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ករសមុកំនូ 
 

េ យេ ក ខន សុេខង 

 
ជពូំកទ១ី សមុំកូនេពញេលញ 

ែផនកទី១: លកខណៈៃនសមុំកូនេពញេលញ 
 សមុំកូនេពញេលញ សំេ ដល់សមុំកូនែដលមន នុភពបេងកើតនូវទំនកទំ់នងអចិៃ្រន្តយ ៍
ជឪពុកម្ត យ និងកូន រ ងឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬឪពុកចិញច ឹម ឬម្ត យចិញច ឹមនឹងកូនសមុំ និងបញចប ់
សិទិធ និងកតព្វកិចចរ ងកូននឹងឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់ខ្លួ
ន។ ចនិយយបនមយ៉ងថ េ យបេងកើតសមុំកូនេពញេលញ កូនសមុំ្រតូវទទួលបន នៈដូច
គន នឹងកូនបេងកើតរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម និង្រតូវទទួលសិទិធ និងករណីយកិចចដូចគន នឹងកូន
បេងកើត េនកនុងទំនកទំ់នងជមយួឪពុកម្ត យចិញច ឹម បែនថមពីេលើេនះ ញតិភពរ ងកូនសមុំ និង
ឪពុកម្ត យបេងកើត្រតូវបញចបេ់ យកូនសមុំេពញេលញ េលើកែលងចំេពះសហពទ័ធមខ ងក្ល យជ
ឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹមៃនកូនបេងកើតរបស់សហពទ័ធមខ ងេទៀត។ 
 េយង មករបក្រ យខងេលើ េយើង ចនិយយជរមួបនថ កល បេងកើតសមុំ
កូនេពញេលញនឲំយមន ថ នភពពីរេកើតេឡើង ទី១ គឺបេងកើតនូវទំនកទំ់នង ឬញតិភពរ ង
កូនសមុំជមយួឪពុកម្ត យចិញច ឹមដូចជកូនបេងកើត េពលគឺបេងកើតសិទិធ និងកតព្វកិចចដូចកូននឹង
ឪពុកម្ត យបេងកើត។ ទី២ គឺបញចបញ់តិភព ឬទំនកទំ់នងជមយួឪពុកម្ត យបេងកើតកដូ៏ចជ
ញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើត េពលគឺបញចបសិ់ទិធ និងកតព្វកិចចជឪពុកម្ត យបេងកើត។ 
 

ែផនកទី២: លកខខណ្ឌ ៃនសមុំកូនេពញេលញ 
 លកខណៈេនះមនិែមនមនែតចំេពះភគីមខ ងៗេនះេទ គឺមនទងំចំេពះឪពុកម្ត យ 
ចិញច ឹម ឬឪពុកចិញច ឹម ឬម្ត យចិញច ឹម កដូ៏ចជចំេពះកូនចិញច ឹមែដរ   េហតុេនះលកខខណ្ឌ េនះនឹង 

                                                 
 អនកនិពនធបចចុបបននេធ្វើករជឧបករ្ីរពទឹធបុរស នងិ ្រ ្ត ចរយចបប ់ េន កលវទិយល័យកមពុជ។ េ កបន
បញចបថ់ន កអ់នុបណ្ឌិ តចបប ់ ែផនកនីតភិមូបិល នងិេបតកិភណ័្ឌ ែដលសហ្របតកិររ ង កលវទិយល័យភមូនិទនីតិ

្រស្ត និងេសដ្ឋកិចច និង កលវទិយល័យហ ងម់ូ ងំ លីយ៉ុង ៣។ េ កកទ៏ទួលបននូវសញញ ប្រត High 
Diploma ែផនកនតីភិមូបិល និងេបតកិភណ័្ឌ ពី កលវទិយល័យហ ងម់ូ ងំ លីយ៉ុង ៣ ផងែដរ។ អនកនិពនធបន
បញចបថ់ន កប់រញិញ ប្រតចបប ់ ពី កលវទិយល័យភមូនិទនីតិ ្រស្ត និងេសដ្ឋកិចច នងិបរញិញ ្រតប្រតភ អងេ់គ្លស 
TEFL ពី កលវទិយល័យធនធនមនុស ។ 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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លម្អតិចំេពះភគីទងំសងខង។ 
 កថខណ័្ឌ ទី១: លកខខណ្ឌ ចំេពះឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬម្ត យចិញច ឹម ឬឪពុកចិញច ឹម: 

- សហពទ័ធ: បុគគលែដលក្ល យជឪពុកចិញច ឹម ឬម្ត យចិញច ឹម្រតូវែតជបុគគលែដល
មនសហពទ័ធ។ 

- ករសហករ និងឯកភព: ប្ត ីឬ្របពនធែតមខ ងមនិ ចក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹម
បនេឡើយ េបើសហពទ័ធមខ ងេទៀតមនិែមនជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹមៃនកូនសមុំេនះ ែត
េលើកែលងចំេពះសហពទ័ធក្ល យជឪពុក ឬម្ត យចិញច ឹមៃនកូនបេងកើតរបស់សហពទ័ធ
មខ ងេទៀត29។ 

- យុរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬឪពុកចិញច ឹម ឬម្ត យចិញច ឹម: ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬ
ឪពុកចិញច ឹម ឬម្ត យចិញច ឹម ្រតូវមន យុចបពី់ ២៥ (ៃមភ្រប)ំ ឆន េំឡើងេទ េហើយ
មន យុេ្រចើនជងកូនចិញច ឹម ២០(ៃមភឆន )ំយ៉ងតិច30។  

កថខណ័្ឌ ទី២: លកខខណ្ឌ ចំេពះកូនសមុំេពញេលញ 
- ជេគលករណ៍កូនសមុំ្រតូវមន យុយ៉ងេ្រចើន ៨ (្របបីំ)ឆន 3ំ1 ។  
- មន យុតិចជងឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬឪពុកចិញច ឹម ឬម្ត យចិញច ឹមយ៉ងតិច ស់

២០(ៃមភ) ឆន ។ំ  
 
ែផនកទី៣: នុភពៃនសមុំកូនេពញេលញ 

 ល់កិចចសនយែតងែតបេងកើតនូវសិទិធ កតព្វកិចច និង នុភព។ មនិខុសគន េនះេទ កិចច
សនយសមុំកូនបនភជ បភ់គីទងំសងខងគឺ ឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូនសមុំនូវ នុភពមយួចំនួន
ដូចជ៖ 

- បញចបនូ់វញតិភពជមយួឪពុកម្ត យបេងកើត: កនុងចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ
គម នបញញ តិ្ត មយួែដលែចងពីករបញចបសិ់ទិធ និងកតព្វកិចចរ ងឪពុកម្ត យ
បេងកើតនឹងកូនសមុំេនះេទ ប៉ុែន្តកនុងម្រ  ១០១៤ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបនែចងថ    

                                                 
29 ម្រ ៤ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
30 ម្រ  ១០០៩ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ២០០៧ 
31 ម្រ  ១០១០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ២០០៧ 



ករសមុំកូន 
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“ញតិភពរ ងកូនសមុំនឹងឪពុកម្ត យបេងកើត ្រពមទងំញតិេ ហិតរបស់ឪពុក   
ម្ត យបេងកើតេនះ្រតូវបញចបេ់ យសមុំកូនេពញេលញ។ ប៉ុែន្តមនិយកអនុវត្តេឡើយ
ចំេពះញតិភពជមយួឪពុកម្ត យមខ ងេទៀតេនះ”។ 

- ទទួលបន នៈេសមើគន នឹងកូនបេងកើតរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម:េនេពលបេងកើតសមុំកូន
េពញេលញ   ប ្ត លឲយកូនសមុំទទួលបនសិទិធ  និងកតព្វកិចចដូចកូនបេងកើត
របស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹមេនះ។ 
កនុងម្រ ១០១៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបញញត្តិថ កូនសមុំ ចេ្របើនម្រតកូលរបស់

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬនម្រតកូលមុនរបស់ខ្លួនបន។ ប៉ុែន្តកនុងម្រ ១១៤ ៃនចបប់ ពហ៍
ពិពហ៍ និង្រគួ រឆន ១ំ៩៨៩ បនែចងថ “កូនចិញច ឹម្រតូវយក្រតកូលៃនអនកសមុំ”។ េតើេនះមន
នយ័ថកូនសមុំ ចខ់ត្រតូវែតយកនម្រតកូលអនកសមុំឬយ៉ង ? 

កូនសមុំ្រតូវសថិតេនេ្រកមអំ ចរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ ប៉ុែន្តបញញត្តិេនះមនិយក
មកអនុវត្តេឡើយ ចំេពះសមុំកូនបេងកើតៃនសហពទ័ធមខ ងេទៀតេនះ េពលគឺកូនចិញច ឹម្រតូវសថិតេន
េ្រកមអំ ចរបស់ឪពុកម្ត យទងំពីរនក។់ 

 
ែផនកទ៤ី: ករកតក់ល់សមុំកូនេពញេលញ 
 កនុង្រកមរដ្ឋបបេវណីមនិបនឲយនិយមនយ័ៃនករកតក់ល់េនះេទ ែតេបើ្រកេឡកេមើល
កនុងវចននុ្រកមរបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជួន តបនកំណតថ់ េបះបងែ់លង ប់ ន     
តេទ ដូចេនះករកតក់ល់សមុំកូនេពញេលញ ជ ថ នភពមយួែដលបញចបញ់តិភពរ ងកូន
សមុំ និងឪពុកម្ត យបេងកើត។ 
 កថខណ័្ឌ ទី១: លកខខណ្ឌ ៃនករកតក់ល់សមុំកូនេពញេលញ 

តុ ករជអនកមនអំ ចសេ្រមចេលើករកតក់ល់ភគីៃនកូនសមុំបន េបើយល់
េឃើញថករកតក់ល់េនះមនភពចបំចពិ់េសស េដើមបផីល្របេយជនរ៍បស់កូនសមុំ មពកយ 
របស់កូនសមុំ ឪពុកម្ត យបេងកើត ឬតំ ងអយយករ។ 

េហើយករកតក់ល់េនះ ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែតកនុងករណីែដល្រតូវនឹងចំណុចទងំ
អស់ ែដលបនកំណតក់នុងចំណុចនីមយួៗខងេ្រកមេនះ៖ 

- េបើមនករេធ្វើបបេ យឪពុកម្ត យចិញច ឹម េបះបងកូ់នេចលេ យគំនិតទុចចរតិ ឬ
េហតុផលេផ ងៗេទៀតែដលបំពនផល្របេយជនរ៍បស់កូនសមុំយ៉ងធងនធ់ងរ។ 
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- ឪពុកម្ត យបេងកើត ច្រគប្់រគងែថរក េ យសមរមយ។ េនកនុងចបប់ ពហ៍ពិព-
ហ៍ និង្រគួ រកប៏នកំណតថ់ តុ ករ្របជជន ចបដិេសធកិចចសនយសមុំកូន
បន មពកយបណ្តឹ ងរបស់កូនចិញច ឹមរបស់ជនទងំ យ ឬអងគករេផ ងៗេទៀត 
ែដលេធ្វើេឡើងេដើមបផីល្របេយជនរ៍បស់កូនចិញច ឹមេនះ។ 
បញញ តិ្តែដលបនែចងកនុងចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ និង្រគួ រ េឃើញថមនភពទូលំ

ទូ យជង ែដលបនេបើកទូ យចំេពះឲយជនទងំ យ និងអងគករេផ ងៗ ក់ពកយប
ណ្តឹ ងេដើមបបីដិេសធសមុំ កូនេនះ ែដល ចបែនថមករករពរដល់្របេយជនរ៍បស់កូនសមុំមយួ
ក្រមតិែថមេទៀត។  
 កថខណ័្ឌ ទី២: នុភពៃនករកតក់ល់សមុំកូនេពញេលញ 
 េនេពលកិចចសនយសមុំកូន្រតូវបនផុតរលតេ់ យករកតក់ល់េនះ ប ្ត លឲយមន 
នុភពេផ ងៗចំេពះភគីទងំសងខងៃនកិចចសនយេនះ េពលគឺឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងកូន

សមុំ។ ញតិភពរ ងកូនចិញច ឹមសហពទ័ធរបស់ជនេនះ បចឆ ញតិផទ ល់ និង សហពទ័ធរបស់បចឆ -
ញតិផទ ល់់េនះ ជមយួឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹមេនះ្រតូវ
បនបញចបេ់ យករកតក់ល់ ឬែលងទទួល គ ល់។ នុភពមយួេផ ងេទៀតគឺ ញតិភព
រ ងកូនសមុំ និងឪពុកម្ត យបេងកើត ្រពមទងំញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើតេនះ ែដល
បនបញចបេ់ យសមុំកូនេពញេលញ្រតូវបនេកើតេឡើងវញិចបពី់ៃថងកតក់ល់។ ជរមួមកេន
េពលកតក់ល់សមុំកូនេពញេលញប ្ត លឲយមន នុភពពីរយ៉ងគី ទីមយួៈ ប ្ត លឲយ
ញតិភពរ ងកូនសមុំនិងឪពុកម្ត យចិញច ឹម កដូ៏ចជញតិេ ហិតរបស់ឪពុកម្ត យេនះ្រតូវបន    
បញចប។់ ទីពីរៈញតិភពរ ងកូន និងឪពុកម្ត យបេងកើតកដូ៏ចជញតិេ ហិតៃនឪពុកម្ត យ
ែដលពីមុនបនបញចបេ់ យសមុំកូនេពញេលញ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យករកតក់ល់េនះ។ 
 កថខណ័្ឌ ទី៣: សិទធដឹិងពីកំេណើ តរបស់កូនសមុំេពញេលញ 
 កូនសមុំេពញេលញែដលបនក្ល យជនីតិជន ចទមទរបង្ហ ញនូវពត័ម៌នទំហំែដល
ចបំចចំ់េពះតុ ករ ែដលរក ទុកនូវសំណំុេរឿងស្តីពីសមុំកូនបន។ េនេពលសំុទមទរនូវ
ករបង្ហ ញពត័ម៌នចបំចេ់នះ ្រតូវេគរព មនីតិវធីិៃនតុ ករ។ 
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ជពូំកទ២ី សមុំកូនធមម  
ែផនកទី១: លកខខណ្ឌ ៃនសមុំកូនធមម  
- បុគគលែដលមន យុ២៥ )ៃមភ្របំ (  ឆន េំឡើងេទច កព់កយសមុំកូនជមយួនឹង

បុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសំុេនតុ ករឲយបេងកើតសមុំកូនធមម បន។ 
- បុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសមុំ មនិ្រតូវជបុព្វញតិរបស់បុគគលែដលនឹង្រតូវក្ល យ

ជឪពុកម្ត យចិញច ឹម េហើយកម៏និ្រតូវជបុគគលែដលមន យុេ្រចើនជបុគគលឪពុក
ម្ត យចិញច ឹមែដរ32។ 

- ករណីែដលបុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសមុំជអនីតិជន អនកមនអំ ច ឬអនក
ពយបលស្រមបអ់នីតិជនេនះ ្រតូវ កព់កយសំុសមុំកូនជមយួភគីឪពុក

ម្ត យចិញច ឹម។ 
- ចំេពះបុគគលែដលមនសហពទ័ធ ករ កព់កយសំុៃនសមុំកូនធមម  ្រតូវមនករ

យល់្រពមពីសហពទ័ធមខ ងេទៀត។ េលើសពីេនះេបើកូនសមុំជអនីជន ករ កព់កយ 
សំុ្រតូវេធ្វើជរមួជមយួសហពទ័ធ និងមខ ងេទៀត។ ប៉ុែន្តបញញ តិ្តមនិ្រតូវអនុវត្តេឡើយ 
ចំេពះករណីែដលយកកូនសហពទ័ធមកេធ្វើជកូនសមុំ ឬករណីែដលសហពទ័ធមខ ង
េទៀតមនិ ចបង្ហ ញឆនទៈបន។ 

- តុ ករ ចបេងកើតសមុំកូនធមម បន លុះ្រ ករណីែដល ចបង្ហ ញពីឆនទៈពិត
្របកដរបស់ភគីកនុងករបេងកើតទំនកទំ់នងរ ងឪពុកម្ត យនឹងកូន។ 

- តុ ករមនិ្រតូវឲយបេងកើតសមុំកូនេឡើយ េបើយល់េឃើញថសមុំកូន្រតូវបនបំពនកនុង
េគលបំណងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងេភទេផ ងគន  ឬេភទដូចគន  ឬេគលបំណង
មនិ្រតឹម្រតូវេផ ងេទៀត33។ 

- េបើបុគគលែដលនឹងក្ល យជកូនសមុំជអនីតិជន តុ ករ ចឲយបេងកើតសមុំកូនបន
លុះ្រ ែតយល់េឃើញថមនភពចបំចពិ់េសស េដើមប្ីរបេយជនអ៍នីតិជន
េនះ។ 

                                                 
32 ម្រ  ១០២១ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ២០០៧ 
33 ម្រ  ១០២០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ២០០៧ 
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- េបើឪពុកម្ត យរបស់អនីតិជនេនះបនែលងលះគន េហើយ តុ ករ្រតូវសួរេយបល់ 
របស់ឪពុកម្ត យ ឬម្ត យែដលមនអំ ចេមបេដើមបវីនិិចឆយ័។ 

- េទះបីជអនីតិជនេនះមនិទនដ់ល់ ១៥ឆន កំេ៏ យ េបើអនីតិជនេនះ ចបង្ហ ញ
ឆនទៈរបស់ខ្លួនតុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះេដើមបវីនិិចឆយ័ 

- កនុងករណីែដលអនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជន កព់កយឲយបេងកើតសមុំកូន 
េ យយកអនីតិជនេនេ្រកម ពយបលរបស់ខ្លួនមកេធ្វើជកូនសមុំ ឬករណី
ែដល ពយបលទូេទ កព់កយសំុឲយបេងកើតសមុំកូនបន លុះ្រ ែតកនុង
ករណីែដលបនអនុវត្ត្រតឹម្រតូវកនុងករ្រគប្់រគង ែថរក េនេ្រកម ពយបល 
និងករ្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិ34។ 

 
ែផនកទី២: នុភពៃនសមុំកូនធមម  
សមុំកូនធមម មនអតថ្របេយជនជ៍េ្រចើនដូចជ ៖ 
- េទះបីជមនករបេងកើតសមុំកូនធមម កេ៏ យ ញតិភពរ ងកូនសមុំ និងឪពុកម្ត យ

្រតូវបន្តអតថិភព េហើយកូនសមុំ និងឪពុកម្ត យេងកើតមនសិទិធេធ្វើសន្តតិកមមគន េទវញិ
េទមក។ 

- កូនសមុំ និងឪពុកម្ត យបេងកើតមនសិទិធទមទរ និងករណីកិចចផគតផ់គង់ រកិចច 
កតព្វកិចច។  

- កូនសមុំ ចេ្របើនម្រតកូលរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ឬនម្រតកូលមុនសមុំកូនបន។ 
- កនុងករណីែដលកូនសមុំជអនីតិជន កូនសមុំ្រតូវសថិតេនេ្រកមអំ ចេមបរមួរបស់

ឪពុកម្ត យចិញច ឹម។ ប៉ុែន្តកនុងករណីែដលយកកូនបេងកើតរបស់សហពទ័ធមកេធ្វើជកូន
សមុំ កូនសមុំេនះ្រតូវសថិតេនេ្រកមអំ ពយបលរមួរបស់ឪពុក ឬម្ត យ 
ចិញច ឹម និងសហពទ័ធេនះ។ 

 
 

                                                 
34 ម្រ  ១០០៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ២០០៧ 
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ែផនកទី៣:ករកតក់ល់សមុំកូនធមម  
កថខណ័្ឌ ទី១:ពកយសំុឲយកតក់ល់សមុំកូនធមម  
- ភគីៃនសមុំកូន ច កព់កយសំុេទតុ ករ ឲយកតក់ល់សមុំកូនធមម បនកនុង

ករណីែដលភគីទងំសងខង្រពមេ្រព ងអំពីករកតក់ល់េនះ។ 
- កនុងករណីែដលកូនសមុំជអនីតិជន ពកយសំុកតក់ល់ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ 

មនករ្រពមេ្រព ងគន េនះ ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យឪពុកម្ត យចិញច ឹម និងបុគគលែដល
នឹង្រតូវក្ល យជអនកតំ ងែដលចបបប់នកំណតេ់្រកយេពលកតក់ល់។ ែតេបើ
កូនសមុំដល់ យុ ១៥ (ដប្់រប)ំឆន េំហើយកេ៏ យ ្រតូវទទួលករយល់្រពមពីកូនសមុំ
េនះ។ េទះបីជអនីតិជនេនះមនិទនដ់ល់ យុអនីតិជន េនះ ចបង្ហ ញឆនទៈ
របស់ខ្លួន តុ ករ្រតូវសួរេយបល់របស់អនីតិជនេនះ 

- កនុងករណីែដលឪពុកម្ត យបេងកើតរបស់កូនសមុំបនែលងលះគន េហើយ ឪពុកម្ត យ
របស់កូនសមុំេនះ្រតូវពិភក  និងកំណតថ់ ឪពុក ឬម្ត យបេងកើតជបុគគលែដល្រតូវ
ក្ល យជអនកមនអំ ចេមបេនេ្រកយេពលកតក់ល់។ 

- េបើសិនជករពិភក ខងេលើពំុបនសេ្រមច ឬពំុ ចពិភក បនេទ តុ ករ 
្រតូវកំណតបុ់គគលែដល្រតូវក្ល យជអនកមនអំ ចេមប េ យគិតពិចរ េទ
េលើផល្របេយជនរ៍បស់កូនសមុំ35។ 

កថខណ័្ឌ ទី២:លកខខណ្ឌ ៃនករកតក់ល់សមុំកូនធមម  
េដើមបីឲយករកត់កល់សមុំ កូនធមម ្រប្រពឹត្តេទបន លុះ្រ ែតមនមូលេហតុដូច      

ខងេ្រកម៖ 
- ភគីមខ ងៃនកូនសមុំ ច កព់កយបណ្តឹ ងទមទរឲយកតក់ល់បនលុះ្រ ែត ៖ 

 េបើ្រតូវបនេបះបងេ់ចលេ យភគីមខ ងេទៀតេ យទុចចរតិ 
 េបើមនិចបស់កនុងអំឡុងេពលយ៉ងតិច ១ )មយួ(  ឆន  ំថភគីមខ ងេទៀតមនិេន 

ឬទទួលមរណៈភព 
 េបើមនិមនមូលេហតុធងនធ់ងរេផ ងេទៀត ែដលប ្ត លឲយមនករពិបកកនុង

ករបន្តសមុំកូន។ 

                                                 
35 ម្រ  ១០២៨ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ២០០៧ 
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- កនុងអំឡុងេពលែដលកូនសមុំ ពំុទនក់្ល យជនីតិជន ឪពុកម្ត យចិញច ឹមមនិ ច ក់
ពកយបណ្តឹ ងសំុកតក់ល់ចំេពះកូនសមុំបនេឡើយ។ 

- េទះបីកនុងករណីកូនសមុំជអនីតិជនកេ៏ យ កកូ៏នសមុំ ច កព់កយបណ្តឹ ងចំេពះ
ឪពុកម្ត យចិញច ឹមបនែដរ ឲយែតបនេគរពលកខខណ្ឌ ដូចែដលបនកំណតខ់ងេលើ។ 

កថខណ័្ឌ ទី៣: នុភពៃនករកតក់ល់កូនសមុំធមម  
- នុភពទងំ យៃនសមុំកូនធមម  ្រតូវបញចបេ់ទអនគតេ យករកតក់ល់ 
- េ្រកយករកតក់ល់ កូនសមុំ ចទទួលបនវញិនូវនម្រតកូលមុនសមុំកូនកប៏ន ឬ

ចេ្របើនម្រតកូលរបស់ឪពុកម្ត យចិញច ឹមកប៏ន។ 
 
កថខណ័្ឌ ទី៤: េ្រប បេធៀបលកខណៈខុសគន រ ងសមុំកូនេពញេលញ និងសមុំកូនធមម  
សមុកំនូេពញេលញ សមុកំនូធមម  

លកខខណ្ឌ  លកខខណ្ឌ  
- ឪពុកម្ត យចិញច ឹម្រតូវមន យុ

ចបពី់ ២៥ឆន  ំ
- មន យុ  េ្រចើនជងកូនសមុំ 

២០ឆន  ំនិង្រតូវមនសហពទ័ធ  
- កូនសមុំ្រតូវមន យុតិចជង ៨ 

ឆន  ំ

- បុគគលែដលសមុំកូន្រតូវមន យុចបពី់
២៥ឆន េំឡើងេទ ចមន ឬគម នសហ
ពទ័ធ 

- មនិកំណតឲ់យែតមន យុតិចជងឪពុក 
ឬម្ត យចិញច ឹម ឬឪពុកម្ត យចិញច ឹម 

- មនិបនកំណត ់

នុភព នុភព 
- មនអំឡុងេពលចិញច ឹម ក

លបង 
- បញចបញ់តិភពរ ងកូនសមុំនឹង

ឪពុកម្ត យបេងកើត 

- រក ញតិភពនិង ចេធ្វើសន្តតិកមមឲយ
គន េទវញិេទមករ ង ឪពុកម្ត យបេងកើត 
និង ភគីកូនសមុំ។ 

- ចទមទរ រកិចចេទវញិេទមក
បន 
 



ករសមុំកូន 
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កតក់ល កតក់ល 
- មនិ ចទមទរ រកិចចេទ 
- ភគីសមុំកូន ច កព់កយសមុំ
កត ់េនះជនីតិជន។ 

- កតក់លកនុងករណីមនករេធ្វើ
បបយ៉ងធងនធ់ងរេផ ងេទៀត 
និងឪពុក  ម្ត យបេងកើត មន
សមតថភពកនុងករេមើលែថកូន
ចិញច ឹមេនះ។                    

- កព់កយរមួជមយួឪពុកម្ត យចិញច ឹម 
និងកូនសមុំ ឬ ពយបលៃនកូនសមុំ 
េបើកូនសមុំេនះជនីតិជន។ 

- ច កព់កយសំុកតក់ល់បនេបើ្រតូវ
េបះបងេ់ យភគីមខ ងេទៀតេ យ
ទុចចរតិ េបើមនិចបស់កនុងអំឡុងេពល
យ៉ងតិចមយួឆន ថំភគីមខ ងេទៀត ្ល ប់
ឬរស់។ 

 
 

 
ជំពូកទី៣ ទដិ្ឋភពទូេទៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស 

១ - ទិដ្ឋភពទូេទៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
ទិដ្ឋភពទូេទៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស  ្រតូវបនែស្តង មរយៈសញញ ណទូេទៃនករសមុំ

កូនអន្តរ្របេទស េលើសពីេនះេទេទៀតេបើភគីទងំអស់ៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទសមនិេគរពចបប ់ 
ភគីេនះនឹង្រតូវទទួលរងនូវទណ្ឌ កមម។  

 
ែផនកទី១: សញញ ណទូេទៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទស  
េដើមបសិីក អំពីសញញ ណទូេទៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស ជបឋម្រតូវយល់អំពីៈ 

  ក. រៈសំខនចំ់េពះកូនសមុំ 
 សមុំកូនអន្តរ្របេទស បនផ្តល់ រៈសំខនដ់ល់េ្រចើនេលើសលបដ់ល់ទរក កដូ៏ចជ
កុមរកំ្រព េដើមបរីកបននូវ្រគួ រមយួែដលមនសុភមងគល េសចក្តី្រស ញ់ ករយកចិត្ត
ទុក ក ់ ែថរក  ករអបរ់ ំករេយគយល់ ្រពមទងំនឹងមនអនគតដល៏្អមយួ និង មនឧត្តម
្របេយជនេ៏ផ ងៗេទៀត ែដលទរក និង កុមរកំ្រពទងំេនះនឹងមនិ ចទទួលបន ្របសិនេបើ
ពួកេគរស់េនកនុងមណ្ឌ លកុមរកំ្រព ឬរស់េនកនុង្រគួ រមយួមនជីវភពទុរគត។ េលើសពីេនះ
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េទេទៀតកុមរ ចទទួលបននូវកិចចករពរពិេសស ទទួលបននូវឪកស និង លកខណៈងយ
្រសួលទងំកនុងផ្លូវចបប ់ និង មផ្លូវមេធយបយេផ ងៗេទៀតេដើមបី ចឲយមន ករលូត ស់ជ
្រប្រកតីខងែផនក ងកយ សតិបញញ  សីលធម ៌ ម រតី និងសងគមេនកនុងលកខខណខ  ៃនេសរភីព 
និងភពៃថ្លថនូរ។ 
 ប៉ុែន្តមនិមននយ័ថ េនេពលែដលកុមរ្រតូវបនេគសំុេទរស់េនបរេទសទងំេនះ  
សុទធែតទទួលបនផលវជិជមនទងំអស់េនះេទ។ ចមនិដូចអ្វីែដលបនេរៀប បខ់ងេលើ 
្របសិនេបើគម ន ចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ករពរេ យេហតុថចបបេ់នះ គឺជមូល ្ឋ ន
ស្រមបក់រ្រគប្់រគង ទប់ ក ត ់ និងប្រងក បនូវករបងខ ងំ ករជួញដូរ ករេកង្របវញ័ច េលើមនុស  
ឬករេធ្វើជភន កង់រក ្ត ល ៃនករលកដូ់រមនុស េ យខុសចបប ់ ែដលេកើតេចញពីនីតិវធីិសមុំ
កូនអន្តរ្របេទស។ 
  ខ. រៈសំខនចំ់េពះអនកសមុំកូន 
 ចំេពះអនកែដលមនិមនបុ្រ បុ្រតី ចសំុកូនយកេទចិញច ឹម េដើមបបីេងកើតបនជ     
្រគួ រែដលេពញលកខណៈមយួបន។ ចំេពះអនកែដលមនកូនែតមន កេ់នកនុងបនទុក ក៏ ចសំុ
កូនយកេទចិញច ឹមបែនថមបនមន កេ់ទៀតបនែដរ( ចសំុបនេ្រចើនជងមន ក ់ ្របសិនេបើកូនសមុំ
េនះមនបងប្អូនបេងកើត)។ េដើមបបីេងកើនភពអ៊អូរ ឬសុភមងគល េនកនុង្រគួ របនមយួក្រមតិ
ែថមេទៀត។ 
  គ. រៈសំខនចំ់េពះរដ្ឋ  
 ករសមុំកូនអន្តរ្របេទសបនរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករបន្តព្រងឹងេគលនេយបយ
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល កនុងេគលេ មនុស ធមសុ៌ទធ ធ េដើមបរីក្រគួ រល្អឲយកុមរ និងធន
ឧត្តមភព្របេយជនរ៍បស់កុមរ ព្រងឹងព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួ្របេទសនន េដើមបី
ទប់ ក តក់រជួញដូរកុមរ។ ជួយ ស្រមលបនទុកដល់ ជញ ធរ ធរណៈ កនុងករែថទចំំេពះ
កុមរែដលគម ន្រគួ រ និងគម នមេធយបយ្រទ្រទងជី់វតិ។ មយ៉ងេទៀតក៏ ចជួយ ស្រមលរដ្ឋ
ចំេពះករចំ យកដូ៏ចជករជួយ ឧបតថមភេផ ងៗកនុងករចិញច ឹមបីបចទ់រក ឬកុមរកំ្រពែដល
រស់េនកនុងមណ្ឌ លកុមរកំ្រព។ េលើសពីេនះេទេទៀត្របសិនេបើទរក ឬកុមរកំ្រពទងំេនះ
មនិថ្រសី ឬ្របុសេឡើយ ចេ្រមើនវយ័ធំធតែ់ដលមន យុពី ១៧ឆន េំឡើងេទ ពំុមនលទធភព
សិក េទមុខេទៀតបន រដ្ឋ្រតូវេ ះ្រ យករងរឲយេធ្វើ មសមតថភពេគជក់ែស្តង។        
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កនុងករណីមនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍្រតូវបនអងគភពរដ្ឋ អំ ច/ ជធនី និងអងគករម ជន
បងកលកខណៈខង ម រតី និងសមភ រៈ ។  

កថខណ័្ឌ ទី១:  និយមនយ័  
 សមុំកូនគឺជកិចចសនយែដលចងបុគគលពីរនក ់ គឺមន កេ់ ថឪពុកចិញច ឹម ឬ ម្ត យចិញច ឹម 
េហើយមន កេ់ទៀត េ ថកូនចិញច ឹមឲយមនចំណងនឹងគន  ដូចជបុត្តភពមនខន់ ្ល  ។ 
 សមុំកូនអន្តរ្របេទសគឺជករសមុំទរក ឬកុមរកំ្រពសញជ តិកមពុជ មនលំេន ្ឋ ន         
អចិៃ្រន្តយេ៍នកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេ យប្តី្របពនធ ែដលរស់េនកនុង្របេទសេផ ងេទៀត
េដើមបកីតយ់កេទចិញច ឹមជកូនេហើយនិងទទួល គ ល់េ យចបបរ់បស់្របេទសេនះ។ សមុំកូន
អន្តរ្របេទស ចអនុញញ តបនបនទ បពី់ ជញ ធរកមពុជ បន្របឹងែ្របងឲយអស់លទធភពកនុងករ 
បញជូ នកុមរេទ្រគួ រកំេណើ តវញិ ឬករ៏កលកខណៈសមបត្តិសមុំកូនកនុង្រសុកជមុនរចួេហើយ។  
សមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវបន្រគប្់រគងេ យចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ែដល្របកសឲយេ្របើ
េ យ្រពះ ជ្រកមេលខ្រកមេលខ នស/រកម/1209/024 ចុះៃថងទី ០៣ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៩ េហើយ
ែដល្របកសជ្របញបផ់ង។ ចបបេ់នះ្រតូវបន កែ់តងេឡើង េ យពឹងែផ្អកេទេលើេគល
ករណ៍ៃនកតិកសញញ  និងអនុសញញ អន្តរជតិទកទ់ងនឹងកុមរ ្រពមទងំ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋ
បបេវណីឆន  ំ២០០៦ ្រកមរដ្ឋបបេវណីឆន  ំ២០០៧ ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និង 
អំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទឆន  ំ២០០៨ និងចបបព់កព់ន័ធមយួចំនួនេទៀតជជំនួយ។ 

កថខណ្ឌ ទី ២ េគលករណ៍ទូេទៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
 ចបបស់្តីពីករសមុំកូនអន្តរ្របេទសបនកំណតនូ់វេគលករណ៍ទូេទមយួចំនួន ទកទ់ង
នឹងករសមុំកូនេទរស់េនឯបរេទស។ េនកនុងេគលករណ៍ទងំេនះអនក កែ់តងចបបប់នគិត
ដល់ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរជចំបង ែដលបនកំណតដូ់ចតេទៈ 

- កុមរ្រតូវចំេរ ើនករធំធតេ់នកនុងបរយិកស្រគួ រ ែដលមនសុភមងគល មន  
្របពនធេសចក្តី្រស ញ់ និង ករេយគយល់ េដើមបឲីយពួកេគមនករអភវិឌ េពញ
េលញនូវបុគគលិកលកខណៈរបស់ពួកេគ។ 

- សមុំកូនអន្តរ្របេទស ចអនុញញ តបនេ្រកយពីអស់លទធភពផ្តល់ករឧបតថមភគ្ំរទ 
េដើមបឲីយកុមររស់េនកនុង្រគួ រកំេណើ ត។ 
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- សមុំកូនអន្តរ្របេទស ច្រប្រពឹត្តេទបន លុះ្រ ជសមុំកូនេពញេលញ ែដលបេងកើត
ទំនកទំ់នងរ ងអនកសមុំនិងកូនសមុំជអចិៃ្រន្តយ ៍ ែដល ចផ្តល់នូវ នៈ សិទធិ និង 
កតព្វកិចចដូចកូនបេងកើតរបស់ខ្លួន។ 

- ល់េសចក្តីសេ្រមច និងសកមមភពទកទ់ងនឹងដំេណើ រករសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវ
គិតគូរឲយបនេ្រចើនចំេពះឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ។ 

- តុ ករ និង ជញ ធរមនសមតថកិចចែដលពក់ព័នធកនុងដំេណើ រករសមុំ កូនអន្តរ
្របេទស្រតូវធនថ េនកំពុងដំេណើ រករនីតិវធីិសមុំកូន កុមរែដលមនសមតថភព
ចដឹងខុស្រតូវ្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ និងពនយល់ែណនឲំយបន្រតឹម្រតូវអំពី
នុភពននែដលេកើតេចញពីសមុំកូនេនះ េ យគិតគូរដល់េសចក្តី្របថន  និង 

មតិរបស់កុមរេដើមបឧីត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ។ 
- មេធ្វើ ជីវកមម ឬ េធ្វើសកមមភពយកផលកៃ្រមពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស កនុងករណី

ដូចខងេ្រកម ៖ 
    អំេពើ្រប្រពឹត្តកនុងេគលេ ចងប់នកៃ្រមេធ្វើ ញុះញងេ់ យផទ ល់ដល់ឪពុក    

ម្ត យឲយេបះបងទ់រកែដលេកើតមកេហើយ ឬកនឹ៏ងេកើតេដើមប្ីរបគល់កូន
មរយៈសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

    ករណីេធ្វើជអន្តរកររី ងប្តី្របពនធ ែដលចងស់មុំកូនយកចិញច ឹម មរយៈសមុំ
កូនអន្តរ្របេទស និងឪពុក ឬម្ត យែដលចងេ់បះបងកូ់នែដលេកើតមកេហើយ 
ឬែដលនឹងេកើត។ 

   មរយៈ្រស្តីែដល្រពមពរេពះេដើមបនឹីង្របគល់កូនេនះេទអនកសមុំ។ 
    ជញ ធរមនសមតថកិចចែដលជបព់កព់ន័ធកនុងនីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវ

ធនថដំេណើ រករសមុំកូនអន្តរ្របេទស មនិប ្ត លឲយមនករទទួលផល
កៃ្រមែផនកហិរញញ វតថុេ យមនិ្រសបចបប្់រតូវបងក រមនិឲយមនករចបព់្រងត ់
និង ករលក ់ និងករជួញដូរកុមរ កនុងេពលដំេណើ រសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 
មនែត្របកចំ់ យេ ហុ៊យ និងវភិគទនែដលកំណតេ់ យបញញ ត្តិៃន
ចបបេ់នះែដល្រតូវបង3់6។ 

                                                 
36 ម្រ  ៥ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 
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ែផនកទី២: លកខខណ្ឌ ស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទស 
 លកខខណ្ឌ ស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវបនកំណតយ៉់ងចបស់េនកនុងចបបស់្តីពីករ
សមុំកូនអន្តរ្របេទសែដលមនទងំលកខខណ្ឌ ចំេពះកូនសមុំ(កថខណ្ឌ ទី១)លកខខណ្ឌ ចំេពះឪពុក
ម្ត យបេងកើត ឬ ពយបល(កថខណ្ឌ ទី២) និង លកខខណ្ឌ ចំេពះអនកសមុំ(កថខណ្ឌ ទី៣) ។ 

(១) អំពីកូនសមុំ 
 ក. កុមរែដលមនអត្តសញញ ណ្រតឹម្រតូវ 

កុមរ ចជកមមវតថុៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទសបន ្រតូវែតមនលកខខណខ ដូចខងេ្រកមៈ 
 កុមរមនសញជ តិែខមរែដលមនលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយក៍នុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 កុមរ យុេ្រកម ៨(្របបីំ)  ឆន  ំ គិត្រតឹមៃថងទទួលពកយសំុ េលើកែលងែតកនុងករណី

កុមរ្រតូវករនូវករែថទពិំេសស ែដលអនុញញ តបនដល់ យុេ្រកម១៨ឆន  ំ។ 
 កនុងករណីមនបងប្អូនបេងកើតេ្រចើននក ់ េហើយមន កម់ន យុេ្រកម ៨ (្របបីំ)ឆន  ំ ច

អនុញញ តឲយសមុំកុមរេនះ រមួជមយួនឹងបងប្អូនបេងកើតែដលមន យុេ្រកម ១៨(ដប់
្របបីំ)ឆន ។ំ 

 កុមរកំពុងរស់េនកនុងមណ្ឌ លកុមរកំ្រព ឬរស់េនេ្រកមករទុក កស់ម្រសមេផ ងៗ
ែដល្រតូវពិនិតយេ យ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច។ 

 កុមរទងំអស់េនះសថិតេ្រកម ពយបលស្រមបអ់នីតជន ឬកុមរែដលសថិតេន
េ្រកមអំ ចេមបែដលមន ថ នភពលំបកបំផុត។ 

 កុមរទងំអស់េនះ្រតូវបន្របកសថ ចសំុជកូនចិញច ឹមបនេ យអនុេ ម ម
ម្រ ១៣ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ចុះៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ ែដល
្របកសឲយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/របក/១២០៩/០២៤។ 

 កនុងករណីសមុំកូនេ យ ចញ់តិ សមុំកូន ចអនុញញ តបនចំេពះកុមរមន យុ
េ្រកម ១៨(ដប្់របបីំ)ឆន  ំែដលរស់េនកនុង  ឬេ្រកមណ្ឌ លកុមរកំ្រព ។ 
ខ. កុមរែដលពំុ្រតូវបនេគ គ ល់អត្តសញញ ណ 

 ករណីកុមរ្រតូវបនរកេឃើញ និងបញជូ នមកេហើយរកមនិេឃើញឪពុកម្ត យ ឬ ច់
ញតិ ឬអនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជន េនះ្របធនកុមរកំ្រព្រតូវជូនដំណឹងេទមនទី
ទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ជធនីេខត្ត អំពីវត្តមនរបស់កុមរែដលបនចូលមក ន កេ់ន
កនុងមណ្ឌ លយ៉ងយូរបំផុតរយៈេពល ៧ (្របពីំរ)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករគិតពីេពលែដលកុមរមកដល់
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មណ្ឌ ល។ មនទីរទទួលបនទុកវស័ិយេសដ្ឋកិចច ជធនី/េខត្ត ្រតូវជូនដំណឹងជបនទ នេ់ទ្រកសួង
ទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចចេដើមបបីញចូ លកុមរេទកនុងបញជ ីស្តីពី កុមរែដលបន យករណ៍ថ 
្រតូវបនេគេបះបងេ់ចល។ 

មនទីរទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ជធនី/េខត្ត ្រតូវ្របឹងែ្របង្រគបល់ទធភពេដើមបែីស្វង
រកឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬ ចញ់តិ និង ពយបលស្រមបអ់នីតិជនជមុនេន    
ទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យជ ធរណៈេទ មលទធ    
ភព។ ជន ែដលអះ ងខ្លួនជឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬ ចញ់តិ និង
ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរ ជនេនះ្រតូវបង្ហ ញភស្តុ ងេផ ងៗ ែដលបញជ កថ់ខ្លួន
មនជបទ់កទ់ង ជ ចញ់តិ ឬអនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជនជមយួកុមរ្រសបេទ
មបទបញញ ត្តិជធរមន37។ 

បនទ បពី់ផ ព្វផ យដំណឹងរយៈេពល្របែំខ េនែតរកមនិេឃើញឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬ
ម្ត យ ឬ ចញ់តិ និង ពយបលស្រមបអ់នីតិជនជមុនេនះ មនទីរទទួលបនទុកវស័ិយ
សងគមកិចច ជធនី/េខត្ត ្រតូវេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីករខិតខំ្របឹងែ្របង្រ វ្រជវេនះ េហើយ្រតូវ
េផញើ រមយួចបបេ់ទ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច េដើមបចុីះេឈម ះកុមរ េទកនុងេសៀវេភ
កត្់រ កុមរែដល្រតូវេបះបងេ់ចល។ 

ចបពី់េពលែដលកុមរ្រតូវបនរកេឃើញ រហូតដល់តុ ករបនេ្រជើស ងំអនក
ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរ ្របធនមនទីរទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ជធនី/េខត្ត គឺ
អនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជនបេ ្ត ះ សនន។ 

គ. កុមរកំ្រពែដលមន អនកមនអំ ចេមប្រកលំបក 
 ្របសិនេបើអនកអនុវត្តអំ ចេមបែដលសថិតេនកនុង ថ នភពលំបកបំផុត បនេធ្វើករ 
ទុក កកុ់មរឲយេនេ្រកមករែថទរំបស់្រកសួងទទួលបនទុកេនះ ្រតូវបញចូ លេឈម ះកុមរេទ
កនុងេសៀវេភកត្់រ កុមរ ែដល្រតូវបនេធ្វើករទុក កឲ់យេនេ្រកមករែថទរំបស់្រកសួងទទួល 
បនទុកវស័ិយសងគមកិចច ១២ ។ 

(២) ឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ ពយបល 
 ក) ករយល់្រពមរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ ពយបល 
                                                 
37 ម្រ  ១០៨ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 
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 ដំេណើ រករសមុំ កូនអន្តរ្របេទស ច្រប្រពឹត្តេទបន លុះ្រ ែតមនករយល់្រពម
ចបស់ ស់និងពិត្របកដពីឪពុកម្ត យ ឬ ចញ់តិនិងអនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជន 
របស់កុមរ មករណីដូចជៈ 

 កនុងករណីកុមរមនចំណងបុត្តភពជមយួឪពុកនិងម្ត យករយល់្រពម្រតូវផ្តល់េ យ
ឪពុកនិងម្ត យរបស់កុមរេនះ។ 

 កនុងករណីែដលឪពុក ឬម្ត យ មយួរបស់កុមរបន ្ល ប ់ ឬសថិតកនុង ថ នភពែដល
មនិ ចបង្ហ ញឆនទៈបន ឬ្រតូវបនដកហូតអំ ចេមបករយល់្រពម្រតូវបនផ្តល់
េ យឪពុក ឬម្ត យែតមខ ងែដលមនអំ ចេមបជករ្រគប្់រគន។់ 

 កនុងករណីែដលឪពុកម្ត យរបស់កុមរបន ្ល ប់ ឬសថិតកនុង ថ នភពែដលមិន ច
បង្ហ ញឆនទះបន ឬ្រតូវដកហូតអំ ចេមបករយល់្រពម្រតូវផ្តល់េ យអនក
ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរេនះ។ 
ករយល់្រពមខងេលើ្រតូវផ្តល់ឲយេ យេសរ ី និងចបស់ ស់េ យមនិ្រតូវមនវកិរៈ

មយួដូចជករបងខិតបងខំករឆេបក ឬករបញចុ ះបញចូ ល មរយៈករផ្តល់ ឬករសនយផ្តល់
្របករ់ង្វ នសំ់ណង ផល្របេយជន៍ មយួ និងេ យបនដឹងចបស់ពីផលវបិកៃនករយល់
្រពមរបស់ខ្លួនចំេពះសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

ឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬ ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរ្រតូវទទួល
នូវករពិេ្រគះេយបល់ពីភន កង់រសងគមកិចចមនសមតថភព ែដលបនទទួលករអនុញញ តជមុន
នឹងផ្តល់ករយល់្រពម។ ភន កង់រសងគមកិចចមនសមតថកិចច្រតូវ្របបយ៉់ងចបស់ ស់ដល់អនក
ែដល្រតូវផ្តល់ករយល់្រពមអំពី នុភពៃនករយល់្រពមករបញចបនូ់វបុត្តភព ្រពមទងំបញចប់
សិទធិ និងកតព្វកិចចជអនកមនអំ ចេមប ឬអនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជន និង្រតូវ
្របបអំ់ពីែបបបទនិងរយៈេពលបញឈបក់រយល់្រពមេនះ។ ភន កង់រសងគមកិចចមនសមតថកិចច្រតូវ
េធ្វើកំណត់េហតុជ យលកខណ៍អក រអំពីករសមភ សន៍របស់ខ្លួនជមួយឪពុកម្ត យ ឬឪពុក      
ឬម្ត យ ឬអនក ពយបលស្រមបអ់នីតជនរបស់កុមរ។ 

េទះកនុងករណី កេ៏ យ ករយល់្រពម្រតូវផ្តល់សកខីកមមជ យលកខណ៍អក រេន
ចំេពះមុខេមឃុំ ឬេចសងក តខ់ងទីលំេនរបស់ឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬ ពយបល
ស្រមបអ់នីតិជនជករយល់្រពមេ យេសរ ី និងចបស់ ស់ និងេ យមនិ្រតូវមនវកិរៈ
មយួេឡើយ។ មយ៉ងេទៀតេមឃុំ េចសងក ត្់រតូវចតែ់ចងេធ្វើកំណតេ់ហតុជ យលកខណ៍អក រ 
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អំពីករយល់្រពមេនះ េ្រកយពីបនពិនិតយថភន កង់រសងគមកិចចបនពិេ្រគះេយបល់ជមុនជ
ឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬ ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរេនះ និងបន្រគប់
យ៉ង្រតឹម្រតូវអំពី នុភពៃនករយល់្រពមេនះ។ 

ខ) ករបញឈបក់រយល់្រពមេលើសមុំកូន 
 ឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យឬអនក ពយបលស្រមបអ់នីតជនរបស់កុមរ ច
បញឈបក់រយល់្រពមរបស់ខ្លួនវញិបន រហូតដល់មនេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ ស្តីអំពីករ
សមុំកូនជ ថ ពរ។ ករបញឈបក់រយល់្រពមឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យឬអនក ពយបល
ស្រមបអ់នីតិជនេនះ ច្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ ឬេ យផទ ល់មតេ់នចំេពះមុខេមឃុំ 
ឬេចសងក តខ់ងលំេន ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ េមឃុំ ឬេចសងក តខ់ងលំេន ្ឋ នរបស់ឪពុកម្ត យឬ
ឪពុកឬម្ត យឬអនក ពយបលស្រមបអ់នីតជនកុមរ ្រតូវេធ្វើកំណតេ់ហតុអំពីកិចចករេនះ 
េហើយ្រតូវបញជូ នកំណតេ់ហតុេនះេទមនទីរទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ជធនី/េខត្ត ្របធន     
មណខ លកុមរកំ្រពែដលពកព់ន័ធ និង្រតូវ្របគល់កំណតេ់ហតុចម្លងែដលមនេសចក្តីបញជ កេ់ន
េលើកំណតេ់ហតុេនះេទឲយឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬអនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជន
េនះ។  

គ) ករដកហូតអំ ចេមបពីករយល់្រពមេ យតុ ករ 
 ករណីឪពុកម្ត យ ឬឪពុកឬម្ត យ ឬអនក ពយបលស្រមប់អនីតិជនរបស់កុមរ
បដិេសធករយល់្រពម ឬបញឈប់ករយល់្រពមរបស់ខ្លួន ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគម
កិចច ចប្តឹងឲយតុ ករ្របកសករដកហូតអំ ចេមបពី ឪពុកម្ត យ ឬឪពុក  ឬម្ត យ ឬ
បញឈបអ់នក ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរ និងេ្រជើស ងំអនក ពយបលថមី
ស្រមប់អនីតិជនរបស់កុមរ កនុងករណីពិនិតយេឃើញថករបដិេសធ ឬបញឈប់ករយល់្រពម
េនះ េធ្វើឲយបះ៉ពល់ផល្របេយជន៍របស់កុមរ ឬប ្ត លឲយបះ៉ពល់ដល់សុខភព ឬសីល
ធម៌របស់កុមរ។ ពកយបណ្តឹ ងេទតុ ករ្រតូវេធ្វើកនុងរយៈេពល ៦០(ហុកសិប)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើ
ករេ្រកយពីឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬអនក ពយបលស្រមប់អនីតិជនកុមរ
បដិេសធ ឬបញឈប់ករយល់្រពមរបស់ខ្លួន។ 
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 (៣)  អំពីអនកសមុំ  
 ចំេពះជនបរេទសែដលអនុញតឲយសមុំទរក ឬកុមរកំ្រពយកេទចិញច ឹមជកូនេន 
ឯបរេទសបន ្រតូវេឆ្លើយតបនឹងលកខខណ្ឌ មយួចំនួនែដលមនដូចតេទៈ 

- អនកសមុំជប្តី្របពនធ្រតូវមន យុចបពី់៣០( បសិប)ឆន  ំ និងមន យុេលើសកូនសមុំ
យ៉ងតិច២២(ៃមភពីរ)ឆន  ំនិងយ៉ងេ្រចើនបំផុត៤៥(ែសសិប្រប)ំឆន  ំគិត្រតឹមកលបរេិចឆទ
កព់កយសមុំកូន។ 

- កនុងករណីែដលអនកសមុំមនិបនបំេពញ មចំណុចដូចបនេរៀប បខ់ងេលើ េហើយកនុង
ករណីសមុំកូនេឆ្លើយតបនឹងឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ សមុំកូន ចអនុញញ តឲយបនកនុង ថ ន
ភពដូចតេទៈ  
 អនកសមុំមនេដើមកំេណើ តជជនជតិែខមរ សមុំកុមរែដលជ ចញ់តិរបស់ខ្លួន ឬអនក

សមុំជសហពទ័្ឋែដលសមុំកូនៃនសហពទ័ធមខ ងេទៀត។ 
 អនកសមុំ ចសមុំកុមរែដល្រតូវករែថទពិំេសស ឬ ថ នភពេផ ងេទៀតែដលបេ្រមើ

ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ។ 
- កនុងករណីអនកសមុំមនប្តី ឬ្របពន្ឋ ករសមុំកូន្រតូវេធ្វើេ យសហពទ័្ឋទងំពីររមួគន  េលើក
ែលងែតករណីែដលសហពទ័្ឋ មខ ងសមុំបេងកើតៃនសហពទ័្ឋមខ ងេទៀត។  

- ចបបជ់តិរបស់អនកសមុំនីមយួៗ និងចបប្់របេទសៃនលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយរ៍បស់អនកសមុំ
បនទទួល គ ល់ និងអនុញញតនូវបុត្តភពៃនសមុំកូនេពញេលញ។ 

- ្របេទសៃនសញជ តិ ឬ្របេទសៃនលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយៃ៍នអនកសមុំ ្រតូវែតជ្របេទសមន
ទំនកទំ់នងករទូតជមយួ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

- អនកសមុំ ្រតូវមនលកខណៈសមបតិ្ត និងលកខខណ្ឌ ជ រវន័្តសមុំ កូន្រសបេទ មចបប់
្របេទសៃនលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយ។៍ 

- អនកសមុំ្រតូវែតជជនពំុធ្ល ប្់រតូវបនផ្តនទ េទស ឬ្រតូវកំពុងបនប្តឹងអំពីកំហុសទកទ់ងេទ
នឹងកិរយិមយទ ឬករ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ ឬមជឈមិ មយួេនកនុង្របេទសៃនសញជ តិ 
របស់ខ្លួន ឬ្របេទសលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយ ៍ឬកនុង្របេទស មយួែដលខ្លួនបន ន កេ់ន
ចុងេ្រកយ។  

- អនកសមុំ្រតូវែតជអនកមនសមតថភពផ្តល់ករែថទសំម្រសប និងករគ្ំរទយ៉ងចបំច់
ដល់កូន។ 
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- អនកសមុំ្រតូវបនអនុញញ តឲយសមុំកូនបនលុះ្រ ែតអនកសមុំកូនគម នកូន ឬមនកូនែតមន ក់
េនកនុងបនទុក។ អនកសមុំកូនកូន ចសមុំបនែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះ េលើកែលងែតកុមរែដលមន
បងប្អូនបេងកើត ចអនុញញ តឲយសមុំេ្រចើននកប់ន។ 

 
ែផនកទ៣ី: ទណ្ឌ កមម 

  ចបបស់្តីពីករសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវបនបេងកើតេឡើងមនិ្រតឹមែតកំណតអំ់ពីេគល
ករណ៍លកខខណ្ឌ នីតិវធីិ ទ្រមងែ់បបបទ និង នុភពៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទសេនះេទ ចបបេ់នះ
្រពមទងំបនកំណតអំ់ពីករផ្តនទ េទសដល់ ល់បទេលមើសពកព់ន័ធេទនឹងចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ
្របេទស ែដល្រតូវផ្តនទ េទសេ យេយង មចបប ់ និងចបបប់ញញ តិ្តជធរមនៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ។ 
 ជេគលករណ៍េន្រគបក់រណី ៃនបទេលមើសទងំ យនឹងទទួលរងនូវទណ្ឌ កមម្រពហម
ទណ្ឌ  ឬទណ្ឌ កមមរដ្ឋបបេវណី ឬ ចទទួលរងទណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ ផង និងសំណងរដ្ឋបបេវណីផង 
ឬករ្របកសនូវេទសេផ ងៗេទៀត ្រស័យេទ ម ថ នទមងនេ់ទសរបស់ជនេលមើស។ 

- ទណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ ៈ េទស កព់ន្ឋនគរ 
- ទណ្ឌ កមមរដ្ឋបបេវណីៈ េទសពិនយ័ជ្របក ់
- េទស កព់ន្ឋនគរផង និង េទសពិនយ័ជ្របក ់ េហើយរមួទងំករ្របកសនូវ

េទស38 បែនថម គឺៈ 
 ករដកសិទិ្ឋខ្លះជពលរដ្ឋ ស្រមបរ់យៈេពលយ៉ងេ្រចើន៥ឆន ។ំ  
 ករបិទផ យេសចក្តីសេ្រមចផ្តនទ េទសស្រមបរ់យៈេពលយ៉ងេ្រចើន២ែខ39។  
 ករផយយេសចក្តីសេ្រមចផ្តនទ េទសេនកនុងទំពរ័ រពត័ម៌ន។ 
 ករផ យសចក្តីសេ្រមចផ្តនទ សេទស ម្រគបម់េធយបយទូរគមនគមន ៍

េ តទស ន ៍ស្រមបរ់យៈេពល៨ៃថងយ៉ងេ្រចើន។ 

                                                 
38 ម្រ  ៥៣ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ២០០៩ 
39 ម្រ  ៦៨ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ២០០៩ 
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 េ យមនិទនគិ់តដល់េទសបបញញ ត្តិែដលមនែចងេនកនុងចបបជ់ធរមន ្រកសួង
ទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ចពយួរ ឬដកហូតករទទួល គ ល់ ឬបដិេសធករទទួល គ ល់ ទី
ភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស ជថមី ្របសិនេបើមនភស្តុ ងបង្ហ ញឲយេឃើញថ ទីភន កង់រសមុំ
កូនអន្តរ្របេទសជបព់កព់ន័ធនឹងអំេពើ មយួដូចតេទៈ 

- អំេពើ្រប្រពឹត្តកនុងេគលេ ចងប់នកៃ្រម ញុះញងេ់ យផទ ល់ឲយឪពុកម្ត យ ឬ ឪពុក ឬ 
ម្ត យ េបះបងទ់រកែដលេកើតេហើយ ឬែដលនឹងេកើត េដើមបឲីយនឹង្របគល់កូន មរយៈ
សមុំកូន អន្តរ្របេទស។  

- អំេពើ្រប្រពឹត្តកនុងេគលេ ចងប់នកៃ្រមេធ្វើជអន្តរកររី ងប្តី្របពនធែដលចងស់មុំកូនយក
មកចិញច ឹម មរយៈសមុំកូនអន្តរ្របេទស និងឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យែដលចង់
េបះបងកូ់ន ែដលេកើតមកេហើយ ឬែដលនឹងេកើត។ 

- អំេពើ្រប្រពឹត្តកនុងេគលេ ចងប់នកៃ្រមេធ្វើជអន្តរកររី ងប្តី្របពនធែដលចងស់មុំកូនយក
មកចិញច ឹម មរយៈសមុំកូនអន្តរ្របេទស និង្រស្តីយល់្រពមពេពះេដើមបនឹីង្របគល់កូន
េនះេទឲយអនកសមុំ។  

- អំេពើែក្លងបន្លំ ឬសមគំនិតែក្លងបន្លំ ថ នភពលំបកបំផុត េដើមបទីទួលបនករយល់
្រពមពីឪពុកម្ត យបេងកើតឬឪពុកបេងកើត ឬម្ត យបេងកើត ឬអនក ពយបលស្រមប ់  
អនីតិជនរបស់កុមរ។ 

- អំេពើេរៀបចំឲយមនករយល់្រពមរបស់ឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬអនក
ពយបលស្រមបអ់នីតិជនកុមរេ យករបងខិតបងខំ ករគំ មកំែហង ករឆេបក ឬករ
បញចុ ះបញចូ ល មរយៈករផ្តល់ ឬសនយផ្តល់្របក ់រង្វ ន ់សំណង ឬផល្របេយជន៍
មយួ។ 

- ករបេញចញសំណំុឯក រ និង កំណតេ់ហតុទងំអស់ ឬមយួែផនកទកទ់ងនឹងករណីសមុំ
កូនអន្តរ្របេទសជក់ ក់ មយួ េ យគម នករអនុញញ តពី្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយ 
សងគមកិចច ឬតុ ករមនសមតថកិចច។ 

- ករបងគ ប ់ឬករទទួលេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលនូវថនូរ្របកក់ស ទំនិញ ឬេស
េ ះដូរនឹងករប្រមុងទុកកុមរ មយួស្រមបស់មុំកូន។ 

- ករផ្តល់្របកក់ស ទំនិញ ឬេស េទឲយម្រន្តី ឬអនក មយួៃនរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ
្របេទស ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ជញ ធរក ្ត លទទួលខុស្រតូវកិចចករ
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សមុំកូនអន្តរ្របេទស ឬម្រន្តីពកព់ន័ធេផ ងេទៀត េដើមបឲីយផ្តល់នូវសិទធិជ ទិភពេនកនុង
នីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទសដល់អនកសមុំ។ 

- ករផ យពណិជជកមម ឬករេបះពុមភផ យនូវអត្តសញញ ណ ឬរូបថតរបស់កុមរ
មយួែដលជកមមវតថុសមុំកូន កនុងេគលបំណងបញចុ ះបញចូ លបុគគល មយួឲយ កព់កយ
សមុំកូន។ 

- ករចត់ ងំ ឬចត់ ងំអនកតំ ង មយួ េ យមនិមនករឯកភពពី្រកសួង
ទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច។ 

- ករចូលរមួកនុងករេរៀបចំករផគូរផគង ឬករទកទ់ងគន រ ងអនកសមុំឪពុកម្ត យបេងកើត ឬ
ឪពុកបេងកើត ឬម្ត យបេងកើត ឬអនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរកនុង
េគលបំណងកំណតទុ់កជមុននូវកុមរ មយួែដលនឹង្រតូវសមុំ។ 

- កររេំ ភបំពនដល់បទបបញញត្តិៃនចបបេ់នះ បទ ្ឋ នអបបបរម ៃនករែថទជំំនួស
ចំេពះកុមរ និងបទបបញញត្តិេផ ងេទៀតជធរមនៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 ទីភន កង់រែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករកនុងដំេណើ រករសមុំកូនអន្តរ្របេទស េនកនុង្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ្រតូវែតជភន កង់រែដលបនទទួលករអនុញញ ត ពី្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគម
កិចចៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងពី ថ បន័មនសមតថកិចចៃន្របេទសទទួល ្រពមទងំមនទិស
េ មនិែស្វងរកផលចំេណញ និងបនបំេពញនូវលកខខណខ ែដលមនែចងកនុងបទបបញញត្តិចបប់
ែដលទក់ទងនឹងនីតិបុគគលមិនយកចំេណញ សមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬ        
បទបបញញត្តិពកព់ន័ធេផ ងេទៀតទកទ់ងនឹងលកខណៈៃនទីភន កង់រេនះ។ េបើមនិដូេចន ះេទ ទី
ភន កង់រេនះ្រតូវពិនយ័ជអន្តរករណ៍ជ្របកពី់១.000.000(មយួ ន)េរៀលេទ១0.000.000 
(ដប់ ន)េរៀល។ ករ កពិ់នយ័អន្តរករណ៍ ជសមតថកិចចរបស់្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយ
សងគមកិចច។ ្របកពិ់នយ័អន្តរករណ៍េនះ្រតូវបងចូ់លកនុងមូលនិធិស្រមប្់រទ្រទងវ់ស័ិយសុខុមល
ភពកុមរ។ 
 កនុងករណីទីភន កង់រ មនិ្រពមបង្់របកពិ់នយ័អន្តរករណ៍េនះេទ ្រកសួងទទួលបនទុក        
វស័ិយសងគមកិចច ចបញចូ លសំុណំុេរឿងេទតុ ករ។ 



ករសមុំកូន 
 

 
51 
 

២- ជញ ធរមនសមតថកចិចកនុងកចិចករសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងកិចចករសមុំកូន៖សមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈ

ជញ ធរមនសមតថកិចច ដូចជ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស  
និងទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

ែផនកទី១ - ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
 េនកនុងែផនកេនះេយើងនឹងសិក អំពីតួនទី ភរកិចចរបស់ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ។  

កថខណខ ទី១ : តួនទីភរកិចចរបស់ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច បំេពញតួនទីជ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ
្របេទសែដលមនតួនទី និងភរកិចចដូចតេទ៖ 
- េរៀបចំ និង្រតួតពិនិតយេគលនេយបយ ចបប ់ បទបញជ  និងនីតិវធីិទកទ់ង

នឹងករសេ្រមច េលើកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 
- េធ្វើសហ្របតិបត្តិករ និងេធ្វើករស្រមបស្រមួលេលើករ្រប្រស័យទកទ់ងគន

នឹងកិចចករសមុំកូនជមយួ្រកសួង ថ បន័ និង ទីភន កង់រែដលមនសមតថកិចច
េ ះ្រ យសមុំកូនអន្តរ្របេទសេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងជមយួ
ជញ ធរក ្ត ល និង ជញ ធរមនសមតថកិចចទទួលបនទុកសមុំកូនអន្តរ្របេទស

ៃន្របេទសទទួល។ 
- ចតវ់ធិនករសម្រសបេដើមបបីងក រ និងទប់ ក តក់រទទួលផលកៃ្រមែផនក

ហិរញញ វតថុេ យមនិសម្រសប ឬផលចំេណញេផ ងៗេទៀតែដលទកទ់ងេទ
នឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

- េរៀបចំបណ្តុ ះប ្ត លជំនញកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទសដល់ម្រន្តីពកព់ន័ធ 
- ពិនិតយេលើសំេណើ ររបស់រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ទកទ់ងនឹងករណីសមុំកូន

អន្តរ្របេទសនីមយួៗ មករចបំច។់ 
- េធ្វើអធិករកិចចេលើកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទស គម នជន ច ងំ បង្អ ក ់ឬ

េ្រជ តែ្រជកកនុងករអធិករកិចចែដលបនេធ្វើេឡើង្រតឹម្រតូវ មចបបេ់នះេឡើយ 
- បំេពញភរកិចចេផ ងៗេទៀត ែដល្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចចយល់ថ

ចបំចស់្រមបអ់នុវត្តកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទស េ យអនុេ មេទ ម
ចបប ់និងបទបញជ ជធរមនៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
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 កថខណខ ទី២:គណៈកមម ធិករក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
   គណៈកមម ធិករក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស មនករយិល័យេលខធិករ ្ឋ ន 

មយួជជំនួយករ 
  ក. សមសភព 
គណៈកមម ធិករក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទសមនសមសភពដូចតេទ40៖  
- រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង យុវនីតិសមបទ ជ្របធន 
- រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងស.អ.យទទួលបនទុកវស័ិយសុខុមលភពកុមរ ជអនុ

្របធន 
- ម្រន្តីជំនញេលើវស័ិយសុខុមលភពកុមររបស់្រកសួងស.អ.យ ជសមជិក 
- អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងស.អ.យទទួលបនទុកវស័ិយសុខុមលភពកុមរ ជ

សមជិក 
- អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នបេចចកេទស ជសមជិក 
- អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នកិចចកររដ្ឋបល និង ហិរញញ វតថុ ជសមជិក 
- អគគ ធិករៃនអគគេលខធិករ ្ឋ ន ជសមជិក 
- អគគេលខធិករ ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបកុីមរ ជសមជិក 
- អនកជំនញករជតិ េលើវស័ិយសុខុមលភពកុមរ      ជសមជិក 
- ្របធននយក ្ឋ ន សហ្របតិបតិ្តករអន្តរជតិ ជសមជិក 
-      ្របធននយក ្ឋ នសុខុមលភពកុមរ និង ជ្របធនរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ

្របេទសជអគគេលខធិករ 
ខ នីតិវធីិេធ្វើករ៖  នីតិវធីិេធ្វើកររបស់គណៈកមម ធិករ ជញ ក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស

រមួមន៖ 
- េបើកសមយ័្របជំុ េដើមបផី្តល់េយបល់េលើករណីសមុំកូននីមយួៗ និងពិនិតយផ្តល់

េយបល់កនុងករេរៀបចំ្រតួតពិនិតយកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ ចបប ់ បទបញជ  និងនីតិវធីិ
ទំង យែដលទក់ទងនឹងសមុំ កូនអន្តរ្របេទស និងអនុវត្តកិចចករដូចមនែចងខងេលើ។       

                                                 
40 ្របកសរបស់្រកសួងស.អ.យ េលខៈ៣០៩សអយ ចុះៃថងទី២៤ ែខមនី ឆន  ំ២០១០ 
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េបើយល់ថចបំច ់គណៈកមម ធិករេនះក៏ ចអេញជ ើញតំ ង្រកសួង ថ បន័ អងគករ និង ជន
ពកព់ន័ធដៃទេទៀតឲយចូលរមួផ្តល់េយបល់ផងែដរ។ 

- ល់កិចច្របជំុ្រតូវដឹកនេំ យ្របធន ឬ្របធនស្តីទីៃនគណៈកមម ធិករ។ រឯីករ  
សេ្រមចែដលយកជករបន លុះ្រ ែតមនករចូលរមួយ៉ងតិច ៥០%+១ ។ កនុងករណីមន
សេម្លងេសមើគន  េនះសេម្លង្របធននឹងមនឧត្តមនុភព។ 

- ្រតូវអនុវត្តបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
ជធរមន និង្រតូវកំណតប់ែនថមនូវបទបញជ ៃផទកនុងរេបៀបេធ្វើករងរ ្រពមទងំទំនកទំ់នងដឹកនំ
របស់ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស ចំេពះរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសកតព្វកិចចរបស់   
គណៈកមម ធិករ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទសចំេពះមុខ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ។ 

ែផនកទី ២  -  រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
 ករេរៀបចំ  និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវកំណតេ់ យ
្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។ 
 ១) សមសភព 
 រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសដឹកនេំ យ្របធនមយួរបួ េហើយែបងែចកជបីែផនក ែដល 
ែផនកនីមយួៗមន្របធន ០១ រូប មន នៈេសមើ្របធនករយិល័យ និងអនុ្របធនមយួចំនួន
ជជំនួយករែដលមន នៈេសមើនឹងអនុ្របធនករយិល័យ។ 

សមសភពថន កដឹ់កន ំ និងម្រន្តី្រគបជ់នថ់ន កៃ់នរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវមន
លកខណៈសមបត្តិ ០៥ យ៉ងគឺ ៖ 

- មនបទពិេ ធនក៍រងរសងគមកិចច ជពិេសសករងរសមុំកូន។ 
- បនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លវគគេស សងគមកិចច មកមមវធីិបណ្តុ ះ        

ប ្ត លរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។ 
- មនបទពិេ ធនែ៍ផនកចបប។់ 
- មនសមតថភពកំុពយូរទរ័ និងភ បរេទស ជពិេសសភ  អងេ់គ្លស 

និងប ងំ។ 
- ជម្រន្តី្រកបខណខ រដ្ឋរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ   

សមបទ។ 
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២) តួនទី ភរកិចចរបស់រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
 រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស41សរេសរកតថ់ រ.ស.អ ជភ អងេ់គ្លស International 
Country Adoption Administration « I.C.A.A » ជេសនធិករឲយសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ។ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសជអងគភពចំណុះនយក ្ឋ នសុខុមលភព
កុមរដឹកនេំ យ្របធនមយួរូបែដលជ្របធននយក ្ឋ នសុខុមលភពកុមរ និងមនអនុ-
្របធនមយួចំនួនជជំនួយករ។ 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសមនតួនទី និង ភរកិចចដូចតេទ៖ 
- េរៀបចំែថរក បញជ ីសមង ត ់ និងសំណំុឯក រកុមរែដលមនលកខណសមបត្តិសម

្រសបស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទស។ 
-  យតៃម្ល ថ នភពកុមរទងំអស់ែដលមនេឈម ះកនុងបញជ ីសមង ត ់ េដើមបកំីណត់

ទ្រមងៃ់នករចិញច ឹមែថទសំម្រសបបំផុត និងធនថកុមរទងំេនះទទួលបនករែថទំ ម
ត្រមូវករ។ 

- ្របឹងែ្របងឲយអស់លទធភពស្រមបក់រែថទជំអចិៃ្រន្តយ ៍េន ម្រគួ រកនុង្របេទស
សិនមុននឹង កឲ់យដំេណើ រករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

- ទទួលពកយ និងចតក់រពកយសំុ ្រពមទងំឯក រពកព់ន័ធនឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទស
របស់អនកសមុំ។ 

- ផគូរផគងអនកសមុំជមយួកុមរែដលមនលកខណៈសមបត្តិសម្រសប។ 
- ផ្តល់ដំណឹងដល់ ជញ ធរក ្ត ល ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចច ឬ ទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ

្របេទសទទួលករអនុញញ តពី្របេទសអំពីនីតិវធីិសមុំកូន  និងករអភវិឌ ៃនករណីសមុំកូន។ 
- ស្រមបស្រមួលករ្របគល់កុមរេទឲយអនកសមុំ និង ករេរៀបចំឯក រេដើមបឲីយកុមរេធ្វើ

ដំេណើ រចូលេទ្របេទសរបស់អនកសមុំ។ 
- ផ្តល់េស េ្រកយសមុំកូនសម្រសបដល់កុមរ ្រគួ រអនកសមុំ និង្រគួ របេងកើត មករ

ចបំច។់ 
- ផ្តល់មតិេយបល់ជូន ជញ ធរក ្ត លសមុំកូន្របេទសអំពីករផ្តល់ ឬករដកហូតករ

អនុញញ តឲយទីភន កង់រ្របតិបត្តិករសមុំកូនអន្តរ្របទសេនកមពុជ។ 
                                                 
41 ្របកសរបស់្រកសួងស.អ.យ េលខៈ៣០៩សអយ ចុះៃថងទី២៤ ែខមនី ឆន  ំ២០១០ 
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- េធ្វើអធិករកិចច និងេលើកសំេណើ សំុករសេ្រមចពី ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស
េដើមបចីតវ់ធិនករ្រពមន ឬ ផកពិនយ័ចំេពះបុគគល ឬ អងគភព្រប្រពឹត្តេលមើសចបបព់កព់ន័ធ
នឹងចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

- ពិនិតយផ្តល់េយបល់់្រគបសំ់ណំុលិខិត ៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទសមុននឹង កជូ់ន្របធន  
គណៈកមម ធិករ និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទេដើមបមីនមូល
្ឋ នសេ្រមច។ 

- េ ះ្រ យករងររដ្ឋបល និងផគតផ់គងដ់ល់គណៈកមម ធិករ ជញ ធរក ្ត លសមុំកូន
អន្តរ្របេទស។ 

- បំេពញភរកិចចេផ ងៗេទៀត្រសប មចបបប់ញញត្តិជធរមន និង មករ្របគល់
អំ ចពី ជញ ធរក ្ត លសមុំកូនអន្តរ្របេទស និង្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ-
សមបទ។  

ែផនកទី៣ - អំពីទីភន កង់រអន្តរ្របេទស 
         េដើមបកី្ល យជទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសបន ទីភន កង់រេនះ្រតូវែតបំេពញឲយបន
នូវលកខណៈសមបត្តិដូចមនែចងេនកនុងចបប់ស្តីសមុំ កូនអន្តរ្របេទស េហើយបនទ ប់មក្រតូវ ក់
ពកយសំុេធ្វើ្របតិបត្តិករជទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស និងចុងបញចប្់របតិបត្តិកររបស់ទីភន ក់
ងរសមុំកូននឹង្រតូវកំណតេ់ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច ។ 
  ១: លកខណសមបត្តរិបស់ទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស  
 េដើមបសំុីករអនុញញ ត េធ្វើ្របតិបត្តិករសមុំកូនអន្តរ្របេទសពី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធ
ជន និងយុវនីតិសមបទេនកមពុជេនះទីភន កង់រេនះ្រតូវមនលកខណៈសមបត្តិដូចតេទៈ 

- មនករអនុញញ តពី ថ បន័មនសមតថកិចចៃន្របេទសទទួល។ 
- ទីភន កង់រនីមយួៗ ្រតូវបន មបទបបញញត្តិជធរមនរបស់្រពះ ជ ច្រក-

កមពុជទកទ់ងនីតិបុគគលមនិែស្វងរក្របកចំ់េណញ សមគម ឬអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិល ឬបទបបញញត្តិពកព់ន័ធេផ ងេទៀតទកទ់ងនឹងលកខណសមបត្តិ
ៃនទីភន កង់រេនះ។ 

- ទីភន ក់ងរែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករកនុងដំេណើ រករសមុំ កូនអន្តរ្របេទស េនកនុង
្របេទសមពុជមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយេបើក ឬយកមណ្ឌ លកុមរកំ្រពេធ្វើជ
្របភពេដើមបផីគតផ់គងទ់រក និងកុមរកំ្រពេឡើយ។ 
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- ទីភន ក់ងរសមុំ កូន្រតូវចុះកិចចសនយស្តីពី្របតិបត្តិករសមុំ កូនអន្តរ្របេទស និង
បំេពញែបបបទេផ ងេទៀត មករកំណតរ់បស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធ
ជន និងយុវនីតិសមបទ។ 

- មនអនកដឹកន ំ និងបុគគលិកែដលមនសមតថភព្របកបេ យគុណធម ៌ និង 
សីលធម ៌ ្រពមទងំបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត ល និងមនបទពិេ ធន៍
ករងរកនុងវស័ិយសមុំកូនអន្តរ្របេទស។  

២: ករ កព់កយសំុេធ្វើ្របតិបត្តកិរជទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស    
 ក. ករ កព់កយសំុ៖ ពកយសំុករអនុញញ តេធ្វើជទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ
្របេទសេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដល កជូ់នរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវភជ ប់
មកជមយួនូវសំណំុឯក រដូចខងេ្រកម ៖    

 ពកយសំុករអនុញញ តេ យមនករយល់្រពម និងទទួល គ ល់ពី
្រកសួងករបរេទសកមពុជ 

 ឯក រសេងខបអំពី្របវត្តិ និងសកមមភពរបស់ទីភន កង់រ 
 ចបបច់ម្លងែដលមនបញជ កភ់ព្រតឹម្រតូវ ពី្របេទសទទួលរបស់ខ្លួន 

ស្តីពី “ករអនុញញ តឲយេបើកទីភន កង់រេនះ“   
 ចបបច់ម្លងែដលមនបញជ កភ់ព្រតឹម្រតូវ ពី្របេទសទទួលរបស់ខ្លួន  

ស្តីពី “លិខិតចុះបញជ ីទកទ់ងនីតិបុគគលមនិែស្វងរក្របកចំ់េណញ“ 
 លកខន្តិកៈ និងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ទីភន កង់រ 
 ជីវ្របវត្តិសេងខបនិងរូបថតរបស់សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល ឬគណៈ

្រគប្់រគង 
 ជីវ្របវត្តិសេងខបរបស់បុគគលែដលបនទទួលករអនុញញ តិឲយេធ្វើជអនក

តំ ងទីភន កង់រចំេពះកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ អនកតំ ង
ទងំេនះមនិ្រតូវឲយមនេលើសពីពីរនក ់ េហើយកម៏និែមនជនយក
នយករង ឬបុគគលិកៃនមណ្ឌ លកុមរកំ្រពេនកនុង្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ មយួេឡើយ។ 



ករសមុំកូន 
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 ឯក រននែដលបញជ កថ់ អនកតំ ងទីភន កង់រគម នជបេ់ឈម ះ
កនុងបញជ ីេថក លេទសេន្របេទសេដើមរបស់ខ្លួន និងកនុង្របេទសេ្រកយ
ែដលខ្លួនរស់េន្របេទសខុសគន ។ 

 កិចច្រពមេ្រព ងេទ្វភគី ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករ េលើវស័ិយសមុំកូនអន្តរ
្របេទស រ ង្របេទសកមពុជជមយួនឹង្របេទសរបស់ទីភន កង់រសមុំកូន
អន្តរ្របេទសកនុងករណីែដល្របេទសេនះមនិែមនរដ្ឋជភគី ៃនអនុ
សញញ ្រកុង េអស្តីពីករករពរកុមរ និងសហ្របតិបត្តិករទកទ់ង
នឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទសេទ។ 

 របយករណ៍ហរញិញ វតថុែដលបនេធ្វើសវនកមមេ យឯក ជយរចួ និងកិចច
្រពមេ្រព ងផ្តល់ជំនួយមនុស ធម ៌ ឬករជួយ ឧបតថមភដល់កុមរកំ្រព
ននេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 ត្រមូវករេផ ងែដល្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមប
ទយល់ថចបំចដូ់ចមនែចងេនកនុងនីតិវធីិទកទ់ងនឹងករផ្តល់ករ
អនុញញ ត។ 

 ខ. នីតិវធីិរដ្ឋបល៖ ពកយសំុមយួចបប់ )ចបបច់ម្លង (និងសំណំុលិខិតៃនករសំុអនុញញ ត
េធ្វើជទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស ែដលបនេចញេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន្រតូវ
េផញើជូន ថ នទូត ឬ ថ នតំ ង្របចេំនកមពុជ។ 
 កនុងរយៈេពលហុកសិបៃថងបនទ បពី់បនទទួលពកយអនុញញ ត េធ្វើជភន កង់រសមុំកូនអន្តរ
្របេទស្រកសួងសងគមកិចចអតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ្រតូវេឆ្លើយតបជ យលកខណ៍អក រ
េទទីភន កង់រវញិ អំពីករសេ្រមចជផ្លូវកររបស់ខ្លួន។ េបើបដិេសធេនះ្រកសួងក្៏រតូវបញជ កអំ់ពី
មូលេហតុឲយបនចបស់ ស់ែដរ។ 

មនែតអនកតំ ងែដលមនេឈម ះកនុងសំណំុឯក រពកយសំុែតប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមនសិទ្ឋិ
េធ្វើជអនកតំ ងទីភន កង់រេនកនុងដំេណើ រករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ កនុងករណីអនកតំ ងែដល
បនទទួលករអនុញញ ត ្រតូវជំនួសេ យអនកេផ ងេនះ ទីភន កង់រ្រតូវ កព់កយសំុេទ្រកសួង
សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទេដើមបសំុីករអនុញញ ត រជថមី។ 
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ករអនុញញ តឲយេធ្វើ្របតិបត្តិករសមុំ កូនអន្តរ្របេទស  មនរយៈេពលែតពីរឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ 
េហើយ ចឲយបន្តបនដ ប េស របស់ទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសេនែតចបំច ់ េ យ
ភន កង់រេនះ្រតូវ កព់កយសំុជថមី។  

៣: ជញ ធរផ្តល់ករអនុញញ តឲយទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
ចំនួនទីភន កង់រមកពី្របេទសទទួលនីមយួៗ ែដលអនុញញ តឲយផ្តល់េស េនះេនកមពុជ

្រតូវបនកំណតេ់ យកិចច្រពមេ្រព ងរមួគន រ ង្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ     
សមបទជមយួនឹង ជញ ធរមនសមតថកិចចៃន្របេទសទទួលេនះ។ 

្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទនិង ថ បន័មនសមតថកិចចៃន
្របេទសទទួលគឺជ ជញ ធរមនសមតថកិចច   កនុងករអនុញញ តឲយទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស
មនសិទធិេធ្វើ្របតិបត្តិករសមុំកូនអន្តរ្របេទសេនកនុង្របេទសកមពុជ។  

៣: នីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
នីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទសមន ០៣ ដំ កក់លគឺ នីតិវធីិរដ្ឋបលៃនករសមុំកូនអន្តរ

្របេទស(ែផនកទី១) នីតិវធីិតុ ករ (ែផនកទី២) និងចំ តក់រេ្រកយពីបញចបនី់តិវធីិសមុំកូនអន្តរ
្របេទស (ែផនកទី៣)។ 

ែផនកទី១   -នីតិវធីិរដ្ឋបលៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
នីតិវធីិរដ្ឋបលៃនករសមុំកូនអន្តរ្របេទសគឺ ្រគប្់រគងឯក ររបស់កុមរមនលកខណៈ

សមបត្តិស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទស (កថខណ្ឌ ទី១) េហើយពិនិតយេលើពកយសំុកូន(កថខណ្ឌ ទី២) 
បនទ បម់កេរៀបចំផគូរផគងលកខណៈសមបត្តិរ ងកុមរ និងអនកសមុំ(កថខណ្ឌ ទី៣) ្រពមទងំចតែ់ចង
ពីេ ហុ៊យេលើករសមុំកូន (កថខណ្ឌ ទី៤)។ 
       កថខណ្ឌ ទី១:ករ្រគប្់រគងសំណំុឯក ររបស់រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស 

    រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស  ្រតូវេរៀបចំសំណំុឯក រផទ ល់ខ្លួនរបស់កុមរមន ក់ៗ  ែដល
មនលកខណៈសមបត្តិស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទសរមួមន ពត័ម៌នចបំចអំ់ពីអត្តសញញ ណរបស់
កុមរភព ចសំុជកូនចិញច ឹម វ រជតិរបស់កុមរ បរយិកសសងគមរបស់កុមរ ្របវត្តិ
្រគួ ររបស់កុមរ ្របវត្តិសុខភពរបស់កុមរ ្របវត្តិសុខភព្រគួ ររបស់កុមរ និងេសចក្តី
ពិេសស មយួរបស់កុមរ។ 



ករសមុំកូន 
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កនុងករណីកុមរ្រតូវបនេបះបងេ់ចល រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវធនថ ករ
ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបសី្វះែស្វងរកឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬ ចញ់តិ ឬ ពយបល
ស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរ្រតូវបនេធ្វើរចួេហើយ។ 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសក្៏រតូវធនផងែដរ ល់ករយល់្រពមចបំចទ់ងំ យ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើង្រសប មបទបញញ ត្តិននៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទសេនះ។  

សំណំុឯក រផទ ល់ខ្លួនរបស់កុមរ បប់ញចូ លទងំភស្តុ ងបង្ហ ញពីករយល់្រពម 
និង/ឬករខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបរីកឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬ ចញ់តិ ឬ ពយបល
ស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរផងែដរ42។   

កថខណ្ឌ ទី ២ : ករពិនិតយពកយសំុ  
ករពិនិតយពកយសំុរបស់អនកសមុំកូន គឺពិនិតយេទេលើឯក រមយួចំនួនែដលមនដូចជៈ 

- ភស្តុ ងែដលបញជ កថ់ ជញ ធរក ្ត លៃន្របេទសេដើមរបស់ខ្លួន ឬ ជញ
ធរមនសមតថកិចចទទួលបនទុកសមុំកូនអន្តរ្របេទស ឬទីភន កង់រកូនអន្តរ្របេទសៃន្របេទសលំេន
្ឋ នអចិៃ្រន្តយច៍តទុ់កថ អនកសមុំមនលកខណៈសមបត្តិ និងមនភពសម្រសបស្រមបស់មុំកូន

េ យែផ្អកេទេលើករ យតំៃល េលើជីវ្របវត្តិផទ ល់ខ្លួននិង្របវត្តិ្រគួ រ ្របវត្តិសុខភព បរយិ
កស្រគួ រ មូលេហតុសមុំកូន និងលទធភពៃនករទទួលបនទុក ៉ បរ់ងចំេពះសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

- ពត័ម៌នចបំចទ់កទ់ងនឹងករេឆ្លើយតបេទនឹងលកខខណ្ឌ នន ែដលមនែចង
េនកនុងចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 

- ពត័ម៌នទកទ់ងនឹងអត្តសញញ ណរបស់អនកសមុំ  ែដលកនុងេនះរមួមនឯក រទកទ់ង
នឹងអ្រ នុកូល ្ឋ ន។ 

- ពត័ម៌នទកទ់ងនឹងលកខណៈសមបត្តិេផ ងៗរបស់កុមរ ែដលអនកសមុំ ចនឹងមន
លកខណសមបត្តិែថទបំន។ 

-  ភស្តុ ងទទួលបនពី ជញ ធរក ្ត ល ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចៃន្របេទសទទួល
ែដលបញជ កថ់ េនេពលពកយសំុកូនរបស់ខ្លួន្រតូវបនយល់្រពមេហើយ កូនសមុំេនះ្រតូវបន
អនុញញ តឲយចូលេទរស់េនជអចិែ្រន្តយក៍នុង្របេទសទទួល។  

                                                 
42 ម្រ  ២២ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី២ េលខ១៧ ែខេម -មថុិន ឆន ២ំ០១៨ 
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ល់ឯក រទងំអស់ែដលបនេរៀបចំខងេលើ ្រតូវបញជូ នមក្រកសួងករបរេទស និង
សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ មរយៈ ជញ ធរក ្ត ល ថ នទូត ឬ ថ នតំ ងៃន្របេទស 
ទទួល្របចនូំវ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនបញជ កភ់ព្រតឹម្រតូវៃនឯក រទងំេនះ។
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ្រតូវពិនិតយផ្តល់េយបល់ និង្រតូវបញជូ នឯក

រសមុំកូនអន្តរ្របេទសេទ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច កនុងរយៈេពល១៥(ដប្់រប)ំៃថង 
ៃនៃថងេធ្វើករគិតពីៃថងទទួលពកយសំុពី្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិរដ្ឋបល
សមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវេឆ្លើយតបជ យលកខណ៍អក រេទអនកសមុំ មរយៈ ជញ ធរក ្ត ល
ៃន្របេទសេដើមរបស់អនកសមុំ ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចទទួលបនទុកសមុំកូនអន្តរ្របេទស ឬ ម    
ទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសៃន្របេទសលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយ ៍ េ យបញជ កថ់ខ្លួនបនទទួល
ពកយសមុំកូន។  

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវពិនិតយសំណំុលិខិតសមុំកូនកនុងរយៈេពល៦០(ហុកសិប)
ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ បនទ បពី់ៃថងែដល្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចចទទួលលិខិតសមុំកូនដូចបន
េរៀប បខ់ងេលើេនះ។ កនុងករណីសំណំុលិខិតមនលកខណៈ្រគប្់រគនេ់ហើយរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ
្របេទស ្រតូវបញជ កថ់អនកសមុំបនបំេពញលកខខណ្ឌ ្រតឹម្រតូវ មចបបេ់នះេហើយ។ 

កនុងករណីែដលសំណំុលិខិត កជូ់នរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសមនិទន្់រគប្់រគន ់ ឬ
មនិទន្់រតឹម្រតូវ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវបញជូ នដំណឹងេទឲយអនកសមុំជ យលកខណ៍
អក រអំពីឯក រែដលេនខ្វះ ឬមនិទន្់រតឹម្រតូវ មរយៈ ជញ ធរក ្ត ល ឬ ជញ ធរមន
សមតថកិចចទទួលបនទុកសមុំកូនអន្តរ្របេទស ឬទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស ែដលបនទទួលករ
អនុញញ តៃន្របេទសទទួល។ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវពិនិតយសំណំុលិខិតសមុំកូន កនុងរយៈ
េពល ៦០(ហុកសិប)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ បនទ បពី់ទទួលបនឯក រែដលខ្វះ ឬែកត្រមូវរចួ។ 

កនុងករណីអនកសមុំខកខនមនិបនផ្តល់ឯក រែដលេនខ្វះ ឬមនិទន្់រតឹម្រតូវកនុងរយៈ
េពល ៦០(ហុកសិប)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករគិតចបពី់ៃថងរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសជូនដំណឹងអំពីឯក

រែដលមនិទន្់រគប្់រគន ់ឬមនិទន្់រតឹម្រតូវ េនះពកយសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវទុកជេមឃៈ។ 
កនុងករណីបដិេសធពកយសំុ ្រកសួងទទួលបនទុកសងគមកិចច ្រតូវមនបញជ កអំ់ពីមូលេហតុជ

យលកខណ៍អក រ។ 
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កថខណ្ឌ ទី៣: ករផគូរផគងលកខណសមបត្តរិ ងកុមរ និងអនកសមុំ 
្របសិនេបើសំណំុលិខិតមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ និង្រតឹម្រតូវ េហើយអនកសមុំបនបំេពញ

េទ មលកខខណ្ឌ ៃនចបបេ់នះ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវពិនិតយពិចរ េទេលើសំណំុ
ឯក ររបស់កុមរទងំ យ ែដលមនលកខណៈសមបត្តិស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទសបន និង
្រតូវផគូរផគងអំពីលកខណៈសមបត្តិរបស់អនកសមុំ  ែដល្រតូវគន ល្អបំផុតនឹងលកខណៈសមបត្តិរបស់
កុមរ។  

កនុងករផគូរផគង េ យគិតគូរដល់ឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ
្របេទស្រតូវពិចរ ឲយបនសម្រសបេទេលើអតថ្របេយជន ៍ ៃនករបន្តឲយមនករបីបចែ់ថ
រក កុមរដូចេពលមនកន្លងមក ្រពមទងំពិចរ េទេលើ វ សងគម ជតិពនធុ សន 
និងវបបធមរ៌បស់កុមរ។ 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវេផញើសំណំុឯក ររបស់កុមរែដល្រតូវបនផគូរផគង រមួ
ទងំភស្តុ ងែដលបង្ហ ញថ ល់ករចបំចន់ន ្រតូវបនទទួលរចួេហើយ និងមូលេហតុែដល
ខ្លួនកំណតទុ់ក កកុ់មរ ជមយួអនកសមុំេនះេទ ជញ ក ្ត ល ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចទទួល
បនទុកសមុំកូនអន្តរ្របេទស ឬទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសៃន្របេទសទទួល េដើមបពិីនិតយ និង
បញជូ នេទអនកសមុំ េ យមនិចបំចជូ់នដំណឹងអំពី អត្តសញញ ណឪពុកម្ត យ ឬឪពុក ឬម្ត យ ឬ
អនក ពយបលស្រមបអ់នីតិជនរបស់កុមរេឡើយ េលើកែលងែតកនុងករណីសមុំកូនេ យ

ចញ់តិ។ 
ក. កេឆ្លើយតបរបស់អនកសមុំ 
អនកសមុំ្រតូវេឆ្លើយតបេទរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសជ យលកខណ៍អក រ អំពីករយល់

្រពមទទួលយកកុមរែដលបនផគូរផគងឲយ មរយៈ ជញ ធរក ្ត ល ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចច
ទទួលបនទុកសមុំកូនអន្តរ្របេទស ឬទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស្របេទសទទួល។ 

- កនុងករណីអនកសមុំមនិបនេឆ្លើយតប មករដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស កនុងរយៈេពល
ហុកសិបៃថងៃនៃថងេធ្វើករេទ ចចតទុ់កបនថអនកសមុំបនបញឈបព់កយសំុរបស់ខ្លួន េហើយរដ្ឋ
បលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ចផគូរផគងកុមរេនះឲយេទអនកសមុំេផ ងេទៀតបន។ ចំែណកឯ្របក់
ចំ យ េ ហុ៊យ និងវភិគទនទកទ់ងនឹងករ កព់កយសំុមនិ្រតូវបនបង្វិលឲយវញិេឡើយ។ 
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- កនុងករណីអនកសមុំបនេឆ្លើយតបថ មនិទទួលយកកុមរែដលផគូរផគង ឲយខ្លួនេនេលើកទី
មយួេទ អនកសមុំេនះ ចេសនើសំុឲយរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ផគូរផគងកុមរជេលើកទីពីរបន 
ប៉ុែន្តមនិអនុញញ តឲយេធ្វើជេលើកទីបីេឡើយ។ 

- ចំេពះអនកសមុំែដលមនិបនេឆ្លើយតបកនុងរយៈេពលកំណតហុ់កសិបៃថងខងេលើេនះេទ 
អនកសមុំេនះ ច កព់កយសំុកូន រជថមី្រសប មនីតិវធីិៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទសេនះ 
ប៉ុែន្តកនុងករសេ្រមចអំពីករសំុឲយមនករផគូរផគង ជថមី ឬករទទួលពកយសំុកូន រជថមីេនះ 
រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវពិចរ អំពីមូលេហតុែដលអនកសមុំខកខនមនិបនេឆ្លើយតប ឬ
េឆ្លើយតបថមនិមនបំណងសំុកុមរែដលបនផគូរផគងពីេលើកមុននេពលកន្លងមក។ 

ខ. ករេរៀបចំឲយមនករជួបគន រ ងកុមរ និងអនកសមុំ 
បនទ បពី់អនកសមុំបនបញជ កក់រយល់្រពមរបស់ខ្លួនេហើយ ជញ ធរក ្ត លៃន្របេទស

ទទួលបនយល់្រពមេលើករសេ្រមចេនះ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស មរយៈ ជញ ធរក ្ត ល 
ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចទទួលបនទុកសមុំ កូនអន្តរ្របេទស ឬទីភន ក់ងរសមុំ កូនអន្តរ្របេទសៃន
្របេទសទទួល្រតូវេរៀបចំឲយមនករជួបគន រ ងអនកសមុំ និងកុមរែដលបនផគូរផគងរចួេហើយ។ 

ករជួបគន េនះ ្រតូវ្រប្រពឹត្តេទ មកលបរេិចឆទមយួសម្រសបស្រមបអ់នកសមុំ និងរដ្ឋ  
បលសមុំកូនអន្តរ្របេទស និង្រតូវមនវត្តមនម្រន្តីសងគមកិចចមនសមតថកិចចមយួរូបផង។ ករជួប
គន េនះ្រតូវេធ្វើកនុងរយៈេពលហុកសិបៃថងៃនៃថងេធ្វើករ បនទ បពី់កលបរេិចឆទទទួលករយល់្រពមពី
អនកសមុំ។ កនុងករណីអនកសមុំមនិមកកនុងរយៈេពលដូចបនកំណតេ់នះេ យគម នមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ 
រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវចតទុ់កថ អនកសមុំបនបញឈបព់កយសំុរបស់ខ្លួន។ 

មុនករជួបគន រ ងអនកសមុំ និងកុមរ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវេធ្វើសមភ សនអ៍នកសមុំ 
និងធនថអនកសមុំ និងកុមរ្រតូវបនេរៀបចំខ្លួនជេ្រសច មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ ករផ្ល ស់
ប្តូរពត័ម៌នករផ្ល ស់ប្តូររូបថត និងវធិនករចបំចេ់ផ ងេទៀតេដើមបកីរជួបគន េនះ។ 

ករណីមនសហពទ័ធ េបើសហពទ័ធ មខ ងមនិ ចមកបន សហពទ័ធេនះ្រតូវេធ្វើលិខិត
្របគល់សិទិធឲយេទសហពទ័ធមខ ងេទៀតេធ្វើជតំ ងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើសកមមភពកនុងករសមុំកូន
េនះ។ លិខិត្របគល់សិទិធ្រតូវមនករបញជ កពី់ ជញ ធរក ្ត ល ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចរបស់
្របេទសទទួល។ 

 



ករសមុំកូន 
 

 
63 
 

គ. ករ កសួរេយបល់របស់កុមរ 
រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវ កសួរេយបល់របស់កុមរែដល ចដឹងខុស្រតូវ 

បន្រពមទងំ្របបកុ់មរឲយបនដឹងអំពី នុភពែដល ចេកើតេចញពីសមុំកូនេនះ េហើយ្រតូវ  
្ត បកុ់មរបេញចញមតិេយបល់របស់ខ្លួន េ យគម នវត្តមនរបស់ភគីេផ ងេទៀតេឡើយ។ រដ្ឋ

បលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវយល់ដឹងឲយបនចបស់អំពីទស នៈកុមរេលើ ល់បញ្ហ ែដលពក់
ពន័ធដល់សមុំកូនកនុងេនះមនជ ទិ៍ ករេ្រជើសេរ ើសអនកសមុំ េហើយមតិេយបល់របស់កុមរ្រតូវ
យកេទគិតគូរពិចរ េ យែផ្អកេទ មវយ័ និងក្រមតិយល់ដឹងរបស់កុមរ។ សំ ងស្តីពី
ករយល់្រពមរបស់កុមរ្រតូវេធ្វើជ យលកខណ៍អក រ។ 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវេធ្វើកំណតេ់ហតុជ យលកខណ៍អក រ អំពីករសមភ សន ៍
និងករជួបគន ខងេលើេនះ។ 

ឃ. ករសេ្រមចេលើករសមុំកូន 
កនុងករណីរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសពិនិតយេឃើញថ អនកសមុំ និងកុមរ បំេពញបននូវ

លកខណៈវនិិចឆយ័ និងលកខណៈស្រមបស់មុំកូនអន្តរ្របេទស េហើយសមុំកូនេនះពិតជបនេឆ្លើយតប
េទនឹងឧត្តម្របេយជនរ៍បស់កុមរ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវផ្តល់មតិេយបល់ជវជិជមន
កនុងរយៈេពល្របពីំរៃថងៃនៃថងេធ្វើករបនទ បពី់ករជួបគន រ ងអនកសមុំ និងកុមរ។ 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវ កសំ់ណំុលិខិតទងំេនះ ជូនរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុក         
វស័ិយសងគមកិចច េដើមបេីធ្វើករពិនិតយ និងផ្តល់អនុ នេ៍លើដំេណើ រករសមុំកូន។ 

េ្រកយពីទទួលអនុ នេ៍លើដំេណើ រករសមុំកូនពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគម
កិចចអនកសមុំ្រតូវសហករជមយួ ជញ ធរក ្ត លឬ ជញ ធរមនសមតថកិចចទទួលបនទុកសមុំកូនអន្តរ
្របេទស ឬទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសៃន្របេទសទទួល កព់កយសមុំកូន ែដលបនផគូរផគងរចួ
មរយៈរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស េទ ដំបូង ជធនីភនេំពញេដើមបសំុីដីកសេ្រមចសមុំ  

កូន។ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវបញជូ នពកយសមុំកូនេទ ជធនីភនេំពញ េ យភជ ប់
មកជមយួនូវសំណំុឯក ររបស់កុមរ និងអនកសមុំ ្រពមទងំអនុ នរ៍បស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច កនុងរយៈេពល្របពីំរៃថងៃនៃថងេធ្វើករ គិតពីៃថងបរេិចឆទទទួលពកយ
សំុ។ ឯក រទងំអស់្រតូវបកែ្របជភ ែខមរ និងមនករបញជ កពី់រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ 
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កនុងករណីអនកសមុំមនិបន កព់កយសំុកនុងរយៈេពលហុកសិបៃថងៃនៃថងេធ្វើករ បនទ បពី់
ទទួលអនុ នរ៍បស់រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ្រតូវចតទុ់កថអនកសមុំេនះបនបញឈប់
ពកយសំុរបស់ខ្លួន43។ 
 កថខណ្ឌ ទី៤: េ ហុ៊យេលើករសមុំកូន 
 ក.េ ហុ៊យចំេពះរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស 

អនកសមុំ្រតូវបង្់របកចំ់ យ េ ហុ៊យ និងវភិគទននន ស្រមបជួ់យ ឧបតថមភ
ជេ្រមើសននៃនករែថទជំំនួស និងករជួយ ឧបតថមភទូេទដល់មណ្ឌ លកុមរកំ្រពរបស់រដ្ឋទូទងំ
្របេទស និងកៃ្រមេស ចំបច់េផ ៗេទៀតទក់ទងនឹងសមុំ កូនអន្តរ្របេទសែដលនឹងកំណត់
េ យ្របកសរមួរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទទួលបនទុក       
វស័ិយសងគមកិចច។ េ្រកពីេនះមនិ្រតូវយក្របកេ់ ហុ៊យសមុំកូនពីអនកសមុំ ឬទីភន កង់ររបស់អនក
សមុំកូន។ មនិអនុញញ តឲយអនកសមុំកូន ឬទីភន កង់ររបស់អនកសមុំកូន បងៃ់ថ្លេ ហុ៊យសមុំកូនេទ ម
កុមរមន ក់ៗ  ឬ េទ មេ ហុ៊យសមុំកូនមយួ ែដលនឹង្រតូវបញជូ នេទឲយមណ្ឌ លកុមរកំ្រព
មយួ ឬមនិអនុញញ តឲយអនកសមុំកូន ឬទីភន កង់ររបស់អនកសមុំកូន េធ្វើករផ្តល់េ ហុ៊យ អំេ យ 
ឬករទូទតេ់ទះបីកនុងរូបភព កេ៏ យ េទឲយមណ្ឌ លកុមរកំ្រពែដលកុមរកំ្រពេនទីេនះ 
្រតូវបនសំុយកេទចិញច ឹម ឬេទឲយបុគគលិក នយក ឬសមជិកៃនគណៈ្រគប្់រគង េទះជេ យ
ផទ ល់ ឬេ យ្របេយលក្តី។  

ខ.េ ហុ៊យែដលកណំតេ់ យតុ ករ 
អនកសមុំ្រតូវបង្់របកស់រុបចំនួន១.០០០.០០០(មយួ ន)េរៀល េដើមប្ីរទ្រទងេ់ ហុ៊យ

កព់កយសំុ ករពិនិតយភស្តុ ង ករេចញដីកសេ្រមច ករបញជូ នឯក រ ករផ ព្វផ យេស
ចក្តីជូនដំណឹង ករ្រ វ្រជវអងគេហតុ និងសកមមភពខងនីតិវធីិេផ ងៗេទៀត ែដលទកទ់ង
នឹងកិចចករសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ តុ ករ្រតូវបងគ បឲ់យអនកសមុំបងចំ់នួនទឹក្របកេ់នះជមុន។ 
កនុងករណីែដលេ ហុ៊យចបំចែ់ដលបនកំណតខ់ងេលើេនះ េលើសពី ១.០០០.០០០(មយួ

ន)េរៀល តុ ករ ចកំណត់ចំនួនេ ហុ៊យបែនថមបងគ ប់ឲយអនកសំុបង់េ ហុ៊យបែនថម
េនះមុនរឯីចំនួនទឹក្របកេ់នះមនិបង្វិលជូនវញិេទ44។ 
                                                 
43 ម្រ  ៣៣ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 
44 ម្រ  ៣៥ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 



ករសមុំកូន 
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ែផនកទី២   -នីតិវធីិតុ ករ 
 មនែត ដំបូង ជធនីភនេំពញមយួប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមនយុ ្ត ធិករេលើេរឿងក្តីសមុំ
កូនអន្តរ្របេទស។ េហើយតុ ករេនះ្រតូវយកបទបបញញ តិ្តស្តីពី នីតិវធីិេរឿងក្តីរដ្ឋបបេវណី ែដល
មនិែមនជបណ្តឹ ងមកអនុវត្តចំេពះនីតិវធីីតុ ករ ទកទ់ងនឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទសេលើកែលង
ែតមនបទបបញញ តិ្តពិេសស ដូចមនែចងកនុងចបបេ់នះ។ដូចេនះនីតិវធីិរបស់តុ ករគឺពិនិតយ
េទេលើសំណំុឯក រ (កថខណ្ឌ ទី១) និងេធ្វើករសេ្រមចេសចក្តី (កថខណ្ឌ ទី២) ្រពមទងំ
កំណតអំ់ពីករប្តឹងទស់(កថខណ្ឌ ទី៣)។ 
 ១) ករពិនិតយេទេលើសំណំុឯក រ 
 ជេគលករណ៍សំណំុឯក រ និងរបយករណ៍ កជូ់នតុ ករ េ យ្រកសួង
ទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច ្រតូវសនមតជភស្តុ ងៃនអងគេហតុពិត ទកទ់ងនឹងលកខណសមបត្តិ
សមុំកូនរបស់កុមរ និងភពសម្រសបស្រមបស់មុំកូនរបស់អនកសមុំ េលើកែលងែតមនភស្តុ ង
ផទុយបញជ ក។់ 
 កនុងករណីចបំច ់តុ ករ ចបងគ បឲ់យអនកតំ ងរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទសមក 
បំភ្លបឺែនថមអំពីលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ និង អនុ សនរ៍បស់រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយ
សងគមកិចច ទកទ់ងនឹងករណីសមុំកូនអន្តរ្របេទស រមួទងំឯក ររបយករណ៍ និងភស្តុ ង ជ
ឯក រពកព់ន័ធ ែដលគ្ំរទលទធផលៃនករ្រ វ្រជវខងេលើ។ 
   តុ ករ្រតូវ្រតួតពិនិតយចំេពះឯក រពកព់ន័ធនឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទសដូចជ ៖  

- លកខណៈវនិិចឆយ័ឬលកខខណ្ឌ ទងំអស់ៃនសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវបនបំេពញ 
- ករពិេ្រគះេយបល់ជចបំចន់ន្រតូវបនេធ្វើមុននឹងផ្តល់ករយល់្រពម 
- ករយល់្រពមចបំចន់ន្រតូវបនផ្តល់ េ យេគរពខ្លឹម រៃនចបបស់្តីពីសមុំ

កូនអន្តរ្របេទស 
- មនករពិចរ ្រតឹម្រតូវេលើ ្រគបល់ទធភពកនុងករទុក កកុ់មរេន កនុង    

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- ជញ ធរក ្ត ល ឬ ជញ ធរមនសមតថកិចច ឬទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស

ែដលបនទទួលករអនុញញ តៃន ្របេទសទទួលយល់្រពមេលើករទុក ក់        
កុមរ 

- កុមរនឹង្រតូវអនុញញ តឲយចូលេទរស់េនជអចិៃ្រន្តយេ៍នកនុង្របេទសទទួល 
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- សមុំកូនអន្តរ្របេទសេនះពិតជមនឧត្តមភពស្រមបកុ់មរ45។  
 ២) ករសេ្រមចេសចក្តរីបស់តុ ករ 
 តុ ករសេ្រមចក្តីអំពីេរឿងក្តីែដលទកទ់ងនឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទស េ យពុំចបំច់
ឆ្លងកតក់រទមទរេហតុផលេ យផទ ល់មតេ់ឡើយ។ 
 កនុងករណីមនភពចបំច់ ចខ់ត្រតូវបំភ្លអឺងគេហតុពកព់ន័ធ តុ ករ ចអេញជ ើញ
អនកសមុំ  ឬអនកតំ ង ឬមនអនកមនអំ ចមេមបមខ ង ឬទងំពីរ ឬ ពយបលស្រមប ់
អនីតិជនស្រមបកុ់មរ អនកតំ ងទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសពកព់ន័ធ និង ក េីផ ងេទៀត
េដើមបផី្តល់ភស្តុ ងជ យលកខណ៍អក រ ឬ េ យផទ ល់មតទ់កទ់ងនឹងអតថិភព ឬនតថិភពៃន
អងគេហតុ46។  
 តុ ករ្រតូវេលើកយកសំណំុេរឿងសមុំ កូនអន្តរ្របេទសមកវនិិចឆ័យ និងេចញដីក 
សេ្រមចកនុងរយៈេពល៣០( បសិប)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករបនទ បពី់បនទទួលពកយសមុំកូន។ តុ -
ករ្រតូវបញជូ នដីកសេ្រមចេនះេទអនកសមុំ អនកតំ ងែដលចបបប់នកំណតរ់បស់កូន និង 
្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច។ ដីកសេ្រមចេនះ មនិ្រតូវចូលជ ថ ពរេនមុនេពលផុត 
អំឡុងេពលស្រមប់ករប្តឹងជំទស់ែដលបនកំណត់កនុងម្រ ៤០ ៃនចបប់ស្តី ពីសមុំ កូនអន្តរ      
្របេទស។ 
 កនុងករណីមនករប្តឹងជំទស់ចំេពះដីកសេ្រមចេនះ ដីកសេ្រមចេនះមនិ្រតូវចូល 
ជ ថ ពររហូតដល់េពលមនដីកសេ្រមចអំពីបណ្តឹ ងជំទស់េនះ47។  
 ៣) នីតិវធីិៃនករប្តងឹជំទស់ 

ក. រយៈេពលៃនករប្តងឹជំទស់ 
 កនុងករណីែដលបុគគល ចប្តឹងជំទស់ជជនែដល្រតូវទទួលបនករជូនដំណឹងអំពី
ដីកសេ្រមចខងេលើបណ្តឹ ង ជំទស់្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុងេពល ១៥ (ដប្់រប)ំ ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ 
គិតពីៃថងែដលខ្លួនទទួលបនករជូនដំណឹងអំពីដីកសេ្រមច។ 

                                                 
45 ម្រ  ៣៧ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 
46 ម្រ  ៣៨ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 
47 ម្រ  ៣៩ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស ២០០៩ 
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       កនុងករណីបុគគល ចប្តឹងជំទស់ មនិែមនជនែដល្រតូវទទួលបនករជូនដំណឹងអំពី
ដីកសេ្រមចខងេលើ បណ្តឹ ងជំទស់្រតូវេធ្វើេឡើងអំឡុងេពល ១៥ (ដប្់រប)ំៃថង ៃនៃថងេធ្វើករគិត
ពីៃថងែដលអនកសមុំបនទទួលករជូនដំណឹងអំពីដីកសេ្រមច។ អំឡុងេពល១៥ៃថង មនិ ចពនយ
េពលបនេឡើយេនកនុងករណីទងំពីរខងេលើេនះ។ 

ខ. សមតថកិចចយុ ្ត ធិករេលើបណ្តឹ ងជំទស់ 
     បុគគលមនសិទធិ ឬផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន ្រតូវបនបំេពញេ យដីកសេ្រមច េលើ
ពកយសមុំកូនអន្តរ្របេទស ចប្តឹងជំទស់េទ ឧទធរណ៍ចំេពះដីកសេ្រមចេនះបន។

ឧទ្ឋរណ៍្រតូវេលើកយកពកយបណ្តឹ ងជំទស់េនះមកវនិិចឆយ័ និងេចញដីកសេ្រមចកនុង      
រយៈេពល៣០( មសិប)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករមនិ ចប្តឹងជំទស់េទៀតបនេឡើយ។  
 
    ែផនកទ ី៣ - ចំ តក់រេ្រកយពីបញចបន់ីតិវធិសីមុំកូនអន្តរ្របេទស 
 រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវជូនដំណឹងអំពីករ្រប្រពឹត្តេទ ៃននីតិវធីីសមុំកូន វធិនករ
ែដល ជញ ធរមនសមតថកិចចបនចតក់រ  និងករវវិត្តនៃ៍នករសំុកូនេន្រគបដំ់ កក់ល
របស់នីតិវធីីសមុំកូនឲយបនេទៀងទតេ់ទ មអនកសំុ មរយៈ ជញ ធរមនសមតថកិចច ឬទីភន កង់រ
សមុំកូនអន្តរ្របេទស ែដលទទួលបនករអនុញញ តេ្រកយពីដីកស្រមចរបស់តុ ករចូលជ
ថ ពរ ្រកសួងទទួលបនទុកកិចចករសងគម ្រតូវជូនដំណឹងេទ្រកសួងករបរេទស និងសហ

្របតិបត្តិករអន្តរជតិអំពីករសេ្រមចេនះ។ េនេពលែដលនីតិវធីីសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវបន
បញចប្់រកសួងទទួលបនទុកកិចចករសងគម្រតូវេចញលិខិតបញជ កជ់ផ្លូវករ។ ដូចេនះេ្រកយពីនីតិ
វធីិសមុំកូន្រតូវបនបញចប ់ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវេរៀបចំកុមរ្របគល់េទឲយអនកសមុំ ម
ន ថ នភពកុមរ និងករេរៀបចំទុក កសំ់ណំុឯក រសមុំកូន េហើយកនុងករណីកូនសមុំទទួល

បននីតិភពរដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវអនុញញ តឲយកូនសមុំេនះ េមើលសំណំុលិខិតសមុំកូន
របស់ខ្លួនបន។ 
 កថខណ្ឌ ទី១: ករ្របគល់កុមរឲយអនកសមុំ 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវេរៀបចំ្របគល់កុមរ និង លិខិតបញជ កស់្តីពីករ្របគល់
កូនជផ្លូវករេទអនកសមុំ។ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវជួយ ស្រមួលជមយួ ជញ ធរមន
សមតថកិចចកនុងករេរៀបចំ និងផ្តល់នូវលិខិតឆ្លងែដន ទិ ្ឋ ករ និងឯក រចបំចន់នេដើមបឲីយ
កុមរេធ្វើដំេណើ រចូលេទ្របេទសលំេន ្ឋ នអចិៃ្រន្តយរ៍បស់អនកសមុំ។ 
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ករេធ្វើដំេណើ ររបស់កុមរេទកន្់របេទសទទួល ្រតូវអមដំេណើ រេ យអនកសមុំ។ រដ្ឋបល
សមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវធនថករេផទរ្រតូវធនថ កុមរេទកន្់របេទសទទួល្រប្រពឹត្តេទកនុង
កលៈេទសៈមនសុវត្តិភព េ យមនករគិតគូរដល់េសចក្តី្រតូវករននរបស់កុមរ។ 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ្រតូវស្រមបស្រមួលជមយួ ជញ ធរក ្ត ល ឬ ជញ ធរ 
មនសមតថកិចចទទួលបនទុកសមុំកូនអន្តរ្របេទស ឬទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសៃន្របេទសទទួល
េដើមបផី្តល់ ឬស្រមបស្រមួលេស េ្រកយសមុំកូនសម្រសបដល់កុមរ ្រគួ រចិញច ឹម និង ្រគួ រ
បេងកើត មករចបំច។់ 

កថខណ្ឌ ទី២: ករ ម ន ថ នភពកុមរ 
តុ ករសេ្រមចក្តីអំពីេរឿងក្តីែដលទកទ់ងនឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទស េ យពុំចបំចឆ់្លងកតក់រ
ទមទរេហតុផលេ យផទ ល់មតេ់ឡើយ។ 
 កនុងករណីមនភពចបំច់ ចខ់ត្រតូវបំភ្លអឺងគេហតុពកព់ន័ធ តុ ករ ចអេញជ ើញ
អនកសមុំ  ឬអនកតំ ង ឬមនអនកមនអំ ចមេមបមខ ង ឬទងំពីរ ឬ ពយបលស្រមប ់  
អនីតិជនស្រមបកុ់មរ អនកតំ ងទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទសពកព់ន័ធ និង ក េីផ ងេទៀត
េដើមបផី្តល់ភស្តុ ងជ យលកខណ៍អក រ ឬ េ យផទ ល់មតទ់កទ់ងនឹងអតថិភព ឬនតថិភពៃន
អងគេហតុ។  
 តុ ករ្រតូវេលើកយកសំណំុេរឿងសមុំកូនអន្តរ្របេទសមកវនិិចឆយ័ និងេចញដីក 
សេ្រមចកនុងរយៈេពល៣០ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ បនទ បពី់បនទទួលពកយសំុកូន។ តុ ករ្រតូវបញជូ ន
ដីកសេ្រមចេនះេទអនកសមុំ អនកតំ ងែដលចបបប់នកំណតរ់បស់កូន និង្រកសួងទទួលបនទុក
វស័ិយសងគមកិចច។ 
 ដីកសេ្រមចេនះ  មិន្រតូវចូលជ ថ ពរេនមុនេពលផុតអំឡុងេពលស្រមប់ករ
ប្តឹងជំទស់ែដលបនកំណតក់នុងម្រ  ៤០ ៃនចបបស់្តីពីសមុំកូនអន្តរ្របេទស។ កនុងករណីមន
ករប្តឹងជំទស់ចំេពះដីកសេ្រមចេនះ ដីកសេ្រមចេនះមនិ្រតូវចូលជ ថ ពរ រហូតដល់េពល
មនដីកសេ្រមចអំពីបណ្តឹ ង ជំទស់េនះ។  
 កថខណ្ឌ ទី៣: ករទុក កសំ់ណំុឯក រសមុំកូន 

រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស និង ដំបូង ជធនីភនេំពញ ្រតូវរក សំណំុឯក រ
សមុំកូនអន្តរ្របេទស កនុងរយៈេពល ៦០ (ហុកសិប) ឆន  ំគិតពីកលបរេិចឆទ ែដលដីកសេ្រមចសមុំ 
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កូនអន្តរ្របេទសេនះចូលជ ថ ពរ។ 
សំណំុឯក រ កំណតេ់ហតុទងំអស់ទកទ់ងនឹងសមុំកូនអន្តរ្របេទស  ជក់ ក់

មយួ េទះជរក ទុកេនតុ កររដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស ទីភន កង់រសមុំកូនអន្តរ្របេទស 
មណ្ឌ លកុមរកំ្រព និងអនកជំនញេផ ងេទៀត ែដលពកព់ន័ធនឹងនីតិវធីិសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវ
រក ទុកជសមង ត។់ កប៏៉ុែន្តសំណំុឯក រ និងកំណតេ់ហតុ ឬពត័ម៌នទងំ យ ែដល
មនេនកនុងសំណំុឯក រ និងកំណតេ់ហតុទងំេនះ ចនឹង្រតូវបេញចញេទ មករេសនើសំុ ឬ
ករបងគ បជ់ យលកខណ៍អក ររបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចច េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពជ 
កនុងករណីមនត្រមូវករទកទ់ងនិងករណី ឬនីតិវធីីតុ ករែដលកំពុងែត្រប្រពឹត្តេទ ឬកលៈ
េទសៈពិេសសដៃទេទៀត។ 

កថខណ្ឌ ទី៤ : ករអនុញញ តឲយកូនសមុំេមើលសំណំុលិខិតសមុំកូន 
ឪពុកម្ត យចិញច ឹម ច កព់កយសំុេទ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយសងគមកិចច េដើមបសំុី

ចបបច់ម្លងៃនសំណំុលិខិត ែដលរមួមនអត្តសញញ ណរបស់ឪពុកម្ត យរបស់កូនសមុំ េ្រកយដីក
សេ្រមចសមុំកូនរបស់តុ ករចូលជ ថ ពរ។ កូនសមុំែដលដល់ យុដឹងខុស្រតូវ្រគប្់រគន ់ អំពី
ផលវបិកៃនករដឹងអត្តសញញ ណរបស់ឪពុកម្ត យបេងកើតបន េ យេធ្វើករេសនើសំុជ យ
លកខណ៍អក រមក ជញ ធរក ្ត លៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងករណីករេមើលេនះជឧត្តម
្របេយជនរ៍បស់កូនសមុំ។ កូនសមុំែដលឈនចូល យុនីតិភពមនសិទធិេមើលសំណំុឯក រ 
និងកំណតេ់ហតុទកទ់ងនិងអត្តសញញ ណខ្លួន។ រដ្ឋបលសមុំកូនអន្តរ្របេទស្រតូវធន កូនសមុំ
ទទួលបនករពិេ្រគះេយបល់សម្រសប មុននឹងេមើលពត័ម៌នេនកនុងសំណំុលិខិតរបស់ខ្លួន៕


