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ចំដណក្ស វភិាគទៃអ្តថបទ្របស់  
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ការមបាះរុេព្ាយព្រឹតតបិព្តមេធាវមីៃះជាការមឆលើយតបមៅៃឹងទ្សិមៅទ្ ី២ “រព្ងងឹ ៃងិ
ការពារវជិាជ ជវីៈ” នៃដ្ៃការសក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី ដែលបាៃអ្ៃុេត័មោយព្ក្សរេព្បឹក្សា-      
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ខ្ុ ំសមងេតមឃើញថា មៅក្សនុងស គេៃអ៍្នក្សចាបម់ៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមយើង 
មាៃអ្នក្សជំនាញខាងចាបជ់ាមព្ចើៃ ដែលបាៃសរមសរ្សរវ្ាយមសៀវមៅសិក្សា មែើេបបីមព្េើ    
មសចក្សតីព្តូវការនៃអ្នក្សសិក្សាចាប។់ មទះបីេៃិដេៃជាអ្នក្សជំនាញក្សម៏ោយ ខ្ុ ំសូេមលើក្សទ្ឹក្សចិតត
ែល់មេធាវ ី ៃិងអ្នក្សសិក្សាទូ្មៅចូលរេួវភិាគទៃអ្តថបទ្ មែើេបចុីះ្ាយក្សនុងព្រឹតតបិព្តមេធាវ។ី   
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គណៈមេធាវសីាវ គេៃជ៍ាៃិចចែល់ការចូលរេួដចក្សរដំលក្សអ្តថបទ្របស់ខលួៃមៅក្សនុងព្រឹតតបិព្តមៃះ។ 
ចំមពាះអ្នក្សដែលមាៃបំណិៃខាងសរមសរមាៃក្សព្េតិ គណៈមេធាវមីាៃព្ក្សរេបណាា ធិការេយួ
ដែលៃឹងជួយ ្ តល់ការដណនាែំល់អ្នក្សចូលរេួ ៃិងជួយ ដក្សសព្េួលអ្តថបទ្។ មោលមៅនៃការ
បមងេើតព្រឹតតិបព្តមៃះ េៃិព្តេឹដត្សរវ្ាយអ្តថបទ្នៃអ្នក្សៃរិៃធមជើងោស់ដតបណុមណាា ះមទ្ បណុដៃតដងេ
ទងំជួយ មលើក្សសាួយបណិំៃខាងសរមសរែល់អ្នក្សៃិរៃធជនំាៃម់ព្កាយ្ងដែរ។ 

ខ្ុ ំយល់មឃើញថា ងវីមបើព្ក្សរេបណាា ធិការបាៃ្ចិត្ចងក់្សនុងការមធវើឲ្យព្រឹតតិបព្តទ្ទ្ួលបាៃ
គុណភារេយួែខ៏ពស់ក្សម៏ោយ ការខវះខាតគងដ់តមជៀសេៃិ្ុត។ មែើេបមីព្ជាេដព្ជងឲ្យព្រឹតតិបព្ត
មៃះមាៃគុណភារកាៃដ់តព្បមសើរ ខ្ុ ំសូេអ្ំពាវនាវែល់អ្នក្សអាៃមេតាត សរមសរតប ៃិងរះិគៃស់ាថ បនា 
មធវើអ្តាថ ធិបាយ ឬបំមរញបដៃថេមៅមលើអ្តថបទ្ៃីេយួៗដែលបាៃមបាះរុេព្ាយ។ ខ្ុ ំសងឃេឹថា 
ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹងបាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃ
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខមៃះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួេវភិាគអ្តថបទ្ សូេមធវើការទក្ស់ទ្ងេក្សការយិាល័យគណៈមេធាវ ី    
មោយផ្ទា ល់តាេអ្ុីដេណល info@bakc.org.kh ឬតាេរយៈមោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ តាេ    
អ្ុីដេណល neam130@bakc.org.kh ៃិងមោក្សមេធាវ ី ដក្ស ប ុៃមធឿៃ  តាេអ្ុីដេណល 
bunthoeurn@bakc.org.kh  ក្សប៏ាៃ។ 
 ជាទ្បីចចប ់ខ្ុ ំសូេជូៃររែល់ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្ស
ព្សីទងំអ្ស់ សូេជួបដតមជាគជយ័ព្គបព់្បការ។ 

 
សូេអ្រគុណ! 
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សកិាមព្បៀបមធ្ៀបអាំរីត្ុលាការកាំរូេ 
 

កុ្សយ នាេ  
 

មសចក្សតីម្តើេ 

 ពាក្សយតុោការក្សំរូលបាៃមលចម ើង មៅព្បមទ្សក្សេពុជាមៅក្សនុងសេយ័សាធារណរែឋព្បជា-
មាៃិតក្សេពុជា មៅមរលមាៃការអ្ៃុេត័ “ចាបស់តីរី ការបមងេើតតុោការព្បជាជៃក្សំរូល ៃិងេហា
អ្យយការអ្េតុោការព្បជាជៃក្សំរូល” មៅនងៃទ្ី២១ ដខក្សក្សេោ ឆ្ន ១ំ៩៨៥។ ពាក្សយតុោការក្សំរូលបាៃ
មព្បើជាបជ់ាមរៀងរ ូតេក្សទ្ល់សរវនងៃ ងវីមបើព្បមទ្សក្សេពុជាបាៃយក្សព្បរៃ័ធចាបត់ាេគព្េូព្បរៃ័ធចាប់
បារាងំក្សតី។ ជាទូ្មៅ មគដតងដតឮពាក្សយតុោការក្សំរូល មៅក្សនុងព្បរៃ័ធម្សងរីបារាងំ ែូចជាតុោការ
ក្សំរូលរបស់ស រែឋអាមេរកិ្សជាមែើេ1។ 

ងវីមបើមៅក្សនុងព្បរៃ័ធបារាងំ តុោការដែលមៅថា cour de cassation ជាតុោការមាៃឋាៃៈ
ខពស់ជាងមគមៅក្សនុងដ្នក្សយុតាត ធិការ (ordre de justice) ៃិងតុោការក្សំរូលរបស់សាធារណរែឋ
ព្បជាមាៃតិក្សេពុជាដែលមាៃឋាៃៈខពស់ជាងមគដែរមនាះ តុោការទងំរីរមៃះេៃិមាៃមបសក្សក្សេម
ែូចោន មទ្។ តុោការ cour de cassation នៃព្បមទ្សបារាងំមាៃមបសក្សក្សេមធានា តាេរយៈ
មសចក្សតសីមព្េចរបស់ខលួៃ មែើេបមីធវើឱ្យ“បាៃសមព្េចៃូវភារឯក្សសណាឋ ៃក្សនុងការបក្សព្សាយចាប ់
ក្សនុងទ្ិសមៅអ្ភ្វិឌ្ឍយុតតិសាស្តសតដែលតុោការែនទ្ព្តូវមោររតាេ...។ មោលបំណងរបស់តុោ- 
ការមៃះេៃិដេៃវៃិិចឆយ័មលើអ្ងគមសចក្សតីមទ្ បណុដៃតព្តូវព្បកាសថា ចាបដ់ែលព្តូវបាៃអ្ៃុវតតរចួ
ម ើយមនាះព្តូវឬខុស មោយដ្ែក្សមលើអ្ងគម តុដែលវាយតនេលោចម់ព្សចម ើយមនាះ”2។ ចដំណក្ស
ឯតុោការក្សំរូលរបស់សាធារណរែឋព្បជាមាៃិតក្សេពុជាមាៃតួនាទ្ីមោះព្សាយជមមាល ះ។ មៃះមាៃ 
ៃយ័ថា cour de cassation  បារាងំេៃិកាតម់សចក្សតីមលើវវិាទ្សមព្េចឱ្យភាគីណាេយួខុស ឬព្តូវមទ្ 
ដតោតស់មព្េចថាមតើតុោការមព្កាេសមព្េចព្សបមៅតាេចាបដ់ែរឬមទ្។ ្ាុយមៅវញិ តុោ- 
ការក្សំរូលនៃសាធារណរែឋក្សេពុជាជាតុោការសមព្េចមលើវវិាទ្ទងំេូល3។ ភារខុសោន រវាង
                                                 
 អ្នក្សៃិរៃធជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត ល េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម 
ៃិងសាស្តសាត ោរយចាប។់ 

1 មាៃព្បមទ្សជាមព្ចើៃមៅអឺ្រ ណុបដែលមព្បើពាក្សយ cour de cassation ឬតុោការបែិមសធក្សនុងពាក្សយសាេចញជាជាង
ពាក្សយតុោការកំ្សរូល។ 
2 http://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html 
3 ចាបស់តីរីការបមងេើតតុោការព្បជាជៃកំ្សរូល...មាព្តា៣ ដចងថា “តុោការព្បជាជៃកំ្សរូលមាៃសេតថកិ្សចចែូច
តមៅ ៖ -ជំៃំុជព្េះជាមលើក្សទី្ ១ ៃិងជាមលើក្សចុងមព្កាយបងែស់ៃូវមរឿងក្សតីទងំឡាយដែលចាបកំ់្សណតថ់ា ជាសេតថកិ្សចច 
របស់ខលួៃ។ ...” មៃះមាៃៃយ័ថា តុោការមៃះ មលើក្សយក្សមរឿងវវិាទ្ទងំេូលេក្សជំៃំុជព្េះមោយខលួៃឯង េៃិដេៃ      
រិៃិតយមេើលដតសាលព្ក្សេរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេមទ្។ 

http://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html
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មបសក្សក្សេមទងំរីរមៃះមាៃវបិាក្សខុសោន ព្ស ះែល់ព្បតបិតតិការនៃតុោការ។ មៅមព្កាយឆ្ន ំ
១៩៩៣ តុោការក្សំរូលក្សេពុជាបាៃវវិតតេយួក្សព្េតិមទ្ៀតមឆ្ព ះមៅរក្សមបសក្សក្សេមេយួព្សមែៀងោន
ៃឹងតុោការ cour de cassation ។ 

អ្តថបទ្មៃះៃងឹមលើក្សយក្សព្បវតតនិៃការក្សមក្សើត ៃងិការវវិតតនៃតុោការ cour de cassation  
របស់បារាងំមែើេបឆីលុះបញ្ច ងំេក្សខាងនែគូតុោការដខមរ ៃងិមលើក្សយក្សព្បវតតិនៃការវវិតតៃន៍ៃតុោការ
ដខមររីសេយ័េុៃេក្សទ្ល់សរវនងៃមៃះ។ 

 
ក្ស. សាោវៃិិចឆយ័របស់បារាងំ  (Tribunal de cassation) 

 មៅទ្ីមៃះពាក្សយ “សាោវៃិចិឆយ័” ជាពាក្សយដែលអ្នក្សៃរិៃធខចមីព្បើសិៃ មែើេបកុី្សំឱ្យព្ច ំៃងឹ
ពាក្សយម្សងមទ្ៀតក្សនុងអ្តថបទ្មៃះ។ ម ម្ ះជា្លូវការរបស់តុោការមៃះ មៅថា Tribunal de 
cassation ដែលជាតុោការជាៃខ់ពស់បំ្ុតដែលព្តូវបាៃបមងេើតេុៃមគមៅព្បមទ្សបារាងំ មៅ
ឆ្ន ១ំ៧៩០ ក្សនុងខណៈដែលព្បមទ្សបារាងំក្សរុំងមធវើបែិវតតៃ។៍ រែឋសភាបារាងំអ្ៃុេត័ចាបស់តីរ ី
ការបមងេើតសាោមៃះមៅនងៃទ្១ី២  ដខសីហា ឆ្ន ១ំ៧៩០។ មៅនងៃទ្ី២០ ដខមេសា ឆ្ន ១ំ៧៩១ សាោ
មៃះបាៃោបម់្តើេការងាររបស់ខលួៃបនាា បរ់ីការមបាះមឆ្ន តមលើក្សទ្ីេយួមែើេបមីព្ជើសមរ ើសសមាជិក្ស
ចំៃួៃ៤២នាក្ស់ ឱ្យមធវើជាសមាជិក្សនៃសាោវៃិិចឆ័យដែលព្តូវបាៃមធវើម ើងមៅឆ្ន ១ំ៧៩១។   
 ចាបឆ់្ន ១ំ៧៩០ សតីរីការមរៀបចំមលើក្សែំបូងៃូវសាោវៃិិចឆយ័ដចងថា “សភាជាតិអ្ៃុេត័ថា 
សាោវៃិចិឆយ័មាៃដតេយួ ៃងិមាៃអ្សៃៈមៅអ្េអ្ងគៃីតិបចញតតិ”។ ែូមចនះ សាោជព្េះបែិមសធក្សតី
មៃះជាដ្នក្សេយួនៃអ្ងគៃីតបិចញតតិបារាងំក្សនុងសេយ័មនាះ។ 

សាោវៃិចិឆយ័មៃះមាៃភារក្សចិចព្បកាសសមព្េចមលើ ពាក្សយបណតឹ ងសំុឱ្យបែិមសធសាលព្ក្សេ 
(Demandes en cassation) ទងំឡាយដែលសមព្េចជាចុងមព្កាយ4 (jugements en dernier 
ressort) ។ មព្ៅរជីព្េះបែមិសធសាលព្ក្សេរបស់តុោការនានា សាោមៃះមធវើការវៃិិចឆយ័មលើ
មរឿងែិតចិតតមៅព្ក្សេ ឬសាោជព្េះក្សតីណាេយួ ៃងិមរឿងទ្ំនាស់សេតថក្សិចចរវាងតុោការនានា។ 
មាព្តា ១ នៃចាបខ់ាងមលើដចងថា ៖ 

េុខងាររបស់សាោជព្េះបែិមសធក្សតី... វៃិិចឆយ័មលើពាក្សយបណតឹ ងដែល
សំុឱ្យបចជូ ៃមរឿងរីសាោជព្េះក្សតីេយួ មៅសាោជព្េះក្សតីេយួមទ្ៀត 

                                                 
4 មយាងតាេព្បរៃ័ធបារាងំ សាលព្ក្សេសមព្េចជាចុងមព្កាយគឺជា សាលព្ក្សេ ឬសាលែីកាេយួដែលមគេៃិអាចបតឹង
ឧទ្ធរណ៍បាៃតមៅមទ្ៀត មលើក្សដលងដត ល្ូវតវាណ វសិាេចញ  ែូចជាបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ឬបណតឹ ងមសើមរ ើ (Lexique de terms 
juridiques, 8e edition, Dalloz, 1990)។ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៃះ មគេៃិរាបចូ់លជាបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ ែូចក្សនុងព្បរៃ័ធចាប ់        
អាមេរកិាងំមទ្។ ពាក្សយ Pourvoi ជាពាក្សយបមចចក្សមទ្សមាៃៃយ័ថា “ការបតឹងតវាណ មលើចំណុចចាប”់(មព្បើក្សនុងដវបសាយ
http://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html)។ ចំដណក្សឯពាក្សយ “ឧទ្ធរណ៍” សំមៅែល់ការ
តវាណ មលើមរឿងក្សតីេយួទងំមលើចំណុចចាប ់ៃិងអ្ងគម តុ មៅក្សនុងយុតាត ធិការេយួមទ្ៀតដែលមាៃឋាៃៈខពស់ជាង។      

http://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html
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(demandes de renvoi) មលើមរឿងទក្សទ់្ងៃឹងការសងសយ័ជា      
ធមាម ៃុរូប5 (suspicion légitime) មលើមរឿងវវិាទ្យុតាត ធិការ 
(conflits de juridiction) មលើមរឿងវវិាទ្សេតថក្សិចចរវាងតុោការរីរ
មលើមរឿងក្សតីដតេយួ ឬមលើមរឿងក្សតីរីរដែលទក្សទ់្ងោន  (règlement de 
judges) មលើពាក្សយសំុែិតចិតត (prise à partie) មលើតុោការណា
េយួទងំេូល6។ 

មៅក្សនុងការវៃិិចឆយ័បែិមសធ សាោជព្េះវៃិិចឆយ័មធវើមសចក្សតីសមព្េចទុ្ក្សជាអ្សារសូៃយ
មលើមរឿងៃីតិវធិី ៃិងមលើសាលព្ក្សេទងំេូល។  មៅក្សនុងការសមព្េចទុ្ក្សជាអ្សារសូៃយៃូវៃីតិវធិ ី
សាោជព្េះរៃិិតយមេើលទ្ព្េងដ់ែលព្តូវបាៃរមំោភ្។ មបើទ្ព្េងណ់ាេយួដែលមព្បើមៅក្សនុងៃីតិ
វធិីម ើយដែលចាបក់្សំណតថ់ា មបើេៃិមោររតាេទ្ព្េងម់នាះមទ្ៃឹងព្តូវទុ្ក្សជាមមាឃៈ (violation sous 
peine de nullité) មបើទ្ព្េងម់នាះព្តូវបាៃរមំោភ្មៅមរលែំមណើ រការៃីតិវធិី មនាះៃតីិវធិៃីឹងព្តូវ
បាៃព្បកាសបែិមសធ ៃងិទុ្ក្សជាឥតបាៃការ7។ 

ចំមពាះការវៃិិចឆយ័បែិមសធសាលព្ក្សេវញិ សាោវៃិចិឆយ័មៃះមបើក្ស្លូវឱ្យភាគីបតងឹមែើេបី
សំុបែិមសធសាលព្ក្សេណាដែលសមព្េច្ាុយៃឹងចាបណ់ាេយួ8។ 

រចនាសេពៃ័ធនៃសាោវៃិចិឆយ័ ៖ សាោ Tribunal de cassation ជាសាថ បៃ័រណបអ្ងគ
ៃីតិបចញតតិ9។ ែូចបាៃមពាលខាងមលើ សាោមៃះមាៃសមាសភារមៅព្ក្សេែំបូង៤២របូ ដែល
ព្តូវបាៃមព្ជើសតាងំតាេការមបាះមឆ្ន ត មចញរីមខតតនានាសព្មាបអ់ាណតតិមាន ក្ស់ៗ  ៤ឆ្ន ។ំ មៅឆ្ន  ំ
១៧៩៥ ចំៃួៃមៃះព្តូវបាៃតមេលើងែល់មៅ ៥០របូ។ 

មៅក្សនុងែំណាក្សក់ាលែំបូង សាោមៃះដចក្សមចញជារីរដ្នក្ស។ ដ្នក្សទ្ីេយួជាការយិា-    
ល័យរិៃិតយពាក្សយបណតឹ ង មែើេបចីព្មាញ់បណតឹ ងណាដែលមាៃេូលម តុសព្មាបសំុ់សាទុ្ក្សខ ៃិង
សមព្េចមលើបណតឹ ងសំុែតិចិតតមលើតុោការទងំេូល បណតឹ ងសំុបចជូ ៃមរឿងក្សតីរីតុោការេយួមៅ
តុោការេយួមទ្ៀត បណតឹ ងសតីរីទ្ំនាស់យុតាត ធិការ ៃិងបណតឹ ងែិតចតិតមៅព្ក្សេ។ ដ្នក្សទ្ីរីរជា
ដ្នក្សវៃិិចឆយ័មលើពាក្សយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមលើសាលព្ក្សេដែលព្តូវបាៃមោទ្ថា បាៃសមព្េចម ើង
មោយរមំោភ្ចាប។់ 

                                                 
5 សងសយ័ ឬមាៃភ្សតុតាងថា មៅព្ក្សេមាៃភារលំមអ្ៀង ឬបងាា ញរីអ្េតិតភាររបស់ខលួៃមៅមលើភាគីណាេយួ។ 
6 Guichard (Editeur), Code et Mémorial du Tribunal de Cassation, Tome Premier (1797), p.(2)។    
កំ្សរងអ្តថបទ្ ចាបម់ៃះព្តូវបាៃែក្សព្សងរី់បណាា ល័យមអ្ ិចព្តូៃិចជាតិបារាងំ http://gallica.bnf.fr ។   
7 ព្បភ្រែូចខាងមលើ។ 
8 ព្បភ្រែូចខាងមលើ។ 
9 មាព្តាែំបូងនៃចាបស់តីរីការបមងេើតជាមលើក្សែំបូងៃូវសាោវៃិិចឆយ័ដចងថា « Il y aura un tribunal de cassation 
établi auprès du corps législatif. » 
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មៅឆ្ន ១ំ៧៩៥ សាោវៃិចិឆយ័ដចក្សមចញជាបីដ្នក្សគឺ ដ្នក្សរិៃិតយពាក្សយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ 
ដ្នក្សខាងសមព្េចបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ៃងិបណតឹ ងែតិចិតត ៃិងដ្នក្សសមព្េចបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមរឿងព្រ ម- 
ទ្ណឌ ។ ដ្នក្សរិៃតិយពាក្សយបណតឹ ងមាៃមៅព្ក្សេ១៦របូ ម ើយដ្នក្សៃីេយួៗម្សងមទ្ៀតមាៃមៅព្ក្សេ 
១៧របូ មោយមាៃព្បធាៃ ៃិងអ្ៃុព្បធាៃ។ បនាា បេ់ក្សមៅឆ្ន ១ំ៨០០ ចំៃួៃមៅព្ក្សេព្តូវបាៃ
ទ្មាល ក្សេ់ក្សមៅ ៤៨របូវញិ10។ 

មៅអ្េសាោមៃះ មាៃសនងការព្រះេហាក្សសព្តេយួរបូដែលដតងតាងំ មោយព្រះេហា-
ក្សសព្តដែលទ្ទ្ួលបៃាុក្សឃាល មំេើលការអ្ៃុវតតៃច៍ាបរ់បស់តុោការ ៃិងោតក់ារមធវើបណតឹ ងមៅសាោ 
វៃិិចឆយ័មែើេបឱី្យមាៃការមោររចាបព់្តេឹព្តូវ ងវីមបើភាគីបាៃចរោព្សរះព្សួលោន ជាងនូរៃឹងការេៃិ
បតឹងសាទុ្ក្សខក្សត។ី 

ការបតងឹសាទុ្ក្សខ ៖ ព្បរៃ័ធយុតតធិេប៌ារាងំោតទុ់្ក្សថា ការបតឹងសំុបែិមសធ ឬការបតឹងសាទុ្ក្សខ 
គឺជាឧបាព្ស័យចុងមព្កាយបងែស់។ មគេៃិព្តូវមធវើឱ្យការតវាណ មៃះព្សួលមរក្សមទ្ មបើេៃិែូមោន ះមទ្ 
ទងំអ្ស់ោន ៃឹងោតទុ់្ក្សសាោវៃិិចឆយ័មៃះែូចជាសាោថាន ក្សឧ់ទ្ធរណ៍ដែរ11។ 

មៅសេយ័េុៃបែិវតតៃ ៍ មគតព្េូវឱ្យមាៃនាយរិៃិតយពាក្សយសំុសាទុ្ក្សខ (maîtres des 
requêtes) នៃព្ក្សរេព្បឹក្សាភាគី12 (Conseils des parties)    មែើេបរីិៃិតយមេើលថា មតើពាក្សយសំុ
សាទុ្ក្សខេយួគួរទ្ទ្ួល ឬេៃិទ្ទ្ួលយក្ស មែើេបោីក្សឱ់្យព្ក្សរេព្បឹក្សាមៃះមធវើការវៃិិចឆយ័។ មាៃចាប់
ដចងថា ក្សនុងក្សរណីដែលពាក្សយសំុសាទុ្ក្សខមាៃលក្សខណៈេៃិអាចទ្ទ្ួលយក្សមៅវៃិិចឆយ័បាៃ ឬក្ស៏
ពាក្សយសំុមនាះោម ៃេូលោឋ ៃព្តេឹព្តូវ (mal fondé) ព្ក្សរេព្បឹក្សាមនាះព្តូវមចញែីកាេយួដែល
បញ្ជ ក្សថ់ា ពាក្សយសំុមនាះព្តវូបាៃបែិមសធ ម ើយែីកាមនាះព្តូវព្បកាសរិៃយ័ជាព្បាក្ស១់៥០ 
លីវ13 ែូមចនះ ពាក្សយបណតឹ ងព្តូវដតមាៃេូលម តុជាក្សោ់ក្ស។់ 

មាៃេៃុសសជាមព្ចើៃដែលដវក្សដញក្សរីេូលម តុជាមព្ចើៃដែលព្តូវមធវើសំអាង មែើេបអីាច
ឱ្យមគបតឹងសាទុ្ក្សខទ្ល់ៃឹងសាលែីកា ឬសាលព្ក្សេជំៃុំជព្េះជាចុងមព្កាយបាៃ។ េូលម តុេយួ
ដែលមគយល់ព្សបោន គឺ ការសំុបតឹងសាទុ្ក្សខ ព្តូវដតឈរមលើេូលម តុនៃការរមំោភ្ចាប។់ គំៃតិ
                                                 
10 មាព្តា ៥៨ ចាបស់តីរីការមរៀបចំសាោជព្េះក្សតីចុះនងៃទី្១៨ ដខេនីា ឆ្ន ១ំ៨០០។ 
11 Henri BARDOT, Etude sur le Pourvoi devant la Cour de Cassation, (thèse pour le doctorat, 
1873), p. 172 
12 មៅសេយ័មនាះរាជាណាចព្ក្សបារាងំព្តូវបាៃព្គបព់្គងមោយ ព្ក្សរេព្បឹក្សាព្រះេហាក្សសព្ត ដែលមាៃព្ក្សរេព្បឹក្សា ៥ 
មៅក្សនុងមនាះ មាៃព្ក្សរេព្បឹក្សាភាគីដែលមាៃភារកិ្សចចទ្ទ្លួពាក្សយសំុបែិមសធសាលែីកា ឬសាលព្ក្សេដែលជំៃំុជព្េះជា
ចុងមព្កាយ ដែលរមំោភ្មលើព្រះរាជព្កឹ្សតយ៘ ព្ក្សរេព្បឹក្សាភាគីជាបុរវការរីបស់សាោវៃិិចឆយ័ដែលសមព្េចមលើ    
បណតឹ ងសាទុ្ក្សខរីមរឿងក្សតីទូ្មៅ ៃិងមរឿងក្សតីរែឋបាល។  រែឋេស្តៃតីយុតតិធេជ៌ាទ្មាល បម់ធវើជាអ្ធិបតីមលើអ្ងគជំៃំុជព្េះនៃព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាភាគី។ 
13 T. Crépon, Du Pourvoi en Cassation en Matière Civile, Tome Premier (Librairie de Recueil 
Général des Lois et des Arrêts, 1892), p.27. 
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មៃះអាចសមងខបបាៃថា ការមបើក្ស្លូវបណតឹ ងសាទុ្ក្សខទេទរឱ្យមាៃការរមំោភ្ចាបម់ៅក្សនុងសាល
ព្ក្សេ ក្សប៏ណុដៃតការរមំោភ្ចាបទ់ងំអ្ស់េៃិដេៃសុទ្ធដតនាឱំ្យមាៃការមបើក្ស្លូវឱ្យបតឹងសាទុ្ក្សខមនាះ
មទ្14។ ការរតឹបៃតឹងែល់ការោក្សព់ាក្សយសំុបតឹងសាទុ្ក្សខមៃះគ ឺ មែើេបកីាតប់ៃថយចំៃៃួបណតឹ ងចូល
សាោមៃះ មព្ពាះសាោមៃះេៃិដេៃជាសាោដែលជព្េះមរឿងវវិាទ្រវាងភាគីមទ្ ដតជាសាោ
ដែលមផ្ទត តដតមលើ្លព្បមយាជៃន៍ៃការអ្ៃុវតតចាបម់ោយមសាម ះសម័ព្គ ជាជាង្លព្បមយាជៃ៍
របស់ភាគី15 មព្ពាះការមោះព្សាយវវិាទ្ជាភារក្សិចចរបស់សាោថាន ក្សម់ព្កាេ។ 

ពាក្សយសំុបតងឹសាទុ្ក្សខក្សនុងមរឿងរែឋបបមវណីេៃិបងែងក់ារអ្ៃុវតតសាលព្ក្សេមទ្16។ ្ាុយមៅវញិ 
មៅក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  ជៃជាបម់ោទ្មាៃមរលបីនងៃ មែើេបបីតងឹសាទុ្ក្សខចំមពាះសាលព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ
មៅសាោវៃិិចឆយ័ ម ើយការបតឹងមៃះនាឱំ្យមាៃការផ្ទែ ក្សការអ្ៃុវតតសាលព្ក្សេ17។ មព្កាយរីោក្ស់
ពាក្សយបតឹងរចួម ើយ ជៃជាបម់ោទ្មាៃមរល ១៥នងៃមទ្ៀត មែើេបមីរៀបចំេមធោបាយការពាររបស់ 
ខលួៃ។ មៅក្សនុងរយៈមរលមៃះ ការអ្ៃុវតតសាលព្ក្សេព្តូវបៃតផ្ទែ ក្សតមៅមទ្ៀត។ ជៃជាបម់ោទ្ព្តូវ
ោក្សព់ាក្សយសំុបតឹងសាទុ្ក្សខមៅសាោវៃិចិឆយ័ មោយោក្សព់ាក្សយបតឹងមៅព្ក្សឡាបចជ ីនៃសាោមៃះ។ 
ព្ក្សឡាបចជ ីបចជូ ៃពាក្សយបតឹងមៅសនងការព្រះេហាក្សសព្តដែលមៅអ្េសាោវៃិិចឆយ័។ សនងការព្រះេហា
ក្សសព្តបចជូ ៃពាក្សយបណតឹ ងមនាះតមៅមទ្ៀតមៅរែឋេស្តៃតីយុតតិធេ។៌ រែឋេស្តៃតីព្តូវបចជូ ៃពាក្សយមនាះមៅ
សាោវៃិិចឆយ័តមៅមទ្ៀត។ 

ចំមពាះការបតឹងសំុសាទុ្ក្សខបែិមសធដតមលើសាលព្ក្សេវញិ មគអាចតវាណបាៃដតរីបញ្ា ចាបដ់ត
បណុមណាា ះ មោយេៃិមលើក្សរីមរឿងៃីតិវធិេីក្សៃយិាយមទ្ ម ើយភាគី ឬតំណាងរបស់មគ ក្សេ៏ៃិអាច
មលើក្សយក្សចំណុចដែលបាៃមោះព្សាយរចួម ើយមៅក្សនុងសាលព្ក្សេែំបូងមនាះរចួម ើយដែរ។ 
ម ើយមទះបីសាលព្ក្សេងមីមៅដតព្សបមៅតាេសាលព្ក្សេដែលបាៃបែិមសធរចួម ើយ មោយ
សាោវៃិចិឆយ័ក្សតី ភាគីអាចបតងឹសាទុ្ក្សខបាៃជាងមីមទ្ៀត18។ ែូមចនះពាក្សយបតឹងសាទុ្ក្សខមៃះ ព្តូវដតមាៃ
េូលម តុព្តឹេព្តូវ មោយអ្នក្សបតឹងព្តូវដចង ៃងិបងាា ញៃូវេមធោបាយរបស់ខលួៃទក្សទ់្ងៃឹងេូល
ម តុមមាឃភារដែលព្បកាសមោយចាប ់ ែូចជាមមាឃភារមៅក្សនុងក្សិចចមសុើបសួរមៅក្សនុងសាល
ព្ក្សេ ឬក្សស៏ាលព្ក្សេមនាះអ្ៃុវតតចាបម់ោយខុសៃឹងបទ្បចញតតិនៃចាបណ់ាេយួ។ 

                                                 
14 Henri BARDOT, Etude sur le Pourvoi devant la Cour de Cassation, (thèse pour le doctorat, 
1873), p. 121. 
15 ព្បភ្រែូចខាងមលើ ទ្. ១០២។ 
16 មាព្តា ១៦ ចាបស់តីរីការបមងេើតសាោវៃិិចឆយ័មលើក្សែំបូងមៅនងៃទី្២៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៧៩០។ 
17 មាព្តា ១៤ ចាបស់តីរីៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ងមី ទក្សទ់្ងៃឹងការតវាណ មៅសាោវៃិិចឆយ័,១៦-២៩ ក្សញ្ញ  ១៧៩១។ 
18 មាព្តា ២១ ចាបស់តីរីការបមងេើតសាោវៃិិចឆយ័មលើក្សែំបូងចុះនងៃទី្២៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៧៩០។ 
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គព្េូសាេចញ នៃពាក្សយបណតឹ ងព្តូវដចងរីអ្ងគម តុ េមធោបាយ ឬការដវក្សដញក្សោំព្ទ្
ជំ ររបស់ខលួៃ ៃិងមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃរបស់អ្នក្សបតឹង ព្រេទងំរាយបញ្ជ ក្សរ់ីឯក្សសារនានាដែល
ភាជ បេ់ក្សជាេយួរេួមាៃ មសចក្សតីចេលងសាលព្ក្សេដែលរងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ្ ងដែរ19។ 

ការចព្មាញ់បណតឹ ងសាទុ្ក្សខ៖ ែូចបាៃមពាលខាងមលើ េៃិដេៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខទងំអ្ស់
សុទ្ធដតព្តូវបាៃវៃិិចឆយ័មោយសាោវៃិចិឆយ័មនាះមទ្។  មៅក្សនុងអ្ំ ុងមរលបែិវតតៃ ៍ ចាបឆ់្ន ំ
១៧៩០ដចងថា សាោវៃិិចឆយ័ព្តូវរិៃិតយមេើលពាក្សយសំុបតងឹសាទុ្ក្សខជាេុៃសិៃេុៃៃឹងទ្ទ្ួលយក្ស 
ៃិងោក្សឱ់្យមធវើការវៃិិចឆយ័។ មែើេបរីិៃិតយពាក្សយបណតឹ ង សាោមៃះដតងតាងំមរៀងរាល់ព្បាេំយួដខ
េតង មៅការយិាល័យេយួម ម្ ះមៅថា “ការយិាល័យរិៃិតយបណតឹ ង” (Bureau des requêtes) 
ដែលមាៃសមាជិក្ស២០របូ មចញរីបណាត សមាជិក្សសាោវៃិិចឆយ័។ ការយិាល័យមៃះរិៃិតយមេើល 
ៃិងសមព្េចថាមតើពាក្សយសំុបតឹងសាទុ្ក្សខ ឬពាក្សយសំុែិតចិតតព្តូវទ្ទ្ួលយក្ស ឬព្តូវព្ោៃមោល។ មសចក្សតី
សមព្េចព្តូវទ្ទ្ួល ឬព្ោៃមោលពាក្សយសំុបតឹងសាទុ្ក្សខអាចមធវើបាៃ លុះព្តាណាដតមាៃសមេលងបី
ភាគបៃួ(១៥នាក្ស)់ នៃការយិាល័យរិៃិតយបណតឹ ង។ មបើការយិាល័យរិៃតិយបណតឹ ងសមព្េចទ្ទ្លួ  
បណតឹ ង មនាះបណតឹ ងព្តូវោក្សម់ៅក្សនុងសវនាមែើេប ីមធវើការវៃិិចឆយ័មលើក្សេមវតថុនៃបណតឹ ង។ 

 មបើសមាជកិ្សបីភាគបៃួេៃិព្បកាសព្ោៃមោល ឬទ្ទ្លួយក្សបណតឹ ងមទ្មនាះពាក្សយបណតឹ ង 
មនាះព្តូវោក្សជូ់ៃសមាសភារមរញអ្ងគនៃសាោជព្េះបែិមសធក្សតី ដែលៃឹងព្តូវមធវើមសចក្សតីសមព្េច 
ព្ោៃមោល ឬទ្ទ្ួលយក្សមោយ សមេលងភាគមព្ចើៃោចខ់ាត។ 

មៅមរលដែលការយិាល័យទ្ទ្ួលយក្សពាក្សយសំុសាទុ្ក្សខម ើយ ដ្នក្សខាងសាទុ្ក្សខនៃសាោ 
មៃះមធវើការវៃិិចឆយ័។ សវនាការមធវើការវៃិិចឆយ័មៃះព្តូវមាៃមៅព្ក្សេយាណ ងតចិ១៥របូ ម ើយមសចក្សតី
សមព្េចតព្េូវឱ្យមាៃសមេលងភាគមព្ចើៃោចខ់ាតគឺ មលើសរី៥០ភាគរយ។ 

េលូម តុដែលអាចបតងឹសាទុ្ក្សខបាៃ៖  មោលការណ៍ទ្ីេយួគឺ សាោវៃិចិឆយ័េៃិទ្ទ្លួ
យក្សបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ដែលសំុឱ្យជព្េះមរឿងវវិាទ្របស់ភាគីម ើងវញិមទ្។ មាៃៃយ័ថាសាោមៃះ
េៃិរិៃតិយអ្ងគមសចក្សតីនៃមរឿងក្សតីម ើយ។ តេក្សមទ្ៀត សាោវៃិិចឆយ័ទ្ទ្ួលយក្សបណតឹ ងសាទុ្ក្សខទ្ល់
ៃឹងសាលព្ក្សេដែលសមព្េចមោយដ្ែក្សមលើៃីតិវធិីណាេយួ ម ើយមៅក្សនុងៃីតិវធិីដែលមោទ្ជាបញ្ា
មនាះ មាៃការរមំោភ្ទ្ព្េងស់ព្មាបែ់ំមណើ រការៃីតិវធិី។ រចួេក្ស សាោវៃិិចឆយ័ទ្ទ្ួលយក្សបណតឹ ង
សាទុ្ក្សខទ្ល់ៃឹងសាលព្ក្សេដែលមាៃដ្នក្សសំអាងម តុដែល្ាុយៃឹងចាប។់ 

១.ការរមំោភ្ៃតីវិធិ៖ី េូលម តុនៃការបែិមសធសាលព្ក្សេដែលរមំោភ្មលើៃីតិវធិីមក្សើត
មចញរីគំៃិតដែលថា ទ្ព្េងស់ព្មាបោ់ពំ្ទ្ែំមណើ រការៃីតិវធិី (formalités de la justice) គឺជា
មព្គឿងសព្មាបក់ារពារគូវវិាទ្ ម ើយការមោររតាេទ្ព្េងន់ៃៃីតិវធិីគឺជាការសៃមតថា ៃឹងមាៃ

                                                 
19 Guichard (Editeur), Code et Mémorial du Tribunal de Cassation, Tome Premier (1797), p.viii. 
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សចចធេ៌ដែលមាៃេក្សជាេួយសាលព្ក្សេ ម ើយមបើោម ៃការធានាៃូវែំមណើ រការៃីតិវធិីឱ្យបាៃ
ព្តឹេព្តូវមទ្ ការធានាសចចធេម៌ៅក្សនុងសាលព្ក្សេក្សោ៏ម ៃដែរ20។ 

បញ្ា ដែលមោទ្ម ើងមនាះគថឺា មតើការរមំោភ្ទ្ំ ំបណុៃណាដែលនាឱំ្យសាោវៃិិចឆយ័
ព្តូវរោំយ ឬមធវើមមាឃភារសាលព្ក្សេមោល។ មៅក្សនុងចាបចុ់ះនងៃទ្២ី៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៧៩០ 
សតីរ ីការបមងេើតជាែំបងូៃូវសាោវៃិចិឆយ័ មាព្តា ១.៣ ដចងថា ៖ 

...ការរមំោភ្មលើទ្ព្េងដ់ែលបចញតតិេក្សសព្មាបែ់ំមណើ រការៃីតិវធិី 
ដែលព្តូវដតរងមមាឃភារ មបើេៃិមោររតាេ...ៃឹងមបើក្ស្លូវឱ្យមាៃ
បតឹងសាទុ្ក្សខ។ 

ខមៃះមាៃមសចក្សតីថា សព្មាបទ់្ព្េងណ់ាដែលសំខាៃ ់ម ើយអ្នក្សតាក្សដ់តងចាបច់ងោ់ក្ស់
វធិាៃយាណ ងតងឹរងឹមៅក្សនុងបទ្បចញតតិនៃៃីតិវធិចីាបថ់ា ព្តូវដតមោររតាេ មបើរុំែូមោន ះមទ្ ៃីតិវធិី
មនាះព្តូវោតទុ់្ក្សជាមមាឃៈ មនាះបចញតតិមនាះជាបចញតតិោចខ់ាត។  ការរមំោភ្មលើទ្ព្េងណ់ា
ដែលេៃិដេៃជាបចញតតិោចខ់ាតេៃិដេៃជា្លូវសព្មាបប់តងឹសាទុ្ក្សខមទ្។ មាៃ ១២៩ មាព្តាមៅ
ក្សនុងព្ក្សេបទ្មលមើសដែលការបំពាៃមលើ ទ្ព្េងដ់ែលដចងមៅក្សនុងមាព្តាទងំមនាះនាឱំ្យមាៃមមាឃ-
ភារ ៃិងដែលមបើក្ស្លូវឱ្យមាៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមលើៃីតិវធិី21។ ដតមព្កាយេក្ស មៅឆ្ន ១ំ៧៩៣ លក្សខខណឌ
មៃះព្តូវបាៃរតឹបៃតឹងដងេមទ្ៀត មោយមៅក្សនុងមរឿងរែឋបបមវណី ការរមំោភ្មលើទ្ព្េងណ់ាក្សម៏ោយ 
ក្សម៏គអាចបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃទងំអ្ស់22។ ក្សប៏ណុដៃតភារេៃិព្បព្ក្សតនីៃទ្ព្េងទ់ងំមនាះេៃិអាចជាេូល-
ោឋ ៃនៃការបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃមទ្ មបើវាមក្សើតមចញរីទ្មងវើរបស់ភាគីខលួៃឯង។ 

មៅក្សនុងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខចំមពាះៃីតិវធិី មបើសាោវៃិិចឆយ័យល់មឃើញថា មាៃការរមំោភ្
ៃីតិវធិីែូចបាៃមោទ្មៅក្សនុងពាក្សយបណតឹ ងដេៃមនាះ មនាះសាោវៃិចិឆយ័មៃះៃងឹសមព្េចបែិមសធ
ៃីតិវធិីមនាះមោល ម ើយព្បកាសបងាគ បឱ់្យតុោការថាន ក្សម់ព្កាេោបម់្តើេសារជាងមីោបរ់ីក្សិចច (acte) 
ែំបូងមគដែលនាឱំ្យមាៃការរមំោភ្មលើៃីតិវធិីដែលមោទ្ម ើងមនាះ។ បនាា បេ់ក្ស តុោការមនាះព្តូវ
ជំៃុំជព្េះមរឿងទងំេូលសារម ើងវញិ។ សាលព្ក្សេដែលមចញមលើក្ស មព្កាយមៃះមៅដតអាចរងការបតឹងសំុ
ឱ្យបែិមសធេតងមទ្ៀតបាៃ23។ 

២.សាលព្ក្សេ្ាុយៃងឹចាប៖់ ការអ្ៃុញ្ញ តឱ្យបតឹងសាទុ្ក្សខមោយេូលម តុសាលព្ក្សេ
មចញមោយ្ាុយៃឹងចាបម់ក្សើតមចញរីគំៃតិដែលថា មសចក្សតីសមព្េចមលើអ្ងគម តុ មទះបីេក្សរី

                                                 
20 ព្បភ្រែូចខាងមលើ ទំ្ររ័ ១២២។ 
21 Guichard (Editeur), Code et Mémorial du Tribunal de Cassation, Tome Premier (1797), p.182 
22 ចាបម់នាះមាៃមសចក្សតីថា “មៅក្សនុងមរឿងរែឋបបមវណី ការរមំោភ្ ឬការរលំងមោលៃូវទ្ព្េងដ់ែលបចញតតិ មោយ
តំណាងព្បជារលរែឋ ោបរី់ឆ្ន ១ំ៧៨៩ េក្ស មទះបីោម ៃការព្បកាសមោយចំៗថា ព្តូវទុ្ក្សជាមមាឃៈក្សតី ៃឹងមបើក្ស ល្ូវឱ្យ
មាៃការបតឹងសាទុ្ក្សខ។ 
23 មាព្តា ១.២០ ចាបស់តីរីការបមងេើតសាោវៃិិចឆយ័មលើក្សែំបូងចុះនងៃទី្២៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៧៩០។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ការវៃិិចឆយ័េៃិព្តឹេព្តូវមលើអ្ងគម តុមនាះក្សម៏ោយ ព្តូវរចួ្ុតរីការព្តួតរិៃិតយរបស់សាោវៃិិចឆយ័ 
មព្ពាះការវៃិិចឆយ័េៃិព្តឹេព្តូវមៃះមធវើឱ្យបណះទ្ងគចិដតមលើ្លព្បមយាជៃឯ៍ក្សជៃបណុមណាា ះ ក្សប៏ណុដៃតការ
មធវើ្ាុយៃឹងចាបម់ធវើឱ្យរលំរោយែល់េូលោឋ ៃនៃសណាត បធ់ាន ប ់ៃងិមសចក្សតីសៃបស់ាធារណៈ24។ 

ចាបចុ់ះនងៃទ្២ី៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៧៩០ អ្ៃុញ្ញ តឱ្យមាៃការបតឹងសាទុ្ក្សខដតចំមពាះក្សរណី
ដែលមាៃ“ការរមំោភ្យាណ ងចាស់” មៅមលើអ្តថបទ្ចាប ់(Contravention expresse au texte de la 
loi) ដែលមាៃៃយ័ថា ខបចញតតមិៅក្សនុងចាប ់ៃិងមៅក្សនុងសាលព្ក្សេ្ាុយោន ព្ស ះេៃិអាចចូលោន
បាៃ25។ បចញតតិចាបម់ៃះេៃិអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមៅព្ក្សេសាោវៃិិចឆយ័មធវើការបក្សព្សាយមែើេបមីធវើឱ្យបចញតតិ
ចាបេ់យួមាៃៃយ័សព្មាបម់រឿងក្សតីដែលបតឹងសាទុ្ក្សខេក្សមទ្។ មគព្តូវដតអាៃមសចក្សតីនៃចាបែូ់ច
ដែលពាក្សយនៃចាបម់នាះបាៃបរយិាយ។ 

៣. េលូម តុម្សងៗមទ្ៀត៖ មព្ៅរីេូលម តុខាងៃីតិវធិី ៃិងការរមំោភ្ចាប ់សាោ
វៃិិចឆយ័ទ្ទ្ួលពាក្សយបណតឹ ងសំុឱ្យវៃិិចឆយ័មរឿងមៅព្ក្សេព្បព្រឹតតលំមអ្ៀង មរឿងសំុបចជូ ៃមរឿងរីតុោ-
ការេយួមៅតុោការេយួម្សងមទ្ៀត មរឿងទ្ំនាស់យុតាត ធិការ ៃិងមរឿងទ្ំនាស់សេតថក្សិចចនៃ
តុោការ ឬមៅព្ក្សេ។ ដតបណតឹ ងទងំមៃះ ព្តូវវៃិិចឆយ័ជាសាថ ររដតេតង មោយការយិាល័យរិៃិតយ
ពាក្សយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមោយសមេលងភាគមព្ចើៃ។ 

ចំដណក្សមរឿងែិតចិតតមលើតុោការទងំេូលក្សព៏្តូវសមព្េចទ្ទ្ួល មោយការយិាល័យរិៃិតយ    
បណតឹ ងដែរ មោយសមេលងបីភាគបៃួ ឬមបើេៃិបាៃចំៃួៃសមេលងមៃះមទ្ មរឿងមនាះព្តូវមលើក្សយក្សមៅឱ្យ
សាោវៃិិចឆយ័ទងំេូលជាអ្នក្សសមព្េច។ 

ែមំណើ រការវៃិចិឆយ័៖ សាោវៃិិចឆយ័មធវើការវៃិិចឆយ័មលើរបាយការណ៍។ មៅព្ក្សេមាន ក្សន់ៃ
សាោវៃិិចឆយ័ព្តូវបាៃោតត់ាងំមោយ ព្បធាៃដ្នក្សរបស់ខលួៃមែើេបមីធវើរបាយការណ៍។ មៅក្សនុងសវនាការ
ជាសាធារណៈ មៅព្ក្សេមនាះម ើងដងលងែល់សវនាការអ្ំរីអ្ងគម តុ ៃិងេមធោបាយ (ការដវក្សដញក្ស
អ្ះអាង) របស់ភាគដីែលោពំ្ទ្ជំ ររបស់ខលួៃ។ មៅព្ក្សេមៃះេៃិបមចចញមយាបល់អ្វីរបស់ខលួៃមៅមលើ
មរឿងក្សតីមៃះមទ្ មៅមរលអាៃរបាយការណ៍មៃះ ងវមីបើោតម់ាៃសិទ្ធិបមចចញេតិមៅក្សនុងបៃាបរ់ិោរ- 
ណាជាេយួមៅព្ក្សេែនទ្មទ្ៀតក្សតី។ គូភាគី ឬអ្នក្សការពាររបស់មគ អាចរិភាក្សាមរឿងក្សតី ៃងិមធវើមសច
ក្សតីសៃនិោឋ ៃបាៃ លុះព្តាដតមៅព្ក្សេបាៃបចចបក់ារអាៃរបាយការណ៍មៃះសិៃ។ បនាា បរ់ីការដវក្ស
ដញក្សរបស់ភាគី តំណាងអ្យយការម ើងមធវើមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃរបស់ខលួៃ។ 

សាោវៃិចិឆយ័ព្បកាសសាលព្ក្សេជាសាធារណៈមព្កាយរីមធវើការរិោរណារចួម ើយ។ 

                                                 
24 Henri BARDOT, Etude sur le Pourvoi devant la Cour de Cassation, (thèse pour le doctorat, 
1873), p. 132.. 
25 ព្បភ្រែូចោន ខាងមលើ, ទំ្ររ័ ១៣៣។ 



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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សាោវៃិចិឆយ័េៃិរិៃិតយែល់អ្ងគមសចក្សតីនៃមរឿងក្សតីមទ្។ ទ្េីយួ សាោមៃះមចញសាល
ព្ក្សេបែិមសធសាលព្ក្សេតុោការថាន ក្សម់ព្កាេដែលមៅក្សនុងដ្នក្សខាងសមព្េច (dispositif) មាៃ
ការដចងមសចក្សតបីងាគ ប់្ ាុយចាស់ដទ្ងៃងឹចាប។់ ក្សនុងក្សរណីមៃះ សាោវៃិចិឆយ័បចជូ ៃអ្ងគមសចក្សត ី
នៃបណតឹ ងមៅឱ្យតុោការេយួម្សងរតុីោការដែលរងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខជាអ្នក្សជំៃុជំព្េះេតង។ ទ្ីរីរ 
សាោវៃិចិឆយ័មធវើមមាឃភារសាលព្ក្សេដែលព្បកាសមោយ ឈរមលើៃីតិវធិីដែលរមំោភ្មលើ
ទ្ព្េងដ់ែលបាៃបចញតតិ26។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ សាោវៃិិចឆយ័បចជូ ៃមរឿងក្សតីមៅឱ្យតុោការែដែល 
មោយោបម់្តើេៃីតិវធិីរបស់ខលួៃម ើងវញិរីក្សិចចែបំូងដែលមាៃការរមំោភ្មលើទ្ព្េងន់ៃៃីតិវធិី។ 

ការមលើក្សម ើងមៅអ្ងគៃតីបិចញតត ិ (référé législatif) ៖ ការមលើក្សម ើងមៅអ្ងគៃីតិបចញតតិ
គឺជាការយក្សបញ្ា ចាបម់ៅឱ្យអ្ងគៃីតិបចញតតិព្សាយបភំ្ល ឺ មៅមរលដែលចាបណ់ាេយួមាៃៃយ័
េៃិចាស់ ឬមាៃការខវះចមនាល ះ ដែលមធវើឱ្យការអ្ៃុវតតចាបម់នាះមៅមលើមរឿងក្សតីេយួមក្សើតជាភារ  
ចព្េូងចព្មាស់។ 

វធិីមៃះមក្សើតមចញរីមោលការណ៍នៃការដបងដចក្សអ្ណំាចមៅក្សនុងព្បរៃ័ធបារាងំ ដែលថា
តុោការជាអ្នក្សអ្ៃុវតតចាប ់ ម ើយោម ៃសិទ្ធិបក្សព្សាយមទ្ ងវីមបើខលួៃមឃើញមាៃការខវះចមនាល ះមៅ
ក្សនុងចាបដ់ែលអ្ៃុេត័មោយអ្ងគៃីតបិចញតតិក្សម៏ោយ។ មគយល់ថា ការបក្សព្សាយចាបជ់ាសក្សេម- 
ភារដែលនាមំៅរក្សការបមងេើតៃិយាេ ឬមៅេណោងមទ្ៀតថា ជាសក្សេមភារបមងេើតវធិាៃនៃចាប ់
ម ើយែូមចនះ សក្សេមភារមៃះព្តូវដតហាេឃាត ់ ៃិងព្តូវដតជាសក្សេមភារផ្ទត ចេ់ុខរបស់រកួ្សៃីតិក្សរ
(អ្ងគៃីតិបចញតតិ)27។ 

ការមលើក្សម ើងមៅអ្ងគៃីតិបចញតតិមៃះមាៃរីរដបប។ ដបបទ្ីេយួ ជាការមលើក្សម ើងមៅ
អ្ងគៃីតបិចញតតិមោយបងខ ំ (référé obligatoire) ៃងិដបបទ្ីរីរជាការមលើក្សម ើងមោយេៃិបងខ ំ
(référé facultatif)។ ដបបទ្ីេយួមក្សើតម ើងរីេតិេៃិព្សបោន មៅមលើចំណុចចាបដ់ែលព្តូវ    
អ្ៃុវតតរវាងសាោវៃិចិឆយ័ ៃងិសាោដែលទ្ទ្ួលមរឿងក្សតីឱ្យេក្សកាតស់ារជាងម2ី8។ ការមលើក្សម ើង
មោយេៃិបងខំជាការមសនើសំុមោយមៅព្ក្សេកាតអ់្ងគមសចក្សតី មៅមរលដែលោតជ់ួបព្បទ្ះការេៃិ
ចាស់ថា ព្តូវបក្សព្សាយចាបេ់យួយាណ ងណា ឬចាបម់នាះមាៃការចមនាល ះព្បមហាង29។ 

                                                 
26 Guichard (Editeur), Code et Mémorial du Tribunal de Cassation, Tome Premier (1797), p.v. 
27 Paolo Alvazzi del Frate, Aux origins du référé législatif: interpretation et jurisprudence dans les 
cahiers de doléances de 1789, p. 225 (អ្តថបទ្បងាា ញមៅក្សនុងសៃនិសិទ្នងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ នៃ  
Société d’Histoire du Droit). 
28 ព្បភ្រែូចខាងមលើ ទ្.២៥៤។ 
29 មែើេកំ្សមណើ តនៃការមលើក្សមោយេៃិបងខំមក្សើតមចញរីមាព្តា១២ នៃចាប ់១៦-២៤ សីហា ១៧៩០ ដែលមាៃមសចក្សតថីា 
“សាោជព្េះក្សតីេៃិអាចមធវើបទ្បញ្ជ បាៃោចខ់ាត បណុដៃត មគអាចមលើក្សយក្សមៅអ្ងគៃីតិបចញតតិ មៅព្គបម់រលដែលមគ
យល់ថា ជាការោបំាចម់ែើេបឱី្យអ្ងគៃីតិបចញតតិបក្សព្សាយ ឬមធវើចាបង់មី”។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ចំមពាះការមលើក្សម ើងមៅអ្ងគៃីតិបចញតតិដបបទ្ីរីរ មគអាចមធវើបាៃលុះព្តាមរឿងក្សតីេយួព្តូវ
បាៃសាោវៃិិចឆយ័បាៃបែិមសធសាលព្ក្សេថាន ក្សម់ព្កាេរីរែងរចួម ើយ។ ម ើយតុោការដែល
ជំៃុំជព្េះមលើក្សទ្ីប ី ៃិងចុងមព្កាយមៅដតសមព្េចេៃិព្សបតាេេតិរបស់សាោវៃិិចឆយ័មទ្ៀត។  
េតងមៃះមគេៃិអាចបតងឹេក្សសាោវៃិិចឆយ័មទ្ៀតបាៃមទ្ ដតមគព្តូវមលើក្សយក្សមរឿងមនាះេក្សខាងអ្ងគ-
ៃីតិបចញតតិមែើេបរីិៃិតយ ៃងិវៃិិចឆយ័វញិ។ មព្កាយរីរិៃតិយរចួម ើយ អ្ងគៃីតិបចញតតិសមព្េចមចញ
ព្ក្សឹតយេយួមែើេបពី្បកាសរីអ្តថៃយ័នៃចាប ់(décret déclaratoire de la loi) ដែលមាៃអ្ៃុភារ
អ្ៃុវតតេក្សមលើមរឿងក្សតីមៃះ30។ 

មៅមរលដែលព្ក្សឹតយមៃះព្តូវបាៃព្បកាសអ្ៃុញ្ញ តមោយ ព្រះេហាក្សសព្តម ើយ សាោ
វៃិិចឆយ័ព្តូវមចញសាលព្ក្សេរបស់ខលួៃឱ្យព្សបជាេយួៃឹងព្ក្សឹតយដែលមចញមោយ អ្ងគៃីតិបចញតតិ
មៃះ31។ 

ព្បរៃ័ធមលើក្សមៅអ្ងគៃតីិបចញតតមិាៃគុណវបិតតិ មោយសារវាមធវើឱ្យែំមណើ រការបណតឹ ងយឺត
យាណ វមោយ ការទេទរឱ្យមាៃការមបាះមឆ្ន តរីសភាទងំេូលមលើ មសចក្សតីព្ពាងអ្តថបទ្ព្ក្សឹតយបក្សព្សាយ
ចាប ់ម ើយៃឹងមធវើឱ្យសេតថក្សិចចរបស់អ្ងគៃីតិបចញតតិកាល យមៅជាអ្នក្សអារកាតវ់វិាទ្បគុគល32។ 

ចាបចុ់ះនងៃទ្១ី៨ ដខេនីា ឆ្ន ១ំ៨០០ គឺជាចណុំចបតន់ៃការមលើក្សមៅឱ្យអ្ងគការែនទ្ជា
អ្នក្សបក្សព្សាយចាប។់ មាព្តា៧៨ នៃចាបម់ៃះដចងថា “កាលណាមព្កាយរីមាៃការបែិមសធ
េយួម ើយ សាលព្ក្សេមលើក្សទី្រីរមលើអ្ងគមសចក្សតី ដែលព្តូវបាៃបតឹងតាេរយៈេមធោបាយែូច
កាលសាទុ្ក្សខមលើក្សទី្េយួដែរមនាះ បញ្ា មនាះព្តូវមលើក្សមៅមោះព្សាយមៅក្សនុ ងការព្បជុរំេួនៃដ្នក្ស
ទងំអ្ស់នៃសាោវៃិិចឆយ័”។ មៅក្សនុងរយៈមរលមៃះ ចាបដ់លងតព្េូវឱ្យមលើក្សមរឿងក្សតីមៅអ្ងគៃីតិ
បចញតតិមទ្ៀតម ើយ។ 

                                                 
30 មាព្តា២១ នៃចាបម់រៀបចំជាមលើក្សែំបូងៃូវសាោជព្េះបែិមសធក្សតី ចុះនងៃទី្ ២៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៧៩០។ មាព្តា
មៃះមាៃមសចក្សតីថា “ក្សនុងក្សរណីដែលមាៃដតសាលព្ក្សេៃឹងព្តូវបាៃបែិមសធ មរឿងក្សតីៃឹងព្តូវមលើក្សយក្សមៅសវនាការ។ 
មៅក្សនុងសវនាការមគជដជក្សដតមលើការអ្ះអាងដ ន្ក្សចំណុចចាបប់ណុមណាា ះ មោយេៃិព្តូវទក្សទ់្ងែល់មរឿងទ្ព្េងន់ៃៃីតិ
វធីិមទ្ ម ើយភាគី ឬអ្នក្សការពារបស់មគក្សេ៏ៃិអាចជដជក្សមលើចំណុចដែលព្តូវបាៃមោះព្សាយម ើយមៅក្សនុងសាលព្ក្សេ
មលើក្សទី្េយួដែរ។ ម ើយមបើសាលព្ក្សេងមីព្សបតាេសាលព្ក្សេដែលព្តូវបាៃបែិមសធ មគមៅដតអាចសំុសាទុ្ក្សខបាៃ
មទ្ៀត។ បណុដៃត កាលណាសាលព្ក្សេព្តូវបាៃបែិមសធរីរែង ម ើយសាោជព្េះទី្បីវៃិិចឆយ័ជាមលើក្សចុងមព្កាយក្សនុង
រមបៀបែូចោន ៃឹងការវៃិិចឆយ័រីរែងេុៃដែរមនាះ បញ្ា ៃឹងដលងអាចយក្សេក្សសាោវៃិិចឆយ័បាៃមទ្ៀតម ើយ គឺព្តូវ
មលើក្សមៅអ្ងគៃីតិបចញតតិ ដែលក្សនុងក្សរណីមៃះ អ្ងគៃីតិបចញតតិព្តូវមចញព្កឹ្សតយព្បកាសចាប ់ម ើយមៅមរលព្កឹ្សតយមនាះព្តូវ
បាៃអ្ៃុញ្ញ តមោយព្រះេហាក្សសព្ត សាោវៃិិចឆយ័ព្តូវព្បតិបតតិ មៅក្សនុងសាលព្ក្សេរបស់ខលួៃឱ្យព្សបតាេព្កឹ្សតយមនាះ។ 
31 មាព្តា ២១ នៃចាបម់រៀបចំជាមលើក្សែំបូងៃូវសាោជព្េះបែិមសធក្សតី ចុះនងៃទី្២៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៧៩០។ 
32 BARDOT, Etude sur le Pourvoi devant la Cour de Cassation, (thèse pour le doctorat, 1873), p. 
183-184. 



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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មព្ៅរីអ្ងគៃីតិបចញតតិមាៃអ្ណំាចបងាគ បឱ់្យតុោការមោររតាេមសចក្សតីសមព្េចរបស់ខលួៃ 
អ្ងគៃីតបិចញតត ិ មៅតព្េូវសាោវៃិិចឆយ័បចជូ ៃតំណាងរបស់ខលួៃ ៨របូ ជាមរៀងរាល់ឆ្ន េំក្សបងាា ញ
ខលួៃចំមពាះេុខរែឋសភា មែើេបបីងាា ញបចជ ីសាលព្ក្សេដែលសាោបាៃមចញក្សនុងឆ្ន កំ្សៃលងេក្ស។ 
មៅមលើរេឹសាលព្ក្សេៃីេយួៗមគព្តូវចុះរីម ម្ ះមរឿងក្សតី ៃិងអ្តថបទ្ចាបដ់ែលសាោវៃិចិឆយ័បាៃ
យក្សេក្សអ្ៃុវតតេក្សមលើមរឿងក្សតីមនាះ33។ មៅក្សនុងរបាយការណ៍ មាៃដ្នក្សេយួដែលសាោវៃិិចឆយ័ 
មរៀបរាបរ់បីទ្រិមសាធៃរ៍បស់ខលួៃទក្សទ់្ងៃឹងគុណវបិតតិ ឬភារខវះខាតនៃចាប ់ ៃងិមធវើអ្ៃុសាសៃ ៍  
សតីរ ី េមធោបាយទ្បស់ាេ តប់ទ្មលមើស ៃិងបស្តងាេ បជៃមលមើស ដក្សលំអ្រចាប ់ ៃិងព្ក្សេនានា         
ដក្សតព្េូវការបំពាៃដែលមាៃមៅក្សនុងក្សិចចការព្គប់ព្គងវស័ិយយុតតិធេ៌ ៃិងដក្សលំអ្វធិាៃការ     
វៃិ័យរបស់មៅព្ក្សេ ៃិងេស្តៃតីអ្យយការ34។ 

មបើតាេចាបរ់ែឋធេមៃុចញ  អ្ងគៃីតិបចញតតិមាៃអ្ណំាចមលើអ្ំណាចតុោការ។ ងវីមបើអ្ងគ
មៃះេៃិអាចមធវើមមាឃភារសាលព្ក្សេរបស់សាោវៃិិចឆយ័ ដតមគអាចបតឹងមៅព្ក្សេដែលវៃិិចឆយ័
ខុស35។ 

 
ខ.  តុោការវៃិិចឆយ័បារាងំ (Cour de cassation) 

សាោវៃិចិឆយ័បាៃបតូរម ម្ ះរី Tribunal de cassation មៅជា Cour de cassation 
មៅឆ្ន ១ំ៨០៤ តាេរយៈការអ្ៃុេត័អ្ងគការេយួចុះនងៃទ្១ី៦ ដខឧសភា ឆ្ន ១ំ៨០៤។ ទ្ៃាឹេៃឹង
ការបតូរម ម្ ះមៃះ តុោការវៃិិចឆយ័ក្សរ៏ងការផ្ទល ស់បតូរជាមព្ចើៃ ែូចជាមសថរភារនៃតំដណងមៅព្ក្សេ, 
ការមរៀបចំរចនាសេពៃ័ធ, ឯក្សរាជយភាររីអ្ំណាចៃីតបិចញតតិៃងិព្បតិបតតិជាមែើេ។ 

ោបត់ាងំរីឆ្ន ១ំ៧៩៩េក្ស មាៃការផ្ទល ស់បតូរក្សនុងការដតងតាងំេុខងារមៅព្ក្សេសាោវៃិិចឆយ័
មោយបតូររីការមបាះមឆ្ន តមព្ជើសតាងំេក្សជាការដតងតាងំមោយ ព្រឹទ្ធសភាសព្មាបអ់ាណតតិេយួ 
ជីវតិ។ តេក្សមទ្ៀត មៅឆ្ន ១ំ៨០៧ មាៃចាបេ់យួមទ្ៀតដែលអ្ៃុេត័មោយព្រឹទ្ធសភា មោយដក្ស
ដព្បការកាៃត់ំដណងេយួជីវតិដតមាៃ លក្សខខណឌ ថាមៅព្ក្សេព្តូវបមព្េើការ ៥ឆ្ន សិំៃ ម ើយមបើ
អ្ធិរាជ ៃិងព្រះេហាក្សសព្តទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាមៅព្ក្សេមនាះ បំមរញេុខងារគួរឱ្យទុ្ក្សចិតតបាៃ មនាះ

                                                 
33 ព្បភ្រែូចខាងមលើ, មាព្តា ២៤។ 
34 T. Crépon, Du Pourvoi en Cassation en Matière Civile, Tome Premier (Librairie de Recueil 
Général des Lois et des Arrêts, 1892), p.77. 
35 ចាបរ់ែឋធេមៃុចញ  មាព្តា CCLXIV ឆ្ន  ំ១៧៩៤ (Guichard (Editeur), Code et Mémorial du Tribunal de 
Cassation, Tome Premier (1797), p. 117 ។  មៅេុៃៃិងក្សនុងឆ្ន ១ំ៧៩៤ មយាងតាេមសៀមៅក្សំរងខាងេុខមៃះ 
មាៃការមធវើមមាឃភារសាលព្ក្សេរបស់សាោវៃិិចឆយ័ជាមព្ចើៃែង។ ព្បដ លជាម តុមៃះមទ្ើបចាបរ់ែឋធេមៃុចញក្សនុងឆ្ន ំ
មៃះហាេឃាតក់ារមធវើមមាឃភារ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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មទ្ើបមាៃការដតងតាងំេយួជីវតិ36។  មៅឆ្ន ១ំ៨១៥ ព្រះមៅអ្ធិរាជ ណាបណូម អ្ុងមចញព្ក្សឹតយ
េយួដែលបញ្ជ ក្សថ់ាភារេៃិអាចែក្ស ូតបាៃ គឺជាសិទ្ធនិៃមៅព្ក្សេ37។ ោបរ់ីមរលមនាះេក្ស 
មៅព្ក្សេទងំឡាយណាដែលព្តូវបាៃែក្សរីតំដណងរេីុៃេក្សព្តូវបាៃមៅេក្សកាៃត់ំដណងវញិ។ 

ការមលើក្សម ើងមៅអ្ងគៃតីបិចញតតិ (référé législatif) វធិីមលើក្សបញ្ា ចាបម់ៅឱ្យអ្ងគៃីតិ
បចញតតិបក្សព្សាយ ព្តូវបាៃលុបមោលមោយចាបចុ់ះនងៃទ្ី១៦ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៨០៧ ដែលមាៃ
មសចក្សតីថា ៖ 

មាព្តា១៖ មបើតុោការវៃិិចឆយ័មធវើមមាឃភារសាលែីការីរ ឬសាល
ព្ក្សេរីរដែលកាត់មសចក្សតីជាចុងមព្កាយ ដែលមចញមៅមលើមរឿងក្សតីដត
េយួរវាងភាគីែដែល ម ើយដែលព្តូវបតឹងសាទុ្ក្សខមោយមព្បើេមធោបាយ 
ែដែល មនាះៃឹងមាៃការបក្សព្សាយចាប។់ 
មាព្តា២៖ ការបក្សព្សាយមនាះព្តូវមធវើមៅក្សនុងទ្ព្េង់ជាបទ្បញ្ជ  រែឋ
បាលសាធារណៈ។ 
មាព្តា៣ ៖ ការបក្សព្សាយអាចព្តូវបាៃមសនើសំុមោយតុោការវៃិិចឆយ័ 
េុៃៃឹងសមព្េចព្បកាសសាលែីកាមលើក្សទ្ីរីរ។ 

មៃះមាៃៃយ័ថា ចាបចុ់ះនងៃទ្១ី៦ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៨០៧ េៃិមបើក្សឱ្យមាៃការបក្សព្សាយ
ចាបម់ៅក្សនុងសាលែីកាែំបូងមទ្ ម ើយ្តល់ជមព្េើសរីរ។ ជមព្េើសទ្ីេយួ កាលណាតុោការវៃិិចឆ័
យបាៃបែិមសធសាលព្ក្សេ ឬសាលែីកាេយួែងម ើយ បនាា បេ់ក្សមាៃការបតឹងសាទុ្ក្សខជាមលើក្សទ្ី
រីរ មនាះតុោការវៃិចិឆយ័ព្តូវសំុមយាបល់រីព្ក្សរេព្បឹក្សារែឋ38សិៃ េៃុៃងឹព្បកាសសាលែកីាមលើក្សទ្ី
រីរ។ ជមព្េើសទ្ីរីរ មបើតុោការវៃិិចឆយ័េៃិចងសំុ់មយាបល់រីព្ក្សរេព្បឹក្សារែឋមទ្ តុោការមៃះអាច
ព្បកាសសាលែីកាជាមលើក្សទ្ីរីរ មព្កាយរីព្បជុំរួេដ្នក្សទំងអ្ស់មព្កាេអ្ធិបតីភារនៃរែឋេស្តៃតី
យុតតិធេ៌ (មៅសេយ័មនាះមគមៅថា “េហាមៅព្ក្សេ”)។ បណុដៃតមៅក្សនុងជមព្េើសទ្រីីរមៃះ មបើមាៃការ
បតឹងសាទុ្ក្សខជាមលើក្សទ្ីបីមទ្ៀត មនាះៃឹងមាៃការបក្សព្សាយចាបែូ់ចក្សនុងជមព្េើសទ្ីេយួមទ្ៀត គឺថា
តុោការវៃិិចឆយ័ៃឹងសំុមយាបល់មៅព្ក្សរេព្បឹក្សារែឋមែើេបបីក្សព្សាយ ៃិងយក្សមយាបល់មនាះេក្ស    
អ្ៃុវតតក្សនុងសាលែីកាមលើក្សទ្បីី (មាព្តា៥)។ េូលម តុដែលមគ្តល់អ្ំណាចបក្សព្សាយមៅឱ្យ
ព្ក្សរេព្បឹក្សារែឋ មព្ពាះព្ក្សរេព្បកឹ្សាមៃះ ជាសាថ បៃ័ដតេយួដែលតាក្សដ់តងមសចក្សតីព្ពាងចាបម់សាើរដត
ទងំអ្ស់ ៃិងែឹងៃយ័នៃចាបជ់ាងសាថ បៃ័ណាទងំអ្ស់39។ 
                                                 
36 T. Crépon, Du Pourvoi en Cassation en Matière Civile, Tome Premier (Librairie de Recueil 
Général des Lois et des Arrêts, 1892), p.99. 
37 ព្បភ្រែូចោន ខាងមលើ ទ្. ១០២។។ 
38 Henri BARDOT, Etude sur le Pourvoi devant la Cour de Cassation, (thèse pour le doctorat, 
1873), p. 184. 
39 ព្បភ្រែូចខាងមលើ ទ្. ១៨៥។ 
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សរបុេក្ស មៅក្សនុងតំណាក្សក់ាលមៃះ ការមលើក្សមៅអាជ្ាធរដែលមាៃអ្ំណាចបក្សព្សាយ
ចាប ់ព្ោៃដ់តបតូររអី្ងគៃតីិបចញតតិេក្សៃតីិព្បតិបតតិបណុមណាា ះ។ 

ចាបទ់ក្សទ់្ងៃងឹការបក្សព្សាយចាបខ់ាងមលើព្តូវបាៃៃរិាក្សរណ៍មោយចាបេ់យួចុះនងៃ
ទ្ី៣០ ដខក្សក្សេោ ឆ្ន ១ំ៨២៨ (មាព្តា៤)។ ដតមៃះេៃិមាៃៃយ័ថា តុោការមាៃឯក្សរាជយភារក្សនុង
ការបមចចញេតិរបស់ខលួៃម ើយ។ តុោការវៃិិចឆយ័មតាងដតមាៃព្បភ្រខាងមព្ៅេយួមែើេបមីធវើការ
បក្សព្សាយចាប។់ េតងមៃះ អាជ្ាធរបក្សព្សាយចាបរ់តឹដតសមុគសាម ញជាងេុៃ មោយមគរេួបចចូ ល
ទងំអ្ំណាចព្បតិបតតិទងំអ្ណំាចៃីតបិចញតត។ិ 

ចាបម់ៃះដចងថា មបើតុោការវៃិិចឆយ័បែិមសធជាមលើក្សទ្ីេយួៃូវសាលែីកា ឬសាល
ព្ក្សេ មៅមរលសាទុ្ក្សខមលើក្សទ្ីរីរ តុោការវៃិិចឆយ័សមព្េចមោយសភាមរញអ្ងគមព្កាេអ្ធិបតី
ភារនៃោងហាវ ងទ្ីេយួ។ មបើសាោដែលទ្ទ្ួលការបចជូ ៃមរឿងរីតុោការវៃិិចឆយ័ (បនាា បរ់ីការ
បែិមសធជាមលើក្សទ្ីរីរ) មៅដតសមព្េចែូចោន ៃឹងសាលព្ក្សេរីររបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេមនាះ 
សាលែីកា ឬសាលព្ក្សេរបស់តុោការទ្ីបីមៃះេៃិអាចបតងឹសាទុ្ក្សខបាៃមទ្។ បណុដៃតសាោទ្ីបីមៃះ
ព្តូវជូៃែំណឹងមៅរោឋ ភ្បិាល មែើេបឱី្យរោឋ ភ្បិាលព្ពាងចាបប់ក្សព្សាយេយួ ៃិងោក្សឱ់្យសភាមបាះ
មឆ្ន តអ្ៃុេត័40មៅក្សនុងសេយ័ព្បជុំបនាា បរ់ីការបចជូ ៃ។ 

ចាបប់ក្សព្សាយមៃះេៃិបាៃ្តល់្លព្បមយាជៃឱ៍្យភាគីនៃបណតឹ ងមទ្ បណុដៃតកាល យជា
ចាបស់ព្មាបអ់្ៃុវតត មៅក្សរណីមព្កាយៗមទ្ៀតមៅមរលអ្នាគត41។ ក្សប៏ណុដៃតវធិីមលើក្សមៅសភា
តាេរយៈរោឋ ភ្បិាលមៃះេៃិបាៃទ្ទ្ួលមជាគជយ័បណុនាម ៃមទ្ មព្ពាះសភាជាបរ់វល់មោះព្សាយក្សិចច
ការៃមយាបាយ ៃងិៃីតកិ្សេមដែលមៅសល់រសីេយ័ព្បជុំេៃុៗ ៃិងោម ៃមរលមោះព្សាយបញ្ា
មៃះមទ្។ ោបរ់ីឆ្ន ១ំ៨២៨ ែល់ ឆ្ន ១ំ៨៣៧ មាៃមរឿង៨០ក្សរណី ដែលបាៃមលើក្សមៅរោឋ ភ្បិាល
មែើេបមីធវើមសចក្សតីព្ពាងចាប ់ មាៃដត៤មរឿងបណុមណាា ះ ដែលព្តូវបាៃមលើក្សមៅសភា ម ើយមាៃដត 
៤មរឿងមទ្ ដែលព្តូវបាៃព្ពាង ម ើយក្សនុងចំមណាេមសចក្សតីព្ពាងបៃួមៃះមទ្ៀតមសាត មាៃដតរីរមទ្
ដែលព្តូវអ្ៃុេត័មៅជាចាប4់2។ 

មៅឆ្ន ១ំ៨៣៧ ការមលើក្សមៅឲ្យអាជ្ាធរម្សងមែើេបបីក្សព្សាយចាបព់្តូវបាៃលុបមោល
ទងំព្សរង។ ចាបចុ់ះនងៃទ្១ី ដខមេសា ឆ្ន ១ំ៨៣៧ មាៃមសចក្សតីែូមចនះ៖ 

មាព្តា១.- កាលណា មព្កាយរីការបែិមសធសាលែីកា ឬសាលព្ក្សេ
ទ្ីេយួដែលជំៃុំជព្េះជាចុងមព្កាយ សាលែីកា ឬសាលព្ក្សេទ្ីរីរ
ដែលមចញក្សនុងមរឿងក្សតីែដែល រវាងភាគីែដែល ព្បព្រឹតតមៅក្សនុងគុណ
ភារែដែល ព្តូវបាៃបតឹងជំទស់មោយ េមធោបាយែដែលែូច

                                                 
40 ព្បភ្រែូចខាងមែើេ ទ្. ១៨៦។ 
41 ព្បភ្រែូចខាងមែើេ។ 
42 ព្បភ្រែូចខាងមែើេ ទ្.១៨៧-១៨៨។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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មលើក្សទ្ីេយួ តុោការវៃិិចឆយ័ព្បកាសសមព្េចក្សនុងការព្បជុំរេួសភា
ទងំអ្ស់។ 
មាព្តា ២.- មបើសាលែីកា ឬសាលព្ក្សេមលើក្សទ្ីរីរព្តូវបាៃបែិមសធ
ដ្ែក្សមលើសំអាងម តុែូចោន ៃឹងមលើក្សទ្ីេយួ តុោការ ឬសាោជព្េះ 
ណាដែលព្តូវទ្ទ្ួលមរឿងបចជូ ៃ ព្តូវព្បតិបតតិតាេមសចក្សតីសមព្េច 
របស់តុោការវៃិិចឆ័យមលើចំណុចចាបដ់ែលវៃិិចឆ័យមោយតុោការ 
មៃះ។ 

មៃះជាការោបម់្តើេនៃការអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមៅព្ក្សេមធវើការបក្សព្សាយចាប ់ ដែលរីេៃុេក្ស 
មគោតទុ់្ក្សមៅព្ក្សេព្ោៃដ់តជា“មាតន់ៃចាប”់បណុមណាា ះ43 មព្ពាះការបក្សព្សាយចាបជ់ាការងារមធវើ
ចាបម់ោយព្បមយាល ៃងិជាសេតថក្សិចចរបស់អ្ងគៃតីិបចញតត។ិ 

ការមលើក្សមៅអ្ងគៃីតិបចញតតិមែើេបបីក្សព្សាយចាបដ់លងមាៃព្បសិទ្ធិភារមោយសារម តុ
្លជាមព្ចើៃ។ សភាេៃិសូវយក្សចិតតទុ្ក្សោក្សម់ោះព្សាយបញ្ា មៃះ មោយេក្សរីបញ្ា ចាបជ់ាមរឿយៗ
មាៃលក្សខណៈបមចចក្សមទ្ស ដែលមគោម ៃសេតថភារៃឹងមឆលើយមៅៃឹងបញ្ា បាៃព្បមសើរជាងសាោ 
វៃិិចឆយ័44។ អ្ងគៃតីិបចញតតេិៃិមឆលើយតប ឬេៃិមអ្ើមរើៃងឹមោះព្សាយពាក្សយបណតឹ ងដែលោក្សេ់ក្ស
ចំមពាះខលួៃ មោយក្សនុងពាក្សយបណតឹ ងចៃំួៃ១៨ អ្ងគៃីតបិចញតតមិឆលើយតបបាៃដតេយួ45។ េយួមទ្ៀតគឺ
ថាមសចក្សតីសមព្េចដែលមធវើមោយ អ្ងគៃីតិបចញ តតិព្តូវបាៃញុំងមោយ ក្សតាត រិោរណាខាង 
ៃមយាបាយ46។ បនាា បេ់ក្សមទ្ៀត តុោការរះិគៃវ់ធិីមៃះ មោយទញមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃថា ចាប់

                                                 
43 មាព្តា១០ នៃចាប ់១៦-២៤ សីហា ១៧៩០ ដចងថា “សាោជព្េះក្សតីេៃិអាចរេួចំដណក្សមោយផ្ទា ល់ ឬមោយ
ព្បមយាលក្សនុងការអ្ៃុវតតអំ្ណាចៃីតិបចញតតិ ម ើយក្សេ៏ៃិអាចហាេឃាត ឬរយួរការអ្ៃុវតតព្កឹ្សតយនៃអ្ងគៃីតិបចញ តតិដែរ មៅ
មរលដែលយល់ព្រេមោយព្រះ េហាក្សសព្តម ើយ មបើរំុមនាះមទ្ៃឹងទ្ទ្ួលមទសមលមើសេុខងារសាធារណៈ”។ 

44 Paolo Alvazzi del Frate, les principes généraux sur la juridiction dans la Constitution de 1791 (អ្តថបទ្ចុះ
្ាយមៅក្សនុងមសៀវមៅ Constitution & Révolution aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe (1776-
1850), p. 475-482 ; Xavier Delgrange et Sébastien Van Drooghenbroeck, Est-ce toujours dans les 
vieilles casseroles que l’on fait les meilleures soupes ? A propos des relations entre pouvoir 
politique et pouvoir juridictionnel, p.4-5 (អ្តថបទ្ែក្សព្សងម់ចញរីទំ្ររ័ដវបសាយៈ 
http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/fileadmin/telecharger/theme_2/contributions/DELGRANGE_et_VAN
_DROOGHENBROECK-2-20070430.pdf   
45 Michel Morin, Portalis v. Bentham? The Objectives Pursued by the Codification of Civil and Criminal 

Law in France, England and Canada, papers sponsored by Law Commission of Canada, et al., (Faculty of 

Law, Civil Law, University of Ottawa, 1999), 129-130. 

(https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/1468/Portalis%20v.%20Bentham%201.pdf?s

equence=2&isAllowed=y ) 
46 Claire M. Germain, Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in France, (Duke 

Journal of Comparative & International Law, Vol 13, Special Issue 2003), 197. 

http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/fileadmin/telecharger/theme_2/contributions/DELGRANGE_et_VAN_DROOGHENBROECK-2-20070430.pdf
http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/fileadmin/telecharger/theme_2/contributions/DELGRANGE_et_VAN_DROOGHENBROECK-2-20070430.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/1468/Portalis%20v.%20Bentham%201.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/1468/Portalis%20v.%20Bentham%201.pdf?sequence=2&isAllowed=y


 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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ដែលព្បកាសមោយអ្ងគៃីតិបចញតតិ (មាៃៃយ័ថាចាបប់ក្សព្សាយ) ព្តូវមាៃអាៃុភារមៅមលើមរឿង
ក្សតីដែលៃឹងមក្សើតមៅេខុ េៃិដេៃមលើមរឿងបចចុបបៃន ឬមាៃអាៃុភារព្បតិសក្សេមម ើយ47 ។ 

បដៃថេមលើេូលោឋ ៃចាប់ដែលមបើក្សឱ្យមៅព្ក្សេបក្សព្សាយចាប់បាៃ ព្ក្សេរែឋបបមវណី
ោក្ស់មទសែល់មៅព្ក្សេដែលមគចមវៀសេិៃទ្ទ្ួលវៃិិចឆ័យមោយសារ ចាប់េិៃចាស់ ឬខវះ       
ចមនាល ះ។ មាព្តា៤ នៃព្ក្សេរែឋបបមវណីបារាងំដែលោបក់្សំមណើ តមៅក្សនុងឆ្ន ១ំ៨០៤ បាៃដចងថា ៖ 

មៅព្ក្សេដែលបែិមសធេៃិមធវើការវៃិិចឆយ័ មោយអាងមលសថាចាប់
េៃិបាៃៃិយាយ ចាបេ់ៃិចាស់ ឬោម ៃចាប ់អាចព្តូវបាៃមោទ្
ព្បកាៃៃ់ិងោក្ស់មទសរីបទ្យុតតិៃិមសធ។ 

េណោងវញិមទ្ៀត មាព្តា ៥ នៃព្ក្សេែដែលដចងថា ៖ 
ហាេេៃិឱ្យមៅព្ក្សេព្បកាសមសចក្សតីសមព្េចរបស់ខលួៃ តាេរមបៀបជា
បចញតតិទូ្មៅ ៃិងជាបទ្បញ្ជ ចំមពាះមរឿងក្សតីដែលោក្សឱ់្យខលួៃវៃិិចឆ័យ។ 

 
គ.   តុោការវៃិិចឆយ័បារាងំក្សនុងមរលបចចុបបៃន 

តុោការវៃិិចឆយ័បារាងំបចចុបបៃនបាៃដព្បកាល យមៅជា សាថ បៃ័េយួដបលក្សឆ្ៃ យរីតុោការ
មៅក្សនុងសតវតសទ្១ី៩។ សេតថក្សិចចនៃតុោការមៃះមាៃការខុសោន មព្ចើៃជាងេុៃ ដតមយើងេៃិ
មលើក្សមរឿងមៃះេក្សរិភាក្សាលំអ្ិតមៅទ្ីមៃះមទ្។ មព្ៅរីមរឿងជព្េះបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ តុោការមៃះ
មាៃសេតថក្សិចចមលើមរឿងបណតឹ ងែិតចិតតតុោការ ជព្េះបណតឹ ងរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុងវជិាជ ជីវៈ
របស់មេធាវមីៅព្ក្សរេព្បឹក្សារែឋ ៃិងតុោការវៃិិចឆ័យ ជព្េះមលើបណតឹ ងតវាណ ៃឹងមសចក្សតីសមព្េច
របស់អាជ្ាធរមរៀបចំបចជ ីអ្នក្សជំនាញមកាសលយវចិយ័៘ 

តុោការវៃិិចឆយ័ដចក្សមចញជាការយិាល័យនៃតុោការវៃិិចឆយ័, ៃិងសភាព្បាេំយួ។ សភាទងំ
ព្បាេំយួមនាះគឺ សភាព្រ មទ្ណឌ , សភាពាណិជជក្សេម មសែឋក្សិចចៃិង ិរចញ វតថុ, សភាសងគេ ៃិងសភា   
រែឋបបមវណីបី ដែលមគ មៅមគមៅជាទូ្មៅថា សភាទ្េីយួ សភាទ្ីរីរ ៃិងសភាទ្បី។ី សភា
ៃីេយួៗមាៃព្បធាៃេយួនាក្ស ់ព្រឹទ្ធមៅព្ក្សេេយួនាក្ស ់ៃងិមៅព្ក្សេព្បឹក្សា ៃិងមៅព្ក្សេជៃំួយេយួ
ចំៃួៃ (មៅព្ក្សេជៃំួយេៃិចូលរេួក្សនុងការមបាះមឆ្ន តសមព្េចមទ្ បណុដៃតោតអ់ាចមធវើជាមៅព្ក្សេ
របាយការណ៍មធវើជាអ្នក្សព្សាវព្ជាវ ៃិងអ្នក្សព្ពាងសាលព្ក្សេ)។ មៅក្សនុងសភាៃីេយួៗមាៃដចក្ស
មចញជាដ្នក្សម្សងៗមៅមទ្ៀត។ ចៃំួៃមៅព្ក្សេព្បឹក្សាទងំអ្ស់មាៃ១១០នាក្ស ់ ៃិងមៅព្ក្សេ
ជំៃួយ៧២នាក្ស។់ សភាៃីេយួៗមាៃមៅព្ក្សេមព្ចើៃណាស់ ឧទ រណ៍ សភារែឋបបមវណីទ្ីេយួ
មាៃមៅព្ក្សេ១៧នាក្ស ់(មៅព្ក្សេជំៃួយ១៥នាក្ស)់ ទ្ីរីរ ២២នាក្ស ់(ជំៃួយ ១៥ នាក្ស)់ ៃងិទ្ីបី ១៨ 
នាក្ស ់(ជៃំួយ ៩នាក្ស)់ ៃិងសភា ព្រ មទ្ណឌ មាៃមៅព្ក្សេ ៣២ នាក្សៃ់ងិជំៃួយ ៨ នាក្ស។់ 

                                                 
47 ព្បភ្រែដែល, ទ្. ១៣០។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ព្បធាៃ ឬោងហាវ ងទ្ីេយួជាមៅព្ក្សេធំជាងមគមៅ តុោការវៃិិចឆយ័ ៃងិមៅព្បមទ្ស 
បារាងំ។ ោតម់ាៃតួនាទ្ីមៅក្សនុងមរឿងកាតក់្សតី្ង ៃិងក្សនុងមរឿងរែឋបាល្ង។ ោតម់ាៃការយិាល័យ
របស់ោត ់ៃិងមាៃបុគគលិក្សេយួចំៃួៃធំមែើេបជីួយ មធវើក្សិចចការជាមព្ចើៃ។ 

 
្លូវដែលមបើក្សឱ្យបតងឹសាទុ្ក្សខបាៃ៖ ជាមោលការណ៍ទូ្មៅ ក្សំ ុសរបស់តុោការថាន ក្ស់

មព្កាេ ដែលអាចបតឹងតវាណបាៃមៅតុោការវៃិិចឆយ័គឺ ការរមំោភ្ចាប។់ ែូមចនះ ្លូវដែលមបើក្សឱ្យ
តវាណបាៃេៃិខុសោន របីចញតតិដែលមាៃមៅក្សនុងព្បវតតិនៃសាោ ឬតុោការវៃិិចឆយ័បារាងំរីសេយ័
េុៃៗមនាះមទ្។ ការរមំោភ្ចាបក់្សនុងៃយ័នៃការសមព្េចមរឿងក្សតីមៅក្សនុងតុោការមៃះ គឺការបក្ស
ព្សាយចាបេ់ៃិព្តឹេព្តូវ ម ើយការរមំោភ្មៃះព្គបែណត បម់លើការបំពាៃមលើវធិាៃគតិយុតតណា
េយួ។ 

តេក្សមទ្ៀត មាៃការសមព្េចមសចក្សតីមោយ តុោការេយួដែលោម ៃសេតថក្សិចចមលើក្សរណី
េយួ។ ឧទ រណ៍ មតើមរឿងដែលមក្សើតមៅព្បមទ្សេយួព្តូវចូលក្សនុងសេតថក្សិចចតុោការបារាងំដែរ
ឬមទ្?។ មតើមរឿងេយួព្តូវមោះព្សាយ មៅតុោការរែឋបាល ឬតុោការធេមតា? ទងំអ្ស់មៃះ
មោទ្ជាបញ្ា សេតថក្សិចចដែលតុោការមាៃការបក្សព្សាយខុសោន  ជារិមសសមរឿងដែលមក្សើតមៅ
ក្សនុងព្បរៃ័ធអ្ុីៃធដឺណត ដែលតុោការព្តូវក្សំណតស់េតថក្សចិចនៃតុោការព្បមទ្សណា។ 

ការបំពាៃអ្ណំាចក្សជ៏ាម តុអាចនាឱំ្យមាៃការបតឹងសាទុ្ក្សខដែរ។ ការបំពាៃអ្ំណាចមក្សើត
មាៃមៅមរល តុោការេយួមព្បើអ្ំណាច ួសរចីាបម់បើក្សឱ្យមាៃ។ 

ែូចោន ៃឹងតុោការសេយ័េៃុដែរ ការរមំោភ្មលើទ្ព្េងណ់ាេយួនៃៃតីិវធិីនាឱំ្យមាៃ
ការបតឹងសាទុ្ក្សខ។  មៃះសព្មាបដ់តទ្ព្េងណ់ាដែលចាបក់្សណំតថ់ាព្តូវមោររ មបើរុំមនាះមទ្ៃឹងព្តូវ
ទុ្ក្សជាមមាឃៈ។ សាលព្ក្សេដែលេៃិមោររតាេទ្ព្េង ់ក្សជ៏ាេូលម តុនៃការបតឹងសាទុ្ក្សខដែរ ែូច
ជាសាលព្ក្សេដែលេៃិដចងរសំីអាងម តុ ឬសំអាងម តុមនាះេៃិព្គបព់្ោៃម់ែើេបោីពំ្ទ្មសចក្សតី
សមព្េច។ 

ព្បមភ្ទ្នៃមសចក្សតសីមព្េចដែលអាចបតងឹសាទុ្ក្សខបាៃ៖ មៅក្សនុងមរឿងរែឋបបមវណី ជាមោល
ការណ៍ទូ្មៅ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខអាចមធវើបាៃចំមពាះដតមសចក្សតីសមព្េចណាដែលជាមសចក្សតីសមព្េចែល់ចុង
មព្កាយ (décision rendue en dernier ressort)។ បណុដៃតមៅមរលខលះ មសចក្សតីសមព្េចខលះ ដែល
េៃិោបំាចែ់ល់ចុងមព្កាយ ក្សអ៏ាចបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃដែរ។ ឧទ រណ៍ មៅក្សនុងដ្នក្សនៃមសចក្សតី
សមព្េចរបស់ខលួៃ សាលព្ក្សេេយួដែលសមព្េចែល់អ្ងគមសចក្សតីមលើបញ្ា ធំចេបង បណុដៃតសមព្េច
បងាគ បឱ់្យោតវ់ធិាៃការបមណាត ះអាសៃន ឬឱ្យមាៃការមសុើបអ្មងេតមលើចំណុចបញ្ា ម្សងមទ្ៀត 
សាលព្ក្សេដបបមៃះក្សអ៏ាចបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃដែរ។ រឯីបញ្ា ដែលមៅសល់ទុ្ក្សឱ្យមសុើបអ្មងេត ឬ
ោតវ់ធិាៃការបមណាត ះអាសៃនតមៅមទ្ៀតមនាះ មៅមរលតុោការសមព្េចមរឿងមនាះែល់អ្ងគមសចក្សតី
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ម ើយ មគអាចបតឹងសាទុ្ក្សខជាមព្កាយមទ្ៀតបាៃ48។ សាលព្ក្សេដបបមៃះ ជាសាលព្ក្សេចព្េរះ 
(jugement mixte) ដែលសថិតមៅចមនាល ះ សាលព្ក្សេសមព្េចជាចុងមព្កាយ (jugement définitif)  ៃិង
សាលព្ក្សេសមព្េចបញ្ា បនាា ៃប់ងខំ (jugement avant dire droit) រឯីបណតឹ ងសាទុ្ក្សខដបបមៃះ មគមៅថា
ជា  “បណតឹ ងសាទុ្ក្សខបនាា ៃ”់ មោយេៃិោបំាចរ់ងោ់ ំមសចក្សតីសមព្េចមលើមរឿងែនទ្មទ្ៀត49។ 

មៅក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  សាលែីកានៃសភាមសុើបសួរ ៃិងសាលែីកាសមព្េចជាចុង
មព្កាយមលើមរឿងឧព្ក្សិែឋ េជឈេិ ៃិងល ុ អាចព្តូវបាៃបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃមលើបញ្ា អ្ងគចាប។់      
មសចក្សតសីមព្េចណាដែលមាៃលក្សខណៈជាមសចក្សតីសមព្េចរែឋបាលេៃិអាចបតងឹសាទុ្ក្សខបាៃមទ្50

។ ចំមពាះមសចក្សតីសមព្េចមលើបញ្ា បនាា ៃប់ងខំរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេ មគអាចបតឹងសាទុ្ក្សខបនាា ៃ់
បាៃ មោយមធវើពាក្សយសំុអ្ៃុញ្ញ តរីព្បធាៃសភាព្រ មទ្ណឌ នៃតុោការវៃិិចឆយ័។ ក្សរណីដែល
អាចបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃមនាះមាៃរីរព្បមភ្ទ្ គឹមសចក្សតីសមព្េចដែលបចច ប់ៃីតិវធិី ៃិងមសចក្សតី
សមព្េចដែលេៃិបចចបៃ់ីតិវធិី51។ 

សាលព្ក្សេដែលសមព្េចបចចបៃ់ីតិវធិី មាៃែូចជាសាលព្ក្សេសមព្េចរីអ្សេតថក្សិចច
តុោការ រកីារេៃិទ្ទ្ួលបណតឹ ង(ែូចជា ួសអាជ្ាយុកាល ឬការមលើក្សដលងមទសជាសាធារ
ណៈជាមែើេ)។ រឯីសាលព្ក្សេឬ សាលែីកាដែលេៃិសមព្េចបចចបៃ់តីិវធិី ែូចជាសាលព្ក្សេ
បងាគ បឱ់្យមសុើបសួរ សាលព្ក្សេសមព្េចមមាឃភារៃីតិវធិីេយួជាមែើេ។ សាលព្ក្សេរីរព្បមភ្ទ្មៃះ
អាចតុោការមចញោចម់ោយដ ក្សរីសាលព្ក្សេមលើអ្ងគមសចក្សតី។ 

ព្បធាៃសភាព្រ មទ្ណឌ រិៃិតយថា មតើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមនាះទក្សទ់្ងៃងឹការសមព្េចបចចប់
ៃីតិវធិីែូចការអ្ះអាងរបស់អ្នក្សបតឹងដែរឬមទ្។ មបើមាៃម តុ្លរិតដេៃសភាព្រ មទ្ណឌ ទ្ទ្ួល
យក្សមៅវៃិិចឆយ័។ មបើេៃិរិត ោតអ់ាចសមព្េចេៃិទ្ទ្ួលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខដតេតង ឬោតព់្បកាស
ទ្ទ្ួលជាបនាា ៃ ់ មបើមរឿងសាទុ្ក្សខមនាះមាៃ្លព្បមយាជៃែ៍ល់សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ឬអ្ភ្បិាល
ក្សិចចលែនៃយុតតិធេ5៌2។ 

ចំមពាះបណតឹ ងទក្សទ់្ងៃឹងការសមព្េចដែលេៃិបចចបៃ់ីតិវធិី មគេៃិព្តូវទ្ទ្ួលមទ្ បណុដៃត
ចាប់អ្ៃុញ្ញ តឱ្យទ្ទួ្លក្សនុងលក្សខខណឌ ដែល បណតឹ ងមនាះមាៃការោបំាច់ខពស់ែល់យុតតិធេ៌53។ 
ក្សនុងក្សរណីមៃះ ព្បធាៃសភាព្រ មទ្ណឌ  ព្តូវមធវើមសចក្សតីសមព្េចទ្ទ្ួល ឬេៃិទ្ទ្ួលក្សនុងរយៈមរល 
៨នងៃ ោបរ់ីនងៃទ្ទ្ួលសំណំុមរឿង។ មបើព្បធាៃសភាទ្ទ្លួមៅក្សនុងរយៈមរលដែលចាបក់្សំណត់

                                                 
48 http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation 

_11982.html មេើលមៅនងៃទី្ ២៣ ធនូ ២០១០។ 

49 Gérard Couchez, Procédure civile, (Armand Colin, 11e édition, 2000) p. 312-313. 
50 Jean PRADEL, Procédure Pénale, (Editions Cujas, 6e édition 1992), p. 627. 

51 មាព្តា ៥៧០ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ បារាងំ។ 
52 មាព្តា ៥៧០ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ បារាងំ។ 

53 Jean PRADEL, Procédure Pénale, (Editions Cujas, 6e édition 1992), p. 628. 

http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation%20_11982.html
http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation%20_11982.html
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សព្មាបប់ណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៃះ មសចក្សតីសមព្េចដែលេៃិបចចបៃ់ីតិវធិីមៃះ េៃិអាចអ្ៃុវតតបាៃមទ្ 
ម ើយតុោការមព្កាេេៃិព្តូវសមព្េចែល់អ្ងគមសចក្សតីមទ្ រ ូតទល់ដតសភាព្រ មទ្ណឌ សមព្េច
មសចក្សតីមលើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមនាះក្សនុងរយៈមរល២ដខសិៃ។ 

មគេៃិអាចបតងឹសាទុ្ក្សខទ្ល់ៃងឹ សាលែីការបស់សាោឧព្ក្សិែឋដែលសមព្េចឱ្យជៃជាប់
មោទ្រចួរីការមោទ្ព្បកាៃ់បាៃមទ្។ ការហាេឃាត់មៃះអ្ៃុវតតចំមពាះបណតឹ ងសាទុ្ក្សខរបស់រែឋ
អាជ្ាអ្េតុោការមៃះ្ងដែរ54។   

តណំាង្លូវចាប៖់ តំណាង្លូវចាបស់ព្មាបភ់ាគីមែើេបណតឹ ង ៃិងចុងចមេលើយ គជឺា
កាតរវក្សិចចមៅេខុតុោការវៃិិចឆយ័ មលើក្សដលងដតក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  ៃិងមរឿងមបាះមឆ្ន ត។ មាៃ     
គណៈមេធាវេីយួមៅអ្េតុោការវៃិិចឆយ័ ៃិងព្ក្សរេព្បឹក្សារែឋដែលមាៃសមាជិក្សទងំអ្ស់៩៣ នាក្ស ់
ក្សនុង៦០ការយិាល័យមៅមរលបចចុបបៃន។ មាៃដតមេធាវដីែលចុះបចជ ីមៅក្សនុងគណៈមេធាវមីៃះមទ្ 
ដែលអាចព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមៅេខុតុោការមៃះបាៃ។ មេធាវទីងំមៃះព្តូវទ្ទ្ួលបាៃការយល់ព្រេ
ឱ្យចុះម ម្ ះ ព្សបតាេលក្សខណៈវៃិិចឆយ័រិមសសៃងិតឹងរងឹបំ្ុត55។ 

មេធាវទីងំមៃះជាអ្នក្សឱ្យមយាបល់ ៃិងមធវើជាតំណាងខាងចាប។់ មគៃឹងជួយ រិៃតិយបណតឹ ង
ៃិងឱ្យមយាបល់ថា មតើបណតឹ ងមនាះមាៃឱ្កាសសេលមេៃឹងបាៃតុោការបែិមសធសាលព្ក្សេដែលរង
បណតឹ ងមនាះដែរ ឬមទ្។ មបើមេើលមឃើញបរាជយ័ទងំព្សរង មគៃឹងឃាតេ់ៃិឱ្យភាគីបៃតបណតឹ ងមទ្។ 
បណុដៃតមបើភាគីចងប់ៃត ោតជ់ាអ្នក្សមធវើតំណាង ៃិងមរៀបចំការដវក្សដញក្សោពំ្ទ្ជំ ររបស់ភាគីមែើេបោីក្សជូ់ៃ
មៅតុោការ។ មព្ៅរីមៃះ មេធាវមីៃះជួយ គូក្សតីមៅព្គបៃ់ីតិវធិីទងំអ្ស់នៃតុោការ។ 

មគព្តូវបងន់ងលមសវារបស់មេធាវ ីបណុដៃតរែឋអាច្តល់ជំៃួយ ិរចញ វតថុមែើេបទូី្ទតម់សវាមេធាវ ី
បាៃដែរ មបើភាគីមនាះមាៃធៃធាៃ ិរចញ វតថុេៃិព្គបព់្ោៃ។់ 

ការោក្សប់ណតឹ ងសាទុ្ក្សខ៖ ពាក្សយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខព្តូវចុះ តថមលខាមោយមេធាវជីាតំណាង។ 
ពាក្សយបណតឹ ងមនាះព្តូវបចជូ ៃមៅឱ្យភាគីចុងចមេលើយ។ មៅក្សនុងមរឿងរែឋបបមវណី មព្កាយរីចុះបចជ ី  
បណតឹ ងម ើយ ភាគីបតងឹសាទុ្ក្សខព្តូវមធវើសារណាទេទរេយួ ដែលបរយិាយរីចណុំចចាបន់ានា
ដែលោតអ់្ះអាងថា តុោការថាន ក្សម់ព្កាេអ្ៃុវតតេៃិព្តឹេព្តូវ ៃិងបងាា ញៃិងដវក្សដញក្សរីចំណុច
ចាប់ដែលោតយ់ល់ថាព្តឹេព្តូវមែើេបោីពំ្ទ្ការទេទរបស់ោត។់ សារណាមនាះព្តូវជូៃភាជ ប់
េក្សជាេយួៃូវមសចក្សតចីេលងសាលព្ក្សេដែលសំុឱ្យបែិមសធ្ងដែរ។ រឯីចុងចមេលើយអាចោក្សស់ារ
ណាការពារមែើេបមីឆលើយតបមៅៃឹងការអ្ះអាងរបស់មែើេបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ។ រយៈមរលសព្មាបោ់ក្ស់
                                                 
54 មាព្តា ៥៧២ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ បារាងំដចងថា ៖ “មសចក្សតីសមព្េចមលើក្សដលងមោទ្ព្បកាៃ របស់សាោ
ឧព្កិ្សែឋអាចជំទសបាៃ តាេរយៈបណតឹ ងសាទុ្ក្សខអាចមធវើបាៃ កាលណាបណតឹ ងមៃះមធវើម ើងក្សនុងមោលបំណងដតេយួគឺ 
មែើេបី្ លព្បមយាជៃន៍ៃចាប ់ម ើយេៃិអាចមធវើឱ្យខូចព្បមយាជៃន៍ៃភាគីដែលព្តូវបាៃរចួខលួៃមនាះម ើយបាៃមទ្។” 
55 ចំមពាះរត័ម៌ាៃលំអិ្តសតីរីគណៈមេធាវ ីOrdre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation សូេ
មេើលទំ្ររ័ដវបសាយ www.ordre-avocats-cassation.fr/histoire_fr.html   

http://www.ordre-avocats-cassation.fr/histoire_fr.html
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ជូៃសារណាទេទរគឺ ៤ ដខោបរ់ីនងៃោក្សប់ណតឹ ង ៃិងសព្មាបស់ារណាការពារគឺរយៈមរល ២ ដខ 
ោប់រីនងៃដែលតុោការវៃិិចឆ័យជូៃែំណឹងឱ្យោក្ស់សារណាទេទរ។ មបើោម ៃសារណាមទ្ 
តុោការៃឹងេៃិរៃិិតយមរឿងក្សតីមនាះមទ្។ 

អាៃុភារនៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ៖ ែូចតុោការសេយ័េុៃៗដែរ មៅក្សនុងមរឿងរែឋបបមវណីការ
ោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ជាទូ្មៅេៃិនាឱំ្យមាៃការបងែង ់ ការអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោ
ការដែលរងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមនាះមទ្56។ បណុដៃតមាៃចាបម់ោយដ ក្សដែលហាេឃាតក់ារអ្ៃុវតតសាល
ព្ក្សេ កាលណាមាៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ។ ឧទ រណ៍ មាព្តា១០៤៥ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីតព្េូវឱ្យ
បងែង់ការអ្ៃុវតតសាលែីកាដែលសមព្េចមរឿងសញ្ជ តិ មៅមរលណាមាៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ។ 
មាព្តា១១២១ ក្សត៏ព្េូវឱ្យបងែងក់ារអ្ៃុវតតសាលព្ក្សេដលងលះដែរ បណុដៃតេៃិអាចបងែងក់ារអ្ៃុវតត
កាតរវក្សិចចមេបាបាៃមទ្។ 

មៅក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  មាព្តា៥៦៩ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ដចងថា មបើមាៃបណតឹ ង
សាទុ្ក្សខ ការអ្ៃុវតតសាលែកីាដ្នក្សខាងព្រ មទ្ណឌ  ព្តូវបងែងម់ៅក្សនុងរយៈមរលក្សណំតស់ព្មាប់
ទុ្ក្សឱ្យភាគីបតឹងសាទុ្ក្សខ ឬរ ូតែល់តុោការវៃិិចឆយ័ព្បកាសសាលែីកា មលើក្សដលងដតក្សនុងលក្សខ-
ខណឌ េយួចំៃួៃ។ បណុដៃតសាលែីកាដ្នក្សខាងរែឋបបមវណីេៃិអាចបងែងក់ារអ្ៃុវតតបាៃមទ្។ 

លក្សខខណឌ ដែលេៃិបងែងក់ារអ្ៃុវតតសាលព្ក្សេមនាះមាៃែូចជា កាលណាតុោការឧទ្ធរណ៍ 
យល់ព្សបតាេមសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេ មែើេបបីៃតការឃំុឃាងំមោយសារកាលៈ
មទ្សៈណាេយួ ៃិងក្សនុងមរឿងេជឈេិ មនាះតុោការវៃិិចឆយ័ក្សសំ៏មរចយល់ព្សបមៅតាេមនាះដែរ។ 

មរឿងេយួមទ្ៀតគឺ ការព្តួតរិៃិតយមោយតុោការព្តូវបចចប ់ មបើតុោការឧទ្ធរណ៍េៃិសមព្េច
បៃត។ ក្សប៏ណុដៃត មបើតុោការថាន ក្សម់ព្កាេសមព្េចមលើក្សដលងមោទ្ព្បកាៃ ់ឬមចញសាលព្ក្សេរយួរមទសឬ
សាក្សលបង មនាះជៃជាបម់ោទ្ព្តូវដតបាៃមោះដលងជាបនាា ៃ ់ មទះបីមាៃអ្នក្សណាបតងឹសាទុ្ក្សខក្ស ៏     
មោយ។ មបើជៃជាបម់ោទ្ព្តូវបាៃជាបឃំុ់ឃាងំបមណាត ះអាសៃន ម ើយរយៈមរលឃំុឃាងំដែលបាៃ
ទ្ទ្ួលមសមើៃឹងចំៃួៃមទសដែលបាៃោក្ស ់មនាះជៃជាបម់ោទ្ក្សព៏្តូវមោះដលងជាបនាា ៃដ់ែរ មទះបីមាៃ
បណតឹ ងសាទុ្ក្សខក្សម៏ោយ (មាព្តា ៥៦៩ ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ )។ 

ការទ្ទ្លួយក្សបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ៖ កាលរីសេយ័េៃុតុោការវៃិិចឆយ័បារាងំមាៃការយិា-
ល័យរិៃិតយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ  តេក្សមៅថាសភារិៃិតយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ដែលមាៃនាទ្ីសមព្េច    
រិៃិតយៃិងសមព្េចថា ព្តូវទ្ទ្ួលឬេៃិព្តូវទ្ទ្ួលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខេយួដែលបាៃោក្សេ់ក្ស។ មៅឆ្ន  ំ
១៩៤៧ សភារិៃិតយបណតឹ ងមៃះព្តូវបាៃលុបមោល។ ការលុបមោលសភាព្តួតរិៃិតយបណតឹ ង 

                                                 
56 មាព្តា ១០០៩-១ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីដចងថា ព្បធាៃតុោការវៃិិចឆយ័ មបើមាៃការមសនើសំុរីចុងចមេលើយ ៃឹង
សមព្េចឱ្យែក្សមរឿងក្សតីរីបចជ ីបណតឹ ង មបើមែើេបណតឹ ងសាទុ្ក្សខោម ៃភ្សតុតាងបងាា ញថា ោតប់ាៃអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េច
ដែលរងសាទុ្ក្សខមនាះ មលើក្សដលងដតក្សនុងមរឿងខលះ ដែលចាបកំ់្សណតថ់ា បណតឹ ងសាទុ្ក្សខបងែងក់ារអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េច។ 
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សាទុ្ក្សខមៃះនាឱំ្យមាៃការ ូរចូលបណតឹ ងមោយោម ៃការមព្ោះ។ 
បណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៅក្សនុងតុោការវៃិិចឆ័យបារាងំព្តូវឆលងព្បរ័ៃធមព្ោះេួយ មែើេបទី្បទ់្ល់

ៃឹងចំៃួៃកាៃដ់តមព្ចើៃម ើងនៃបណតឹ ង។ ្លវបិាក្សនៃការ ូរចូលបណតឹ ងមោយមសរគីឺ ការយឺត
យាណ វក្សនុងការមចញសាលែីកាងវីមបើចំៃួៃសភាៃិងមៅព្ក្សេព្តូវបាៃបមងេើៃ ៃិងការមក្សើៃម ើងនៃ
ចំៃួៃែស៏ៃធឹក្សសនាធ បន់ៃ មសចក្សតីមសចក្សតីសមព្េច ដែលជាេូលម តុនាឱំ្យមាៃការព្បឈេៃងឹ 
ហាៃិភ្យ័នៃការដបក្សដខក្្ស ៃងិភារេៃិៃឹងៃរនៃយុតតសិាស្តសត57។ មៅឆ្ន ២ំ០០១ ព្បរៃ័ធមព្ោះព្តូវ
បាៃសាត រម ើងវញិ មោយចាបម់រៀបចំអ្ងគការតុោការក្សំណតឱ់្យសភាៃីេយួ នៗៃតុោការវៃិិចឆយ័
ោតម់ៅព្ក្សេបីនាក្សឱ់្យរិៃិតយបណតឹ ង មព្កាយរីភាគីបាៃោក្សស់ារណា។ មៅព្ក្សេទងំមៃះអាចមចញ 
មសចក្សតីសមព្េចេៃិទ្ទ្ួលយក្សបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ មោយសារបណតឹ ងមនាះោម ៃលក្សខណៈអាចទ្ទ្ួលយក្ស
បាៃ ឬោម ៃេូលោឋ ៃជាែុំក្សំភ្ៃួដែលព្តូវសាទុ្ក្សខ។ 

បណតឹ ងសាទុ្ក្សខោម ៃលក្សខណៈឱ្យទ្ទ្ួលបាៃ (pourvois irrécevables) គឺជាព្បមភ្ទ្    
បណតឹ ងដែលបទ្បចញតតិចាបហ់ាេឃាតដ់តេតង ែូចជាបណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែល ួសក្សំណតព់្តូវបតឹង, 
ព្បមភ្ទ្សាលព្ក្សេដែលចាប់ហាេឃាត់េិៃឱ្យទ្ទ្ួលបតឹងសាទុ្ក្សខ។ ព្បធាៃដ្នក្សនៃសភាជូៃ
ែំណឹងមោយឆៃាៈខលួៃោតរ់េីូលម តុនៃការេៃិទ្ទ្ួលបណតឹ ងដបបមៃះ(មាព្តា១០១៥ នៃព្ក្សេ
ៃីតិវធិីរែឋបបមវណីបារាងំ)។ 

បណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែលោម ៃេូលោឋ ៃជាែុំក្សំភ្ៃួ (pourvois non fondés sur un ou des 
moyens sérieux) គឺជាបណតឹ ងដែលោម ៃលទ្ធភារៃងឹទ្ទ្ួលបាៃមជាគជយ័ទល់ដតមសាះ។ 
ឧទ រណ៍ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែលេៃិបាៃដងលងរីេូលម តុនៃការសាទុ្ក្សខ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែល
មផ្ទត តដតមៅមលើបញ្ា អ្ងគម តុ ៃិងេៃិដេៃមលើអ្ងគចាប ់សាចម់រឿងដែលបតឹងសាទុ្ក្សខមនាះជាក្សេម
វតថុ នៃការសមព្េចជាអ្ធិបមតយយនៃមៅព្ក្សេជំៃុំជព្េះអ្ងគម តុដែលព្តូវមោះព្សាយ ែូចជា
អ្ំណាចអ្ធិបមតយយរបស់មៅព្ក្សេជំៃុំជព្េះមែើេបមីធវើេូលវោិរណ៍ ឬការវៃិិចឆយ័មែើេបកី្សំណតរ់ី
មចតនារបស់ភាគីនៃក្សិចចសៃោជាមែើេ។ េណោងវញិមទ្ៀត បណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែលៃឹងេៃិនាមំៅរក្ស
ការបមងេើតយុតតិសាស្តសតងមី ឬការដក្សដព្បយុតតិសាស្តសតោស់58អាចោតទុ់្ក្សថា ោម ៃេូលម តុជាែុំ
ក្សំភ្ៃួដែរ។ 

                                                 
57 

http://www.courdecassation.fr/institution_1/autres_publications_discours_2039/publications_2201/admissio

n_pourvois_cassation_8424.html (ទំ្ររ័១) មេើលមៅនងៃទី្ ២៣ ធនូ ២០១០។ 
58 ព្បភ្រែូចខាងមលើ ទ្.៣។ ចំមពាះេូលម តុម្សងៗមទ្ៀតដែលតុោការវៃិិចឆយ័បែិមសធេៃិទ្ទ្លួបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ 
សូេមេើលទំ្ររ័ដវបសាយរបស់តុោការមៃះ
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2010)3159/lacabarats_president_15274.html

?idprec=13939  

http://www.courdecassation.fr/institution_1/autres_publications_discours_2039/publications_2201/admission_pourvois_cassation_8424.html
http://www.courdecassation.fr/institution_1/autres_publications_discours_2039/publications_2201/admission_pourvois_cassation_8424.html
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2010)3159/lacabarats_president_15274.html?idprec=13939
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2010)3159/lacabarats_president_15274.html?idprec=13939
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ក្សនុងបណាត បណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែលចូលមៅសភាៃីេួយៗែូចតមៅ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែល
សភាៃេីយួៗសមព្េចេៃិទ្ទ្លួយក្សមៅឆ្ន ២ំ០០៨ គ៤ឺ៣% មៅសភារែឋបបមវណីទ្ីេយួ ៣៩%
មៅសភាពាណិជជក្សេម ៃិង ១៩ % មៅសភាដ្នក្សសងគេ59។ 

ការអ្ៃុវតតមៅក្សនុងការសមព្េចរីការេៃិទ្ទ្ួលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ គឺមៅមរលបណតឹ ងចូលមៅ
សភាណាេយួម ើយ មៅព្ក្សេរបាយការណ៍ជាអ្នក្សសិក្សា ៃិងចព្មាញ់សំណំុមរឿងជាេៃុមឃើញ
ថាមរឿងណាហាក្សែូ់ចជាេៃិព្តូវទ្ទ្ួល។ មបើមរឿងេយួេៃិព្តូវទ្ទ្ួល  មៅព្ក្សេរបាយការណ៍មសនើ
ចុះបចជ ីមរឿងមនាះមៅក្សនុងបចជ ីសព្មាបស់វនាការ ដែលរិៃិតយមលើមរឿងោម ៃលក្សខណៈឱ្យទ្ទ្ួល
បាៃ ៃិងមរឿងោម ៃេូលោឋ ៃជាែុំក្សំភ្ៃួ60។ មៅព្ក្សេរបាយការណ៍ដចងមៅក្សនុងសាោក្សបព័្តេយួ
បញ្ជ ក្សរ់ីម តុ្លរីបណតឹ ងដែលោម ៃលក្សខណៈអាចទ្ទ្ួលបាៃ ឬោម ៃេូលោឋ ៃជាែុំក្សំភ្ៃួ។ 
សាោក្សប័ព្តមៃះព្តូវបាៃបចជូ ៃមៅេហាអ្យយការដែរ។ តេក្សមទ្ៀត បណតឹ ងសាទុ្ក្សខមនាះព្តូវ
បាៃោក្ស់បចចូ លក្សនុងសវនាការ ដែលជាទូ្មៅព្តូវជំៃុំជព្េះមោយ ព្ក្សរេព្បឹក្សាមាៃក្សព្េិត 
(formation restreinte) ៃិងមាៃក្សរណីខលះមោយ ព្ក្សរេព្បកឹ្សាសភាធេមតា ឬរ ូតែល់តុោការ
មរញអ្ងគមៅតាេភារ សមុគសាម ញក្សនុងការសមព្េច61។ 

ការោតក់ារបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ៖ មៅមរលដែលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខព្តូវបាៃទ្ទ្ួលយក្សមែើេបី
វៃិិចឆ័យម ើយ ព្បធាៃសភាដែលពាក្ស់រ័ៃធោត់តាំងមៅព្ក្សេរបាយការណ៍មាន ក្ស់ឱ្យទ្ទ្ួលយក្ស
សំណំុមរឿងដែលសាទុ្ក្សខ។ 

មៅព្ក្សេរបាយការណ៍មៃះ (conseiller rapporteur) មរៀបចំមធវើរបាយការណ៍ដែលបញ្ជ ក្សរ់ី
អ្ងគម តុ, ៃីតិវធិីនៃតុោការថាន ក្សម់ព្កាេ, ការវភិាគមៅមលើមសចក្សតីដវក្សដញក្សរបស់ភាគី, ការក្សំណតរ់ី
បញ្ា ចាបម់ៅក្សនុងមរឿងក្សតីមនាះ ការមយាងមៅមលើយុតតិសាស្តសតដែលអាចអ្ៃុវតតេក្សមលើមរឿងក្សតី ព្រេទងំ
មធវើមសចក្សតីព្ពាងសាលែីកាជាជមព្េើសនានា អាព្ស័យមៅមលើែំមណាះព្សាយនានាដែលមៅព្ក្សេ 
របាយការណ៍មនាះយល់ថាអាចមាៃចំមពាះមរឿងមៃះ។ មៅព្ក្សេរបាយការណ៍មធវើអ្ៃុសាសៃស៍តីរី
ព្បមភ្ទ្ព្ក្សរេព្បឹក្សាដែលៃងឹព្តូវជំៃុំជព្េះ្ ងដែរ ែូចជា ព្ក្សរេព្បឹក្សាមាៃក្សព្េតិ (formation restreinte) 
អ្ងគជំៃុតំាេដ្នក្ស (formation de section)  ឬសភាមរញអ្ងគ (formation plénière)62។ របាយការណ៍
មៃះព្តូវបចជូ ៃមៅមៅព្ក្សេដែលព្តូវរិោរណាមរឿងមៃះ មែើេបជីាមយាបល់បណុមណាា ះ មោយេៃិមាៃ
អាៃុភារព្តូវដតមធវើតាេមនាះមទ្។ មព្ៅរីរបាយការណ៍ មៅព្ក្សេរបាយការណ៍សរមសរក្សំណតរ់េីតិ

                                                 
59 ព្បភ្រែូចោន ខាងមលើ។ 

60 Guy Canivet, La procedure d’admission des pourvois en cassation, 2002: 

http://courdecassation.fr/institution_1/autres_publications_discours_2039/publications_2201/admission_pou

rvois_cassation_8424.html  

61 ព្បភ្រែូចខាងមលើ។ 
62 http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation 

_11982.html 

http://courdecassation.fr/institution_1/autres_publications_discours_2039/publications_2201/admission_pourvois_cassation_8424.html
http://courdecassation.fr/institution_1/autres_publications_discours_2039/publications_2201/admission_pourvois_cassation_8424.html
http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation%20_11982.html
http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation%20_11982.html
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របស់ខលួៃផ្ទា ល់មៅមលើមរឿងក្សតីមនាះ។ ក្សណំតម់ៃះជាឯក្សសារសមាៃ តដ់ែលបចជូ ៃមៅដតមៅព្ក្សេជំៃុំ
ជព្េះមរឿងមនាះបណុមណាា ះ។ 

របាយការណ៍របស់មៅព្ក្សេព្តូវបចជូ ៃមៅឱ្យអ្គគរែឋអាជ្ាអ្េតុោការវៃិិចឆយ័ដែរ មែើេបឱី្យ
ោតម់ធវើេូលវោិរណ៍ៃិងបញ្ជ ក្សរ់ីទ្សសៃៈរបស់ោតម់ៅឯសវនាការ។ ភាគីក្សអ៏ាចទ្ទ្លួរតម៌ាៃ
សតីរី ខលឹេសារនៃរបាយការណ៍ េតិរបស់អ្គគរែឋអាជ្ាដែរ ដែលទងំមៃះព្តូវបាៃបចជូ ៃតាេរយៈមេធាវ។ី 

បនាា បេ់ក្សព្បធាៃសភា ៃងិព្រឹទ្ធមៅព្ក្សេមបើក្សការព្បជុំេយួ មែើេបរីិៃិតយៃងិក្សណំតប់ញ្ា
នានាដែលព្ក្សរេព្បឹក្សាជៃុំំជព្េះព្តូវយក្សចិតតទុ្ក្សោក្សជ់ារិមសស ព្រេទងំក្សណំតរ់ីព្បមភ្ទ្ព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាដែលព្តូវជំៃុំជព្េះ។ មបើរិៃិតយមៅមឃើញថាបណតឹ ងមនាះតព្េូវឱ្យមាៃែំមណាះព្សាយព្តឹេ
ជាការព្ោៃមោលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ការបែិមសធ សាលព្ក្សេ ឬសាលែីកា ឬការេៃិទ្ទ្ួលយក្ស  
បណតឹ ង មនាះព្ក្សរេព្បកឹ្សាដែលព្តូវជំៃុំជព្េះមាៃសមាជិក្សដត ៣របូ បណុមណាា ះ63។ មព្ៅរីមនាះ ព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាជំៃុជំព្េះព្តូវមាៃសមាជិក្សយាណ ងមហាច ៥របូ។ 

សវនាការ៖ មោយសារតុោការវៃិិចឆយ័ជាតុោការដ្នក្សខាងអ្ងគចាប ់ តុោការមៃះ
េៃិជដជក្សមរឿងអ្ងគម តុម ើងវញិមទ្ ម ើយក្សេ៏ៃិបាចម់្ាៀងផ្ទា តថ់ាអ្ងគម តុមនាះរិត ឬេៃិរតិ
ដែរ។ អ្ងគម តុព្តូវដតបាៃសមព្េចោចម់ព្សចរចួរាល់ម ើយ មៅឯតុោការថាន ក្សម់ព្កាេ។ តុោ-
ការវៃិិចឆ័យដវក្សដញក្សដតមលើការអ្ះអាងខាងអ្ងគចាប់ ដែលអ្ៃុវតតមៅមលើអ្ងគម តុដែលបាៃ 
សមព្េចោចម់ព្សចេក្សម ើយមៃះ64។ សវនាការព្តូវមធវើជាសាធារណៈ។ 

សវនាការៃិងមសចក្សតីសមព្េចអាចមធវើមោយសភាៃីេយួៗ ឬសភារេួ(ដែលមាៃយាណ ង
តិចបីសភា) ឬមោយតុោការមរញអ្ងគ65។ ជាទូ្មៅ ៃីតិវធិីនៃការជំៃុំជព្េះមៅតុោការវៃិិចឆយ័ 
បារាងំ គឺជាៃតីិវធិីដែលដ្ែក្សមលើការសរមសរ។ 

ការជំៃុជំព្េះមោយសភាៃីេយួៗព្តូវមធវើម ើងមោយព្ក្សរេព្បឹក្សាេយួ ដែលមាៃមៅព្ក្សេ
យាណ ងមហាច ៥នាក្ស ់ (មៅតាេព្បមភ្ទ្មរឿង) ឬសភាទងំេលូ ដែលមៅក្សនុងមនាះព្បធាៃសភាមធវើ
ជាអ្ធិបត។ី 

ការជំៃុជំព្េះមោយសភាមរញអ្ងគ (formation plénière) មក្សើតម ើងមៅមរលព្បធាៃ
សភាសមព្េចឱ្យមធវើមរញអ្ងគ មោយសារមរឿងដែលបតឹងសាទុ្ក្សខេក្សមាៃលក្សខណៈរមំញច ឬមរល
ណាោតម់េើលមៅមឃើញថា មសចក្សតីសមព្េចមៅមលើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខៃឹងនាឱំ្យមាៃការដព្បព្ត ប់
យុតតិសាស្តសតេុៃៗ66 ឬេយួមទ្ៀត មបើសិៃជាតំណាងេហាអ្យយការមសនើសំុឱ្យជំៃុំជព្េះដបបមៃះ 
មៅមរលមបើក្សសវនាការ។ 
                                                 
63 ព្បភ្រែូចខាងមលើ សូេមេើលដ ន្ក្ស « L’instruction et le jugement du pourvoi » 
64 www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html  

65 រតម៌ាៃលំអិ្តដែលបរយិាយជាបៃតបនាា បត់មៅមទ្ៀតមៃះព្តូវបាៃែក្សព្សងរី់ព្បភ្រែូចខាងមលើ។ 

66 http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation 

_11982.html 

http://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html
http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation%20_11982.html
http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation%20_11982.html
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ការជំៃុជំព្េះមោយសភាចព្េរះ (chambres mixtes) ដែលមធវើជាអ្ធិបតីមោយព្បធាៃ
តុោការ ៃងិសមាសភារមៅព្ក្សេ ៤របូ រីសភាៃេីយួៗដែលពាក្សរ់ៃ័ធ (ព្បធាៃសភា, ព្រឹទ្ធ-
មៅព្ក្សេ, ៃិងមៅព្ក្សេរីរនាក្ស)់។ មបើមរឿងព្តូវជព្េះមោយសភាបី មនាះចំៃួៃមៅព្ក្សេព្តូវមាៃ 
១៣នាក្ស។់  ការជំៃុំជព្េះមោយសភាចព្េរះព្តូវបាៃសមព្េចឱ្យមធវើ មៅមរលណាមរឿងណាេយួ
ធាល ក្សក់្សនុងសេតថក្សិចចមព្ចើៃសភា ឬមោយសារែំមណាះព្សាយអាចមធវើឱ្យមាៃការេតិោន ្ាុយោន មលើ
យុតតិសាស្តសត ឬេយួមទ្ៀត មបើសិៃជាតំណាងេហាអ្យយការមសនើសំុឱ្យជំៃុំជព្េះដបបមៃះ មៅមរល
មបើក្សសវនាការ67។ 

ការជំៃុជំព្េះមោយតុោការមរញអ្ងគ (assemblées plénières) មាៃសមាសភារ 
១៩របូ គឺ ព្បធាៃតុោការជាអ្ធិបត,ី ព្បធាៃសភាៃីេយួៗ (ទងំអ្ស់ ៦នាក្ស)់ ព្រទឹ្ធមៅព្ក្សេ
ៃីេយួៗេក្សរីព្គបស់ភា (៦នាក្ស)់ ៃងិមៅព្ក្សេព្បឹក្សាេក្សរីសភាៃីេយួៗ (ទងំអ្ស់ ៦នាក្ស)់។ 
ការជំៃុជំព្េះមោយតុោការមរញអ្ងគមធវើម ើងកាលណាបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ មលើក្សទ្រីីរព្តូវបាៃោក្ស់
េក្សេតងមទ្ៀតមលើការអ្ះអាងែដែល ឬមៅមរលដែលអ្គគរែឋអាជ្ាអ្េតុោការវៃិិចឆយ័ទេទរឱ្យ
មធវើការជំៃុជំព្េះមរញអ្ងគេុៃមរលតុោការមបើក្សសវនាការ68។ 

មៅក្សនុងសវនាការ មៅព្ក្សេរបាយការណ៍ម ើងដងលងរីចណុំចសំខាៃ់ៗ នៃមរឿងក្សតីព្រេទងំ
ទ្សសៃៈរបស់ោត។់ បនាា បេ់ក្ស តាេលំោបអ់្តតីភារ ព្រឹទ្ធមៅព្ក្សេ ៃងិមៅព្ក្សេព្បកឹ្សាម ើង
ដងលងមយាបល់របស់ោត ់ម ើយជាចុងមព្កាយបងែស់ព្បធាៃសភាដងលងេតិរបស់ោត។់ 

មេធាវរីបស់ភាគីអាចម ើងដងលងរៃយល់បដៃថេមៅមលើសារណារបស់ខលួៃបាៃដែរ មបើសិៃ
ជាមគបាៃសំុម ើងដងលង ៃិងព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ តមោយព្បធាៃសភា ក្សប៏ណុដៃតមៅក្សនុងការអ្ៃុវតតក្សព្េ
មាៃការម ើងដវក្សដញក្សមោយមេធាវណីាស់69។ 

គូភាគីេៃិអាចដងលងអ្វីមៅក្សនុងសវនាការមៃះមទ្ មព្ពាះនាទ្ីដវក្សដញក្សមរឿងចាបជ់ាភារក្សិចច
ផ្ទត ចេ់ុខរបស់មេធាវ។ី អ្គគរែឋអាជ្ាម ើងដងលងរីេតិរបស់ោតក់្សប៏ាៃ ឬក្សម៏យាងមៅមលើមយាបល់
ដែលោតប់ាៃសរមសរ ៃិងោក្សជូ់ៃតុោការរចួម ើយក្សប៏ាៃ។ 

ការរោិរណា៖ ការរិោរណាព្តូវមធវើមោយសមាៃ ត ់ៃិងែកឹ្សនាមំោយព្បធាៃ ៃិងចូលរេួ
មោយមៅព្ក្សេព្បកឹ្សា។  មសចក្សតីសមព្េចព្តូវមធវើជាអ្នាេកិ្ស មោយសមេលងភាគមព្ចើៃ ៃិងោម ៃ
បងាា ញរីេតជិំទស់មទ្។ 

អាៃុភារនៃមសចក្សតសីមព្េចនៃតុោការវៃិចិឆយ័៖ មសចក្សតសីមព្េចរបស់តុោការវៃិិចឆយ័
មាៃលទ្ធ្លរីរយាណ ងគឺការព្ោៃមោលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ (rejeter, dismiss) ៃិងការបែិមសធ
សាលព្ក្សេ ឬសាលែីកា (casser, quash)។ 
                                                 
67 ែូចព្បភ្រែូចខាងមលើ។ 

68 ែូចព្បភ្រែូចខាងមលើ។ 

69 Gérard Couchez, Procédure civile, (Armand Colin, 11e édition, 2000) p. 369. 
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ការព្ោៃមោលមក្សើតម ើងមោយសារបណតឹ ងមនាះោម ៃលក្សខណៈគួរឱ្យទ្ទ្ួលបាៃ ឬោម ៃ
េូលោឋ ៃជាែុំក្សភំ្ៃួ ែូចបាៃបរយិាយមៅក្សនុងដ្នក្សខាងមលើ។ មសចក្សតីសមព្េចព្ោៃមោលមៃះេៃិ
អាចបតឹងសាទុ្ក្សខម ើងវញិបាៃមទ្ (មាព្តា ៦២១ ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី)។ ការបតងឹសាទុ្ក្សខមោយ
បំពាៃអាចទ្ទ្ួលរិៃយ័ជាព្បាក្សម់ទ្ៀត្ង យាណ ងមព្ចើៃបំ្ុត ៣ ពាៃអ់្ុឺរ ណ ូ (មាព្តា ៨២៨ ព្ក្សេៃីតិ
វធិីរែឋបបមវណី)។ 

ការបែិមសធសាលព្ក្សេ ឬសាលែីកាមក្សើតម ើងមោយសារ តុោការមេើលមឃើញថា អ្នក្ស 
បតឹងមាៃម តុ្លព្តេឹព្តូវ ែូមចនះតុោការបែិមសធមសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេ 
ទងំេូល ឬេយួដ្នក្ស។ មាព្តា ៦២៥ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីដចងថា ៖ 

ចំមពាះចំណុចដែលបណះពាល់ ការបែិមសធោក្ស់ភាគីឱ្យសថិតមៅក្សនុង
សភារដែលោត់មាៃ េុៃមសចក្សតីសមព្េចដែលព្តូវបាៃបែិមសធ
មនាះម ើងវញិ។ 

មាព្តាមៃះមាៃៃយ័ថា មបើភាគីេយួោញ់ក្សត ី រចួម ើយបាៃបតឹងឧទ្ធរណ៍ បនាា បេ់ក្សោត់
ោញ់ក្សតីមៅថាន ក្សឧ់ទ្ធរណ៍មទ្ៀត មៅមរលដែលតុោការវៃិចិឆយ័បែិមសធមសចក្សតីសមព្េចសាោ
ឧទ្ធរណ៍ មនាះភាគីទងំរីរសថិតេក្សមៅព្តឹេសភារែណំាក្សក់ាលដែលសាោឧទ្ធរណ៍េៃិទៃ់
សមព្េចមសចក្សតី។ តុោការដែលទ្ទ្ួលមរឿងបងវិលអាចជព្េះបាៃដតក្សេមវតថុណាដែលតុោការ
វៃិិចឆយ័បាៃបែិមសធបណុមណាា ះ រឯីចំណុចដែលតុោការវៃិិចឆយ័េៃិបណះពាល់ព្តូវទុ្ក្សមៅែដែល 
ែូចរីេៃុមាៃការបតឹងសាទុ្ក្សខ។ 

ការបែិមសធមសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេ នាឱំ្យមាៃសាថ ៃការណ៍រីរមក្សើត
ម ើង។ ទ្ីេយួ ក្សនុងក្សរណីភាគមព្ចើៃ តុោការវៃិិចឆយ័បងវិលមរឿងមៅតុោការថាន ក្សម់ព្កាេណា
េយួម្សងមទ្ៀត ដែលមាៃថាន ក្ស ់ ៃិងព្បមភ្ទ្ែូចោន ៃងឹតុោការដែលមចញមសចក្សតីសមព្េចដែល
ព្តូវបែិមសធ (ែូចជា សភាពាណិជជក្សេមនៃតុោការេយួ) ឬតុោការថាន ក្សម់ព្កាេែដែលដត
សមាសភារមៅព្ក្សេម្សង (មាព្តា៦២៦ ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី)។ ទ្រីីរ តុោការវៃិិចឆយ័ 
បែិមសធមោយេៃិបាចប់ងវលិមរឿងមៅតុោការថាន ក្សម់ព្កាេ (មាព្តា ៦២៧ ព្ក្សេែដែល)។ 

មៅក្សនុងសាថ ៃការណ៍ទ្ីេយួ តុោការថាន ក្សម់ព្កាេព្តូវជព្េះសារម ើងវញិ មោយទ្ទ្ួល
យក្សក្សប៏ាៃ ឬេៃិទ្ទ្ួលយក្សក្សប៏ាៃៃូវព្ទ្ឹសតីដែលតុោការវៃិិចឆយ័បាៃដណនាមំៅក្សនុងសាលែីកា
របស់ខលួៃ។ បណុដៃតមបើសាលែកីាបែិមសធព្តូវបាៃមចញ មោយសវនាការនៃអ្ងគតុោការទងំេូល 
តុោការថាន ក្សម់ព្កាេព្តូវដតព្បតិបតតិតាេព្ទ្ឹសតីដែលដណនាមំោយ តុោការវៃិិចឆយ័។ មៅមរល
ជំៃុំជព្េះមោយតុោការទ្ទ្លួមរឿងបងវិលមៃះ ភាគីព្តូវជដជក្សមែញមោលមរឿងក្សតីម ើងវញិ ទងំ
អ្ងគម តុ ទងំអ្ងគចាប ់(មលើក្សដលងដតចំណុចដែលតុោការវៃិិចឆយ័េៃិបាៃបែិមសធ)។ 

ក្សនុងសាថ ៃការណ៍ទ្រីីរ  តុោការវៃិិចឆយ័អាចសមព្េចយក្សវធិីរីរ។ វធិីទ្េីយួ តុោការ
អាចមចញមសចក្សតីសមព្េចមោយ ខលួៃឯងមោយេៃិបាចប់ងវលិ មព្ពាះអ្ងគម តុដែលបាៃក្សំណត់



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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មព្សចបាចម់ ើយមោយតុោការថាន ក្សម់ព្កាេមនាះ មបើក្សឱ្យតុោការអាចអ្ៃុវតតវធិាៃចាបម់ោយ
ព្តង់ៗ មៅមលើអ្ងគម តុមនាះដតេតង។ ឧទ រណ៍ តុោការថាន ក្សម់ព្កាេអ្ៃុវតតមាព្តាចាបេ់យួ
េៃិព្តឹេព្តូវ ែូមចនះ តុោការវៃិិចឆយ័ព្ោៃដ់តយក្សមាព្តាេយួមទ្ៀតេក្សជំៃួសដតេតងមៅក្សនុងសាល
ែីការបស់ខលួៃ។ ជមមាល ះរបស់ភាគីព្តូវបាៃបចចបម់ៅព្តឹេចណុំចមៃះដតេតង (មាព្តា ៦២៧ ព្ក្សេ
ៃីតិវធិីរែឋបបមវណី)។ 

វធិីេយួមទ្ៀត គឺតុោការវៃិិចឆយ័អាចយល់មឃើញថា ព្តូវសមព្េចមរឿងមោយខលួៃឯង
មោយេៃិបាចប់ងវិល មោយសារមសចក្សតីសមព្េចមនាះៃងឹេៃិនាឱំ្យមាៃការកាតក់្សតីសារជាងមីមលើ
អ្ងគមសចក្សតី (មាព្តា ៦២៧ ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី)។ ឧទ រណ៍ អ្ងគម តុេៃិបងាា ញឱ្យមឃើញ
ថាមែើេបណតឹ ងបាៃមធវើក្សំ ុសអ្វីេយួព្សបតាេការសមព្េចរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេ ែូចជាអ្ងគ
ម តុបងាា ញថា ការមោទ្ព្បកាៃម់ៅមព្កាេបចញតតិចាបេ់យួេៃិចូលជាបទ្មលមើសេយួ។ 

ៃតីវិធិនីៃការបតងឹសាទុ្ក្សខសព្មាបម់រឿងព្រ មទ្ណឌ ៖ ៃីតិវធិសីព្មាបម់រឿងព្រ មទ្ណឌ  ជា
េូលោឋ ៃេៃិខុសោន រីៃតីិវធិសីព្មាបម់រឿងរែឋបបមវណីមទ្។ មាៃការខុសោន ខលះព្តងច់ណុំចរយៈ
មរលក្សំណតស់ព្មាបប់តឹងសាទុ្ក្សខ ៃិងតំណាង្លូវចាប។់ 

រយៈមរលសព្មាបប់តឹងសាទុ្ក្សខគឺ ៥នងៃ រាបោ់បរ់ីនងៃព្បកាសមសចក្សតីសមព្េចចំមពាះេុខ 
ឬរីនងៃជូៃែំណឹងរីមសចក្សតីសមព្េចក្សំបាងំេុខអ្នក្សបតងឹសាទុ្ក្សខ។ មោយសារៃីតិវធិីមៅតុោការ
វៃិិចឆយ័ជាៃីតិវធិីសរមសរ អ្នក្សបតឹងព្តូវោក្សស់ារណារបស់ខលួៃដែលតាក្សដ់តងមោយខលួៃឯង ឬ
មោយតំណាងណាេយួតាេការមព្ជើសមរ ើសរបស់មែើេបណតឹ ង រេួមាៃមេធាវមីៅតុោការថាន ក្ស់
មព្កាេ ឬមេធាវអី្េតុោការវៃិិចឆ័យដែលបាៃបញ្ជ ក្ស់មៅខាងមលើ។ សារណាមនាះព្តូវដតចុះ 
 តថមលខាមោយអ្នក្សបតឹង មទះបីជាអ្នក្សម្សងតាក្សដ់តងឱ្យក្សម៏ោយ មបើរុំែូមោន ះមទ្ បណតឹ ងមនាះ
េៃិអាចទ្ទ្ួលយក្សបាៃមទ្។ សារណាមនាះព្តូវោក្សក់្សនុងរយៈមរលយាណ ងយូរ១០នងៃ បណដុៃតមបើអ្នក្ស
បតឹងជាជៃដែលព្តូវបាៃ ត្នាា មទស មគព្តូវោក្សស់ារណាក្សនុងរយៈមរល៣០នងៃ បនាា បរ់ីការោក្ស ់            
បណតឹ ង។ មរលមវោមៃះព្តូវដតមោររជាោចខ់ាត។ 

សារណាការពារោម ៃរយៈមរលក្សំណតម់ទ្ ដតចុងចមេលើយព្តូវដតោក្សឱ់្យបាៃឆ្បដ់ែល
អាចមធវើមៅបាៃ មែើេបកុី្សំឱ្យខូច្លព្បមយាជៃ៍របស់ខលួៃ។ សារណាការពារព្តូវដតោក្ស់មៅ
ការយិាល័យមេធាវអី្េតុោការវៃិិចឆយ័។ 

េតរិបស់តុោការវៃិចិឆយ័៖ មព្ៅរីមធវើការវៃិិចឆយ័មលើបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ តុោការវៃិិចឆយ័
មាៃអ្ំណាច្តល់េតែិល់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេមៅក្សនុងអ្ ុំងនៃការែំមណើ រការក្សតីរបស់មគដែរ70។ 

                                                 
70 មាព្តា ១៥១-១ នៃចាបម់លខ ៩១-៤៩១ ចុះនងៃទី្ ១៥ ឧសភា ១៩៩១។ សូេមេើលមៅក្សនុងទំ្ររ័ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000526330។  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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េតិទងំមនាះេៃិមាៃអាៃុភារចងកាតរវក្សិចចមទ្ មាៃៃយ័ថា តុោការដែលមសនើសំុេតិរបស់
តុោការវៃិិចឆយ័មនាះអាចយល់ព្សបតាេេតិមនាះ ឬមបាះមោលក្សប៏ាៃ។ 

មែើេបឱី្យតុោការវៃិិចឆយ័អាច្តល់េតិរបស់ខលួៃបាៃ លុះព្តាដតមាៃការមសនើសំុរីតុោ-
ការថាន ក្ស់មព្កាេឱ្យបក្សព្សាយចាប់ដែលពាក្សរ់័ៃធៃឹងមរឿងកំ្សរុងោត់ការ ម ើយបញ្ា ចាប់មនាះ
មទ្ៀតមសាតជាបញ្ា ងមីដែលេៃិដែលមាៃយុតតសិាស្តសតរីេុៃបំភ្ល។ឺ បញ្ា ចាបដ់ែលមោទ្សួរជា
មរឿងរិបាក្សម ើយមក្សើតមៅក្សនុងជមមាល ះេួយចំៃួៃ ម ើយជាបញ្ា ដែលេៃិទៃ់មាៃ ឬក្សំរុងព្តូវ
បាៃមគបតឹងសាទុ្ក្សខ។ ការ ត្ល់មយាបល់មៃះព្តូវមធវើមៅក្សនុងរយៈមរល៣ដខ ោប់រីនងៃមសនើ សំុ71។ 
ការមសនើសំុមៃះអ្ៃុវតតចំមពាះដតមរឿងរែឋបបមវណីបណុមណាា ះ។ 
 

ឃ. តនួាទី្របស់េហាអ្យយការអ្េតុោការវៃិិចឆយ័បារាងំ 
ព្បវតតិមែើេនៃេហាអ្យយការនៃព្បមទ្សបារាងំ មចញេក្សរីសនងការព្រះេហាក្សសព្តមៅ

អ្េសាោវៃិិចឆយ័(commissaire du roi) ។ សនងការមៃះមាៃក្សរណីយក្សចិចរក្សាការអ្ៃុវតតចាប់
ឱ្យបាៃព្តឹេព្តូវ។ ោតម់ាៃសិទ្ធិមធវើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខែូចជាភាគីនៃវវិាទ្ដែរ។ មៅក្សនុងមរឿងរែឋបបមវណី 
មបើោតប់ាៃែឹងថា តុោការចុងមព្កាយបាៃមចញសាលព្ក្សេដែល្ាុយៃងឹចាប ់ ឬទ្ព្េងណ់ា
េយួម ើយ(ៃីតិវធិ)ី មទះបភីាគីេៃិបាៃបតឹងសាទុ្ក្សខក្សម៏ោយ ោតព់្តូវមលើក្សមរឿងមនាះមៅសាោ
វៃិិចឆយ័។ មបើោតប់ងាា ញឱ្យមឃើញថាទ្ព្េង ់ឬចាបណ់ាេយួព្តូវបាៃរមំោភ្ មៅក្សនុងការវៃិិចឆយ័
របស់សាោជព្េះក្សតចុីងមព្កាយមនាះ សាោវៃិិចឆយ័អាចសមព្េចបែិមសធសាលព្ក្សេមនាះ72។ 

មព្កាយរីការទ្មាល ក្សរ់ាជាៃិយេមៅឆ្ន ១ំ៧៩២េក្ស មគផ្ទល ស់ម ម្ ះសនងការព្រះេហា
ក្សសព្តមៅជា “សនងការនៃអ្ំណាចព្បតិបតត”ិ(commissaire du pouvoir exécutif)។  មៅឆ្ន ំ
១៨០២ មគបតូរម ម្ ះេក្សជាសនងការរោឋ ភ្បិាល (commissaire du gouvernment) ។ បនាា ប់
េក្សមទ្ៀត មៅឆ្ន ១ំ៨១០ តំដណងមៃះមាៃ ម ម្ ះជាអ្គគរាជអាជ្ា (procureur général)។ 

បចចុបបៃន េហាអ្យយការអ្េតុោការវៃិិចឆយ័មាៃ អ្គគរែឋអាជ្ា ៃិងស ការ ី៥០របូ ក្សនុង
មនាះមាៃអ្គគមេធាវពី្រឹទ្ធបុរស ៥របូ (premiers avocats généraux) អ្គគមេធាវ ី (avocat 
général) ៤០របូ ៃិងអ្គគមេធាវជីំៃួយ (avocat général référendaires) ៥នាក្ស។់ អ្គគរែឋ-
អាជ្ាេៃិចណុំះឱ្យរែឋេស្តៃតីយុតតិធេម៌ទ្ ម ើយអ្គគមេធាវមីធវើការមោយឯក្សរាជយរីអ្គគរែឋអាជ្ា គឺអ្គគ
រែឋអាជ្ាេៃិអាចបងាគ បអ់្គគមេធាវមីៅមរលមគបំមរញក្សរណីយក្សិចចរបស់មគមទ្73។ 

                                                 
71 www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html 

72 មាព្តា ២៥ ចាបស់តីរីការបមងេើតសាោវៃិិចឆយ័មលើក្សែំបូង ២៧ វចិឆកិា ១៧៩០។ 

73 http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation 

_11982.html 

http://www.courdecassation.fr/about_the_court_9256.html
http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation%20_11982.html
http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation%20_11982.html
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េហាអ្យយការមៅអ្េតុោការវៃិិចឆយ័េៃិដេៃជាភាគេីយួនៃវវិាទ្មទ្។ សាថ បៃ័មៃះអាច
មធវើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៅព្គបម់រឿង ទងំរែឋបបមវណី ទងំព្រ មទ្ណឌ ។  បណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៃះ មគមៅថា    
បណតឹ ងសាទុ្ក្សខក្សនុង្លព្បមយាជៃច៍ាប។់ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខក្សនុង្លព្បមយាជៃន៍ៃចាបេ់ៃិមោះ
ព្សាយ្លព្បមយាជៃរ៍បស់ភាគីនៃជមមាល ះមទ្។ 

មបសក្សក្សេមរបស់េហាអ្យយការគឺ ការរក្សាឱ្យមាៃភារឯក្សសណាឋ ៃមៅក្សនុងការបក្ស
ព្សាយចាប ់ មៅក្សនុងព្បមយាជៃទូ៍្មៅ ៃងិសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ។ មៅក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  
េហាអ្យយការអាចម្តើេបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ មោយខលួៃឯងទ្ល់ៃឹងសាលែីការបស់សភាមសុើបសួរនៃ
តុោការឧព្ក្សិែឋ ៃិងទ្ល់ៃងឹសាលព្ក្សេសមព្េចជាចុងមព្កាយ ក្សនុងមរឿងឧព្ក្សិែឋ េជឈេិ ៃិងល ុ 
មបើោតម់េើលមឃើញថាសាលព្ក្សេ/សាលែីកាទងំមនាះសមព្េចមោយបំពាៃមលើចាប7់4។ េហា
អ្យយការជាឆ្ម កំារពារចាបទ់្ល់ៃឹងការរមំោភ្មលើសិទ្ធិជៃជាបម់ោទ្្ង ៃិងការរមំោភ្សិទ្ធិ
សាធារណៈ្ង។ មាព្តា ៦២១ នៃព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ដចងថា ៖ 

“មៅមរលតុោការឧទ្ធរណ៍ ឬតុោការឧព្ក្សិែឋ តុោការេជឈេិ ឬ
តុោការល ុបាៃមចញសាលព្ក្សេជាចុងមព្កាយ ដែលសេរងៃឹង
ការបតឹងសាទុ្ក្សខ បណុដៃតោម ៃភាគីណាេយួោក្ស់ពាក្សយបតឹងមៅក្សនុងមរល
ជាក្សំណត់ អ្គគរែឋអាជ្ាអ្េតុោការវៃិិចឆយ័អាចបតឹងសាទុ្ក្សខមោយ
ចិតតោតផ់្ទា ល់បាៃ មទះបីរយៈមរលជាក្សំណតប់ាៃក្សៃលង្ុតមៅ
ម ើយក្សតី បណុដៃតោតម់ធវើែូមចនះ ក្សនុង្លព្បមយាជៃ៍នៃចាបប់ណុមណាា ះ។ 
តុោការវៃិិចឆ័យព្តូវមចញមសចក្សតីសមព្េចមលើ បញ្ា ទ្ទ្ួលបណតឹ ង
ៃិងមលើេូលក្សភារនៃបណតឹ ង។ មបើពាក្សយបណតឹ ងព្តូវបាៃទ្ទ្ួលយក្ស 
តុោការព្បកាសបែិមសធសាលព្ក្សេ បណុដៃតភាគីេៃិអាចយក្សឱ្កាស 
មៃះមចញេុខេក្សបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃមទ្ ម ើយមគក្សេ៏ៃិអាចជំទស់ 
ៃឹងការអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េច [របស់តុោការថាន ក្ស់មព្កាេ] ដែល
ព្តូវបាៃបែិមសធ [មោយតុោការវៃិិចឆ័យ]បាៃដែរ។”   

ងវីមបើអ្គគរែឋអាជ្ាបាៃមជាគជយ័ ក្សនុងការមធវើឱ្យតុោការវៃិចិឆយ័មធវើមមាឃភារមលើមសចក្សតី
សមព្េចរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេក្សតី សាលែីការបស់តុោការវៃិិចឆយ័មាៃៃយ័ព្តេឹដតដក្សតព្េូវ
មសចក្សតសីមព្េចមលើអ្ងគចាបប់ណុមណាា ះ បណុដៃតេៃិអាចបចឈបក់ារអ្ៃុវតតមសចក្សតីសមព្េចដែលបាៃមធវើរចួ
ម ើយម ើយ។ ការបែិមសធសាលព្ក្សេមៃះ មាៃដតព្ទ្ឹសតីបណុមណាា ះ តុោការវៃិិចឆយ័េៃិបងវិលសំណំុ
មរឿងមៅតុោការមព្កាេមែើេបជីព្េះម ើងវញិមទ្75។ 

មាព្តា៦២០ នៃព្ក្សេៃីតិវធិពី្រ មទ្ណឌ  មបើក្សឱ្យអ្គគរែឋអាជ្ាអ្េតុោការវៃិិចឆយ័បតឹង   
សាទុ្ក្សខដែរ មបើមាៃបញ្ជ ក្សច់ាស់រីរែឋេស្តៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេដ៌ែលមោទ្ថា មសចក្សតីសមព្េចរបស់
                                                 
74 មាព្តា ៥៦៧ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ។ 

75 Jean Pradel, Procédure Pénale (édition CUJAS, 6e édition 1992) p.639. 
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តុោការណាេយួទងំថាន ក្សែ់បំូង ទងំថាន ក្សឧ់ទ្ធរណ៍បាៃរមំោភ្មលើចាប។់ ែីកាសមព្េច ឬ
សាលព្ក្សេរបស់តុោការទងំមនាះអាចមធវើមមាឃភារបាៃ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ ងវីតបតិមៃះជាបណតឹ ង
សាទុ្ក្សខក្សនុង្លព្បមយាជៃន៍ៃចាប ់ ភាគីអាចទ្ទ្ួល្លរបីណតឹ ងមៃះបាៃ។ មបើមសចក្សតសីមព្េច
របស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេជាមសចក្សតីសមព្េចឱ្យរចួការមោទ្ព្បកាៃ ់ មទះបីតុោការវៃិចិឆយ័មធវើ
មមាឃភារមសចក្សតីសមព្េចមនាះក្សម៏ោយ ក្សម៏សចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការវៃិិចឆយ័មៃះសថិតមៅជា
ព្ទ្ឹសតីេៃិអាចមាៃ្លឱ្យោបជ់ៃជាបម់ោទ្េក្សឃំុឃាងំវញិមទ្76។ មបើមសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការ
ថាន ក្សម់ព្កាេជាមសចក្សតីសមព្េច្តនាា មទស ការមធវើមមាឃភារមលើមសចក្សតីសមព្េចមនាះមោយតុោ-
ការវៃិិចឆយ័ព្តូវបាៃព្បមយាជៃែ៍ល់ចាប ់ ៃិងភាគី មាៃៃយ័ថាតុោការវៃិិចឆយ័អាចបងវិលមរឿង
ឱ្យមៅតុោការថាន ក្សម់ព្កាេ ម ើយតុោការដែលទ្ទ្ួលមរឿងបងវិលមៃះ ព្តូវវៃិិចឆយ័មៅក្សនុង្ល
ព្បមយាជៃរ៍បស់ទ្ណឌិ ត មៅតាេេតិរបស់តុោការវៃិិចឆយ័77។ 
 

ង. សាោវៃិិចឆយ័នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា (១៩១១-១៩៣៧) 
 សាោវៃិចិឆយ័ដែលព្តូវបាៃបមងេើតជាមលើក្សែំបងូមព្កាេការអ្ៃុេត័ព្ក្សេចុះនងៃទ្២ី០ ដខ
វចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩១១ សតីរី ព្ក្សេមសុើបសួរ(ៃីតិវធិ)ីព្រ មទ្ណឌ  ៃិងការមរៀបចំតុោការ។ ម ម្ ះជា្លូវ
ការនៃសាោមៃះគឺ “សាោវៃិិចឆ័យាធិបតី”។ ែំមណើ រការនៃសាោវៃិិចឆ័យោប់ម្តើេមៅឆ្ន  ំ
១៩១២ តាេរយៈព្រះរាជព្ក្សេចុះនងៃទ្២ី៨ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ១ំ៩១២78។  តួនាទ្ីនៃសាោវៃិចិឆយ័មៅ
មព្កាេព្ក្សេខាងមលើមៃះអ្ៃុវតតសព្មាបដ់តមរឿងព្រ មទ្ណឌ ។ មទ្ើបដតមៅឆ្ន ១ំ៩២២ ដែលតួនាទ្ី
របស់សាោមៃះព្តូវបាៃរព្ងកី្សែល់មរឿងរែឋបបមវណី្ងដែរ។ 

រចនាសេពៃ័ធៈ ព្ក្សេមៃះេៃិបាៃដចងបញ្ជ ក្សថ់ាព្តូវដចក្សមចញជាបណុនាម ៃដ្នក្សមទ្ បណុដៃតមាៃ
សមាសភារ ព្បធាៃ ៃិងមៅព្ក្សេបៃួរបូ ៃិងព្ក្សឡាបចជ ីមាន ក្ស។់ ព្បធាៃមាៃឋាៃៃតរសក្សតិ១០ 
បាណ ៃ មសមើៃឹងរែឋេស្តៃតី រឯីមៅព្ក្សេមាៃសក្សត ិ៩បាណ ៃ។ ក្សនុងចំមណាេមៅព្ក្សេទងំបៃួ មៅព្ក្សេរីររបូ
មាៃតំដណងអ្ចិនស្តៃតយព៍្បោសំាោមៃះ ៃិងរីរនាក្សម់ទ្ៀតជាមៅព្ក្សេបដៃថេ ដតងតាងំមៅមរល
ណាមាៃសវនាការតាេរយៈការោបម់ឆ្ន តមោយព្បធាៃសាោវៃិចិឆយ័មរ ើសមចញរីក្សនុងចំមណាេ
ោងហាវ ង ៃិងមៅព្ក្សេនៃសាោឧទ្ធរណ៍ (មាព្តា១៨៥)។ 

មៅឆ្ន  ំ ១៩២២ ព្បធាៃសាោវៃិិចឆយ័ទ្ទ្ួលបាៃមបៀវតសព្បាេំយួពាៃ(់៦,០០០)មរៀល 
រឯីមៅព្ក្សេធេមតានៃសាោមៃះបាៃរបីីពាៃព់្បាេំយួរយ (៣,៦០០) មៅបៃួ(៤,០០០) មរៀល

                                                 
76 ព្បភ្រែូចខាងមលើ ទ្. ៦៣៩។ 

77 ព្បភ្រែូចខាងមលើ ទ្. ៦៣៩។ 

78 Recueil des actes du Gouvernement Cambodgien, p. 94 
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មៅតាេអ្តីតភារ (ព្បកាសនងៃ ទ្ី ៣ ដខតុោ ឆ្ន ១ំ៩៩២)។ ព្បធាៃបាៃព្បាក្សរ់ងាវ ៃស់ព្មាប់
េុខងារមៅក្សនុងព្ក្សរងចៃំួៃ ៧២០មរៀល ៃិងព្បាក្សន់ងល្ាះ ៣០០មរៀល ។ 

មៅព្ក្សេសាោវៃិិចឆយ័ព្តូវព្ប ងព្បដជងចូលកាៃត់ំដណង។ មៅឆ្ន ១ំ៩២២ ការព្ប ង
មាៃវញិ្ញ សារជាឈុត។ វញិ្ញ សារទងំអ្ស់ព្តូវមធវើជាភាសាបារាងំ79។ 

ឈុតទ្េីយួមាៃបីវញិ្ញ សារព្ទ្ឹសតីគឺ ចាបរ់ែឋបបមវណី ចាបៃ់ីតិវធិីរែឋបបមវណី ចាប់
ព្រ មទ្ណឌ  ៃិងៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ។ ក្សនុងេយួវញិ្ញ សារព្តូវមធវើ ៣ មមាណ ងមោយបិទ្មសៀវមៅ។ 

ឈុតទ្រីីរ គឺការអ្ៃុវតតសរមសរសាលព្ក្សេរែឋបបមវណីេយួ ៃិងសាលព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ   
េយួ។ មគព្តូវមធវើ ២ មមាណ ងក្សនុងេយួេុខ ម ើយអាចមបើក្សមសៀវមៅបាៃ។ 

ឈុតទ្បីីគឺជាវញិ្ញ សារផ្ទា ល់មាត ់ ដែលជាការសួរមលើេុខវជិាជ ដែលមាៃមៅក្សនុងឈុតទ្ី
េយួ ក្សនុងរយៈមរល ២០នាទ្។ី 

សាោវៃិចិឆយ័ជៃុំដំតដ្នក្សអ្ងគចាប៖់ មយាងតាេព្រះរាជព្ក្សេ នងៃទ្១ី៤ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ំ
១៩២២ ដែលបដៃថេ មៅមលើព្ក្សេឆ្ន ១ំ៩១១ សាោវៃិិចឆយ័កាតក់្សតីដតមលើបញ្ា ចាប ់ម ើយេៃិ
កាតក់្សតីមលើមរឿងអ្ងគម តុមទ្80។ ែូចោន ៃងឹតុោការវៃិិចឆយ័បារាងំដែរ សាោមៃះបែិមសធបណតឹ ង 
សាទុ្ក្សខទក្សទ់្ងៃឹងភារេៃិព្បព្ក្សតីនៃៃីតិវធិ ី ៃងិមសចក្សតសីមព្េច្ាុយៃឹងចាប។់ បដៃថេមលើមៃះ 
សាោវៃិចិឆយ័ជំៃុជំព្េះមលើបណតឹ ងមសើមរ ើ្ ងដែរ។ 

សាោវៃិចិឆយ័ដខមរយក្សលំនាតំាេគព្េូបារាងំ។ សាោមៃះមាៃភារក្សិចចបែិមសធសាល
ែីកា ឬសាលព្ក្សេ ដែលជព្េះជាចុងមព្កាយដែលរមំោភ្ចាប ់ សមព្េចមោយតុោការោម ៃ
សេតថក្សិចច ឬតុោការដែលសមព្េចមលើសរីដែៃអ្ំណាចរបស់ខលួៃ (មាព្តា១៧២)។ 

ៃតីវិធិនីៃការបតងឹសាទុ្ក្សខ៖ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៃះអាចមធវើបាៃមោយទ្ណឌិ ត ភាគីរែឋបបមវណី 
ភាគីទ្ទ្ួលខុសព្តូវដ្នក្សរែឋបបមវណី។ រែឋេស្តៃតីយុតតធិេក៌្សអ៏ាចបតឹងបាៃដែរ ដតមធវើក្សនុង្លព្បមយាជៃ៍
ចាប ់ែូចោន ៃឹងសនងការព្រះេហាក្សសព្តបារាងំដែរ។ ព្ក្សេមៃះអ្ៃុវតតចំមពាះដតបណតឹ ងសាទុ្ក្សខក្សនុង
មរឿងព្រ មទ្ណឌ បណុមណាា ះ។ 

បណតឹ ងសាទុ្ក្សខអាចមធវើបាៃក្សនុងក្សេលុងមរល ៨នងៃ បនាា បរ់សីាលព្ក្សេព្តូវបាៃព្បកាស។ 
រែឋេស្តៃតីយុតតិធេម៌ាៃមរល ២ដខរាបោ់បរ់ីនងៃព្បកាសសាលព្ក្សេ។ ការអ្ៃុវតតសាលព្ក្សេព្តូវផ្ទែ ក្ស
សិៃក្សនុងរយៈមរល ៨នងៃមៃះ។ 

 សាេជីៃព្តូវោក្សព់ាក្សយបតឹងមោយផ្ទា ល់មៅការយិាល័យព្ក្សឡាបចជ ី ម ើយពាក្សយបណតឹ ង
មនាះព្តូវមធវើតាេទ្ព្េងដ់ែលមព្បើមោយអាជ្ាការរីិមសស (ទ្ព្េងដ់ែលអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមព្បើ)។ មគព្តូវ
                                                 
79 ទំ្ររ័ ១០១ (Recueil des actes du Gouvernement Cambodgien 1920-1930, Tome 1)។ មគមៅថាចាបរ់ែឋបប- 
មវណី ឬរែឋបបមវណីគតិ, េូលគតិរែឋបបមវណី (ៃីតិវធីិរែឋបបមវណី), ចាបព់្រ មទ្ណឌ  ឬអាជ្ាគតិ, េូលគតិព្រ មទ្ណឌ  
(ៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ )។ 

80 មាព្តា ៦០ សូេមេើលមៅក្សនុងទំ្ររ័ ៤៤ Recueil des actes du Gouvernement Cambodgien 1920-1930, Tome 1 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ភាជ បេ់ក្សជាេយួៃូវឯក្សសារនានាភាជ បជ់ាេយួសាលព្ក្សេដែលរងសាទុ្ក្សខ (មាព្តា១៧៧ ៃងិ 
១៨៨)។ មលើសរីមៃះមទ្ៀតមគព្តូវោក្សជូ់ៃៃូវលិខតិដែលសរមសររីេមធោបាយ ឬការដវក្សដញក្ស
ោពំ្ទ្ការសាទុ្ក្សខ (មាព្តា១៨៩)។ មែើេ   បណតឹ ងព្តូវបងព់្បាក្សត់េេល់ ២០មរៀល (មាព្តា១៧៤)។ 

ពាក្សយបតឹងសាទុ្ក្សខមៃះព្តូវបាៃបចជូ ៃមៅរែឋេស្តៃតីយុតតិធេម៌ទ្ៀត។ ចាបេ់ៃិបញ្ជ ក្សថ់ា ការ
បចជូ ៃមៃះ ព្ោៃដ់តជាការជូៃែំណឹងែល់រែឋេស្តៃតី ឬមសនើសំុចំណាតក់ារមទ្ បណុដៃតរែឋេស្តៃតីព្តូវបចជូ ៃ
បណតឹ ងមៃះេក្សសាោវៃិិចឆយ័វញិ។ 

ការទ្ទ្លួបណតឹ ង៖ ការទ្ទ្លួ ឬេៃិទ្ទ្ួលបណតឹ ងគឺជាមសចក្សតីសមព្េចរបស់សាោ។ 
មបើបណតឹ ងេយួព្តូវព្ោៃមោល មាព្តា២០៤ នៃព្ក្សេមៃះដចងថា “កាលណាពាក្សយសំុបតងឹសាទុ្ក្សខ 
េយួព្តូវបាៃព្ោៃមោលរចួម ើយ ភាគីដែលបាៃមធវើបណតឹ ងដលងអាចបតឹងសាទុ្ក្សខទ្ល់ៃងឹសាល
ែីកា ឬសាលព្ក្សេែដែលបាៃមទ្ៀតមទ្ មទះបីមព្កាេមលសអ្វីក្សម៏ោយ ឬមោយការដវក្សដញក្សអ្វីក្ស៏
មោយ”។ 

សមាសភារនៃអ្ងគជៃុំជំព្េះ៖ ការជំៃុជំព្េះព្តូវមធវើជាសាធារណៈ មោយមៅព្ក្សេបីនាក្ស់
ៃិងព្ក្សឡាបចជ ីមាន ក្ស។់ ក្សនុងបណាត មៅព្ក្សេបីនាក្សម់ៃះ មាន ក្សជ់ាអ្ធិបត(ីមាព្តា៦៣ នៃព្ក្សេ ចុះនងៃទ្ី
១៤ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩២២)។ 

អាៃុភារនៃការបែមិសធសាលព្ក្សេ ឬសាលែកីាសាោមព្កាេ៖ កាលណាសាោវៃិចិឆ័
យមធវើមមាឃភារមលើសាលព្ក្សេ ឬសាលែីកាណាេយួម ើយ លទ្ធ្លគឺមរឿងក្សតីមនាះព្តូវបចជូ ៃ
មៅមៅព្ក្សេ ឬតុោការម្សងរីមៅព្ក្សេ ឬតុោការដែលមចញសាលព្ក្សេដែលព្តូវបតងឹសាទុ្ក្សខ។ 
ការបតឹងសាទុ្ក្សខជាមលើក្សទ្ីរីរ “េៃិអាចមធវើបាៃមទ្”។ ដតមគអាចបតឹងមសើមរ ើបាៃចំមពាះ  មសចក្សតី
សមព្េចដែលមាៃអាជ្ាអ្ស់ជំៃំុមោយសារការមក្សើតម ើងៃូវអ្ងគម តុងមី ឬមោយសារមាៃ
វធិាៃៃីតិវធិីងមីមចញេក្សជាធរមាៃេៃិឱ្យមគអ្ៃុវតតបាៃ (មាព្តា៦១ ព្រះរាជព្ក្សេ ចុះនងៃទ្ី១៤ ដខ
ក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩២២)។ 

សាោវៃិចិឆយ័អាចព្ោៃមោលបណតឹ ងដតេតង ឬមបើទ្ទ្ួលបណតឹ ង សាោអាចមធវើមមាឃ
ភារសាលែីកា ឬសាលព្ក្សេ។ អាៃុភារនៃមមាឃភារសាលព្ក្សេដព្បព្បួលមៅតាេព្បមភ្ទ្
សាលព្ក្សេ។ 

ចំមពាះមរឿងល ុ សាោវៃិចិឆយ័មធវើមមាឃភារ ម ើយកាតក់្សតីមរឿងមនាះមោយខលួៃឯង។ 
ចំមពាះមមាឃភារមលើមរឿងអ្សេតថក្សិចច មនាះសាោៃឹងបងវិលមរឿងមៅសាោជព្េះក្សតដីែលមាៃ
សេតថក្សិចច។ 

មៅក្សនុងការមធវើមមាឃភារសាលព្ក្សេ ឬសាលែីកា មោយសារមរឿងក្សតីេៃិដេៃព្រ មទ្ណឌ  
សាោវៃិចិឆយ័ព្តូវបចជូ ៃមរឿងមៅតុោការរែឋបបមវណី។ ចំមពាះមមាឃភារក្សនុងបទ្មលមើសេជឈេិ 



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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សាោព្តូវបចជូ ៃមរឿងមៅសាោេជឈេិែដែលដែលមាៃសមាសភារម្សង ឬមៅសាោេជឈេិ
ណាេយួមទ្ៀត (មាព្តា១៩៤)។ 

ចំមពាះមមាឃភារក្សនុងមរឿងឧព្ក្សិែឋ សាោព្តូវបចជូ ៃមរឿងមៅសាោឧព្ក្សិែឋម្សងមទ្ៀត ឬ
សាោដែលមាៃសេតថក្សិចចកាតក់្សតីមលើមរឿងអ្សេតថក្សិចច(មាព្តា១៩៤) មៅតាេការព្បជុំរិោរណា
រិមសសរបស់មៅព្ក្សេនៃសាោវៃិិចឆយ័។ មបើសាលែីកានៃសាោឧព្ក្សិែឋេយួព្តូវបាៃមធវើមមាឃ
ភារ មោយសារេូលម តុសាោឧព្ក្សិែឋ មនាះអ្ៃុវតតចាបខុ់សៃងឹព្បមភ្ទ្បទ្មលមើស សាោងមី
ដែលទ្ទ្ួលមរឿងរីសាោវៃិចិឆយ័ព្តូវមធវើមសចក្សតីសមព្េចមចញសាលព្ក្សេដតេតង មោយព្បកាស
ដតរីរិរទុ្ធភារនៃតុោការែំបងូបណុមណាា ះ។ បណុដៃតមបើមមាឃភារមោយសារេូលម តុម្សងមនាះ
សាោងមីព្តូវោបម់្តើេសវនាការសាជាងមី (មាព្តា១៩៩ ៃងិ ២០០)។ 

មៅក្សនុងព្រះរាជព្ក្សេចុះនងៃទ្១ី៤ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩២២ ការបចជូ ៃមរឿងមព្កាយរីសាោ
វៃិិចឆយ័បាៃបែិមសធ សាលព្ក្សេម ើយមនាះព្តូវមធវើតាេដបបខាងមព្កាេ៖ 

១.បណតឹ ងព្តូវបងវិលមៅតុោការម្សងដែលមាៃក្សព្េតិមសមើោន ៃឹងតុោការដែលមចញសាល
ព្ក្សេដែលរងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ឬ 
២. មបើរុំមនាះមទ្ មៅតុោការែដែលដតមាៃសមាសភារមៅព្ក្សេម្សង។ 
៣.ក្សនុងក្សរណីខាងមលើមៃះសាលែីការបស់សាោវៃិិចឆយ័ព្តូវដចងរីម ម្ ះតុោការដែលព្តូវ
បងវិលមៅ ៃិងក្សំណតរ់ីសមាសភារមៅព្ក្សេដែលព្តូវកាត់មរឿងបងវិល។ 
 
តនួាទ្រីបស់រែឋេស្តៃតពី្ក្សសួងយុតតធិេ៖៌ ែូចបាៃមពាលខាងមលើ រែឋេស្តៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ៌

មាៃតួនាទ្ីជាឆ្ម ចំាប។់ មៅមរលណាមាៃការអ្ៃុវតតចាបេ់ៃិព្តេឹព្តូវោតម់ាៃអ្ណំាចោត់
ការដក្សតព្េូវវញិ។ ចំមពាះសាោវៃិិចឆយ័ដែលព្បកាសសាលែីការចួ ម ើយដែលរែឋេស្តៃតីចងត់វាណ
ៃឹងមសចក្សតសីមព្េចមលើគតចិាបម់នាះ ោតអ់ាចបតឹងមៅសាោវៃិចិឆយ័មែើេបដីក្សដព្បសាលែីកា
មនាះវញិ មោយោក្សព់ាក្សយ ៃិងភាជ បម់ោយសារណារដវក្សដញក្សជំ ររបស់ោត។់ ោតព់្តូវោក្ស់
ពាក្សយបតឹងក្សនុងរយៈមរល ៤ដខ ោបរ់ីការព្បកាសសាលែីកាព្រ មទ្ណឌ ទងំអ្ស់់81។ 

មៅនងៃទ្ី១៤ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩២២ មាៃព្រះរាជព្ក្សេសតីរី ការមរៀបចំវស័ិយយុតតិធេេ៌យួ
មទ្ៀតដែលបាៃ ដក្សដព្បព្ក្សេឆ្ន ១ំ៩១១។ មៅក្សនុងមនាះមាៃការបដៃថេទក្សទ់្ងៃឹងសាោវៃិចិឆយ័។ 

 
អ្រំយុីតតសិាស្តសតនៃសាោវៃិចិឆយ័ក្សេពុជា ៖ សថិតិនៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខេក្សសាោវៃិចិឆយ័ក្សនុង

រវាងឆ្ន ១ំ៩២៤-១៩២៦មាៃចំៃួៃែូចខាងមព្កាេមៃះ ៖ 
 

                                                 
81 មាព្តា២០៦ ដក្សដព្បមោយព្រះរាជព្ក្សេមៅនងៃទី្២៨ ដខមេសា ឆ្ន ១ំ៩១៣។ Recueil des actes du Gouvernement 

Cambodgien 1920, p. 231. 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ឆ្ន  ំ រែឋបបមវណី ល ុ េជឈេិ ឧព្ក្សិែឋ សារបុ 
១៩២៤ ២៥៩ ១១ ២៧៧ ១១១ ៦៦៥ 
១៩២៥ ៣២២ ១៥ ១៩៨ ៤២ ៥៧៨ 
១៩២៦ ៤៣៦ ២៣ ១៤៥ ៧៩ ៦៨៣ 

 
មយាងតាេសថិតមិៃះ សាោវៃិិចឆយ័ទ្ទ្ួលជាេធយេ ២មរឿងក្សនុងេយួនងៃ ដែលជាបៃាុក្ស

េយួយាណ ងធៃៃ ់សព្មាបតុ់ោការេយួដែលមាៃមៅព្ក្សេតចិជាង ១០នាក្ស។់ 
េក្សទ្ល់ៃងឹឆ្ន ១ំ៩២៦ សាោវៃិិចឆយ័ក្សេពុជាបាៃមចញសាលែីកាដែលមាៃគុណភារ

ជាយុតតិសាស្តសតរែឋបបមវណីចំៃៃួ ២២ ៃិងយុតតិសាស្តសតព្រ មទ្ណឌ ចៃំួៃ ១៤។ 
ខ្ុ ំសូេមលើក្សឧទ រណ៍នៃយុតតិសាស្តសតព្រ មទ្ណឌ េយួដែលទក្សទ់្ងៃងឹការទ្ទ្ួល្ល

មោរក្សេម។ សាោវៃិចិឆយ័មចញសាលែីកា មៅនងៃទ្ី៣០ ដខមេសា ឆ្ន ១ំ៩២៦ ដែលមាៃមសចក្សតី
ខាងមព្កាេមៃះ ៖ 

ការកាៃ់កាបវ់តថុដែលព្តូវបាៃលួចេៃិអាចោតទុ់្ក្សជា ការទ្ទ្ួល
្លនៃមោរក្សេមដែលព្តូវ្តនាា មទសមនាះមទ្ កាលណាសុទ្ធចិតត
របស់អ្នក្សកាៃ់របស់មនាះមក្សើតមចញរីលក្សខខ័ណឌ ខលះនៃភារដសតងជា
សាធារណៈ (conditions de publicité) ដែលមៅរទ័្ធជុំវញិការ
ោក្សឱ់្យសថិតមៅក្សនុងការកាៃក់ាប់នៃជៃមនាះ។  
ការតាក្ស់ដតងលិខិតដែលមាៃការបញ្ជ ក្សរ់ីអាជ្ាធរឃំុ មែើេបបីញ្ជ ក្ស់
រីអ្តថិភារនៃក្សិចចសៃោដែលជាេូលោឋ ៃនៃការោក្សឱ់្យកាៃក់ាប់
មនាះ គឺជាការព្គប់ព្ោៃ់មែើេបផី្ទតម់ោលៃូវភារលួចោក្ស់ ម ើយ
ែូមចនះគឺជាសុទ្ធចិតត។ 

យុតតិសាស្តសតមៃះរៃយល់បញ្ជ ក្សរ់ីអ្វីដែលមគព្តូវរិោរណា មែើេបកី្សំណតឱ់្យបាៃរីសភាវៈ
ខាងសតិរបស់អ្នក្សទ្ទ្ួល្លមោរក្សេម ថាោតប់ាៃែឹងរបស់មនាះបាៃេក្សរីការព្បព្រឹតតបទ្មលមើស
ឬយាណ ងណា។ សាោវៃិិចឆយ័បាៃយក្ស “សុទ្ធចិតត” េក្សមធវើជាធាតុេយួសព្មាបសំ់ោល់ថាជៃណា
មាន ក្សោ់ម ៃមចតនាៃងឹចូលរេួក្សនុងការបមណាត ះព្ទ្រយធៃរបស់អ្នក្សែនទ្។ បនាា បេ់ក្សមទ្ៀត សាោ
មៃះរៃយល់ថា សុទ្ធចតិតអាចក្សំណតប់ាៃ មោយសារកាលៈមទ្សៈនានាមៅជុំវញិការកាៃក់ាប់
របស់ ែូចជាការកាៃក់ាបម់នាះព្តូវបាៃបងាា ញជាសាធារណៈ។ មៃះជាការបក្សព្សាយចាប ់
ដែលបមងេើតបាៃជាយុតតសិាស្តសតេយួ។ បទ្បចញតតិនៃការទ្ទ្ួល្លមោរក្សេមនាសេយ័មនាះមាៃ
មសចក្សតីែូចតមៅ ៖ 

ជៃណាេៃិបាៃព្បព្រឹតតជាេយួ មោយផ្ទា ល់ ឬមោយព្បមយាល ៃូវ
បទ្មលមើសណាេយួដែលបណាត លឱ្យមាៃរយសៃក្សេមែល់ធៃធាៃ



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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អ្នក្សែនទ្មទ្ បណុដៃតបាៃទ្ទ្ួលមោយមចតនា ឬមោយែឹងចាស់ៃូវ
្លនៃអ្ំមរើមលមើសមនាះទងំអ្ស់ ឬភាគខលះ ឬបាៃជួយ សព្េួល ឬ
ជួយ ខនះដខនងក្សនុងការបមណាត ះ្លនៃបទ្មលមើសមនាះ ជៃមនាះព្តូវ
មាៃមទសេជឈេិថាន ក្សទ់្ីបី មៅព្ក្សេអាចៃឹង្តនាា ជៃមនាះឱ្យមាៃ
អ្ៃុមទស ព្តង់សាថ ៃបៃថយសិទ្ធិសីុវកី្ស ៃិងគំហាត់លំមៅមទ្ៀត      
ក្សប៏ាៃ។ 
មសចក្សតីបំណងក្សនុងបទ្មលមើសមៃះក្សព៏្តូវមាៃមទសែូចបាៃព្បព្រឹតត
បទ្មលមើសមនាះដែរ។ 

មាៃឧទ រណ៍េយួមទ្ៀតនៃយុតតិសាស្តសតព្រ មទ្ណឌ សតីរី ការការពារជាធមាម ៃុរបូ ដែល
មាៃមសចក្សតីែូចតមៅមៃះ ៖ 

េៃិអាចមធវើយុតតិក្សេមបាៃមោយអាងមលើ ការោបំាចព់្តូវការពារខលួៃ
ឯងបាៃមទ្ មបើអ្ំមរើ ិងាដែលមធវើមៅក្សនុងលក្សខខ័ណឌ ដែលនាឱំ្យមាៃ
្លវបិាក្សមក្សើតម ើងវសិមាមាព្ត មធៀបមៅៃឹង្លវបិាក្សមក្សើតម ើង
មោយសារការរងការវាយព្បហារ។ 
ការមព្បើរូមៅមែើេបមីឆលើយតបមៅៃឹងការវាយមោយ ដេក្សមឈើមសតើង
េយួេៃិអាចោតទុ់្ក្សថា ជាការពារបាៃមទ្ មោយសារទ្េៃៃន់ៃ
របសួដែលមក្សើតមចញរីការមព្បើអាវុធមៃះមធៀបមៅៃឹងការោម ៃទ្េៃៃ់
ដែលមក្សើតមោយសារ ិងាដែលបាៃទ្ទ្ួល។ 
គឺជាការរមំោភ្មលើបចញតតិនៃមាព្តា១០៣ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ដែល
ព្តូវអ្ៃុវតតជាជាងបចញតតិនៃមាព្តា១០២។ 

ការវាយព្បហារដែលព្តូវបាៃរងមាៃអ្ៃុភារមែើេបបីៃថយ បណុដៃតេៃិ
ព្តូវមធវើឱ្យសាបសូៃយៃូវការទ្ទ្ួលខុសព្តូវដ្នក្សព្រ មទ្ណឌ នៃអ្នក្ស
បមងេើតរបសួមទ្។ 
(សាលែីកា មលខ ១២៥ មចញនងៃទ្ី៨ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩២៦) 

ខាងមព្កាេជាឧទ្ រណ៍នៃយុតតិសាស្តសតទក្សទ់្ងៃឹងការេៃិអ្ៃុវតតេយួដ្នក្សៃូវក្សិចចសៃោ
្គត់្ គងដ់ែលមាៃខេៃិជាក្សោ់ក្ស ់៖ 

១.  ការេៃិអ្ៃុវតតេយួដ្នក្ស មៅឯកាលបរមិចឆទ្ណាេយួ 
ៃូវកាតរវក្សិចច មែើេបពី្បគល់ទ្ំៃិញដែលមក្សើតមចញរីក្សិចចសៃោ្គត់
្គងម់ាៃរយៈមរលមាៃក្សំណតេ់ៃិដេៃជាការយឺតយាណ វ ដែលនាឱំ្យ
ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវធាល ក្ស់មៅមលើបៃាុក្សនៃអ្នក្ស្គត់្ គងម់ទ្ កាលណា    
រយៈមរលនៃ ការរៃោដែលសៃមតសព្មាបក់ារព្បគល់ជាសុព្ក្សិតយ
ៃូវទ្ំៃិញេៃិបាៃបញ្ជ ក្សឱ់្យចាស់មៅក្សនុងខណាេយួនៃ ក្សិចចសៃោ 
ម ើយរយៈមរលមៃះ េៃិអាចទញមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃរីក្សិចចសៃោ



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ទងំេូល ឬរីកាលៈមទ្សៈបាៃមទ្ ម ើយេណោងវញិមទ្ៀត ការបតឹង
េក្សតុោការនៃអ្នក្សទ្ិញេៃិអាចមធវើបាៃេុៃមាៃការោក្សក់្សំ ិត
របស់ខលួៃបាៃម ើយ។ 

២.  សាោសមព្េចឱ្យមលើសរីសំណូេររ កាលណាអ្នក្ស
្គត់្ គងព់្តូវរិៃយ័ ឱ្យបងព់្បាក្សេ់យួចំៃួៃដែលទ្ឹក្សព្បាក្ស់មនាះព្តូវ
គណនាមោយមយាងមៅមលើនងលេយួឯក្សតានៃទ្ំៃិញ ដែលមគអ្ៃុវតត
មៅក្សនុងតំបៃម់ៅសេ័យម្តើេបណតឹ ង ងវីមបើពាក្សយបណតឹ ងហាក្សែូ់ចជា
ទេទរឱ្យសងព្បាក្សត់ិចជាងក្សតី  ដែលតំណាងឱ្យការសងព្បាក្ស ់
ដែលបងេ់ុៃដែលអ្នក្សទ្ិញព្រេឱ្យអ្នក្ស្គត់្ គង។់ 
(សាលែីកា មលខ ២៨ មចញនងៃទ្ី២ ដខមេសា ឆ្ន ១ំ៩២៥) 

 
ច. សាោវៃិិចឆយ័នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា (១៩៣៧-១៩៦២) 

សមាសភារនៃសាោវៃិិចឆយ័មៅឆ្ន ១ំ៩៦២ ោម ៃការផ្ទល ស់បតូរមទ្គឺ មាៃោងហាវ ងេយួ 
ៃិងទ្ីព្បឹក្សា ៤របូ។ 
 មៅឆ្ន ១ំ៩៣៧ ព្ក្សេរិភាក្សាព្រ មទ្ណឌ  (ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ )ព្តូវព្បកាសឱ្យមព្បើ។ 
េតងមៃះមទ្ៀត ព្ក្សេមៃះបរយិាយតួនាទ្ីរបស់សាោវៃិិចឆយ័ទក្សទ់្ងៃឹងមរឿងព្រ មទ្ណឌ ដែរបណុមណាា ះ។ 
បណុដៃត ការបរយិាយមៃះ មាៃការលំអ្ិតមព្ចើៃជាងព្ក្សេឆ្ន ១ំ៩១១។ 

ព្ក្សេរិភាក្សារែឋបបមវណី ដែលបាៃព្បកាសឱ្យមព្បើមៅនងៃទ្ី១៦ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩៣៨ ក្ស៏
មាៃព្គបែណត បម់លើ មរឿងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែរ ដែលមៅក្សនុងមនាះមាៃដចងជាអាទ្ិ៍ អ្រំីតនួាទ្ីរបស់
សាោវៃិចិឆយ័ ៃិងមោលការណ៍នៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ។ 

ចាបចុ់ងមព្កាយដែលព្គបព់្គងតួនាទ្ី ៃិងការព្បព្រឹតតមៅនៃសាោវៃិចិឆយ័គឺ ព្ក្សេ
រិភាក្សាព្រ មទ្ណឌ  ដែលអ្ៃុេត័មៅនងៃទ្ី១៧ ដខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៦២។ 
 ្លូវដែលមបើក្សឱ្យបតងឹសាទុ្ក្សខ៖ ែូចោន ៃឹងព្ក្សេេុៃៗដែរ ព្ក្សេរិភ្ាព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ១ំ៩៣៧ 
(មាព្តា៦៣៨) ៃងិព្ក្សេរិភាក្សារែឋបបមវណី(មាព្តា ៤២៥) ដចងថាសាោវៃិចិឆយ័ជំៃុជំព្េះដតរី
បញ្ា ចាប ់ៃងិេៃិបណះពាល់ែល់ មរឿងអ្ងគម តុមទ្ ៖ 

ព្ក្សេរិភាក្សាព្រ មទ្ណឌ  ៖ សាោវៃិិចឆ័យាធិបតីព្តូវរិៃិតយរី្លូវ
ចាប ់ េៃិព្តូវរិៃិតយែល់រូបមសចក្សតីមទ្។ សាៃែីកាសាោវៃិិចឆ័យ
ព្តូវទុ្ក្សជាមព្សចថាៃឹងបតឹងតវាណ  រីសាៃែីកាមៃះតមៅមទ្ៀតរុំបាៃ
ម ើយ ក្សប៏ណុដៃតមបើៃឹងបតឹងសំុឱ្យមរ ើជំៃុំជព្េះជាងមីម ើងវញិបាៃ ឯៃឹង
បតឹងសំុឱ្យមរ ើជំៃុំជព្េះែូមចនះបាៃ លុះព្តាដតព្បក្សបៃឹងលក្សខណៈ
ដែលមាៃបចញតតិក្សនុងចាប។់ (sic)     



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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ព្ក្សេរិភាក្សារែឋបបមវណី ៖ តាេធេមតា សាោវៃិិចឆយ័េៃិព្តូវេុខ
ព្ក្សសួងជំៃុំជព្េះ ែល់អ្ងគមសចក្សតីម ើយ។ សាោមៃះព្តូវទុ្ក្សអ្ងគ
មសចក្សតីជាបាៃការ ម ើយសាោមៃះ ព្ោៃ់ដតរិៃិតយជាបាៃ
សមព្េចចាប់ ែព្េូវមៅមលើអ្ងគមសចក្សតីមនាះបាៃព្តឹេព្តូវៃឹង បាៃ
េណតច់តដ់េៃឬមទ្។(sic) 

មៅក្សនុងព្ក្សេរិភាក្សាព្រ មទ្ណឌ  ១៩៣៧ សាលព្ក្សេរមបៀបេៃិដេៃជាក្សេមវតថុនៃការបតឹង
សាទុ្ក្សខមទ្ មលើក្សដលងដតសាលព្ក្សេដែលសមព្េចរីសេតថក្សិចចនៃសាោជំៃុជំព្េះថាន ក្សម់ព្កាេ 
(មាព្តា ៤៣៦)។ មាព្តា ៤៣៥ នៃព្ក្សេមៃះដចងថា ៖ 

សាោវៃិិចឆ័យៃឹងទ្ទ្ួលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខរីសាៃព្ក្សេរមបៀបសាោ
ជាៃទ់ប ឬ សាៃព្ក្សេរមបៀបសាោជាៃខ់ពស់រុំបាៃម ើយ កាល
ណាមបើរុំទៃ់មាៃសាៃព្ក្សេ សមព្េចរីសាោទងំមនាះជាមព្សច
ោចខ់ាតមៅម ើយមទ្។(sic) 

ម តុដែលនាឱំ្យភាគីណាេយួអាចបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃ លុះព្តាដតសាលព្ក្សេឬសាលែកីា
របស់តុោការ រមំោភ្មលើៃតីិវធិីចាបៃ់ិងបទ្បចញតតចិាប។់ ក្សរណីៃីេយួៗដែលជាេលូម តុ
នៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមាៃែូចខាងមព្កាេមៃះ៖ 

 
១. ការបពំាៃមលើៃីតិវធីិ៖ ការបំពាៃមលើៃីតិវធិី ដែលមៅក្សនុងមនាះទ្ព្េងស់ព្មាបែ់ំមណើ រ

ការនៃៃីតិវធិីព្តូវបាៃបំពាៃ ម ើយចាបក់្សប៏ាៃបចញតតិថា មបើទ្ព្េងម់នាះេៃិព្តូវបាៃមធវើតាេមទ្ 
មនាះៃឹងទុ្ក្សជាអាសាឥតការ។ 

ឧទ រណ៍នៃទ្ព្េងដ់ែលព្តវូដតមោររ ម ើយមបើេៃិមោររៃឹងនាឱំ្យក្សចិចេយួនៃៃតីិវធិី
ព្តូវោតទុ់្ក្សអាសាឥតការគមឺាៃមៅក្សនុងមាព្តា ២៨៩ នៃព្ក្សេរិភាក្សាព្រ មទ្ណឌ  ១៩៣៧ ជា
មែើេ ៖ 

ក្សំណតន់ងៃដែលណាតក់្សនុងែីកាមកាះមនាះ មបើយាណ ងមហាចណាស់
ព្តឹេ ៣ នងៃ... ម ើយ ក្សនុងក្សំណត ់ ៣ នងៃមនាះព្តូវគិតដងេ ១ នងៃ
មទ្ៀតក្សនុងចមាៃ យ ១០ គី ូដេណព្តរីនាទ្ី សាោ ...មបើរុំព្បៃិបតតិ
តាេមសចក្សតីបចញតតិអ្ំរីក្សំណតម់ៃះមទ្ ព្តូវទុ្ក្សែីកាមកាះមនាះ ជា    
អ្សាឥតការឱ្យសាបសូៃយបាៃ... (sic) 

មៅក្សនុងការបំពាៃមលើៃីតិវធិីមៃះ ចាបេ់ៃិបាៃដចងថាមតើៃីតិវធិីមនាះព្តូវោបម់្តើេៃតីិវធិី
ម ើងវញិរីចំណុចដែលមាៃការរមំោភ្ែូចចាបប់ារាងំ ឬព្តូវែំមណើ រការៃីតិវធិសីារម ើងវញិ
ទងំអ្ស់។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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២.  ការជៃុំជំព្េះមោយតុោការដែលោម ៃសេតថកិ្សចច៖ ឧទ រណ៍ មបើមរឿងេយួដែលព្តូវ
ជំៃុំជព្េះមោយតុោការរែឋបាល ដត្ាុយមៅវញិដបរជាជព្េះមៅតុោការសីុវលី មនាះសាលព្ក្សេនៃ
តុោការសីុវលីមនាះព្តូវដតបាៃបែិមសធមោយសាោវៃិិចឆយ័។ 

៣.  ការេិៃទ្ទ្លួសំណូេររបស់ភាគី ៖ មៅក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  មៅមរលដែលភាគី ឬ
តំណាងអ្យយការ មធវើសំណូេររដែលចាបអ់្ៃុញ្ញ ត ម ើយមៅព្ក្សេដែលសមព្េចមរឿងក្សតីដបរជា
េៃិព្រេមធវើមសចក្សតីសមព្េចមលើ សំណូេររមនាះ មៃះក្សជ៏ាេូលម តុនៃការមបើក្ស្លូវឱ្យមាៃការបតឹង
សាទុ្ក្សខបាៃដែរ។ ក្សនុងមៃះដែរ មគេៃិែឹងថាមតើ តុោការដែលទ្ទ្ួលមរឿងបងវិលព្តូវោបម់្តើ
េទ្ទ្ួល ៃងិសមព្េចសំណូេររមនាះម ើងវញិ រចួមសើមរ ើៃីតិវធិីរបស់ខលួៃម ើងវញិ។ 

៤.  មៅព្ក្សេេិៃព្គបច់ៃំៃួ ឬមាៃចៃំៃួេិៃសថិតមសថរតាេចាបក់្សណំត៖់  ក្សរណីទ្េីយួគឺ
ការជំៃុំជព្េះ មោយមៅព្ក្សេេៃិព្គបច់ៃំួៃតាេចាបក់្សំណត។់ ក្សរណីេយួមទ្ៀតគឺ ដតងមក្សើតមាៃ
ចំមពាះតុោការដែលជៃុំំជព្េះជាព្ក្សរេ ែូចជាមៅក្សនុងមរឿងឧព្ក្សិែឋជាមែើេ ដែលចាបត់ព្េូវឱ្យមាៃ
មៅព្ក្សេ ៣ នាក្ស ់ៃិង ព្ក្សរេព្បឹក្សាព្បជារាស្តសត ២ នាក្ស ់(មាព្តា ៥១១)។ មបើមៅក្សនុងអ្ំ ុងមរលនៃ
ការជំៃុំជព្េះ មៅនងៃខលះមាៃមៅព្ក្សេ ៣ នាក្ស ់ នងៃខលះមទ្ៀត ២ នាក្ស ់ មនាះការមៃះក្សជ៏ាេលូម តុ
នៃការមបើក្ស្លូវបណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែរ (មាព្តា ៦៤៧ ព្ក្សេរិភាក្សាព្រ មទ្ណឌ  ១៩៣៧)។ 

៥.  ការជៃុំជំព្េះអ្សាធារណៈ៖ មាៃការមលើក្សដលងខលះដែរចំមពាះក្សរណីការជំៃុំជព្េះ
អ្សាធារណៈ ដែលមយើងេៃិបាចម់លើក្សេក្សៃយិាយមៅក្សនុងទ្ីមៃះ។ 

៦.  សាលព្ក្សេ្ាុយោន ៖ មៃះជាក្សរណីដែលមៅក្សនុងមរឿងដតេយួ(ភាគីែូចោន  អ្ងគម តុ
ែូចោន ) ដែលសាលព្ក្សេរីរមចញមោយសាោរីរ ដតលទ្ធ្ លមចញេក្សរីរខុសោន ។ 

៧.  ការរមំោភ្មលើចាប ់៖ ក្សរណីដបបមៃះធាល ក្សក់្សនុងសេតថក្សចិចចំបងនៃសាោវៃិិចឆយ័។ 
លក្សខខណឌ ខលះៗសព្មាបអ់្នក្សបតងឹសាទុ្ក្សខ ៖ ្ាុយរីក្សរណីព្បមទ្សបារាងំ ជៃជាបម់ោទ្

ដែលមាៃមទសគុក្សរី ៦ ដខម ើងមៅ មបើចងប់តឹងសាទុ្ក្សខព្តូវចូលគុក្សជាេៃុសិៃ (មាព្តា ៦៦០ 
ព្ក្សេរិភាក្សាព្រ មទ្ណឌ )។ មបើជៃជាបម់ោទ្ចងម់ៅមព្ៅឃំុ មគអាចមធវើពាក្សយមៅសាោព្ក្សរេ
មោទ្មែើេបសំុីឱ្យសមព្េចពាក្សយសំុមៃះ។ 

សព្មាបព់្បជារលរែឋទូ្មៅ ពាក្សយបតឹងសាទុ្ក្សខេៃិោបំាចម់ធវើតាេទ្ព្េងរ់ិមសសមទ្ មោយ
មៅក្សនុងពាក្សយបណតឹ ងមនាះមគព្តូវដចងរីមរឿងម តុដែលមក្សើតម ើង ៃិងមបើអាចមធវើបាៃ មគព្តូវររំ្ក្ស
ដវក្សដញក្សក្សតីខាង្លូវចាប់្ ង (មាព្តា ៦៦១ ក្ស.រ.រ)។ បណុដៃតមបើបណតឹ ងរបស់រែឋេស្តៃតីព្ក្សសួង
យុតតិធេវ៌ញិ ព្តូវដតមាៃការដចងៃិងការរៃយល់ រីខចាបដ់ែលព្តូវបាៃរមំោភ្។ 

ពាក្សយសំុបតឹងសាទុ្ក្សខព្តូវោក្សម់ៅព្ក្សឡាបចជ ីនៃតុោការដែលសាលព្ក្សេរបស់ខលួៃព្តូវ
បាៃរងសាទុ្ក្សខ ម ើយសាោមៃះជាអ្នក្សបចជូ ៃមៅឱ្យោងហាវ ងសាោវៃិចិឆយ័។   



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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ការរៃិតិយបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ៖ ោងហាវ ងោតឱ់្យមៅព្ក្សេមាន ក្សរ់ិៃិតយពាក្សយសំុបតងឹសាទុ្ក្សខ។ 
ការរិៃិតយមៃះ ខុសរីរមបៀបចព្មាញ់បណតឹ ងរបស់បារាងំ ដែលអ្នក្សបតឹងព្តូវមរៀបចំរបូេៃតបណតឹ ង
ចាស់ោស់មែើេបឱី្យតុោការវៃិិចឆយ័ទ្ទ្ួលយក្សបណតឹ ងមៅវៃិិចឆយ័។  មៅព្បមទ្សដខមរ ក្សនុងមរឿង
ព្រ មទ្ណឌ  ងវីមបើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខេយួជាបណតឹ ងទូ្មៅ(ឬដែលមៅថា“បតឹងសាទុ្ក្សខជាឱ្រាល់”) ដែល
ោម ៃមៅចំមពាះចំណុចណានៃសាលព្ក្សេដែលរងសាទុ្ក្សខក្សត ី ក្សម៏ៅព្ក្សេព្តូវដតរិៃិតយមេើលព្គបខ់ 
មទះបីមែើេបណតឹ ងសាទុ្ក្សខយល់ថា សាោខាងមព្កាេបាៃកាតម់សចក្សតីព្តឹេព្តូវម ើយក្សម៏ោយ 
(មាព្តា ៦៦៧ ក្ស.រ.រ)។ មបើមែើេបណតឹ ងចបចិយក្សដតចំណុចណាេយួេក្សបតឹងមនាះ សាោវៃិិចឆយ័ 
ៃឹងជព្េះដតចំណុចទងំមនាះេក្សវៃិិចឆយ័។ ការសមព្េចរបស់សាោវៃិចិឆយ័ មទះបែិមសធេៃិ
យក្សបណតឹ ងមៅវៃិិចឆយ័ក្សតី ឬបែិមសធសាលព្ក្សេដែលបតឹងេក្សក្សតី ព្តូវដតមាៃសំអាងម តុ (មាព្តា 
៦៦៩ ក្ស.រ.រ)។ 

អាៃុភារនៃសាលែីការបស់សាោវៃិិចឆ័យ៖ ែូចោន ៃឹងៃីតិវធិីេុៃឆ្ន ១ំ៩៣៧ដែរ 
សាោវៃិចិឆយ័ មៅមរលរោំយ (បែិមសធ)សាលព្ក្សេដែលកាត់្ ាុយៃឹងចាប ់ ព្តូវបងវលិមរឿង
មៅសាោថាន ក្ស់មព្កាេម្សងដែលសេេូល ឬសាោែដែលដតសមាសភារមៅព្ក្សេម្សង 
មោយចុះមៅក្សនុងសាលែីការបស់ខលួៃៃូវមសចក្សតីអ្ធិបាយអ្ំរី្លូ វចាប់ មែើេបជីាេគគុ មទ្ាសក្ស៍
សព្មាប់ការកាត់មសចក្សតីម ើងវញិ។ មសចក្សតីអ្ធិបាយមនាះព្តូវរិភាក្សា ៃិងរៃយល់ឱ្យបាៃ
ចាស់ោស់អ្ំរីបចញតតិចាបដ់ែលអ្ៃុវតតខុសមៅៃងឹអ្ងគម តុ។ 

មៅក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  បណតឹ ងសាទុ្ក្សខមធវើបាៃដតេតងគតច់ំមពាះសាលែីកា ឬសាលព្ក្សេ
នៃតុោការមែើេ (មាព្តា ៦៦៩ ក្ស.រ.រ)។ 

បណុដៃត ព្ក្សេរិភាក្សារែឋបបមវណី ១៩៣៨ អ្ៃុញ្ញ តឱ្យភាគីបតងឹសាទុ្ក្សខបាៃេតងមទ្ៀត មៅ
មរលដែលតុោការដែលទ្ទ្លួមរឿងបងវិលេៃិព្រេមោររតាេការរៃយល់របស់សាលែកីារបស់
សាោវៃិចិឆយ័ ម ើយតេេល់សាលព្ក្សេមលើក្សទ្េីយួ។ មៅមរលសាទុ្ក្សខមលើក្សទ្ីរីរមៃះ សាោ
វៃិិចឆយ័ព្បេូលមៅព្ក្សេរីព្ក្សរេ[សភា] “រែឋបបមវណីគតិ”[សភារែឋបបមវណី] ៃិង “ព្ក្សរេអាជ្ាគតិ” 
[សភាព្រ មទ្ណឌ ]មែើេបជីំៃុំជព្េះរេួោន  (មាព្តា ៤២៩ ក្ស.រ.រ)។  បណុដៃតសាលែីកាមលើក្សទ្រីីរមៃះ
ជាសាលែីកាសាថ ររេៃិអាចមសើមរ ើបាៃមទ្។  មៅក្សនុងចាបម់ៃះ មគរុំបាៃដចងថា ការជៃុំំជព្េះ
មលើក្សទី្រីរនៃសាោវៃិិចឆ័យព្តូវជព្េះទងំមលើអ្ងគម តុៃិងអ្ងគចាប់មទ្។ ក្ស៏បណុដៃតមគអាចសៃន-ិ
ោឋ ៃបាៃថា មៅមលើក្សទ្រីីរមៃះ ការជំៃុជំព្េះេៃិមធវើមលើអ្ងគម តុមទ្ មព្ពាះថាមាព្តា ៤២៥ នៃ
ព្ក្សេមៃះបញ្ជ ក្សថ់ា “...សាោវៃិចិឆយ័េៃិព្តូវេខុព្ក្សសួងជំៃុំជព្េះែល់អ្ងគមសចក្សតមី ើយ។ 
សាោមៃះព្តូវទុ្ក្សអ្ងគមសចក្សតជីាបាៃការ...” ៃិងមាព្តា ៤៣១ ហាេឃាតស់ាោវៃិិចឆយ័េៃិឱ្យ
កាតម់សចក្សតីមោយខលួៃឯងមោយេៃិបាចប់ងវិល មោយសំអាងថា សំណំុមរឿងមាៃអ្ងគម តុេូល
សរវព្គបអ់្ស់ម ើយ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ព្ក្សេងមទីងំរីរអ្ៃុញ្ញ តឱ្យសាោវៃិិចឆយ័មចញសាលែីកា មោយេៃិបាចប់ងវិលមរឿងមៅ
សាោថាន ក្សម់ព្កាេជព្េះសាជាងមីបាៃ ក្សប៏ុដៃតេៃិដេៃព្គបម់រឿងទងំអ្ស់មទ្។ មាៃមរឿងខលះ  ៗ ដែល
សាោវៃិិចឆយ័េៃិបាចប់ងវិល៖ 

១.  ក្សនុ ងមរឿងរែឋបបមវណី ៖ មបើសាោវៃិិចឆយ័សមព្េច មោយេៃិបាៃដក្សដព្បខលឹេសារនៃ
សាលព្ក្សេដែលព្តូវបាៃបតងឹសាទុ្ក្សខ។ ឧទ រណ៍េយួគ ឺសាោឧទ្ធរណ៍ជំៃុជំព្េះខុស មោយ
សារពាក្សយបតងឹឧទ្ធរណ៍ ួសក្សណំត ់ឬមធវើរុំបាៃព្តឹេព្តូវ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ សាោវៃិិចឆយ័សមព្េចថា 
សាោឧទ្ធរណ៍ជំៃុំជព្េះខុស ម ើយអាចតេេល់សាលព្ក្សេរបស់សាោែំបូង (មាព្តា ៤៣០ 
ក្ស.រ.រ)។ 

២.  ក្សនុ ងមរឿងព្រ មទ្ណឌ ៖ ការសមព្េចមោយេៃិបាចប់ងវិលមរឿងអាចមធវើបាៃចំមពាះការ
សមព្េចខុសអ្ំរីមទសបដៃថេ មោយដក្សតព្េូវអ្ៃុមទសមនាះវញិ។ មរឿងេយួមទ្ៀត មបើតុោការថាន ក្ស់
មព្កាេ្តនាា មទសជៃណាេយួក្សនុងក្សព្េតិេយួ បណុដៃតមព្បើមាព្តាចាបេ់ៃិព្តូវៃឹងអ្ងគម តុ មនាះសាោ
វៃិិចឆយ័ព្ោៃដ់តអាចដក្សម ម្ ះបទ្មលមើសមនាះ មោយតេេល់ទុ្ក្សបរមិាណមទស ៃងិសំណងដែល
តុោការថាន ក្សម់ព្កាេបាៃសមព្េច (មាព្តា ៦៧៣ ក្ស.រ.រ)។ ្ាុយមៅវញិ ការបងវិលព្តូវដតមធវើជាោច់
ខាត  មបើសាោវៃិចិឆយ័រក្សមឃើញថា មទសដែលព្តូវោក្សម់នាះ មាៃទ្េៃៃធ់ៃៃជ់ាង ឬព្សាលជាង
មទសដែលតុោការថាន ក្សម់ព្កាេបាៃោក្ស ់(មាព្តា ៦៧៤ ក្ស.រ.រ)។ 

  
ឆ. សាោវៃិិចឆយ័នៃព្បមទ្សក្សេពុជា(១៩៦២-១៩៧៥) 

ការដព្បតនួាទី្នៃសាោវៃិិចឆយ័រីសាោជព្េះអ្ងគចាបេ់ក្សអ្ងគម តុ្ងដែរ៖  តួ
នាទី្របស់សាោមៃះ បាៃផ្ទល ស់បតូរយាណ ងគំ ុក្សមៅក្សនុងឆ្ន  ំ ១៩៦២។ ព្ក្សេរិភាក្សា
ព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ១៩៦២ បាៃបដៃថេអំ្ណាចែល់សាោវៃិិចឆយ័ មែើេបជីព្េះរីអ្ងគម តុ្ង
ដែរ។ មាព្តា ៥០៣ ដចងថា ៖ 

សាោវៃិិចឆ័យអារកាតក់្សនុងសាច់ចាប ់ ម ើយេៃិអារកាតក់្សនុងសាច់
បទ្ព្បព្រឹតតមទ្ ក្សប៏ណុដៃតជាសាោជព្េះក្សនុងសាចប់ទ្ព្បព្រឹតត្ងដែរ 
ក្សនុងក្សរណីដែលមាៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខជាមលើក្សទ្ី២ មៅសាោវៃិិចឆយ័ 
ក្សនុងលក្សខខណឌ ទងំឡាយ ែូចមាៃដចង បញ្ជ ក្សខ់ាងមព្កាេ។ 
មសចក្សតីសមព្េចរបស់សាោវៃិិចឆយ័ ជាមសចក្សតីសមព្េចខពស់្ុត
ឧទ្ធរណ៍ មសចក្សតីេណោងមទ្ៀតថា ចំមពាះមសចក្សតីសមព្េចមៃះ គឺោម ៃ
្លូវមធវើបណតឹ ងអ្វីេយួបាៃតមៅមទ្ៀតម ើយ មវៀរដលងដតបណតឹ ង    
សាទុ្ក្សខសំុមរ ើរិៃិតយ ក្សនុងក្សរណីយទ៍ងំឡាយដែលចាប់បាៃដចង
ក្សំណតទុ់្ក្សព្សាប់ម ើយ។ 



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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 ជ. តុោការកំ្សរូលនៃសាធារណរែឋព្បជាមាៃិតក្សេពុជា 

តុោការមៃះមាៃម ម្ ះថា “តុោការព្បជាជៃក្សំរូល” ម ើយព្តូវបាៃអ្ៃុេត័បមងេើត
មោយរែឋសភានៃ សាធារណរែឋព្បជាមាៃិតក្សេពុជាមៅនងៃទ្២ី១ ដខក្សក្សេោ ឆ្ន ១ំ៩៨៥។ 

មបសក្សក្សេមរបស់តុោការព្បជាជៃក្សំរូលេៃិែូចតុោការវៃិិចឆយ័បារាងំ ដែលសំមៅ
ែល់ការមធវើឱ្យមាៃភារឯក្សសណាឋ ៃ ក្សនុងការអ្ៃុវតតចាបម់ៅក្សនុងរងវងស់ាថ បៃ័តុោការមនាះមទ្។  
មបើមយាងតាេមាព្តា ១ នៃព្ក្សតឹយ-ចាបម់លខ ៣៤ ព្ក្ស.ច នងៃទ្ី២៦ ដខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៨៧ សតីរីការ
ោតត់ាងំ ៃិងសក្សេមភាររបស់តុោការព្បជាជៃក្សំរូល ៃិងេហាអ្យយការអ្េតុោការព្បជាជៃក្សំរូល 
មបសក្សក្សេមនៃតុោការក្សំរូលនៃសាធារណរែឋព្បជាមាៃិតក្សេពុជាមាៃលក្សខណៈៃមយាបាយ ៃិងសីល-
ធេស៌ងគេមព្ចើៃជាងការរព្ងឹងៃីតិរែឋ82 ៃិងដ្ែក្សមលើមោលការណ៍សងគេៃិយេ។ មៅក្សនុងមសចក្សតី
ដងលងនៃមបសក្សក្សេមមៃះ តុោការក្សំរូលមាៃមបសក្សក្សេមែំបងូព្តូវរព្ងឹងៃីតោៃុកូ្សល ម ើយពាក្សយ
មៃះព្តូវបាៃមព្បើមៅក្សនុងអ្តថបទ្ចាបជ់ាមព្ចើៃោបរ់ីឆ្ន  ំ១៩៨១ ែល់ ១៩៨៧ ដែលមរលខលះមយាង
ែល់ពាក្សយៃីតោៃុកូ្សលព្បជាធិបមតយយ ៃិងមរលខលះមទ្ៀតជាពាក្សយៃីតោៃុកូ្សលទ្មទ្។ អ្នក្សតាក្ស ់
ដតងចាបព់្បដ លជាចងៃ់យិាយែល់ៃតីោៃុកូ្សលភារសងគេៃិយេ មព្ពាះមៅក្សនុងអ្តថបទ្ែនទ្
មទ្ៀតមាៃការមយាងែល់ពាក្សយមៃះ ឧទ រណ៍ ែូចជាចាបស់តីរ ី “ការរិៃិតយៃិងមោះព្សាយប
ណតឹ ងតវាណ  ៃងិបណតឹ ងបរហិាររបស់រលរែឋ” ដែលអ្ៃុេត័ មៅនងៃទ្ី២៨ ដខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៨២ ជាមែើេ83

។ ៃីតោៃុកូ្សលភារសងគេៃយិេគឺជា “មោលការណ៍គតយុិតត” ដែលធានាថាចាប ់ៃងិព្បរៃ័ធគតិ
យុតតិបមព្េើ្ លព្បមយាជៃរ៍បស់រែឋ ៃិងរបប ជាជាងការពារសិទ្ធិបុគគលមៅចំមពាះេុខរែឋ។ 
អ្ំណាចព្តួតរិៃិតយធំបំ្ុតមលើព្បរ័ៃធគតិយុតតិ សថិតក្សនុងនែគណៈែឹក្សនាំបក្សសដែលេិៃដេៃ
មព្ជើសតាងំមោយវធិីព្បជាធបិមតយយ ម ើយដែលេៃិទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះសាធារណជៃទូ្មៅ”84។ 

តុោការក្សំរូលមាៃសមាសភារព្បធាៃ អ្ៃុព្បធាៃ ៃងិមៅព្ក្សេ។ ព្បធាៃព្តូវបាៃ
មបាះមឆ្ន តមព្ជើសតាងំមោយរែឋសភាសព្មាបអ់ាណតតិ ៥ឆ្ន ។ំ 

                                                 
82 មាព្តា១ ដចងថា ៖ “សក្សេមភាររបស់តុោការព្បជាជៃកំ្សរូលមាៃទិ្សមៅរព្ងឹងៃីតោៃុកូ្សលភារ រព្ងឹង សណាត ប ់ 
ធាន បស់ងគេ ការពារ្លព្បមយាជៃរ៍បស់សងគេ ការពារសិទ្ធិមសរភីារៃិង្លព្បមយាជៃព៍្សបចាបរ់បស់រលរែឋ ៃិង
ធានាឲ្យមាៃការអ្ៃុវតតៃយ៍ាណ ងព្តឹេព្តូវ ៃិងឯក្សភារទូ្ទងំព្បមទ្សក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ តុោការ ព្រេទងំទិ្សមៅអ្បរ់ ំ
រលរែឋទូ្មៅឲ្យមាៃសាម រតីមសាម ះព្តងចំ់មពាះមាតុភូ្េ ិ ៃិងរបបព្បជាធិបមតយយរបស់ព្បជាជៃ ឲ្យមាៃឆៃាៈមោររយាណ ងេុងឺ
មាណ តៃិ់ងព្តឹេព្តូវៃូវរែឋធេមៃុចញ ៃិងចាបរ់បស់រែឋ ឲ្យមោររវៃិយ័រលក្សេម ព្ទ្រយសេបតតិសាធារណៈ សិទ្ធិមសរភីារអ្នក្ស
ែនទ្ ៃិងបទ្ោឋ ៃនៃការរស់មៅក្សនុងសងគេ”។ 
83 មាព្តា ១ នៃចាបម់ៃះថា “ព្តូវបមងេើតឲ្យមាៃការព្តួតរិៃិតយរបស់ព្បជាជៃចំមពាះ អ្ងគការរែឋ...ៃិងចំមពាះបុគគលនៃ
អ្ងគការទងំមនាះសំមៅ-ក្សសាងទំ្នាក្សទំ់្ៃងែព៏្តឹេព្តូវរវាងបក្សស រែឋអំ្ណាច ៃិងព្បជាជៃ-រព្ងឹងៃីតោៃុកូ្សលភារ
សងគេៃិយេ-ការពារ្លព្បមយាជៃរ៍ែឋៃិងសេូ ភារៃិង្លព្បមយាជៃព៍្សបចាបរ់បស់រលរែឋ-...”។ 
84 http://www.fas.org/irp/world/russia/su_glos.html#socialist   

http://www.fas.org/irp/world/russia/su_glos.html#socialist
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តុោការព្បជាជៃក្សំរូលេៃិដេៃជាតុោការវៃិិចឆយ័អ្ងគចាបម់ទ្ បណុដៃតជាតុោការដែល
វៃិិចឆយ័មរឿងក្សតទីងំេូល។ មាព្តា ៣ នៃចាបម់នាះដចងថា តុោការមៃះ “ជំៃុំជព្េះជាមលើក្សទ្ីេយួ 
ៃងិជាចុងមព្កាយបងែស់” ៃូវមរឿងទងំឡាយដែលធៃៃធ់ៃរសមគុសាម ញ។ មព្ៅរជីៃុំជំព្េះមរឿងក្សតី
មោយខលួៃឯង តុោការក្សរូំលរិៃិតយតាេោៃការងាររបស់តុោការព្ក្សរង-មខតត ៃិងតុោការ
មយាធា ៃិងមចញមសចក្សតីដណនាអំ្ំរីការអ្ៃុវតតចាបែ់ល់តុោការទងំមៃះ។ តុោការមៃះរិៃតិយ
មេើលសាលព្ក្សេព្បហារជីវតិ មែើេបី្ តល់មយាបល់ឱ្យព្ក្សរេព្បកឹ្សារែឋសមព្េច។ 

តុោការមៃះព្តូវរាយការណ៍រីការងាររបស់ខលួៃែល់រែឋសភា ម ើយព្បធាៃតុោការ
ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះេុខរែឋសភា (មាព្តា ៧ ៃងិ ៤)។ ែូមចនះ តុោការក្សរូំលេៃិដេៃជា
តុោការឯក្សរាជយរីអ្ណំាចម្សងមទ្ៀតមទ្។ ងវីមបើសាោវៃិិចឆយ័បារាងំមៅសេយ័បែិវតតព្តូវរាយ
ការណ៍ជាមរៀងរាល់ឆ្ន មំៅសភាមៅមលើបញ្ា ការអ្ៃុវតតចាបក់្សតី តុោការក្សរូំលនៃសាធារណរែឋ
ព្បជាមាៃិតក្សេពុជាព្បដ លជាេៃិមាៃភារក្សិចចែូចសាោវៃិិចឆយ័បារាងំមទ្។ 

រចនាសេពៃ័ធ៖ តុោការក្សំរូលដចក្សមចញជា ព្ក្សរេព្បឹក្សាមៅព្ក្សេដែលមាៃ ព្បធាៃ
តុោការក្សំរូល អ្ៃុព្បធាៃ ៃិងមៅព្ក្សេេយួចំៃួៃដែលព្តូវក្សំណតម់ោយព្ក្សរេព្បឹក្សារែឋ ព្រេ
ទងំសភាតុោការ។ 

ព្ក្សរេព្បឹក្សាមៅព្ក្សេមាៃនាទ្ហីាក្សែូ់ចជាព្ក្សរេព្បឹក្សាភ្បិាលរបស់តុោការ ដែលទ្ទ្ួលភារៈ
ព្គបព់្គង ដ្នក្សរែឋបាល្ង ៃិងដ្នក្សយុតាត ធិការ្ ង។ សភាតុោការដចក្សមចញជាបីដ្នក្ស ៖ សភា      
រែឋបបមវណី, សភាព្រ មទ្ណឌ , សភាដ្នក្សមយាធា។ 

ៃតីវិធិនីៃការោតក់ារមរឿងក្សត៖ី មគោតទុ់្ក្សមរឿងក្សតីជារីរព្បមភ្ទ្។ ព្បមភ្ទ្ទ្ីេយួជាមរឿងេៃិ
ធៃៃធ់ៃរ ៃិងមរឿងទ្ីរីរជាមរឿងធៃៃធ់ៃរ។ អ្នក្សដែលមាៃអ្ណំាចអ្ៃុវតតសិទ្ធិមធវើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមាៃដត
រីរនាក្សប់ណុមណាា ះ គឺព្បធាៃតុោការព្បជាជៃក្សំរូល ៃិងអ្គគរែឋអាជ្ាអ្េតុោការមៃះ។ បណតឹ ង 
សាទុ្ក្សខមធវើព្បឆ្ងំៃឹងសាលព្ក្សេរបស់តុោការមខតត-ព្ក្សរង ឬសាលព្ក្សេរបស់សភាណាេយួនៃ
តុោការព្បជាជៃក្សំរូល។ 

ជាព្ទ្ឹសតី បណតឹ ងព្តូវោក្សម់ោយភាគីេក្សនាយក្សោឋ ៃទ្ទ្ួលបណតឹ ង (មាព្តា ២៧ ព្ក្សឹតយ-
ចាប ់ មលខ ៣៤ ព្ក្ស.ច) តវាណ រីសាលព្ក្សេរបស់តុោការមខតត-ព្ក្សរង។ ជួៃកាលមទ្ៀត ភាគីបតឹង
រីសាលព្ក្សេរបស់សភាតុោការក្សំរូលដែរ។ បណតឹ ងទងំមៃះព្តូវបចជូ ៃមៅព្បធាៃតុោការ    
ក្សំរូល។ ព្បធាៃតុោការក្សរូំលរិៃិតយមេើលពាក្សយបណតឹ ងព្រេទងំសំណំុមរឿងរបស់តុោការ ឬ
របស់សភាមនាះ។ មបើយល់ថាសាលព្ក្សេរបស់តុោការ ឬរបស់សភាមាៃការភ្ៃ័តព្ច ំ ព្បធាៃ
តុោការតាងំខលួៃជាមែើេបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមោយខលួៃឯង។ 

ព្បធាៃជាអ្នក្សញុំងឱ្យបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមាៃចលនា ម តុែូមចនះ ការោតក់ារវៃិិចឆយ័មរឿងក្សតីមក្សើត
ម ើង មោយសារការម្តើេ “បណតឹ ងសាទុ្ក្សខរបស់ព្បធាៃ” េៃិដេៃមោយសារភាគីែូចដែលមយើងបាៃ



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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យល់មៅក្សនុងព្បរៃ័ធចាបប់ារាងំ ៃិងព្បរៃ័ធចាបដ់ខមរេៃុៗមនាះមទ្។ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខរបស់ព្បធាៃ
អាចមក្សើតមចញរីការដែលភាគីនាំបណតឹ ងេក្សតុោការក្សំរូល ៃិងមោយសារការម្តើេរបស់
ព្បធាៃ មព្កាយរីមរលោតរ់ិៃិតយមឃើញសាលព្ក្សេរបស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេេៃិព្តេឹព្តូវ85។ 
មលើសរីមៃះ ព្បធាៃតុោការក្សំរូលមាៃអ្ំណាចព្តួតមេើលមលើសាលព្ក្សេរបស់សភានៃតុោ- 
ការក្សំរូលខលួៃឯងមទ្ៀត។ មបើសាលព្ក្សេរបស់សភាេៃិព្តេឹព្តូវ ោតអ់ាចមធវើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខទ្ល់
ៃឹងសាលព្ក្សេរបស់សភាមទ្ៀត្ង (មាព្តា ៦.ខ ៃងិ ១៧.ឃ)។ រយៈមរលក្សណំតស់ព្មាប ់    
បណតឹ ងសាទុ្ក្សខ របស់ព្បធាៃតុោការគឺ ១ ឆ្ន  ំគតិរីនងៃដែលសាលព្ក្សេមាៃអាៃុភារអ្ៃុវតត។ 

បនាា បេ់ក្ស ព្បធាៃតុោការក្សំរូលោក្សប់ណតឹ ងជូៃព្ក្សរេព្បកឹ្សាមៅព្ក្សេដែលមាៃរបូោត់
ជាអ្ធិបតីមែើេបរីិៃិតយ ៃិងសមព្េចមលើបណតឹ ងសាទុ្ក្សខរបស់ោត។់ ព្បធាៃមបើក្សអ្ងគព្បជុំព្ក្សរេព្បឹក្សា
មៅព្ក្សេ មែើេបរីិៃិតយ ៃិងសមព្េច ថាសំណំុមរឿងមនាះមាៃលក្សខណៈធៃៃធ់ៃរសមុគសាម ញ ឬយាណ ងណា 
(មាព្តា ១៧.ខ ៃិង ៦.ក្ស)។ 

មបើមរឿងមនាះធៃៃធ់ៃរ សំណំុមរឿងព្តូវោក្សជូ់ៃសភាដែលពាក្សរ់ៃ័ធមែើេបសីមព្េចជាមលើក្សទ្ី
េយួ ៃិងជាមលើក្សចុងមព្កាយ មាៃៃយ័ថាសាលព្ក្សេដែលសមព្េចមោយសភាេៃិបងវិលមៅ
តុោការមព្កាេវញិមទ្។ ព្បធាៃតុោការអាចមសើមរ ើៃីតិវធិីបណតឹ ងសាទុ្ក្សខរបស់ខលួៃម ើងវញិ មបើ
កាលណាោតម់េើលមឃើញថា សភាសមព្េចមោយមាៃការភ្ៃ័តព្ច ំ (មាព្តា ៩.ខ) ដែលក្សនុង
ក្សរណីមៃះសភាព្តូវជព្េះម ើងវញិ។ 

ចំមពាះបណតឹ ងសាទុ្ក្សខទ្ល់ៃឹងតុោការមខតត-ព្ក្សរង ឬមយាធា សភាអាចសមព្េចបចចប់
មរឿងដតេតង ឬក្សប៏ងវិលមរឿងមៅតុោការមព្កាេមែើេបជីព្េះសាម ើងវញិក្សប៏ាៃ (មាព្តា៩ ក្សថាខណឌ  
ចុងមព្កាយ)។ 

ការជំៃុជំព្េះមធវើម ើងមោយព្ក្សរេព្បឹក្សាជំៃុំជព្េះដែលមាៃសមាសភារមៅព្ក្សេ៣នាក្ស ់
ៃិងទ្ីព្បឹក្សាព្បជាជៃ86 ២នាក្ស ់  (សព្មាបក់ារជំៃុំជព្េះជាមលើក្សទ្ីេយួ ៃិងចុងមព្កាយបងែស់) 
ៃិងសមាសភារមៅព្ក្សេ ៤នាក្ស ់ៃិងទ្ីព្បឹក្សាព្បជាជៃ ៣នាក្ស ់(សព្មាបក់ារជៃុំំជព្េះមលើបណតឹ ង
សាទុ្ក្សខរបស់ព្បធាៃតុោការទ្ល់ៃឹងសាលព្ក្សេ របស់សភាតុោការក្សំរូលដែលសមព្េចជា
មលើក្សទ្ីេយួ ៃិងជាចុងព្កាយបងែស់)។ 

មៅក្សនុងការជំៃុំជព្េះរបស់សភាមលើ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខរបស់ព្បធាៃទ្ល់ៃឹងសាលព្ក្សេ
របស់តុោការមខតត-ព្ក្សរង ព្ក្សរេព្បឹក្សាជំៃុំជព្េះមាៃសមាសភារមៅព្ក្សេ៣នាក្ស ់ ៃិងទ្ីព្បឹក្សា
ព្បជាជៃ ២នាក្ស។់ មសចក្សតីសមព្េចព្តូវមធវើ មោយេតិភាគមព្ចើៃរេួទងំេតិរបស់ទ្ីព្បឹក្សាព្បជាជៃ។ 

                                                 
85 មាព្តា ១៧ នៃព្កឹ្សតយ-ចាបម់លខ ៣៤ ដចងថា “...ឈ-ោតត់ាងំព្តួតរិៃិតយសាលព្ក្សេៃិងការងារសភាតុោការ
ព្បជាជៃកំ្សរូល តុោការមខតត-ព្ក្សរង ៃិងតុោការមយាធា”។ 

86 ទី្ព្បឹក្សាព្បជាជៃជាព្បជារលរែឋសាេចញ ដែលចូលរេួមៅក្សនុងសវនាការៃិងការសមព្េចរបស់តុោការ។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ងវីតបតិដតព្បធាៃតុោការក្សំរូលជាមែើេបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ ោតជ់ាព្បធាៃព្ក្សរេព្បឹក្សាជំៃុ-ំ
ជព្េះ្ងដែរ។ 

ការបក្សព្សាយចាប ់៖ តុោការក្សំរូលោម ៃអ្ំណាចបក្សព្សាយចាបម់ទ្។ រាល់ការដខវង
គំៃិតមលើបញ្ា ចាប ់ ព្ក្សរេព្បឹក្សាមៅព្ក្សេមសនើមៅព្ក្សរេព្បកឹ្សារែឋ មែើេបបីក្សព្សាយចណុំចចាប ់
(មាព្តា ៦.ច)។ 
 

ឈ. េហាអ្យយការអ្េតុោការកំ្សរូលនៃសាធារណរែឋព្បជាមាៃិតក្សេពុជា 

មបសក្សក្សេមរបស់េហាអ្យយការអ្េតុោការក្សំរូលគឺ ការការពារៃីតោៃុកូ្សលភារ ការការពារ
របបព្បជាធិបមតយយរបស់ព្បជាជៃ ការការពារសណាត បធ់ាន បស់ងគេ ៃិងព្ទ្រយសេបតតិសាធារណៈ 
ធានាឱ្យមាៃការមោររអាយុជីវតិ ព្ទ្រយសេបតតិ សិទ្ធិមសរភីាររបស់រលរែឋ។ 

េហាអ្យយការមាៃអ្គគរែឋអាជ្ាេយួរបូ អ្គគរែឋអាជ្ារង (ទ្ទ្ួលខុសព្តូវមលើក្សិចចការ
មយាធា) ៃងិរែឋអាជ្ាេយួចៃំៃួ។ 

ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់េហាអ្យយការរេួមាៃ ការព្តួតរិៃិតយ ៃិងព្គបព់្គងការងារ
របស់អ្យយការទូ្ទងំព្បមទ្ស ៃិងតាងំខលួៃជាមែើេបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមសមើោន ៃឹងព្បធាៃតុោការក្សំរូល 
ដែរ។ េហាអ្យយការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ ចំមពាះេុខរែឋសភាៃងិព្ក្សរេព្បឹក្សារែឋ។ 

ការងារសំខាៃេ់យួមទ្ៀតគឺ េហាអ្យយការមាៃអ្ណំាចព្តួតរិៃតិយមលើការមសុើបអ្មងេត
មែើេបធីានាឱ្យការមសុើបអ្មងេតមាៃភារសតោៃុេត័ទងំមលើភ្សតុតាងោក្សប់ៃាុក្សៃងិភ្សតុតាងមោះ
បៃាុក្ស (មាព្តា ២៣ ព្ក្សឹតយ-ចាប ់៣៤ ព្ក្ស.ច)។ មបើមយាងមៅតាេមាព្តា ២៣ នៃព្ក្សតឹយ-ចាបម់ៃះ 
ការពាក្សរ់ៃ័ធរបស់េហាអ្យយការ ក្សនុងការមសុើបអ្មងេតអាចោតសៃធងឹរ ូតមៅែល់មរឿងមៅក្សនុង
នែរបស់តុោការមខតត-ព្ក្សរង ៃិងមយាធា។ មាព្តាមនាះដចងថា េហាអ្យយការមាៃអ្ណំាចព្តួត
រិៃិតយៃីតោៃុកូ្សលភារនៃការមសុើបអ្មងេតោបរ់ី ែំណាក្សក់ារែំបូងរ ូតែល់ែំណក្សក់ាលចុង
មព្កាយ ព្តួតរិៃិតយលិខិតម្តើេមោទ្ព្បកាៃរ់បស់សាថ បៃ័មសុើបអ្មងេតមែើេបតីាេោៃ ៃិងស ការ 
បែិមសធមសចក្សតីសមព្េចរបស់អ្យយការតុោការថាន ក្ស់មព្កាេ ៃិងមសុើបអ្មងេតមោយខលួៃឯង។ 
េហាអ្យយការមាៃសិទ្ធិមោទ្ព្បកាៃ ់ ឬេៃិមោទ្ព្បកាៃ ់ ៃិងមធវើលិខិតមោទ្ព្បកាៃ ់ ៃងិបចជូ ៃ
ជៃជាបម់ោទ្មៅតុោការ។ េហាអ្យយការមាៃសិទ្ធិមចញែីកានាខំលួៃ ោបខ់លួៃ ឃំុខលួៃបមណាត ះ
អាសៃន មោះដលងជាបមណាត ះអាសៃន ឬជាសាថ ររ។ 

មរឿងេួយដែលដបលក្សរីក្សរណីនៃេហាអ្យយការមៅក្សនុងព្បរ័ៃធតុោការដខមរេុៃៗ គឺថា
តំណាងេហាអ្យយការមៃះជាអ្នក្សម្តើេមោទ្ ៃិងមែញមោលមៅក្សនុងសវនាការព្រ មទ្ណឌ នៃ



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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តុោការព្បជាជៃក្សំរូល87។ េហាអ្យយការអ្េតុោការព្បជាជៃក្សំរូលជាសាថ បៃ័អ្ៃុវតតសាល
ព្ក្សេ្ងដែរ។ 

 
ញ. តុោការកំ្សរូលបចចុបបៃន 

ព្បវតតមិែើេ 

តុោការព្បជាជៃក្សំរូលបាៃដព្បកាល យខលួៃឯងមៅជាតុោការក្សំរូលមៅឆ្ន ១ំ៩៩២ មៅ 

មព្កាេបទ្បចញតតិសតីរ ី ព្បរៃ័ធតុោការចាបព់្រ មទ្ណឌ  ៃិងៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ សព្មាបអ់្ៃុវតតមៅ
ព្បមទ្សក្សេពុជាក្សនុងសេយ័អ្ៃតរកាល ដែលអ្ៃុេត័មៅនងៃទ្ី១០ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩៩២ (ដែលមគមៅជា
ទូ្មៅថា “ចាបអ់្ ុៃតាក្ស”់)។ ចាបអ់្ ុៃតាក្សម់ៃះព្ោៃដ់តដចងៃូវមោលការណ៍េូលោឋ ៃសព្មាបស់ាថ ៃ
ភារគតិយុតតនៃតុោការមៃះ ៃិងសិទ្ធិទក្សទ់្ងៃឹងការតវាណ មៅតុោការក្សំរូល ដតេៃិបាៃ្តល់ៃូវ
មព្ោងការ ៃិងែំមណើ រការព្បព្រឹតតមៅនៃតុោការមៃះមទ្។ 

មោលការណ៍ជាេូលោឋ ៃសព្មាបតុ់ោការមៃះគឺថា តុោការក្សំរូលជាតុោការជៃុំំជព្េះ
អ្ងគចាបម់ៅក្សនុងមរលជៃុំំជព្េះបណតឹ ងសាទុ្ក្សខជាមលើក្សទ្េីយួ ៃិងជាតុោការដែលជំៃុំជព្េះែល់
អ្ងគមសចក្សតី មៅមរលជំៃុំជព្េះបណតឹ ងសាទុ្ក្សខជាមលើក្សទ្ីរីរមលើមរឿងែដែល  ៃិងេមធោបាយ
(េូលោឋ ៃតវាណ )ែដែល (មាព្តា៥ នៃចាប់អ្ ុៃតាក្ស់)។ មោលការណ៍េួយមទ្ៀតទ្ទ្ួលសាគ ល់
អ្ៃតរាគេៃរ៍បស់អ្គគរែឋអាជ្ាមៅឯតុោការក្សរូំលក្សនុងការនាមំរឿងឱ្យតុោការ មៃះជៃុំំជព្េះក្សនុង្ល
ព្បមយាជៃន៍ៃចាប ់(មាព្តា ២ នៃចាបអ់្ ៃុតាក្ស)់។ 

ចាបស់តីរី ៃតីិវធិីព្រ មទ្ណឌ ដែលអ្ៃុេត័មោយភាគីរែឋក្សេពុជាមៅនងៃទ្ី៨ ដខេនីា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ 
បាៃដចងលំអ្ិតរីែំមណើ រការរបស់តុោការក្សំរូល។ មោលការណ៍េយួដែលដចងរីបណតឹ ងសាទុ្ក្សខក្សនុង
្លព្បមយាជៃន៍ៃចាបដ់ែលព្តូវអ្ៃុវតតមោយ េហាអ្យយការអ្េតុោការក្សំរូលព្តូវបាៃរលំងមោល
មៅក្សនុងចាបម់ៃះ។ បណុដៃត ចាបម់ៃះបាៃដចងរបីណតឹ ងសាទុ្ក្សខរបស់អ្គគរែឋអាជ្ាអ្េសាោឧទ្ធរណ៍
ក្សនុង្លព្បមយាជៃន៍ៃចាប។់ មាព្តា ១៦០ នៃចាបម់ៃះដចងថា ៖ 

 

                                                 
87 មាព្តា ២៤ នៃព្កឹ្សតយ-ចាប ់៣៤ ព្ក្ស.ច ដចងថា ៖ “េហាអ្យយការអ្េតុោការព្បជាជៃកំ្សរូល មព្បើសិទ្ធិអ្យយការ
ក្សនុងមរលជំៃំុជព្េះ។  ចូលរេួក្សនុងសេយ័ព្បជំុមព្តៀេបំរុងរបស់តុោការព្បជាជៃកំ្សរូល។  ចូលរេួក្សនុងៃីតិវធីិជំៃំុជព្េះ។ ក្សនុង
មរលសវនាការមរឿងព្រ មទ្ណឌ  អាៃលិខិតមោទ្ព្បកាៃ ់ៃិងមធវើមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃមព្កាយរីការសួរមែញមោល។   តាងំ
ខលួៃជាគូក្សតីមែើេក្សនុងមរឿងដែលបណះពាល់ែល់រមបៀបមរៀបរយសាធារណៈ ែល់្លព្បមយាជៃរ៍បស់រែឋ ឬ្លព្បមយាជៃ៍
អ្ៃីតិជៃ ៃិងអ្សេតថជៃ។ មធវើសំណូេររែល់អ្ងគការរែឋ អ្ងគការសងគេ ឲ្យោតត់ាងំតំណាងព្សបចាបរ់បស់ខលួៃេក្ស
ចូលរេួជំៃំុជព្េះមរឿងរែឋបបមវណីដែលបណះពាល់ែល់្លព្បមយាជៃរ៍បស់រែឋឬ សេូ ភារ។” 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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េុខងារសំខាៃរ់បស់អ្គគរែឋអាជ្ាអ្េសាោឧទ្ធរណ៍គឺមធវើមសចក្សតី
សៃនិោឋ ៃ មៅមរលសវនាការ ៃិងបតឹងសាទុ្ក្សខមៅតុោការក្សំរូល 
ចំមពាះសាលែីកាសាោឧទ្ធរណ៍ ដែលខលួៃមឃើញថាមាៃការភ្ៃ័ត
ព្ច ំ ឬខុសចាប់ 

មាព្តា ១៣ នៃចាបស់តីរី ការោតត់ាងំ ៃិងសក្សេមភាររបស់សាោជព្េះក្សតីនៃរែឋក្សេពុជា 
ដែលបាៃអ្ៃុេត័ មៅនងៃទ្ី៨ ដខកុ្សេភៈ ឆ្ន ១ំ៩៩៣ ក្សោ៏តទុ់្ក្សអ្គគរែឋអាជ្ាអ្េសាោឧទ្ធរណ៍ជា
មែើេបណតឹ ងព្រ មទ្ណឌ  មៅក្សនុងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខដែរ។ មាព្តា ១៣ ក្សថាខណឌ ទ្ីរីរមៃះដចងថា ៖ 

អ្នក្សដែលមាៃសិទ្ធិបតឹងសាទុ្ក្សខ ៃិងបតឹងជំទស់គឺអ្គគរែឋអាជ្ាសាោ
ឧទ្ធរណ៍ ឬជៃដែលមាៃ្លព្បមយាជៃ៍ក្សនុងមរឿងទំងឡាយរួេ
មាៃ ៖ គូក្សតី មែើេបណតឹ ងរែឋបបមវណី អ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវខាងបទ្      
រែឋបបមវណី ជៃជាបម់ទស មេធាវ ីអ្នក្សការពារ។ 

មៅក្សនុងជំរូក្សដែលដចងរីតុោការក្សំរូល អ្នក្សបតងឹសាទុ្ក្សខអាចមធវើបាៃចំមពាះដតអ្នក្សមាៃ
្លព្បមយាជៃម៍ៅក្សនុងមរឿងក្សតី។ មាព្តា២១១ នៃចាបស់តីរៃីីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ដចងបៃតមទ្ៀតថា ៖ 

បណតឹ ងសាទុ្ក្សខព្តូវមធវើមោយផ្ទា ល់ មោយអ្នក្សមាៃ្លព្បមយាជៃន៍ៃ
មរឿងក្សតី ឬមោយតតិយជៃដែលបាៃទ្ទ្ួលអ្ំណាចជាោយលក្សខណ៍ 
អ្ក្សសររិមសស ឬមោយបុគគលដែល ចាបទ់្ទ្ួលសាគ ល់ ជាតំណាង
ព្តឹេព្តូវតាេចាប់ ែូចជាឪរុក្សតំណាងឱ្យកូ្សៃជា អ្ៃីតិជៃជាមែើេ។ 

មាៃបទ្បចញតតិេយួមទ្ៀតដែរដែលដចងរីបណតឹ ងសាទុ្ក្សខរបស់អ្គគរែឋអាជ្ា ដតមគេៃិែងឹ
ចាស់ថាជា បណតឹ ងរបស់អ្គគរែឋអាជ្ាអ្េសាោឧទ្ធរណ៍ ឬជាអ្គគរែឋអាជ្ាអ្េតុោការក្សំរូល។ 
មាព្តា២១៤ ក្សថាខណឌ ៣ ដចងថា ៖ 

កាលណាបណតឹ ងសាទុ្ក្សខជារបស់អ្គគរែឋអាជ្ា មសចក្សតីសៃនិោឋ ៃមលើក្ស
ម ើងរាល់ចំណុចចាប់ ព្តូវដតមធវើជូៃតុោការជាោបំាច។់ 

ែូមចនះ តួនាទ្ីរបស់េហាអ្យយការអ្េតុោការក្សំរូលមៅដតេៃិចាស់ មព្ពាះោម ៃបទ្
បចញតតិចាបណ់ាេយួបាៃដចងជាក្សោ់ក្សម់ទ្។ សំណួរដែលមោទ្សួរគឺថា មតើមៅក្សនុងមរឿងព្រ ម
ទ្ណឌ អ្គគរែឋ(រាជ)អាជ្ាអ្េតុោការក្សំរូលជាគូក្សតីមែើេ ឬជាតួអ្ងគការពារ្លព្បមយាជៃច៍ាប ់
មព្ពាះចាបស់តីរីការការោតត់ាងំៃិងសក្សេមភាររបស់សាោជព្េះក្សតីនៃ រែឋក្សេពុជាដចងថា “ព្ក្សរេ
អ្យយការជាមាច ស់នៃបណតឹ ងអាជ្ា ៃិងមធវើមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃមទសមោយតាងំខលួៃជាគូក្សតីជាែរាប  
”(មាព្តា ៥ ក្សថាខណឌ ទ្ី២)។ 
 

រចនាសេពៃ័ធនៃតុោការក្សរូំលៃងិេហាអ្យយការ 
មៅឆ្ន ២ំ០១៤ រែឋសភាបាៃអ្ៃុេ័តចាប់សតីរីការមរៀបចំអ្ងគតុោការ ដែលក្សំណត់ 



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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រចនាសេពៃ័ធ ៃិងសេតថក្សចិចរបស់តុោការព្គបជ់ាៃថ់ាន ក្ស។់  មយាងតាេចាបម់ៃះ តុោការក្សំរូល 
ដចក្សមចញជាបៃួសភាជំនាញគឺ សភាព្រ មទ្ណឌ  សភារែឋបបមវណី សភាពាណិជជក្សេម ៃិងសភា
ការងារ (មាព្តា៥៧)។ សភាៃីេយួៗព្តូវសមព្េចមោយមៅព្ក្សេព្បារំបូ (មាព្តា ៥៩)។  

មព្ៅរីសភាជំនាញដែលមាៃភារក្សិចចសមព្េចមរឿងក្សនុងជំនាញរបស់ខលួៃ តុោការក្សរូំល
មៅមាៃសភាមរញអ្ងគដែលបមងេើតម ើងមោយែីកាសមព្េចរបស់ព្បធាៃតុោការមៅតាេកាល 
មៅមរលណាមាៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខជាមលើក្សទ្ីរីរ ៃងិបណតឹ ងមសើមរ ើ (មាព្តា ៦២)។ សភាមរញអ្ងគ
មៃះព្តូវមាៃមៅព្ក្សេយាណ ងតិចព្បាបំៃួនាក្ស ់ ដែលមាៃសមាសភារមចញរីព្គបស់ភាទងំបៃួ។ 
កាលណាមរឿងក្សតីេយួពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងសេតថក្សិចចនៃសភាមព្ចើៃជាងេយួ តុោការក្សំរូលអាចបមងេើត 
“សភារេួព្ក្សរេ” មែើេបមីោះព្សាយមរឿងក្សតីមនាះ (មាព្តា ៦៣)។ សភារេួព្ក្សរេមៃះមាៃសមាសភារ
មៅព្ក្សេព្បាបំៃួរបូ ដែលមព្ជើសមចញរីសភាពាក្សរ់ៃ័ធ ដែលមាៃចំៃួៃមសមើោន ។  

េហាអ្យយការអ្េតុោការក្សំរូលព្តូវបាៃព្គប់ព្គងមោយ អ្គគព្រះរាជអាជ្ាមាន ក្ស់ 
(មាព្តា ៧០)។ អ្គគព្រះរាជអាជ្ារង ៃិងព្រះរាជអាជ្ាអ្េតុោការក្សំរូលមធវើការតាេឋានាៃុព្ក្សេ 
មាៃៃយ័ថា រាល់មសចក្សតីសៃិនោឋ ៃទងំអ្ស់របស់អ្គគព្រះរាជអាជ្ារង ៃិងព្រះរាជអាជ្ាព្តូវដត
ទ្ទ្ួលការរិៃិតយមោយអ្គគព្រះរាជអាជ្ា មៅេៃុោក្សជូ់ៃសវនាការ (មាព្តា ៧០)។ 

 
ៃតីវិធិនីៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ 

ការវវិតតនៃតុោការក្សរូំលោបរ់ឆី្ន  ំ២០០៧ 
ចាបស់តីរីការោតត់ាងំៃិងសក្សេមភាររបស់សាោជព្េះក្សតីនៃរែឋក្សេពុជា ៃងិចាបស់តីរី

ៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន ១ំ៩៩៣ សថិតមៅជាព្គឹះនៃឋាៃៈគតយុិតតនៃតុោការក្សរូំលរ ូតែល់មាៃ
ការអ្ៃុេត័ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ មៅ នងៃទ្ី៧ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៧ ៃងិព្ក្សេៃតីិវធិីរែឋបបមវណី
មៅនងៃទ្២ី៤ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៦។ 

ព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ៃងិរែឋបបមវណីបាៃដក្សដព្បៃីតិវធិី នៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៅចំមពាះេខុ
តុោការក្សំរូល ដែលដចងមៅក្សនុងចាបេ់ុៃៗ។ 

 
ៃតីវិធិនីៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៅក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  

មៅក្សនុងមរឿងព្រ មទ្ណឌ  ភាគីអាចបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃលុះព្តាដតមាៃេូលោឋ ៃដែលមាៃដចងមៅ
ក្សនុងចាប៖់ (១) តុោការដែលមធវើការជំៃុំជព្េះមោយសមាសភារេៃិព្សបចាប,់ (២) តុោការោម ៃ
សេតថក្សិចចព្តូវមោះព្សាយមរឿងក្សតីណាេយួ, (៣) មៅព្ក្សេមព្បើអ្ំណាចសមព្េចមសចក្សតី ួសរីចាប ់   
្តល់ឲ្យ, (៤) ការអ្ៃុវតតចាបេ់ៃិព្តូវមៅមលើអ្ងគម តុដែលបាៃរក្សមឃើញ, (៥) ការបំពាៃមលើ ឬការ
មភ្លចេៃិបាៃបំមរញទ្ព្េងណ់ាេយួដែលចាបក់្សំណតថ់ាការបំពាៃ ឬការេៃិបាៃបំមរញទ្ព្េងម់នាះ



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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នាឲំ្យមាៃមមាឃភារនៃៃីតិវធិី, (៦) ការបំនភ្លអ្ងគ តុ (៧) ការសព្េចមោយោម ៃសំអាងម តុ, ៃិង 
(៨) មសចក្សតីសមព្េចេៃិសីុសងាវ ក្សោ់ន ជាេយួសំអាងម តុ88។ 

ក្សេមវតថុដែលអាចបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃគឺសាលែីកានៃសភាមសុើបសួរនៃសាោឧទ្ធរណ៍, សាល
ែីការបស់សភាព្រ មទ្ណឌ នៃសាោឧទ្ធរណ៍ ៃងិមរឿងបតោបៃ័89។ បុគគលដែលអាចបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃ
មាៃ (១) អ្គគព្រះរាជអាជ្ាអ្េតុោការក្សំរូល, (២) អ្គគព្រះរាជអាជ្ាអ្េសាោឧទ្ធរណ៍, (៣) ជៃជាប់
មោទ្, (៤) បុគគលដែលព្តូវមគទេទរក្សនុងក្សរណីនៃៃីតិវធិីបតោបៃ័, (៥) មែើេបណតឹ ងរែឋបបមវណី, ៃិង
អ្នក្សទ្ទ្ួលខុសព្តូវរែឋបបមវណី។  

បណតឹ ងសាទុ្ក្សខព្តូវមធវើ ៃិងចុះបចជ ីមៅការយិាល័យព្ក្សឡាបចជ ីសាោឧទ្ធរណ៍ រចួេក្សបណតឹ ង
មៃះព្តូវបចជូ ៃេក្សការយិាល័យព្ក្សឡាបចជ ីនៃតុោការកំ្សរូល ៃិងចុះបចជ ីការយិាល័យមៃះ90។  
មព្កាយរីបាៃទ្ទ្ួលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៃះម ើយ ព្ក្សឡាបចជ ីជូៃែំណឹងឲ្យភាគីបតឹងសាទុ្ក្សខ ឬ/ៃងិមេធាវ ី
របស់ោតោ់ក្សស់ារណាោពំ្ទ្បណតឹ ងរបស់ខលួៃេក្សតុោការក្សនុងរយៈមរល ២០ នងៃ91។ បណតឹ ងសាទុ្ក្សខ
មៃះព្តូវបចជូ ៃមោយព្ក្សឡាបចជ ីមៅភាគីដែលព្តូវមឆលើយតប្ងដែរ ម ើយភាគីមនាះមាៃមរលចំៃួៃ 
២០នងៃ មែើេបមីធវើសារណាតបវញិ92។ ភាគីដែលព្តូវមឆលើយតបមៃះអាចសំុមៅសភាព្រ មទ្ណឌ មែើេប ី  
រៃោមរលបាៃរ ូតែល់១០នងៃ ព្បសិៃរយៈមរល២០នងៃ ដែលក្សំណតម់នាះេៃិព្គបព់្ោៃម់ែើេបី
បចចបក់ារមរៀបចំសារណាតបរបស់ខលួៃ93។ 

មព្កាយរីមរលទ្ទ្ួលសារណាសរវព្គបម់ ើយ ឬ្ុតមរលទ្ទ្ួលសារណាម ើយ ព្បធាៃ
សភាោតត់ាងំមៅព្ក្សេរបាយការណ៍មាន ក្សឲ់្យមរៀបចំការសិក្សាសារណា ៃងិមធវើរបាយការណ៍អ្រំ ី       
បណតឹ ងសាទុ្ក្សខមនាះមែើេបោីក្សជូ់ៃព្បធាៃ។ របាយការណ៍របស់មៅព្ក្សេព្តូវសរមសរមរៀបរាបអ់្ំរីព្បវតតិ
នៃៃីតិវធិីនៃមរឿងក្សតី ៃិងអ្ងគម តុ ចំណុចចាបដ់ែលភាគីមោទ្ជាបញ្ា , ៃិងអ្ៃុសាសៃរ៍បស់មៅព្ក្សេ
របាយការណ៍អ្ំរីែំមណាះព្សាយដែលមាៃចំមពាះបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមនាះ94។ 

សំណំុមរឿងសាទុ្ក្សខទងំអ្ស់រេួមាៃសារណារបស់ភាគី ៃងិរបាយការណ៍របស់មៅព្ក្សេ 
របាយការណ៍ព្តូវបចជូ ៃមៅេហាអ្យយការអ្េតុោការក្សំរូល មែើេបឲី្យសាថ បៃ័មៃះមធវើមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃ
ជាោយលក្សខណ៍អ្ក្សសរ ដែលៃឹងព្តូវបចជូ ៃព្ត បេ់ក្សព្បធាៃសភាព្រ មទ្ណឌ វញិ95។ 

                                                 
88 មាព្តា ៤១៩ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ  ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
89 មាព្តា ៤១៧ ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
90 ព្បភ្រែូចោន  មាព្តា ៤២២, ៤២៤ ៃិង ៤២៥។ 
91 ព្បភ្រែូចោន  មាព្តា ៤២៧។ 
92 ព្បភ្រែូចោន ។ 
93 ព្បភ្រែូចោន មាព្តា ៤២៩។ 
94 ព្បភ្រែូចោន មាព្តា ៤៣១។ 
95 ព្បភ្រែូចោន មាព្តា ៤៣៣។ 



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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សវនាការជាសាធារណៈព្តូវបាៃមបើក្សម ើងបនាា បរ់ីជូៃែណឹំងមៅភាគី។ សភាព្រ មទ្ណឌ  
ជាមោលការណ៍េៃិោបំាចស់ាត បច់មេលើយរបស់ភាគីមទ្ៀតមទ្ មព្ពាះសវនាការមៃះ ជាសវនាការមែញ
មោលដតមលើសាចច់ាប ់ បណុដៃតព្បធាៃសភាអាចមកាះអ្មចជ ើញឲ្យភាគីេក្សមឆលើយបាៃដែរ96។ មៅក្សនុងការ
អ្ៃុវតតជាក្សដ់សតង មគសមងេតមឃើញថា តុោការក្សំរូលមកាះមៅភាគីេក្សមឆលើយមៅេុខតុោការទក្សទ់្ង
ៃឹងអ្ងគ តុ្ងដែរ មទះបីមាៃវតតមាៃមេធាវកី្សតី ឬអ្វតតមាៃមេធាវកី្សតី97។ សវនាការព្តូវមធវើតាេលំោប់
លំមោយ៖ មៅព្ក្សេរបាយការណ៍ជាអ្នក្សមធវើរបាយការណ៍ឲ្យអ្ងគសវនាការ បនាា បេ់ក្សអ្គគព្រះរាជអាជ្ា
មធវើមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃរបស់ខលួៃ (មៅថាមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃសំុ) ៃិងជាចុងមព្កាយមេធាវនីៃភាគីទងំសង 
ខាងមធវើមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃរបស់ខលួៃមរៀងខលួៃ (មៅថាមសចក្សតីសៃនិោឋ ៃការពារ)។ 

មសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការក្សំរូល អាចជាសាលែីកាបែមិសធសាលែកីារបស់សាោ
ឧទ្ធរណ៍ មោយេៃិបាចប់ងវលិសំណំុមរឿងមៅសាោឧទ្ធរណ៍មែើេបជីំៃុជំព្េះម ើងវញិ ឬអាចជា
សាលែីកាដែលបែិមសធមោយបងវិលសំណំុមរឿងមៅឲ្យសាោឧទ្ធរណ៍ជំៃុំជព្េះ មោយសមាសភារ
ព្ក្សរេព្បឹក្សាម្សង98។ ការបែិមសធព្បមភ្ទ្ទ្ីេយួអាចមធវើបាៃមៅមរលណាតុោការក្សំរូលរក្សមឃើញថា 
បទ្មលមើសដែលមោទ្ព្បកាៃម់នាះោម ៃភ្សតុតាង ៃិងធាតុ្សមំែើេបកី្សំណតអ់្តថិភារនៃបទ្មលមើសមនាះ ឬ
មរលណាតុោការក្សំរូលរក្សមឃើញថា ការក្សំណតប់ទ្មលមើសរបស់សាោឧទ្ធរណ៍េៃិព្តូវ បណុដៃតមទះជា
យាណ ងណាក្សតី មទសរិៃយ័មៅដតមសមើៃឹងបទ្មលមើសដែលតុោការក្សំរូលរក្សមឃើញ។ ការបែិមសធ
ព្បមភ្ទ្ទ្ីរីរអាចមធវើបាៃ មៅមរលណាតុោការក្សំរូលរក្សមឃើញថាការក្សំណតប់ទ្មលមើសរបស់តុោការ
ថាន ក្សម់ព្កាេខុសរីព្បមភ្ទ្បទ្មលមើសដែលតុោការក្សំរូលរក្សមឃើញ។ 

មៅមរលបងវិលសំណំុមរឿងមៅវញិ កាលណាសាលឧទ្ធរណ៍សមព្េចេៃិព្សបតាេមោល
គំៃិតរបស់តុោការក្សំរូលមទ្មនាះ ម ើយមរឿងមនាះព្តូវបតឹងសាទុ្ក្សខេក្សតុោការក្សំរូលជាមលើក្សទ្ីរីរ 
មនាះតុោការក្សំរូលៃឹងសមព្េចមរឿងមៃះ ក្សនុងទ្ព្េង់នៃសវនាការមរញអ្ងគ (ដែលមលើមៃះ
តុោការក្សំរូលសមព្េចទងំមលើអ្ងគចាប ់ទងំមលើអ្ងគម តុ។ 

 
ៃតីវិធិនីៃបណតឹ ងសាទុ្ក្សខមៅក្សនុងមរឿងរែឋបបមវណី 

មរឿងក្សតីរែឋបបមវណីអាចព្តូវបាៃបតឹងសាទុ្ក្សខបាៃ មោយមាៃេូលម តុ។ េូលម តុដែល 

                                                 
96 ព្បភ្រែូចោន មាព្តា ៤៣៤ ៃិង ៤៣៦។ 
97 រត័ម៌ាៃមៃះបាៃេក្សរីការអាៃក្សព្េងសាលែីកា ១៩៩៦-២០០៦ ដែលមបាះ្ោយមោយតុោការកំ្សរូល ៃិង

េហាអ្យយការ។ មគអាចរក្សក្សព្េងសាលែីកាតុោការកំ្សរូលមៅក្សនុងទំ្ររ័ 
http://www.supremecourt.gov.kh/index.php/km/judgements/criminal-judgements (ចំមពាះសាលែីកា
ព្រ មទ្ណឌ ) ៃិង  http://www.supremecourt.gov.kh/index.php/km/judgements/civil-judgements  
(ចំមពាះសាលែីការែឋបបមវណី) 

98 មាព្តា ៤៤០ ៃិង ៤៤១ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ។ 

http://www.supremecourt.gov.kh/index.php/km/judgements/criminal-judgements
http://www.supremecourt.gov.kh/index.php/km/judgements/civil-judgements


 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ក្សំណតម់ោយព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីគឺជាេូលម តុដ្នក្សចាប ់ ែូចជា មសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការ
េៃិព្សបៃឹងរែឋធេមៃចញ  ចាប ់ ៃិងបទ្ោឋ ៃគតិយុតតនានា។ េូលម តុែនទ្មទ្ៀតគឺជាេូលម តុ
ទក្សទ់្ងៃឹងភារព្តឹេព្តូវ/សេរេយនៃក្សិចចែំមណើ រការៃីតិវធិីរែឋបបមវណី មាៃែូចជា តុោការោម ៃសេតថ
ក្សិចចតាេ្លូវចាបម់លើមរឿងក្សតីណាេយួ, មៅព្ក្សេដែលោម ៃសេបទមៅក្សនុងការសមព្េចមរឿងក្សតី, តុោការ
ដែលោម ៃសេតថក្សិចចផ្ទត ចេ់ខុមលើមរឿងដែលព្តូវជំៃុំជព្េះមោយតុោការដែលោម ៃសេតថក្សិចចផ្ទត ចេ់ុខ, 
បុគគលដែលោម ៃសិទ្ធិតំណាងមៅក្សនុងការែំមណើ រការមរឿងក្សតី, សវនាការេៃិបាៃព្បព្រឹតតមៅព្សបតាេ
មោលការណ៍ចំមពាះេុខ ៃិងសាធារណៈ សាលព្ក្សេ/សាលែីកាោម ៃសំអាងម តុ ឬមាៃ
សំអាងម តុេៃិសីុសងាវ ក្សោ់ន ៃឹងមសចក្សតីសមព្េច99។ ការបតឹងសាទុ្ក្សខព្តូវដតដចងេូលម តុែូចបាៃ
មពាលខាងេុខមៃះ  មបើរុំមនាះមទ្ បណតឹ ងមនាះព្តូវតុោការក្សរូំលមលើក្សមោល100។ បណុដៃតព្បសិៃមបើប
ណតឹ ងដចងេូលម តុេៃិជាក្សច់ាស់ដតការេៃិជាក្សច់ាស់មនាះអាចដក្សតព្េូវវញិបាៃ មនាះតុោការេៃិ
មលើក្សមោលដតេតងមទ្ ដតសំុឲ្យមាច ស់បណតឹ ងសាទុ្ក្សខដក្សតព្េូវបណតឹ ងរបស់ខលួៃ101 ម ើយមបើមាច ស់ 
បណតឹ ងេៃិដក្សដព្បតាេមរលដែលក្សំណតម់ោយតុោការមទ្ មនាះមទ្ើបតុោការមលើក្សបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ
មនាះមោល។ តុោការក្សំរូលអាចមធវើការវៃិិចឆយ័ដតមលើ ចណុំចដែលមសនើសំុមៅក្សនុងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ
ដតបណុមណាា ះ ម ើយេៃិអាចរព្ងីក្សការវៃិិចឆយ័មសចក្សតីមលើចណុំចដែលមាច ស់បណតឹ ងេៃិបាៃមសនើសំុ
មទ្ មទះជាតុោការបាៃមឃើញចំណុចដែលព្តូវមោះព្សាយមលើសរីអ្វីដែលមាច ស់បណតឹ ងបាៃមសនើ
សំុក្សម៏ោយ102។ បណុដៃត ចំមពាះចំណុចដែលមាៃ្លបណះពាល់ែល់្លព្បមយាជៃស៍ាធារណៈ ែូចជា
ភារព្សបចាបន់ៃសមាសភារតុោការជាមែើេ តុោការក្សំរូលអាចមព្បើឆនាា ៃុសិទ្ធិមែើេបរីព្ងីក្សការ
រិៃិតយមលើបញ្ា ដបបមៃះ103។ ការបតឹងសាទុ្ក្សខអាចមធវើបាៃេៃិចំមពាះដតសាលែីកាសាោឧទ្ធរណ៍
បណុមណាា ះមទ្ ដតអាចបាៃចំមពាះសាលព្ក្សេតុោការែំបូង្ងដែរ។ ឧទ រណ៍ តុោការែំបូងបាៃ
មចញសាលព្ក្សេរចួ បណុដៃតភាគីបាៃព្រេមព្រៀងោន េិៃបតឹងឧទ្ធរណ៍ ដតរក្សាសិទ្ធិបតឹងសាទុ្ក្សខមៅ
តុោការក្សំរូលដតេតង(បតឹងមផ្ទល ះ)104 

អ្ងគម តុដែលក្សំណតព់្តឹេព្តូវមោយតុោការថាន ក្សម់ព្កាេរចួម ើយ អ្ងគម តុមនាះៃឹងកាល យ
មៅជាអ្ងគម តុផ្ទត ចព់្រព័្តសព្មាបតុ់ោការក្សំរូល ៃិយាយេោណងមទ្ៀត តុោការក្សំរូលេៃិព្តូវជព្េះ

                                                 
99 មាព្តា ២៨៤ ៃិង ២៨៥ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី។ 
100 មាព្តា ២៨៩, ២៩០, ២៩៤ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី។ 
101 មាព្តា ២៩០ ៃិង ២៩១ ព្ក្សេរែឋបបមវណី។ 
102 មាព្តា ២៩៥ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី។ 
103 សូេមេើលអ្តាថ ធិបាយនៃមាព្តា ២៩៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី។ 
104 មាព្តា ២៨៣ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី។ 



 
សិក្សាមព្បៀបមធៀបអ្ំរីតុោការក្សំរូល 
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រក្សអ្ងគម តុសាជាងមីមទ្105។ ក្សិចចការដែលមៅសល់សព្មាបតុ់ោការក្សំរូលគឺភារព្តឹេព្តូវ ឬេៃិ
ព្តឹេព្តូវនៃការអ្ៃុវតតចាបរ់បស់តុោការថាន ក្សម់ព្កាេមៅមលើអ្ងគម តុផ្ទត ចព់្រព័្តមនាះ។ 

ែូចោន ៃឹងមរឿងព្រ មទ្ណឌ ដែរ តុោការក្សរូំលអាចមចញសាលែីកាបែិមសធ ៃងិបងវលិ
មរឿងមៅតុោការមែើេ ឬតុោការម្សងដែលមាៃឋាៃៈមសមើោន  ឬអាចមចញសាលែកីាបែិមសធ 
ៃិងវៃិិចឆយ័មរឿងមោយខលួៃឯងដតេតង106។   

ចំមពាះការបែិមសធសាលព្ក្សេ/សាលែីកានៃតុោការមែើេ ៃងិវៃិិចឆយ័មោយខលួៃឯង តុោ-
ការក្សំរូលអាចមធវើែូមចនះបាៃ កាលណាអ្ងគម តុនៃមរឿងក្សតីព្តូវបាៃក្សំណតច់ាស់ោស់េៃិមាៃអ្វី
ដែលតុោការក្សំរូលព្តូវរៃិតិយរិោរណាបដៃថេ (facts that are no longer disputed) មនាះ
តុោការក្សំរូលក្សំណតយ់ក្សបទ្បចញតតិចាបណ់ាេយួេក្សអ្ៃុវតត ៃិងវៃិិចឆយ័មសចក្សតីឲ្យចបដ់តេតង 
មោយេៃិបាចប់ងវិលមរឿងមៅតុោការថាន ក្សម់ព្កាេ ឬកាលណាតុោការក្សរូំលោម ៃសេតថក្សិចច
ជព្េះមរឿងក្សតីដែលសាទុ្ក្សខេក្ស107។ ចំមពាះក្សរណីម្សងមព្ៅរីមៃះ តុោការក្សំរូលព្តូវមចញសាល
ែីកាសមព្េចបែិមសធ ៃិងបងវិលមរឿងេក្សតុោការថាន ក្សម់ព្កាេវញិ។ តុោការដែលព្តូវទ្ទ្ួល
មរឿងបងវិលេក្សវញិមៃះ ព្តូវមោររតាេសំអាងម តុដែលតុោការក្សំរូលបាៃចងែុលបងាា ញ
ទក្ស់ទ្ងៃឹងអ្ងគម តុ ៃិងអ្ងគចាប់ ៃិងព្តូវមបើក្សសវនាការចំមពាះេុខ (ទញម តុ្លផ្ទា ល់
មាត)់ ម ើងវញិ មែើេបរីៃិិតយមេើលការខុសឆគង ឬការខវះចមនាល ះក្សនុងការក្សំណតអ់្ងគម តុ ៃិងអ្ងគ
ចាបម់ៅមរលមចញសាលព្ក្សេ/សាលែីកាដែលបាៃរងបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ។ 

 
ទ្ ំំនៃមរឿងក្សតដីែលចូលតុោការក្សរូំល 

 តុោការក្សំរូលសថិតមៅមលើក្សំរូលរីរាណ េតី នៃឋានាៃុព្ក្សេតុោការនៃព្បមទ្សេយួ 
ែូមចនះ មរឿងក្សតីទងំអ្ស់ដែលសមព្េចមោយតុោការទងំអ្ស់ (មាៃតុោការមខតត-ព្ក្សរង ៃិងឧទ្ធរណ៍)  
េៃិអាចព្តូវបាៃបតងឹសាទុ្ក្សខទងំអ្ស់េក្សតុោការក្សរូំលបាៃមទ្។ មបើព្គបម់រឿងក្សតីទងំអ្ស់ព្តូវ 
បាៃសាទុ្ក្សខេក្សតុោការក្សរូំលទងំអ្ស់ មនាះព្បរៃ័ធតុោការៃឹងព្តូវជាបោ់ងំមោយគៃំរមរឿងក្សតី 
ដែលេៃិអាចរក្ស្លូវមោះព្សាយបាៃ។ 
 មោយសារតុោការក្សំរូលសថិតមៅមលើក្សំរូលរីរាណ េតី ចៃំួៃមរឿងក្សតីដែលចូលតុោការ
មៃះ ព្តូវដតសព្មាងំមោយព្បរៃ័ធមព្ោះមរឿងក្សតីេយួ។ ទងំព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី ទងំព្ក្សេៃីតិវធិី
ព្រ មទ្ណឌ  សុទ្ធដតបាៃបមងេើតព្បរៃ័ធមព្ោះបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ។ ព្បរៃ័ធមនាះគឺេូលម តុនៃបណតឹ ង
សាទុ្ក្សខ ៃងិការមលើក្សមោលបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ មោយេៃិបាចឆ់លងសវនាការចំមពាះេុខ/ទញម តុ

                                                 
105 មាព្តា ២៩៦ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី។ 
106 មាព្តា ២៩៩ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី។ 
107 មាព្តា ៣០០ ព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី។ 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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្លផ្ទា ល់មាត។់  តុោការក្សំរូលមាៃធៃធាៃមាៃក្សំណតម់ែើេបមីោះព្សាយបណតឹ ង។ ែូមចនះ 
មាៃដតបណតឹ ងដែលមាៃេូលម តុព្តឹេព្តូវមទ្ មទ្ើបព្តូវបាៃមោះព្សាយមោយតុោការមៃះ។ 
 អ្នក្សៃរិៃធេៃិបាៃទ្ទ្ួលបចចុបបៃនភារនៃសថិតិនៃមរឿងក្សតីដែលចូល ៃិងព្តូវបាៃមោះព្សាយ 
មោយតុោការក្សំរូលមទ្ បណុដៃតទ្ទ្ួលបាៃតួមលខសថិតិេយួចំដណក្សតូចព្ោៃរ់ិោរណារីទ្ំ ំ
មរឿងក្សតីដែលតុោការក្សំរូលបាៃទ្ទ្ួល ៃងិមោះព្សាយមៅឆ្ន  ំ២០១០។ 
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សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិ 772 243 1015 305 710 30%  
ក្សិចចសៃោ ៃិង
មព្ៅក្សិចចសៃោ 528 121 649 149 500 23% 

 

មរឿងព្គួសារ 126 56 182 55 127 30%  
វធិាៃការរក្សា
ការពារ 93 10 103 16 87 16% 

 

សវនាការម ើង
វញិ 65 70 135 27 108 20% 

 

សរុប 1584 500 2084 552 1532 26%  
  
តេេល់សាលែីកា 221 40% 
បែិមសធ 189 34% 
ែក្សមចញរីបចជ ីបណតឹ ង  65 12% 
ែក្សមចញរីបចជ ីបណតឹ ងសាទុ្ក្សខ 43 8% 
ែីកាសមព្េចរក្សាការពារ 34 6% 
សរុប 552  

ព្បភ្រ៖ របាយការណ៍ព្បោឆំ្ន  ំ២០១០ នៃសភារែឋបបមវណី 
មបើមយើងសមងេតមលើតារាងមៃះ ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១០ តុោការក្សរូំលមោះព្សាយមរឿងបាៃេៃិ

ែល់ពាក្សក់្សណាត លមទ្។ មរឿងក្សតីមចះដតគរមព្ចើៃម ើងក្សនុងេយួឆ្ន ំៗ ។ ឧទ រណ៍ ក្សនុងមរឿងសិទ្ធិក្សេម
សិទ្ធិហាក្សែូ់ចជាមៅសល់ចំៃៃួែដែល េៃិបាៃរមំោះមទ្ (សល់រីឆ្ន េំុៃ ៧៧២មរឿង ដតមៅ
សល់ ៧១០ មរឿង ក្សនុងឆ្ន បំនាា ប)់។ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ខននកពាណិជ្ជកេម 
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សទិធិេូេដ្ឋា នរបសម់ាា សភ់ាគហ ុនតាេច្បាប់កេពុជា 

 
មោយមេធាវ ីគឹេ សាៃ  

 

១. មសចក្សតមី្តើេ   មាច ស់ភាគ  ុៃមាៃសិទ្ធិជាមព្ចើៃ ក្សនុងនាេជាអ្នក្សវៃិិមយាគមៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃពាណិជជក្សេម     
េយួ។ មទះបីជាយាណ ងណាក្សត ី មគអាចោតថ់ាន ក្សសិ់ទ្ធិតាេ្លូវចាបរ់បស់មាច ស់  ុៃណាមាន ក្សជ់ាបៃួ
ព្ក្សរេដែលរេួមាៃ៖ សិទ្ធិព្គបព់្គង សិទ្ធិខាងមសែឋកិ្សចច សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរត័ម៌ាៃ ៃិងសិទ្ធិមធវើ       
បណតឹ ង។1 មាព្តា១២៤ នៃចាបស់តីរ ីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ឆ្ន ២ំ០០៥ (តមៅមៃះ មៅក្សនុង
អ្តថបទ្មៃះកាលណាមព្បើពាក្សយមាព្តាគឺសំមៅមៅមលើ ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ឆ្ន ំ
២០០៥ មលើក្សដលងដតមាៃការក្សំណតរ់ិមសសម្សងរីមៃះ) ដចងរីសិទ្ធិរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃក្សនុង
ការែក្ស ូតអ្ភ្បិាលមចញរេីុខតំដណង (សិទ្ធិព្គបព់្គង)2។  មាព្តា១៥៤ ដចងរីភាគ  ុៃដែល
ជាក្សេមវតថុ នៃការម្ារបាៃ ម ើយ មាព្តា១៥៧ ដចងរ ីសិទ្ធនិៃការដចក្សភាគោភ្របស់មាច ស់ភាគ
  ុៃ។3 (សិទ្ធិខាងមសែឋកិ្សចច)។ មាព្តា២២៥ ដចងរសិីទ្ធិទ្ទ្លួបាៃរត័ម៌ាៃរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ
មៅមរលដែលោតម់ធវើការសមព្េចចិតតមោយខលួៃឯង ថាព្តូវព្តួតរិៃិតយរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុ
ព្បោឆំ្ន  ំ ៃិងមធវើការងតចេលងឯក្សសារទងំមៃះរីព្ក្សរេ  ុៃមោយេៃិគិតនងល។ មលើសរមីៃះមៅ
មទ្ៀត មាព្តា២២៧ ក្សប៏ញ្ជ ក្សរ់ីសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុ ៃិងឯក្សសារោពំ្ទ្នានា
យាណ ងតចិ ២១នងៃ េុៃព្បជុេំហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន  ំ (សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរត័ម៌ាៃ)។ មាព្តា២៨៧ 

                                                 
 មេធាវ ី គឹេ សាៃ បាៃបចចបថ់ាន ក្សអ់្ៃុបណឌិ តចាបម់សែឋកិ្សចចអ្ៃតរជាតិ រីសក្សលវទិ្ោល័យ Victoria University of 

Wellington  ) VUW) ព្បមទ្សណូមវ ណលម សទ្បង។់ បចចុបបៃនមោក្សជាមបក្សខជៃ េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម នៃេជឈ
េណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម (េ .ជ.េ. ) ៃិងជាេស្តៃតី ត្ល់មយាបល់ដ ន្ក្សចាបម់លើកិ្សចចការរែឋបាល នៃ
អ្ងគជំៃំុជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា។ មោក្សធាល បជ់ាអ្នក្ស ត្ល់មយាបល់ចាបដ់ ន្ក្សបទ្បចញតតិពាណិជជក្សេម
របស់ព្ក្សរេ  ុៃ Development Alternatives Inc.  អ្នក្ស ត្ល់មយាបល់ចាបព់ាណិជជក្សេមក្សនុងព្ក្សរេមេធាវ ី
Camlegal Asia)។ 

1 See Julian Velasco, The Fundamental Rights of the Shareholder (2006), p 411.  
2 មាព្តាមៃះបាៃកំ្សណតរី់អំ្ណាចក្សនុងការែក្ស ូតអ្ភ្បិាលមោយសមេលងរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃភាគមព្ចើៃ។ ការែក្ស

 ូតអំ្ណាចរបស់អ្ភ្បិាលមាៃទំ្នាក្សទំ់្ៃងមោយផ្ទា ល់ជាេយួសិទ្ធិព្គបព់្គង មោយម តុថាអ្នក្សព្គបព់្គងមាៃ
សិទ្ធិដតងតាងំ ៃិងែក្ស ូតអ្នក្សមព្កាេបងាគ បរ់បស់ខលួៃ។  

3 សិទ្ធិនៃការដចក្សភាគោភ្ របស់មាច ស់ភាគ  ុៃ តាេមាព្តា ១៥៧ ជាលទ្ធ្លនៃការព្បកាសជាេុៃរបស់អ្ភ្បិាល
។ មាព្តា ១៥៧ ដចងថា “ក្សនុងក្សរណីដែលមាៃការរតឹតបតិ មៅក្សនុងលក្សខៃតិក្សៈ អ្ភ្បិាលអាចព្បកាសមចញៃូវភាគ
ោភ្សល់ ឬ ព្បាក្សចំ់មណញសុទ្ធរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ។” 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ដចងរីសិទ្ធិមធវើបណតឹ ងរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃមៅមរលដែលការទេទររបស់ខលួៃេៃិព្តូវបាៃមគ
មោះព្សាយឲ្យ (សិទ្ធិមធវើបណតឹ ង)។4   

ក្សនុងតួមសចក្សត ីនៃអ្តថបទ្មៃះ អ្នក្សៃិរៃធៃឹងមលើក្សយក្សសិទ្ធិៃេីយួៗេក្សរិភាក្សា ក្សនុងបរបិទ្
មោយដទ្បក្សៗ ៃិងទ្ំនាក្សទ់្ៃំងរវាងសិទ្ធេិូលោឋ ៃែូចោន  មែើេបឆីលុះបញ្ច ងំរីការយល់ែឹងសិទ្ធ ិ        
ៃីេយួៗ។ មលើសរីមនាះមៅមទ្ៀត អ្នក្សៃរិៃធៃងឹបងាា ញថា មទះបីជាមាៃការយល់មឃើញមោយ
ដទ្បក្សៗអ្ំរីព្បសិទ្ធិភារនៃសិទ្ធិទងំអ្ស់មៃះ សិទ្ធិទងំអ្ស់មៃះជាេូលោឋ ៃោបំាច ់ មែើេបធីានារី
តុលយភារអ្ំណាច ព្សបចាបរ់បស់មាច ស់ភាគ  ុៃ មៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃ។  

 
២.សិទ្ធេូិលោឋ ៃទងំបៃួ  

២.១ សិទ្ធិព្គបព់្គង   
សិទ្ធិព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃជាញឹក្សញបព់្តូវបក្សព្សាយមោយ ភាជ បជ់ាេយួសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធិ 

មែើេបសីមាគ ល់ដែៃក្សំណតន់ៃសិទ្ធិព្គបព់្គង ៃងិមព្បៀបមធៀបមៅៃឹងការព្គបព់្គងអ្ចលៃព្ទ្រយ 
ៃិងក្សេមសិទ្ធិមលើអ្ចលៃព្ទ្រយ។ ជាតួយាណ ង មាច ស់ែីដែលជលួែីឲ្យមគ(ភ្តបិតី) គឺបាៃបដងវរសិទ្ធិ
ព្គបព់្គងមនាះឲ្យអ្នក្សជួលែី (ភ្តិក្សៈ) មៅក្សនុងរយៈមរលជលួមនាះ បណុដៃតសិទ្ធិជាក្សេមសិទ្ធពិ្តូវដតជា
របស់ោតែ់ដែល។ មៅមរលដែលភ្តិបតទី្ទ្ួល្លមសែឋក្សិចចតាេរយៈអ្ចលៃព្ទ្រយរបស់ខលួៃ 
(នងលជួលព្បោដំខ) ោតក់្សម៏ាៃសិទ្ធិឲ្យភ្តិក្សៈព្គបព់្គងែីរបស់ោតត់ាេសំមណើ របស់ោត ់ៃឹងអាច
ែក្ស ូតវញិមៅមរលដែលភ្តិក្សៈបំពាៃមលើបចញតតិសតីរីការព្គបព់្គងដែលបាៃព្រេមព្រៀង ឬ្ាុយ
រីបចញតតិចាប។់ សិទ្ធិព្គបព់្គងជាសិទ្ធិសំខាៃប់ំ្ ុតេយួ ចណុំះឲ្យសិទ្ធកិ្សេមសិទ្ធ។ិ ក្សេមសិទ្ធិក្សរនៃ
អ្ចលៃវតថុេយួ មាៃសិទ្ធិព្គបព់្គង មលើអ្ចលៃវតថុមនាះ។5   

ទក្សទ់្ងៃងឹបញ្ា ព្ក្សរេ  ុៃវញិ មាច ស់ភាគ  ុៃ មាៃសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិមលើព្ក្សរេ  ុៃ តាេ
ចំដណក្សភាគ  ុៃដែលខលួៃមាៃ េៃិថាមាច ស់ភាគ  ុៃមនាះធំ ឬតូចបណុណាា មទ្។ មាច ស់ភាគ  ុៃ
មាៃសិទ្ធិព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃ តាេរយៈការមព្ជើសមរ ើសអ្ភ្បិាលឲ្យព្គបព់្គងធុរក្សិចចឲ្យខលួៃ ៃិងការ
ែក្ស ូតអ្ភ្ិបាលមចញរីេុខតំដណង6។ អ្ភ្ិបាលព្តូវមគក្សំណត់ថាមាៃជំនាញ ៃិងតួនាទ្ី ក្សនុង

                                                 
4 មទះបីជាចាបក់្សេពុជាតព្េូវឲ្យមោររល័ក្សខខណឌ េយួចំៃៃួ មាព្តា ២៨៧ មែើេបធីានាៃូវសិទ្ធិក្សនុងការមធវើបណតឹ ងរបស់

មាច ស់ភាគ  ុៃ មាព្តា ២៨៧ ក្សថាខណឌ ១ ដចងថា “មាច ស់  ុៃអាចបតឹង ឬមធវើអ្ៃតរាគេៃក៏្សនុងនាេ ៃិងសិទ្ធិរបស់
ព្ក្សរេ  ុៃ”  

5 មាព្តា ៨៨ នៃចាបភូ់្េបិាលក្សេពុជា ឆ្ន ២ំ០០១ ដចងរី ”សិទ្ធិរបស់ក្សេមសិទ្ធិក្សរ ក្សនុងការដក្សដព្បមោយមសរ ីៃូវព្បមភ្ទ្ ៃិងរចនា
សេពៃ័ធមែើេ នៃព្ទ្រយរបស់ខលួៃព្សបតាេការមព្បើព្បាស់ដែលខលួៃចងម់ធវើតាេការកំ្សណតរ់បស់ចាប។់” ឃាល មៃះបញ្ជ ក្សរី់
សញ្ញ ណនៃការព្គបព់្គង មោយម តុថាមាៃដតអ្នក្សព្គបព់្គងមទ្ ដែលអាចមធវើសក្សេមភារតាេសាម រតីរបស់មាព្តា
មៃះបាៃ។ 

6 មាព្តា ១២៤ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម 
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ការព្គប់ព្គង។ មទះបីជាសថិតក្សនុងការអ្ៃុវតតជាក្ស់ដសតង ការព្គប់ព្គង មោយេៃិផ្ទា ល់មនាះអាច
េិៃមាៃព្បសិទ្ធិភារមរញមលញក្ស៏មោយ បណុដៃតការណ៍មនាះទក្ស់ទ្ងៃឹងរមបៀបដែលមាច ស់ភាគ
  ុៃព្តូវមព្បើព្បាស់សិទ្ធិរបស់ខលួៃមៅវញិមទ្។7 មាច ស់ភាគ  ុៃព្តូវដតយល់ែឹងរីជំនាញធុរក្សិចច 
ៃិងមព្តៀេលក្សខណៈព្គបម់រលមែើេបធីានាសិទ្ធិព្គបព់្គងរបស់ខលួៃឲ្យមាៃព្បសិទ្ធិភារ បកូ្សរេួទងំ
ជំនាញក្សនុងការព្គប់ព្គងការងាររបស់អ្ភ្ិបាល្ង។ មាច ស់ភាគ  ុៃតូចៗ ព្តូវមចះអ្ៃុវតតសិទ្ធិ
ព្គបព់្គងរបស់ខលួៃ ៃិងមព្បើព្បាស់ធៃធាៃរត័ម៌ាៃមែើេបបីមំរញឲ្យសិទ្ធិព្គបព់្គងដែលខលួៃមាៃ។8 
មាច ស់ភាគ  ុៃព្តូវដតទ្ទ្ួល្លវបិាក្សដែលមក្សើតម ើងរីការខវះខាតរបស់ខលួៃ ក្សនុងការអ្ៃុវតតសិទ្ធិ
ព្គប់ព្គង។ មាច ស់ភាគ  ុៃមាៃ “ជមព្េើស” មែើេបអី្ៃុវតតសិទ្ធិមៃះមែើេបធីានាការពារ្ល
ព្បមយាជៃរ៍បស់ខលួៃ បណុដៃតចាបេ់ៃិអាច “បែិមសធ” ការអ្ៃុវតតសិទ្ធិបាៃមទ្។  

 
២.២ សិទ្ធមិសែឋកិ្សចច 
  ភាគ  ុៃព្តូវបាៃមគោតទុ់្ក្សែូចជាព្ទ្រយបគុគលែូមោន ះដែរ ដែលមគអាចទញយក្ស

ព្បមយាជៃ ៏ (ទ្ទ្ួលភាគោភ្) ៃិងដព្បកាល យវាឲ្យមៅជាព្បមយាជៃជ៏ាព្បាក្សក់ាស។ ែូមចនះសិទ្ធិ
មសែឋក្សិចច រេួមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃភាគោភ្ ៃិងសិទ្ធិលក្សភ់ាគ  ុៃ។ សិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃភាគោភ្ 
ជាសិទ្ធិេយួសំខាៃម់ែើេបធីានារី្លដែលមាច ស់ភាគ  ុៃព្តូវទ្ទ្ួលមៅក្សនុងរយៈមរលេយួ ៃិង
មធវើមទ្បើងមោយមទ្ៀងទត។់ មទះបីជាយាណ ងណាក្សម៏ោយព្ក្សរេ  ុៃភាគមព្ចើៃ មព្ជើសមរ ើសដចក្សភាគ
ោភ្ក្សនុងក្សព្េតិេយួនៃព្បាក្សច់ំមណញសរបុ មៅមាច ស់ភាគ  ុៃ។9 សិទ្ធិលក្សភ់ាគ  ុៃ មាៃ
ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងជាេយួៃងឹសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធ ិ មៅមរលមាច ស់ភាគ  ុៃជាមាច ស់  ុៃព្សបចាបម់នាះ លក្ស់
  ុៃរបស់ោត ់ មៅតាេទ្ព្េងដ់ែលក្សណំតម់ោយវធិាៃរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងតាេការោតដ់ចង
របស់អ្ភ្បិាល។ សិទ្ធិមសែឋក្សិចចមាៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងជាេយួសិទ្ធិព្គបព់្គងមៅមរលដែលមាច ស់ភាគ
  ុៃបាៃដតងតាងំអ្ភ្បិាល មែើេបឲី្យព្គបព់្គងធុរក្សិចចជៃំសួខលួៃ ម ើយការព្គបព់្គងធុរក្សិចចមនាះ
បាៃជាព្បមយាជៃម៍សែឋក្សិចចែល់មាច ស់ភាគ  ុៃ។ តាេទ្សសៃៈដបបព្បនរណី គឺព្ក្សរេ  ុៃមាៃ
                                                 
7 សាស្តសាត ោរយ Adolf A. Berle, Jr., ៃិងGardiner C. Means បាៃមលើក្សម តុ្លមៅក្សនុងអំ្ណះអំ្ណាងរបស់ខលួៃ

ថា មាច ស់ភាគ  ុៃោម ៃអំ្ណាចព្គបព់្គងមទ្ មរលតទ្ល់ជាេយួព្ក្សរេអ្នក្សព្គបព់្គង (Management Team)។   
Adolf A. Berle, Jr., ៃិង Gardiner C. Means,  សារជីវក្សេមទំ្មៃើប ៃិងព្ទ្រយឯក្សជៃ “THE MODERN 
CORPORATION AND PRIVATE PROPERTY” (1932).  

8 ការយល់មឃើញមៃះ ជាការមឆលើយតប ៃឹងអ្តថបទ្របស់ Bernard S.Black,  Shareholder Passivity 
Reexamined (រិៃិតយមេើលមទ្បើងវញិរីភារអ្សក្សេមរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ) , 89 Mich. L. REV. 520, 526-29 
(1990) 

9 ព្បមទ្សក្សេពុជា េៃិមាៃការមបើក្សទូ្ោយសថិតិសតីរីការដបងដចក្សភាគ  ុៃ។ សតិតិមៅស រែឋអាមេរកិ្សតាេអ្តថបទ្
របស់ Floyd Norris, Cash Flow in 04 Found Its Way Into Dividends, N.Y. TIMES, JAN.4, 2005, 
At C1.  
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មោលមៅរក្សព្បាក្សច់ំមណញឲ្យមាច ស់ភាគ  ុៃ ចំដណក្សមោលមៅរបស់អ្ភ្បិាល គឺការព្គបព់្គង 
មែើេបបីមងេើៃឲ្យបាៃជាអ្តបិរមាៃូវព្ទ្រយរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ។10  

ជាក្សដ់សតង មាច ស់ភាគ  ុៃអាចរេួោន ក្សនុងចុះក្សិចចព្រេមព្រៀងោក្សដ់ែៃក្សណំតក់្សនុងការលក្ស់
  ុៃ មែើេបមី តុ្ល នៃការវៃិិមយាគរយៈមរលដវង។ បណុដៃតម តុ្លមៃះ េៃិព្តូវហាេឃាតក់ារ
លក្ស់  ុៃមទ្បើយ។  មទះបីជាយាណ ងណាក្ស៏មោយ ការលក្ស់  ុៃព្តូវមធវើតាេដបបបទ្ចាស់ោស់ 
ដែលទេទរឲ្យមាៃការទ្ទ្ួលសាគ ល់រីមាច ស់ភាគ  ុៃែនទ្មទ្ៀតជាេុៃ។ ការលក្សភ់ាគ  ុៃ េៃិ
ព្តូវមធវើឲ្យបណះពាល់ែល់ព្បតិបតតិការធុរក្សិចចមទ្ មោយម តុថាធុរក្សិចចគឺោតដ់ចងមោយអ្ភ្បិាល
មោយផ្ទា ល់ ៃិងេិៃោត់ដចងមោយផ្ទា ល់រីមាច ស់ភាគ  ុៃមទ្បើយ។11  ចាប់សតីរីស ព្ោស
ពាណិជជក្សេមក្សេពុជា ហាក្ស់ែូចជាេិៃបាៃហាេឃាត់មាច ស់ភាគ  ុៃដែលមាៃភាគ  ុៃសំខាៃ់
(controlling shareholder) េៃិឲ្យលក្ស ់ ុៃរបស់ខលួៃមៅអ្នក្សដែលអាចមោទ្ជាមព្ោះថាន ក្សែ់ល់
មាច ស់ភាគ  ុៃតិចែនទ្មទ្ៀតមទ្។ ចាបម់ៃះេៃិបាៃតព្េូវ កាតរវក្សិចច្ តល់ការទុ្ក្សចតិតចំមពាះមាច ស់
ភាគ  ុៃ (fiduciary duties on a shareholder) មទ្បើយ។12  

 
២.៣ សិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃរត័ម៌ាៃ 
រត័ម៌ាៃជាវតថុសំខាៃម់ែើេបជីយួ ឲ្យមាច ស់ភាគ  ុៃ ឬមបក្សខជៃដែលៃឹងកាល យជាមាច ស់ភាគ

  ុៃ ឬអ្នក្សវៃិិមយាគគតិគូរ ៃិងសមព្េចរីការចូលរេួរបស់ខលួៃមៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃ។ ជារិមសស
សព្មាបម់ាច ស់ភាគ  ុៃដែលមាៃព្សាប ់ ោតអ់ាចសមព្េចថាមតើព្តូវបដៃថេ ឬបៃថយ ឬែក្សយក្ស
េក្សវញិមែើេទុ្ៃវៃិិមយាគរបស់ខលួៃ ព្បសិៃមបើេៃិទុ្ក្សចតិតមោយព្បការណាេយួ។ រត័ម៌ាៃមនាះ 
អាចជួយ ែល់ការសមព្េចចិតត ថាទ្ទ្ួលអ្នក្សវៃិិមយាគឲ្យចូលជាមាច ស់ភាគ  ុៃងមីឬមទ្។13 ចាប់
សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន ២ំ០០៥ ដចងរីសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរ័ត៌មាៃ របស់មាច ស់ភាគ  ុៃ
របស់ព្ក្សរេ  ុៃេយួ។ មោយម តុថាមាច ស់ភាគ  ុៃគឺជា មាច ស់ទងំអ្ស់ោន របស់ព្ក្សរេ  ុៃ ម ើយ
អ្ំណាចោតដ់ចងក្សិចចការរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ ព្តូវបាៃអ្ៃុវតតតាេរយៈអ្ភ្បិាល ចាបម់ៃះបាៃ
រៃយល់ថា មាច ស់ភាគ  ុៃមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុនានា ដែលព្តូវ្តល់ជូៃ
                                                 
10 See Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668, 684 (Mich. 1919); E. Merrick Dodd, Jr., For Whom 

Are Corporate Mangers Trustees?, 45 HARV.L.REV. 1145, 1145 (1932); Milton Friedman, A 
Friedman Doctrine- The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, N.Y. 
TIMES, Sep. 13, 1970, at SM17.  

11 See Julian Velasco, the fundamental Rights of the Shareholder (2006), p 415.  
12 មោយម តុថាមាច ស់ភាគ  ុៃសំខាៃព់្គបព់្គងព្ទ្រយរបស់ ព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងព្ទ្រយរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃតិច  មាច ស់ភាគ

  ុៃសំខាៃម់ាៃកាតរវកិ្សចច ត្ល់ការទុ្ក្សចិតតចំមពាះមាច ស់ភាគ  ុៃភាគតិច។ See Zipora Cohen, Fiduciary 
duties of Controlling Shareholders: A comparative view (1991), p 380. 

13 See Julian Velasco, the fundamental Rights of the Shareholder (2006), p 426. 
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មោយអ្ភ្បិាលមៅមរលព្បជុំសៃនិបាតព្បោឆំ្ន  ំនៃមាច ស់ភាគ  ុៃ។ រត័ម៌ាៃដែលព្តូវទ្ទ្ួលបាៃ
មៃះ ជាការោបំាចក់្សនុងការសមព្េចចិតតធំៗមៅមរលមាៃព្បជុំមទ្ៀងទត ់ ម ើយតាេលក្សខណៈ
របស់មាព្តា ២២៤ រេួមាៃរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុមព្បៀបមធៀបរីព្ោេុៃ របាយការណ៍សវៃក្សរ 
រត័ម៌ាៃទក្សទ់្ងៃងឹសាថ ៃភារ ិរចញ វតថុរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ឯក្សសារព្បតបិតតិការព្ក្សរេ  ុៃេយួចំៃួៃ 
លក្សខៃតិក្សៈព្ក្សរេ  ុៃ ក្សិចចព្រេមព្រៀងមាច ស់ភាគ  ុៃដែលបាៃសមព្េចជាឯក្សឆៃា។ 

ជាទូ្មៅ សិទ្ធិទំងមៃះេិៃអាចអ្ៃុវតតបាៃមរញមលញមោយោម ៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវ
របស់អ្ភ្បិាលដែលព្តូវបាៃដតងតាងំែបំូងបំ្ ុតមោយមាច ស់ភាគ  ុៃ មែើេបោីតដ់ចងព្ក្សរេ  ុៃ
ជំៃួសេុខឲ្យមាច ស់ភាគ  ុៃមទ្បើយ។ មទះបីជាឯក្សសារដែលព្តូវការឲ្យមាៃខាងមលើ ព្តូវដត
បមចចញមៅមាច ស់ភាគ  ុៃណាមាន ក្ស ់ ការបមចចញឯក្សសារ អាចព្តូវបាៃមគមោទ្សួររីភារមសាម ះ
ព្តងម់ៅព្គបម់រល។ សាថ ៃភារមៃះតព្េូវឲ្យមាច ស់ភាគ  ុៃទងំទ្ាយមធវើការរេួោន  មែើេបគីិត
ទុ្ក្សជាេុៃ ឬមោយមាៃជៃំយួរីមេធាវពីាណិជជក្សេមរបស់ខលួៃមែើេបកី្សណំតរ់ឯីក្សសារសំខាៃអ់្វីខលះ
ដែលអ្ភ្បិាលព្តូវការ្តល់ជូៃ មែើេបកីារពារសិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃរត័ម៌ាៃ ែូចមាៃបចញតតិមៅក្សនុងចាប។់ 

មទះបីជា សិទ្ធកិ្សនុងការរិៃតិយមេើលឯក្សសារ អាចព្តូវសមព្េចបាៃមៅព្គបម់មាណ ងមធវើការ     
ការណ៍មៃះេៃិបាៃធានាឲ្យមាៃសិទ្ធិេូលោឋ ៃ មែើេបសីមព្េចបាៃការទ្ទ្ួលឯក្សសារមរញមលញ 
ៃិងមោយមសាម ះព្តងម់ទ្បើយ។ ជារិមសស មៅកាលៈមទ្សៈខលះ វធិាៃតឹងដតងេយួចៃំួៃដែល   
អ្ៃុេត័មោយអ្ភ្បិាល ក្សអ៏ាចជាឧបសគគែល់ការមបើក្សច ំរឯក្សសារទងំមនាះដែរ។14 

 
២.៤ សិទ្ធិមធវើបណតឹ ង 
សិទ្ធិនៃការដសវងរក្សការសមព្េចរបស់តុោការ តាេរយៈបណតឹ ងជៃំួសេុខ មាៃបញ្ជ ក្ស់

ចាស់មៅក្សនុងមាព្តា ២៨៧ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម។ មទះបីជាមាៃលក្សខខណឌ
រតឹតបតិេយួចំៃៃួ15 េុៃៃឹងមាច ស់ភាគ  ុៃទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិមធវើបណតឹ ងជួសេខុឲ្យព្ក្សរេ  ុៃ សិទ្ធិ
មៃះជាសិទ្ធិោបំាច ់មៅក្សនុងការក្សំណតរ់ីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃចំមពាះែំមណើ រការ
របស់ព្ក្សរេ  ុៃ។ លក្សខខណឌ រតឹតបតិទងំមៃះេៃិបាៃបៃថយសិទ្ធិ ឬសេតថភារបតងឹរបស់មាច ស់ភាគ
  ុៃមទ្។ ្ាុយមៅវញិ មាច ស់ភាគ  ុៃទ្ទ្ួលបាៃៃូវការេៃិមរ ើសមអ្ើង ៃិងតបសនងតាេ្លូវចាប ់

                                                 
14 មាព្តា ២២៥ ដចងថា “មយាងតាេសំមណើ ររបស់ខលួៃ មាច ស់  ុៃ ភាន ក្សង់ារ ៃិងអ្នក្សតំណាងព្សបចាបរ់បស់ខលួៃ អាច
ព្តួតរិៃិតយរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុព្បោឆំ្ន  ំមៅក្សនុងមមាណ ងមធវើការរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងអាចែក្សព្សងយ់ក្សរបាយការណ៍
មនាះបាៃមោយឥតគិតនងល។”   
15 ការរតឹតបតិេយួចំៃៃួជាល័ក្សខខណ័ឌ ដែលសមាគ ល់ថាមាច ស់ភាគ  ុៃបាៃមព្បើព្បាស់អ្ស់ៃូវការរោយាេមោះព្សាយ

ន ា្ក្សនុងជាេុៃ តាេមាព្តា ២៨៧ រេួមាៃ ១.ភារជាមាច ស់  ុៃ ឬអ្នក្សសនងេរតក្សរបស់មាច ស់  ុៃ ២.េៃិបាៃមធវើការ
ោពំ្ទ្ជាេុៃ តាេរយៈការមបាះមឆ្ន ត ការឲ្យសោច ៃុេត័ ៣. កាតរវកិ្សចចជូៃែំណឹងមៅព្ក្សរេព្បឹក្សាភ្បិាល េុៃមរល
បចជូ ៃបណតឹ ងមៅតុោការ 
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ចំមពាះចំណាតក់ាររបស់ខលួៃែូចជា  ១. បណតឹ ងជំៃួសេខុេៃិអាចែក្សេក្សមោះព្សាយន្ាក្សនុងព្ក្សរេ
  ុៃវញិមទ្ មបើោម ៃការព្រេមព្រៀងរីតុោការ (អ្ៃុភារនៃបណតឹ ង)16 ២. ព្បាក្សសំ់ណងរីការ
ឈនះ នៃបណតឹ ង ព្តូវបាៃជាព្ទ្រយសេបតតិរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ (ការទ្ទ្ួលសាគ ល់ចណំាតក់ារបណតឹ ង)17 
ៃិង ៣. សិទ្ធិរិមសសក្សនុងការទេទរឲ្យតុោការសមព្េច្តល់សំណងឲ្យខលួៃ(មាច ស់ភាគ  ុៃ
ដែលបាៃបតឹង) សេព្សប។18 

តាេបទ្ោឋ ៃបមចចក្សមទ្ស ព្ក្សរេព្បឹក្សាភ្បិាលជាអ្នក្សសមព្េចថាព្តូវមធវើឬេៃិបណតឹ ងក្សនុង
នាេព្ក្សរេ  ុៃ។ បណុដៃតព្បសិៃមបើព្ក្សរេព្បឹក្សាភ្បិាលេៃិបាៃមោះព្សាយ ៃងិមធវើការសមព្េចចិតត
មលើទ្ំនាស់ដែលបាៃតវាណជាោយល័ក្សខណ៍អ្ក្សសរមទ្ មាច ស់ភាគ  ុៃៃងឹមព្បើព្បាស់សិទ្ធមិៃះបាៃ។19 
ក្សិចចការនាបំណតឹ ងមៅតុោការដែលមាច ស់ភាគ  ុៃមធវើ គឺមធវើមទ្បើងមែើេបរីព្ងឹងសិទ្ធិព្សបចាប់
របស់ខលួៃ20 ក្សែូ៏ចជាសិទ្ធិរបស់ព្ក្សរេ  ុៃទងំេូល21។ មាច ស់ភាគ  ុៃជាៃិចចជាកាលមធវើបណតឹ ង 
ព្បឆ្ងំៃឹងសក្សេមភារ ព្គបព់្គងមធវសព្បដ ស ការព្គបព់្គងេៃិមាៃព្បសិទ្ធិភារ ឬការព្គបព់្គង
ដបបរុក្សរលួយ របស់ព្ក្សរេព្បកឹ្សាភ្បិាល ឬរបស់អ្ភ្បិាលដែលៃឹងកាល យជាតតិយជៃ ព្បសិៃមបើ
ទ្ទ្ួលរងបណតឹ ងដបបមៃះ។22 រាល់ជមមាល ះរវាងមាច ស់ភាគ  ុៃ ៃិងអ្ភ្បិាលក្សអ៏ាចមោះព្សាយ
មព្ៅព្បរៃ័ធតុោការដែរ បណុដៃតព្តូវមាៃបចញតតិជាេុៃមៅក្សនុងលក្សខៃតិក្សៈ ឬបទ្បញ្ជ ន្ាក្សនុងរបស់ព្ក្សរេ
  ុៃ។ ការមោះព្សាយមព្ៅព្បរៃ័ធតុោការដែលចាបក់្សេពុជា្តល់ជាជមព្េើសមនាះ គេឺជឈេណឌ ល  
េជឈតតក្សេម។23 មទះបីជាយាណ ងណាក្សម៏ោយ បណតឹ ងចំមពាះេុខក្សអ៏ាចមធវើតទ្ល់ៃងឹតតិយជៃែនទ្
មទ្ៀត មព្ៅរីអ្ភ្បិាលរបស់ព្ក្សរេ  ុៃដែរ។     

                                                 
16 មាព្តា ២៨៧ ក្សថាខណឌ  ៦ 
17 ការទ្ទ្លួបាៃសិទ្ធិមសែឋកិ្សចចរេួសព្មាបព់្ក្សរេ  ុៃេក្សវញិ (Restoration of Economic Rights). មាព្តា ២៨៨ 
18 មាព្តា ២៨៨ 
19 មាព្តា ២៨៧ ក្សថាខណឌ  គ 
20 See Julian Velasco, the fundamental Rights of the Shareholder (2006), p 423. 
21 See International Journal of Law ISSN: 2455-2194, RJIF 5.12 www.lawjournals.org Volume 3; 

Issue 3; May 2017; Page No. 102 
22 See International Journal of Law ISSN: 2455-2194, RJIF 5.12 www.lawjournals.org Volume 3; 
Issue 3; May 2017; Page No. 102 
23 មាព្តា ២៨៩ ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម.។ “េជឈេណឌ លេជឈតតក្សេម” ក្សនុងមាព្តាមៃះ ទំ្ៃងសំមៅែល់” 

“េជឈេណឌ លជាតិ នៃេជឈតតការដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម”  ដែលេជឈេណឌ លមៃះទ្ទ្លួមោះព្សាយដតវវិាទ្ពាណិជជក្សេម
បណុមណាា ះ (មាព្តា ១ នៃចាបស់តីរីេជឈតតការ ដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម)។ ែូមចនះចំណុចវវិាទ្រវាងមាច ស់ភាគ  ុៃ ៃិង
អ្ភ្បិាល ព្តូវមោររលក្សខខណឌ ដែលសមាគ ល់ថាជា វវិាទ្ដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម ជាេុៃសិៃ។ ព្បសិៃមបើេជឈេណឌ លមៃះ
យល់ថា ជាវវិាទ្ការងារ មនាះទំ្នាស់មៃះអាចេៃិព្តូវទ្ទ្លួមោះព្សាយមទ្បើយ។ មែើេបដីសវងយល់បដៃថេ ថាអ្វីមៅ
មៅថាចំណុចវវិាទ្ដ ន្ក្សពាណិជជក្សេម សូេមេើលអ្តថបទ្្ាយ “ចំណុចវវិាទ្ដែលអាចសមព្េចមសចក្សតីបាៃមោយ
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៣. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ   
សិទ្ធិទងំ៤ (សិទ្ធិព្គបព់្គង សិទ្ធិខាងមសែឋកិ្សចច សិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃរត័ម៌ាៃ ៃិងសិទ្ធិមធវើ     

បណតឹ ង) ជាសិទ្ធិោបំាចម់ៅក្សនុងការធានារីតុលយភារអ្ណំាចមៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃ ៃឹងព្តូវធានាឲ្យ 
បាៃមៅក្សនុងយៃតការព្ទ្ឹសតី (លក្សខៃតិក្សៈ បទ្បញ្ជ ន្ាក្សនុង ៃិងឯក្សសារបំមរញក្សចិចព្ក្សរេ  ុៃនានា) 
ៃិងការអ្ៃុវតត។ សិទ្ធិមធវើបណតឹ ង មាៃសារៈសំខាៃ ់ ៃងិមាៃតនេល ក្សនុងការរព្ងឹងការអ្ៃុវតតសិទ្ធិ
ែនទ្មទ្ៀតរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ។24 សិទ្ធិក្សនុងការមព្ជើសមរ ើស ៃិងែក្ស ូតអ្ភ្បិាល ជាសិទ្ធសំិខាៃ់
េយួមទ្ៀត សថិតមៅមព្កាេដខសបណាត យ នៃសិទ្ធិព្គបព់្គង។ ការមព្ជើសមរ ើសអ្ភ្បិាល ជាវធិី ដែល
មាច ស់ភាគ  ុៃអ្ៃុវតតសិទ្ធិព្គបព់្គងរបស់ខលួៃ។ សិទ្ធិមៃះព្តូវដតបាៃគិតគូរយាណ ងេណតច់ត ់ ៃិងព្តូវ
ទ្ទួ្លសាគ ល់ឲ្យមាៃព្បសិទ្ធិភារ មោយសារវា្ារភាជ ប់ៃឹងសិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិរបស់មាច ស់ភាគ  ុៃ 
ព្រេទំងជាបទ្ោឋ ៃេួយរបស់សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធិ្ងដែរ25។ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃរ័ត៌មាៃ  មាៃភារ
ោបំាចម់ៅមទ្ៀត។ មបើោម ៃរត័ម៌ាៃរីព្បតិបតតិការរបស់ព្ក្សរេ  ុៃមទ្ សិទ្ធិមសែឋក្សិចច ៃិងសិទ្ធិ
ព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃៃឹងព្តូវទ្ទ្លួ្លបណះពាល់ជាក្សជ់ារុំខាៃ ៃិងេៃិសូវមាៃតនេលែូចមរលទ្ទ្ួល
បាៃរត័ម៌ាៃព្គបព់្ោៃម់ទ្បើយ26។ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃភាគោភ្ ៃិងសិទ្ធិលក្សភ់ាគ  ុៃ ចណុំះឲ្យ
សិទ្ធិមសែឋកិ្សចច ដែលសិទ្ធិទងំមៃះេៃិអាចទ្ទ្ួលបាៃមរញមលញមទ្ ព្បសិៃមបើសិទ្ធពិ្គបព់្គង 
តាេរយៈការដតងតាងំព្ក្សរេព្បកឹ្សាអ្ភ្បិាល េៃិបាៃតំណាងឲ្យឆៃាៈ ៃិងបណំងរបស់មាច ស់ភាគ
  ុៃ។ សិទ្ធិក្សនុងការម្ារភាគ  ុៃ ជាចំដណក្សេយួរបស់សិទ្ធិមសែឋកិ្សចច ៃងិ ជាបទ្ោឋ ៃេយួ របស់
សិទ្ធិក្សេមសិទ្ធ។ិ មាច ស់ភាគ  ុៃអាចមព្បើព្បាស់សិទ្ធិម្ារភាគ  ុៃ ឬសិទ្ធិលក្ស ់ ុៃ ក្សែូ៏ចជាសិទ្ធិ
ដតងតាងំអ្ភ្បិាលមែើេបកីារពារខលួៃឯង (សិទ្ធិការពារខលួៃ)។ 

                                                                                                                                     

មវទិ្កាេជឈតតការពាណិជជក្សេមក្សេពុជា” មោយ មេធាវ ីគឹេ សាៃ ព្រឹតតិបព័្តមេធាវ ីព្តីមាសទី្៣ មលខ ១៤ ក្សក្សេោ- 
ក្សញ្ញ  ២០១៧។ 

24 Julian Velasco, សិទ្ធិជាេូលោឋ ៃនៃមាច ស់ភាគ  ុៃ “the Fundamental Rights of the Shareholder” 
(2006), p 427. 

25 Julian Velasco, ក្សេមសិទ្ធិៃិងភារជាមាច ស់ភាគទុ្ៃិក្ស “Shareholder Ownership and Primacy” (2010), p 
951 

26 Julian Velasco, សិទ្ធិជាេូលោឋ ៃនៃមាច ស់ភាគ  ុៃ (2006), p 426. 
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អាហារកាត្រវកចិ្បា 
 

មោយមេធាវ ីអ្ុវី បណលីូ 
 

១-  ទ្សសៃទៃនៃអាហារកាតរវកិ្សចច 
(១) ការរស់មៅក្សនុងសងគេដតងដតមាៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងោន  ទ្ំនាក្សទ់្ំៃងទងំមៃះមាៃលក្សខណៈ 

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

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

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

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

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

មៃះ។ 



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

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

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

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

 
៣-បគុគលដែលមាៃសិទ្ធទិ្ទ្លួអាហារកាតរវក្សចិច 

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

(២) ព្បសិៃមបើមាៃជៃដែលមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលអាហារកាតរវក្សិចចមព្ចើៃនាក្ស ់ព្តូវក្សណំតជ់ៃ
ដែលមាៃក្សរណីយក្សចិចព្តូវ្គត់្ គងអ់ាហារកាតរវក្សចិចមាន ក្ស ់ ឬមព្ចើៃនាក្សត់ាេការរិភាក្សា ម ើយ

                                                 
2 មាព្តា៩៤១  
3 មាព្តា១១៤០ 
4 មាព្តា១១៤១  



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

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

 
៤-ការ្គត់្ គង ់ការផ្ទល ស់បតូរ ឬការលុបមោល ៃិងអ្ៃុបបទៃអាហារកាតរវកិ្សចច 

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

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

                                                 
5 មាព្តា១១៤២  



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

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

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

 
៥-  អាហារកាតរវកិ្សចច ៃិងមសា  ុយោបំាចស់ព្មាបចិ់ចច ឹេកូ្សៃ 

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

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

                                                 
6 មាព្តា ១១៤៣ 



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

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

 
៦-អាហារកាតរវកិ្សចច ៃិងអាហារកិ្សចច  

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

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

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

 
៧-ការគណនាចំៃៃួទឹ្ក្សព្បាក្សន់ៃអាហារកាតរវកិ្សចច 

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

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

+អាហារបីមរល+សំមលៀក្សបំពាក្ស ់ + នងលមរទ្យធេម
តា) – ចណូំលរបស់អ្នក្សមាៃសិទ្ធិ 

¥ទ្ឹក្សព្បាក្សន់ៃអាហារកាតរវក្សចិច ស មសា  ុយសព្មាបជ់ីវភារអ្បបបរមា ឬ 
ក្សេមវតថុនៃអាហារកាតរវក្សិចចដែលទបជាង  

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

សព្មាបអ់ាហារ ព្បរៃធ នងលសិក្សាកូ្សៃ ៃិងការចំណាយជាព្បោផំ្ទា ល់ខលួៃ 
-ក្សេមវតថុនៃអាហារកាតរវក្សិចច ៖ ទ្ឹក្សព្បាក្សដ់ែលមៅសល់បនាា បរ់ីោតដ់ចងសព្មាបជ់ីវភារ

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

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

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

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

 
(៣) X បាៃសាល បម់ៅមោយបាៃបៃសល់ទុ្ក្សៃូវេតក៌្សជាមព្ចើៃដែលមាៃតនេល US$

១.០០០.០០០ (េយួោៃ) ែុោល រអាមេរកិ្ស ៃិង្ាះវឡីាេយួសព្មាបកូ់្សៃដតមាន ក្សគ់តរ់បស់ X 
ម ម្ ះ Y ដែលមទ្ើបដតមាៃអាយុ ១០ ឆ្ន  ំ ម ើយ X បាៃដតងតាងំអ្នក្សអាណារោបាលសព្មាប់
កូ្សៃខលួៃម ម្ ះ Z សព្មាបព់្គបព់្គងក្សចិចការទងំមៃះ។ X មាៃបែូៃព្បរសបមងេើតមាន ក្សម់ ម្ ះ O 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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ដែលបាៃដបក្សោន ជាយូរេក្សម ើយ មទ្ើបព្តលបេ់ក្សវញិ ៃងិបាៃមសនើសំុឲ្យ X ជួយ មោយសារខវះ
លទ្ធភារព្គបដ់បបយាណ ង ម ើយមៅមរលែឹងថា  X បាៃសាល ប ់ៃងិបៃសល់ទុ្ក្សេតក៌្សជាមព្ចើៃ  O  
បាៃមសនើសំុឲ្យកូ្សៃរបស់ X ឲ្យជួយ គឺ Y។ Z  ដែលជាអ្នក្សតំណាងឲ្យ Y បាៃបែិមសធ។ មតើ
ក្សរណីមៃះព្តូវមោះព្សាយែូចមេតចតាេចាប?់ 
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ព្រះរាជាណាច្បព្កកេពជុា 

ជាត្ិ សាសនា ព្រះេហាកសព្ត្ 

3 
ពាកយសុាំដ្ីកាសមព្េច្បបង្គា ប់ឲ្យនតេអ់ាហារកាត្រវកិច្បា 

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

សេូមោររច្បូេេក 
ឯកឧត្តេព្បធានសាលាដ្ាំបូងរាជ្ធានីភ្នាំមរញ 

 
កេមវត្ថ ុ៖ សំមណើ សំុតុោការមចញែីកាសមព្េចដែលមាៃខលឹេសារថា ៖ 

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

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

   -មាព្តា ០៣ ៃងិមាព្តា ២៦ នៃចាបៃ់ីតិវធិីនៃមរឿងក្សតីរែឋបបមវណីដែលេៃិដេៃជា    
បណតឹ ង 

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

- 
- 
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- 
ខ-ភ្សតតុាងជាឯកសារ 

- 
- 
- 
មសចក្សតីែូចជព្មាបជូៃខាងមលើ សូេ ឯកឧត្តេព្បធាន មេតាត សមព្េចតាេការមសនើសំុ 

មោយក្សតីអ្ៃុមព្ោះ។ 
 
សូេ ឯកឧត្តេព្បធាន ទ្ទ្ួលៃូវមសចក្សតីមោររែខ៏ពងខ់ពស់អ្ំរីនាងខ្ុ។ំ 
 

រាជធាៃីភ្នមំរញ, នងៃទ្ី ២៥ ដខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៤ 
 

សាន េព្មាេនដ្ 
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ព្រះរាជាណាច្បព្កកេពជុា 
ជាត្ិ សាសនា ព្រះេហាកសព្ត្ 

3 

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

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

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

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

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

ចាប់េីនងៃទី ០១ ដខ មររា ឆ្ន ំ ២០១៤ 
-ក្បារ់ក្បដាប់រតីជាបៃទ រ បស់ Y 
 

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

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

នាមរេសាកសរួភាគីននសាំណុាំ មរឿង 
- 
- 

សាំអាងមហត្ ុ
- 

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

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

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

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

 
ទ រសិទធិឲ្យបតឹងជំទាស់រន ងអំ្ឡ ងយេល  ០២ ( េី ) សបាត េ៍ យដា គិតចាប់េីនងៃ

ទទួលបាៃកា ជូៃដំណឹងអំ្េីដីកាសយក្មច្បយៃុះ។  
 

រាជធាៃីភ្នំយេញ, នងៃទី ២៦ ដខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៤ 
 

មៅព្កេ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

សកេមភាររបសគ់ណៈមេធាវី
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១.េហាសននិបាត្គណៈមេធាវី 
គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃមរៀបចំសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទី្២២ មព្កាេ
អ្ធិបតីភារ មោក្ស សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា  

មៅនងៃទ្ី១៦ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មៅសណាឋ ោរមរ ណសីុែងសុ់ខាភ្នមំរញ គណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃមរៀបចំេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ មព្កាេអ្ធិបតីភារ 
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃងិឯក្សឧតតេ អ្ ុក្ស សាវធុ 
អ្គគព្រះរាជអាជ្ាសាោឧទ្ធរណ៍ មោយមាៃការចូលរេួរសីមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈ
មេធាវ ីៃិងសមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមេធាវ។ី 

មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវបីាៃរាយការណ៍រី
សក្សេមភារការងាររបស់គណៈមេធាវកី្សនុងរយៈមរល ១ឆ្ន កំ្សៃលងេក្ស។ បនាា បេ់ក្សអ្ងគសៃនបិាតបាៃ
មធវើការដបងដចក្សព្ក្សរេរិភាក្សាមលើព្បធាៃបទ្សំខាៃ់ៗ ចំៃៃួ៤ ពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី ម ើយ
ព្ក្សរេរិភាក្សាៃីេយួៗមាៃភារក្សិចចមធវើបទ្បងាា ញជូៃេហាសៃនិបាត មែើេបជូីៃសមាជិក្ស-សមាជិកា
ព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវរិីៃិតយ ៃិងមោះព្សាយបញ្ា ព្បឈេដែលស ភាតាទងំអ្ស់បាៃ
មលើក្សម ើង។ បនាា បរ់ីេហាសៃនិបាតបាៃបចចប ់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃមរៀប 
ចំរិធីជបម់លៀងមែើេបអី្បអ្រសាទ្រេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ មោយមាៃការអ្មចជ ើញ

http://www.bakc.org.kh/index.php/986-2017-10-17-08-32-28
http://www.bakc.org.kh/index.php/986-2017-10-17-08-32-28
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ចូលរេួជាអ្ធិបតីរីសំណាក្ស ់ឯក្សឧតតេ បណឌិ ត ឱ្េ យិុៃមទ្ៀង មទ្សរែឋេស្តៃតី ៃិងជាព្បធាៃអ្ងគ-
ភារព្បឆ្ងំអ្ំមរើរុក្សរលួយ ៃងិមោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងថាន ក្សែ់ឹក្សនាកំ្សរូំលៗនៃសាថ បៃ័ជាតិនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ជាមភ្្ៀវក្សតិតិយស
ជាមព្ចើៃមទ្ៀត ព្រេទងំវតតមាៃសមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមេធាវ។ី រិធីជប់មលៀងមៃះបាៃ
ព្បព្រឹតតមៅ ៃិងបចចប់មោយភារសបាយរកី្សរាយ ៃិងបងាា ញរីសាេគគីភារខពស់របស់េហា
ព្គួសារមេធាវ ីរេួទងំសាថ បៃ័ដែលជានែគូស ព្បតិបតតិការ។ 

គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សូេមោររដងលងអ្ណំរគុណជូៃចំមពាះ សមេតច
អគាេហាមសនាបត្ីមត្មជា ហ ុន ខសន នាយក្សរែឋេស្តៃតីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ដែល
ដតងដតោពំ្ទ្គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សព្មាបជ់ានែគូរព្ងឹងៃីតិរែឋមៅក្សេពុជា។ 
សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ សមេតច្បវិបេុមសនាភ្កតី សាយ ឈុាំ ៃងិសមេតច
ព្កឡាមហាេ ស មខង ដែលបាៃោពំ្ទ្ដ្នក្ស ិរចញ វតថុសព្មាបរ់ិធីជបម់លៀងអ្បអ្រសាទ្រ
េហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។  

សូេមោររ ដងលងអ្ណំរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេបណឌិ ត ឱ្េ យិុៃមទ្ៀង ដែលបាៃ្តល់
ក្សិតតិយសចូលរេួមធវើជាអ្ធិបតកី្សនុងរិធជីបម់លៀង ៃិងឧបតថេក្សេមវធិីជបម់លៀងអ្បអ្រសាទ្រេហា
សៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 
សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេ អ្ ុក្ស សាវធុ ដែលបាៃចណំាយមរលមវោ
មរញេយួនងៃ ៃិងបាៃ្តល់ក្សតិតិយសចូលរេួមធវើជាអ្ធបិតីក្សនុងេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី ២២
របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេ សាយ សំអាល់ ដែលបាៃ្តល់
ក្សិតតិយសចូលរេួជាមភ្្ៀវក្សិតតយិសក្សនុងរិធជីបម់លៀងអ្បអ្រសាទ្រេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន  ំ មលើក្សទ្ ី
២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេ សាវ យ សីុថា ដែលបាៃ្តល់ក្សិតតិយស
ចូលរេួជាមភ្្ៀវក្សិតតិយសក្សនុងរធិីជបម់លៀងអ្បអ្រសាទ្រេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ ី២២ របស់
គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃចំមពាះ ឯក្សឧតតេ មោក្សជទំវ មោក្ស មោក្សព្សី អ្នក្ស
នាងក្សញ្ញ  ដែលបាៃ្តល់ក្សិតតិយសចូលរេួជាមភ្្ៀវក្សិតតិយសក្សនុងេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី ២២ 
របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 
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សូេមោររដងលងអ្ំណរគុណជូៃ ចំមពាះស ភាតាមេធាវទីងំអ្ស់ដែលបាៃបំមរញ
កាតរវក្សិចចចូលរេួ ៃិងោពំ្ទ្េហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ី២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជា-
ណាចព្ក្សក្សេពុជាទងំសាម រត ីៃងិ ិរចញ វតថុ។ 

សូេដងលងអ្ណំរគុណជូៃចំមពាះបុគគលិក្សគណៈមេធាវទីងំអ្ស់ ៃិងព្ក្សរេការងារទងំ
អ្ស់ជាក្សមាល ងំសរបុ ដែលបាៃរេួចំដណក្សជួយ មរៀបចំ ោតដ់ចងឱ្យេហាសៃនិបាតព្បោឆំ្ន មំលើក្សទ្ ី
២២ របស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃព្បព្រឹតតិមៅយាណ ងលែ ៃងិរលូៃ ព្បក្សប 
មោយមជាគជយ័។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.ទាំនាក់ទាំនងជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 

២.១ ទាំនាក់ទាំនងជាត្ិ 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាំ
កិ្សចចព្បជំុដណនារីំតនួាទី្ ភារកិ្សចចរបស់ព្បតិភូ្គណៈមេធាវេីក្សរីតាេបណាត មខតត ៃិងរាជ
ធាៃី  

នាព្រឹក្សនងៃទ្ី១៧ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មៅទ្សីាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី សួៃ 
វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាកំ្សចិចព្បជុំដណនារំីតនួាទ្ី ភារ
ក្សិចចរបស់ព្បតិភ្គូណៈមេធាវេីក្សរីតាេបណាត មខតត ៃិងរាជធាៃ ី ៃិងរិភាក្សាការងារទក្សទ់្ងៃងឹ

http://www.bakc.org.kh/index.php/987-2017-10-18-04-48-54
http://www.bakc.org.kh/index.php/987-2017-10-18-04-48-54
http://www.bakc.org.kh/index.php/987-2017-10-18-04-48-54
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បញ្ា ព្បឈេក្សនុងការព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី ការការពារក្សតី ព្រេទងំក្សិចចស ការម្សងៗមទ្ៀត
ជាេយួសាថ បៃ័ពាក្សរ់ៃ័ធ។ 

 

កិ្សចចរិភាក្សារវាង គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ ដែល
បាៃឯក្សភារោន មធវើការដណនាមំៅសាោជព្េះក្សតីរាជធាៃី-មខតត  

នងៃទ្ី១៣ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី  នៃ 
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
មោក្សមេធាវ ីលីវ សុវណាា  
សមាជិក្ស ព្ក្សរេព្បឹក្សា      
គណៈមេធាវ ីៃិងជាព្បធាៃ 
នាយក្សោឋ ៃការពារក្សតី ជូៃ
ជៃព្ក្សីព្ក្សនៃ គណៈមេធាវ ី
មោក្សព្សីមេធាវ ីមៅ ក្សញ្ញ  
សមាជិកា ព្ក្សរេព្បឹក្សា     

គណៈមេធាវ ីៃិងមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវបីាៃជួបរិភាក្សា
ការងារជាេយួឯក្សឧតតេ មក្សើត រទិ្ធ រែឋមលខាធិការព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ៃិងជាតណំាងែខ៏ពងខ់ពស់របស់
ឯក្សឧតតេ អ្ងគ វងស វឌ្ានា រែឋេស្តៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ។៌ ក្សនុងក្សិចចរិភាក្សាមនាះ គណៈមេធាវនីៃ   

http://www.bakc.org.kh/index.php/1003-2017-12-14-03-34-17
http://www.bakc.org.kh/index.php/1003-2017-12-14-03-34-17
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ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃងិព្ក្សសួងយុតតិធេ ៌ បាៃឯក្សភារោន មធវើការដណនាមំៅសាោជព្េះក្សត ី    
រាជធាៃី-មខតត មលើការងារបចជូ ៃឯក្សសារពាក្សរ់័ៃធការការពារក្សតីជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស មោយមព្បើព្បាស់
យៃតការការងាររបស់ព្បតិភ្ូគណៈមេធាវពី្បោតំាេមខតតៃេីយួៗ ។ 
 

ការចូលជបួសដេតងការគរួសេ ៃិងរិភាក្សាមលើកិ្សចចស ព្បតិបតតិការរវាងគណៈមេធាវ ី
ៃិងអ្គគសនងការៃគរបាលជាតិ  

ការចូលជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សិចចស ព្បតិបតតិការក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាប់
មលើវស័ិយយុតតិធេជ៌ាេយួ   អ្គគសនងការៃគរបាលជាតិនាព្រឹក្សនងៃទ្ី២៧ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ មោក្ស 
មេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាំព្បតិភ្ូ      
គណៈមេធាវ ីរេួមាៃសមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ីៃិងមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្ត    
អ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី ចូលជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមលើក្សចិចស ព្បត-ិ    
បតតិការក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាបម់លើវស័ិយយុតតិធេជ៌ា េយួ ឯក្សឧតតេ ក្សង សាខៃ អ្គគសនងការរង
ៃគរបាលជាតិទ្ទ្ួលដ្ៃយុតតិធេ។៌ ជាលទ្ធ្លនៃជំៃួបរិភាក្សា សាថ បៃ័ទងំរីរបាៃឯក្សភារ
ស ការោន មៅវញិមៅេក្សក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាបជ់ាធរមាៃ មែើេបបីមព្េើវស័ិយយុតតិធេក៌្សនុងសងគេ។ 
ជំៃួបមៃះបាៃបចចបម់ៅមព្កាេបរយិាកាសរកី្សរាយ មយាគយល់ ៃិងស ព្បតិបតតិការោន យាណ ង
សែិតរេតួរវាងសាថ បៃ័ទងំរីរ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/1005-2017-12-27-07-58-02
http://www.bakc.org.kh/index.php/1005-2017-12-27-07-58-02
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ជំៃបួរិភាក្សារវាងគណៈមេធាវ ី ៃិងបណឌិ តសភាៃគរបាលក្សេពុជាមលើកិ្សចចស ព្បតតិបតតិ
ការក្សនុងការបណតុ ះបណាត លចាបែ់ល់សិសសៃគរបាល 

មៅព្រឹក្សនងៃទ្២ី៩ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីនៃ 
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាពំ្បតភិ្ូគណៈមេធាវ ី រេួមាៃសមាជិក្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សា
គណៈមេធាវ ីៃិងមោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ីជួបរភិាក្សាមលើ
ក្សិចចស ព្បតបិតតិការក្សនុងការបណតុ ះបណាត លចាបែ់ល់សិសសៃគរបាល នៃបណឌិ តសភាៃគរបាល
ក្សេពុជា។ ជាលទ្ធ្លនៃជៃំបួរិភាក្សា សាថ បៃ័ទងំរីរបាៃឯក្សភារស ការោន មរៀបចអំ្ៃុសា-    
រណៈនៃការមយាគយល់សព្មាប់ ការបណតុ ះបណាត លពាក្ស់រ័ៃធៃឹងចាប់ែល់សិសសៃគរបាល
នៃបណឌិ តសភាក្សេពុជាសព្មាបឆ់្ន សិំក្សាងមីខាងេុខមៃះ ក្សិចចរិភាក្សាបាៃបចចបម់ៅមព្កាេបរយិាកាស 
រកី្សរាយ ៃិងមយាគយល់។ 
 

 

 

២.២ ទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ិ 
ជំៃបួរិភាក្សារីកិ្សចចស ព្បតិបតតិការជាេយួព្បធាៃគណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ  

http://www.bakc.org.kh/index.php/1006-2017-12-29-04-37-51
http://www.bakc.org.kh/index.php/1006-2017-12-29-04-37-51
http://www.bakc.org.kh/index.php/984-2017-10-13-04-41-01
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃ
គណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជា អ្េែំមណើ រមោយ មោក្ស
មេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគ
មលខាធិការគណៈមេធាវ  ី ៃិង
សមាជកិ្ស-សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈ
មេធាវបីាៃជួបរិភាក្សា រីក្សិចចស 
ព្បតិបតតិការជាេយួ ព្បធាៃគណៈ
មេធាវអី្ៃតរជាតិ ។ 
 

 

 

ជំៃបួរិភាក្សារីកិ្សចចស ព្បតិបតតិការជាេយួគណៈមេធាវអូី្ស្តសាត លី ៃិងគណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា  
 

មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃ   គណៈ-មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស     ក្សេពុជា អ្េែំមណើ រមោយ
មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្ត
អ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការ      
គណៈមេធាវ ីៃងិសមាជិក្ស-
សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈ
មេធាវ ី បាៃជួបរិភាក្សារ ី
ក្សិចចស ព្បតិបតតិការជាេយួ 
គណៈមេធាវ ីអ្ូស្តសាត លី។ 

 

 

 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/983-2017-10-13-04-15-33
http://www.bakc.org.kh/index.php/983-2017-10-13-04-15-33
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ការចូលរេួសៃនិសីទ្គណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ ព្បោឆំ្ន ២ំ០១៧  
មៅនងៃទ្០ី៨ ែល់នងៃទ្១ី៣ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃ   

គណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
ៃឹងែឹក្សនាំព្បតិភ្ូគណៈមេធាវ  ី ០៥រូប 
មាៃមោក្សមេធាវ ី យឹេ វសិសុត មោក្ស
មេធាវ ី  ូ លី ូវ សមាជកិ្សព្ក្សរេព្បឹក្សា   
គណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្ត
អ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី
មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ គៃធី ៃងិមោក្សមេធាវ ី
សួៃ វរីៈបញ្ញ  សមាជិក្សគណៈមេធាវ ីចូល
រេួសៃនិសីទ្គណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ ព្បោំ
ឆ្ន ំ២០១៧ មៅទ្ីព្ក្សរងសីុែៃី ព្បមទ្ស  
អ្ូស្តសាត លី មែើេបពី្បជុំរិភាក្សាអ្ំរីព្បធាៃ

បទ្នានាពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងវជិាជ ជីវៈមេធាវ ីការផ្ទល ស់បតូរ បទ្រិមសាធៃ ៍ៃិងចំមណះែឹង ព្រេទងំបមងេើត
បណាត ញទ្ំនាក្សទ់្ំៃងរវាងស ភាតាទូ្ទងំរិភ្រមោក្ស។  
 

ជំៃបួរិភាក្សាការងារជាេយួគណៈមេធាវអូី្ស្តសាត លី ៃិងគណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ មៅេជឈ- 
េណឌ លសៃនិសីទ្អ្ៃតរជាតិ ICC  

នានងៃទ្១ី១ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ មវោមមាណ ង ០៣: ៣០នាទ្ី មមាណ ងមៅព្បមទ្សអ្ូស្តសាត លី 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា អ្េែំមណើ រមោយ

មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា 
អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី ៃិង
សមាជិក្ស-សមាជិកា ព្ក្សរេព្បឹក្សា   
គណៈមេធាវ ី បាៃជួបរិភាក្សាការ 
ងារជាេយួគណៈមេធាវអី្ូស្តសាត លី 
ៃិងគណៈមេធាវអី្ៃតរជាត ិ មៅ
េជឈេណឌ លសៃនិសីទ្អ្ៃតរជាតIិCC។ 

http://www.bakc.org.kh/index.php/968-2017-10-11-09-26-01
http://www.bakc.org.kh/index.php/967-icc
http://www.bakc.org.kh/index.php/967-icc
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មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី បាៃមៅចូលរេួព្បជំុមៅ
អ្ងគការពាណិជជក្សេមរិភ្រមោក្ស  

មៅនងៃទ្ី១៩ ែល់នងៃ
ទ្ី២៦ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៧ មោក្ស
មេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្ត
អ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការ 
គណៈមេធាវបីាៃមៅ
ចូលរេួព្បជុ ំ មៅអ្ងគ
ការពាណិជជក្សេមរិភ្រ

មោក្ស ដែលមាៃេូលោឋ ៃមៅទ្ីព្ក្សរង សមឺណវ ព្បមទ្សសវីស មែើេបរីិភាក្សារីរបាយការណ៍មលើក្ស
ទ្ី២របស់អ្ងគការពាណិជជក្សេមរិភ្រមោក្ស ដែលក្សនុងមនាះក្សម៏ាៃការមលើក្សម ើង្ងដែររកីារសៃោ
របស់ក្សេពុជា ក្សនុងការមធវើវមិសាធៃក្សេមចាប់សតីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ ី ដែលអាចធានាបាៃៃូវ្ល
ព្បមយាជៃឱ៍្យោន មៅវញិមៅេក្សក្សនុងការព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី 
 

កិ្សចចរិភាក្សារវាងគណៈមេធាវៃិីង តំណាង LAWASIA សតីរីការមរៀបចំសៃនិសីទ្ 
LAWASIA មលើក្សទី្៣១  

មៅព្រឹក្ស នងៃទ្ី០៤ 
ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
មៅ ទ្ីសាន ក្សក់ារ   
គណៈមេធាវ ី នៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជា មោក្សមេធាវ ី
សួៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
មោក្សមេធាវ  ី
ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា    

http://www.bakc.org.kh/index.php/999-lawasia-lawasia
http://www.bakc.org.kh/index.php/999-lawasia-lawasia
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អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី ៃិង មោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ អ្គគមលខាធិការរងគណៈមេធាវបីាៃ
ជួបព្បជុំជាេយួតំណាង LAWASIA មែើេបរីិភាក្សារីការមរៀបចំសៃនិសីទ្ LAWASIA មលើក្សទ្ី
៣១ ដែលៃឹងមព្ោងមធវើម ើងមៅមខតតមសៀេរាបឆ្ន  ំ២០១៨ ខាងេុខមៃះ។ 
 

កិ្សចចព្បជំុមោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវជីាេយួព្ក្សរេការងារ
មេធាវោីម ៃព្រំដែៃបារាងំ 

មៅរមសៀលនងៃទ្ី០៤ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
មៅសណាឋ ោរ Le Royal Raffle 
មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សខរា អ្គគ-
មលខាធិការគណៈមេធាវបីាៃជួបព្បជុំ
ជាេយួ ព្ក្សរេការងារមេធាវោីម ៃព្រំ
ដែៃបារាងំ មែើេបរីិភាក្សារកី្សិចចស 
ព្បតិបតតកិារការពារក្សតី ជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស មៅ 
តាេបណាត មខតត តាេមោលមៅេួយ 
ចំៃួៃ។ ក្សនុងជំៃួបរិភាក្សាមៃះ ព្ក្សរេ
មេធាវោីម ៃព្រំដែៃបារាងំ ៃងឹបៃតជួយ 
មលើ គមព្មាងការពារក្សតជូីៃជៃព្ក្សីព្ក្ស ក្សនុង
មខតតបាតែ់ំបងសព្មាបឆ់្ន ២ំ០១៨។ 

 

ជំៃបួរិភាក្សាការងាររវាងគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាជាេយួស រៃ័ធគណៈ 
មេធាវជីបណុៃមៅទី្សាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី  

ជំៃួបរិភាក្សាការងាររវាងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ជាេយួស រៃ័ធ    
គណៈមេធាវជីបណៃុនារមសៀលនងៃទ្ី២១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧  មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីមោក្សមេធាវ ី
ប ុៃ ណាវណីា អ្គគមលខាធកិាររងគណៈមេធាវ ី ព្រេទងំមោក្សមេធាវ ី ោៃ តារា ព្បធាៃ
នាយក្សោឋ ៃបុគគលិក្ស រែឋបាល ៃិង ិរចញ វតថុ  បាៃជួបរិភាក្សាការងារជាេួយមោក្សមេធាវ ី
Shinoda Yoinichiro ទ្ីព្បឹក្សាចាបព់្បោអំ្ងគការ JICA ៃិងមោក្ស មឈឿៃ គុយមអ្ង េស្តៃតីចាប់
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ជាៃខ់ពស់ នៃអ្ងគការ JICA ពាក្សរ់ៃ័ធៃងិក្សិចចស ការមរៀបចំសិកាខ សាោ ក្សនុងវស័ិយរែឋបបមវណី
មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
កិ្សចចសៃានាដ្នក្សចាប់ មព្កាេព្បធាៃបទ្សតី រី "វធិីសាស្តសតក្សនុងការមរៀបចំយុទ្ធសាស្តសត
ការពារក្សតី ៃិងវធិីសាស្តសតក្សនុងការការពារសិទ្ធមែើេបណតឹ ងរែឋមវណីឱ្យកាៃ់ដតព្បមសើរ"  

មៅនងៃទ្ី២៨-២៩ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧  គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ស 
ការជាេយួ ការយិា 
ល័យឧតតេសនងការ
អ្ងគការ ស ព្បជា
ជាតិ ទ្ទ្ួលបៃាុក្ស
សិទ្ធិេៃុសស ព្បោំ
ក្សេពុជា មោយមាៃ
ការឧបតថេភេូល- 
ៃិធិរ ី ស ភារ
អ្ឺរ ណបុ បាៃមរៀបចំ

ក្សិចចសៃានាដ្នក្សចាប ់ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ីមព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរ ី"វធិីសាស្តសតក្សនុងការ

http://www.bakc.org.kh/index.php/998-2017-11-30-03-39-46
http://www.bakc.org.kh/index.php/998-2017-11-30-03-39-46
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មរៀបចំយុទ្ធសាស្តសតការពារក្សតី ៃិងវធិីសាស្តសត ក្សនុងការការពារសិទ្ធិមែើេបណតឹ ង រែឋបបមវណីឱ្យកាៃដ់ត
ព្បមសើរ" ។ 

៣. សកិាា សាលា 
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល បាៃែឹក្សនាមំេធាវចំីៃៃួ ១៤៩ រូប ចូលរេួសិកាខ សាោសតីរី
ការមលើក្សក្សេពស់ការយល់ែឹងសតី តរី វបបធេស៌ារមរើរៃធែល់វស័ិយយុតតិធេ ៌ មៅសណាឋ ោរ 
មឆនរសុខា មខតតព្រះសី ៃុ  

មៅនងៃទ្១ី៤ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាមំេធាវចីំៃៃួ ១៤៩ របូ ចូលរេួសិកាខ សាោសតីរកីារមលើក្ស
ក្សេពស់ការយល់ែឹងសតី តរីវបបធេស៌ារមរើរៃធែល់វស័ិយយុតតធិេ ៌ មៅសណាឋ ោរមឆនរសុខា មខតត  
ព្រះសី ៃុ ដែលមរៀបចំម ើងមោយ ព្ក្សសួងមសែឋក្សិចច ៃិង ិរចញ វតថុ។ មៅក្សនុងអ្ងគសិកាខ សាោ
មនាះ ក្សម៏ាៃការចូលរេួ្ងដែររីសំណាក្សព់្បធាៃតុោការ ព្រះរាជអាជ្ា ៃិងព្បធាៃមលខាធិ- 
ការោឋ ៃទងំ២៥ រាជធាៃី មខតត។ អ្ងគសិកាខ សាោបាៃរិភាក្សាផ្ទល ស់បតូរមយាបល់ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹ
ការមលើក្សក្សេពស់ការយល់ែឹងសតី តរីវបបធេស៌ារមរើរៃធែល់វស័ិយយុតតិធេ ៌ មព្កាេបរយិាកាសសនិត
សាន ល ៃិងមយាគយល់។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/993-2017-11-14-03-58-52
http://www.bakc.org.kh/index.php/993-2017-11-14-03-58-52
http://www.bakc.org.kh/index.php/993-2017-11-14-03-58-52
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គណៈមេធាវបីាៃមរៀបចំសិកាខ សាោ មព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរី "ការរោំយកិ្សចចសៃោ"  
 មៅព្រឹក្សនងៃទ្ី០៧ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ

មរៀបចំសិកាខ សាោ មៅទ្ីសាន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរ ី "ការរោំយក្សចិចសៃោ" 
ដែលមាៃសិកាខ កាេចូលរេួយាណ ងមព្ចើៃកុ្សះក្សរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤. មសច្បកតីសមព្េច្បរបសព់្កុេព្បឹកាគណៈមេធាវី 
 កាលរីនងៃទ្ី២៧ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្ក្សរេព្បកឹ្សាគណៈមេធាវបីាៃសមព្េចមលើៃីតិវធិី
នៃការទ្ទ្ួលរិៃិតយ ៃងិសមព្េចមលើពាក្សយសំុចូលព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី តាេមាព្តា៣២ នៃចាប់
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ចូលព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ ីតាេមាព្តា៣២ នៃចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ។ី 

មសចក្សតីលំអ្ិតអ្រំីមសចក្សតីសមព្េចមៃះមាៃែូចខាងមព្កាេ៖

http://www.bakc.org.kh/index.php/1002-2017-12-07-09-08-55


 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

90 

 



 

សក្សេមភារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
 

91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

សក្សេមភារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សក្សេមភារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សក្សេមភារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សក្សេមភារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ១៥ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

សក្សេមភារគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈកេមការព្រឹត្តិបព្ត្ 
 

១-ឯកឧត្តេ សនួ វិសាេ  ចាងហាវ ងការនាយ 

២-មលាកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 

៣-មលាកមេធាវ ីលវី សវុណ្ណា  មេខាធ្កិារ 

 
 

នាយកដ្ឋា នព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព និងនសរវនាយ 
 

១-មលាកមេធាវី ខក ប ុនមធ្ឿន  ព្បធាននាយកដ្ឋា ន 

២-មលាកមេធាវី មសង សខុឃេី  អនុព្បធាននាយកដ្ឋា ន 

៣. មលាកព្សមីេធាវី េេឹ ច្ប័នទេដី្ឋ  អនុព្បធាននាយកដ្ឋា ន 

៣-មលាកមេធាវី  នេ៉ៃ ច្ប័នទសត្ា  អនុព្បធាននាយកដ្ឋា ន 

៤-មលាកមេធាវី វ៉ៃ  សាំរតិ្  ព្បធានការ.ិ ព្រឹត្តិបព្ត្ 

៥-មលាកមេធាវី ហួត្ សវុណណ   បុគាេកិសមព័្គច្បិត្ត 

៦- កញ្ញា  គឹេ រត័្ននិេេ   រដ្ាបាេទូមៅ 

៧. មលាក មព្សង សហីប ុននុត្  បុគាេកិសមព័្គច្បិត្ត 
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ឧបត្ថេភការមបាះរេុពនាយមដ្ឋយ 

 

សមេតច្បវិបេុមសនាភ្កតី សាយ ឈុាំ 
មលាកមេធាវី ឆ បណូាវី  

មលាកមេធាវី សារនិ មដ្ណូរា៉ៃ  

DFDL  

គណៈមេធាវី ននព្រះរាជាណាច្បព្កកេពុជា 
 


