្សនុងសងគេ ម ើយចំៃួៃដែលមៅសល់ៃឹងកាល យជាក្សេម
វតថុនៃអាហារកាតរវក្សចិច។ 

                                                 
  មោក្ស អីុ្វ បណលីូ  ជាមេធាវនីៃព្ក្សរេ  ុៃមេធាវ ីក្សេពុជា អ្ៃតរជាតិ 
     ជាសមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី
     ជាព្បធាៃព្ក្សរេការងារកិ្សចចការរែឋបបមវណីនៃគណៈមេធាវ ីៃិង 
     ជាព្គូបមព្ងៀៃចាបន់ៃេជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី 
1 មាព្តាដែលមាៃកំ្សណតម់ៅក្សនុងអ្តថបទ្មៃះសំមៅមៅមលើព្ក្សេរែឋបបមវណី មលើក្សដលងដតមាៃការកំ្សណតម់្សងមព្ៅរី

មៃះ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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២- បុគគលដែលមាៃក្សរណីយកិ្សចច្ គត់្ គងអ់ាហារកាតរវកិ្សចច 
(១) ជាមោលការណ៍ ជៃដែលមាៃក្សរណីយក្សិចចព្តូវ្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សិចចគឺ ទ្១ី 

ញតិដែលរស់មៅជាេយួោន  ទ្ី២ ញតិមោ ិតដខសផ្ទា ល់ ៃិងទ្ី៣ បងបែូៃបមងេើត ម ើយមព្ៅរី
អ្នក្សទងំមនាះ តុោការអាចឱ្យញតិមៅក្សនុងថាន ក្សទ់្ី៣ ទ្ទ្លួបៃាុក្សក្សរណីយក្សិចចអាហារកាតរវក្សិចច 
ព្បសិៃមបើមាៃសាថ ៃភាររិមសស។ សាថ ៃភាររិមសស គកឺ្សរណីដែលោម ៃញតិ ែូចមាៃក្សំណត់
ខាងមលើ ឬមាៃញតិដែលមាៃក្សំណតខ់ាងមលើ បណុដៃតេៃិអាច្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សចិចបាៃ ឬ
ព្បសិៃមបើ្គត់្ គងប់ណាត លឲ្យធាល ក្សខ់លួៃព្ក្ស ឬញតិដែលមាៃក្សំណតខ់ាងមលើមៃះ េៃិអាចទ្ំនាក្ស់
ទ្ំៃងបាៃ ឬបាតខ់លួៃ។ 

(២) អាពា ៍រិពា ៍ដែលព្តូវបាៃរោយ មោយសារេរណភាររបស់ស រទ័្ធមាខ ង 
អាហារកាតរវក្សចិចរវាងញត ិ មៅដតមាៃអ្តថិភាររវាងស រទ័្ធដែលមៅរស់ ជាេយួៃឹងញតិ
របស់ស រទ័្ធដែលបាៃទ្ទ្ួលេរណភារ មលើក្សដលងដតស រទ័្ធដែលមៅរស់បាៃមរៀបអាពា ៍ 
រិពា ៍ងមី ឬបងាា ញឆៃាៈផ្ទត ចទ់្ំនាក្សទ់្ំៃងញតិរៃធតាេ្លូវតុោការ2។ បណុដៃតព្បសិៃមបើ សាថ ៃភារ
ផ្ទល ស់បតូរ តុោការអាចលុបមោលៃូវមសចក្សតីសមព្េចមនាះបាៃ3។ 

(៣) ព្បសិៃមបើជៃដែលមាៃក្សរណីយក្សចិចព្តូវ្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សចិចមាៃមព្ចើៃនាក្ស ់
ជៃមនាះព្តូវក្សំណតជ់ាក្សោ់ក្ស ់ មែើេបឱី្យទ្ទ្ួលបៃាុក្សអាហារកាតរវក្សចិច តាេរយៈការរិភាក្សា 
ម ើយព្បសិៃមបើការរិភាក្សាទ្ទ្ួលបរាជយ័ តុោការព្តូវសមព្េចមោយរិោរណាមៅមលើលទ្ធភារ 
ព្ទ្រយធៃ អាយុ សាថ ៃភារ្លូវកាយ ៃិង្លូវចតិតរបស់ជៃដែលមាៃក្សរណីយក្សចិច ម ើយរាបប់ចចូ ល
ទងំទ្ំនាក្សទ់្ៃំងបគុគល ៃិងសាថ ៃភារម្សងៗមទ្ៀត4។ 

 
៣-បគុគលដែលមាៃសិទ្ធទិ្ទ្លួអាហារកាតរវក្សចិច 

(១) ជៃដែលមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលអាហារកាតរវក្សិចច គឺជាអ្នក្សដែលទ្ទ្ួលព្បមយាជៃអ៍្ំរីរបប
អាហារកាតរវក្សិចច មោយសារសាថ ៃភារដែលក្សំណតម់ោយចាប ់ តាេរយៈចណំងញតជិាអាទ្ិ៍ 
ម ើយមាៃភាគីមាខ ងមទ្ៀត ដែលមាៃកាតរវក្សចិចបំមរញក្សចិចមៃះ មោយសារដតចាបក់្សំណត ់ឬមស
ចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការចំមពាះបុគគលមនាះ តាេរយៈការ្គត់្ គងជ់ីវភារជៃដែលមាៃសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលអាហារកាតរវក្សិចច។ 

(២) ព្បសិៃមបើមាៃជៃដែលមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលអាហារកាតរវក្សិចចមព្ចើៃនាក្ស ់ព្តូវក្សណំតជ់ៃ
ដែលមាៃក្សរណីយក្សចិចព្តូវ្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សចិចមាន ក្ស ់ ឬមព្ចើៃនាក្សត់ាេការរិភាក្សា ម ើយ

                                                 
2 មាព្តា៩៤១  
3 មាព្តា១១៤០ 
4 មាព្តា១១៤១  



 
អាហារកាតរវក្សិចច 
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ព្បសិៃមបើការរិភាក្សាេៃិទ្ទ្លួបាៃមជាគជយ័មនាះមទ្ តុោការៃឹងមធវើការសមព្េចមោយរិោរណា 
មៅមលើលទ្ធភារ ព្ទ្រយធៃ អាយុ សាថ ៃភារ្លូវកាយ ៃិង្លូវចិតតក្សនុងទ្ំនាក្សទ់្ំៃងបគុគលរបស់ភាគ ី
ម ើយសាថ ៃភារម្សងៗមទ្ៀត ្ងដែរ។ 

(៣) ព្បសិៃមបើ មាៃភារោបំាច ់ បុគគលមាៃសិទ្ធិទ្ទ្លួអាហារកាតរវក្សចិច អាចោក្ស់
ពាក្សយសំុែីកាសមព្េចរក្សាការពារ មោយមសនើសំុឲ្យតុោការមចញែីកាសមព្េចបងាគ បឲ់្យោតដ់ចង
ជាបមណាត ះអាសៃន (មាព្តា ៤៣ នៃចាបៃ់តីិវធិីមរឿងក្សតីរែឋបបមវណីដែលេៃិដេៃជាបណតឹ ង) ៃងិ
មាព្តា ៥៣១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ចណុំច “គ”។ មៅមរលោក្សព់ាក្សយសំុព្តូវភាជ បជ់ាេយួៃឹងមសចក្សតី 
បញ្ជ ក្សែ់ំបូង ម ើយព្បសិៃមបើបំមរញព្គបល់ក្សខខណឌ  តុោការៃឹងមចញែីកាសមព្េចោតដ់ចង
ជាបមណាត ះអាសៃនតាេការមសនើសំុ។ បនាា បេ់ក្ស បុគគលមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលអាហារកាតរវក្សចិច ព្តូវោក្ស់
បណតឹ ងអ្ងគមសចក្សតដីែលជាបណតឹ ងទេទរឲ្យ្តល់អាហារកាតរវក្សិចចម ើយបណតឹ ងព្បមភ្ទ្មៃះ គឺ
ជាព្បមភ្ទ្មរឿងក្សតរីែឋបបមវណីដែលេៃិដេៃជាបណតឹ ង មោយអ្នក្សោក្សព់ាក្សយសំុ ព្តូវបំមរញតាេ
លក្សខខណឌ នៃមាព្តា ២៦ នៃចាបៃ់តីិវធិីមរឿងក្សតីរែឋបបមវណីដែលេៃិដេៃជាបណតឹ ង (គព្េូពាក្សយសំុ 
ៃិងែីកាសមព្េចគឺមាៃភាជ បជ់ាេយួៃឹងឧបសេពៃ័ធនៃអ្តថបទ្មៃះ)។ 

 
៤-ការ្គត់្ គង ់ការផ្ទល ស់បតូរ ឬការលុបមោល ៃិងអ្ៃុបបទៃអាហារកាតរវកិ្សចច 

(១) រមបៀប្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សិចច គឺជាេមធោបាយេយួសព្មាបធ់ានា ឬរក្សាជីវភារ 
រស់មៅរបស់ជៃដែលមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលអាហារកាតរវក្សិចច មោយរិោរណាមៅមលើ លទ្ធភាររបស់
ជៃដែលមាៃកាតរវក្សិចច ៃិងសាថ ៃភារម្សងៗ តាេរយៈការរិភាក្សាោន  ម ើយព្បសិៃមបើការ
រិភាក្សាទ្ទ្ួលបរាជយ័ តុោការៃឹងមធវើការសមព្េច5។ 

(២) រមបៀប្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សិចច ជាវធិាៃការេយួសព្មាបជ់ាេូលោឋ ៃក្សនុងការ 
ក្សំណតេ់មធោបាយជាក្សោ់ក្សច់ំមពាះអ្នក្សដែលមាៃកាតរវក្សចិច មែើេបកុី្សំឱ្យមាៃបៃាុក្សធៃៃធ់ៃរ ៃិងមាៃ
លក្សខណៈេៃិសេព្សបដែលៃឹងនាឱំ្យេៃិមាៃព្បសិទ្ធភារ ម ើយបណះពាល់មៅែល់ជីវភាររបស់
អ្នក្សមាៃកាតរវក្សិចចមៅវញិ។ ម តុមៃះ ព្តូវបក្សព្សាយពាក្សយ ”ជីវភារ” ៃិងមោលបំណងនៃរបប
អាហារការវក្សិចច ដែលមាៃខលេឹសារថា របបអាហារកាតរវក្សិចចព្តូវបាៃបមងេើតម ើង មែើេបមីធវើការ  
្តល់ព្បាក្ស ់ ឬព្ទ្រយជាព្បោសំព្មាបព់្ទ្ព្ទ្ងជ់ីវភារោបំាចរ់បស់ជៃដែលមាៃសិទ្ធទិ្ទ្ួលរបប
អាហារកាតរវក្សចិច ែូចជា អាហារបីមរល សាន ក្សម់ៅ មសលៀក្សពាក្ស ់ មរៀៃសូព្ត សេរេយ ឬរោបាល 
ជេៃជឺាធេមតា មលើសរីមៃះ េៃិគបបអី្ៃុវតតមនាះម ើយ។ មោលបំណងនៃរបបអាហារកាតរវក្សិចចគឺ
្គត់្ គងជ់ីវភាររស់មៅជាអ្បបបរមា បណុដៃតអាហារកាតរវក្សចិចរវាងស រទ័្ធដែលមក្សើតមចញរីអាៃុ- 
ភារ នៃអាពា ៍រិពា ៍ ៃិងអាហារកាតរវក្សចិចរបស់ឪរុក្ស-មាត យចំមពាះកូ្សៃជាអ្ៃីតិជៃ ដែលមក្សើត

                                                 
5 មាព្តា១១៤២  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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មចញរីអាៃុភារនៃអ្ណំាចមេបា គឺជាទ្ព្េងន់ៃការ្គត់្ គងជ់វីភាររស់មៅ មោយតព្េូវឲ្យជៃ
ទងំមៃះមាៃក្សព្េតិជីវភារែូចោន ។ ្ាុយមៅវញិ អាហារកាតរវក្សិចចរវាងញតិ (មាព្តា ១១៤០ 
ែល់មាព្តា ១១៤៤) ព្តូវបាៃបក្សព្សាយថា ព្តូវ្គត់្ គងកូ់្សៃ ព្បរៃធ រក្សាជីវភាររបស់ខលួៃឲ្យបាៃ
សេរេយមៅៃឹងេុខរបរ ៃិងឋាៃៈរបស់ខលួៃក្សនុងសងគេ ម ើយព្ទ្រយដែលមៅសល់ៃឹងកាល យជាក្សេម
វតថុសព្មាប់្ គត់្ គងជ់ីវភារញតិព្ក្សីព្ក្សដែលជាទ្ព្េងន់ៃក្សរណីយក្សចិចព្ទ្ព្ទ្ងជ់វីភារ។  

(៣) ព្បសិៃមបើមាៃការផ្ទល ស់បតូរសាថ ៃភារ  មព្កាយរីបាៃរិភាក្សា   ឬមព្កាយរីមាៃការ 
សមព្េចមសចក្សតីចំមពាះជៃដែលព្តូវ្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សចិចជាក្សោ់ក្ស ់ឬជៃដែលទ្ទ្លួអាហារ
កាតរវក្សិចចជាក្សោ់ក្ស ់ឬរមបៀបនៃការ្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សចិច ភាគីអាចផ្ទល ស់បតូរបាៃ មាៃៃយ័ថា 
ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងនៃអាហារកាតរវក្សិចច អាចព្តូវបាៃលុបមោល ឬផ្ទល ស់បតូរអាព្ស័យមៅតាេសាថ ៃភារ
នៃការរិភាក្សា ៃិងព្បសិៃមបើការរិភាក្សាេៃិទ្ទ្ួលបាៃមជាគជយ័ តុោការៃឹងបងាគ បឱ់្យលុប
មោល ឬផ្ទល ស់បតូរមសចក្សតីសមព្េចេុៃ6។ 

(៤) សិទ្ធិទេទរអាហារកាតរវក្សិចច ជាសិទ្ធិផ្ទត ចេ់ុខរបស់បគុគលដែលព្តូវការោបំាចៃូ់វ 
អាហារកាតរវក្សចិចមនាះ មោយសិទ្ធិមៃះេៃិអាចមព្បើព្បាស់តាេទ្ំមៃើងចតិតរបស់មាច ស់សិទ្ធិមនាះមទ្ 
ម ើយអាហារកាតរវក្សិចច ជាសិទ្ធិដែលមាៃលក្សខណៈមោយចំមពាះសព្មាបប់ុគគល ៃងិជាសិទ្ធិ
ដែលេិៃអាចកាល យជាក្សេមវតថុ នៃអ្ៃុបបទៃ ព្បទៃក្សេម ឬការបមងេើតសិទ្ធិព្បាតិមភាគសព្មាប់      
តតិយជៃ ឬសព្មាបវ់ស័ិយជៃំួញមនាះម ើយ ម តុមៃះ  អាហារកាតរវក្សិចចេៃិអាចកាល យជាក្សេមវតថុ
នៃការរបឹអ្ូស តាេ្លូវតុោការ (មាព្តា៣៨២ ក្សថាខណឌ ទ្ី២ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី), េៃិ
អាចមធវើឧបាមទ្សក្សេម (មាព្តា៤២២ វាក្សយខណឌ ទ្ី២) ៃិងេៃិអាចមធវើសៃតតិក្សេមបាៃមនាះមទ្ 
(មាព្តា១១៤៧ ក្សថាខណឌ ទ្១ី វាក្សយខណឌ ទ្២ី)។ 

 
៥-  អាហារកាតរវកិ្សចច ៃិងមសា  ុយោបំាចស់ព្មាបចិ់ចច ឹេកូ្សៃ 

(១) មាព្តា ១០៤០ បាៃក្សណំតថ់ា “សិទ្ធិៃិងក្សរណីយក្សចិចរបស់ឪរុក្សមាត យ ដែលេៃិ
រស់មៅជាេយួកូ្សៃ មៅមព្កាយមរលដលងលះ ព្តូវមាៃក្សរណីយក្សិចចទ្ទ្ួលបៃាុក្សមសា  ុយោបំាច់
មែើេបពី្គបព់្គងដងរក្សាកូ្សៃ”។ ក្សរណីយក្សិចចមៃះ គឺជាអាៃុភារនៃអ្ំណាចមេបា ដែលជាអាហារ
កាតរវក្សចិចរវាងឪរុក្ស-មាត យ ចមំពាះកូ្សៃជាអ្ៃតីជិៃ។ 

(២) មាព្តា ១០៣៤ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី ជាដ្នក្សេយួនៃក្សរណីឪរុក្ស-មាត យ មាៃកូ្សៃក្សនុង 
បៃាុក្ស មព្ពាះសាថ ៃភារមៃះ ជាក្សរណីយក្សចិចរបស់អ្នក្សមាៃអ្ំណាចមេបាចំមពាះកូ្សៃជាអ្ៃីតិជៃ 
ម ើយអ្នក្សមាៃអ្ំណាចមេបាមាៃសិទ្ធិ ៃិងក្សរណីយក្សចិច ព្តូវបីបាចដ់ងរក្សារបូកាយរបស់កូ្សៃដែល
ជាអ្ៃីតិជៃ ៃិងព្គបព់្គងព្ទ្រយសេបតតិរបស់កូ្សៃមនាះ។    េយួវញិមទ្ៀត មៅក្សនុងក្សរណីដលងលះ 

                                                 
6 មាព្តា ១១៤៣ 



 
អាហារកាតរវក្សិចច 
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ដែលមាៃក្សណំតម់ៅក្សនុងមាព្តា ១០៣៧ “ការសមព្េចអ្ំរអី្នក្សមាៃអ្ំណាចមេបាមៅមរលដលងលះ” 
គឺជាសាថ ៃភារេយួ ដែលភាគីមាខ ងមទ្ៀតដែលោម ៃអ្ណំាចមេបា មព្កាយការដលងលះ មាៃ
កាតរវក្សិចចការពារ្លព្បមយាជៃរ៍បស់កូ្សៃ។ 

 (៣)  ព្បសិៃមបើមាៃការទេទរអាហារកាតរវក្សចិចរញីតិរបស់អ្ៃីតិជៃ ដែលមាៃ
ព្ទ្រយសេបតតិែម៏ព្ចើៃដែលទ្ទ្លួបាៃតាេរយៈ េតក្សសាសៃរ៍បស់ឪរុក្ស-មាត យខលួៃ មោយមាៃ
អ្នក្សអាណារោបាលដែលព្តូវបាៃដតងតាងំមោយឪរុក្ស-មាត យរបស់អ្ៃីតិជៃជាអាទ្ិ៍ ម ើយញតិ
មនាះមាៃបំណងឲ្យអ្ៃតីិជៃទ្ទ្ួលបៃាុក្សអាហារកាតរវក្សិចច។ សាថ ៃភារមៃះ ព្បសិៃមបើអ្ៃីតិជៃ 
យល់ព្រេេិៃមាៃបញ្ា មនាះមទ្ បណុដៃតព្បសិៃមបើអ្ៃីតិជៃេិៃយល់ព្រេអាហារកាតរវក្សិចចមនាះ     
ក្សេ៏ៃិអាចអ្ៃុវតតបាៃ្ងដែរ មទះបីជាេៃិមាៃក្សណំតជ់ាក្សោ់ក្សម់ៅក្សនុងព្ក្សេរែឋបបមវណីក្សរ៏តិ
ដេៃ បណុដៃតជាមោលការណ៍ ចាបត់ាក្សដ់តងបចញតិតោពំ្ទ្្លព្បមយាជៃរ៍បស់អ្ៃីតិជៃ។ អាហារ
កាតរវក្សិចចគឺជាកាតរវក្សិចច ឬការចំណាយដែល្ាុយរី្លព្បមយាជៃរ៍បស់អ្ៃីតិជៃ ម តុមៃះ   
អ្ៃីតជិៃេៃិអាចកាល យជាជៃដែលមាៃក្សរណីយក្សិចចទ្ទ្លួបៃាុក្សអាហារកាតរវក្សិចច ែូចមាៃក្សណំត ់
មៅក្សនុងមាព្តា១៤៤០មនាះម ើយ ម ើយគបបតីេេល់ឧតតេ្លព្បមយាជៃរ៍បស់អ្ៃីតជិៃ មៃះជា
ព្ទឹ្សតី ទី្១ ដែលមយើង មៅថាការបក្សព្សាយព្ក្សេ។ បណុដៃតមាៃព្ទឹ្សតី ទី្ ២ ដែលមយើងមៅថា ការ
អ្ៃុវតតព្ក្សេ ដែលមាៃខលឹេសារថា មទះបីជាអ្ៃីតិជៃក្ស៏ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះអាហារ
កាតរវក្សិចច្ ងដែរ ឲ្យដតបំមរញព្គបល់ក្សខខណឌ ែូចមាៃក្សណំតក់្សនុងមាព្តា១១៤០។ ចំមពាះព្ទ្ឹសតី
ទងំរីរមៃះ ព្ទ្ឹសតីដែលមាៃព្បជាព្បិយគឺព្ទ្ឹសតីទ្ី២ បណុដៃត ព្បសិៃមបើការអ្ៃុវតតជាបៃតបនាា ប ់មាៃ
ការដព្បព្បួល ព្ទ្ឹសតីទ្ី១ ៃឹងអាចព្តូវបាៃយក្សេក្សអ្ៃុវតត។ 

 
៦-អាហារកាតរវកិ្សចច ៃិងអាហារកិ្សចច  

(១) មៅក្សនុងមាព្តា ៩៦៦ បាៃក្សំណតថ់ា បត-ីព្បរៃធ ព្តូវមាៃជីវភាររេួោន  ស ការសមស្តងាគ ះ 
ោន មៅវញិមៅេក្ស  ៃិងមាព្តា ៩៧១ បាៃបចញតតិថា  បត-ីព្បរៃធព្តូវមាៃចំដណក្សបៃាុក្សនៃមសា  ុយ
ដែលមក្សើតមចញរីអាពា ៍រិពា ៍ មោយរិោរណាមៅមលើព្ទ្រយសេបតតិ ព្បាក្សច់ំណូល ៃិងសាថ ៃ
ភារម្សងៗមទ្ៀត។ ក្សរណីយក្សិចចមៃះ គឺជាអាហារកាតរវក្សចិចរវាងស រទ័្ធ ដែលជាអាៃុភារនៃ
អាពា ៍រិពា ៍ព្សបចាប។់ 

(២) មៅក្សនុងមាព្តា ៧៦ ៃងិមាព្តា ៧៧ នៃចាបស់តីរីអាពា ៍រពិា ៍ ៃិងព្គសួារ ចុះនងៃទ្ី ២៦ 
ដខ ក្សក្សេោ ឆ្ន  ំ១៩៨៩ បាៃក្សំណតថ់ា ក្សរណីមាៃការដលងលះ ភាគីដែលោម ៃក្សំ ុសអាចមសនើ
សំុអាហារក្សិចចរីភាគីមាខ ងមទ្ៀតបាៃ មៅតាេលទ្ធភាររបស់ភាគីមនាះ ឬតាេការព្រេមព្រៀងរបស់
ភាគី ម ើយព្បសិៃមបើេៃិឯក្សភារោន  តុោការៃឹងសមព្េច បណុដៃតព្បសិៃមបើជៃបាៃទ្ទ្លួអាហារ
ក្សិចចបាៃមរៀបអាពា ៍រិពា ៍ងម ី ជៃមនាះៃងឹដលងទ្ទ្ួលបាៃអាហារក្សិចចបៃតមទ្ៀតម ើយ។ តុោការ 
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អាចបមងេើៃ ឬបៃថយចំៃួៃអាហារក្សិចច ព្បសិៃមបើមាៃសំណូេរររបស់ភាគី មោយដ្ែក្សមៅមលើលទ្ធ
ភាររបស់ភាគីដែល្តល់អាហារក្សិចចម ើយ អាហារក្សិចចអាច្តល់ជាព្បាក្ស ់ឬវតថុម្សងៗ។  

(៣) ក្សរណីយក្សិចច្ គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សចិចរវាងស រទ័្ធ គឺជាអាៃុភារនៃអាពា ៍ 
រិពា ៍ព្សបចាប ់ មោយតព្េូវឲ្យជួយ សមស្តងាគ ះោន មៅវញិមៅេក្ស បណុដៃតអាហារកាតរវក្សចិច ដែល
មាៃក្សំណតក់្សនុងមាព្តា ១១៤០ ែល់មាព្តា ១១៤៤ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីសំមៅអាហារកាតរវក្សិចច
រវាងញត ិមោយេៃិរាបប់ចចូលទ្ំនាក្សទ់្ំៃងស រទ័្ធ ៃិងឪរុក្សមាត យចំមពាះកូ្សៃជាអ្ៃីតជិៃមនាះ
ម ើយ។ 

 
៧-ការគណនាចំៃៃួទឹ្ក្សព្បាក្សន់ៃអាហារកាតរវកិ្សចច 

(១) មៅមរលដែលអាចក្សណំតភ់ាគី ខលឹេសារ ៃីតិវធិីនៃការទេទរ ៃិងវសិាលភារ នៃ
បៃាុក្សអាហារកាតរវក្សចិច មយើងព្តូវក្សំណតច់ំៃួៃទ្ឹក្សព្បាក្សន់ៃអាហារកាតរវក្សិចចព្បោដំខ មោយ
រិោរណាអ្ំរសីាថ ៃភារជីវភាររបស់បុគគលមាៃក្សរណីយក្សចិចទ្ទ្ួលបៃាុលអាហារកាតរវក្សិចច ការ
ចំណាយនានាមព្កាយ្គត់្ គងជ់ីវភារព្គសួារ មសថរភារនៃមសែឋក្សិចចរបស់ព្បមទ្ស មែើេបជីាេូលោឋ ៃ 
នៃរបូេៃតេយួែស៏េរេយ។ 

(២) មៃះជាែោព្កាេនៃរបូេៃតដែលអ្ៃុវតតមៅព្បមទ្សជបណុៃ ៖ 
¥ក្សេមវតថុនៃអាហារការវក្សចិច = ចំណូលសរបុរបស់អ្នក្សមាៃកាតរវក្សិចច - រៃធជា  
អាទ្ិ៍ - ចំណាយមលើអាជីវក្សេម - ចំណាយរិមសស 
¥មសា  ុយសព្មាបជ់ីវភារអ្បបបរមារបស់បុគគលមាៃសិទ្ធ ិ= (នងលសាន ក្សម់ៅ  

+អាហារបីមរល+សំមលៀក្សបំពាក្ស ់ + នងលមរទ្យធេម
តា) – ចណូំលរបស់អ្នក្សមាៃសិទ្ធិ 

¥ទ្ឹក្សព្បាក្សន់ៃអាហារកាតរវក្សចិច ស មសា  ុយសព្មាបជ់ីវភារអ្បបបរមា ឬ 
ក្សេមវតថុនៃអាហារកាតរវក្សិចចដែលទបជាង  

ក្សណំតច់ណំា ំ៖ 
-រៃធជាអាទ្ិ៍ ៖ រៃធមលើព្បាក្សម់បៀវតសៃ,៍ រៃធធានារាណ បរ់ង  
-ចំណាយមលើអាជីវក្សេម ៖ ចណំាយោបំាចស់ព្មាបអ់ាជីវក្សេម 
-ចំណាយរិមសស ៖ ចណំាយមងរក្សនុងជីវភាររស់មៅ ែូចជា ការចំណាយជាព្បោ ំ

សព្មាបអ់ាហារ ព្បរៃធ នងលសិក្សាកូ្សៃ ៃិងការចំណាយជាព្បោផំ្ទា ល់ខលួៃ 
-ក្សេមវតថុនៃអាហារកាតរវក្សិចច ៖ ទ្ឹក្សព្បាក្សដ់ែលមៅសល់បនាា បរ់ីោតដ់ចងសព្មាបជ់ីវភារ

ព្បោនំងៃរបស់អ្នក្សមាៃកាតរវក្សិចច ៃិងព្គសួារអ្នក្សមាៃកាតរវក្សិចច 
-មសា  ុយជីវភារអ្បបបរមា ៖ នងលចំណាយទបបំ្ុតដែលអាចព្ទ្ព្ទ្ងជ់ីវភារ 
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-ទ្ឹក្សព្បាក្សន់ៃអាហារកាតរវក្សិចច៖ គឺជាទ្ឹក្សព្បាក្សដ់ែលព្តូវបងជ់ាក្សដ់សតងរបស់អ្នក្សមាៃ
ក្សរណីយក្សិចចទ្ទ្ួលបៃាុក្សអាហារកាតរវក្សចិច ចំមពាះអ្នក្សមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលអាហារកាតរវក្សចិច  
 
៨-  ក្សរណីសិក្សា 

(១) X ៃិង Y គឺជាបងបែូៃបមងេើត។ X បាៃធាល ក្សខ់លួៃព្ក្ស មោយេៃិអាចមធវើការបាៃ X 
បាៃមសនើសំុេក្សរស់ជាេយួ Y បណុដៃត Y បាៃបែិមសធ។ X បាៃៃិយាយថា ព្បសិៃមបើេៃិឲ្យសាន ក្ស់
មៅជាេយួ សំុជួយ ព្ទ្ព្ទ្ងជ់ីវភារខលះៗ ្ង បណុដៃត Y មៅដតបែិមសធ។ Y មាៃព្បរៃធ ៃិងកូ្សៃ
ចំៃួៃ ០២ នាក្ស ់មោយកូ្សៃទ្១ី មាៃអាយុ ១០ ឆ្ន  ំៃិងកូ្សៃទ្ី២ អាយុ ៥ ឆ្ន  ំម ើយព្បរៃធរបស់ 
Y ជាព្សីតមេ្ាះ។ Y ជាបគុគលិក្សជាៃខ់ពស់នៃព្ក្សរេ  ុៃឯក្សជៃេយួ មោយទ្ទ្ួលបាៃព្បាក្សដ់ខ
ចំៃួៃ US$ ១.០០០ (េយួពាៃ)់ ែុោល រអាមេរកិ្ស។ Y មាៃ្ាះផ្ទា ល់ខលួៃ បណុដៃតបចចុបបៃនកូ្សៃទ្១ី
របស់ Y ក្សំរុងសព្មាក្សមៅេៃាីរមរទ្យ មោយមក្សើតជេៃពឺ្គរៃ្េ ម ើយព្បដ លជាព្តូវសព្មាក្ស
មរទ្យេយួសបាត  ៍ ៃិងចំណាយព្បាក្សច់ំៃួៃ US$ ១.០០០ (េយួពាៃ)់។ មតើក្សរណីមៃះព្តូវមោះ
ព្សាយែូចមេតចតាេចាប?់ 

 
(២) X មាៃព្បរៃធម ម្ ះ Y បណុដៃត Y បាៃសាល បក់ាលរី៥ ឆ្ន  ំេុៃ។ X មាៃកូ្សៃបីនាក្ស់

ម ម្ ះ A B ៃិង C ម ើយមាៃបងព្បរសមាន ក្សម់ ម្ ះ D។ X រស់មៅជាៃឹង B  ៃិង D ម ើយ
បចចុបបៃនមៃះ X បាតប់ងស់េតថភារមធវើការ ៃិងេៃិអាចរក្សព្បាក្សច់ំណូលបាៃមនាះមទ្។ X បាៃ
មសនើសំុឲ្យ B ជួយ  បណុដៃត B បាៃបញ្ជ ក្សថ់ា A ៃិង C មាៃលទ្ធភារខពស់ជាងខលួៃ រឯី D ក្សជ៏ាអ្នក្ស
មាៃ្ងដែរ សូេឲ្យរកួ្សមគជយួ  មទ្ើបសេរេយ។ B ោម ៃព្បរៃធកូ្សៃមនាះមទ្ ៃិងមធវើការងាររែឋ 
មោយទ្ទ្ួលបាៃព្បាក្សដ់ខ ចំៃួៃ US$ ៣០០ (បីរយ) ែុោល រអាមេរកិ្ស ចំដណក្ស A គឺជាពាណិជជក្សរ 
មោយចំណូលព្បោឆំ្ន គំ ឺUS$ ៣០.០០០ (បីេុៃឺ) ែុោល រអាមេរកិ្ស ម ើយមាៃព្បរៃធ (ពាណិជជក្សរ) 
ៃិងកូ្សៃរីរនាក្ស ់ រឯី C គឺជាព្គូមរទ្យដ្នក្សកុ្សមារ មាៃកូ្សៃមាន ក្ស ់ ចំដណក្សឯបតីបាៃដលងលះោន  ៃិង
បមព្េើការងារមៅក្សនុងគលីៃីក្សឯក្សជៃេយួ ទ្ទ្ួលបាៃព្បាក្សដ់ខ ៃិងព្បាក្សរ់ងាវ ៃ ់ ជាអាទ្ិ៍ សរបុ 
២.០០០ (រីរពាៃ)់ ែុោល រអាមេរកិ្សក្សនុងេយួដខ ម ើយ D គឺមៅលីវ ៃិងជាវសិវក្សរសំណងប់មព្េើ
ការងារមៅព្ក្សរេ  ុៃសំណងទ់្ទ្ួលបាៃព្បាក្សដ់ខ US$ ១.៥០០ (េយួពាៃព់្បារំយ) ែុោល រអាមេរកិ្ស
ក្សនុងដខ ។  មតើក្សរណីមៃះព្តូវមោះព្សាយែូចមេតចតាេចាប?់ 

 
(៣) X បាៃសាល បម់ៅមោយបាៃបៃសល់ទុ្ក្សៃូវេតក៌្សជាមព្ចើៃដែលមាៃតនេល US$

១.០០០.០០០ (េយួោៃ) ែុោល រអាមេរកិ្ស ៃិង្ាះវឡីាេយួសព្មាបកូ់្សៃដតមាន ក្សគ់តរ់បស់ X 
ម ម្ ះ Y ដែលមទ្ើបដតមាៃអាយុ ១០ ឆ្ន  ំ ម ើយ X បាៃដតងតាងំអ្នក្សអាណារោបាលសព្មាប់
កូ្សៃខលួៃម ម្ ះ Z សព្មាបព់្គបព់្គងក្សចិចការទងំមៃះ។ X មាៃបែូៃព្បរសបមងេើតមាន ក្សម់ ម្ ះ O 
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ដែលបាៃដបក្សោន ជាយូរេក្សម ើយ មទ្ើបព្តលបេ់ក្សវញិ ៃងិបាៃមសនើសំុឲ្យ X ជួយ មោយសារខវះ
លទ្ធភារព្គបដ់បបយាណ ង ម ើយមៅមរលែឹងថា  X បាៃសាល ប ់ៃងិបៃសល់ទុ្ក្សេតក៌្សជាមព្ចើៃ  O  
បាៃមសនើសំុឲ្យកូ្សៃរបស់ X ឲ្យជួយ គឺ Y។ Z  ដែលជាអ្នក្សតំណាងឲ្យ Y បាៃបែិមសធ។ មតើ
ក្សរណីមៃះព្តូវមោះព្សាយែូចមេតចតាេចាប?់ 
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ព្រះរាជាណាច្បព្កកេពជុា 

ជាត្ិ សាសនា ព្រះេហាកសព្ត្ 

3 
ពាកយសុាំដ្ីកាសមព្េច្បបង្គា ប់ឲ្យនតេអ់ាហារកាត្រវកិច្បា 

 
អនកដ្ឋក់ពាកយសុាំ ៖ ម ម្ ះ X មភ្ទ្ព្សី អាយុ ៥០ ឆ្ន  ំសញ្ជ តិដខមរ មាៃអាសយោឋ ៃសថិតមៅ
្ាះមលខ (ោម ៃ) ្លូវលំ ព្ក្សរេ ១ ភ្ូេ ិ២ សងាេ ត ់៣ ខណឌ  ៤ រាជធាៃីភ្នមំរញ។ 
 
ភាគីមាា ងមទៀត្ននពាកយសុាំ ៖ ម ម្ ះ Y មភ្ទ្ព្បរស អាយុ ៤០ ឆ្ន  ំ សញ្ជ តិដខមរ មាៃ 
អាសយោឋ ៃសថិតមៅ្ាះមលខ ១០ ្លូវមលខ ៣១០ ព្ក្សរេ ១ ភ្ូេ ិ២ សងាេ ត ់៣ ខណឌ  ៥  រាជ
ធាៃីភ្នមំរញ។ 

សេូមោររច្បូេេក 
ឯកឧត្តេព្បធានសាលាដ្ាំបូងរាជ្ធានីភ្នាំមរញ 

 
កេមវត្ថ ុ៖ សំមណើ សំុតុោការមចញែីកាសមព្េចដែលមាៃខលឹេសារថា ៖ 

(១) បងាគ បឲ់្យម ម្ ះ Y បងព់្បាក្សច់ំៃួៃ US$ ២០០ (ររីរយ) ែុោល រអាមេរកិ្ស ក្សនុងេយួដខ 
គិតោបរ់ីនងៃទ្ី ០១ ដខ េក្សរា ឆ្ន  ំ២០១៤ 

(២) ព្បាក្សព់្បោបក់្សតីជាបៃាុក្សរបស់ Y 
មោង ៖-មាព្តា ១១៤០ ែល់មាព្តា ១១៤៣ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី 

   -មាព្តា ០៣ ៃងិមាព្តា ២៦ នៃចាបៃ់ីតិវធិីនៃមរឿងក្សតីរែឋបបមវណីដែលេៃិដេៃជា    
បណតឹ ង 

មសចក្សតីែូចមាៃក្សំណត ់ៃិងមយាងខាងមលើ នាងខ្ុ ំសូេជព្មាបជូៃ ឯកឧត្តេព្បធាន 
មេតាត ព្ជាបថា៖ 
.............................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
ក-អងាមហត្ុខដ្េជាេេូមហត្ុននការទាេទារ 

- 
- 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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- 
ខ-ភ្សតតុាងជាឯកសារ 

- 
- 
- 
មសចក្សតីែូចជព្មាបជូៃខាងមលើ សូេ ឯកឧត្តេព្បធាន មេតាត សមព្េចតាេការមសនើសំុ 

មោយក្សតីអ្ៃុមព្ោះ។ 
 
សូេ ឯកឧត្តេព្បធាន ទ្ទ្ួលៃូវមសចក្សតីមោររែខ៏ពងខ់ពស់អ្ំរីនាងខ្ុ។ំ 
 

រាជធាៃីភ្នមំរញ, នងៃទ្ី ២៥ ដខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៤ 
 

សាន េព្មាេនដ្ 
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ព្រះរាជាណាច្បព្កកេពជុា 
ជាត្ិ សាសនា ព្រះេហាកសព្ត្ 

3 

ដ្ីកាសមព្េច្បបង្គា បឲ់្យនតេអ់ាហារកាត្រវកិច្បា 
   យ ើង W យៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំយេញ 
      -បាៃយ ើញមាក្ា ០៣ ៃិងមាក្ា ២៦ នៃច្បាប់ៃីតិវធីិនៃយ ឿងរតី 
                              ដឋបបយវណីដដលមិៃដមៃជាបណតឹ ង   

     -បាៃយ ើញមាក្ា ១១៤០ ដល់មាក្ា ១១៤៣ នៃក្រម ដឋបបយវណី 
     -បាៃយ ើញសំណ ំ យ ឿង ដឋបបយវណីដដលមិៃដមៃជាបណតឹ ងយលខ ០១ ច្ប ុះ   
     នងៃទី ២៥ ដខ វចិ្បឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤  បស់សាលាដំបូងរាជធាៃីភ្នំយេញ  

 វាងអ្នរដារ់ពារយស ំយ ម្ ុះ X អា   ៥០ ឆ្ន ំ យភ្ទស្សី សញ្ជា តិដខម  មាៃអាស ដាឋ ៃ
សថិតយៅផ្ទុះយលខ (គ្មម ៃ) ផ្លូវលំ ក្រុម១ ភូ្មិ២ សង្កា ត់៣ ខណឌ ៤ រាជធាៃីភ្នំយេញ។ 

ៃិងភាគីមាា ងយទៀតនៃពារយស ំយ ម្ ុះ Y អា   ៤០ ឆ្ន ំ សញ្ជា តិដខម  មាៃអាស ដាឋ ៃ 
សថិតយៅផ្ទុះយលខ ១០ ផ្លូវយលខ ៣១០ ក្រុម ១ ភូ្មិ ២ សង្កា ត់ ៣ ខណឌ  ៥ រាជធាៃីភ្នំយេញ។ 

 
ខលឹមសា នៃដីកាសយក្មច្បដដលក្តវូបាៃយសនើស ំយដា អ្នរដារ់ពារយស ំ (X)៖ 
-បង្កា ប់ឲ្យយ ម្ ុះ Y បង់ក្បារ់ចំ្បៃួៃ US$ ២០០ (េី   ) ដ លាល  អាយម រិ រន ងមួ ដខ គិត

ចាប់េីនងៃទី ០១ ដខ មររា ឆ្ន ំ ២០១៤ 
-ក្បារ់ក្បដាប់រតីជាបៃទ រ បស់ Y 
 

ក-ដ្ាំមណើ រមរឿង 
រ-១ កា អ្ុះអាង បស់ X ៖ 
រ-២ កា អ្ុះអាង បស់ Y ៖ 

ខ-ភ្សតតុាងកនងុសាំណុាំ មរឿង 
ខ-១ ភ្សត ាង បស់ X ៖ 
ខ-២ ភ្សត ាង បស់  Y ៖ 
 

នាមរេសាកសរួភាគីននសាំណុាំ មរឿង 
- 
- 

សាំអាងមហត្ ុ
- 

-សំណំុមរឿងរែឋបបមវណីដែលេៃិ
ដេៃជាបណតឹ ងមលខ ០១  
ចុះនងៃទ្ី២៥ ដខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៤ 
 -ែីកាសមព្េចមលខ ០១ “ក្ស”  
ចុះនងៃទ្ី ២៦ ដខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៤ 
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- 
មហត្ុដ្ូមច្បនះវិនចិ្បឆ័យមសច្បកត ី

១-បង្កា ប់ឲ្យយ ម្ ុះ  Y បង់ក្បារ់ចំ្បៃួៃ US$ ២០០ (េី   ) ដ លាល  អាយម រិ រន ង
មួ ដខ គិតចាប់េីនងៃទី ០១ ដខ មររា ឆ្ន ំ ២០១៤ យៅឲ្យយ ម្ ុះ X 

២- ក្បារ់ក្បដាប់រតីជាបៃទ រ បស់ Y 
 
ដីកាសយក្មច្បយៃុះទាញយេត ផ្លយដា ផ្ទទ ល់មាត់យៅនងៃទី ១៦ ដខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១៤ ៃិងក្បកាសជាសាធា ណៈយៅនងៃទី ២៦ ដខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៤ យៅចំ្បយពាុះម ខអ្នរ
ដារ់ពារយស ំ ៃិងភាគីមាា ងយទៀតនៃពារយស ំ។ 

 
ទ រសិទធិឲ្យបតឹងជំទាស់រន ងអំ្ឡ ងយេល  ០២ ( េី ) សបាត េ៍ យដា គិតចាប់េីនងៃ

ទទួលបាៃកា ជូៃដំណឹងអំ្េីដីកាសយក្មច្បយៃុះ។  
 

រាជធាៃីភ្នំយេញ, នងៃទី ២៦ ដខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៤ 
 

មៅព្កេ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




