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សាររបសព់្បធានគណៈមេធាវ ី
គណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
មាៃក្សិតតិយស សូេមបាះរុេពបៃតៃូវ ព្រឹតតិ
បព្តមេធាវមីលខ ២៣  សព្មាបព់្តីមាស
ទ្ី២ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីៃះ បាៃសមព្េចម ើង
មោយ ការព្បងឹដព្បង លះបងម់រលមវោែ៏
មាៃតនេ្របស់អ្នក្សៃិរៃធមាន ក្ស់ៗ  មែើេបដីចក្ស
រដំលក្សចំមណះែឹង ៃិងបទ្រិមសាធៃរ៍បស់
ោត ់។ តាងនាេឱ្យគណៈមេធាវ ី ខ្ុ ំសូេ
ដង្ងអ្ំណរគុណែល់អ្នក្សៃរិៃធ ដែល
បាៃរេួចំដណក្ស វភិាគទាៃអ្តថបទ្របស់
ខ្ួៃ ។ ខ្ុកំ្សសូ៏េដង្ងអ្ំណរគុណ្ង
ដែរ ែល់មោក្សអ្គគមលខាធកិារ មោក្ស

អ្គគមលខាធិការរង ព្បធាៃ បុគគលិក្ស ៃិងអ្នក្សសម័ព្គចតិតនៃនាយក្សោឋ ៃព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង
្សរវ្ាយនៃគណៈមេធាវដីែលបាៃខិតខំមរៀបចំរៃិិតយ ៃងិសព្េួលអ្តថបទ្ ៃិងការមបាះរុេពព្រឹតតបិព្ត
មលខមៃះ។ 

ព្រឹតតិបព្តមលខមៃះព្បេលូ្តុ ំៃូវអ្តថបទ្មៅក្សនុងវស័ិយនានា ែូចជា ព្រ មទ្ណឌ  ៃិងរែឋបបមវណី ជា
មែើេ។ បដៃថេមលើការ្ាយៃូវអ្តថបទ្ចាប ់ ព្រឹតតបិព្តមេធាវបីាៃ្តល់រត័ម៌ាៃសតីរី សក្សេមភារនៃគ
ណៈមេធាវ ី មែើេបឲី្យស ភាតារជាមេធាវបីាៃព្ជាបរីក្សិចចែំមណើ រការនៃគណៈមេធាវ។ី គណៈមេធាវ ី
ៃឹងសវះដសវងទាក្សទ់្ងមេធាវ ីៃិងអ្នក្សចាបែ់នទ្មទ្ៀត មែើេបរីព្ងីក្សការដចក្សរដំលក្សៃូវចំមណះែងឹមៅក្សនុង
វស័ិយែនទ្មទ្ៀត មៅក្សនុងការ្ាយមលើក្សមព្កាយៗ។ 

ការមបាះរុេព្ាយព្រឹតតបិព្តមេធាវមីៃះជាការមឆ្ើយតបមៅៃឹងទ្ិសមៅទ្ី២ “រព្ងឹង ៃិង
ការពារវជិាា ជីវៈ” នៃដ្ៃការសក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី ដែលបាៃអ្ៃុេត័មោយព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈ
មេធាវ។ី  

ខ្ុ ំសមងកតម ើញថា មៅក្សនុងស គេៃអ៍្នក្សចាបម់ៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមយើង មាៃ
អ្នក្សជំនាញខាងចាបជ់ាមព្ចើៃ ដែលបាៃសរមសរ្សរវ្ាយមសៀវមៅសិក្សា មែើេបបីមព្េើ    មសចក្សតីព្តូវ
ការនៃអ្នក្សសិក្សាចាប។់ មទាះបីេៃិដេៃជាអ្នក្សជំនាញក្សម៏ោយ ខ្ុ ំសូេមលើក្សទ្កឹ្សចិតតែល់មេធាវ ីៃិងអ្នក្ស
សិក្សាទូ្មៅចូលរេួវភិាគទាៃអ្តថបទ្ មែើេបចុីះ្ាយក្សនុងព្រតឹតិបព្តមេធាវ។ី   គណៈមេធាវសីាវ គេៃជ៍ា



 
 

IV 

 

ៃិចចែល់ការចូលរេួដចក្សរដំលក្សអ្តថបទ្របស់ខ្ួៃមៅក្សនុងព្រតឹតិបព្តមៃះ។ ចំមពាះអ្នក្សដែលមាៃបំណិ
ៃខាងសរមសរមាៃក្សព្េិត គណៈមេធាវមីាៃព្ក្សរេបណាា ធិការេួយដែលៃឹងជួយ ្ តល់ការដណនាំ
ែល់អ្នក្សចូលរេួ ៃិងជួយ ដក្សសព្េួលអ្តថបទ្។ មោលមៅនៃការបមងកើតព្រឹតតិបព្តមៃះ េៃិព្តឹេដត
្សរវ្ាយអ្តថបទ្នៃអ្នក្សៃិរៃធមជើងចាស់ដតប ុមណាា ះមទ្ ប ដុៃតដងេទាងំជួយ មលើក្សសាួយបណិំៃខាងសរ
មសរែល់អ្នក្សៃិរៃធជំនាៃម់ព្កាយ្ងដែរ។ 

ខ្ុ ំយល់ម ើញថា ងវីមបើព្ក្សរេបណាា ធិការបាៃ្ចិត ច្ង់ក្សនុងការមធវើឲ្យព្រឹតតិបព្តទ្ទួ្លបាៃគុណ
ភារេយួែខ៏ពស់ក្សម៏ោយ ការខវះខាតគងដ់តមជៀសេៃិ្ុត។ មែើេបមីព្ជាេដព្ជងឲ្យព្រឹតតិបព្តមៃះមាៃ
គុណភារកាៃដ់តព្បមសើរ ខ្ុសូំេអ្ំពាវនាវែល់អ្នក្សអាៃមេតាត សរមសរតប ៃងិរះិគៃស់ាថ បនា មធវើអ្តាថ ធិ
បាយ ឬបំមរញបដៃថេមៅមលើអ្តថបទ្ៃីេយួៗដែលបាៃមបាះរុេព្ាយ។ ខ្ុ ំសងឃេឹថា ស ភាតា 
ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹងបាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ
មៃះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួេវភិាគអ្តថបទ្ សូេមធវើការទាក្ស់ទ្ងេក្សការោិល័យគណៈមេធាវ ី    
មោយផ្ទា ល់តាេរយៈមោក្សមេធាវ ី កយុ នាេ តាេអ្ុីដេ ល neam130@bakc.org.kh ៃិង
មោក្សមេធាវ ីវ៉ា  សាំរតិ្  តាេអ្ុីដេ ល samrit@bakc.org.kh ក្សប៏ាៃ។ 
 ជាទ្បីចចប ់ ខ្ុ ំសូេជូៃររែល់ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សី
ទាងំអ្ស់ សូេជបួដតមជាគជយ័ព្គបព់្បការ។ 

សូេអ្រគុណ! 
                                          នងៃអ្ង្គគ រ ១០មក្សើត ដខអាសាឍ ឆ្ន ជូំត ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៤ 

   រាជធាៃភី្នមំរញ នងៃទ្ី៣០  ដខេងុិនា  ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 
      
  

     
                     សនួ វិសាេ 

                                                            ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
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ធាត្ុផ្ស ាំអត្តមនាេត័្ (Mens Rea) 
មោយ បណឌិ ត មាស បូរា  ៃិងមោក្ស ចក្ស សេបតតិ* 

 

១. មសចក្សតីម្តើេ 
 ជាទូ្មៅ អ្នក្សសិក្សាចាបព់្រ មទ្ណឌ ែងឹថា មាៃធាតុ្សនំៃបទ្មលមើសោ ងតិចចំៃួៃរីរ គ ឺ
ធាតុ្សសំមាា រៈ ៃិងធាតុ្សអំ្តតមនាេត័។ មាៃការែឹង ៃិងព្សួលយល់ អ្ំរីធាតុ្សទំ្ីេយួ ក្សប៏ ុដៃត មាៃ
ការលំបាក្សយល់ អ្ំរីធាតុ្សទំ្ី២ ដែលមាៃលក្សេណៈអ្រូប ី ៃិងមាៃពាក្សយជាមព្ចើៃ ព្តូវបាៃមព្បើ មែើេបី
បង្គា ញរធីាតុ្សអំ្តតមនាេត័។ វាពាក្សរ់ៃ័ធសាថ ៃភារ្្ូវចិតតរបស់ជៃមលមើស ែូចជា មាៃមចតនាជាមែើេ។ 
 អ្តថបទ្ខ្ីមៃះ មាៃបណំងបង្គា ញព្តឹេដតជាសញ្ញ ណ នៃធាតុ្សអំ្តតមនាេត័ មោយ្តល់ៃូវ
ភារខុសោន រវាងខ្េឹសារនៃពាក្សយ ៃិងក្សព្េតិនៃធាតុ្សមំៃះ។ អ្តថបទ្មៃះចាបម់្តើេ រៃិតិយមេើល មាព្តា
េយួចំៃួៃនៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩ នៃព្បមទ្សក្សេពុជា ៃិង ពាក្សយមរចៃ ៍ ដែលព្តូវបាៃមព្បើក្សនុង
ព្ក្សេមៃះ េៃុៃឹងរិៃិតយមេើលព្ទ្ឹសតី យុតតិសាស្រសត ឬចាបប់រមទ្ស។ 
  

២.ខ្ឹេសារ 
២.១. ក្សេពុជា 
 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩ មាៃរមំលចៃូវពាក្សយសំដែង រីធាតុ្សអំ្តតមនាេត័ ក្សនុងមាព្តាជា
មព្ចើៃ ម ើយមាព្តា៤ សតីរី មចតនាព្បព្រឹតតបទ្មលមើស ដែលជាមាព្តាចំបង បាៃដចងថា៖ 
 “រុំមាៃបទ្មលមើសមទ្ ព្បសិៃមបើោម ៃមចតនាព្បព្រឹតត ។ ប ុដៃតក្សនុងក្សរណីដែលចាបប់ាៃដចងទុ្ក្ស
េុៃ បទ្មលមើសេយួ អាចមក្សើតមចញរីការេៃិព្បរងព្បយត័ន ការខាីខាា  ការមធវសព្បដ ស ឬការេៃិមោររ
កាតរវក្សិចចមោយដ ក្សណាេយួ ។”1 
 តាេខ្ឹេសារនៃមាព្តាខាងមលើ មព្ៅរីពាក្សយ “មចតនា” មៅមាៃពាក្សយ “េៃិព្បរងព្បយត័ន” “ខាីខាា ” 
“ការមធវើព្បដ ស” ឬ“ការេៃិមោររកាតរវក្សិចច”  ដែលជាពាក្សយដែលសំោល់ ធាតុអ្តតមនាេត័។ 
 មាព្តាេយួចំៃួៃ នៃព្ក្សេែដែល ែូចជាមាព្តា ២៩ ជាមែើេ ការមព្បើពាក្សយ “មចតនា” សំមៅ
ែល់ែល់ការប ុៃប ង ឬការសមព្េចបទ្មលមើស (អ្នក្សសេគំៃិត)្ងដែរ។  មាព្តា ១៩៣ សតីរ ី
ទារុណក្សេម ក្សនុងបទ្ឧព្ក្សិែឋក្សេមសស្រង្គគ េ មព្បើពាក្សយ អ្ំមរើបងកមោយ “មចតនាៃូវការឈចឺាប”់។ បទ្េៃុសស
ឃាត មាព្តា ១៩៩ មព្បើពាក្សយ  “សម្ាបម់ោយមចតនា”។ មាព្តា ៧៩ មព្បើពាក្សយ ការមព្បើព្បាស់កូ្សៃមសា

 

* មោក្ស មាស បូរា  ជាអ្នក្សព្សាវព្ជាវចាប។់ មោក្ស ចក្ស សេបតតិ ជាព្រះរាជាអាជ្ារង នៃសាោែំបូងមខតតព្រះវហិារ។ 
1 Article 4 Intent: There shall be no offence in the absence of intent to commit it. However, where so provided by 

law, an offence may result from recklessness, carelessness, negligence or failure to fulfil a specific obligation, 
ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  ភាសាដខមរ ៃិងអ្ងម់គ្ស មោយ មោក្ស ជឹង ប ុៃម ង ឆ្ន  ំ២០១១។ 
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ដែលបាៃេក្ស“មោយឧបាយក្សលទុ្ចចរតិ”។ មាព្តា ១៨៣ សតីរី បទ្ព្បល័យរូជសាសៃ ៍ មព្បើពាក្សយ 
“ក្សនុងមោលបំណងបំផ្្ទញទាងំេូល” ៃងិ “សំមៅរារាងំក្សំមណើ តទារក្សក្សនុងព្ក្សរេ”។ រឯី មាព្តា ៣៣០ 
(បទ្ញុះញងឲ់្យមបាះបងទ់ារក្ស) មព្បើឃ្ា “ក្សនុងមោលមៅចងប់ាៃក្សនព្េ” ៃងិជាចុងមព្កាយ គឺមាព្តា 
៣៨៤ សតីរីបទ្បៃ្ំ បាៃមព្បើពាក្សយ “ែឹងថាខ្ួៃោម ៃលទ្ធភារោចខ់ាតៃងឹបងន់ង្”។  
 មាព្តាែក្សព្សងខ់ាងមលើ ភាគមព្ចើៃមព្បើពាក្សយ មចតនា មោលបំណង (សំមៅ ឬមោលមៅ) 
ៃិងចុងមព្កាយ គឺ ែឹង។ ក្សរណីមៃះ ព្បសិៃមបើជៃមលមើស បាៃែឹងដតមៅព្បព្រឹតត មនាះរិតជាបំមរញ
បាៃធាតុ្សអំ្តតមនាេត័ម ើយ។ មគអាចសៃនិោឋ ៃបាៃថាមាៃបទ្មលមើសតិចតួចណាស់បង្គា ញរីធាតុ
្សអំ្តតមនាេត័។ ម្សងរីមៃះ មេធាវ ី មៅព្ក្សេ ព្រះរាជអាជ្ា គួររិចារណាចាប ់ ឬយុតតិសាស្រសតែនទ្ 
មែើេបបីញ្ា ក្សថ់ា ធាតុ្សអំ្តតមនាេត័នៃបទ្មលមើសមៃះជាអ្វី។   

 

២.២. បរមទ្ស 
២.២.១. បារាងំ 

 មោយសារ ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាព្តូវបាៃអ្ះអាងថា បាៃយក្សតាេខ្េឹសារ នៃព្ក្សេព្រ ម
ទ្ណឌ  បារាងំ អ្នក្សៃរិៃធ សូេមលើក្សយក្សសញ្ញ ណ ក្សនុងចាបប់ារាងំ ៃិង  បង្គា ញមោយអ្នក្សជំនាញចាប់
ព្រ មទ្ណឌ បារាងំ។ អ្នក្សៃិរៃធ សូេែក្សព្សង ់មាព្តា នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ បារាងំ ដែលមាៃខ្ឹេសារព្ស
មែៀងមាព្តា ៤...“However, when law so provides, a major offence can be committed by 
imprudence, negligence or by deliberately putting another in danger”។2  

មទាះបីជាោ ងមៃះ មាៃដតពាក្សយេយួចំៃួៃពាក្សរ់ៃ័ធ ដែលព្តូវបាៃបំភ្្ ឺ ក្សនុងបរបិទ្ េៃុសស
ឃាតអ្មចតនា។ បទ្មលមើសអាចព្បព្រឹតត មោយសារេៃិបាៃបំមរញវជិាា ជីវៈព្តឹេព្តូវ (ោម ៃជំនាញ)។ 
អ្នក្សៃិរៃធបាៃមព្បើពាក្សយរេួបចចូ លោន  Carelessness, Inattention or Negligence សំមៅក្សនុងក្សរណី 
ដែលព្គូមរទ្យ េៃិបាៃ្តល់ការរិៃិតយព្គបព់្គងមលើអ្នក្សជងំឺ រេួជាេយួៃងឹ ការអាចមេើលម ើញែឹងអ្ំរី
ការខូចខាតនាមរលខាងេខុ។ ពាក្សយ «Inattention or Negligence» មព្បើក្សនុងក្សរណីែូចជា ក្សងវះ
វធិាៃការសៃតិសុខ ក្សនុងការព្គបព់្គងទ្ីតាងំអ្ោរ ការបំពាៃមោយមចតនាជាេុៃៃូវកាតរវក្សិចចសៃតិសុខ 
មោយនាយក្សព្ក្សរេ  ុៃ ដែលមេើលរលំង (ignore) ៃូវការព្រមាៃជា្្ូវការអ្ំរីសុខភារ ៃិងសុវតថិភារ 
មព្កាយរីការមធវើអ្ធិការក្សិចចជាចុងមព្កាយការខក្សខាៃមោររតាេវធិាៃដែលរាបប់ចចូ លវធិាៃន្ាក្សនុរបស់

 
2 Article 121-3 of France, quoted in Catherine Elliott, French Criminal Law, 2001, p.65. 
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ព្ក្សរេ  ុៃ្ងដែរ។ ក្សប៏ ុដៃត មព្កាយេក្ស លុះព្តាដតវាជាការបំពាៃព្ក្សឹតយ ឬបទ្បញ្ា ្្ូវការរបស់េស្រៃតី 
មទ្ើបព្គបព់្ោៃន់ាឲំ្យមាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ។3  

 
២.២.២. ព្បមទ្សម្សងមទ្ៀត 

 វាក្សយស័រាចាបម់ាៃជាមព្ចើៃព្តូវបាៃមព្បើ មែើេបសំីោល់ធាតុ្សអំ្តតមនាេត័មៃះ ែូចជា មចតនា 
ែឹង (knowledge) មាៃមោលបំណង (purpose) មធវសព្បដ ស (negligence) ការេៃិព្បរងព្បយត័ន 
(recklessness) មចតនាទុ្ចចរតិ (malice) ជាមែើេ។4 ពាក្សយទាងំមៃះ មាៃខ្ឹេសារ េៃិចាស់មទ្ 
ម ើយយុតាត ធកិារខ្ះ េៃិចាតព់ាក្សយខ្ះ បង្គា ញរីធាតុ្សំ្ ងដែរ។5 ចាប ់ឬយុតតសិាស្រសត បរមទ្សខ្ះ ្ត
ល់ក្សព្េតិនៃធាតុ្សអំ្តតមនាេត័េយួទាបជាងេយួ ឬបស្រញ្ច សោន ។ បដៃថេរីមៃះ ថាមតើធាតុ្សទំាងំមៃះ 
គួរព្តូវបាៃរចិារណាតាេអ្តតមនាេត័ (subjective) ឬ សតាៃុេត័ (objective  approach) ក្សម៏ៅ
មាៃភារេៃិចាស់្ងដែរ។6 
 ជាទូ្មៅ បទ្មលមើសទាេទារៃូវធាតុអ្តតមនាេត័ ក្សប៏ ុដៃតក្សម៏ាៃក្សរណីមលើក្សដលងខ្ះ្ងដែរ។  បទ្
មលមើសេយួចំៃួៃ ទាេទារធាតុ្សសំមាា រៈដតប ុមណាា ះ (Strict Liability Offense) ែូចជាក្សនុង  វស័ិយ
ចរាចរណ៍្្ូវមោក្ស។7 យុតាត ធិការទាងំអ្ស់ ឯក្សភារថា មចតនា គជឺាធាតុ្សអំ្តតមនាេត័។ ខណៈដែល 
ការមធវសព្បដ ស ៃិង ជារិមសស ការេៃិព្បរងព្បយត័ន ឬខាីខាា   េៃិព្តូវបាៃចាតថ់ាជាធាតុ្សអំ្តតមនា
េត័មទ្ ក្សនុងព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ព្បមទ្សេយួចំៃួៃ។  

មចតនា៖ មចតនាព្តូវបាៃ្តល់ៃយ័ថា ការចងប់ាៃអ្វីែូចដែលជៃមលមើសប ងព្បាថាន ។ ជៃ
មលមើសែឹងថាមបះែូងជាសររីាងគសំខាៃ ់ មលើក្សកាមំភ្្ើងបាញ់ចំមបះែូងជៃរងមព្ោះ ជៃរងមព្ោះបាៃ    
ស្ាប។់ មៃះជាឧទា រណ៍ែស៏ាេចញេយួ អ្ំរអី្វីមៅជាមចតនា។ មចតនាមៃះ ជាមចតនាផ្ទា ល់ (direct 

 
3 Id., pp.161-162. 

4 Recklessness ព្តូវបាៃបក្សដព្បជា ការេៃិព្បរងព្បយត័ន, ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  ភាសាដខមរ ៃិងអ្ងម់គ្ស មោយ មោក្ស ជឹង ប ុៃម 
ង ឆ្ន  ំ២០១១, មាព្តា ២០៧។ 

5 French and German Criminal Laws prefer “negligence”, Catherine Elliott, supra note 2, pp.64-83, 745; Michael 

Bohlander, Principle of German Criminal Law, 2009, p. 63. 
6 Simon Bronitt, Australia in Kevin Jon Heller and Markus D. Dubber, the Handbook of Comparative Criminal 

Law, 2011, p. 58. 
7 Joshua Dressler, Understanding Criminal Law, 2009, p. 145. 
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intent)។8 ជៃមាន ក្ស ់ បាៃមចាលែំងមបំដបក្សក្សចចក្សប់ងអួច មចតនាមែើេបឲី្យក្សចចក្សធ្់ាក្សព់្តូវក្សាលេៃុសស 
មៅខាងមព្កាេ។ មៃះបង្គា ញរីមចតនាមោយព្បមោល (indirect intent)។ មៃះទ្ំៃងែូចជា មចតនា 
មាៃលក្សេខណ័ឌ  (conditional intent) ដែលអ្ះអាងមោយយុតាត ធិការ  អា ឺេ ង។់9 វាក្សម៏ាៃដែរៃូវ
មចតនា ជាេុៃ (aforethought intent)។10 ជាទូ្មៅ មចតនាព្តូវមក្សើតម ើងព្រេោន ឬជួៃោន ៃឹងសក្សេម
ភារ។ ព្បសិៃេៃិែូចមៃះមទ្ វាអាចេៃិដេៃជាបទ្មលមើសែូចដែលបាៃមចាទ្ម ើង។ 
 អ្នក្សព្សាវព្ជាវ គួរដញក្សពាក្សយ “េូលម តុ (motive)” ៃិង“មចតនា”។ ពាក្សយមៃះេៃិែូចោន មទ្។ 
Motive នាឲំ្យមាៃមចតនា ម ើយការសំអាងមលើ Motive េៃិអាចរចួ្ុតរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវព្រ ម
ទ្ណឌ មទ្។ ឧទា រណ៍ ព្គូមរទ្យ តាេសំមណើ របស់អ្នក្សជងំឺរានំរ   មោយេូលម តុអាណិត បាៃចាក្សថ់ាន ំ
សម្ាបអ់្នក្សជងំឺ។ ព្គូមរទ្យមៅដតមាៃមចតនាសម្ាប1់1 ដែលនាឲំ្យមាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវព្រ មទ្ណឌ  
ក្សនុងបទ្ណាេយួជាេយួៃឹងសាថ ៃសព្មាល អ្ៃុមោេតាេចាបន់ៃព្បមទ្សៃីេយួៗ។ 

មចតនាមៃះមទ្ៀត ព្តូវបាៃដបក្សដចក្សជាទូ្មៅ (general intent) ៃងិជាក្សោ់ក្ស ់(specific intent)។ 
មចតនាទូ្មៅ  មាៃធាតុ្សចំណំង ់(desire) ៃិង បាៃែងឹ (aware)។12 បទ្រមំោភ្មសរសៃថវៈ ព្តូវ
បាៃចាតថ់ាទាេទារព្តឹេដតមចតនាទូ្មៅ។ ជៃមលមើសចងប់ំមរញចំណង្្ូវកាេ ៃិងែងឹថាការរមំោភ្
មសរសៃថវៈគខុឺសចាប ់ ដតោតម់ៅដតព្បព្រឹតត។ មចតនារិមសស គឺ ួសរីមចតនាទូ្មៅ មព្ពាះ
ទាេទារឲ្យសមព្េចបំណងអ្វេីយួជាក្សោ់ក្ស។់ មៃះចូលក្សនុងក្សរណីបទ្លួចព្ទ្រយ។ ជៃមលមើសចងប់ាៃ
ព្ទ្រយយក្សេក្សជារបស់ខ្ួៃ។ 

ការេៃិព្បរងព្បយត័ន៖ មាៃទ្មងវើជាមព្ចើៃបងក្លវបិាក្សែល់សងគេ ដែលចាបព់្តូវចាតវ់ធិាៃ
ការ មែើេបកីារពារសុវតថិភារ ឬសៃតិសុខរបស់ព្បជារលរែឋ តាេរយៈការដចងជាបទ្មលមើស ទាេទារៃូវ
ធាតុ្សអំ្តតមនាេត័ (មចតនា) ឬ ការមធវសព្បដ ស។ ក្សនុងក្សរណីខ្ះ ធាតុ្សេំៃិមាៃដចង ែូចមៃះ ការ
េៃិព្បរងព្បយត័ន  ព្តូវបាៃមោង ឬមព្បើព្បាស់មែើេបបីំមរញចំណុចខវះខាត។ 

វាសំដែងឲ្យែឹងតាេសក្សេមភារ ដែលបងកហាៃីភ្យ័ ដែលជៃមលមើសបាៃែឹង ក្សប៏ ុដៃតេៃិខវល់ 
ៃិងមៅដតមធវើសក្សេមភារ។ ក្សនុងៃយ័មៃះ វាបង្គា ញថា ជៃមលមើសែឹងម ើយមៅដតបៃតឬមធវើសក្សេមភារ។ 
មៃះបង្គា ញរី ចិតតទុ្ចចរតិ (guilty mind)។ ឧទា រណ៍ មៅក្សនុងរងគសាលេយួមាៃេៃុសសជាមព្ចើៃ

 
8 អ្នក្សព្សាវព្ជាវខ្ះ ឲ្យម ម្ ះថាជាមចតនាតាេអ្ងគម តុ (factual intent) ដែលខុសោន  ៃឹង Legal intent (បងកររបសួ 

ជាេយួហាៃីយភ្យ័ថា ៃឹងនាឲំ្យស្ាប)់ សូេមេើល G. Feltoe, Commentary on Criminal law, 2012, p. 60; 

Catherine Elliott and Frances Quinn, Criminal Law, 6th ed., 2006, p.16. 
9 Michael Bohlander, supra note 5, p. 49. 
10 L. Radzinowicz, Mens Rea in Statutory Offences, 1955, p.12. 
11 Catherine Elliott and Frances Quinn, supra note 8, p. 26. 
12 L. Radzinowicz, supra note 10, pp.16-17. 
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ដែលក្សំរុងរាមំព្ចៀង ជៃមលមើសបាៃយក្សក្ាមំភ្្ើងបាញ់តាេបងអួចក្សចចក្សចូ់លមៅក្សនុង បៃាបរ់ងគសាល 
ដែលមាៃេៃុសសអ្ អូ្រ។ មនាះបង្គា ញៃូវហាៃភី្យ័ខពស់ ដតជៃមលមើសេៃិខវល់រីអ្វីមក្សើតម ើង។ 

អ្តថបទ្សូេែក្សព្សងខ់្ឹេសារែល៏អេយួអ្ំរី ការេៃិព្បរងព្បយត័ន ៖ បុគគលមាន ក្សេ់ៃិព្បរងព្បយត័ន 
មបើ ១. ោតប់ាៃព្បព្រតឹត បងកៃូវហាៃីភ្យ័ធៃៃធ់ៃរ ដែលព្ទ្រយសេបតតិ អាចព្តូវបាៃបំផ្្ទញ ឬខូចខាត 
ៃិង ២. មៅមរលោតប់ាៃព្បព្រឹតតមោយោម ៃគិតរិចារណា ៃូវលទ្ធភារដែលអាចមាៃហាៃភី្យ័  
ដែលការរិតហាៃភី្យ័ៃឹងមក្សើតមាៃ ឬ ទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាមាៃហាៃភី្យ័ពាក្សរ់ៃ័ធ ក្សប៏ ុដៃតមៅដតព្បព្រឹតតទ្
មងវើណាេយួមនាះ។13 

ដ្អក្សមលើឧទារ ណ៍ខាងមលើ អ្នក្សព្សាវព្ជាវខ្ះ បាៃអ្ះអាងថា ការេៃិព្បរងព្បយត័ន ព្សមែៀង 
ឬមលើសក្សព្េតិជិតមសមើ ៃិងមចតនា។ ការេៃិព្បរងព្បយត័ន មសមើៃឹងការមធវសព្បដ សែធ៏ៃៃធ់ៃរ (gross 
negligence)។ យុតាត ធិការព្បមទ្សខ្ះ ឲ្យក្សព្េតិ ការេៃិព្បរងព្បយត័ន ទាបជាងការមធវសព្បដ ល។ 
ក្សប៏ ុដៃត ព្បសិៃមគទ្ទ្លួយក្សឧទា រណ៍មៃះ ព្តឹេព្តូវឆ្ុះៃឹងធាតុអ្តតមនាេត័ ការេៃិព្បរងព្បយត័ន អ្នក្ស
ៃិរៃធអ្តថបទ្មៃះ ឯក្សភារថា ការេៃិព្បរងព្បយត័នខពស់ជាងការមធវសព្បដ ស។ ការដបងដចក្ស ឬ ោក្ស់
ក្សព្េតិលំោបថ់ាន ក្សរ់ិតជាសំខាៃ ់ រីមព្ពាះបទ្មលមើសខ្ះទាេទារៃូវព្បមភ្ទ្នៃធាតុ្សអំ្តតមនាេត័ខុសោន  
ម ើយព្រះរាជអាជ្ា ព្តូវបង្គា ញធាតុ្សមំៃះ។ បដៃថេរីមលើមៃះ ក្សព្េតិធាតុ្សអំ្តតមនាេត័ ពាក្សរ់ៃ័ធជា
េយួៃឹងការក្សណំតម់ទាស។ ជាក្សដ់សតង មចតនាផ្ទា ល់ អាចនាឲំ្យមាៃមទាសធៃៃក់្សអ៏ាចថាបាៃ មោយ
េៃិគិតរីភារង្គយព្សួលក្សនុងការបង្គា ញធាតុ្សមំៃះ។ 

ការមធវសព្បដ ស៖ ជាការចាបម់្តើេ សូេកុ្សំព្ច ំវាៃឹងមចតនាេៃិផ្ទា ល់ដែលបរោិយ 
ខាងមលើ។ វាមាៃព្បភ្ររីវស័ិយរែឋបបមវណី មពាលគឺ ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះអ្ំមរើអ្ៃីតាៃុកូ្សល 
(tort) មោយសារការមធវសព្បដ ស។ មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី ក្សនុងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវព្រ មទ្ណឌ  ក្សព្េតិ
ធៃៃធ់ៃរនៃទ្មងវើ ព្តូវខពស់ជាងសព្មាបក់ារទ្ទ្ួលខុសព្តូវខាងរែឋបបមវណី។ ទ្ៃំងជាេូលោឋ ៃមៃះម ើយ 
មទ្ើបរែឋខះ្ ដែលបរោិយក្សនុងអ្តថបទ្មៃះ ទាេទារ ួសរកីារមធវសព្បដ សធេមតា (mere negligen
ce)។14 ការមធវសព្បដ ស ព្តូវដតធំមធង ឬធៃៃធ់ៃរ។ យុតតសិាស្រសតអា ឺេ ងបាៃមព្បើពាក្សយ «ការមធវសព្ប
ដ សជាសេបជៈចញ )» (conscious negligence)។  

 
13  A person will be reckless if (1) he or she does an act which in fact create a serious risk that property would be 

destroyed or damaged and (2) either (a) when he or she does the act he or she has not given any thought to the 

possibility of there being any such risk, and the risk was in fact obvious; or (has recognized that there was 

some risk of that kind involved and has nonetheless gone on to do it, quoted in para 44 of Rigna v. G and 

another, House of Lords, 16 October 2003. 
14 Kent Roach, Canada in Kevin Jon Heller, supra note 6, p. 107. 
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អ្វីខុសោន រវាងការេៃិព្បរងព្បយត័ន ៃិង ការមធវសព្បដ ស គឺថាក្សនុងក្សរណីការេៃិព្បរងព្បយត័ន 
ជៃមលមើសែឹង ចាស់ថាមាៃហាៃីភ្យ័។ ចំដណក្ស ការមធវសព្បដ ស ជៃមលមើសេៃិែងឹហាៃភី្យ័ចា
ស់មទ្។ ជាេយួោន  មៃះដែរ សូេកុ្សំព្ច ំរវាងការមធវសព្បដ ស ៃិង ការខក្សខាៃ ឬអ្សក្សេមភារ 
(omission) ដែលមគរាបប់ចចូលក្សនុងធាតុ្សសំមាា រៈនៃបទ្មលមើស។ ការខក្សខាៃ ជាបទ្មលមើសព្រ ម      
ទ្ណឌ ។15 ការមធវសព្បដ លជាធាតុ្សអំ្តតមនាេត័នៃបទ្មលមើស ។ 

មោយសារ វាមាៃព្បភ្ររី អ្ំមរើអ្ៃីតាៃុកូ្សល មគព្តូវក្សណំតជ់ាេៃុសិៃ ថាមតើអ្នក្សព្បព្រឹតត 
មាៃក្សរណីក្សចិចព្បរងព្បយត័ន (Duty of Care) មលើជៃរងមព្ោះដែរឬមទ្។16 ជៃមលមើសបាៃបំពាៃក្សរណី
ក្សិចចមនាះ ម ើយមធវើឲ្យជៃរងមព្ោះមាៃហាៃភី្យ័។ ហាៃីភ្យ័ព្តូវដតខពស់ (great short of 
reasonable standard)។ ព្បមទ្សខ្ះ បាៃដចងអ្ំរី បទ្សម្ាបេ់ៃុសសមោយការមធវសព្បដ សធៃៃ់
ធៃរ (gross negligent manslaughter)17 ការមបើក្សបរមធវសព្បដ ស នាឲំ្យេៃុសសស្ាប។់18 មវជា
បណឌិ ត មាៃក្សរណីក្សិចចរៃិិតយ ៃិងដងទា ំ រាបាលអ្នក្សជំង។ឺ ព្បសិៃមបើោតទុ់្ក្សអ្នក្សជំងមឺចាលមោយ
េៃិរិៃតិយ ដងទាងំ ៃិងរាបាល មនាះៃឹងនាឲំ្យអ្នក្សជំងស្ឺាប។់ ោតអ់ាចព្តូវបាៃមចាទ្រីបទ្សម្ាប់
េៃុសស មោយការមធវសព្បដ ស។19 ឧទា រណ៍បដៃថេ មែើេបវីះកាតអ់ាចព្បព្រឹតតមៅបាៃ គឺទាេទារ
ៃូវសតងោ់ព្បតិបតត ិX ក្សប៏ ុដៃតព្គូមរទ្យេៃិបាៃបំមរញតាេមទ្ ឬមធវើ 
ទាបជាងសតងោ់។ 

មែើេបបីង្គា ញៃូវ ការមធវសព្បដ ស យុតតិសាស្រសតបាៃព្បកាៃយ់ក្សៃូវវធិីសាស្រសត េៃុសសមាៃ
ម តុ្ល (reasonable person) ដែលជាវធិសីាស្រសតសតាៃុេត័ (objective test)។20 េៃុសស 
មាៃម តុ្ល ក្សនុងសាថ ៃភារដែលជៃមលមើសក្សំរុងព្បឈេ មតើព្តូវមឆ្ើយតបោ ងែូចមេតច?។ មទាះប ី
ជាោ ងមៃះក្សត ីវាេៃិសុព្ក្សតឹយមទ្ មបើេៃិរិចារណាៃូវក្សតាត ែនទ្មទ្ៀត ែូចជា អាយុ សាថ ៃភារសុខភារ 
ឬបរសិាថ ៃជុំវញិរបស់ជៃមលមើស។ ឧទា រណ៍ ក្សនុងក្សរណី មក្សមងមលងមភ្្ើង បងកឲ្យមឆះ្ាះមគ។ សតងោ់

 
15 Only duty, imposing duty reasonable, failure to give food to child and died, mother is criminal responsible, 

Matthew Lippman, Contemporary Criminal Law, 2010, p.97. 
16 At present I content myself with pointing out that in English law there must be, and is, some general conception 

of relations giving rise to a duty of care … The liability for negligence, …, be treated so as to give a right to 

every person injured by them to demand relief. In this way rules of law arise which limit the range of 

complainants and the extent of their remedy. The rule that you are to love your neighbor becomes in law,... 

You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to 

injure your neighbor, Donoghue v Stevenson, 1932 SC (HL) 31 (UKHL 26 May 1932). 
17 Catherine Elliott, supra note 8, p. 111. 
18 Catherine Elliott, supra note 8, pp. 111-112. 

19 ខុសរីសម្ាបេ់ៃុសសមោយអ្មចតនា (អ្មចតនា រាបប់ចចូ លមធវសព្បដ ស)។ 
20 រិចារណា ការមឆ្ើយតប របស់េៃុសសមាៃម តុ្ល ក្សនុងសាថ ៃភារែូច ដែលជៃមលមើសជួប។ Catherine Elliott and 

Frances Quinn, supra note 8, p. 19. 
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េៃុសសមាៃម តុ្លេៃិអាចព្តូវបាៃអ្ៃុវតតមទ្ មោយសារមក្សមងយល់ែឹងតិចតចួ  ឬ េៃិសូវមាៃ
ម តុ្ល្ង។  

េុៃៃឹងបចចប ់ អ្តថបទ្សូេមលើក្សយក្សព្ទ្ឹសតីចំៃៃួរីរ ដែលពាក្សរ់ៃ័ធ៖ ទ្១ី. ការម្ារមចតនា 
(transfer of malice)  ៃិងទ្ី២ ធាតុ្សអំ្តតមនាេត័ព្តូវបាៃសៃមត ់(constructive mens rea)។ ទ្ី១. 
អ្ៃុវតតចំមពាះការសម្ាបេ់ៃុសស ខុសរីមោលមៅ។ ជៃមលមើស ចងស់ម្ាប ់ ក្ស ដតដបរជាបាញ់សម្ាប ់
ខ។ មៃះជាការម្ារមចតនា សម្ាប ់ក្ស មៅ ជាមចតនាសម្ាប ់ខ។21 ទ្ីរីរមក្សើតមាៃក្សនុងបទ្មលមើស នៃ
ព្បមទ្សកំុ្សេុៃ  ែូចជា Felony-Murder (សម្ាបន់ាររីងមព្ោះក្សនុងអ្ំ ុងមរលរមំោភ្មសរសៃថវៈ)។ 
មចតនា របស់ជៃមលមើស គឺ រមំោភ្មសរសៃថវៈ។ តាេព្ទ្ឹសតីមៃះ មចតនារមំោភ្ នាឲំ្យសៃនិោឋ ៃថា 
មាៃមចតនាសម្ាប។់22 វាជាមរឿងចព្េូងចព្មាស់ អាព្ស័យម តុមៃះ ព្បមទ្សខ្ះេៃិព្បកាៃយ់ក្សមទ្ៀត
មទ្។23 

៣. សមងេប 
ឃាតក្សេមគិតទុ្ក្សជាេៃុ ជាការសម្ាបេ់ៃុសសមោយមចតនា បង្គា ញតាេរយៈគមព្មាង ឬដ្ៃ

ការព្បព្រឹតត មែើេបសីមព្េចតាេការររំឹងទុ្ក្ស។ ជៃរងមព្ោះព្តូវដតជាេៃុសសមាៃជីវតិ មទាះបីប ុនាម ៃ
នាទ្ីេុខសក្សេមភារសម្ាបម់ក្សើតម ើងក្សតី។ យុតតសិាស្រសតបាៃបង្គា ញថា មរលណា ដែលជីវតិព្តូវបាៃ
ចាតថ់ា បចចប ់ មនាះគឺការឈបែ់ំមណើ រការនៃខួរក្សាល។ មៅមាៃបញ្ា  សមុព្គសាម ញក្សនុងការដបងដចក្ស 
េៃុសសឃាត ៃងិក្សប៏ ៃុប ងព្បព្រឹតតេៃុសស ដែលអ្នក្សសិក្សា មព្កាយៗ គួរបៃតព្សាវព្ជាវ តាេរយៈការ
មលើក្សអ្ងគម តុជាក្សដ់សតង ជាឧទា រណ៍ មែើេបបីំភ្្ ឺGray Zone។ 

 
21 Catherine Elliott, supra note 8, p. 25. 
22 Catherine Elliott, supra note 8, pp. 25-26. 
23 Thomas Weigend, Germany in Kevin Jon Heller, supra note 6, p. 277. 
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ឃាត្កេមគតិ្ទុកជាេុន 
មោយបណឌិ ត មាស បូរា  

១. មសចក្សកីម ត្ើេ 
 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាឆ្ន  ំ ២០០៩ ដចងអ្រំីអ្ំមរើសម្ាបេ់ៃុសស ក្សនុងទ្ព្េងន់ៃការព្បព្រឹតត
មោយមចតនា ឬអ្មចតនា បដៃថេមលើបទ្មលមើសសម្ាបេ់ៃុសសម្សងមទ្ៀត ដែលព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ
ក្សំណតជ់ាការសម្ាបជ់ាក្សោ់ក្សម់ោយក្សំណតត់ាេព្បមភ្ទ្នៃជៃរងមព្ោះ ែូចជា សម្ាបព់្រះេហាក្សស
ព្ត (បទ្រាជឃាតក្សេម24) ជាមែើេ។ ជាទូ្មៅ អ្ំមរើសម្ាបេ់ៃុសសមៃះព្តូវទ្ទ្ួលរងៃូវមទាសទ្ណឌ ោ ង
ធៃៃធ់ៃរ ម ើយទាេទារៃូវការក្សំណតៃ់ិយេៃយ័ ៃិងធាតុ្សនំៃបទ្មលមើសឲ្យបាៃជាក្សោ់ក្ស ់ មែើេបកីាត់
បៃថយៃូវការក្សំណត ់ ចាតថ់ាន ក្សប់ទ្មលមើសព្បមភ្ទ្មៃះមោយព្ច ំ    ជាយថាម តុ ដែលនាឲំ្យជៃ
មលមើស ដែលសេទ្ទ្ួលមទាសធៃៃ ់ ដបរជាទ្ទ្ួលមទាសព្សាល ឬជៃមលមើសដែលព្បព្រឹតតសេៃឹង
ទ្ទ្ួលមទាសព្សាល ដបរព្តូវជាទ្ទ្ួលមទាសធៃៃធ់ៃរមៅវញិ។  
 វតតមាៃនៃអ្តថបទ្មៃះ មផ្ទត តមលើដតបទ្ឃាតក្សេមគតិទុ្ក្សជាេុៃ (deliberated killing/mu-
rder) មកាត បៃូវធាតុ្ស ំដែលអាចទាញមៅរិចារណារក្សចណុំចែូច ឬខុសោន  ៃងឹបទ្មលមើសែនទ្មទ្ៀត 
ែូចជា េៃុសសឃាតមោយមចតនា (Voluntary Manslaughter) ជាមែើេ។ ែូចសរវែង អ្តថបទ្មៃះ
ៃឹងចាបម់្តើេបរោិយទូ្មៅ ៃិងសមងេប អ្ំរីព្បមភ្ទ្នៃបទ្មលមើស េុៃៃងឹរិៃតិយមេើលធាតុ្សនំៃបទ្
មលមើស។ ក្សនុងក្សរណីមាៃភារព្សមរចព្សរិល ឬេៃិចាស់ោស់ ៃូវពាក្សយមរចៃ ៍ សាថ ៃភារ ឬអ្តថ
ៃយ័ មោបល់របស់អ្នក្សជំនាញដ្នក្សចាបព់្រ មទ្ណឌ  ឬយុតតិសាស្រសតរបស់តុោការបរមទ្ស ៃឹងព្តូវ
បាៃមោងសព្មាបជ់ាេូលោឋ ៃបដៃថេក្សនុងការឈវងយល់ ៃងិរិចារណាបដៃថេ។  

អ្វីដែលព្តូវចាបអ់ារេមណ៍ សូេកុ្សំររំឹងថា អ្តថបទ្ែខ៏្ីមៃះៃងឹអាចមឆ្ើយតប ឬមោះព្សាយព្គប់
សំណួរ ដែលអ្ស់មោក្សអ្នក្សមាៃ។ អ្តថបទ្េយួមៃះ ព្ោៃដ់តជាការចាបម់្តើេ មោយ្តល់ៃូវសញ្ញ ណ
ជាក្សោ់ក្សេ់យួចំៃៃួប ុមណាា ះ ទ្ៃាឹេៃងឹមៃះ អ្តថបទ្ ក្សេ៏ៃិបាៃមោងែល់ការអ្ៃុវតតក្សៃ្ងេក្ស ឬការ
បក្សព្សាយ ឬយុតតសិាស្រសតរបស់តុោការក្សេពុជាមទ្។ វាព្ោៃដ់ត្តល់ជាេូលោឋ ៃសព្មាបរ់ិចារណា 
ៃិងសិក្សាបៃតដតប ុមណាា ះ។ 
 

 
 មោក្ស មាស បូរា  ជាអ្នក្សព្សាវព្ជាវចាប។់ 
24 មាព្តា ៤៣៣ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ២០០៩ ក្សេពុជា។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   
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២. ខឹ្េសារ 
២.១ បទ្បបចញតតិចាប ់

 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាបាៃបចញតតិ អ្ំរអី្ំមរើសម្ាបេ់ៃុសស ក្សនុងទ្ព្េងប់ទ្មលមើសេយួ មោយ
ក្សនុងទ្ព្េងជ់ាបទ្មលមើសមកាត បរេួ25 មាៃសាថ ៃទ្េៃៃ2់6 ឬជាបទ្មលមើសមទាលដតឯង (stand alone)។ 
ក្សរណីចុងមព្កាយមៃះ ែូចជាបទ្មលមើសឃាតក្សេមក្សនុងមាព្តា ១៩៩ (voluntary manslaughter) 
េៃុសសឃាតមោយអ្មចតនា (involuntary manslaughter) ក្សនុងមាព្តា ២០៧ ៃងិឃាតក្សេមគតិ
ទុ្ក្សជាេុៃ (មាព្តា ២០០)។ បទ្មលមើសខ្ះ ភាា បជ់ាេយួៃងឹសាថ ៃទ្េៃៃ ់ មទាសមោយក្សណំតត់ាេរយៈ  
េមធាបាយនៃការព្បព្រឹតត ឧទា រណ៍ ការមព្បើថាន រុំល (មាព្តា ២០១) សាថ ៃទ្េៃៃម់ទាសទាក្សទ់្ងៃងឹ
ជៃរងមព្ោះ ឧទា រណ៍៖ការមធវើឲ្យជៃរងមព្ោះរិការ (មាព្តា២០២) សាថ ៃទ្េៃៃម់ទាស មោយសារ
មោលមៅ ឧទា រណ៍ែូចជាការរារាងំេៃិឲ្យសាក្សសី្ តល់ភ្សតុតាង (មាព្តា ២០៣) ចារ ី (ព្ប
ព្រឹតតមោយអ្នក្សរាជការសាធារណៈ) (មាព្តា ២០៤) មោយមព្បើទារុណក្សេម (មាព្តា ២០៥)។ ក្សនុង
ក្សរណីមាៃសាថ ៃទ្េៃៃ ់ អ្នក្សព្បព្រឹតតៃឹងអាចទ្ទ្ួលមទាសរៃធនាោរ តាេព្បមភ្ទ្នៃសាថ ៃទ្េៃៃច់មន្ាះរ ី
១៥ ឆ្ន  ំមៅ ៣០ ឆ្ន ។ំ បដៃថេរីមៃះ ជៃមលមើសអាចៃឹងព្តវូតុោការព្បកាសមទាសបដៃថេ ដែលមាៃ
៩ ព្បមភ្ទ្ ែូចក្សណំតក់្សនុងមាព្តា ២០៦។ 

២.២. ធាតុ្សនំៃបទ្មលមើស 
 មាព្តា២០០ បទ្ឃាតក្សេមគតិទុ្ក្សជាេៃុ៖ ឃាតក្សេមគតិទុ្ក្សជាេុៃ គអឺ្ំមរើសម្ាបេ់ៃុសសមោ
យគិតទុ្ក្សជាេុៃ ឬ មោយការរួៃសាា ក្ស។់ 
 ការគិតទុ្ក្សជាេៃុ គឺជាគមព្មាងដែលបមងកើតម ើងេៃុអ្ំមរើមបៀតមបៀៃ មៅមលើរូបបុគគលនៃជៃ
រងមព្ោះ។ 
 ការរួៃសាា ក្សគ់ឺជាអ្ំមរើឃ្ាចំាបំុគគលណាមាន ក្សក់្សនុងរយៈមរលេយួរយៈមែើេបពី្បព្រឹតតអ្ំមរើមបៀត
មបៀៃមៅមលើរូបបុគគលនៃជៃរងមព្ោះ។ 
 េុៃចូលែល់ខ្ឹេសារចេបង អ្តថបទ្ សូេបង្គា ញរីភារខុសោន រវាងអ្ំមរើសម្ាបេ់ៃុសសខុស
ចាបទ់ាងំបីព្បមភ្ទ្មៃះ។ បទ្ឃាតក្សេមគិតទុ្ក្សជាេុៃ ឬឃាតក្សេមដែលមាៃមទាសធៃៃជ់ាងមគមៃះ 
មោយមាៃភាា បៃ់ឹងសាថ ៃទ្េៃៃ ់ ក្សប៏ ុដៃតឃាតក្សេមធេមតា ដែលមគមៅថាអ្ំមរើឃាតក្សេមមោយមាៃ
មចតនាភ្ាេៗ (គឺោម ៃភាា បៃ់ឹងសាថ ៃទ្េៃៃម់ទ្)។ ទាងំរីរមៃះខុសោន ៃឹង បទ្េៃុសសឃាតមោយ

 
25 ការសម្ាបជ់ាដ ន្ក្សេយួនៃបទ្ឧព្កិ្សែឋព្បល័យរូជសាសៃ ៍មាព្តា ១៨៣ ២០០៩ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ(១)។ 
26 ែូចជាមាព្តា ២០២ ។(សាថ ៃទ្េៃៃម់ោយសារជៃរងមព្ោះ មាៃរិការភារ) 



 
ឃាតក្សេមគិតទុ្ក្សជាេុៃ  
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អ្មចតនា ដែលការសម្ាបេ់ៃុសសមោយសារទ្មងវើមធវសព្បដ សជាមែើេ។27  
តាេព្ទ្ឹសតី មាព្តា២០០មៃះ បង្គា ញរីធាតុ្សៃំីតាៃុកូ្សលម ើយ។ មយើងៃឹងរៃិិតយមេើលជា

បៃត ៃូវព្បធាៃនៃបទ្មលមើស ជៃរងមព្ោះ ដែលសថិតមៅក្សនុងចំណងមជើងរង គឺធាតុ្សសំមាា រៈ ៃិង ធាតុ
្សអំ្តតមនាេត័។ 
 ធាតុ្សសំមាា រៈ៖ សំមៅសក្សេមភារ នៃការែក្ស ូតជីវតិបគុគលណាេយួ ដែលជាជៃរងមព្ោះ 
មោយបុគគលណាមាន ក្សម់ទ្ៀត។ ជៃរងមព្ោះជាេៃុសសដែលមាៃជីវតិ។ មទាះបីេុៃសម្ាប ់ជៃរងមព្ោះ
មៅមាៃអាយុដតប ុនាម ៃនាទ្ីក្សតី28 ឧទា រណ៍ ការបាញ់សម្ាប ់ជាមែើេ។ 
 ធាតុ្សអំ្តតមនាេត័៖ ជៃមលមើសមាៃមចតនាមធវើឲ្យជៃរងមព្ោះស្ាប ់ ម ើយមចតនាមៃះ 
បង្គា ញ តាេរយៈ ការគិតទុ្ក្សជាេុៃ ឬមោយការរួៃសាា ក្ស។់ ការមព្បើពាក្សយ “ឬ” ក្សនុងចាបម់ៃះ មាៃ
ៃយ័ថា មទាះជាអ្ំមរើមនាះ ព្តូវព្បព្រឹតតមព្កាេសាថ ៃភារណាេយួក្សម៏ោយក្សនុងចំមណាេសាថ ៃភារទាងំរីរ 
មពាល គឺការគិតទុ្ក្សជាេុៃ ឬ ការរួៃសាា ក្ស ់ ៃឹងព្តូវបាៃសៃមតថ់ាជាបទ្ឃាតក្សេមគតិទុ្ក្សជាេៃុ។ 
ពាក្សយ “ការគិតទុ្ក្សជាេុៃ” ៃងិពាក្សយ “ការរួៃសាា ក្ស”់ ព្តូវបាៃក្សំណតៃ់ិយេៃយ័ក្សនុងក្សថាខណឌ ទ្២ី ៃិង
ទ្ី៣ នៃមាព្តា ២០០នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ។ គៃថីទ្១ី សតីអ្ំរបីទ្បបចញតតិទូ្មៅ ក្សប៏ាៃ្តល់ៃិយេៃយ័នៃ 
“ការគិតទុ្ក្សជាេៃុ ក្សនុងមាព្តា ៧៨29” ៃិង “ការរួៃសាា ក្ស ់ក្សនុងមាព្តា ៨២”្ងដែរ។ ប ុដៃតតាេទ្ព្េងន់ៃ
ការតាក្សដ់តងចាប ់ ៃងិមោលការណ៍ទូ្មៅ ការបក្សព្សាយក្សនុងការអ្ៃុវតត ព្តូវដតយក្សអ្តថៃយ័ដែល
ក្សំណតក់្សនុងបទ្បបចញតតិមោយដ ក្ស ម ើយមាៃដតក្សនុងក្សរណីបទ្បបចញតតិក្សនុងគៃថីមោយដ ក្សដែលេៃិ
បាៃរៃយល់ ឬបក្សព្សាយប ុមណាា ះ មទ្ើបយក្សការបក្សព្សាយ ឬរៃយល់ក្សនុងគៃថទី្ី១ អ្ំរបីទ្បបចញតិតទូ្មៅ
យក្សេក្សអ្ៃុវតត។ ែូមចនះអ្តថៃយ័នៃការគិតទុ្ក្សជាេៃុ ៃងិរៃួសាា ក្ស ់គបបពី្តូវបាៃបក្សព្សាយមោយដ្អក្ស
មលើអ្តថៃយ័ក្សនុងមាព្តា ២០០ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ។  ជាងមេីតងមទ្ៀត មោយសារ មព្បើពាក្សយ “ឬ” វាមាៃ
ព្តឹេដតការរួៃសាា ក្ស ់ ឬមាៃដ្ៃការភ្ាេេុៃព្បព្រឹតត បដៃថេមោយការរួៃសាា ក្ស។់ មទាះបីជាោ ង     
មៃះក្សតី វាតព្េូវឲ្យមាៃមរលសេព្សប សព្មាបស់មព្េចសក្សេមភារ។ 

មៅមាៃសំណួរជាមព្ចើៃពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងធាតុ្សទំាងំរីរ៖ សំណួរេយួចំៃៃួៃឹងព្តូវបាៃព្សាយ
បំភ្្ខឺាងមព្កាេ៖ ១. មតើមៅមរលណាដែលមគចាតថ់ាមាៃជីវតិ ម ើយមៅមរលណា មគចាតថ់ាជៃរង

 
27 អ្តថបទ្ព្សាវព្ជាវមោយដ ក្សពាក្សរ់ៃ័ធបទ្មលមើសទាងំរីរព្បមភ្ទ្ចុងមព្កាយ ៃឹងមាៃជាបៃតបនាា ប។់ 
28 េៃិអាចសម្ាបម់ខាម ចមទ្។ 
29 អាមែមា  ឺដក្្សរ បាៃរៃយល់ថា ការគិតទុ្ក្សជាេុៃ គឺជាសញ្ញ ណែម៏ាៃសារៈសំខាៃេ់យួក្សនុងការវាយតនេ្ អំ្រីភារធៃៃ់ធៃរ

នៃកំ្ស ុស ឱ្យកាៃដ់តរណ៌នាឱ្យបាៃចាស់ោស់រីសក្សេមភារទាងំឡាយដែលបញ្ា ក្សអំ់្រី “េុៃបំណងដែលមាៃមៅ
ភារព្បព្រឹតតបទ្ឧព្កិ្សែឋមធវើសក្សេមមរល ឬបទ្េជឈេឹណាេយួ ”។ មាព្តា ៣៧ នៃព្ក្សេវវិាទ្ អាមែមា  ឺដក្្សរ ព្ក្សេក្សេពុជា ភាគ

២ ទំ្ររ័ ៤៣១។ 
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មព្ោះបាៃស្ាប?់ ២.  មតើពាក្សយគមព្មាងមាៃៃយ័ែូចមេតច? ៃិងអ្វីមៅជាបទ្ប ៃុប ងេៃុសសឃាតគិត
ទុ្ក្សជាេុៃ? 

២.៣. មោបល់អ្នក្សជំនាញ យុតតិសាស្រសត ៃិងចាបប់រមទ្ស 
 េុៃៃឹងមឆ្ើយសំណួរ អ្តថបទ្សូេមធវើការក្សតសំ់ោល់ មលើចណុំចចៃំួៃប៖ី ទ្ី ១. ពាក្សយបក្សដព្ប
រីបារាងំ ជាអ្ងម់គ្ស គ ឺ Trap30។ តាេៃយ័ធេមតា ពាក្សយមៃះមាៃៃយ័ថាជា “អ្នាា ក្ស”់។ មទាះបីជា
ោ ងមៃះក្សតី ពាក្សយមៃះ ព្តូវបាៃដព្បជាភាសាដខមរ ថាការរួៃសាា ក្ស។់31 ទ្ី២. ក្សនុងព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ បារាងំ 
សាថ ៃទ្េៃៃព់ាក្សរ់ៃ័ធអ្ំមរើសម្ាបេ់ៃុសសខុសចាប ់មាៃមព្ចើៃព្បមភ្ទ្ ក្សនុងមាព្តាដតេយួ ក្សនុងមនាះក្សម៏ាៃ
សាថ ៃទ្េៃៃ ់( ការគតិទុ្ក្សជាេៃុ)32 ក្សប៏ ុដៃត ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាបាៃដចង មាព្តាមោយដ ក្សដតេយួគឺ 
មាព្តា ២០០ ៃិងទ្ី៣. ព្បមទ្សខ្ះ បាៃព្បែូចេៃុសសឃាតគតិទុ្ក្សជាេុៃជាអ្ំមរើឃាតក្សេមក្សនុងក្សព្េតិ
ទ្ី១ (First Degree Murder) តោួ ងព្បមទ្សកុ្សេំុៃ ។33  

ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាបាៃក្សណំតប់ដៃថេថា ក្សនុងអ្ំ ុងមរលព្បព្រឹតតអ្ំមរើទារុណក្សេម ឬអ្ំមរើ
មឃារមៅ ឬរមំោភ្មសរសៃថវៈ ម ើយក្សនុងមរលព្បព្រឹតត ឬមព្កាយមរលព្បព្រឹតតបណាត លឱ្យជៃរង
មព្ោះស្ាបគ់ ឺ ជាបទ្ឃាតក្សេមធៃៃធ់ៃរ មោយព្តូវទ្ទ្លួរងមទាសោក្សរ់ៃធនាោរអ្ស់េយួជីវតិ។34        
ក្សប៏ ុដៃត ស រែឋអាមេរកិ្សចាតជ់ាបទ្មលមើស មោយដ ក្ស គឺ Felony-Murder35 ម ើយព្បមទ្សអា ឺេ ង 
េៃិទ្ទ្ួលចាតទុ់្ក្សព្បមភ្ទ្បទ្មលមើសែូចមៃះមទ្។36 
 ធាតុ្សសំមាា រៈ៖ មាៃការឯក្សភារជាទូ្មៅថា អ្ំមរើឃាតក្សេមគឺជា ទ្មងវើែក្ស ូតជីវតិេៃុសស។ 

 
30 ែក្សព្សងក់្សនុង Catherine Elliot, France in p. 228 of Thomas Weigend, Germany in p. 277 of Kevin Jon 

Heller and Markus D. Dubber, Handbook of Comparative Criminal Law, 2011. 
31 បទ្បបចញតតសិដីរីៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ នៃបទ្បបចញតតិសដីរីព្បរ័ៃធតុោការចាបព់្រ មទ្ណឌ  ៃិងៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ សព្មាបអ់្ៃុវតត
មៅព្បមទ្សក្សេពុជាក្សនុងសេយ័អ្ៃតរកាល ចុះនងៃទី្១០ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩៩២  ,មាព្តា  ៣១ (១ ( ព្តូវបាៃៃិរាក្សរណ៍ មោយព្ក្សេៃីតិ
វធីិព្រ មទ្ណឌ ងមី ឆ្ន  ំ២០០៧ )មាព្តា ៦១១ )។ ែក្សព្សង ់... 
32 មាព្តា ២២២ែ (៩)  ៧-ក្សព្សងក់្សនុង Catherine Elliot, France in p. 228 of Thomas Weigend, Germany in p. 

277 of Kevin Jon Heller and Markus D. Dubber, មលខមោងទី្៧ខាងមលើ។ 
33 Vivenne O’Connor and Colette Rausch, Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice, Model 

Criminal Code, 2007, p. 220។ 
34 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ មាព្តា ២៤៤ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាឆ្ន  ំ២០០៩។ 
35 Paul H. Robinson, United States in p. 589 of Kevin Jon Heller and Markus D. Dubber, មលខមោងទី្៧
ខាងមលើ។ អ្នក្សព្បព្រឹតត មាៃមចតនារមំោភ្ ែូចមៃះ មគអាចទាញមចញរីមៃះ ថាោតម់ាៃមចតនាសម្ាបជ់ៃរងមព្ោះ 
(constructive mens rea), NA Morgan, Criminal Law in Singapore and Malaysia, 1989, p.426។ 
36 Thomas Weigend, Germany in p. 277 and Australia by Simon Bronitt, p. 79 of Kevin Jon Heller and 

Markus D. Dubber, មលខមោងទី្៧ខាងមលើ។ 
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មៃះមាៃៃយ័ថា ជៃរងមព្ោះ ព្តូវដតជាេៃុសសមាៃជីវតិេៃុមរលព្បព្រឹតត មទាះបកី្សនុងរយៈមរលប ុនាម ៃ
នាទ្ីចុងមព្កាយក្សតី។37 មតើេៃុសសព្តូវបាៃចាតទុ់្ក្សថាស្ាបន់ាមរលណា ៃិងចាបម់្តើេជីវតិនាមរល
ណា? ជីវតិចាបម់្តើេមរលមក្សើតរីមាត យ ម ើយទារក្សអាចរស់ឯក្សរាជយរីមាត យ38 ៃិងបចចប ់ មៅមរល
ដែលខួរក្សាល ដលងែំមណើ រការ (death of brain)។39 ក្សេពុជាមាៃចាបរ់លូំតកូ្សៃ ដែលអាច
អ្ៃុញ្ញ តឲ្យមរទ្យជំនាញយគភ្ម៌ចញ ដែលបណាត លឲ្យស្ាបទ់ារក្សមនាះ។ មគអាចបក្សព្សាយថា គភ្ ៌
េៃិទាៃព់្តូវបាៃចាតថ់ាជាេៃុសសមាៃជីវតិក្សនុងៃយ័ ជាក្សេមវតថុនៃបទ្មលមើសេៃុសសឃាតមទ្។ មែើេបី
ជព្េះេៃាិល ព្បមទ្សខ្ះដចងអ្ំរីបទ្សម្ាបកុ់្សមារ ជារិមសសមោយមាត យមព្កាយរី្តល់ក្សំមណើ ត។40 
 ការគិតទុ្ក្សជាេៃុ បង្គា ញរកីារមរៀបចំជាេុៃៃូវសក្សេមភារេយួចំៃៃួ ក្សនុងរយៈមរលេយួ។ 
ការចុះក្សិចចសៃាមែើេបសីម្ាប ់ ជាឧទា រណ៍េយួនៃសក្សេមភារមៃះ។41 វាជាការមព្ោងដ្ៃការ
មរៀបចំ មោយព្បយត័នព្បដយង អ្ំរីសក្សេមភារ ្លវបិាក្សមក្សើតមាៃ។ វាេៃិចាបំាចស់មុព្គសាម ញមទ្។ “ខ្ុ ំ
គិតថា ក្សនុងព្ក្សេពាក្សយ “ដ្ៃការ” ជាការរមរៀបចំ ឬគមព្មាង ដែលព្តូវបាៃមធវើម ើងមោយ មតច់ត ់
ជាេយួ្លវបិាក្ស ព្តូវបាៃរចិារណា ៃិងង្ឹងដងង្។ ក្សប៏ ុដៃត មៃះេៃិមាៃៃយ័ថា ចាបំាចទ់ាល់ដតសមុព្គ
សាម ញមទ្។ ដ្ៃការអាចសាេចញ  ម ើយព្បដ លជា កាៃដ់តសាេចញ  កាៃដ់តព្សួលមរៀបចំ”។42 
 ធាតុអ្តតមនាេត័៖ តាេខ្ឹេសារខាងមលើ តាេរយៈដ្ៃការ វាបង្គា ញរីមចតនា នៃជៃមលមើស 
ចងឲ់្យជៃរងមព្ោះព្តូវដតស្ាប ់មោយសារ ដ្ៃការព្តូវបាៃមរៀបចំជាេុៃ។ 
 មចតនា បាៃបង្គា ញតាេរយៈថា ជៃមលមើស មាៃបំណងឲ្យមាៃរបសួធៃៃធ់ៃរ (fatal injury) 
ៃិងបាៃែងឹថារបសួមនាះ ៃឹងមធវើឲ្យជៃរងមព្ោះស្ាប។់ ជៃមលមើសបាៃ បាញ់មៅមលើដព្គមែក្ស សាម ៃថា
េៃុសសេុខសញ្ញ  មែក្សមៅទ្មីៃះដតដបរជាដព្គទ្មទ្ (empty bed)។ ជៃមលមើសបាៃបាញ់មលើជៃរង

 
37 មក្សើត រទិ្ធ ឯក្សសារជំៃួយសព្មាបក់ារសិក្សាព្សាវព្ជាវ សតីរីបទ្េុៃសសឃាត ទំ្.២) ឯក្សសារមាៃមៅជាេយួ អ្នក្សៃិរៃធមៃះ 
38  NA Morgan, មលខមោងទី្១២ p. 403។ 
39 NA Morgan, ែូចខាងមលើ p. 403។ Michael Bohlander, Principles of German Criminal Law, 2009, p. 182; 
Jonathan Burchell, South Africa in p. 475 of Kevin Jon Heller and Markus D. Dbber, មលខមោងទី្ ៧ខាង
មលើ។ 
40 Filicide or Infanticide, For example in England and Wales have Infanticide Acts, https://www.nc 

bi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2174580/ 
41 I think that in the Code “planned” is to be assigned, I think, its natural meaning of a calculated 

scheme or design which have been carefully thought out, and the nature and consequence of which 

have been considered and weighed. But that does not mean, of course, to say that the plan need be 

a complicated one. It may be a very simple one, and the simpler it is perhaps the easier it is it 

formulate, John L. Gibson, Canadian Criminal Code Offences, 1993, p.31-24។ 
42 R. v. Widdifield (1961), 6 Cr. L.Q. 152 at 153, Quoted in John L. Gibson, មលខមោងទី្១៨ ខាងមលើ, 

p.31-24។ 
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មព្ោះ ដតព្ោបក់ាមំភ្្ើងសអុយ ឬបាញ់មលើសាក្សសរ ដែលស្ាបរ់ចួមៅម ើយ។ ជាចុងមព្កាយ មាៃ
ក្សរណីេយួដែលជៃមលមើសបាៃោក្សម់ភ្្ើងដក្សបររូក្សរចួមែក្ស។ មព្កាយេក្សោតម់េើល ៃិងែឹងថាអាចនាឲំ្យ
មឆះដែលបងកឲ្យេៃុសសជរាមាន ក្សទ់្ីមនាះបាៃស្ាប។់ ទាងំអ្ស់មៃះ សុទ្ធដតបង្គា ញរីមចតនា ចងឲ់្យជៃ
រងមព្ោះស្ាប ់ មទាះបីជាអ្ងគម តុអាចចាតថ់ា ជាបទ្ឃាតក្សេមគតិទុ្ក្សជាេុៃ ឬប ៃុប ងព្បព្រឹតតបទ្
មលមើសមៃះ។43 អ្ងគម តុចុងមព្កាយ នាឲំ្យមាៃការសៃនិោឋ ៃថាមាៃមចតនា ដ្អក្សមលើេូលោឋ ៃថា ជៃ
មលមើសោតជ់ាអ្នក្សបងក ៃិងមាៃការតវក្សចិច រារាងំហាៃភី្យ័ (មភ្្ើងមឆះបណាត លឲ្យស្ាប)់ ដតោតេ់ៃិរារាងំ។ 

វាមៅមាៃភារសមុព្គសាម ញជាមព្ចើៃមទ្ៀត ក្សនុងការអ្ៃុវតត ៃងិទាញសៃនិោឋ ៃថា វាជាឃាតក្សេម
គិតទុ្ក្សជាេុៃ ឬេៃិដេៃ មោយសារដតមាៃអ្ងគម តុម្សងៗជាមព្ចើៃមទ្ៀតខុសៗោន ។ ឧទា រណ៍   
បតីបាៃវាយព្បរៃធចំក្សាល ព្ចបាចក់្សងនាងឲ្យស្ាប។់ ោតម់ជឿថា នាងបាៃស្ាបម់ៅម ើយ ម ើយ
បាៃយក្សនាងមៅចងក្ស មែើេបភី្ូតថា ជាក្សរណីអ្តតឃាត។44 

ក្សនុងអ្ងគម តុមៃះ វាមាៃសក្សេមភារជាមព្ចើៃជាក្សចចប ់ មែើេបសីមព្េចបាៃការសម្ាបេ់យួ។   
ភ្សតុតាង បាៃបង្គា ញថា ព្តឹេដតវាយក្សាល ៃិងសៃប្ ់ នាងេៃិទាៃស្់ាបម់ទ្។ ការស្ាបម់ៃះ 
មោយសារការងបែ់មងាើេ មោយសារចងក្ស។ មៃះបង្គា ញថា សក្សេមភារ (ធាតុសមាា រៈ) េៃិមក្សើតព្សប
ោន ៃឹង (coincidence) មចតនាឲ្យស្ាបភ្់ាេមទ្។ ព្បសិៃការព្បកាៃជ់ំ រែូចមៃះ វាេៃិដេៃជា 
ឃាតក្សេមគិតទុ្ក្សជាេៃុមទ្។ ម្សងរីមៃះ វាជាឃាតក្សេមគតិទុ្ក្សជាេៃុ មោយសារមគរចិារណា មេើល
មចតនា ៃិងសក្សេមភារ។ ោតវ់ាយម ើយ ចងក្ស មែើេបមីគមជឿថា ជាក្សរណីអ្តតឃាត។ ទ្មងវើមៃះ ោត់
ចងឲ់្យព្បរៃធស្ាប។់ ទាញមចញរីមៃះ ព្បសិៃែងឹថា នាងេៃិទាៃស្់ាប ់ោតៃ់ងឹមធវើសក្សេមភារអ្វេីយួ
មទ្ៀត មែើេបឲី្យនាងស្ាប ់ែូចដ្ៃការ ៃិងលទ្ធ្លដែលររំឹងទុ្ក្ស។ 

 
៣. សមងេប 

ឃាតក្សេមគិតទុ្ក្សជាេៃុ ជាការសម្ាបេ់ៃុសសមោយមចតនា បង្គា ញតាេរយៈគមព្មាង 
ឬដ្ៃការ មែើេបសីមព្េចតាេការររំឹងទុ្ក្ស។ ជៃរងមព្ោះព្តូវដតជាេៃុសសមាៃជីវតិ មទាះបីប ុនាម ៃនាទ្ី
េុខសក្សេមភារសម្ាបម់ក្សើតម ើងក្សតី។ យុតតសិាស្រសតបាៃបង្គា ញថា មរលណាដែលជីវតិព្តូវបាៃចាតថ់ា 
បចចបម់នាះគឺការឈបែ់ំមណើ រការនៃខួរក្សាល។ មៅមាៃបញ្ា សមុព្គសាម ញក្សនុងការដបងដចក្សេៃុសស
ឃាត ៃិងក្សប៏ ុៃប ងព្បព្រឹតតេៃុសស ដែលអ្នក្សសិក្សាមព្កាយៗ គួរបៃតព្សាវព្ជាវ តាេរយៈការមលើក្សអ្ងគ
ម តុជាក្សដ់សតង ជាឧទា រណ៍ មែើេបបីំភ្្ ឺGray Zone។ 

 

43 យុតតិសាស្រសតបារាងំ ថាជាការប ុៃប ង ,Catherine Elliott, French Criminal Law, 2001, p. 149។  
44 NA Morgan, មលខមោងទី្ ១២ ខាងមលើ, p. 431. 
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លហូំរនីតវិិធពី្រហមទណ្ឌ  
នៅក្នងុដំណាក្់កាលមន្តនរីនគរបាលយតុរធិម ៌

ដោយដោក អន សមយ័  

ដសចកតីដ្តើម 
 នីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ គឺជាផ្្ែកមយួយ៉ា ងសំខានស់ព្ាបវ់ជិាា ជវីៈដមធាវ ី កែុងការការពារសិទធិ ជូន 
ជនរងដព្រោះ កដូ៏ចជាជនជាបដ់ោទ ដៅកែុងដរឿងកតីព្រហ្មទណ្ឌ ដូចរែ ដនោះផ្ដរកែុងឆ្ែ ២ំ០២០ដនោះ 
ព្កសួងយុតតិធមប៌ាននឹងកំរុងអនុវតតនូវវធិានការដោោះព្ាយបញ្ហា កកសទោះសំណំុ្ដរឿង ដៅតាមបណ្តត  
ាោដំបូងដេតត-រាជធានភី្ែដំរញ នងិាោឧទធរណ៍្កែុងដរលបណំ្ងជព្មុញវស័ិយយុតតិធម ៌
ដៅកមពុជាឱ្យកានផ់្តានព្បសិទធភារ។ ដូដចែោះដហ្ើយដដើមបដី្លើយតបដៅនឹងតព្មូវការដនោះ ការសិកា 
ព្ាវព្ជាវទាកទ់ងនឹងលំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ រិតជាានារសំខាន ់ កែុងការជួយ សព្មួលដល់អែក 
ព្ាវព្ជាវ ជារិដសសចំដពាោះដមធាវផី្ដលសថិតកែុងកមមសិកា។ 

ដបើសិកាដៅដលើលំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ ដនោះដយើងសដងេតដ ើញានការផ្បងផ្ចកលំហូ្រនីតិ 
វធិីព្រហ្មទណ្ឌ ជាបនួដំណ្តកក់ាលធំៗគ៖ឺទ១ី. ដំណ្តកក់ាលមន្តនតីនគបាលយុតតធិម ៌  ទី២. ដណំ្តក ់
កាលព្រោះរាជអាជាា  ទី៣. ដណំ្តកក់ាលដៅព្កមដសុើបសួរ និងទ៤ី. ដំណ្តកក់ាលជុំនំ ជព្មោះ។  
 ដៅកែុងាម រតីននការដរៀបចំសរដសរអតថបទសតីអំរី លំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ  ដៅកែុងដណំ្តក ់
កាលមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌ ដយើងសូមដលើកយកផ្តដណំ្តកក់ាលទីមយួគឺដំណ្តកក់ាល មន្តនតីនគរ 
បាល យុតតិធមយ៌កមក អតាថ ធិបាយផ្តប៉ាុដណ្តណ ោះ ផ្ដលកែុងដ ោះការោកព់ាកយបណ្តឹ ង សថិតកែុង (I) នងិ  
ដំដណ្ើ រការនតីិវធិីរបស់មន្តនតី នគរបាល យុតតិធមស៌ថិតកែុង (II) ។1  
 

I. បណ្តឹ ង 
 និយមនយ័  

បណ្តឹ ងគឺជាអំណ្តចមយួផ្ដលចាបទ់ទួលាា ល់សព្មាបបុ់គាលឬនីតិបុគាលផ្ដលបតឹងដៅ 

 
  អែកនិរនធបានបញ្ចបថ់្នែ កអ់នុបណ្ឌិ តចាប ់ ផ្ ែ្កនីតិសហ្ព្បតិបតតិការដសដឋកិចច និងធុរៈកិចចអនតរជាតិជាភាាបារាងំ 
ផ្ដលសហ្ព្បតិបតតិការរវាងាកលវទិាល័យជាតិដវៀតណ្តម និងាកលវទិាល័យបកដូព្បដទសបារាងំ។ ដោកក ៏
បានទទួលសញ្ហា បព្ត ផ្ ែ្កនីតិាន្តសតសិកាជាភាាបារាងំផ្ដលសហ្ព្បតិបតតិការរវាងាកលវទិាល័យភូ្មនិទនីតិ 
ាន្តសត និងវទិាាន្តសតដសដឋកិចច និងាកលវទិាល័យ លីយ៉ាុង ២ ព្បដទសបារាងំ។  

1 បទបញ្ាតតិសតីរី នគរបាលយុតតិធមន៌នព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ ននព្រោះរាជាណ្តចព្កកមពុជា ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   
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តុោការដដើមបទីាមទារដអាយានការដរររសិទធិនិង្លព្បដយជនព៍្សបចាបរ់បស់បុគាល
ដ ោះ។ បណ្តឹ ងដនោះព្តូវ បានផ្បងផ្ចកជារីរគឺ ទី១ បណ្តឹ ងទាមទារ និងទ២ី បណ្តឹ ងបរហិារ៖ 

ក. បណ្តឹ ងទាមទារ  
 ១.និយមនយ័ 
 បណ្តឹ ងទាមទារ គឺជាការោកព់ាកយបណ្តឹ ងដោយជនរងដព្រោះ ផ្ដលជនដ ោះបាន ព្បកាសថ្ន 
េលួ នជាជនរងដព្រោះននបទដលមើស។2  
 ២.បគុាលផ្ដលអាចបតឹង 

ដៅកែុងដរឿងព្រហ្មទណ្ឌ បណ្តឹ ងទាមទារ ព្តូវបានោកព់ាកយបតឹងដោយជនរងដព្រោះ  ប៉ាុផ្នត 
ឧទារណ៍្ថ្ន ជនរងដព្រោះននបទដលមើសជាអនីតជិន ឬជនសថិតដៅដព្កាមរបបអាណ្តរាបាល ទូដៅ 
ឬជនសថិតដព្កាមហិ្តូបតថមភគអឺែកតំណ្តងព្សបចាបរ់បស់ជនដ ោះអាចបតងឹជំនួសបាន។3កែុងដ ោះផ្ដរ
ព្បសិនដបើ កែុងករណី្មរណ្ភារននជនរងដព្រោះ បណ្តឹ ងរដឋបបដវណី្អាចព្តូវបតឹង ដោយសិទធិវន័តរបស់ 
ជនរងដព្រោះ។4 ផ្តការតាងំេលួនជាដដើមបណ្តឹ ងរដឋបបដវណី្ដនោះ ព្តូវផ្តដធវើដ ើងកែុង មដដើមបផី្ត្ល 
ព្បដយជនរ៍បស់ជនរងដព្រោះផ្តប៉ាុដណ្តណ ោះផ្ដលការតាងំេលួនដនោះអាចដធវើដៅដរលណ្តដប៏ានផ្ដរ ព្បសិន 
ដបើដៅព្កមរុំទានប់ានសដព្មចដលើអងាដសចកតីដ ោះដទ។  
 ដលើសរីដនោះដៅដទៀត សាគមកអ៏ាចតាងំេលួនជាដដើមបណ្តឹ ងរដឋបបដវណី្បានផ្ដរ ដូចជា 
សាគមព្បយុទធព្បឆ្ងំនឹងអដំរើហឹ្ងា្លូវដភ្ទ អំដរើហិ្ងាកែុងព្គួារ ឬ អំដរើហិ្ងាព្បឆ្ងំ នឹងកុារ5 
សាគមព្បយុទធព្បឆ្ងំនឹងការោបរ់ព្ងត ់ ការជួញដូរមនុសស និងការដធវើអាជីវកមម ្លូវដភ្ទ6 និង 
សាគមព្បយុទព្បឆ្ងំនឹងការព្បកានរូ់ជាន ៍ និងការដរ ើសដអើង7។ កប៏៉ាុផ្នតបណ្តឹ ងផ្ដលដធវើដោយ 
សាគមទាងំដនោះ អាចទទលួយកបានលុោះព្តាផ្តានភ្សតុតាង បញ្ហា កថ់្ន សាគមបានទទួលការ 
យល់ព្រមអំរីសិទធរិជីនរងដព្រោះ ឬអែកតំណ្តងព្សបចាប ់ននជនរងដព្រោះ។8 
  

 
2 ាព្តា ៦ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
3 ាព្តា ១៥ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
4 ាព្តា ១៦ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
5 ាព្តា១៧ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
6 ាព្តា ១៨ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
7 ាព្តា ១៩ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
8 ាព្តា ២០ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  



 

លំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ  ដៅកែុងដំណ្តកក់ាលមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌
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៣.ការោកព់ាកយបណ្តឹ ង 

 ដៅកែុងដរឿងព្រហ្មទណ្ឌ  ជនរងដព្រោះ ឬអែកតំណ្តងព្សបចាប ់ ឬសិទធិវន័តរបស់ជនរង ដព្រោះ 
ឬសាគមពាករ់ន័ធអាចបតឹងដៅមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម9៌ និងអយយការផ្ដលទទលួចំណ្តតក់ារដលើ 
ពាកយបណ្តឹ ងផ្ដលេលួនទទួលបានដោយផ្ទទ ល់ ឬផ្ដលមន្តនតនីគរបាលយុតតិធមប៌ញ្ាូ នមក10។  

េ. បណ្តឹ ងបរហិារ 
 ១.និយមនយ័ 
 បណ្តឹ ងបរហិារ គឺជាបណ្តឹ ងមយួផ្ដលបរហិារបីទដលមើស។ ដូដចែោះដៅដរលផ្ដលាន 
បទដលមើសណ្តមយួដកើតដ ើង ដហ្ើយប៉ាោះពាល់ដៅដល់្លព្បដយជនា៍រធារណ្ៈ ឬឯកជន គតឺត ី
ជនានសិទធកិែុងការឈឆឺ្ា ល ដៅនឹងអំដរើដ ោះដពាលគជឺនដ ោះអាចបតងឹបរហិារអរំីបទដលមើសដ ោះ 
បាន។ 

២.ការោកព់ាកយបណ្តឹ ង 
បណ្តឹ ងបរហិារ អាចដធវើដ ើងដោយបុគាលទូដៅឬព្បជាជនទូដៅ ឧបាថ្នដយើងបានដ ើញ

មនុសសាល ប ់ ដហ្ើយដយើងមនិបានដងឹថ្នអែកណ្តសាល បដ់ ោះផ្ដរ ដូដចែោះជាដរលការណ៍្ដយើងជា 
អែកបានដ ើញមនុសសាល បដ់ ោះ កា៏នសិទ្ធិបតងឹដៅមន្តនតនីគរបាលយុតតិធមប៌ានផ្ដរ។ ប៉ាុផ្នតបណ្តឹ ង
របស់ដយើងដនោះព្រនផ់្តជាដសចកតីរាយការណ៍្អំរីបទដលមើសផ្តប៉ាុដណ្តណ ោះ។
 ប ទ បរ់ីានដសចកតីរាយការណ៍្អំរីបទដលមើសដូចខាងដលើ ព្រោះរាជអាជាា ថ្លឹងផ្ថ្លងអំរី
ចំណ្តតក់ារដលើពាកយបតឹងនិងពាកយបរហិារផ្ដលេលួនបានទទួលផ្ទទ ល់កែុងដនោះផ្ដរ ព្រោះរាជអាជាា កអ៏ាច 
សដព្មចតមេល់ដរឿងទុកឥតោតក់ារ ឬអាចដធវើការដោទព្បកានរ់ីបទដលមើសព្រហ្មទណ្ឌ ។11 
 ដលើសរីដនោះដៅដទៀតអាជាា ធរាធារណ្ៈ ឬមន្តនតីព្គបរូ់បផ្ដលសថិតដៅកែុងកំ ុងដរល 
បំដរញមុេងាររបស់េលួន ដហ្ើយបានដឹងអំដរើជាបទឧព្កដិឋ ឬមជឈមិ គឺព្តូវានកាតរវកិចចដធវើបណ្តឹ ង
បរហិារចំដពាោះបទឧព្កិដឋដ ោះ ដោយជូនដំណឹ្ងភាល មដល់ព្រោះរាជអាជាា  ឬដល់មន្តនតីនគរបាល 
យុតតិធម ៌ដហ្ើយការរាយការណ៍្រត័ា៌នដនោះ ព្តូវានភាា បជ់ាមយួនូវកំណ្តដ់ហ្តុ លិេតិ និងវតថុតាង  
 

 
9 ាព្តា ៧១ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
10 ាព្តា ៤០ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
11 ាព្តា ៤០ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   
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ទាងំអស់ផ្ដលទាកទ់ងនឹងបទដលមើស វាផ្លងផ្តអាថ្ក៌ំបាងំខាងវជិាា ជីវៈផ្ដលចាបប់ានផ្ចងយ៉ា ង 
ជាកោ់ក ់ដ ោះដទ។12 
 កែុងដនោះផ្ដររដឋមន្តនតីព្កសួងយុតតិធម ៌កអ៏ាចបតឹងបរហិារដៅអគាព្រោះរាជអាជាា អមាោឧទធរណ៍្ 
ឬព្រោះរាជអាជាា អមាោដំបងូ ចំដពាោះបទដលមើសផ្ដលេលួនបានដឹង ផ្ដលកែុងដ ោះ រដឋមន្តនតីព្កសួងយុតតិ 
អាចដធវើអធិបញ្ហា តាមការផ្ណ្ ំជាោយលកខណ៍្អកសរផ្ដលព្តូវោកចូ់លកែុងសំណំុ្ដរឿង ដដើមបឱី្យអគា 
ព្រោះរាជអាជាា  ឬព្រោះរាជអាជាា  ដធវើការដោទព្បកាន ់ឬដធវើដសចកតីសនែិោឋ ន។  
 ៣.្លវបិាកននការបតឹង និងការមិនបតឹងបរហិារ 
 ដយើងបានដឹងដហ្ើយថ្ន បណ្តឹ ងបរហិារគឺជាបណ្តឹ ងផ្ដលបរហិារដៅដលើបទដលមើស ដដើមបី
ឱ្យមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌ បានទទួលរត័ា៌នផ្ដលទាកទ់ងដៅនឹងអំដរើដលមើស និងដដើមបផី្សវងរកនូវ 
យុតតិធមជូ៌នជនរងដព្រោះ កប៏៉ាុផ្នតដដើមបធីា ឱ្យបាននូវរត័ា៌នជាកច់ាស់ផ្ដលឈានដៅដល់ការរក 
យុតតិធមជូ៌នជនរងដព្រោះបានចាបក់ ៏ បានបញ្ាតតិនូវលកខេណ័្ឌ ទណ្ឌ កមមមយួចំនួនចំដពាោះបុគាលផ្ដល 
ពាករ់ន័ធដូច ខាងដព្កាម៖  

ក.បទបតឹងបរហិារដោយភូ្តកុហ្កដល់អាជាា ធរតុោការ  
 បទបតងឹបរហិារដោយភ្ូតកុហ្កដល់អាជាា ធរតុោការ គាឺននយ័ថ្នជាការបតឹងបរហិារ មយួ 
ដល់អាជាា ធរតុោការអរំីបទដលមើស កប៏៉ាុផ្នតការបតឹងដនោះ ឱំ្យកិចចការព្ាវព្ជាវរបស់សមតថកិចចពាករ់ន័ធ 
ផ្ព្បជាឥតព្បដយជន ៍ ដូដចែោះជនដ ោះព្តូវ្ត ទ ដទាសោករ់នធ រររី ១ផ្េដៅ ៦ផ្េ និងរិនយ័ជា 
ព្បាករ់ី ១ផ្សនដរៀល ដៅ១ោន ដរៀល។13  ឧបាថ្នបុគាលាែ ក ់រតប់តងឹដៅ សមតថកចិច ដោយធាតុ 
រិតគឺរុំានអងាដហ្តុ បទដលមើសដាោះដ ើយ ប ទ បម់កសមតថកិចចេិតេំ ព្ាវព្ជាវដលើកិចចការដសុើប 
អដងេត ផ្តទីបំ្ ុតដទើបដងឹថ្នការបតឹងគឺជាការភ្ូតកុហ្ក ដូដចែោះបុគាលដ ោះព្តូវានទណ្ឌ កមមដូច បាន 
ដរៀបរាបខ់ាងដលើ។  

េ. បទមនិបតឹងបរហិារបទឧព្កិដឋ ឬមជឈមិដោយអែករាជការាធារណ្ៈ 
 ការបតងឹបរហិារបទដលមើសព្រហ្មទណ្ឌ គឺ ជាកាតរវកិចចមយួដសំ៏ខាៃស់ព្ាប់្ តល់រត័ា៌ន ដល់ 
សមតថកិចចពាករ់ន័ធផ្ដលអាចឈានដៅរកការរកយុតតិធមដ៌ល់ជនរងដព្រោះ  កប៏៉ាុផ្នតព្បសិនដបើបុគាល 
ណ្តមយួបានដងឹដហ្ើយថ្ន ានបទដលមើសរិតផ្មនផ្តេលួនផ្បរជាមនិបតឹងដៅវញិជនដ ោះ នឹងព្តូវ្ត ទ  

 
12 ាព្តា ៤២ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
13 ាព្តា ៥២៤ ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ  



 

លំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ  ដៅកែុងដំណ្តកក់ាលមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌
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ដទាសដូចរែ ្ងផ្ដរ។ ជាឧទាហ្រណ៍ អែករាជការារធារណ្ៈ ផ្ដលបានដឹងអរំអីំដរើដលមើសជា 
បទឧព្កិដឋ ឬបទមជឈមិ ផ្តេលួនផ្បរជាដបាោះដោល ឬមនិបានបតឹងបរហិារដល់អាជាា ធរ តុោការ ឬអាជាា   
ធរានសមតថកចិចដៅ កំ ុងដរលផ្ដលេលួនសថិតដៅកែុងព្កបេណ័្ឌ ននមុេងារ ឬកែុងឱ្កាសការបំដរញ 
មុេងាររបស់េលួន ដ ោះបុគាលដ ោះព្តូវ្ត ទ ដទាសោករ់នធ រររី១ឆ្ែ  ំ ដៅ៣ឆ្ែ  ំ នងិរនិយ័ជាព្បាករ់ ី
២ោន ដរៀល ដៅ៦ោនដរៀល។14 
  គ. បទមនិបតឹងបរហិារបទឧព្កិដឋ និងការដលើកផ្លង 
 ដូចរែ ដនោះផ្ដរ កាលណ្តបុគាលទូដៅ ឬព្បជាជនផ្ដលបានរីបទឧព្កិដឋ ផ្ដលអាចនឹង បងាេ រ 
ឬបនថយអានុភាររបស់បលដលមើសបាន ផ្តេលួនផ្បរជាមនិបតឹងដៅអាជាា ធរានសមតថកចិច ឬអាជាា ធរ 
តុោការ ដូដចែោះបគុាលដ ោះព្តូវ្ត ទ ដទាសោករ់នធ រររី ១ផ្េដៅ១ឆ្ែ  ំ នងិរិនយ័ជាព្បាករ់ ី
១ផ្សនដរៀលដៅ២ោនដរៀល។ កប៏ុផ្នតកា៏នករណី្ដលើកផ្លង្ងផ្ដរ ចំដពាោះបគុាលមយួចំនួនផ្ដល 
មនិបានបតងឹបរហិារដូចជា៖ 

• បុរវញាតិ និងបោា ញាតិ បងបាូនព្បុសព្សីរបស់ោរ ីសហ្ោរ ីអែកដ្តើមគំនតិ ឬអែកសម 
គំនិតននបទឧព្កិដឋ។  

• សហ្រទ័ធរបស់ោរ ីសហ្ោរ ីអែកដ្តើមគនំិត ឬអែកសមគំនតិននបទឧព្កដិឋ 
• បុគាលផ្ដលចាបត់ព្មូវឱ្យរកាអាថ្ក៌ំបាងំននវជិាា ជីវៈ។15 

   . បទមនិបតឹងបរហិារការដធវើបាបអនីតិជន 
 សរវនថ្ៃអនីតជិនព្តូវបានការពារយ៉ា ងយកចតិតទុកោករ់ាីថ បន័ដ្សងៗ ជារិដសសគឺដផ្ទត ត
សំខានដ់ៅ ដលើការការពារដៅដលើរូបរាងាកាយអនីតជិន និងការដបៀតដបៀន្លូវដភ្ទដលើអនីតិជន ដូដចែោះ 
ព្បសិនដបើបុគាលណ្តមយួផ្ដលទាកទ់ងដៅនឹងការដធវើបាបអនីតិជន ឬការដបៀតដបៀន្លួវដភ្ទ អនីត ិ
ជនដព្កាម១៥ឆ្ែ  ំ ដហ្ើយផ្បរជាមនិបតឹងដៅអាជាា ធរតុោការ ឬសមតថកចិចពាករ់ន័ធដទ បុគាលដ ោះនងឹ 
ព្តូវ្ត ត ដទាសោករ់នធ ររោបរ់ី១ឆ្ែ  ំ ដៅ៣ឆ្ែ  ំ នងិរនិយ័ជាព្បាករ់ី ២ោនដរៀល ដៅ៦ោន 
ដរៀល។16 
  ង. បទបតឹងបរហិារបងាេ ចដ់ករ តិ៍ 
 ការបតឹងបរហិារបងាេ ចដ់ករ ត ិ៍ គជឺាអំដរើបតឹងបរហិារអំរីអំដរើផ្ដលដគដឹងថ្ន មនិរិតដហ្ើយ  

 
14 ាព្តា ៥២៨ ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ  
15 ាព្តា ៥២៩ ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ  
16 ាព្តា ៥៣០ ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   
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 ឱំ្យានទណ្ឌ កមមព្រហ្មទណ្ឌ ។ ដៅកែុងដនោះផ្ដរ ព្បសិនដបើបុគាណ្តមយួបានបតងឹដៅអាជាា ធរាន 
សមតថកិចចដដើមបោីតក់ារ ដូចជា ដៅព្កម មន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌បគុាលផ្ដលានអណំ្តចបតឹងដៅ  
អាជាា ធរានសមតថកចិច ដ ោះជនដ ោះព្តូវ្ត ទ ដទាសោករ់នធ រររី ១ផ្េដៅ ១ឆ្ែ  ំ និងរិនយ័ជា 
ព្បាករ់ី ១ដសនដរៀល ដៅ២ោនដរៀល។17 
 ដព្កាយរីដយើងបានផ្សវងយល់អំរី បណ្តឹ ងទាងំរីរខាងដលើដយើងសូមបនតដធវើការបងាា ញ រីនីតិ
វធិីប ទ ប ់ ដព្កាយមន្តនតីនគរបាលយុតតិធមប៌ានទទួលពាកយបណ្តឹ ង ថ្នដតើានដំណ្តកក់ាលអវីេលោះដដើមបី
ព្ាវព្ជាវបទដលមើស និងផ្សវងរកយុតតិធមជូ៌នជនរងដព្រោះ។ 

II. ដំដណ្ើ រការនីតិវធីិរបស់មន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌
 ដដើមបឈីានដល់ការសិកាអរំីនីតិវធិីរបស់មន្តនតនីគរបាលយុតតិបាន ដយើងសូមបងាា ញថ្ន 
ដតើនណ្តដៅជាមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម?៌  នគរបាលយុតតធិម ៌សំដៅដល់មន្តនតរីាជការាធារណ្ៈផ្ដល
ានមុេងារិដសស កែុងការពារ និងផ្ថ្រកាសណ្តត បធ់ាែ បា់ធារណ្ៈកែុងសងាមដោយដផ្ទត ត 
សំខានដ់ៅដលើការ ចូលរមួរព្ងឹងផ្្ែកយុតតិធម ៌ និងជាជំនយួរបស់អំណ្តចតុោការ។ ដយើងដ ើញ 
សាសភារនគរបាលយុតតិធមដូ៌ចជា៖ 

 ១. មន្តនតីនគរបាលយុតតិធម៖៌ មន្តនតនីគរបាលយុតតិធមសំ៌ដៅដលើជនផ្ដលព្តូវបាន ទទួល 
ាា ល់ដោយចាបផ់្ដលជាមន្តនតីនគរបាល ឬ យទាហានននកងរាជអាវុធហ្តថោបរ់អីនុដសនីយព៍្ត ី
ដ ើងដៅនិងមន្តនតីាធារណ្ៈ ដនទដទៀត ដូចជា៖ ដម ំុ ដៅសងាេ ត ់និងមន្តនតី ាថ បន័មយួចំនួនដទៀត 
(មន្តនតីគយ មន្តនតីជល្លជាអាទិ៍)។ ដដើមបទីទួលបានសេបទាជា មន្តនតី នគរបាលយុតតិធមប៌ាន សាេី
ជៃព្តូវបំមរញគុណសេបតតិ០២(រីរ) គឺ៖ តាមរយៈការព្ប ង និង តាមរយៈឋាននតរស័កេ និងមុេងារ។ 

២.ភាែ កង់ារនគរបាលយុតតិធម៖៌សំដៅដលើជនផ្ដលរម នគុណ្សមបតតិជា មន្តនត ីនគរបាល 
យុតតិធមដូ៌ចជា៖ 

ទី១.  យនគរបាល នងិ យនគរបាលរង  
ទី២. ភាែ កង់ារនគរបាលជាតិដ្សងដទៀត  
ទី៣.  យទាហានននកងរាជអាវុធហ្តថ  

 
17 ាព្តា ៣១១ ននព្កមព្រហ្មទណ្ឌ  



 

លំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ  ដៅកែុងដំណ្តកក់ាលមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌

23 

 

ទី៤. ដយធនិដ្សងដទៀតននកងរាជអាវុធហ្តថ។ ភាែ កង់ារនគរបាលយុតតិធម ៌
ព្តូវសបថ្ដៅចំដពាោះមុេាោដំបងូរាជធានី-ដេតត។ 
៣. មន្តនតីរាជការ និងភាែ កង់ារាធារណ្ៈដនទដទៀត ផ្ដលចាប ់ 
ដោយផ្ កព្បគល់អំណ្តច ឲ្យដធវើការរិនិតយបទដលមើសេលោះៗ កែុងសមតថកចិច 
របស់េលួន។18 

ប ទ បរ់ីដយើងបានដឹងអរំីនយិមនយ័ នងិតួអងារបស់មន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌ ដយើងសូម 
ដលើកយកនូវដំណ្តកធ់ំៗចនំនួ៣ផ្ដលសថិតកែុងកិចចនតីិវធិីរបស់មន្តនតីនគរបាលយុតតធិមគ៌៖ឺ  

➢ ទី១, ការដសុើបអដងេតករណី្ជាកផ់្សតង 
➢ ទី២, ការដសុើបអដងេតបឋម 
➢ ទី៣, ការព្បគល់ឱ្យាច ស់ដដើមវញិនូវវតថុផ្ដលោបយ់កកែុងព្កបេណ័្ឌ ននការដសុើប អដងេត 

១) ការដសុើបអដងេតករណី្ជាកផ់្សតង 
  ក១.បទឧព្កដិឋ ឬ បទមជឈមិជាកផ់្សតង 
ដៅកែុងដរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ដយើងានបទដលមើសជាកផ់្សតងរីរគ ឺបទឧព្កដិឋ និងបទមជឍមិជាក ់ ផ្សតង។

 ដូចដនោះដតើអវីដៅជាបទដលមើសជាកផ់្សតង? បទដលមើសជាកផ់្សតងគឺជាបទដលមើសទាងំឡាយ
ណ្តផ្ដលកំរុងផ្តព្បព្រតឹត ឬផ្ដលដទើបព្បព្រឹតតរចួ។ កែុងដ ោះផ្ដរព្តូវោតទុ់កថ្នជាបទដលមើសជាកផ់្សតង
្ងផ្ដរ កាលណ្តដៅ ដព្កាយដរលានបទដលមើសរចួបនតចិមក៖ 

• ជនផ្ដលដគសងសយ័ ព្តូវបានាធារណ្ជនផ្ព្សកដដញព្បផ្ទបោ់បព់្បភ្ងី 
• បុគាលផ្ដលព្តូវដគរកដ ើញានវតថុ ឬានាល កាែ ម ឬតព្មុយចាស់ោស់ដហ្ើយសីុ 
សងាវ កដ់្សងដទៀតផ្ដល ឱំ្យដគសនែិោឋ នបានថ្ន បុគាលដ ោះបានព្បព្រឹតតបទដលមើស ឬបាន 
ចូលរមួព្បព្រឹតតបទដលមើស។19 

កែុងដនោះផ្ដរ   ព្បសិនដបើបទឧព្កិដឋ ឬបទមជឈមិទាងំឡាយណ្តផ្ដលព្តូវបានព្បព្រឹតតដៅកែុង 
ទីកផ្នលងផ្ដលអែកកានក់ាបដ់ៅទីដ ោះ សំុឱ្យព្រោះរាជអាជាា  ឬមន្តនតីនគរបាលយុតតិធមចូ៌លមករិនិតយ 
ឬភាែ កង់ារនគរបាលយុតតិធម ៌ ព្បសិនដបើរម នមន្តនតនីគរបាលយុតតិធមដ៌ៅទីកផ្នលងដ ោះ កអ៏ាចោត់

 
18 ាព្តា ៥៧ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
19 ាព្តា ៨៦ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   

 

24 
 

ទុកថ្នជាបទឧព្កិដឋ ឬបទមជឈមិជាកផ់្សតងបានផ្ដរ។ កែុងករណី្ដនោះភាែ កង់ារនគរបាលយុតតិធមព៌្តូវ
រាយការណ៍្ជាប ទ ន ់ជូនមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម។៌20 
  េ១.វធិានការព្ាវព្ជាវ 
ប ទ បរ់ីមន្តនតនីគរបាលយុតតិធមទ៌ទួលបានពាកយបណ្តឹ ង មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមា៌នវធិានការដូចជា៖ 

១. ការរកាភ្សតុតាង  
ប ទ បរ់ីមន្តនតនីគរបាលយុតតិធមទ៌ទួលបានពាកយបណ្តឹ ង មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមព៌្តូវរាយការណ៍្ភាល ម
ជូនព្រោះរាជអាជាា  និងចុោះដៅកផ្នលងដកើតដហ្តុដដើមបរីនិតិយបទដលមើស ដោយធា រា៉ា បរ់ងរកាទុកនូវ
តព្មុយននភ្សតុតាងទាងំឡាយណ្តផ្ដលអាចបាតប់ង ់ នងិឃាតេ់លួនបគុាលព្គបរូ់ប កុឱំ្យដចញរីកផ្នលង
ដកើតដហ្តុរហូ្តដល់ដរលបញ្ចប ់ កិចចព្បតបិតតិរបស់េលួន។21 កែុងដនោះផ្ដរព្រោះរាជអាជាា អាចចុោះដៅកាន់
កផ្នលងដកើតដហ្តុ នងិដធវើការដឹក កំារដសុើបអដងេត ព្បសិនដបើេលួនយល់ដ ើញថ្នានភារោបំាច ់
ឬមា៉ាងដទៀតព្រោះរាជអាជាា អាចអនុញ្ហា តឱ្យមន្តនតនីគរបាលយុតតិធម ៌ណ្តាែ កដ់ធវើព្បតបិតតកិារដលើវាិល
ភារទាងំមូលននផ្ដនដីជាតិ ដោយតាមរយៈផ្ទទ ល់ាតព់្បសិនដបើកែុងករណី្ប ទ ន ់ ប៉ាុផ្នតការអនុញ្ហា ត
ដនោះព្តូវផ្តចុោះនិដទទសនក៍ែុងលិេិតដសុើបអដងេត។22  ដរលដ ោះផ្ដរមន្តនតីនគរបាលយុតតិធមព៌្តូវដធវើកំណ្ត់
ដហ្តុសតីរីការព្ាវព្ជាវ និងការ រិនិតយរបស់េលួន។ 23  

២. ការផ្្កដ្រ 
 ដដើមបផី្សវងរកភ្សតុតាង ឬតព្មុយបផ្នថមដទៀតមន្តនតីនគរបាលយុតតិធមអ៌ាចដធវើការផ្្កដ្រ 
ផ្ដលការផ្្ក ដ្រដនោះព្តូវផ្តានការអនុញ្ហា តរីព្រោះរាជអាជាា  ដទាោះបីតាមមដធាបាយណ្តមយួ
កដ៏ោយ។ កែុងការផ្្កដ្រដនោះផ្ដរ មន្តនតនីគរបាលយុតតិធមព៌្តូវដធវើព្បតិបតតិការដៅចំដពាោះមុេអែកកាន់
កាបទ់ីកផ្នលង ឬដបើរម នអែកកានក់ាបដ់ទព្តូវដធវើ ដ ើងដៅោដំពាោះមុេាកសរីីរ ក ់ ដហ្ើយ ាកសដីនោះ
្ងផ្ដរ ព្តូវោតត់ាងំដោយមន្តនតីនគរបាលយុតតិធមផ៌្ដល ាកសមីនិអាចជានគរបាល ឬកជ៏ាកងរាជ
អាវុធហ្តថរមួព្បតិបតតិការកែុងការផ្្កដ្រដ ោះដ ើយ។24  
 គួកតស់ាា ល់្ងផ្ដរថ្ន ការផ្្កដ្រកា៏នលកខេណ្ឌ ហាមឃាតម់យួចំនួន្ងផ្ដរដូចជា៖  

 
20 ាព្តា ៨៨ ននព្កមនីតិវធីិព្បហ្មទណ្ឌ  
21 ាព្តា ៨៩ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
22 ាព្តា ៦៨ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
23 ាព្តា ៦៨ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
24 ាព្តា ៩១ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  



 

លំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ  ដៅកែុងដំណ្តកក់ាលមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌

25 

 

 ក. មន្តនតនីគរបាលយុតតធិម ៌ មនិអាចដ្តើមដធវើការផ្្កដ្រមុនដា៉ា ង៦ និងដព្កាយដា៉ា ង១៨ 
បានដ ើយ ដលើកផ្លងផ្តករណី្៖  

• បទដលមើសជាកផ់្សតង 
• ការោតទុ់កដូចជាបទដលមើសជាកផ់្សតង 
• ានការផ្ព្សកឱ្យដគជួយ រីកែុងទីកផ្នលងណ្តមយួ 
• ការផ្្កដ្រដៅទីកផ្នលងកែុងដរលដា៉ា ងផ្ដលដបើកចំហ្ដល់ាធារណ្ជន 
• ការផ្្កដ្រព្គបទ់ីកផ្នលង្លិត រកាទុក ជួញដូរ ផ្ចកោយ ឬដព្បើព្បាស់ដព្គឿង ដញៀនជា 
ឧទាហ្រណ៍្ព្ាប ់ ផ្ដលដយើងបានដ ើញ ដរលកនលងមក គឺានការផ្្ក ដ្រដៅកែុង 
កលិបកាំនតជា បនតប ទ បដ់ហ្ើយការផ្្កដ្រសុទធផ្តដធវើដ ើង ដរលយប។់  
េ.ការផ្្កដ្រដៅកែុងការយិល័យដមធាវ ី

ព្តូវបានហាមឃាតស់ព្ាបម់ន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌ វាផ្លងផ្តព្រោះរាជអាជាា ឬដៅព្កមដសុើបសួរ
ផ្តប៉ាុដណ្តណ ោះ ផ្ដលអាចដធវើការផ្្កដ្របាន ដហ្ើយការផ្្កដ្រព្តូវដធវើដៅចំដពាោះមុេព្បធានគណ្ៈ
ដមធាវ ីឬព្បតិភ្ូរបស់ព្បធាន គណ្ៈដមធាវ ីឬដមធាវាីមេីលួន។  

គ. ការផ្្កដ្រដៅកែុងអររាររត័ា៌ន សហ្ព្រសននាររត័ា៌នសរដសរ ឬសហ្ 
ព្រសាររត័ា៌នដាតទសសន ៍អាចដធវើដៅបានផ្តចំដពាោះមុេ ព្រោះរាជអាជាា  ឬដៅព្កមដសុើបសួរាែ ក ់
ផ្ដលធា រា៉ា បរ់ងកុំឱ្យការផ្្កដ្រដនោះ ប៉ាោះពាល់ដល់ការព្បកបដោយដសរនូីវមុេរបរអែការរត័ា៌ន 
និងដធវើឱ្យយឺតយ៉ា វដល់ ការ្សរវ្ាយរត័ា៌នដនោះដោយមនិព្តឹមព្តូវ។25 
 ប ទ បរ់ីបានផ្្កដ្ររចួដហ្ើយ មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមព៌្តូវដធវើការបិទាល កដបាោះព្តាដលើ វតថុ
តាងផ្ដលោបប់ាន ផ្ដលវតថុតាងព្តូវបងាា ញដល់អែកកានទ់ីកផ្នលង ឬដល់ាកសឱី្យបាន ដ ើញដោយ
តព្មូវឱ្យានការដធវើកំណ្តដ់ហ្តុ ដហ្ើយកំណ្តដ់ហ្តុដនោះព្តូវចុោះហ្តថដលខា ឬ្តិតដមនដដោយអែកកាន់
កាបទ់ីកផ្នលង ឬាកស។ី26 

៣. ការាត បច់ដមលើយ 
 ដដើមបងីាយព្សួលដៅកែុងការាត បច់ដមលើយ មន្តនតនីគរបាលយុតតិធមអ៌ាចដៅ ឬ េំលួន បុគាល
ព្គបរូ់បផ្ដល សងសយ័ថ្នបានចូលរមួព្បព្រឹតតបទដលមើស មកកានអ់ងាភាររបស់េលួនបាន ដោយរាល់ការ
ាត បច់ដមលើយព្តូវានកំណ្តដ់ហ្តុ ព្បសិនដបើកែុងករណី្ោបំាច ់ មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមអ៌ាចរកជំនួយ

 
25 ាព្តា ៩១ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ   
2626 ាព្តា ៩២ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   

 

26 
 

រីអែកបកផ្ព្ប ផ្ដលបានសបថ្ថ្ន នយិយផ្តការរិតព្សបតាមជំដនឿ ឬាស របស់េលួន។ មន្តនតី
នគរបាលយុតតិធមព៌្តូវអានកណំ្តដ់ហ្តុជូនភាគីពាករ់ន័ធ ដហ្ើយកំណ្តដ់ហ្តុដនោះព្តូវផ្តចុោះហ្តថដលខា 
ឬ្តិតដមនដរបស់បគុាលផ្ដលបានដ្លើយ ព្បសិនដបើបគុាលដ ោះមនិព្រម្តតិ ឬចុោះហ្តថដលខាដទ 
មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមព៌្តូវផ្តចុោះកែុងនិដទទស កណំ្ត ់ដហ្តុ។27 

ដលើសរីដនោះ្ងផ្ដរ មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមអ៌ាចដកាោះដៅ និងាត បច់ដមលើយបុគាលព្គបរូ់ប 
កប៏៉ាុផ្នតព្បសិន ដបើបុគាលដ ោះរងឹទទឹងមនិព្រមសហ្ការជាមយួេលួនដទ ដ ោះមន្តនតនីគរបាលយុតតិធម៌
ព្តូវជូនដំណឹ្ងដល់ព្រោះរាជអាជាា  ផ្ដលព្រោះរាជអាជាា អាចនឹងដចញបញ្ហា ឱ្យចូលេលួនបាន ដហ្ើយ
បទបញ្ហឌ ដនោះ ានអានុភារឱ្យមន្តនតីនគរបាលយុតតធិមអ៌ាចដព្បើព្បាស់កាល ងំាធារណ្ៈដដើមបបីងខំ
បុគាល ដ ោះឱ្យចូលបងាា ញេលួនបាន។28  

៣.១. ការឃាតេ់លួ ន 
  ដដើមបសីព្មួលដល់កិចចដសុើបអដងេត មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមអ៌ាចឃាតេ់លួនបគុាល 
ផ្ដលសងសយ័ថ្នបានចូលរមួកែុងបទដលមើស ដលើសរដីនោះមន្តនតីនគរបាលយុតតធិមក៌អ៏ាចដសែើសំុការ
យល់ព្រមជាោយលកខណ៍្អកសរ រីព្រោះរាជអាជាា ដដើមបឃីាតេ់លួនបគុាលផ្ដលអាច្តល់រត័ា៌ន ផ្តមនិ
ព្រម្តល់រត័ា៌ន។ កែុងដនោះផ្ដរការឃាតេ់លួនដនោះានថ្ិរដវោ៤៨ដា៉ា ង គិតោបរ់ីដរល ផ្ដលាមី
េលួនមកដល់អងាភារនគរបាល កប៏៉ាុផ្នតមន្តនតីនគរបាលយុតតិកអ៏ាចដសែើសំុការរនាដរលននការឃាតេ់លួន
ជាោយលកខណ៍្អកសរដៅព្រោះរាជអាជាា  អរំីការរនាដរលននការឃាតេ់លួនបានព្បសិនដបើានតព្មុយ
ផ្ដលបងាា ញរីរិរុទធភារដលើ បុគាលផ្ដលបានឃាតេ់លួនទាកទ់ងដៅនឹងបទឧព្កដិឋ។ ដោយការរនា
ដរលដនោះមនិអាចដលើសរ២ី៤ដា៉ា ងដ ើយ ដហ្ើយការរនាដរលដនោះព្តូវដធវើជាោយលកខណ៍្អកសរ 
និងានសំអាងដហ្តុដដើមបោីកចូ់លដៅកែុងសំណំុ្ដរឿង។   

គួកតស់ាា ល់្ងផ្ដរថ្ន ការរនាដរលននការឃាតេ់លួនដនោះរុំព្តូវបានអនុវតតចំដពាោះ អនតីិជន
ដ ើយ។ ប៉ាុផ្នតមន្តនតនីគរបាលយុតតិធមក៌អ៏ាចឃាតេ់លួនអនីតជិនបាន្ងផ្ដរគឺ ចំដពាោះ បទឧព្កិដឋអនីតិ
ជនផ្ដលានអាយុរ១ី៤ឆ្ែ ដំល់ដព្កាម ១៦ឆ្ែ  ំ មនិអាចព្តូវឃាតេ់លួនដលើសរី ៣៦ដា៉ា ងបានដ ើយ 
ចំដពាោះបទមជឈមិចំដពាោះអនីតជិន ផ្ដលានអាយុរី១៤ឆ្ែ ដំល់ដព្កាម ១៦ឆ្ែ មំនិអាចព្តូវឃាតេ់លួន
ដលើសរី ២៤ដា៉ា ងបានដ ើយ ចំដពាោះបទឧព្កដិឋ អនតីិជនផ្ដលានអាយុរី ១៦ ដល់ដព្កាម ១៨ ឆ្ែ  ំ
មនិអាចព្តូវដគឃាតេ់លួនហួ្សរយៈដរល៤៨ដា៉ា ងដ ើយ។ ចំដពាោះបទមជឍមិ អនីតិជនផ្ដលានអាយុ

 
27 ាព្តា ៩៣ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
28 ាព្តា ៩៤ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  



 

លំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ  ដៅកែុងដំណ្តកក់ាលមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌

27 

 

រី១៦ឆ្ែ  ំដល់ដព្កាម១៨ឆ្ែ  ំមនិអាចព្តូវដគឃាតេ់លួនហួ្សរយៈដរល ៣៦ដា៉ា ង ដ ើយ ចំផ្ណ្កអនីតិ
ជនផ្ដលានអាយុដព្កាម១៤ឆ្ែ វំញិគឺ រុំអាចព្តូវដគឃាតេ់លួនបានដ ើយ។29 ដលើសរីដនោះដៅដទៀត 
មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមព៌្តូវព្បាបប់ុគាល ផ្ដលឃាតេ់លួនអរំីមូលដហ្តុននការឃាតេ់លួន និងសិទធ ិ ផ្ដល
ានជំនួយរបស់ដមធាវគីឺាននយ័ថ្ន រតអ់ាចសំុសនទ ជាមយួដមធាវ ីកប៏៉ាុផ្នតបុគាលដ ោះមនិព្តូវាន 
ការពាករ់ន័ធដៅកែុងដរឿង ព្រហ្មទណ្ឌ ដ ើយ។30  កែុងការឃាតេ់លួនដនោះ្ងផ្ដរ មន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌
ព្តូវដធវើកំណ្តដ់ហ្តុដោយានដឈាម ោះ និងឋានៈរបស់មន្តនតនីគរបាលយុតតិធមផ៌្ដលបានបងាា បឱ់្យឃាត់
េលួន, អតតសញ្ហា ណ្ ននបុគាល ផ្ដលព្តូវឃាតេ់លួន, មូលដហ្តុននការឃាតេ់លួន, នថ្ៃ ផ្េ ឆ្ែ  ំ និងដា៉ា ង
ផ្ដលដ្តើមឃាតេ់លួន, ការឱ្យដឹងអំរីសិទធិផ្ដលបានបញ្ាតតិននាព្តា ៩៨ ននព្កមនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ  
និងដឈាម ោះអែកបកផ្ព្បកែុងករណី្ោបំាច ់ ជារិដសសមន្តនតនីគរ បាលយុតតិធមព៌្តូវឱ្យបគុាលផ្ដលព្តូវ
ឃាតេ់លួនចុោះហ្តថដលខា ឬ្តតិដមនដ ដហ្ើយព្បសិនដបើបុគាលដ ោះមនិព្រមចុោះហ្តថដលខា ឬ្តិតព្ាមនដ
ដទ មន្តនតីនគរបាលយុតតធិមព៌្តូវចុោះនិដទទសដៅកែុងកំណ្តដ់ហ្តុ និងប ត បម់កមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម៌
ព្តូវអានកំណ្តដ់ហ្តុឱ្យបុគាលដ ោះបានាត ប់្ ងផ្ដរ។31 កែុងដនោះផ្ដរ ព្រោះរាជអាជាា  ឬមន្តនតីនគរបាល 
យុតតិធម ៌អាចសំុជនំួយរបស់ព្គូដរទយដៅ ក្សនុងការឃាត ់េលួនដដើមប ីដ្ទៀងផ្ទទ តរ់ាីថ នភារសុេភារថ្នដតើ 
សុេភារ បគុាលដ ោះសមព្សប កែុងការឃាតេ់លួនផ្ដរឬដទ ព្បសិនដបើមនិសមព្សបដទមន្តនតីនគរបាល 
យុតតិធមព៌្តូវរាយការណ៍្ជូនព្រោះរាជអាជាា ជាប ទ ន ់ ដហ្ើយការព្តួតរិនិតយដនោះតព្មូវឱ្យានការដចញ
វញិ្ហា បនបព័្តបញ្ហា កសុ់េភារ ដដើមបភីាា បក់ែុងសំណំុ្ដរឿង។32  ព្បសិនដបើកែុងករណី្ការឃាតេ់លួនអនតីិ
ជនវញិ មន្តនតីនគរបាលយុតតធិមព៌្តូវជូនដណឹំ្ងដល់ឪរុកាត យ ឬអែកតណំ្តងព្សបចាប ់ ឬ អែក
ទទួលភារកិចចដលើអនតីិជន។33 រាល់ការឃាតេ់លួនទាងំអស់ មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមព៌្តូវដធវើបញ្ា ីននការ
ឃាតេ់លួនដដើមបោីកជូ់នអាជាា ធរ តុោការ និងកំណ្តដ់ហ្តុសរុប ននការឃាតេ់លួន ផ្ដលកំណ្តដ់ហ្តុ
ដនោះព្តូវោកភ់ាា បជ់ាមយួ សំណំុ្ដរឿង។34  
 ប ទ បរ់ីមន្តនតនីគរបាលបានឃាតេ់លួនបុគាលពាករ់ន័ធដហ្ើយ មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមព៌្តវូ បញ្ាូ ន
ជនដ ោះដៅ នីតិវធិបី ទ ប។់  

 
29 ាព្តា ៩៦ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
30 ាព្តា ៩៨ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
31 ាព្តា ៩៧ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
32 ាព្តា ៩៩ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
33 ាព្តា ១០០ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
34 ាព្តា ១០១ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   
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៣.២. ការបញ្ាូ នេលួន 
ដព្កាយរីការ្ុតកំណ្តរ់យៈដរលននការឃាតេ់លួន បគុាលផ្ដលព្តូវឃាតេ់លួន សមតថកិចចព្តូវ

បញ្ាូ នជនដ ោះដៅព្រោះរាជអាជាា  ឬដោោះផ្លងឱ្យានដសរភីារដ ើងវញិ ដោយានការសដព្មចនន 
ការដោោះផ្លងដនោះ ព្តូវដធវើដ ើងដោយព្រោះរាជអាជាា ។35 

៣.៣. វធិានទាកទ់ងនឹងការដសុើបអដងេតករណី្ជាកផ់្សតង 
 ដៅកែុងការដសុើបអដងេតករណី្ជាកផ់្សតងដនោះ រុអំនុញ្ហា តឲ្យមន្តនតីនគរបាលយុតតិធមដ៌ចញ 
បងាា បឱ់្យាត ប ់នងិថ្តសមេង្ការសនទ តាមទូរស័រទដ ើយ។ មន្តនតីនគរបាលយុតតធិមរុ៌ំាន អំណ្តច 
បងាា បឱ់្យោប ់ និងថ្តការដ្លើយ្លងផ្ដលដចញតាមមដធាបាយទូរគម គមនជ៍ាអាទិ៍ ារតាមទូរ 
ារ ឬារតាមអនិដធើផ្ណ្តដ ើយ។36 កែុងដនោះផ្ដរការដសុើបអដងេតជាកផ់្សតងគឺ មនិអាចដលើសរី៧ 
នថ្ៃដ ើយ ដោយគិតោបរ់ីនថ្ៃព្បព្រឹតតបទដលមើស ក្សប៏៉ាុផ្នតព្បសិនដបើការដសុើបអដងេតមនិព្តូវបានបញ្ចប ់
ដៅកែុងថ្ិរដវោដនោះដទ មន្តនតនីគរបាលយុតតិធមអ៌ាចសំុដយបល់ដៅព្រោះរាជអាជាា 37 ដហ្ើយដព្កាយរី 
បញ្ចបក់ារដសុើបអដងេត មន្តនតនីគរបាលយុតតិធមព៌្តូវបញ្ាូ នកំណ្តដ់ហ្តុរមួទាងំវតថុតាងទាងំអស់ជូនដៅ 
ព្រោះរាជអាជាា  ដោយការបញ្ាូ នដនោះព្តូវដធវើជាមយួការបញ្ាូ នេលួនរបស់បគុាលដ ោះ្ងផ្ដរ។38 កំណ្ត ់
ដហ្តុដនោះព្តូវចុោះនិដទទសដូចជា ដឈាម ោះ នងិឋានៈរបស់មន្តនតីនគរបាលយុតតិធម,៌ អងាភាររបស់មន្តនតីដ ោះ 
និងកាលបរដិចាទដោយទំររ័នមីយួៗព្តូវចុោះហ្តថដលខាដោយមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌ ជារិសដ ោះគ ឺ
កំណ្តដ់ហ្តុសតីរីការាត បច់ដមលើយ ឬសតីរីការឃាតេ់លួន ព្តវូានគឺព្តូវផ្តចុោះអតតសញ្ហា ណ្របស់បុគាល 
ផ្ដលពាករ់ន័ធ។39  

គួរកតស់ាា ល់្ងផ្ដរថ្ន ព្បសិនដបើនីតិវធិោីបរ់ីាព្តា ៩០ រហូ្តដល់ាព្តា១០៨ រុំព្តូវ
បាន ដរររចំដពាោះ លកខេណ្ឌ ោចខ់ាតដទដ ោះ នងឹ ឱំ្យានដា ភារនននីតិវធិ។ី40 

េ. ការដសុើបអដងេតបឋម 
ប ទ បរ់ីបានដឹង អរំីអំដរើផ្ដលអាចជាបទឧព្កដិឋ ឬបទមជឈមិ ឬបទលហុ្ មន្តនតីនគរបាល

យុតតិធម ៌ អាចដធវើការដសុើបអដងេតបឋមដោយឯកឯង ឬតាមការសំុរបស់ព្រោះរាជអាជាា  ផ្ដលវធិាន

 
35 ាព្តា ១០៣ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
36 ាព្តា ១០៥ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
37 ាព្តា ១០៦ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
38 ាព្តា ១០៧ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
39 ាព្តា ១០៨ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
40 ាព្តា ១០៩ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  



 

លំហូ្រនីតិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ  ដៅកែុងដំណ្តកក់ាលមន្តនតីនគរបាលយុតតិធម ៌
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ការននការអនុវតតចំដពាោះ ការដសុើបអដងេតបឋមព្តូវអនុវតតតាមាព្តា ៩០, ៩៥, ១០៥ , ១០៧ 
និង១០៨ ននព្កមនតីិវធិីព្រហ្មទណ្ឌ ។41 

១. ការផ្្កដ្រ 
ដៅកែុងករណី្ការដសុើបអដងេតជាបឋម ផ្ដលទាកទ់ងនឹងបទឧព្កិដឋ ឬបទមជឈមិមន្តនតនីគរ

បាលយុតតិធមអ៌ាចដធវើការផ្្កដ្របានដោយ ជាបឋមព្តូវទទួលការយល់ព្រមចាស់ោស់ និងរិត
ព្បាកដរីអែកកានក់ាប ់ទកីផ្នលង។ 
 ការយល់ព្រេដនោះព្តូវដធវើដ ើងជាោយលកខណ៍្អកសរ សរដសរដោយផ្ទទ ល់នដរបស់អែកកាៃ់
កាបទ់ីកផ្នលង។ ព្បសិនដបើអែកកានក់ាបទ់កីផ្នលងមនិដចោះអកសរ ដ ោះព្តូវសរដសរឱ្យបានចាស់ោស់
កែុងកណំ្តដ់ហ្តុថ្ន អែកកានក់ាបទ់ីកផ្នលងដ ោះមនិដចោះអកសរ ដហ្ើយយល់ព្រមឱ្យផ្្កដ្រ។ 

កែុងករណី្អែកកានក់ាបទ់ីកផ្នលងអវតតាន ឬបដិដសធការផ្្កដ្រ ព្បធានាោដំបូង 
ផ្ដលានសមតថកចិចផ្ដនដីអាចដចញដីការអនុញ្ហា តឱ្យផ្្កដ្រ តាមការសំុរបស់ព្រោះរាជអាជាា ។ 
ព្រោះរាជអាជាា ព្តូវដឹក ដំោយ ផ្ទទ ល់នូវការផ្្កដ្រដនោះ។ ការផ្្កដ្រព្តូវដធវើដៅចំដពាោះមុេអែក 
កានក់ាបទ់ីកផ្នលង ឬដបើរម នអែកកានក់ាបដ់ទព្តូវដធវើដៅចំដពាោះមុេាកសរីីរ ក។់ ាកសពី្តូវ ោតត់ាងំ 
ដោយព្រោះរាជអាជាា ។ ាកសមីនិអាចជានគរបាល ឬកងរាជអាវុធហ្តថដែលជាកងកាល ងំរមួព្បតិបតតិ
ការកែុងការផ្្កដ្រដ ោះដ ើយ។ ការផ្្កដ្រមនិអាច ដ្តើមមុន ដា៉ា ង ៦ ព្រកឹ និងដព្កាយដា៉ា ង ១៨ 
ដ ើយ។ ព្តូវយកបបញ្ាតតិននាព្តា ៩២ មកអនុវតតកែុងការោបយ់ក វតថុតាង។42  

២. ការបញ្ហា ឱ្យចូលេលួ ន ការដសុើបអដងេតបឋម  
 ដៅកែុងការដសុើបអដងេតបឋម មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមអ៌ាចដកាោះដៅ និងាត បច់ដមលើយ 
រាល់បុគាលផ្ដល សងសយ័ថ្ន បានចូលរមួព្បព្រឹតតបទដលមើស ឬផ្ដលអាច្តល់រត័ា៌នសតីរីដរឿង ដហ្តុ 
កែុងដនោះផ្ដរមន្តនតនីគរបាលយុតតិធម ៌ កអ៏ាចដសែើសំុការយល់ព្រមរីព្រោះរាជអាជាា កែុងការបញ្ហា ឱ្យចូលេលួន
របស់បុគាលពាករ់ន័ធ ដោយានកាលបរដិចាទ្ ហ្តថដលខា និងដបាោះព្តា ដោយព្រោះរាជអាជាា ។ បទ
បញ្ហា ដនោះានអានុភារ ឱ្យមន្តនតីនគរបាលយុតតិធមដ៌ព្បើព្បាស់កាល ងំាធារណ្ៈដដើមបបីងខំបុគាលដ ោះ 
ឱ្យចូលេលួន។43 
 

 
41 ាព្តា ១១២ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
42 ាព្តា ១១៣ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
43 ាព្តា ១១៤ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
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 ៣. ការាត បច់ដមលើយ 
 មន្តនតីនគរបាលយុតតិធមព៌្តូវដធវើកំណ្តដ់ហ្តុសតីរី ការដកព្សងច់ដមលើយរបស់បុគាលពាករ់ន័ធ 
ដោយអាចរកជំនួយរីអែកបកផ្ព្បបាន ដហ្ើយអែកបកផ្ព្បព្តូវផ្តសបថ្ព្សបតាមាស  ឬជំដនឿ 
របស់េលួនថ្ន េលួននឹងបក ផ្ព្បឱ្យបានព្តឹមព្តូវ ផ្ដលអែកបកផ្ព្បមិនអាចព្តូវ បានដព្ជើសដរ ើសកែុងចំដណ្តម 
នគរបាល កងរាជអាវុធហ្តថ ឬបុគាល ផ្ដលពាករ់ន័ធដៅកែុងដរឿងជាមយួ ដ ើយ។44 
 ៤. ការឃាតេ់លួ ន  
 កាលណ្តការដសុើបអដងេតបឋមទាកទ់ងនឹងបទឧព្កិដឋ ឬបទមជឈមិដ ោះ បទបញ្ាតតសិតីរ ី
ការឃាតេ់លួន(ចណុំ្ច គ) នងិ បញ្ាតតិសតីរីការបញ្ាូ នេលួន(ចណុំ្ច  ) ននបញ្ាតត ិសតីរីការ ដសុើបអដងេត
ករណី្ជាកផ់្សតងដូចផ្ដលបានដរៀបរាបខ់ាងដលើព្តូវយកមកអនុវតត។45 កែុងដនោះផ្ដរ ព្បសិនដបើមនិ 
ដរររវធិានបញ្ាតត ិ ាព្តា ៩៦, ៩៧, ១០០, ១០៥, ១០៧, ១១៣ និងាព្តា ១១៤ ផ្ដលាន 
លកខណ្ៈោចខ់ាតព្តូវផ្តដរររតាមដទ ដ ោះនងឹ ឱំ្យានដា ភារនននីតិ វធិ។ី 

គ. ការព្បគល់ឱ្យាច ស់ដដើមវញិ នូវតថុផ្ដលោបយ់ក កែុងព្កបេណ័្ឌ ននការដសុើប អដងេត 
 ដៅកែុងការព្បព្បគល់ឱ្យាច សដដើមវញិ នូវវតថុផ្ដលោបយ់ក កែុងព្កបេណ័្ឌ ននការដសុើប អដងេត  
ព្រោះរាជអាជាា ានសមតថកចិចកែុងការបងាា បឱ់្យសមតថកិចចពាករ់ន័ធ ព្បគល់វតថុផ្ដលោបប់ានដៅកែុង 
ដរលដសុើបអដងេតដៅាច ស់ដដើមវញិ ព្បសិនដបើវតថុដ ោះរម នព្បដយជនក៍ែុងការសផ្មតងការរិតដទ       
មវៀរផ្លងផ្តវតថុផ្ដលានដព្រោះថ្នែ កច់ំដពាោះមនុសស ឬព្ទរយសមបតតិ ដូចជាអាវុធ ឬជាតិ្ ទុោះ ឬវតថុផ្ដល 
កានក់ាបដ់ោយេុសចាប។់ ព្បសិនដបើសមតថកចិចពាករ់ន័ធរុំព្រមព្បគល់ដៅឱ្យាច ស់ដដើមវញិដទ ដ ោះ 
ាច ស់ ននវតថុអាចោកព់ាកយបតងឹដៅអគាព្រោះរាជអាជាា បាន។46 
 កែុងដនោះផ្ដរកាលដបើ តុោការផ្ដលទទួលពាកយបណ្តឹ ងបានដចញដសចកតីសដព្មចមយួជា    
ាថ ររ ដហ្ើយរុបំានសដព្មចដសចកតីដលើការព្បគល់វតថុដល់ាច ស់ដដើមវញិដទ ដ ោះព្រោះរាជាា  ឬអគាព្រោះ 
រាជអាជាា  ានសមតថកិចចដៅតាមករណី្នមីយួៗ ដដើមបសីដព្មចដោយឯកឯង ដលើពាកយសំុឱ្យាន 
ការព្បគល់វតថុដល់ាច ស់ដដើមវញិដនោះ។47 

 
44 ាព្តា ១១៥ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
45 ាព្តា ១១៦ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
46 ាព្តា ១១៩ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
47 ាព្តា ១២០ ននព្កមនីតិវធីិព្រហ្មទណ្ឌ  
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នីត្ិវធិីននការមេញដីកាសមព្េេ 
របឹអូសជាបមណាត ោះអាសននេាំម ោះអេេនវត្ថ ុ

មោយមេធាវ ីកុ្សយ ែុោ្ 

មសចក្សតីម្តើេ 
  មៅក្សនុងទ្ំនាក្សទ់្ៃំងរែឋបបមវណីតាេ្្ូវចាបរ់បស់រូបវៃ័តបគុគល ៃងិៃីតបិុគគល តាេរយៈការមធវើ
សក្សេមភារគតិយុតតែូចជា ក្សចិចសៃាលក្សទ់្ិញ, ព្បទាៃក្សេម, ភ្តិសៃា ៃងិក្សិចចសៃាខចីបរមិភាគជា
មែើេ ។ សក្សេមភារគតិយុតតទាងំមនាះនាឲំ្យមាៃការក្សមក្សើតសិទ្ធិ ៃិងកាតរវក្សិចច ដែលភាគីមាេ ងមៅថា 
មាច ស់បំណុល ដែលមាៃសិទ្ធិចំមពាះកូ្សៃបំណុល ៃងិភាគីមាេ ងមទ្ៀតមៅថាកូ្សៃបណុំល ដែលមាៃ
កាតរវក្សិចចចំមពាះមាច ស់បណុំល ។ 
  ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងរបស់មាច ស់បំណុល ៃិងកូ្សៃបំណុលមាៃភារសមុគសាម ញមៅមរលដែលកូ្សៃបំណុល
េៃិអ្ៃុវតតកាតរវក្សចិច ឧទា រណ៍មៅក្សនុងក្សិចចសៃាខចបីរមិភាគដែលមាៃមោលបំណងឲ្យសងព្បាក្សម់ ើយ
មាច ស់បំណុលមាៃការបារេាចំមពាះការេៃិអ្ៃុវតតកាតរវក្សិចចរបស់កូ្សៃបំណុលក្សនុងការសងព្បាក្ស ់ ម ើយ
មាៃការលំបាក្សក្សនុងការអ្ៃុវតតមោយបងេំមៅមរលអ្នាគត។ មាច ស់បំណុលអាចមៅរឹងពាក្សតុ់ោការមែើេបី
មចញែីសមព្េចរក្សាការពារ មែើេបទី្បស់ាក តក់ារដព្បព្បួលសាថ ៃភារនៃព្ទ្រយសេបតិតរបស់កូ្សៃបណុំល 
ដែលជាទូ្មៅមគមៅថា ការរក្សាការពារ ម ើយការរក្សាការពារដបងដចក្សជារីរគ ឺការរបឹអ្សូជាបមណាត ះ
អាសៃនចំមពាះសិទ្ធិមលើបំណុលដែលមាៃមោលបណំងឲ្យសងជាព្បាក្ស ់ ដែលជាព្បធាៃបទ្ព្តូវមលើក្សយក្ស
បង្គា ញ ៃិងការចាតដ់ចងរក្សាការពារចំមពាះសិទ្ធិមលើបំណុលដែលោម ៃមោលបំណងឲ្យសងជាព្បាក្ស ់។ 
  ការសរមសរមលើព្បធាៃបទ្មៃះគឺមផ្ទត តដតមៅមលើ ៃីតិវធិីនៃការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាប
មណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុប ុមណាា ះ មពាលគឺេៃិសរមសរែល់ៃីតិវធិីនៃការអ្ៃុវតតែកីាសមព្េចរបឹ
អ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុមនាះមទ្ ម ើយៃីតិវធីីមៃះព្តូវបាៃដបងដចក្សជាែណំាក្សក់ាលមាៃ
ែូចខាងមព្កាេ៖ 
 ១.អ្តថៃយ័នៃែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន  
 ២.ការោក្សព់ាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន 
 ៣.ការចាតត់ាងំមៅព្ក្សេទ្ទ្លួបៃាុក្សមោយព្បធាៃសាោែំបូង 
  ៤.ការរិៃតិយពាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន 
 ៥.ការមធវើមសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់ំបូង  

 
 មោក្សមេធាវ ីកុ្សយ ែុោ្ ជាសមាជិក្សមេធាវមីៅ ព្កុេមេធាវី ធេមសាន្តសត មាៃអាសយោឋ ៃសថិតមៅ សាក្សលវទិ្ា    

ល័យភ្នមំរញអ្ៃតរជាតិ ជាៃទី់្១០ អាោរ៣៦ ្ូ្វ១៦៩ សង្គក តវ់ាលវង ់ខណឌ ៧េក្សរា រាជធាៃីភ្នមំរញ 
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 ៦.ការរិៃតិយល័ក្សេខណ័ឌ នៃការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន 
  ៧.ការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃន 
  ៨.ព្បាក្សរ់មំោះរីការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន 
  ៩.បណតឹ ងឧបាព្ស័យ 
  ១០.ការលុបមចាលែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន 

១.អ្តថៃយ័នៃែីកាសមព្េចរបឹអូ្សជាបមណាត ះអាសៃន 
 ពាក្សយថា “ែីកាសមព្េចរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃន” ក្សនុងៃយ័ទូ្មៅសំមៅមលើ លិខិតដែលរបឹអ្ូស
យក្សរបស់ព្ទ្រយ តាេអ្ំណាចចាបស់ព្មាបរ់យៈមរលណាេយួមែើេបរីងចារំបស់អ្វីេយួជាសាថ ររ ។ រឯី
ពាក្សយថា “ែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន” ក្សនុងៃយ័គតិយុតតវញិដែលមាៃដចងក្សនុងមាព្តា  
៥៣១ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ក្សថាខណឌ  ១ ចណុំច ក្ស បាៃ្តល់ៃិយេៃយ័មលើែីកាសមព្េចរបឹអ្សូ
ជាបមណាត ះអាសៃន គឺជា “ការចាតដ់ចងដែលក្សព្េតិៃូវការចាតដ់ចងព្ទ្រយសេបតតិរបស់កូ្សៃបណុំល មែើេបី
រក្សាការពារការអ្ៃុវតតមោយបងេំ ចំមពាះសិទ្ធិមលើបណុំលដែលមាៃមោលបណំងឲ្យសង ជាព្បាក្ស”់ ។ 
 ជារេួែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនទាងំក្សនុងៃយ័ទូ្មៅ ៃិងក្សនុងៃយ័គតិយុតត គឺមាៃ
មោលមៅរេួែូចោន ដែលសំមៅមលើ មសចក្សតីសមព្េចរបស់អ្ំណាចរែឋដែលរបឹអ្ូសវតថុ (ចលៃវតថុ ឬ អ្ចលៃ 
វតថុ) ក្សនុងអ្ំទ្បុងមរលណាេយួ មែើេបរីងចាកំារអ្ៃុវតតជាសាថ ររ ។ 

២.ការោក្សព់ាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអូ្សជាបមណាត ះអាសៃន 
 ជាទូ្មៅ តុោការអាចចាតក់ារៃីតិវធិីមៅបាៃទាល់ដតមាច ស់បំណុលោក្សព់ាក្សយសំុមៅតុោការ
ដែលមាៃសេតថក្សចិច ម ើយពាក្សយសំុមនាះព្តូវសរមសរចំណុចជាសារធាតុដែលចាបប់ាៃតព្េូវ។       
ក្សប៏ ុដៃតបញ្ា មៅព្តងថ់ា ព្បជារលរែឋភាគមព្ចើៃរុំអាចសរមសរពាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះ
អាសៃនបាៃមោយខ្ួៃឯងមនាះមទ្ មោយសារក្សតាត ចំមណះែងឹដ្នក្សចាបដ់ែលទាេទារល័ក្សេខណ័ឌ
ចាស់ោស់តាេមាព្តា ៥៤១ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី មព្ពាះថាមបើរួក្សោត ់សរមសរពាក្សយសំុរុំបាៃ
ព្តេឹព្តូវ តុោការរុំអាចមធវើចណំាតក់ារៃីតិវធិីបាៃមនាះមទ្ ចាស់ជាតុោការបង្គគ បឲ់្យដក្សតព្េូវពាក្សយ
សំុជាេៃិខាៃ ។  

 បនាា បរ់ីសរមសរពាក្សយសំុមនាះរចួម ើយ ពាក្សយសំុមនាះព្តូវោក្សចូ់លសាោែបំូងតាេរយៈ 
មលខាធិការោឋ ៃរែឋបាលសាោែំបងូ មោយមាៃការវាយព្តាចូលព្តឹេព្តូវ ៃិងព្តូវបងរ់ៃធោក្សព់ាក្សយ
សំុចំៃួៃ ៥០០០ មរៀល (ព្បាពំាៃម់រៀល) ចូលជាងវកិារែឋ ។ 
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 ២.១.តុោការដែលមាៃសេតថកិ្សចច 
 មោងតាេមាព្តា ៥៤០ ក្សថាខណឌ  ១ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណីបាៃក្សំណតរ់ីតុោការ ដែលមាៃ
សេតថក្សិចចថា “មរឿងក្សតីនៃែីកាសមព្េចរក្សាការពារព្តូវសថិតមៅមព្កាេសេតថក្សិចចរបស់តុោការដែលមាៃ
សេតថក្សិចចមលើអ្ងគមសចក្សតី ឬ សាោែំបូងដែលមាៃសេតថក្សចិចមលើទ្ីក្សដៃ្ងដែលវតថុដែលៃងឹព្តូវបាៃរបឹ
អ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ឬ វតថុដែលជាក្សេមវតថុនៃវវិាទ្សថិតមៅ “ ។ 
 មាព្តាខាងមលើបាៃក្សំណតស់េតថក្សិចចតុោការជារេួមៅក្សនុងៃីតិវធិីរក្សាការពារ។ ប ុដៃតមបើតាេ
មាព្តាមៃះ មយើងអាចទាញមចញបាៃថាមៅក្សនុងការរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃនមាៃសេតថក្សិចចតុោការ
ចំៃួៃរីរ គតុឺោការដែលមាៃសេតថក្សចិចមលើអ្ងគមសចក្សតី ៃងិតុោការដែលមាៃសេតថក្សចិចមលើទ្ីក្សដៃ្ង
វតថុដែលៃឹងព្តូវបាៃរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ម ើយវាជាតុោការដែលមាៃសេតថក្សិចចផ្ទត ចេ់ខុមទ្ៀត
្ង (មាព្តា ៥៣៣ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី) ។ ម តុែូមចនះ មតើតុោការដែលមាៃសេតថក្សិចចមលើអ្ងគ
មសចក្សតី ៃងិតុោការដែលមាៃសេតថក្សចិចមលើទ្ីក្សដៃ្ងវតថុដែលៃឹងព្តូវបាៃរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន
មនាះមាៃៃយ័ោ ង ែូចមេតច ? 
 តុោការដែលមាៃសេតថក្សចិចមលើអ្ងគមសចក្សតីៈ គឺជាមរឿងក្សតីនៃបណតឹ ងដែលសមព្េចមសចក្សតីពាក្ស់
រៃ័ធមៅៃឹងសិទ្ធដិែលព្តូវរក្សាការពារ អាចជាៃីតិវធិបីណតឹ ងជាអាទ្ិ៍ ។ ឧទា រណ៍ A ោក្សព់ាក្សយ     ប
ណតឹ ងទាេទារព្បាក្សរ់ ីB មៅតុោការ C ែូចមៃះតុោការដែលមាៃសេតថក្សិចចនៃការរបឹអ្ូសជា    ប
មណាត ះអាសៃន គតុឺោការ C (តុោការនៃការជំៃុំជព្េះមលើក្សទ្ី១) ។ ប ុដៃតព្បសិៃមបើមយើងរិៃិតយមេើល
មាព្តា ៥៤០ ក្សថាខណឌ  ២ នៃៃីតិវធិីរែឋបបមវណី វញិម ើញថា មបើៃីតិវធិីបណតឹ ងមៅសាោឧទ្ធរណ៍ 
មាៃៃយ័ថាមរឿងអ្ងគមសចក្សតីមៅសាោឧទ្ធរណ៍  ែូមចនះសាោឧទ្ធរណ៍មាៃសេតថក្សិចចនៃការរបឹអ្ូសជា
បមណាត ះអាសៃន ។ 

មាព្តា ៥៤០ ក្សថាខណឌ  ២ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី បាៃដចងថា៖ 
“តុោការដែលមាៃសេតថកិ្សចចមលើអ្ងគមសចក្សតី គឺជាតុោការនៃការជៃុំំជព្េះមលើក្សទី្១។ ប ុដៃតមបើអ្ងគមសចក្សតី ព្តូវ 
បាៃចាតក់ារក្សនុ ងៃីតិវធីិនៃបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍។ តុោការដែលមាៃសេតថកិ្សចចមលើអ្ងគមសចក្សតី  គឺជាតុោការនៃការ 
ជៃុំំជព្េះបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍” 
 ចុះព្បសិៃមបើអ្ងគមសចក្សតីព្តូវបាៃតុោការក្សរូំលក្សំរុងចាតក់ារ មតើតុោការណាដែលមាៃ
សេតថក្សិចច ? 
 ក្សនុងក្សរណីដែលអ្ងគមសចក្សតកី្សរុំងព្តូវបាៃចាតក់ារ មៅក្សនុងៃីតិវធិីនៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សេមនាះ ព្តូវព្ត
ទ្បបម់ៅរក្សមោលការណ៍មែើេវញិ មពាលគឺតុោការដែលមាៃសេតថក្សចិចមលើអ្ងគមសចក្សត ី គឺតុោការ
ជំៃុំជព្េះមលើក្សទ្ី១ ។   



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  
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 តុោការដែលមាៃសេតថក្សិចចមលើទ្ីក្សដៃ្ងដែលវតថុដែលៃឹងព្តវូបាៃរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនៈ 
វតថុមៅទ្ីមៃះព្តូវបាៃដបងដចក្សជាចលៃវតថុ ៃិងអ្ចលៃវតថុ ប ុដៃតមយើងមលើក្សយក្សដតសេតថក្សិចចមលើទ្ី
ក្សដៃ្ងដែលអ្លចៃវតថុដែលៃឹងព្តូវបាៃរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនប ុមណាា ះ ។  

 
មាព្តា ១២០ ក្សថាខណឌ  ២ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណី បាៃឲ្យៃិយេៃយ័អ្ចលៃវតថុថា៖  

“អ្ចលៃវតថុ សំមៅមៅមលើ  ែីធ្ី ៃិងវតថុជាបម់ៅមលើែី ម ើយេិៃអាចផ្្ទស់បតូ រទី្ក្សដៃ្ងបាៃ ែូចជាអាោរ 
សំណង ់ែណំាំ រុក្សេជាតិ ជាអាទ្ិ៍” ។ 

 
តាេរយៈមាព្តាខាងមលើមយើងអាចក្សំណតស់េតថក្សិចចបាៃថា មបើអ្ចលៃវតថុទាងំមនាះសថិតមៅ

ដែៃសេតថក្សិចចតុោការណា គឺតុោការមនាះមាៃសេតថក្សិចចនៃការរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃន។ ប ុដៃតការ
ែឹងអ្ំរីសេតថក្សចិចតុោការដែលបាៃបញ្ា ក្សខ់ាងមលើមៅរុទំាៃព់្គបព់្ោៃម់នាះមទ្ មយើងព្តូវែឹងថាមតើ
ពាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមៃះព្តូវសរមសរចំណុចសំខាៃ់ៗ  
 អ្វខី្ះដែលចាបប់ាៃទាេទារ ។ 
 ២.២.ចណុំចដែលព្តូវសរមសរក្សនុ ងពាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន 
 ជាមោលការណ៍ចាប ់ពាក្សយសំុព្តូវសរមសរជាោយល័ក្សេណ៍អ្ក្សសរែូចពាក្សយបណតឹ ងមៅៃីតិវធិីប
ណតឹ ង្ងដែរមែើេបធីានាភារចាស់ោស់ ៃិងង្គយព្សួលែល់តុោការមធវើចណំាតក់ារៃីតិវធិី (មាព្តា
៥៣៤ ព្ក្សេៃីតិវធិរីែឋបបមវណី) ។ 
 មទាះបមីាព្តា ៥៣៤ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីបាៃបញ្ា ក្សថ់ាពាក្សយសំុព្តូវសរមសរជាោយ
ល័ក្សេណ៍អ្ក្សសរព្ោៃដ់តជាល័ក្សេខណ័ឌ ទ្ព្េងប់ ុមណាា ះ ។ 
 មោងតាេមាព្តា ៥៤១ ក្សថាខណឌ  ១ ៃិងក្សថាខណឌ  ២ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី គតឺព្េូវឲ្យ
សរមសរចំណុចជាសារធាតុមៅក្សនុងពាក្សយសំុមាៃែូចជា៖ 
 -ម ម្ ះ ឬ នាេក្សរណ៍ ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់ភាគី ម ើយៃងិ ម ម្ ះ ៃិងអាសយោឋ ៃរបស់អ្នក្ស
តំណាងដែលចាបប់ាៃក្សំណត ់(អ្នក្សតំណាងដែលចាបប់ាៃក្សំណតសំ់មៅែល់៖ អ្នក្សអាណារាបាល
សព្មាបអ់្ៃីតិជៃ, អ្នក្សអាណារាបាលទូ្មៅសព្មាបជ់ៃមៅមព្កាេអាណារាបាលទូ្មៅ) ។  

-ខ្ឹេសារនៃែីកាសមព្េចរក្សាការពារ (ែីកាសមព្េចរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃន) ដែលអ្នក្សោក្ស់
ពាក្សយសំុទាេទារ គឺជាក្សេមវតថុនៃការសំុមចញែីកាសមព្េច ដែលអ្នក្សោក្សព់ាក្សយសំុព្តូវបញ្ា ក្សអ់្តត
សញ្ញ ណអ្ចលៃវតថុ ដែលៃងឹព្តូវរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមនាះឲ្យបាៃចាស់ោស់ ។ 

-សិទ្ធ ិឬ ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងគតិយុតតដែលៃឹងព្តូវបាៃរក្សាការពារ (គបបបីញ្ា ក្សឲ់្យចាស់អ្រំីទ្ ំំសិទ្ធិ
ដែលមាៃមោលបំណងឲ្យសងព្បាក្សម់នាះ ៃងិ បញ្ា ក្សរ់អី្ងគម តុនៃការក្សមក្សើតនៃសិទ្ធដិែលៃឹងព្តូវ



 
ៃីតិវធិីនៃការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុ 
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រក្សាការពារ ឧទា រណ៍ ក្សនុងក្សិចចសៃាខចីព្បាក្សក់ាលបរមិចេទ្នៃការសងព្បាក្សប់ាៃេក្សែល់ ដតកូ្សៃ
បំណុលរុអំ្ៃុវតតកាតរវក្សិចចសងព្បាក្សម់នាះមទ្)។  

-ភារចាបំាចន់ៃការរក្សាការពារ (ការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន) ។ 
 បដៃថេរីមលើមៃះមាព្តាខាងមលើក្សឲ៏្យអ្នក្សោក្សព់ាក្សយសំុសរមសរឲ្យចាស់ោស់ ៃងិសរមសរ       
ភ្សតុតាងតាេម តុៃេីយួៗដែលព្តូវបញ្ា ក្ស ់។ 
 មទាះបជីាោ ងណាក្សម៏ោយពាក្សយសំុព្ោៃដ់តជាល័ក្សេខណ័ឌ ទ្ព្េង ់ ៃិងេូលោឋ ៃប ុមណាា ះ ម ើយ
ការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនទាេទារល័ក្សេខណ័ឌ េយួចំៃៃួមទ្ៀតដែលចាបប់ាៃតព្េូវ ។ 

៣.ការចាតត់ាងំមៅព្ក្សេទ្ទ្លួបៃាុក្សមោយព្បធាៃសាោែំបូង 
 មលខាធិការោឋ ៃរែឋបាលសាោែំបងូ ព្តូវបចាូ ៃពាក្សយសំុដែលមគោក្សចូ់លេក្សមលខាធោិឋ ៃរែឋ
បាលមនាះ មៅព្បធាៃសាោែំបូង ។ ព្ក្សទ្ាបចា ីដែលបំមរញការង្គរជាេយួព្បធាៃសាោែំបូងៃឹង
រិៃិតយលំោបម់វៃមោយអ្ៃុមោេ តាេែីកាសមព្េចដបងដចក្សសំណំុមរឿងថាមតើ ពាក្សយសំុែល់មវៃ
លំោបរ់បស់មៅព្ក្សេរូបណា ម ើយព្ក្សទ្ាបចា ីោក្សជូ់ៃព្បធាៃសាោែបំូងមែើេបរីៃិតិយ ៃិងសមព្េច
អ្ំរីលំោបម់វៃមៅព្ក្សេ មោយមធវើក្សំណតប់ង្គា ញ មៅព្ក្សេទ្ទ្ួលបៃាុក្សមរឿងក្សតីនៃការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះ
អាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុ ។ 

៤.ការរិៃិតយពាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអូ្សជាបមណាត ះអាសៃន 
មៅមរលមៅព្ក្សេ ទ្ទ្ួលបៃាុក្សមរឿងក្សតីទ្ទ្ួលបាៃសំណំុមរឿងដែលចាតត់ាងំមោយព្បធាៃសាោ

ែំបូង មៅព្ក្សេរៃិិតយសំណំុមរឿង ៃិងពាក្សយសំុ ជារិមសសចណុំចដែលព្តូវសរមសរមៅក្សនុងពាក្សយសំុ 
 តាេមាព្តា ៥៤១ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី (ក្សនុងការអ្ៃុវតតជាក្សដ់សតង ព្ក្សទ្ាបចា ីជួយ មោក្ស
មៅព្ក្សេក្សនុងការរិៃិតយក្សចិចការមៃះ ៃងិរាយការណ៍ជូៃមោក្សមៅព្ក្សេ) ។ ក្សរណីពាក្សយសំុមនាះរុំព្តឹេ
ព្តូវតាេល័ក្សេខណ័ឌ មាព្តា ៥៤១ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណីមនាះមទ្ តុោការៃឹងមចញែកីាបង្គគ បឲ់្យដក្ស
ព្តូវពាក្សយសំុមនាះឲ្យបាៃព្តឹេព្តូវវញិ ម ើយព្បសិៃមបើមាច ស់បំណុល (អ្នក្សោក្សព់ាក្សយសំុ) រុំព្រេដក្ស
តព្េូវតាេែីកាបង្គគ បឲ់្យដក្សតព្េូវក្សនុងអ្ំទ្បុងមរលក្សំណតម់នាះមទ្ តុោការៃឹងមចញែីកាសមព្េចមលើក្ស
មចាលពាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមនាះ ។ មាច ស់បំណុលមាៃសិទ្ធបិតឹងជំទាស់ក្សនុង
អ្ំទ្បុងមរល ២ (រីរ) សបាត  ៍ចំមពាះែីកាសមព្េចមលើក្សមចាលពាក្សយសំុមនាះ ។ ្ាុយមៅវញិមបើពាក្សយសំុ
មនាះមាៃលក្សេណៈព្តេឹព្តូវអ្ស់ម ើយ តុោការៃងឹមធវើចណំាតក់ារបៃត មោយបង្គគ បឲ់្យបងរ់ៃធព្បាក្ស់
ព្បោបក់្សតីមព្ៅរីរៃធ ៃិងមធវើការមកាះអ្មចា ើញមាច ស់បំណុលមធវើៃីតិវធិីមសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់បំូង ។ ប ុដៃតជា
ទូ្មៅតុោការ រុំមកាះអ្មចា ើញមែើេបមីធវើមសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់ំបងូមនាះមទ្ គឺតុោការរិៃិតយភ្សតុតាងរបស់



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  
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មាច ស់បំណុលដតេតង ថាមតើមាៃភ្សតុតាងព្គបព់្ោៃស់ព្មាបក់ារទាេទារក្សនុងការរបឹអ្ូសបមណាត ះអាសៃន
មៃះដែរ ឬ មទ្ ។ 

៥.ការមធវើមសចក្សតបីញ្ា ក្សែំ់បូង 
ដ្អក្សតាេខ្េឹសារមាព្តា ៥៤១ ក្សថាខណឌ  ៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីដែលក្សំណត ់កាតរវក្សិចច

ឲ្យអ្នក្សោក្សព់ាក្សយសំុ (មាច ស់បំណុល) ព្តូវមធវើមសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់បំូងឲ្យចាស់អ្ំរីទ្ំ ំសិទ្ធិដែលមាៃ
មោលបំណងឲ្យសងព្បាក្សម់នាះ ៃិងបញ្ា ក្សរ់ីអ្ងគម តុនៃការក្សមក្សើតនៃសិទ្ធិដែល ៃងឹព្តូវរក្សាការពារ 
ដែលមាព្តាខាងមលើមព្បើពាក្សយ “សិទ្ធិ ឬ ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងគតយុិតតដែលៃឹងព្តូវបាៃរក្សាការពារ” ៃិងព្តូវ
បញ្ា ក្សរ់ី ”ភារចាបំាចន់ៃការរក្សាការពារ” (ការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន) ។ 

 មតើការមធវើមសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់ំបងូសតីរីសិទ្ធិ ឬ ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងគតិយុតតដែលៃឹងព្តូវបាៃរក្សាការពារ” 
ៃិងព្តូវបញ្ា ក្សរ់ី “ភារចាបំាចន់ៃការរក្សាការពារ” តាេវធិីោ ងែូចមេតច ? 

មោងតាេមាព្តា ៥៣៩ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី សតី រីការអ្ៃុវតតែូចោន តាេបចញតតិរីគៃថី ២ 
ែល់គៃថី ៤ បាៃបញ្ា ក្សថ់ា “បចញតតិរីគៃថីទី្ ២ ែល់គៃថីទី្ ៤ នៃព្ក្សេមៃះព្តូវយក្សេក្សអ្ៃុវតតែូចោន ្ង
ដែរចំមពាះៃីតិវធីិនៃការចាតដ់ចងរក្សាការពារ មលើក្សដលងដតមាៃបចញតតិរិមសស” ។ 

ម តុែូមចនះមបើបចញតតរិិមសសសតីរី ការចាតដ់ចងរក្សាការពាររុំមាៃដចងមនាះមទ្ មគអាចយក្ស
បចញតតិរីគៃថីទ្ី ២ ែល់គៃថីទ្ី ៤ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី េក្សមព្បើព្បាស់បាៃ ។  

មៅក្សនុងគៃថីទ្ ី២ ខាងមលើ មគម ើញមាៃមាព្តាេយួដែលៃិោយរីមសចក្សតបីញ្ា ក្សែ់ំបងូ ម ើយ
មសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់ំបងូមៃះព្តូវមធវើមទ្បើងមោយភ្សតុតាងដែលអាចរិៃិតយភ្ាេៗបាៃ (មាព្តា ១៣១ ព្ក្សេ
ៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) ។ ភ្សតុតាងមៅទ្ីមៃះសំមៅមៅមលើភ្សតុតាងដែលមាៃដចងមៅក្សនុងគៃថីទ្ី ២ ជំរូក្ស
ទ្ី៣ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី រេួមាៃ៖ ការសាក្សសួរសាក្សស,ី ការសាក្សសួរភាគី, មកាសល់វចិយ័ , ភ្
សតុតាងជាឯក្សសារ ៃិងការព្តតួរិៃិតយ ។ ប ុដៃតបញ្ា មៅព្តងថ់ា មតើភ្សតុតាងទាងំមនាះអាចរិៃិតយបាៃ
ភ្ាេៗដែរឬមទ្?  មទ្ើបតុោការទ្ទ្ួលយក្សមព្ពាះការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ទាេទារភារឆ្ប់
រ ័ស ៃិងមធវើមទ្បើងមោយសំង្គត ់ ។ ម តុមៃះម ើយ ការព្បគល់ក្សិចចការព្សាវព្ជាវ ការមចញែីកា
បង្គគ បឲ់្យ្តល់ឯក្សសារ ឬការសាក្សសួរសាក្សសដីែលទាេទារឲ្យមាៃការមកាះមៅ ជាអាទ្ិ៍ េៃិអាចមធវើ
បាៃមទ្។92  

មព្កាយអ្នក្សោក្សព់ាក្សយសំុ (មាច ស់បំណុល) បាៃមធវើមសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់បំូងរចួម ើយ ព្បសិៃមបើ 
តុោការយល់ម ើញថា រុំមាៃល័ក្សេខណ័ឌ នៃការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនព្តឹេព្តូវមនាះមទ្ តុោការ

 
92 មសចក្សតីរៃយល់អំ្រីព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ភាគ ២ ការអ្ៃុវតតមោយបងេំ ៃិងរក្សាការពារ មរៀបចំមោយព្ក្សរេការង្គរជប ុៃ

ដែលទ្ទួ្លបៃាុក្សមធវើមសចក្សតីព្ពាងព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីក្សេពុជា ទំ្ររ័ ១៩៩ ។ 



 
ៃីតិវធិីនៃការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុ 
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មលើក្សមចាលពាក្សយសំុឲ្យមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ម ើយទុ្ក្សសិទ្ធិឲ្យអ្នក្សោក្សព់ាក្សយ
សំុ (មាច ស់បណុំល) បតងឹជំទាស់ក្សនុងអ្ំទ្បុងមរល ២ (រីរ) សបាត  ៍ ចាបរ់ីនងៃដែលខ្ួៃបាៃទ្ទ្ួលការជូៃ
ែំណឹង (មាព្តា ៥៤៤ ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) ។ ្ាុយមៅវញិ តុោការយល់ម ើញថាមាច ស់បំណុល
មាៃភ្សតុតាងព្គបព់្ោៃ ់បញ្ា ក្សរ់ីការទាេទារមនាះតុោការសមព្េចមសចក្សតី មោយមចញែីកាសមព្េច
របឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុមោយក្សណំតក់្សេមវតថុជាក្សោ់ក្ស ់ (អ្តតសញ្ញ ណអ្ចលៃវតថុ
ចាស់ោស់) មោយម តុថាៃីតិវធិីរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន មធវើមទ្បើងមោយតុោការព្តឹេមចញែីកា
សមព្េចប ុមណាា ះ (មាព្តា ៥៣៥ ក្សថាខណឌ  ១ ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី) ម ើយែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជា
បមណាត ះអាសៃនមនាះ តុោការអាចបង្គគ បឲ់្យមាច ស់បំណុលោក្សព់្បាតិមភាគ ឬ េៃិឲ្យោក្សព់្បាតិមភាគ
បាៃ មែើេបជីាការធានា ៃិងមជៀសវាងប ះពាល់ែល់្លព្បមោជៃរ៍បស់កូ្សៃបណុំលធៃៃធ់ៃរ ។ 
ឧទា រណ៍ A ជាមាច ស់បណុំលមាៃសិទ្ធិមលើបណុំលចមំពាះ B ចៃំួៃ ១០ ០០០ ែុោ្រអាមេរកិ្ស 
ម ើយ A បាៃសំុរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនអ្ចលៃវតថុរបស់ B ដែលមាៃតនេ្រ ូតែល់ ៩០ ០០០ 
ែុោ្រអាមេរកិ្ស ក្សរណីដបបមៃះមគមជឿថាតុោការៃឹងបង្គគ បឲ់្យមាច ស់បំណុលោក្សព់្បាតិមភាគជាក្សជ់ា
េៃិខាៃមោយសារតនេអ្្ចលៃវតថុមនាះមាៃតនេ្មព្ចើៃជាងបំណុលដែលជំពាក្សម់ព្ចើៃមរក្ស ។ ប ុដៃតការ
អ្ៃុវតតជាក្សដ់សតងេយួចំៃួៃក្សម៏ ើញមាៃតុោការរុំបាៃបង្គគ បឲ់្យោក្សព់្បាតិមភាគដែរ មព្ពាះជាអ្ំណាច
ឆនាា ៃុសិទ្ធិរបស់តុោការ ។  

ភាា បជ់ាេយួែីកាសមព្េចរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃន តុោការក្សព៏្តូវក្សំណតច់ៃំួៃទ្កឹ្សព្បាក្សរ់មំោះ
មែើេបរីចួ្ុតរីការបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមៃះ ។ 

៦.ការរិៃិតយល័ក្សេខណ័ឌ នៃការរបឹអូ្សជាបមណាត ះអាសៃន 
 តុោការអាចមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន តាេពាក្សយសំុបាៃទាល់ដតបំមរញ
ល័ក្សេខណ័ឌ េយួចំៃៃួមាៃែូចជា៖ សិទ្ធិមនាះមាៃមោលបណំងឲ្យសងជាព្បាក្ស,់ សិទ្ធិមលើបំណុលដែល
ភាា បៃ់ឹងល័ក្សេខណ័ឌ  ឬ មរលក្សណំត ់ៃងិភារចាបំាចន់ៃែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ។ ល័ក្សេ
ខណ័ឌ ទាងំមៃះព្តូវបាៃទាញមចញរីខ្ឹេសារមាព្តា ៥៤៥ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ។ 
៦.១.សិទ្ធិដែលមាៃមោលបណំងឲ្យសងជាព្បាក្ស ់
 មោងតាេមាព្តា ៥៤៥ ក្សថាខណឌ  ១ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីបាៃដចងថា “ែីកាសមព្េចរបឹ
អ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនអាចមចញបាៃចំមពាះសិទ្ធិមលើបណុំល ដែលមាៃមោលបំណងឲ្យសងជា
ព្បាក្សក់្សនុងក្សរណីដែលមាៃការបារេាថា ការអ្ៃុវតតមោយបងេៃំឹងេៃិអាចមធវើបាៃ ឬ ៃឹងមាៃការលំបាក្ស
ោ ងខ្ាងំក្សនុងការអ្ៃុវតតមោយបងេំ” ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  
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 មាព្តាខាងមលើបាៃក្សំណតោ់ ងតងឹរងឹ មលើការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនអាចមធវើមៅបាៃទាល់
ដតសិទ្ធិមលើបំណុលមាៃមោលបំណងឲ្យសងជាព្បាក្សប់ ុមណាា ះ អាចជាក្សិចចសៃាខចីព្បាក្សជ់ាអាទ្ិ៍ ។ 
៦.២.សិទ្ធិមលើបណុំលដែលភាា បៃឹ់ងល័ក្សេខណ័ឌ  ឬ មរលក្សណំត ់
 មព្ៅរីល័ក្សេខណ័ឌ សិទ្ធិដែលមាៃមោលបំណងឲ្យសងជាព្បាក្សខ់ាងមលើ មទាះបីជាសិទ្ធិមលើ
បំណុលមនាះភាា បៃ់ឹងល័ក្សេខណ័ឌ  ឬ មរលក្សណំតក់្សម៏ោយក្សតុ៏ោការអាចមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជា
បមណាត ះ អាសៃនបាៃ្ងដែរ មៃះមបើមោងតាេមាព្តា ៥៤៥ ក្សថាខណឌ ទ្ ី ២ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវ
ណី។ 
 មតើសិទ្ធិមលើបំណុលដែលភាា បៃ់ឹងល័ក្សេខណ័ឌ  ឬ មរលក្សណំតម់ាៃអ្តថៃយ័ែូចមេតច ? 

មាព្តា ៥៧៨ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីបាៃដចងថា  
“ការខចីបរមិភាគសំមៅមៅមលើកិ្សចចសៃាដែលភាគីមាេ ងមៅថាអ្នក្សខចីមាៃក្សរណីយកិ្សចចព្បគល់ការមព្បើ

ព្បាស់មោយមសរៃូីវព្បាក្ស ់មសបៀងអាហារ ឬវតថុ ជៃំួសម្សងមទ្ៀត ក្សនុ ងអ្ំទ្បុង មរលដែលមាៃក្សំណត ់ឲ្យមៅភាគី
មាេ ងមទ្ៀត មៅថា អ្នក្សខចី ម ើយមៅមព្កាយមរលដែលអ្ំទ្បុងមរលមនាះបាៃក្សៃ្ង្ុត អ្នក្សខចីមាៃក្សរណីយកិ្សចច
សងមៅឲ្យអ្នក្សខចីវញិ ៃូវវតថុ ដែលមាៃព្បមភ្ទ្ គុណភារ ៃិងចំៃួៃ មសមើោន ៃឹងវតថុ ដែលបាៃទ្ទ្ួលរីអ្នក្សឲ្យខចីមនាះ”  

មាព្តា ៥៩៤ ក្សថាខណឌ  ១ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីបាៃដចងថា  
“ព្បសិៃមបើភាគីបាៃក្សំណតក់ាលបរមិចេទ្នៃការសង អ្នក្សឲ្យខចីេិៃអាចទាេទារឲ្យសងវតថុ ដែលជាក្សេមវតថុ

បាៃមទ្បើយ រ ូតែល់មរលក្សំណតព់្តូវសង តាេកាលបរមិចេទ្នៃកិ្សចចសៃា ។ ប ុដៃតបចញ តិតមៃះេិៃព្តូវយក្សេក្ស 
 
អ្ៃុវតតមទ្បើយ ចំមពាះក្សរណីដែលម តុដែលបាៃក្សំណតក់្សនុ ងមាព្តា ៣៣១ (ការបាតប់ង់្ លព្បមោជៃន៍ៃការ
ក្សំណតម់រល) នៃព្ក្សេមៃះបាៃមក្សើតមទ្បើង”។ 

 
បចញតតិខាងមលើបាៃរមំលចជាព្ទ្ឹសតីទូ្មៅក្សនុងក្សចិចសៃាខចីបរមិភាគប ុមណាា ះ ។ ប ុដៃតមៅក្សនុងក្សិចច

សៃាខចីបរមិភាគមៃះក្សអ៏ាចមាៃក្សេមវតថុជាព្បាក្ស់្ ងដែរ ដែលជាបព់ាក្សរ់ៃ័ធៃឹងល័ក្សេខណ័ឌ នៃការរបឹអ្ូស
ជាបមណាត ះអាសៃន ។ ជារិមសសក្សិចចសៃាដែលមាៃក្សណំតរ់យៈមរល មបើេៃិទាៃែ់ល់មរលក្សំណត់
ព្តូវសងព្បាក្សម់នាះមទ្ អ្នក្សឲ្យខចីេៃិអាចទាេទារឲ្យអ្នក្សខចីអ្ៃុវតតក្សរណីយក្សចិចសងព្បាក្ស ់ ម ើយក្សេ៏ៃិ
អាចទាេទារតុោការមចញែកីាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនបាៃមទ្បើយ ។ ឧទា រណ៍ A (អ្នក្ស
ខចី) បាៃមធវើក្សិចចសៃាខចីព្បាក្សរ់ី B (អ្នក្សឲ្យខច)ី ចៃំួៃ ១០ ០០០ ែុោ្រអាមេរកិ្ស កាលរីនងៃទ្ី ៣០ ដខ
សីហា ឆ្ន  ំ ២០១៩ មោយ A សៃាៃឹងសងព្បាក្សម់ៅ B មៅកាលបរមិចេទ្នងៃទ្ី ៣០ ដខវចិេិកា ឆ្ន  ំ
២០១៩ តាេក្សិចចសៃា ។ ែូមចនះមបើកាលបរមិចេទ្នងៃទ្ី ៣០ ដខវចិេិកា ឆ្ន  ំ២០១៩ េៃិទាៃក់្សៃ្ង្ុតមទ្ 
B េៃិអាចទាេទារតុោការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនបាៃមនាះមទ្ ។  
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៦.៣.ភារចាបំាចន់ៃែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន 
 ព្តឹេដតមាៃក្សេមវតថុដែលមាៃសិទ្ធិមលើបំណុល ដែលមាៃមោលបំណងឲ្យសងជាព្បាក្សម់ៅេៃិ
ទាៃព់្ោបព់្ោៃម់នាះមទ្ ការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនព្តូវដតដ្អក្សមលើភារចាបំាចក់្សនុងការរបឹជា          
បមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុមនាះ ។  
 ដ្អក្សតាេខ្ឹេសារមាព្តា ៥៤៥ ក្សថាខណឌ  ១ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី  បាៃ្តល់ជាល័ក្សេខណ័ឌ  
ដែលអាចមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ក្សនុងក្សរណីមាៃការបារេាថា ការអ្ៃុវតតមោយ
បងេំៃឹងេៃិអាចមធវើបាៃ ឬ ៃងឹមាៃការលំបាក្សោ ងខ្ាងំក្សនុងការអ្ៃុវតតមោយបងេំ ។ ចណុំចមៃះមគទុ្ក្ស
ឲ្យតុោការមធវើការវៃិិចេយ័មោយដ្អក្សមលើអ្ំណាចឆនាា ៃុសិទ្ធិ មោយដ្អក្សមលើសាថ ៃភារព្ទ្រយសេបតតិ
របស់កូ្សៃបណុំល ឬក្សតាត កូ្សៃបំណុលផ្ទា ល់ ៃងិក្សតាត ម្សងៗមទ្ៀត អាចថាមបើេៃិរបឹអ្សូជាបមណាត ះ 
អាសៃនមទ្ ៃឹងមាៃការលំបាក្សក្សនុងការអ្ៃុវតតមោយបងេំ ឬ េៃិអាចអ្ៃុវតតមោយបងេំបាៃ ។ ប ុដៃតមយើង
អាចសាក្សលបង្តល់ឧទា រណ៍ A (ជាកូ្សៃបំណុល) ជពំាក្សព់្បាក្ស ់ B (ជាមាច ស់បណុំល) ែល់ការ
ក្សំណតព់្តូវសងព្បាក្ស ់ ដត A រុំសងព្បាក្សម់នាះមទ្ ម ើយ B មសុើបែឹងថា A ជំពាក្សព់្បាក្សជ់ាេយួមាច ស់
បំណុលមព្ចើៃនាក្ស ់ ម ើយ A មាៃអ្ចលៃវតថុដតេយួប ុមណាា ះ ៃិងក្សំរុងព្តូវ្សរវ្ាយលក្សម់ទ្ៀត្ង។ 
ការដែល A លក្សអ់្ចលៃវតថុមៃះក្សេ៏ៃិររំងឹថាយក្សព្បាក្សប់ាៃេក្សរីការលក្សម់ៃះេក្សសងព្បាក្ស ់B មនាះមទ្។  
 
ម តុែូមចនះមបើមាៃសាថ ៃភារដបបមៃះមក្សើតមទ្បើងព្បាក្សែដេៃមនាះ ចាស់ណាស់ B (ជាមាច ស់បំណុល) 
ៃឹងលំបាក្សក្សនុងការអ្ៃុវតតមោយបងេំ ឬ េៃិអាចអ្ៃុវតតមោយបងេំបាៃមទ្ ម ើយមាច ស់បំណុលៃឹងមៅ
រឹងពាក្សតុ់ោការមែើេបសំុីមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុមនាះ។ 
 បនាា បរ់ីមគោក្សព់ាក្សយសំុ ៃិងបាៃបំមរញល័ក្សេខណ័ឌ នៃការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះ
អ្ចលៃវតថុមទ្ើបអាច្ៃែល់ៃីតិវធិីដែលតុោការមធវើការវៃិិចេយ័ ៃិង មចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជា
បមណាត ះអាសៃន ។  

៧.ការមចញែីកាសមព្េចរបឹអូ្សជាបមណាត ះអាសៃន 
តុោការអាចមលើក្សមចាល ពាក្សយសំុឲ្យមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនកាលណា

តុោការយល់ម ើញថាពាក្សយសំុ ៃិង ការមធវើមសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់ំបូងមនាះមៅេៃិទាៃម់ាៃលក្សេណៈព្តឹេ
ព្តូវតាេចាប។់ ្ាុយមៅវញិតុោការអាចមចញែកីាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះ 
អ្ចលៃវតថុកាលណាតុោការយល់ម ើញថា មាច ស់បំណុលបាៃមធវើមសចក្សតបីញ្ា ក្សែ់ំបូងមោយមាៃ    
ភ្សតុតាងព្តឹេព្តូវ ៃិងជារិមសសបំមរញល័ក្សេខណ័ឌ នៃការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  
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មៅក្សនុងែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុ ព្តងម់សចក្សតីសមព្េចនៃែីកា
តុោការព្តូវបញ្ា ក្សរ់ីការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន មលើអ្ចលៃវតថុមោយបញ្ា ក្សរ់អី្តតសញ្ញ ណរេួ
មាៃព្បមភ្ទ្ ទ្ំ  ំទ្ីតាងំ បណ័ា ក្សេមសិទ្ធិ (លិខិតម្សងមទ្ៀតបញ្ា ក្សរ់ីអ្ចលៃវតថុ) ឬ ម ម្ ះ ក្សេមសិទ្ធិក្សរ 
 ។ បដៃថេរីមលើមៃះតុោការព្តូវក្សំណតច់ំៃៃួទ្ឹក្សព្បាក្សរ់មំោះ ដែលកូ្សៃបណុំលព្តូវម្្ើេក្សតុោការ
មែើេបទី្ទ្ួលបាៃការ លុបែកីាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ។ ឧទា រណ៍ កូ្សៃបំណុលព្តូវម្្ើ
ព្បាក្សច់ំៃួៃ ៤០.០០០.០០០ មរៀល (ដសសិបោៃមរៀល) មែើេបទី្ទ្ួលបាៃការលុបមចាលការអ្ៃុវតត
ការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ។ 

 តុោការដែលបាៃមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនរចួម ើយ តុោការព្តូវចាត់
ព្ក្សទ្ាបចា ីដែលបំមរញការង្គរជាេយួ មែើេបមីធវើការបចាូ ៃែីកាសមព្េចខាងមលើមៅឲ្យមាច ស់បំណុល
ៃិងកូ្សៃបំណុល មែើេបឲី្យភាគីបាៃែឹងរីខ្ឹេសារនៃែីកាសមព្េចមៃះ មព្ពាះកូ្សៃបណុំលមាៃសិទ្ធិបតឹង
តវា ចំមពាះែីកាសមព្េចមៃះ ។ រឯីមាច ស់បណុំលមាៃសិទ្ធបិតឹងជំទាស់ចំមពាះែីកាសមព្េចមលើក្សមចាល
ពាក្សយសំុក្សនុងរយៈមរល ២ (ររី) សបាត  ៍ ។ ម ើយមៅមរលមាៃបណតឹ ងតវា  តុោការៃឹងមកាះមៅគូ
ភាគីមែើេបមីធវើៃីតិវធិីទាញម តុ្លមោយផ្ទា ល់មាត ់ ។ មព្កាយចបៃ់ីតិវធិីទាញម តុ្លមោយផ្ទា ល់
មាត ់តុោការងយមៅរិចារណាសមព្េច ៃិងអាចលុបមចាល ផ្្ទស់បតូរ ឬ រក្សាែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជា
បមណាត ះអាសៃនែដែល មោយមចញែីកាសមព្េចមលើពាក្សយសំុតវា  ម ើយែីកាសមព្េចមលើពាក្សយសំុតវា 
មៃះ គូភាគីអាចបតឹងជំទាស់បាៃ ។ 

៨.ព្បាក្សរ់មំោះរីការរបឹអូ្សជាបមណាត ះអាសៃន 
 មៅមរលតុោការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះចំមពាះអ្ចលៃវតថុ ភាា បជ់ាេយួការ
ក្សំណតទ់្ឹក្សព្បាក្សរ់មំោះរីការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនដែលជាការតព្េូវមោយចាប ់។ 

មាព្តា ៥៤៧ ក្សថាខណឌ  ១ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីបាៃដចងថា៖  
 “ក្សនុ ងែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន តុោការព្តូវក្សំណតច់ំៃួៃទឹ្ក្សព្បាក្សដ់ែលកូ្សៃបំណុលព្តូវម្្ើ 
មែើេបីទ្ទ្ួលបាៃៃូវការលុបមចាលការអ្ៃុវតតការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន” ។ 

 
 ែូចអ្វដីែលមយើងបាៃែឹងម ើយថា ការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន មធវើមទ្បើងចំមពាះសិទ្ធទិាេទារ
ដែលមាៃមោលបំណងឲ្យសងជាព្បាក្សប់ ុមណាា ះ ម ើយមាច ស់បំណុលមាៃការបារេាថាមាៃការលំបាក្ស
ក្សនុង ការអ្ៃុវតតមោយបងេំ ឬ េៃិអាចអ្ៃុវតតមោយបងេំ ។ ព្តងច់ណុំចមៃះដសតងឲ្យម ើញថាមោលមៅ
ដតេយួគតរ់បស់មាច ស់បណុំល ដែលសំុតុោការមចញែកីាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន មែើេបី
ធានាសិទ្ធដិែលមាៃមោលបណំងឲ្យសងជាព្បាក្សន់ាមរលអ្នាគត។ ម តុែូមចនះព្បសិៃមបើកូ្សៃ



 
ៃីតិវធិីនៃការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុ 
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បំណុលបាៃោក្សព់្បាក្សរ់មំោះតាេការក្សំណតរ់បស់តុោការ មែើេបរីចួ្ុតរីការអ្ៃុវតតរបឹអ្ូសជាប
មណាត ះអាសៃនមាៃលក្សេណៈសេម តុណាស់ក្សនុងការលុបមចាលការអ្ៃុវតតរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន
មោយម តុថា៖ 
 -មាច ស់បណុំលដលងមាៃការបារេារីការអ្ៃុវតតមោយបងេនំាមរលអ្នាគត ។ 
 -មាច ស់បណុំលដលងមាៃភារចាបំាចក់្សនុងការបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ។ 
 មទាះបបីចញតិតចាបប់ាៃក្សំណតរ់ីព្បាក្សរ់មំោះរីការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនោ ងណាក្សតីដែល
ជាវធិីសមព្ង្គគ ះកូ្សៃបំណុល មពាលគឺរមំោះអ្ចលៃវតថុរបស់កូ្សៃបណុំលរីការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន 
ក្សម៏ៅមាៃវធិសីមស្រង្គគ ះម្សងមទ្ៀតដែលអ្ៃុចញតឲ្យកូ្សៃបំណុលបតឹងឧបាព្ស័យចំមពាះ ែកីាសមព្េចរបឹ
អ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមនាះបាៃមទ្ៀត្ង ។ 

៩.បណតឹ ងឧបាព្ស័យ 
រិតព្បាក្សែណាស់ មៅមរលតុោការមចញមសចក្សតីសមព្េចអាចមាៃភាគណីាេយួេៃិមរញចិតត 

មទ្ើបចាបអ់្ៃុញ្ញ តឲ្យមាៃបណតឹ ងឧបាព្ស័យ ។ 
បណតឹ ងឧបាព្ស័យ គឺជាបណតឹ ងតវា របស់ភាគីដែលរុំយល់ព្សបជាេយួមសចក្សតីសមព្េចណា

េយួ (សាលព្ក្សេ សាលែីកា ឬ ែីកាសមព្េច) របស់មៅព្ក្សេ ឬ តុោការមែើេបទីាេទារឲ្យលុបមចាល 
ឬ ផ្្ទស់បតូរមសចក្សតសីមព្េចមែើេ93 ។  
 មោយដទ្បក្ស មៅក្សនុងមរឿងរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុអាចមាៃរូបភារបីោ ង
នៃបណតឹ ងឧបាព្ស័យ (សំុមធវើការដបងដចក្សជាបីមែើេបងី្គយព្សួលបក្សព្សាយ)  ៖ បណតឹ ងតវា , បណតឹ ង
តវា របស់តតិយជៃ ៃិងបណតឹ ងជំទាស់ ប ុដៃតគបបែីឹងថាមរលណាមគមធវើបណតឹ ងតវា  ម ើយមរលណា
មគមធវើបណតឹ ងជំទាស់ មព្ពាះៃតីិវធិីៃីេយួៗមាៃលំោបលំ់មោយតាេចាប ់។ 
៩.១.បណតឹ ងតវា របស់កូ្សៃបណុំល 
 ជាមោលការណ៍ ែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនអាចមចញមោយរុំចាបំាចស់ាក្សសួរ
កូ្សៃបណុំលមនាះមទ្ ដតមព្កាយមរលតុោការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន តុោការ
ព្តូវបចាូ ៃែីកាមៃះមៅឲ្យភាគ ី(សំមៅែល់កូ្សៃបណុំល ៃិងមាច ស់បំណុល) (មាព្តា ៥៤៣ ព្ក្សេៃីតិវធិី
រែឋបបមវណី) ។ 

 
93 សន្ទា នុក្រមពារយច្បាប់ រ ៀបរ ៀងរោយឯរឧត្តម ឆយ អូន, ឥន រយឿន, ងួន យ៉ា ណា និង រសៀន វិសាល ទំព័  ១២៧  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  
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 ព្បសិៃមបើកូ្សៃបណុំលេៃិមរញចិតតចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន កូ្សៃបណុំល 
អាចបតឹងតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមៅតុោការមែើេ គឺតុោការដែលបាៃ
មចញែីកាសមព្េចមនាះ ។  

មាព្តា ៥៥០ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីបាៃដចងថា៖ 
 “កូ្សៃបំណុលអាចោក្សព់ាក្សយសំុតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរក្សាការពារមៅតុោការដែលបាៃមចញែីកា
សមព្េចមនាះ”។ 

មាព្តា ៥៣៤ ក្សថាខណឌ  ១ ចំណុច គ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីបាៃដចងថា៖ 
 “ពាក្សយសំុដែលបាៃក្សំណតខ់ាងមព្កាេមៃះព្តូវមធវើជាោយល័ក្សេណ៍អ្ក្សសរៈពាក្សយសំុតវា ចំមពាះការរក្សា
ការពារ” 
 ម តុែូមចនះពាក្សយសំុតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ព្តូវមធវើជាោយល័ក្សេណ៍
អ្ក្សសរជាោចខ់ាត ។ 
 មៅមរលមាៃពាក្សយសំុតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន តុោការព្តូវមកាះមៅ
ភាគី ចូលរេួៃីតិវធិីទាញម តុ្លមោយផ្ទា ល់មាត ់ ឬ កាលបរមិចេទ្នៃការសាក្សសួរដែលភាគីអាច
ចូលរេួបាៃ ។  

មាព្តា ៥៥២ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី បាៃដចងថា ៖ 
 “តុោការេិៃអាចមចញែីកាសមព្េចអ្ំរីពាក្សយសំុតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរក្សាការពារបាៃមទ្បើយ មបើេិៃ
បាៃឆ្ងកាតត់ាេកាលបរមិចេទ្នៃការទាញម តុ្លមោយផ្ទា ល់មាត ់ឬ តាេកាលបរមិចេទ្នៃការសាក្សសួរដែល
ភាគីទាងំសង ខាងអាចចូលរេួបាៃ” ។ 
 មាព្តាខាងមលើបាៃធានាសិទ្ធិទាេទារឲ្យសាក្សសួរ មោលការណ៍ចំមពាះេុខ េុៃៃងឹតុោការ
សមព្េចមសចក្សតអី្ំរីពាក្សយសំុតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ថាមតើតុោការព្តូវលុប
មចាល ផ្្ទស់បតូរ ឬ ទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវមសចក្សតសីមព្េចដែលបាៃមធវើរចួម ើយ។ 
 

៩.២.បណតឹ ងតវា របស់តតិយជៃ 
 ដ្អក្សតាេមាព្តា ៥៦៤ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ការអ្ៃុវតតែូចោន តាេបចញតតិនៃគៃថីទ្ ី៦ (ការ
អ្ៃុវតតមោយបងេ)ំ មៅក្សនុងមរឿងអ្ៃុវតតរក្សាការពារ ក្សនុងមនាះម ើញមាៃមាព្តា ៣៦៥ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋ
បបមវណី សតីរបីណតឹ ងតវា របស់តតិយជៃ ៃិងមាព្តា ៣៦៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី (ការសមព្េច
ផ្ទអ ក្សការអ្ៃុវតតមោយការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងតវា ចំមពាះការទាេទារ) ។ 

 
 
 



 
ៃីតិវធិីនៃការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុ 
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មាព្តា ៣៦៥ ក្សថាខណឌ  ១ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីបាៃក្សំណតថ់ា៖ 
 “តតិយជៃដែលមាៃក្សេមសិទ្ធិ ឬ សិទ្ធិម្សងមទ្ៀតដែលរាងំសាះការមធវើអ្ៃុបបទាៃ ឬ ព្បគល់ចំមពាះវតថុ
ដែលជាក្សេមវតថុ នៃការអ្ៃុវតតមោយបងេអំាចោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងតវា  មែើេបីទាេទារកុ្សំឲ្យអ្ៃុញ្ញ តការអ្ៃុវតតមោយ
បងេចំំមពាះមាច ស់បំណុលនៃការអ្ៃុវតតមនាះបាៃ” ។ 

 
 មោយម តុថាមាព្តាខាងមលើយក្សេក្សអ្ៃុវតតចំមពាះមរឿងរក្សាការពារ្ងដែរ ែូមចនះតតយិជៃ
ដែលប ះពាល់្លព្បមោជៃម៍ក្សើតមចញរីែីកាសមព្េចរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃន គឺតតិយជៃមនាះ
អាចបតឹងតវា បាៃដែលមគមៅថា បណតឹ ងរបស់តតិយជៃ ៃិងអ្ៃុវតតៃីតិវធិីែូចៃីតិវធិបីណតឹ ង្ងដែរ 
(មាៃៃតីិវធិីមព្តៀេសព្មាបក់ារទាញម តុ្ល ៃិងៃីតិវធិទីាញម តុ្លមោយផ្ទា ល់មាត)់ ។ 
 ៃីតិវធិមីៅមរលមាៃបណតឹ ងតវា របស់តតិយជៃ មាៃភារខុសដប្ក្សរីបណតឹ ងតវា ធេមតារបស់កូ្សៃ
បំណុល ម ើយៃីតិវធិីមនាះម ើញមាៃដចងមៅក្សនុងមាព្តា ៣៦៧ ក្សថាខណឌ ទ្ី ១ បាៃដចងថា៖ 

“មៅក្សនុ ងក្សរណីដែលមាៃពាក្សយបណតឹ ងតវា ចំមពាះការទាេទារ ពាក្សយបណតឹ ងតវា ចំមពាះការ្តល់រូបេៃតអ្ៃុ
វតត ឬ ពាក្សយបណតឹ ងតវា របស់តតិយជៃ មបើមាៃមសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់បំូងអ្ំរីេលូម តុតវា ដែលព្តូវបាៃអ្ះអាងមនាះ 
តុោការដែលបាៃទ្ទ្ួលពាក្សយបណតឹ ង អាចបង្គគ បឲ់្យ ផ្ទអ ក្សការអ្ៃុវតតមោយបងេេំយួរយៈ តាេពាក្សយសំុមោយ
ឲ្យោក្សព់្បាតិមភាគ ឬ េិៃឲ្យព្បាតិមភាគបាៃ រ ូតែល់មធវើការសមព្េចមសចក្សតីដែលបាៃក្សំណតម់ៅក្សនុ ងក្សថា
ខណឌ ទី្ ១ នៃមាព្តា ៣៦៨ (ការសមព្េចមសចក្សតីផ្ទអ ក្សការអ្ៃុវតតមៅក្សនុ ងសាលព្ក្សេ ឬ សាលែីកាចុងមព្កាយជា
អាទ្ិ៍) នៃព្ក្សេមៃះ មៅក្សនុ ងសាលព្ក្សេចុងមព្កាយ” ។ 

 
 តាេខ្ឹេសារមាព្តាមៃះបាៃអ្ៃុញ្ញ ត ឲ្យតុោការដែលបាៃទ្ទ្ួលពាក្សយបណតឹ ងតវា របស់តតិ
យជៃមនាះអាចបង្គគ បឲ់្យផ្ទអ ក្សការអ្ៃុវតតសិៃ មែើេបរីងច់ាតុំោការសមព្េចមសចក្សតីចុងមព្កាយ មោយ
មចញសាលព្ក្សេចុងមព្កាយដែលអាចលុបមចាល ឬ ផ្្ទស់បតូរ ឬ ទ្ទ្ួលសាគ ល់ៃូវការអ្ៃុវតតនៃែីកា
សមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមនាះ ។  

៩.៣.បណតឹ ងជទំាស់ 
 ែូចមយើងែឹងព្សាប ់ ម ើយថាែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនព្តូវបចាូ ៃមៅភាគីទាងំ 
កូ្សៃបណុំល ៃងិមាច ស់បណុំល ម ើយកាលមបើកូ្សៃបណុំលេៃិមរញចិតតចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូស ជា
បមណាត ះអាសៃន គោឺតអ់ាចបតងឹតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃនមនាះ ។ ក្សរណីមាៃ
ពាក្សយសំុតវា  តុោការៃឹងមចញែីកាសមព្េចមលើពាក្សយសំុតវា  ដែលអាចលុបមចាល ឬ ផ្្ទស់បតូរ ឬ
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមនាះ ។ ចាស់ណាស់មៅមរលមាៃែីកាសមព្េច
មលើពាក្សយសំុតវា ដបបមៃះ អាចមាៃភាគីខាងមាច ស់បំណុល ឬ កូ្សៃបណុំលេៃិសបាយចិតតមោយប ះ
ពាល់ែល់្លព្បមោជៃរ៍ួក្សោត ់មទ្ើបចាបអ់្ៃុញ្ញ តឲ្យបតងឹជំទាស់ ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៥ ដខមេសា-េងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  
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 បណតឹ ងជំទាស់ គឺជាបណតឹ ងឧបាព្ស័យេយួព្បមភ្ទ្មៅតុោការជាៃខ់ពស់ (ដែលជាតុោការនៃ
បណតឹ ងជំទាស់) មែើេបទីាេទារឲ្យលុបមចាល ឬ ផ្្ទស់បតូរែីកាសមព្េចមែើេ94 ។ 
 ម តុែូមចនះមៅក្សនុងមរឿងរបឹអ្សូជាបមណាត ះអាសៃនចាបម់បើក្ស្្ូវ ឲ្យមាៃការបតឹងជំទាស់មលើែីកា
សមព្េចអ្ំរីពាក្សយសំុតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនក្សនុងអ្ំទ្បុងមរល២(រីរ)សបាត  ៍ 
ចាបរ់ីនងៃដែលបាៃទ្ទ្ួលការបចាូ ៃ ែីកាសមព្េចអ្រំីពាក្សយសំុតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជា       
បមណាត ះ អាសៃន ។ ព្តងច់ណុំចមៃះម ើញមាៃដចងមៅក្សនុងមាព្តា ៥៦១ ក្សថាខណឌ  ១ ចំណុច ក្ស នៃ
ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ។ 

១០.ការលុបមចាលែីកាសមព្េចរបឹអូ្សជាបមណាត ះអាសៃន 
 ែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន អាចព្តូវបាៃលុបមចាលតាេៃីតិវធិីនៃពាក្សយសំុ របស់
កូ្សៃបណុំល  ប ុដៃតែីកាសមព្េចមៃះក្សអ៏ាចព្តូវបាៃលុបមចាល្ងដែរមោយការេៃិោក្សព់ាក្សយបណតឹ ង
អ្ងគមសចក្សតី ៃងិការផ្្ទស់បតូរសាថ ៃភារ ។ 
 ១០.១.ការលុបមចាលមោយសារេិៃោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងអ្ងគមសចក្សតី 
 ការរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនព្ោៃដ់តជាៃីតិវធិីបមណាត ះអាសៃន មែើេបហីាេឃាតក់ារចាតដ់ចង
ព្ទ្រយ របស់កូ្សៃបណុំល មែើេបរីងច់ាកំារអ្ៃុវតតមោយបងេ ំ ម តុែូមចនះមៅមរលតុោការមចញ ែីកា
សមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន តុោការព្តូវបង្គគ បឲ់្យមាច ស់បំណុលោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងអ្ងគមសចក្សត ី
(ៃីតិវធិបីណតឹ ង ឬ ៃីតិវធិេីជឈតតក្សេម) មែើេបទី្ទ្ួលបាៃការសមព្េចមសចក្សតីនៃមរឿងដែលមាៃមោល
បំណងឲ្យសងជាព្បាក្ស ់ (សាលព្ក្សេ) ម ើយមាច ស់អាចទ្ទ្លួបាៃលិខិតអ្ៃុវតតតាេមាព្តា ៣៥០ នៃ
ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី មែើេបយីក្សមៅអ្ៃុវតតមោយបងេំបាៃ ។ ម តុែូមចនះការោក្សប់ណតឹ ងអ្ងគមសចក្សតី
ជាល័ក្សេខណ័ឌ ចាបំាចណ់ាស់ បនាា បរ់ីមាៃែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ។ មាច ស់បំណុលព្តូវ
ោក្សឯ់ក្សសារបញ្ា ក្សរ់ីការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងអ្ងគមសចក្សតីមៅតុោការដែលមចញរក្សាការពារក្សនុងអ្ំទ្បុ
ងមរលសេរេយដែល េៃិតចិជាង ២ (រីរ) សបាត  ៍ តាេការបង្គគ បរ់បស់តុោការ ។ 
 

មាព្តា ៥៥៧ ក្សថាខណឌ  ១ ៃិងក្សថាខណឌ  ២ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីបាៃដចងថា៖ 
 “១-តុោការដែលបាៃមចញែីកាសមព្េចរក្សាការពារព្តូវបង្គគ បឲ់្យមាច ស់បំណុលោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងអ្ងគ
មសចក្សតី ម ើយឲ្យោក្សឯ់ក្សសារដែលបញ្ា ក្សអ់្ំរីការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងមនាះ ក្សនុ ងអ្ំទ្បុងមរលដែលទ្ទ្ួលសាគ ល់
ថាសេ រេយ តាេពាក្សយសំុរបស់កូ្សៃបំណុល។ 
 ២-អ្ំទ្បុងមរលដែលបាៃក្សំណតម់ៅក្សនុ ងក្សថាខណឌ ទី្ ១ ខាងមលើមៃះព្តូវមាៃរយៈមរលេិៃតិចជាង ២ 
(រីរ) សបាត  ៍ ។ 

 
94 សនាា ៃុព្ក្សេពាក្សយចាប ់មរៀបមរៀងមោយឯក្សឧតតេ ឆយ អូ្ៃ, ឥៃ មយឿៃ, ងួៃ ោ ណា ៃិង មសៀៃ វសិាល ទំ្ររ័ ១២៥ 



 
ៃីតិវធិីនៃការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនចំមពាះអ្ចលៃវតថុ 
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 ៣-មបើមាច ស់បំណុលេិៃោក្សឯ់ក្សសារដែលបាៃក្សំណតម់ៅក្សនុ ងក្សថាខណឌ ទី្ ១ ខាងមលើ មៃះ ក្សនុ ងអ្ំទ្បុង
មរលដែលព្តូវបាៃក្សំណតត់ាេបញ្ញ តតិនៃក្សថាខណឌ ែដែលមនាះ តុោការព្តូវលុបមចាលែីកាសព្េចរក្សា
ការពារ តាេពាក្សយសំុរបស់កូ្សៃបំណុល ។” 
 
 ១០.២.ការលុបមចាលមោយសារការផ្្ទស់បតូ រសាថ ៃភារ 

មោងតាេមាព្តា ៥៥៨ ក្សថាខណឌ  ១ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីបាៃដចងថា ៖ 
“១-មបើមាៃការរលតសិ់ទ្ធិ  ឬ ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងគតិយុតតដែលព្តូវបាៃរក្សាការពារ ឬ ភារចាបំាចក់្សនុ ងការរក្សា

ការពារ ឬ ការផ្្ទស់បតូ រម្សងៗមទ្ៀតនៃសាថ ៃភារ តុោការដែលបាៃមចញែីកាសមព្េចរក្សាការពារ ឬ តុោការ
នៃបណតឹ ង អ្ងគមសចក្សតី អាចលុបមចាលែីកាសមព្េចរក្សាការពារ តាេពាក្សយសំុរបស់កូ្សៃបំណុលបាៃ 

២-ចំមពាះការផ្្ទស់បតូ រសាថ ៃភារដែលបាៃក្សំណតម់ៅក្សនុ ងក្សថាខណឌ ទី្១ ខាងមលើមៃះ កូ្សៃបំណុលព្តូវមធវើ
មសចក្សតីបញ្ា ក្សែ់បំូង” ។ 

  
ក្សរណីដែលអាចលុបមចាលែកីាសមព្េចរក្សសការពារ មោយយក្សេូលម តុនៃការផ្្ទស់បតូរសាថ ៃ

ភារមាៃក្សរណីធំរីរ ។ ក្សរណីទ្ី ១ គឺក្សរណីដែលមាៃម តុងមីដែលនាឲំ្យែីកាសមព្េចរក្សាការពារ
មាៃភារេៃិព្តេឹព្តូវ មក្សើតមទ្បើងមព្កាយមរលមចញែីកាសមព្េចរក្សាការពារមនាះ ។ ឯក្សរណីេយួ
មទ្ៀត គឺក្សរណីដែលម តុមៃះបាៃមក្សើតមទ្បើងរចួម ើយមៅមរលមចញែីកាសមព្េចរក្សាការពារ ដតកូ្សៃ
បំណុលបាៃែងឹអ្រំីម តុមនាះ ឬ អាចមធវើមសចក្សតបីញ្ា ក្សែ់ំបូង មព្កាយមរលមចញែកីាសមព្េចរក្សា
ការពារមនាះ។ ជាឧទា រណ៍ គឺ ក្សរណីដែលសិទ្ធដិែលព្តូវបាៃរក្សាការពារបាៃរលតម់ោយសារការ
សង ជាមែើេ ៃិងក្សរណីដែលភារចាបំាចន់ៃការរក្សាការពារបាៃរលត ់ មោយសារសាថ ៃភារព្ទ្រយ
សេបតតិរបស់កូ្សៃបណុំលព្ោៃម់បើមទ្បើងវញិ 95។ 
 
មសចក្សតីសៃនោិឋ ៃ  
 ឆ្ងតាេការសិក្សាព្សាវព្ជាវទាងំការអ្ៃុវតតជាក្សដ់សតង ៃងិទាងំបចញតតិចាបម់ៅមលើៃីតិវធិីនៃការ 
មចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ចំមពាះអ្ចលៃវតថុមៃះដែលជាៃីតិវធិរីិមសស ឬអាចថា
ងមីសព្មាបអ់្នក្សអ្ៃុវតត ៃងិព្បជារលរែឋទូ្មៅ្ងដែរ ។ ៃីតិវធិីមៃះមាៃព្បសិទ្ធិភារក្សនុងការអ្ៃុវតត 
មោយម តុថាក្សរណីេយួចំៃៃួព្ោៃដ់តតុោការមចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន មាច ស់
បំណុលទ្ទ្ួលបាៃការសងព្បាក្សរ់ីកូ្សៃបំណុល មោយរុចំាបំាចអ់្ៃុវតតមោយបងេំមនាះមទ្ មៃះគឺជា

 
95 មសចក្សតីកំ្សណតចំ់មពាះមាព្តាៃីេយួៗនៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីមរៀបចំមោយព្ក្សរេការង្គរជប ុៃដែលទ្ទួ្លបៃាុក្សមធវើមសចក្សតី

ព្ពាងព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ៃិងគណៈក្សេមការទ្ទួ្លបៃាុក្សការពារមសចក្សតីព្ពាងព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌
ទំ្ររ័ ៥៤៧  
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សញ្ញ ណវជិាមាៃសព្មាបម់ាច ស់បំណុល ។ មទ្ើបសំណំុមរឿងរក្សាការពារមាៃការមក្សើៃមទ្បើងជាលំោប់
មធៀបៃឹងឆ្ន េំុៃៗ មោយមាច ស់បំណុលបាៃមេើលម ើញរពី្បសិទ្ធិភាររីបចញតតិចាប ់ ក្សែូ៏ចជាការអ្ៃុ
វតតចាប់្ ងដែរ ។ ទ្ៃាេឹៃឹងមៃះក្សម៏ៅមាៃ្លលំបាក្សចំមពាះមាច ស់បណុំល្ងដែរ មៅមរល
តុោការក្សណំតឲ់្យមាច ស់បណុំលោក្សព់្បតិមភាគជាល័ក្សេខណ័ឌ  ឲ្យតុោការមចញែកីាសមព្េចរបឹអ្ូស
ជាបមណាត ះអាសៃន ប ុដៃតមាច ស់បំណុលរុំមាៃលទ្ធភារមនាះ អាចមចាទ្ជាបញ្ា ចំមពាះមាច ស់បំណុល
្ងដែរ ។ មទាះបៃីីតិវធិីមៃះមាៃលក្សេណៈការពារមាច ស់បណុំលមព្ចើៃក្សម៏ោយ ក្សប៏ ុដៃតេៃុៃឹងតុោការ
មចញែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃនមៃះ តុោការព្តូវរិៃិតយល័ក្សេខណ័ឌ នៃការរបឹអ្ូសជាប
មណាត ះអាសៃនោ ងតឹងរងឹបំ្ុតមែើេបមីជៀសវាង កុ្សំឲ្យការោក្សព់ាក្សយសំុែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះ
អាសៃនរបស់មាច ស់បំណុលក្ាយជាឧបក្សរណ៍បំពាៃមលើសិទ្ធិ ៃងិ្លព្បមោជៃរ៍បស់កូ្សៃបំណុល ។ 
េា ងវញិមទ្ៀតមែើេបធីានាៃូវមោលការណ៍ចំមពាះេុខ ៃងិសិទ្ធិទាេទារឲ្យសាក្សសួរ កូ្សៃបំណុលក្សម៏ាៃ
សិទ្ធិតវា ចំមពាះែីកាសមព្េចរបឹអ្ូសជាបមណាត ះអាសៃន ៃងិ បតឹងជំទាស់មលើែីកាសមព្េចមលើពាក្សយសំុ
តវា ្ងដែរ មៅមរលដែលខ្ួៃគិតថាសិទ្ធ ិ ៃិង្លព្បមោជៃរ៍បស់ខ្ួៃព្តូវបាៃមគបពំាៃោ ងធៃៃធ់ៃរ
មនាះ។



 

 

 
 
 
 
 
 

សកេមភាររបសគ់ណៈមេធាវី
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១.ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងជាតិ ៃិងអ្ៃតរជាតិ 
១.១ ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងជាត ិ
មោក្ស លីវ សុវណាា  អ្គគមលខាធិការង ៃិងស ការរីេួជាេយួព្បតិភ្ូគណៈមេធាវពី្បចាមំខតត

ក្សំរងច់ាេ បាៃចុះជួបរិភាក្សាការង្គរ ៃងិរិៃិតយទ្ីតាងំសាងសងប់ៃាបម់េធាវោីចម់ោយដ ក្ស ក្សនុង
រៃធនាោរមខតតក្សំរងច់ាេ ៃិងមខតតតបូង មំ 

មៅនងៃចៃា ០៣ មក្សើត ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី ២៧ ដខេក្សរា ឆ្ន ំ
២០២០ មវោមមា ង ៨:៤០នាទ្ីព្រឹក្ស គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ែកឹ្សនាមំោយមោក្ស 
លីវ សុវណាា  អ្គគមលខាធិការងតំណាងែខ៌ពងខ់ពស់ឯក្សឧតតេព្បធាៃគណៈមេធាវ ី ៃិងមោក្សព្សីមេធាវ ី
លឹេ ចៃ័ាលីោ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃរែឋបាលគណៈមេធាវៃីិងស ការរីេួជាេយួព្បតភិ្ូគណៈមេធាវ ី
ព្បចាមំខតតក្សំរងច់ាេ បាៃចុះជួបរិភាក្សាការង្គរ ៃងិរៃិិតយទ្ីតាងំសាងសងប់ៃាបម់េធាវោីចម់ោយ
ដ ក្ស ក្សនុងរៃធនាោរមខតតក្សំរងច់ាេ ៃិងមខតតតបូង ម។ំ 

មៅក្សនុងរិធីមនាះ ឯក្សឧតតេ   ុៃ ខី ព្បធាៃរៃធនាោរ ៃិងស ការ ី បាៃចូលរេួក្សនុងក្សិចច
រិភាក្សា មោយក្សតីរកី្សរាយ ៃិងមោគយល់ ព្រេទាងំបញ្ា ក្សោ់ ងចាស់ថា ខាងរៃធនាោរមាៃែីទុ្ក្សសំ
រាបស់ាងសងប់ៃាបម់េធាវោីចម់ោយដ ក្សសំរាបជូ់ៃគណៈមេធាវ ីក្សនុងការសាងសង ់៕ 
ក្សិចចរិភាក្សាមៃះបាៃបចចបម់ោយបរោិកាសរកី្សរាយ ៃងិសនិតសាន លបំ្ ុត។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃចូលរេួជាវាគមិៃក្សនុងសិកាេ សាោ
ថាន ក្សជ់ាតិសតីរីក្សិចចការពារកុ្សមារក្សនុងព្បរៃ័ធយុតតិធេក៌្សេពុជា 

មៅនងៃព្រ សបតិ៍ទ្ី ៦ មក្សើត ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី ៣០ ដខេក្ស
រា ឆ្ន  ំ២០២០ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃចូលរេួជាវាគមិៃក្សនុងសិកាេ
សាោថាន ក្សជ់ាតិសតីរកី្សិចចការពារកុ្សមារក្សនុងព្បរៃ័ធយុតតធិេក៌្សេពុជា មព្កាេអ្ធបិតិភារឯឧតតេ វង សូត រែឋ
េស្រៃតីព្ក្សសួងសងគេក្សិចច អ្តីតយុទ្ធជៃ ៃងិយុវៃីតិសេបទា ៃិងជាព្បធាៃ ព្ក្សរេព្បកឹ្សាជាតិក្សេពុជាមែើេបី
កុ្សមារ។ សិកាេ សាោថាន ក្សជ់ាតិមៃះមរៀបចំម ើងមោយអ្ៃុមោេតាេលិខិតរបស់ ទ្ីសតីការ គណៈរែឋ
េស្រៃតី ដែលអ្ៃុញ្ញ តឲ្យអ្គគមលខាធិការោឋ ៃ ព្ក្សរេព្បឹក្សាជាតិក្សេពុជាមែើេបកុី្សមារ(ក្ស.ជ.ក្ស) មរៀបចំ្តួចម្តើេ 
មធវើចាប ់ សតីរកី្សិចចការពារកុ្សមារមៅក្សេពុជា ៃិងមាៃមោលបណំងមែើេបដីសវងយល់រចីាប ់ ៃិងបទ្ោឋ ៃ
គតិយុតត ដែលមាៃព្សាប ់ ៃងិសិក្សារបីញ្ា ព្បឈេៃិងភារខវះចមន្ាះក្សនុងការអ្ៃុវតតជាក្សដ់សតង ព្រេ
ទាងំបទ្រិមសាធៃៃ៍ិងការអ្ៃុវតតលអរីភាគី ពាក្សរ់ៃ័ធសំមៅការពារសិទ្ធិៃិងឧតតេព្បមោជៃរ៍បស់កុ្សមារ
ជាចេបង។ 
 

 

មបសក្សក្សេមជួបជាេយួព្បធាៃរៃធនាោរតាេបណាត មខតត 

ចាបរ់ីនងៃទ្ីនងៃចៃា ២ មរាច ែល់ ៤ មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវ
ៃឹងនងៃទ្១ី០-១២ ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ មោក្សមេធាវ ី លីវ សុវណាា  អ្គគមលខាធិការរងគណៈមេធាវ ី
ៃិងមោក្សព្សីមេធាវ ីលឹេ ចៃ័ាលីោ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃរែឋបាល ៃិងបុគគលិក្ស គណៈមេធាវ ីមោក្សព្សី
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មេធាវ ី សួៃ ធារ ី បាៃចុះមបសក្សក្សេមជបួជាេយួមោក្សព្បធាៃរៃធនាោរតាេបណាត មខតតចំៃួៃ០៧ គឺ
រៃធនាោរមខតតក្សំរងធ់ំរៃធនាោរមខតតព្រះវហិារ រៃធនាោរមខតតឧតតរមាៃជយ័ រៃធនាោរមខតតនប លិៃ 
រៃធនាោរមខតតបនាា យមាៃជយ័ រៃធនាោរមខតតមពាធិ៍សាត ់ ៃងិរៃធនាោរមខតតក្សរំងឆ់្ន ងំ មែើេបី
រិភាក្សាអ្រំីការសាងសងប់ៃាបម់េធាវសីព្មាបស់មាា សកូ្សៃក្សតីក្សនុងរៃធនាោរ។ ក្សិចចរិភាក្សាមៃះបចច ប់
មោយបរោិកាសរកី្សរាយ ៃិងទ្ទ្ួលលទ្ធ្លជាដ្្ផ្ទក  មោយបាៃឯក្សភារោន ក្សនុងការសាងសង់
បៃាបម់េធាវសីព្មាបសំ់ភាសៃកូ៍្សៃក្សតកី្សនុងរៃធនាោរទាងំ៧រៃធនាោរ ឳ្យរចួរាល់ក្សនុងរយៈមរល០៣ដខ
ខាងេុខមៃះ។ សូេដង្ងអ្ណំរគុណែល់មោក្សព្បធាៃរៃធនាោរ ៃិងមេធាវពី្បតភិ្ូគណៈមេធាវ ីតាេ
បណាត មខតតទាងំ៧ខាងមលើ ដែលបាៃស ការជាេយួគណៈមេធាវោី ងលអ ក្សនុងការចូលរេួចំដណក្ស
មលើក្សក្សេពស់វស័ិយយុតតិធេ ៌ក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

ការចុះ តថមលខាមលើអ្ៃុសារណៈមោគយល់ រវាងគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុ
ជា ៃិង សភាពាណិជាក្សេមក្សេពុជា 

មៅរមសៀលនងៃអ្ង្គគ រ ១០មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី
១៨ ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារ អ្គគនាយក្សោឋ ៃសភាពាណិជាក្សេមក្សេពុជា មាៃជំៃួបរវាង គ
ណៈព្បតិភ្គូណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ែឹក្សនាមំោយ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគ
ណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងគណៈព្បតិភ្សូភាពាណិជាក្សេមក្សេពុជា ែកឹ្សនាមំោយអ្នក្ស
ឧក្សញ  គិត មេ ង ព្បធាៃសភាពាណិជាក្សេមក្សេពុជាមែើេប ី« ចុះ តថមលខាមលើអ្ៃុសារណៈមោគយល់ 
រវាងគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិង សភាពាណិជាក្សេមក្សេពុជា»។ 

មោលបំណងនៃការចុះអ្ៃុសារណៈមោគយល់មៃះ គមឺែើេបរីព្ងីក្សក្សិចចស ព្បតិបតតកិារ
រវាងសាថ បៃ័ទាងំររីមៅក្សនុងវស័ិយពាណិជាក្សេម ៃងិមសវាក្សេមចាប ់ ព្រេទាងំផ្្ទស់បតូរបទ្រិមសាធៃម៍ៅ
វញិមៅេក្ស។ ជាេយួោន មៃះ្ងដែរ អ្ៃុសារណៈនៃការមោគយល់ (MOU) ៃឹងរតិចណំងេតិតភារ 
ៃិងក្សិចចស ព្បតិបតតិការវាងសាថ បៃ័ទាងំរីរ ក្សនុងមោលមៅចូលរេួដចក្សរដំលក្សរត័ម៌ាៃដែលទាក្សទ់្ង
ៃឹងការវវិឌ្ឍដ្នក្សពាណិជាក្សេម មសវាក្សេមចាប ់ៃងិចំមណះែងឹបទ្រិមសាធៃដ៍្នក្សចាប ់ជារិមសសចាប់
ទាក្សទ់្ងៃងឹ វស័ិយពាណិជាក្សេម។ រធិីមៃះបាៃបចចបម់ោយបរោិ- កាសរកី្សរាយ ៃិងសនិទ្សាន លោ ង
នព្ក្សដលង។ 
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ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែកឹ្សនាពំ្បតិភ្ូគ
ណៈមេធាវ ី មែើេបជីួបសដេតងការគួរសេជាេយួ ឯក្សឧតតេ មថាង ខុៃ រែឋេស្រៃតីព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍ ៃិង
េស្រៃតីមព្កាេឳ្វាទ្មៅទ្ីសតីការព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍ 

នាព្រឹក្សនងៃរុធ ១១មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី ១៩ ដខ
កុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាំ
ព្បតិភ្ូគណៈមេធាវ ី មែើេបជីបួសដេតងការគួរសេជាេយួ ឯក្សឧតតេ មថាង ខុៃ រែឋេស្រៃតីព្ក្សសួង
មទ្សចរណ៍ ៃិងេស្រៃតមីព្កាេឳ្វាទ្មៅទ្ីសតីការព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍។ មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំ     រិភាក្សាមៃះ 
ព្ក្សសួងមទ្ចរណ៍ បាៃមសនើសំុឳ្យគណៈមេធាវជីួយ មលើក្សិចចការចាបែ់ល់ព្ក្សសួង ម ើយគណៈមេធាវនីៃ
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ព្រះរាជាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃទ្ទ្ួលយក្សការមសនើសំុ មោយចាតត់ាងំមេធាវចីំៃួៃ០៣រូប មែើេបី
បំមរញក្សិចចការង្គរចាបែ់ល់ព្ក្សសួង។ មលើសរីមៃះ ព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍ ៃិងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជា
ជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃឹងចុះអ្ៃុសារណៈនៃការមោគយល់ (MOU) សតីរីក្សចិចស ព្បតិបតតិការ មលើវស័ិ
យចាបម់ៃះ នាមែើេបចុីះ តថមលខានាមរលអ្នាគត។ ក្សិចចព្បជុំមៃះបាៃបចចបម់ៅ មព្កាេបរោិកាស
រកី្សរាយ សនិទ្សាន លរវាងសាថ បៃ័ទាងំរីរ។ 
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ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល អ្មចា ើញជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាការង្គរជាេយួឯក្សឧតតេ
បណឌិ ត ជា វា ៃម់ែត រែឋេស្រៃតពី្ក្សសួងនព្បសណីយ ៍ៃិងទូ្រគេនាគេៃ ៍នាទ្ីសតីការព្ក្សសួងនព្បសណីយ ៍
ៃិងទូ្រគេនាគេៃ ៍

រាជធាៃីភ្នមំរញ៖ មៅរមសៀលនងៃព្រ សបតតិ៍ ២ មរាច ដខដចព្ត ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ 
២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី៩ដខមេសា ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជា
ណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតិភ្ូនៃគណៈមេធាវ ី អ្មចា ើញចូលជួបសដេតងការគួរសេ ៃិង
រិភាក្សាការង្គរជាេយួឯក្សឧតតេបណឌិ ត ជា វា ៃម់ែត រែឋេស្រៃតីព្ក្សសួងនព្បសណីយ ៍ ៃិងទូ្រគេនាគេៃ ៍
នាទ្ីសតីការព្ក្សសួងព្ក្សសួងនព្បសណីយ ៍ៃិងទូ្រគេនាគេៃ។៍ 

មៅក្សនុងការអ្មចា ើញ ៃិងរិភាក្សាការង្គរមៃះ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល បាៃមលើក្សរីសក្សេមភារ
ការង្គរ ៃិងសេទិ្ធិ្លសំខាៃន់ានារបស់គណៈមេធាវសីមព្េចបាៃក្សៃ្ងេក្ស។ ជាេយួោន មៃះ្ងដែរ
មៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះ ឯក្សឧតតេបណឌិ តរែឋេស្រៃតី ព្ក្សសួងនព្បសណីយ៍ ៃិងទូ្រគេនាគេៃ៍ ក្ស៏បាៃ
មកាតសរមសើរ ៃិងវាយតនេ្ខពស់ចំមពាះការខិតខំព្បឹងដព្បងរបស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជា។ ឯក្សឧតតេបាៃមាៃព្បសាសៃប៍ដៃថេមទ្ៀតថា មែើេបឲី្យការង្គរកាៃ់ដតព្បសិទ្ធិភារខពស់ ៃិងជា
ការរួេចំដណក្សកិ្សចចការង្គរសងគេព្ក្សសួងៃឹង ត្ល់ព្បរ័ៃធទូ្រស័រារិមសសេយួដខស(Hotline)តាេការ
មសនើសំុរបស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមែើេបី្ តល់ភារង្គយព្សួលែល់ការទ្ំនាក្សទ់្ំៃង
របស់ព្បជាជៃក្សេពុជាមៅកាៃម់េធាវកីារពារក្សតីជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស។ 

ជាទ្ីបចចបន់ៃការសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមៃះ ឯក្សឧតតេព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃដង្ង
អ្ំណរគុណ ែល់ឯក្សឧតតេបណឌិ តរែឋេស្រៃត ី ចំមពាះការោពំ្ទ្ ៃិងខិតខំព្បងឹដព្បងរបស់គណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ការសំមណះសំណាលមៃះបាៃបចច ប់ មព្កាេបរោិកាសរកី្សរាយ សនិទ្ិ
សាន ល ៃិងភាតរភាររវាងសាថ បៃ័ទាងំរីរ។ 
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ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល អ្មចា ើញជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាការង្គរជាេយួឯក្សឧតតេ 
មក្សើត រទិ្ធ រែឋេស្រៃតីព្ក្សសួងយុតតធិេ ៌នាទ្ីសតីការព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌

រាជធាៃីភ្នមំរញ៖ មៅរមសៀលនងៃព្រ សបតតិ៍ ០៣ មរាច ដខដចព្ត ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ 
២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្១ី០ដខមេសា ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះ
រាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតិភ្ូនៃគណៈមេធាវ ីអ្មចា ើញចូលជួបសដេតងការគួរសេ ៃិង
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រិភាក្សាការង្គរជាេយួឯក្សឧតតេ មក្សើត រទិ្ធ រែឋេស្រៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ ៃិងបាៃរិភាក្សាការង្គរេយួចំៃួៃ
ែូចខាងមព្កាេ៖ 

១. ក្សិចចស ការក្សនុងក្សេមវធិីជៃំយួដ្នក្សចាប ់ៃងិការការពារក្សតជូីៃជៃព្ក្សីព្ក្សមោយឥតគិតនង ្

២. ការមធវើវមិសាធៃក្សេមចាបល់ក្សេៃតិក្សៈមេធាវ ី

៣. ការចូលរេួក្សនុងយុទ្ធនាការមោះព្សាយបញ្ា ក្សក្សសាះសំណំុមរឿង ៃិងភារេៃិព្បព្ក្សតីមៅ
តាេតុោការ 

៤. ក្សិចចស ការក្សនុងការចងព្ក្សងៃិង្សរវ្ ាយសាលព្ក្សេ សាលែីកាគំរូ ជាសាធារណៈ 

ការសំមណះសំណាលមៃះបាៃបចចប ់មព្កាេបរោិកាសរកី្សរាយ សនិទ្ិសាន ល ៃិងភាតរភាររវាងសាថ បៃ័
ទាងំរីរ។ ជាក្សិចចបចចប ់ ឯក្សឧតតេរែឋេស្រៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ បាៃព្បគល់ៃូវ អាល់កុ្សលោងសមាអ តនែ
េយួចំៃួៃ ជូៃគណៈមេធាវមីែើេបមីព្បើព្បាស់មៅក្សនុងគណៈមេធាវ ីក្សនុងមោលបំណងចូលរេួទ្បស់ាក តក់ារ
រកី្សរាលោលៃូវជំងឺកូ្សវែី-១៩ ៕ 

 
១.២ ទ្ំនាក្សទ់្ៃំងអ្ៃតរជាតិ 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតិភ្ូ មែើេបី

រិភាក្សាការង្គរជាេយួស រៃ័ធមេធាវមីា ម សីុ 
មៅព្រឹក្សនងៃព្រ សបតិ៍ ១៥ មក្សើត ដខបុសស ឆ្ន  ំកុ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ ី

៩ ដខេក្សរា ឆ្ន  ំ២០២០ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
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បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតភិ្ូមៅព្បមទ្សមា ម សីុ មែើេបរីិភាក្សាការង្គរជាេយួ ស រៃ័ធមេធាវមីា ម សីុ 
មោយមផ្ទត តមលើក្សិចចការង្គរសំខាៃ់ៗ ដែលមាៃរមបៀបវារៈែូចជា៖ 

-  ក្សេមវធីីបណតុ ះបណាត ល 
   -  ការផ្្ទស់បតូរបទ្រិមសាធៃរ៍វាងមេធាវកី្សេពុជា ៃិងមា ម សីុ 
   -  ក្សិចចស ព្បតិបតតិការនាមរលអ្នាគត 

ក្សិចចរិភាក្សាមនាះបាៃដចក្សរដំលក្សៃូវបទ្រិមសាធៃល៍អៗ រវាងគណៈមេធាវទីាងំរីររេួមាៃ ការ
ការពារក្សតីជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស ក្សិចចស ការនៃបណាត ព្បមទ្សក្សនុងតំបៃ ់ ៃិងអ្ៃុសារណៈម្សងៗ។ ក្សិចចព្បជុំ
មៃះ បាៃបចចបម់ោយបរោិកាស រកី្សរាយ ៃិងសនិទ្ធិសាន លព្បក្សបមោយភាតរភារ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ៃងិគណៈព្បតភិ្ូនៃគណៈមេធាវបីាៃចូលរេួក្សេមវធិីចាបព់្បចាឆំ្ន  ំ
២០២០ 

កាលរីព្រកឹ្សនងៃទ្១ី០ ដខេក្សរា ឆ្ន ២ំ០២០ មោក្សមេធាវសួីៃ វសិាល ៃងិគណៈព្បតភិ្ូនៃគណៈ
មេធាវបីាៃចូលរេួក្សេមវធិចីាបព់្បចាឆំ្ន  ំ២០២០ ដែលមរៀបចមំោយស រៃ័ធមេធាវមីា ម សីុ។ 
មៅក្សនុងក្សេមវធិីមៃះ្ងដែរមាៃការចូលរួេរីថាន ក្ស់ែឹក្សនាំគណៈមេធាវេីក្សរី បណាត ព្បមទ្សមៅអាសីុ
អាមគនយ ៍ៃិងបណាត ព្បមទ្សជុំវញិរិភ្រមោក្ស មៅក្សនងក្សេមវធិីចាបព់្បចាឆំ្ន ២ំ០២០ ដែលបាៃមធវើម ើង
មៅទ្ីព្ក្សរង Putrajaya ព្បមទ្សមា ម សីុ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមោក្សព្សីមេធាវ ីElizabeth 
Bennett-Martin ជាមេធាវមីៅព្បមទ្សកាណាោ ៃិងជាតំណាងរបស់អ្ងគការេូលៃធិកិារអ្បរ់ចំាប់
សព្មាបស់្រសតីក្សេពុជា 

មៅងៃចៃ័ា ០៤មរាច ដខបុសស ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី១៣ ដខេក្សរា ឆ្ន ំ
២០២០ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមោក្សព្សីមេធាវ ីElizabeth 
Bennett-Martin ជាមេធាវមីៅព្បមទ្សកាណាោ ៃិងជាតំណាងរបស់អ្ងគការេូលៃិធកិារអ្បរ់ចំាប់
សព្មាបស់្រសតីក្សេពុជា ៃិងស ការ ីមែើេបជីដជក្ស ៃិងរិភាក្សាការង្គរ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំមនាះ មោក្សព្សី Elizabeth Bennett-Martin បាៃមកាតសរមសើរែល់គណៈ
មេធាវកី្សេពុជាដែលបាៃមរៀបចំការព្បលងព្បណំាងចូលមធវើមេធាវពី្បក្សបមោយតម្ាភារ ដែលមៅក្សនុង
មនាះៃិសសតិព្សីតដែលព្ក្សីព្ក្សដែលបាៃទ្ទ្ួលឧតតេាព្ោពំ្ទ្រីអ្ងគការរបស់មោក្សព្សី បាៃព្បលងជាប់
ចំៃួៃព្បារូំប្ងដែរ។ 

មៅក្សនុងក្សិចចព្បជុំសមព្េចបាៃ រេួមាៃ មោក្សព្សីមេធាវៃីឹង្តល់ការឧតតេាោពំ្ទ្ែល់ៃិសសតិស្រសតី
ក្សេពុជាក្សនុងការមធវើជាអ្នក្សហាតក់ារ មៅគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងមោក្សព្សីមេធាវៃីឹង
្តល់ៃូវព្គូឧមទ្ាសពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងបមចចក្សមទ្សនៃការព្សាវព្ជាវ ៃិងសរមសរអ្តថបទ្ចាប ់ សព្មាបម់ធវើការប
ណតុ ះបណាត លែល់មេធាវកី្សេពុជា្ងដែរ។ក្សិចចព្បជុំបាៃបចចបម់ៅមោយបរោិកាសរកី្សរាយ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ជបួព្បជុំជាេយួអ្តតីព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃរែឋវា សីុៃមតាៃមោក្ស

មេធាវ ីសួៃ វសិាល ជួបព្បជុជំាេយួអ្តីតព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃរែឋវា សីុៃមតាៃ 
មៅនងៃអ្ង្គគ រ ៥មរាច ដខបុសស ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី១៤ ដខេក្សរា ឆ្ន ំ

២០២០ មៅទ្សីាន ក្សក់ារគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមោក្សមេធាវសួីៃ វសិាល ព្បធាៃគ
ណៈមេធាវបីាៃជួបរភិាក្សាការង្គរជាេយួមោក្ស William D. Pickett អ្តីតព្បធាៃគណៈមេធាវ ី នៃ
រែឋវា សីុៃមតាៃ ៃិងស ការ។ី មៅក្សនុងជំៃួបមៃះមោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមោក្ស
មេធាវ ី កុ្សយ នាេ អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី មធវើមសចក្សតីសមងេបអ្ំរីព្បវតតិ ៃិងការវវិឌ្ឍៃក៍ារង្គរបស់
គណៈមេធាវកី្សៃ្ងេក្ស។ បដៃថេរីមលើមៃះមទ្ៀត មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សប៏ាៃបង្គា ញៃូវតព្េូវការ
ជាក្សដ់សតងដែលគណៈមេធាវបីាៃ ៃិងក្សរុំងជួបព្បទ្ះ ម ើយមោក្សក្សប៏ាៃមសនើសំុមៅមោក្ស William D. 
Pickett ្តល់ៃូវជំៃួយបមចចក្សមទ្សេយួចំៃួៃជារិមសសមលើការ្តល់ៃូវអ្នក្សជំនាញខាងព្សាវព្ជាវចាប ់
ៃិងសរមសរអ្តថបទ្ចាប ់ៃិងព្បរៃ័ធៃិៃនយ័ចាបស់ព្មាបម់េធាវកី្សេពុជាមធវើការព្សាវព្ជាវ្ងដែរ។  

មោក្ស William D. Pickett បាៃទ្ទ្ួលយក្សៃូវសំមណើ ររបស់ក្សេពុជា ម ើយមោក្សៃឹងអ្មចច ើញ
គណៈព្បតិភ្ូ នៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមៅមធវើទ្សសៃក្សិចចសិក្សាមៅស រែឋអាមេរកិ្ស
មែើេបផ្ី្ទស់បតូរបទ្រិមសាធៃោ៍ន មៅវញិមៅេក្ស។ នាមរលអ្នាគត គណៈមេធាវទីាងំរីរៃឹងចុះអ្ៃុសារ
ណៈមោគយល់ោន  មែើេបមីធវើក្សិចចស ការោន ក្សនុងវស័ិយចាប ់ៃិងបមចចក្សមទ្ស។ 
ក្សិចចព្បជុំបាៃបចចបម់ោយបរោិកាសរកី្សរាយ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃរិភាក្សាការង្គរជាេយួឯក្សឧតតេ 
ចឺយ វចិិតត ឯក្សអ្គគរាជទូ្តក្សេពុជា ព្បចាពំ្បមទ្សមា ម សីុ 

មៅនងៃចៃា ០៣ មក្សើត ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី ២៧ ដខេក្សរា ឆ្ន ំ
២០២០ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃរិភាក្សាការង្គរៃិងទ្ទ្ួលទាៃ
អាហារនងៃព្តងជ់ាេយួឯក្សឧតតេ ចឺយ វចិិតត ឯក្សអ្គគរាជទូ្តក្សេពុជាព្បចាពំ្បមទ្ស       មា ម សីុ។ មៅ
ក្សនុងការទ្ទ្ួលទាៃអាហារមៃះ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវ ី ៃិងមោក្សឯក្សអ្គគរាជទូ្តបាៃមផ្ទត តការ
រិភាក្សាោ ងយក្សចិតតទុ្ក្សោក្សរ់ី “យុទ្ធសាស្រសត ៃិងវធិាៃការចាបំាចន់ានាមែើេប ី     ្តល់ជំៃួយដ្នក្ស
ចាបែ់ល់រលក្សរដខមរដែលមធវើការមៅព្បមទ្សមា ម សីុ។ “ក្សិចចរិភាក្សា ៃិងទ្ទ្ួល ទាៃមៃះសថិតមព្កាេ
បរោិកាស រកី្សរាយ សនិទ្ធិសាន ល ៃិងមោគយល់អ្ធាព្ស័យគួរជាទ្ីមមាទ្ៃ។ 
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មោក្សមេធាវ ីគង ់សំអ្ុៃ ៃិងមោក្សមេធាវ ីដក្ស ប ុៃមធឿៃ បាៃចូលរេួព្បជុំសិក្សាដសវងយល់រី

ែំមណើ រការរបស់េណឌ លមសវាក្សេមយុតតិធេ ៌
មៅរមសៀលនងៃចៃា ០២មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ ី ១០ ដខ

កុ្សេាៈ ឆ្ន  ំ២០២០ មោក្សមេធាវ ីគង ់សំអ្ុៃ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃ ព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង្សរវ្ាយ 
ៃិងមោក្សមេធាវ ី ដក្ស ប ុៃមធឿៃ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងសាធារណៈ ៃិងស ព្បតិបតតិការអ្ៃតរ
ជាតិបាៃចូលរេួព្បជុំសិក្សាដសវងយល់រីែំមណើ រការរបស់េណឌ លមសវាក្សេមយុតតិធេ ៌ មែើេបជីួយ មលើក្ស
ក្សេពស់សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃយុតតធិេម៌ៅក្សេពុជា ជាេយួគណៈមេធាវជីប ុៃមៅសាោខណឌ  ដសៃសុខ រាជ
ធាៃីភ្នមំរញ ។ 

 

ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាទ្ទ្ួលជួបរិភាក្សាជាេយួស រៃ័ធ
មេធាវជីប ុៃ 

មៅរមសៀលនងៃអ្ង្គគ រ ០៣មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី ១១ ដខ
កុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាទ្ទ្ួលជួបរភិាក្សាជាេយួ
ស រៃ័ធមេធាវជីប ុៃ ព្បព្រតឹតមៅគណៈមេធាវកី្សេពុជា មលើគមព្មាង “ការមលើក្សក្សេពស់សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃ
យុតតិធេ“៌ ដែលមាៃរមបៀបវារៈែូចខាងមព្កាេ៖ 

- គមព្មាង ៃងិមោលការណ៍ មលើគមព្មាងក្សិចចស ព្បតិបតតិការ 
- មរលមវោមលើការអ្ៃុវតតគមព្មាង 
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- សាថ ៃភារបចចុបបៃនមលើសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃយុតតិធេ ៌មៅព្បមទ្សក្សេពុជា 
- ការរិភាក្សាលេអតិមៅមលើសក្សេមភារគមព្មាង 
- សៃនិសិទ្អ្ៃតរជាតិដែលៃឹងព្បព្រឹតតមៅមៅ ដខេងុិនា 
មៅក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមៃះ សេភាគីទាងំរីរបាៃផ្្ទស់បតូរមោបល់ ៃិងបទ្រិមសាធៃោ៍ន មៅវញិ

មៅេក្ស មលើគមព្មាង “ការមលើក្សក្សេពស់សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃយុតតិធេ“៌ ៃិងការអ្ៃុវតតមៅក្សេពុជាដែលគណៈ
មេធាវបីាៃមធវើក្សៃ្ងេក្ស។ 

ចុងមព្កាយនៃក្សិចចរិភាក្សាមៃះឯក្សឧតតេព្បធាៃគណៈមេធាវ ី បាៃឯក្សភារទ្ទ្ួលយក្សសំមណើ
របស់ស រៃ័ធមេធាវជីប ុៃមែើេបយីក្សមៅរិចារណា ៃិងោក្សម់ៅក្សនុងមសចក្សតីព្ពាងចុះអ្ៃុសារណៈ
មោគយល់រវាងគណៈមេធាវកី្សេពុជា ៃិងស រៃ័ធមេធាវជីប ៃុ មែើេបចុីះ តថមលខានាមរលអ្នាគត។ 
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២. ការ្សរវ្ាយចាបត់ាេរយៈសិកាេ សាោ 
សិកាេ សាោមព្កាេព្បធាៃបទ្ " គំៃូរឧសា ក្សេម ៃិងការអ្ៃុវតតមៅក្សេពុជា ៃិងជប ុៃ" 
មៅនងៃអ្ង្គគ រ ៣មក្សើត ដខ្លគុៃ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី ២៥ ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ំ

២០២០ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ស ការជាេយួ សមាគេក្សេមសិទ្ធបិញ្ញ ក្សេពុជាបាៃ
មរៀបចំសិកាេ សាោមព្កាេព្បធាៃបទ្ "គៃូំរឧសា ក្សេម ៃិងការអ្ៃុវតតមៅក្សេពុជា ៃងិជប ុៃ" មព្កាេ
អ្ធិបតីភារឯក្សឧតតេ ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិង
ព្បធាៃសមាគេក្សេមសិទ្ធិបញ្ញ ក្សេពុជាសិកាេ សាោមៃះព្បាររវមធវើម ើងមៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី នៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

មៅក្សនុងសិកាេ សាោមៃះ ក្សម៏ាៃវាគមិៃក្សិតតិយសបាៃម ើងមធវើបទ្បង្គា ញរ ី យៃតការនៃក្សិចច
ការពារគំៃូរឧសា ក្សេមមព្កាេចាបក់្សេពុជា ចាបស់តីរីការរចនា ៃិងការអ្ៃុវតតមៅព្បមទ្សជប ុៃ ៃងិ
ៃីតិវធិីចុះបចា ីគំៃូរឧសា ក្សេមមៅក្សេពុជា។ មព្ៅអ្ំរីការមធវើបទ្បង្គា ញមៃះ ក្សេមវធិីសិកាេ សាោក្សម៏ាៃ 
ៃូវក្សេមវធិីសំណួរចមេ្ើយមៅកាៃវ់ាគមិៃក្សិតតិយស មែើេបជីាការមោះព្សាយចេៃល់ ជាការដចក្សចាយ
ចំមណះែងឹ ៃងិការែក្សបទ្រិមសាធៃឲ៍្យោន មៅវញិមៅេក្ស។ 

ចុងបចចបន់ៃក្សេមវធិី មោក្សមេធាវ ី គង ់ សំអ្ុៃ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង
្សរវ្ាយ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃម ើងដង្ងចំណាបអ់ារេមណ៍បទិ្ក្សេមវធិី ៃិង
បាៃបិទ្បចចបក់្សេមវធិីរបស់ខ្ួៃមៅមវោមមា ង ១២ នងៃព្តង ់នានងៃែដែលមនាះ។ 
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៣. ជដជក្សរចីាប ់
មោក្សមេធាវ ី គង ់ សំអ្ុៃ អ្មចា ើញជាវាគមិៃក្សិតតិយលក្សនុងការដចក្សរដំលក្សចំមណះែឹងចាបស់តីរី 

“ការប ះពាល់ែល់អ្ៃីតិជៃ ៃងិព្គសួារ” 
លោកលេធាវ ី គង់ សំអុន ប្រធាននាយកដ្ឋា នប្ាវប្ាវ ល ោះពុេព និងផ្សពវផ្ាយ ននគណៈលេធាវ ី

កេពុា  នអល ជ្ ីញវាគមិនកិត្តយិស កនុងកេមវធីិវទិ្យុសិទ្ធិេនុសសកេពុា ល ីប្រធានរទ្ “ការរ ោះពា ់ដ ់អនីតិ្
ជននិងប្គួារ(១)” ។ 

 

មោក្សមេធាវ ី មទ្ៀង វទុាធ  អ្មចា ើញជាវាគមិៃក្សិតតិយលក្សនុងការដចក្សរដំលក្សចំមណះែឹងចាបម់ព្កាេ
ព្បធាៃបទ្ “សិទ្ធិេៃិព្តវូបាៃបងេិតបងេំឲ្យសារភាររីរិរទុ្ធភារ” 
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៤. ក្សចិចព្បជុំបគុគលិក្ស 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាកំ្សិចច

ព្បជុំបុគគលិក្ស 
លៅប្ពឹកនងៃពុធ ១៣លោច ខែរុសស ឆ្ន កុំរ ឯកសក័ ព.ស ២៥៦៣ ប្តូ្វនឹងនងៃទី្២២ ខែេកោ ឆ្ន ំ

២០២០ លៅទី្ាន ក់ការ គណៈលេធាវ ីលប្កាេអធិរតី្ភាពលោកលេធាវ ីសួន វាិ  ប្រធាន គណៈលេធាវនីន
ប្ពោះោាណាចប្កកេពុា  នដឹកនាកិំចចប្រជំុរុគគ កិលដីេបបី្តួ្ត្ពិនិត្យការងារ និងដំលណីរការ 
រកីចលប្េីនកនុងអងគភាពខដ មានរលរៀរវារៈដូចខាងលប្កាេ៖ 

១.លរីកកិចចប្រជំុ 
២.ោយការណ៍សកេមភាព និងសំនូេពរ 
៣.េតិ្ខណនានិំងដំលណាោះប្ាយរញ្ហា ប្រឈេនានា 
៤.លផ្សងៗ 

កិចចប្រជំុលនោះមានការចូ រេួពីរុគគ ិកប្គរ់នាយកដ្ឋា ន និងរុគគ ិកការយិា ័យររស់គណៈលេធាវបី្គរ់ាន់
ថ្នន ក់។ 

 
 
៥. ក្សចិចព្បជុំគណៈក្សេមការជនំាញ 

មោក្សមេធាវ ី គង ់ សំអ្ុៃ បាៃែឹក្សនាអំ្ងគព្បជុំសព្មាបគ់ណៈក្សេមការ ការព្សាវព្ជាវ ៃិង
ក្សំណតត់នេ្ វគគបណតុ ះបណាត លមេធាវ ី

មៅនងៃអ្ង្គគ រ ៥មរាច ដខបុសស ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្១៤ ដខេក្សរា ឆ្ន ំ
២០២០ មៅទី្សាន ក្សក់ារគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មោក្សមេធាវ ីគង ់សំអុ្ៃ ព្បធាៃនាយក្ស
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ោឋ ៃ ព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង្សរវ្ាយ បាៃែឹក្សនាអំ្ងគព្បជំុ គណៈក្សេមការ ការព្សាវព្ជាវ ៃិងកំ្សណតត់នេ្
វគគបណតុ ះបណាត លមេធាវ ីជំនាញឯក្សមទ្សដែលមាៃរមបៀបវារៈែូចជា៖ 

- ការដបងដចក្សការង្គររបស់គណៈក្សេមការ 
- ការសិក្សាព្សាវព្ជាវេុខវជិាា ដែលព្តូវយក្សេក្សបណតុ ះបណាត ល 
- ម្សងៗ 

កិ្សចចព្បជំុមៃះ បាៃបចចបម់ៅមោយបរោិកាសរកី្សរាយ ៃិងព្បក្សបមោយ្លដ្្ផ្ទក គួរជាទី្មមាទ្ៃ។ 

 
 

៦. ម្សងៗ 
ការជួបសំមណះសំណាលដសវងយល់រីគណៈមេធាវ ី ៃិងការចូលព្បក្សបវជិាា ជិវៈមេធាវមីៅទ្ី

សាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី
នានងៃព្រ សបតតិ៍ ១៣ មក្សើត ដខមា  ឆ្ន  ំ កុ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្ ៦ ដខ

កុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ មវោមមា ង ៣:00 រមសៀល មៅទី្សាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវសួីៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា រេួជាេយួមោក្សមេធាវ ីលីវ សុវណាា  អ្គគមលខាធិការរង
នៃគណៈមេធាវបីាៃអ្ៃុញ្ញ តិឲ្យៃិសសតិេក្សរីសាក្សលវទិ្ាល័យ មៅអីុ្សងម៍អ្យមសៀ េក្សរីមខតត
មសៀេរាប បាៃជបួសំមណះសំណាលដសវងយល់រីគណៈមេធាវ ីៃិងការចូលព្បក្សបវជិាា ជិវៈមេធាវ ី។ 
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រិធីរិធបីិទ្វគគបណតុ ះបណាត លវគគសុព្ក្សឹតការវគគទ្ី៨ មេធាវចូីលព្បក្សបវជិាា ជីវៈមេធាវ ី

មៅរមសៀលនងៃសុព្ក្ស ៦មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃងឹនងៃទ្ី ១៤
ដខ កុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃព្បាររធរិធីរិធបីិទ្
វគគបណតុ ះបណាត លវគគសុព្ក្សឹតការែល់មេធាវចូីលព្បក្សបវជិាា ជីវៈមេធាវ ី តាេមាព្តា ៣២ នៃចាបស់តីរី
លក្សេៃតិក្សៈមេធាវ ី វគគទ្ី៨មព្កាេអ្ធិបតីភារមោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈ
មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 
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ក្សនុងរធិបីិទ្មៃះ ក្សម៏ាៃការចូលរេួរីមោក្សមេធាវ ីយឹេ សារពី្បធាៃេជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត
លវជិាា ជីវៈមេធាវ ី ៃិងសមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី ព្រេទាងំសិសសវគគសុព្ក្សឹតការវគគទ្ី
៨ ចៃំួៃ ១០០ នាក្ស់្ ងដែរ។ មោក្សអ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវកី្សម៏ាៃេតិផ្ទត មំ្្ើែល់សិសសមេធាវ ី
ទាងំអ្ស់ដែលបចចបវ់គគសិក្សានងៃមៃះ មចញមៅព្បក្សបវជិាា ជីវៈព្បក្សបមោយសីលធេខ៌ពស់ ៃិងជាមេធាវ ី
ព្បក្សបមោយវជិាា ជីវៈ មែើេបចូីលរេួមលើក្សសាួយវស័ិយយុតតិធេក៌្សនុងសងគេក្សេពុជា។ 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល បាៃអ្មចា ើញចូលរេួជាមភ្្ៀវក្សតិិតយក្សនុងការព្បារេាខួបគព្េប ់ ៨ឆ្ន  ំ
របស់ព្ក្សរេ  ុៃនអ្ោ រា  

មៅព្រឹក្សនងៃចៃា ១ មរាច ដខ្លគុៃ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្៩ី ដខ    
េនីា ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈព្បតិភ្ូនៃគណៈមេធាវ ី ែឹក្សនាមំោយឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈ
មេធាវ ីគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃអ្មចា ើញចូលរេួជាមភ្្ៀវក្សិតិតយក្សនុងការព្បារេាខួប
គព្េប៨់ឆ្ន  ំ របស់ព្ក្សរេ  ុៃនអ្ោ រា  ដែលក្សេមវធិីមៃះបាៃមរៀបចំមធវើម ើងមៅេជឈេណឌ លែឺព្រីមេៀ 
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ដសៃសុខ រាជធាៃភី្នមំរញ។ មៅក្សនុងរិធីមនាះក្សម៍ាៃការចូលរេួរីបណាត សាខាដចឬក្សចាយនានារបស់
ព្ក្សរេ  ុៃ  នអ្ោ រា មៅទូ្ទាងំព្បមទ្សក្សេពុជា្ង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ព្បសាសៃដ៍ណនារំបស់មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជា អ្ំរីការបង្គក រការរកី្សរាលោលនៃមេមរាគកូ្សរ  ណូា (COVID19) 

https://www.bakc.org.kh/index.php/km/2753-covid19 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
គណៈកេមការព្រឹត្តិបព្ត្ 

 
១-ឯកឧត្តេ សនួ វិសាេ  ចាងហ្វា ងការផ្ាយ 
២-មោកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 
៣-មោកមេធាវ ីលវី សវុណាា  មេខាធកិារ 

 
នាយកដ្ឋឋ នព្សាវព្ជាវ មបាោះរុេព និងផ្សរាផ្ាយ 
១-មោកមេធាវី គង់ សាំអុន  ព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

២-មោកមេធាវី  មទៀង វុទ្ធធ   អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

៣-មោក ឃេឹ េ័នទមធឿន  អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

៤-មោកមេធាវី វ៉ា  សាំរតិ្  ព្បធានការ.ិ ព្រឹត្តិបព្ត្ និងមបាោះរុេព 

៥-មោកមេធាវី ខន សមុខង ព្បធានការ.ិព្សាវព្ជាវ និងផ្សរាផ្ាយេាប់ 

៦-មោក ថា ប ុននថ   ព្បធានការ.ិរ័ត្៌មានវិទា 

៧-មោក មព្សង សហី្ប ុននុត្  ជាំនួយការ ការ.ិរ័ត្៌មានវទិា 

៨-កញ្ញា មេធាវី តាន់ េរនណ  បណាា រកស 

៩-មោកមេធាវី ម ៉ា  តាន់មអៀេ  បណាា រកស 

១០-កញ្ញា  រ៉ា ត្់ ោន   សមព័្គេិត្ត 

១១-មោក វ៉ា ត្ ទិត្យ   សមព័្គេិត្ត 
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ឧបត្ថេភការមបាោះរេុពផ្ាយមដ្ឋយ 

 

សមេតេវបិេុមសនាភកត ីសាយ ឈុាំ 

មោកមេធាវី សារនិ មដណូរ៉ា  

DFDL  

គណៈមេធាវី ននព្រោះរជាណាេព្កកេពជុា 

 

 

 

 


